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 االعالمقسم:  االتصاالت التسويقية المتكاملة: مقرر  توصيف الاداب كلية:  

 

  

 : أوال: المعلومات العامة عن المقرر

 العالقات العامة الدولية :المقرراسم   .1
 464-3612 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3

 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة

3 - - - 84 
 المستوى الرابع :الفصل الدراسي السابع المستوى والفصل الدراسي:  .1
 مدخل عالقات عامة :()إن وجدتالسابقة لدراسة المقررالمتطلبات   .5
 اليوجد :()إن وجدتلدراسة المقررالمتطلبات المصاحبة   .6
 برنامج العالقات العامة  :المقررفيها تدريس يتم /التي البرنامج  .7
 اللغة العربية لغة تدريس المقرر:  .8
 نظام الفصل )بكالوريوس( نظام الدراسة:  .9
 منتظم أسلوب الدراسة في البرنامج:  .11
 قاعة الكلية/ جامعة االندلس  :مكان تدريس المقرر  .11
 نبيل  محمد صالح العبيديد.  اسم معد مواصفات المقرر:  .12
 م7102 تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .13
 

 

 

 وصف المقرر:ثانيا: 

 العالقات العامة الدوليةاسم المقرر : 
 كما يتناول االتصال بين الثقافات وربطها ب  العالقات العامة الدولية دور  يتناول هذا المقرر:

 .الدراسات الثقافية واالتصال بين الثقافات وعالقة الجانب الثقافي في العالقات العامة 

قات العامة العال استعراض والعالقات العامة الدولية في سياق العولمة باإلضافة الى تطور  

ة التي زادت الدولية قبل عصر العولمة، ثم تحليل العوامل االقتصادية والتكنولوجية والدولي

 من أهميتها بعد ذلك، ثم وضعيتها في عصر العولمة
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الدول  في و إساءة استخدام العالقات العامة في البيئات الدولية والمحلية،كما يستعرض 

.لدّولاألخرى منها إعادة تشكيل قواعد وقيم وسلوكيات العاملين بما يتماشى مع رغبات ا  

نظرية المبادئ العامة والتطبيقات الخاصة، وهي النظرية المعيارية كما يتطرق الى 

 .المطروحة اآلن للعالقات العامة الدولية والتي يجري اختبارها في عدد كبير من الدول

 

 مخرجات التعلم:ثالثا: 

 سوف يكون الخريج قادرا على أن: البرنامج هذا من بنجاح االنتهاء بعد

A1:  يشرح المفاهيم العلمية الخاصة بالعالقات العامة واإلعالن. 

A 2: .يحدد خطوات إعداد حمالت العالقات العامة والحمالت اإلعالنية وتخطيط برامج العالقات العامة 

B1:  المؤثرة على وسائل وجماهير العالقات العامة.يحلل العوامل 

B2: . يخطط برامج العالقات العامة والحمالت اإلعالنية 

C1: يستخدم كتابة وتحرير  رسائل إعالمية وإعالنية في إطار حمالت العالقات العامة واإلعالن والرأي العام 

C 2:  والمطويات والملصقات والبيانات الصحفية والتقارير يطبق مهارات إعداد الوسائل االتصالية مثل الكتيبات
 وغيرها من المواد المطلوبة لبرامج العالقات العامة

D1: .يتبع أساليب التفكير العلمي في حل المشكالت المتعلقة بمجال عملة 

D2: مة واإلعالنيلتزم بالتشريعات المنظمة للعمل اإلعالمي ، وأخالقيات المهنة المتعلقة بوظائف العالقات العا 

 التدريس والتقويم رابعا: مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات

 :مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجيةالتدريس والتقويمأوال: 
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

A1-  يشرح المفاهيم العلمية الخاصة

بالعالقااااااااااات العامااااااااااة وا عااااااااااال  والااااااااااار   

 العام.

A1-  الحوار  –املحاضرات

العروض  –والمناقشة 

 التقديمية

 

 A1-  االختبارات التحريرية- 

 االختبارات الشفهية 

 

A2-  يحاااااااادإ خاااااااااوات  عااااااااداإ  مااااااااالت

العالقااااات العاماااااة والحماااااالت ا عال ياااااة 

 وتخايط برامج العالقات العامة.

A2-  خارطة  –التعليم الذاتي

 المفاهيم

A2-  المالحظة –تقييم التكاليف  

A3-  يباااااااااااااااااااااااااا   التاااااااااااااااااااااااااااورات الراهنااااااااااااااااااااااااااة

المساااااااااااااتقبلية وااااااااااااا  م اااااااااااااا  ت نولوجياااااااااااااا 

االتصااااااا  وا عااااااالم والعالقااااااات العامااااااة 

A3-  الحوار والمناقشة– 

 -العروض التقديمية 

 املحاضرات

 A3-   تقييم التكاليف- 

 االختبارات التحريرية
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 وا عال .

  مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجيةالتدريس والتقويم:                                                     خامسا:

 استراتيجية التقويم   استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 

بعد استيفاء الطالب  لمتطلابات المسبا  

 أن:سيكون قادرا على 

  

B1-  يحلللل العوامللل الملللثرة علللى

 وسائل وجماهير العالقات العامة.

B1-  الحوار  –املحاضرات

 ومناقشة

 

 B1-  التحريرية االختبارات - 

االختبارات  - الشفهية االختبارات

 القصيرة .

  

B2-  يخطلللر بلللرامق العالقلللات العاملللة

 والحمالت اإلعالنية .

B2-  تقارير   -عصف ذهني

  ل مش الت –فرإية وجماعية 

 B2-  المالحظة –التقارير  تقييم 

 

 - B3 يميللب بللين المهللارات االتصللالية

وكيفيللة اسللتخدامها فللي بللرامق العالقللات 

 العامة

B3-  عصف  –تعلم تعاوني

  وار ومناقشة –ذهني 

 B3-  المالحظة  –التقارير  تقييم- 

 الشفهية. االختبارات

 :مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية(باستراتيجيةالتدريس والتقويم :سادسا
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر 

C1:  يسااااتخدم ةتابااااة وتحرياااار  ر ااااا ل

 عالمياااااااة وفعال ياااااااة وااااااا   طاااااااار  مااااااااالت 

العالقاااااااااات العاماااااااااة وا عاااااااااال  والااااااااار   

 العام

C1-   الحوار والمناقشة– 

 العروض التقديمية

 - التحريرية االختبارات  -C1 ا -

 - الشفهية االختبارات

 . القصيرة االختبارات

 

C 2:  ياباااه مااااارات  عاااداإ الو اااا ل

االتصاالية ملال ال تاباات والماوياات 

والملصااااااااااااقات والبيا ااااااااااااات ال ااااااااااااحفية 

والتقااااااااااااااااااااارير و   هااااااااااااااااااااا ماااااااااااااااااااا  المااااااااااااااااااااواإ 

 المالوبة لب امج العالقات العامة

C2-   تعلم تعاوني   -تعلم ذاتي

بحوث   –زيارات ميدا ية  –

  تابيقية

 C2-  تقييم البحوث التطبيقية- 

والبرامج اإلذاعية تقييم المشاريع 

 المالحظة. -والتليفزيونية

 

C 3 :  يخاااط ا ااي اتي يات االتصااا

لبااااااااااااااااااا امج العالقاااااااااااااااااااات العاماااااااااااااااااااة وفإار  

 األزمات.

C3-   مشاريع  –مشاريع فرإية

 جماعية 

 C3-   تقييم برامج   -تقييم المشاريع

اختبار  –إذاعية وتليفزيونية 

 شفهي.

 العلمي للمضامين البرامجية  في االذاعة والتليفزيون. يمارس القيادة واالتصال الفعال  والنقد

المهارات المهنية مخرجات المقرر/ 

 والعملية
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس

D1 :  يتباع   االيا التف  ا  العلفاي واا

 اااااااااال المشاااااااااا الت المتعلقااااااااااة بم ااااااااااا  

D1 –  الحوار والمناقشة-  

 العروض التقديمية

D1 –   االختبارات -تقييم مشاريع 

  الشفهية
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  عملة.

 

 

 

D2 : يليااااااااااااتم بالتشااااااااااااريعات المن مااااااااااااة

للعمااال ا عالماااي ق و خالقياااات الماناااة 

المتعلقااااة بو ااااا ف العالقااااات العامااااة 

 وا عال 

D2 –  ل   –تعلم تعاوني 

 املحاكا  -المش الت 

D2               –   تقييم مشاريع  –تقييم بحوث 

  

D3 : ا عالميااااة يتعاماااال مااااع الو ااااا ل

 والمؤ سات املختلفة.

D3 –  ل  – وار ومناقشات 

 العروض تقديمية -المش الت 

 D3               –  تقييم عروض- 

 المالحظة.

 

 

المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم  موضوعات: ثامنا

 المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.  
 

الر

 قم

وحدات/ موضوعات 

 المقرر
 المواضيع التفصيلية

عدد 

 األسابيع

الساعات 

 الفعلية

مخرجات تعلم 

 المقرر

مقدمة تعريفية بالمادة  1
 وطرق تدريسها

مقدمة تعريفية بالمادة وطرق تدريسها 
 وأساليب التقييم وتوزيع الدرجات

1 3 - 

2 
جذور العالقات 

 العامة ونشؤها
 1 3 A1 

3 
العالقات  نشاة

 العامة الدولية
 2 6 A1+A2 

4 
مدخل الى العالقات 

 العامة الدولية 
 1 3 A1+A2+C1 

5 
العالقات العامة 
كمفهوم واهداف 
 وعنصر ارتباط

 1 3 A1+A2+C1 

6 
المبادئ االساسية 
للعالقات العامة 

 الدولية
 1 3 A1+A2+C1 

 - 3 1 العالقات العامة  7
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والمفهوم االجتماعي 
 للتسويقواالخالقي 

8 
العالقات العامة 

 وعالقتها باالتصال
 1 3 

A1+A2+B2+C

1 

9 
دور االتصال في 

دعم وتعزيز 
 العالقات العامة

 1 3 A1 

10 
العالقات العامة مع 

 جماهير المنظمة
 1 3 A1+B2 

11 

الجماهير وانواعها 
 A1+A2+C1 3 1  وادوارها التأثيرية

12 
التسويق الداخلي 

 العامةللعالقات 
 1 3 A1+A2+C1 

13 

انواع االتصال 
بجماهير المنظمات 
 وشبكة االتصال بهم

 1 3 A1+A2+C1 

14 

العالقات العامة مع 
جمهور الموردين 

والوسطاء والمجتمع 
 المحلي

 1 3 A1+A2+C1 

      

 12      11                                        إجمالي األسابيع والساعات         
 

 

 : استراتيجية التدريس:تاسعا

 محاضرات.

 تطبيق عملي في المعمل.

 واجبات منزلية

 مناقشة جماعية

 تكاليف جماعية
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I. :التعيينات والتكليفات 
 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم التكليف/النشاط الرقم

تقديم بحبو  صبفية بحسب  عنباوي   1

 اللقاءات  
A1+A2+B1+C1+D1 2-13 10% 

      للعالقات الدوليةعرض برامج  2

مناقشةةةةةةة أبحةةةةةةاة مصةةةةةةغرة  رد ةةةةةةة  3
 وجماعية

  

    مجموعة نقاش 4

 عاشرا: تقويم التعلم:

 الدرجة  األساوع يموالتقأنشطة  الرقم

نساة 

الدرجة إلى 

درجة  

يم والتق

 النهائي

 المخرجات التي يحققها

1 
 / التكاليف / األنشطة الواجبات

Homework/Tasks/Assignments 1-13 10 10% A1+A2+B1+C1+D1 

     Quiz 1  )قصير( اختبار أول 2

3 
 اختبار منتصف الفصل

  Midterm Exam 7 20 20%  

     Quiz 2  ثاني )قصير(اختبار  4

  Final Exam  60 60% االختبار النهائي 5

  %111 111  المجموع 

 

 الحادي عشر : مصادر التعلم
 Textbooks-not more than 2  : ) ال تزيد عن مرجعين(المراجع الرئيسة

 م2111،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،االردن ، عمان، د. بشير العالق ، العالقات العامة الدولية  -1

 م2119، الدار المصرية ، القاهرة ، العالقات العامة الدولية واالتصال بين الثقا ات، د.راسم الجمال -2
  Essential References-not less than 4 )ال تقل عن أربعة( :المراجع المساعدة

2-  

  Electronic Materials and Web Sites (مواد إلكترونية وإنترنت:    )إن وجدت
1- 
2- 
3- 
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 : الضوابط والسياسات المتاعة في المقرر.الثاني عشر
 السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة 

 والغياب:حضور ال  .1

من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لشؤن الطالب ويحرم من دخول امتحان المادة  %52اذا تغيب الطالب 

 النهائي.

 الحضور المتأخر:    .2

 يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة.

 االختبارات واالمتحانات:ضوابط   .3

 كما في الالئحة.

 :المشاريعوالتكليفات / المهام  .1

 يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت المحدد.

 :الغش  .5

 يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد.

 :نتحالاال  .6

 يفصل سنه من الدراسة.

 :سياسات أخرى  .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العالقات العامة الدوليةخطة مقرر: 
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I. معلومات ع  مدرس المقرر: 

 االسم د. نبيل  محمد صالح العبيدي / أساوعيا(3)  الساعات المكتبية

 المكان ورقم الهاتف 771787698 السات األحد االثني  الثالثاء األربعاء الخميس

 البريد اإللكتروني       
 : المعلومات العامة عن المقررأوال: 

 االتصاالت التسويقية المتكاملة :اسم المقرر -1
 341-3612 رمز المقرر ورقمه: -2

 الساعات المعتمدة: -3

 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة

3 - - - 84 
 المستوى الرابع :الفصل الدراسي الثامن المستوى والفصل الدراسي: -4
 اليوجد :()إن وجدتالسابقة لدراسة المقررالمتطلبات  -5
 اليوجد :()إن وجدتلدراسة المقررالمتطلبات المصاحبة  -6
 برنامج العالقات العامة  :المقررفيها تدريس يتم /التي البرنامج -7
 اللغة العربية لغة تدريس المقرر: -8
 نظام الفصل )بكالوريوس( نظام الدراسة: -9

 منتظم البرنامج: أسلوب الدراسة في -11
 قاعة الكلية/ جامعة االندلس  :مكان تدريس المقرر -11
 د. نبيل العبيدي اسم معد مواصفات المقرر: -12
 م7102 تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  -13

 وصف المقرر:ثانيا: 

 العالقات العامة الدولية اسم المقرر :
وربطها باالتصال بين الثقافات كما يتناول  الجانب الثقافي في  يتناول هذا المقرر:  دور العالقات العامة الدولية  

 العالقات العامة وعالقة  الدراسات الثقافية واالتصال بين الثقافات.
باإلضافة الى تطور العالقات العامة الدولية في سياق العولمة و استعراض العالقات العامة الدولية قبل عصر العولمة،  

 تصادية والتكنولوجية والدولية التي زادت من أهميتها بعد ذلك، ثم وضعيتها في عصر العولمةثم تحليل العوامل االق
كما يستعرض إساءة استخدام العالقات العامة في البيئات الدولية والمحلية، و في الدول األخرى منها إعادة تشكيل 

 قواعد وقيم وسلوكيات العاملين بما يتماشى مع رغبات الدّول.
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الى نظرية المبادئ العامة والتطبيقات الخاصة، وهي النظرية المعيارية المطروحة اآلن للعالقات العامة  كما يتطرق
 الدولية والتي يجري اختبارها في عدد كبير من الدول.

 ثالثا: مخرجات التعلم:

 سوف يكون الخريج قادرا على أن: البرنامج هذا من بنجاح االنتهاء بعد

A1:  يشرح المفاهيم العلمية الخاصة بالعالقات العامة واإلعالن. 

A 2: .يحدد خطوات إعداد حمالت العالقات العامة والحمالت اإلعالنية وتخطيط برامج العالقات العامة 

B1: .يحلل العوامل المؤثرة على وسائل وجماهير العالقات العامة 

B2: نية .يخطط برامج العالقات العامة والحمالت اإلعال 

C1: يستخدم كتابة وتحرير  رسائل إعالمية وإعالنية في إطار حمالت العالقات العامة واإلعالن والرأي العام 

C 2:  يطبق مهارات إعداد الوسائل االتصالية مثل الكتيبات والمطويات والملصقات والبيانات الصحفية والتقارير
 وغيرها من المواد المطلوبة لبرامج العالقات العامة

D1: .يتبع أساليب التفكير العلمي في حل المشكالت المتعلقة بمجال عملة 

D2: يلتزم بالتشريعات المنظمة للعمل اإلعالمي ، وأخالقيات المهنة المتعلقة بوظائف العالقات العامة واإلعالن 

I. :محتوى المقرر Course Contents  
 Theoretical Aspect :الجانب النظري 

 الرقم
No. 

 المقرروحدات 
Course Units 

 المواضيع التفصيلية
Sub-topics 

 األسبوع
Week due 

 الساعات الفعلية
Contact Hours 

1 
مقدمة تعريفية بالمادة وطرق 
 تدريسها

 1 3 

2 
جذور العالقات العامة 

 ونشؤها
 1 3 

 3 2  نشأة العالقات العامة الدولية 3

4 
مدخل الى العالقات العامة 

 الدولية 
 1 3 

5 
العالقات العامة كمفهوم 
 واهداف وعنصر ارتباط

 1 3 

6 
المبادئ االساسية للعالقات 

 العامة الدولية
 1 3 
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7 
العالقات العامة والمفهوم 

االجتماعي واالخالقي 
 للتسويق

 1 3 

 3 1  االختبار النصفي 8

9 
العالقات العامة وعالقتها 

 باالتصال
 1 3 

10 
دور االتصال في دعم 

 العالقات العامةوتعزيز 
 1 3 

11 
العالقات العامة مع جماهير 

 المنظمة
 1 3 

12 
الجماهير وانواعها وادوارها 

 التأثيرية
 1 3 

13 
التسويق الداخلي للعالقات 

 العامة
 1 3 

14 
انواع االتصال بجماهير 

المنظمات وشبكة االتصال 
 بهم

 1 3 

15 
العالقات العامة مع جمهور 

الموردين والوسطاء 
 والمجتمع المحلي

 1 3 

 3 1  االختبار النهائي 16
عدد األسابيع والساعاتإجمالي   

Total number of weeks and hours 
 

16 84 

                                                                              Second: Practical/Tutorial/Clinical Aspects: / تمارين / سريري  الجانب العملي
 / تمارين/ سريري كتابة تجارب )مواضيع / مهام( النشاط العملي

Write up practical/tutorial/clinical topics 

 الرقم
No. 

 / تمارين/ سريري المهام / التجارب العملية
Practical/Tutorial/Clinical topics 

 عدد األسابيع
No.  of Weeks 

 الساعات الفعلية
Contact Hours 
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1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

    
 األسابيع والساعات عدد إجمالي

Total number of weeks and hours   

 
 

 الجانب العملي:                                            

 تجارب )مواضيع / مهام( النشاط العمليكتابة 

 الساعات الفعلية عدد األسابيع المهام / التجارب العملية الرقم

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

    

   إجمالي األسابيع والساعات

 
I. التدريس اتاستراتيجي   

 المحاضرات

 الحواروالمناقشة

 العروض ا لتقديمية

 الزيارات الميدانية

 التطايقيةالاحو  

 المحاضرات

 
 

. V لتكليفات / المهام:ا 
 الرقم
No. 

 / التكليفالنشاط
Task/Assignment 

 األسبوع
Week due 

 الدرجة 
Mark 
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1. 
 

 اعداد عروض تقديمية

 تقديم تصورات برامجية

 إعداد تكاليف بحثية

 
0-03 71 

 اختاار منتصف الفصل 2

   

7 
20 

 60 - االختاار النهائي 3
 
 
 

.Vيم التعلميتق Learning Assessment: 

 الرقم
No. 

 يميأنشطة التق
Assessment Tasks 

يم/ يموعد التق
 اليوم والتاريخ
Assessment 
day & date   

 الدرجة
Mark 

 الوزن النسبي 
)نسبة الدرجة إلى درجة  

 يم النهائي(يالتق
Weight 

 03-0 تقديم بحو  صفية بحس  عناوي  اللقاءات    .0

 01-2 ع  العاقات العامة الدوليةعرض برامج   .7 10 10
 03-4 مناقشة أبحاة مصغرة  رد ة وجماعية .3

  مجموعة نقاش 
  Total  100المجموع 

 

 

 
.V  تعلملمصادر ا 

0-  
 Textbooks-not more than 2  : ) ال تزيد عن مرجعين(المراجع الرئيسة

 م2111،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،االردن ، عمان، د. بشير العالق ، العالقات العامة الدولية  -1

 م2119، الدار المصرية ، القاهرة ، العالقات العامة الدولية واالتصال بين الثقا ات، د.راسم الجمال -2
  Essential References-not less than 4 )ال تقل عن أربعة( :المراجع المساعدة

 2003العامة في االدارة المعاصرة ، االردن ، د. زكي غوشة ، العالقات  -1
ا، بول ويلكينسون  -2 مراجعة هبة عبد العزيز ،ترجمة لبنى عماد تركي  ، العالقات الدولية: مقدمة قصيرة جدًّ

 ، القاهرة غانم 
3-  
4-  

  Electronic Materials and Web Sites (مواد إلكترونية وإنترنت:    )إن وجدت
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1- https://www.politics-dz.com/threads/alylaqat-alyam-alduli-aldblumasi-
alshybi.11743/ 

2- 
3- 

 
 

II. :الضوابط والسياسات المتاعة في المقرر 

  : :Class Attendanceالحضور والغياب 
القاعة تتاح فرصة للطالب بمقدار ربع ساعة بعد دخول  استاذ المقرر الى  :Tardy الحضور المتأخر  .1

 الدراسية ويمنع دخول الطالب بعد مرور الربع الساعة منذ بدء المحاضرة .
  :Exam Attendance/Punctualityضوابط االختبارات واالمتحانات  .5
تسلم التكليفات والبحوث الموجهة قبل اخر  :Assignments & Projectsالمشاريعو  التكليفات / المهام  .3

في كل محاضرة بحسب الخطة التي تم توزيعها من قبل عضو هيئة محاضرة بعد ان يتم مناقشتها 
 التدريس بداية اول لقاء .

 الدور في االلتحاق حقه ومن المادة في النجاح من غش بحالة تلبس الذي الطالب يحرم :Cheatingالغش  .4
 . العام نفس من  الثاني

  القسم رئاسة قبل من بالفصل قرار اتخاذ يتم الشخصية انتحال حال  ي  :Plagiarism))االنتحال  .2
 والجامعة والكلية للقسم العامة اللوحة  ي اللجنة قرار ويعلق  الحالة بهذه محظر ويحرر

 منع استخدام أي وسيلة من وسائل االتصال االجتماعي الحديثة : (Other policies)سياسات أخرى   .6
بعد االنتهاء من المقررات الدراسية  ويحرم  داخل القاعات االختبارية ، ويمنع استالم أي تكاليف بحثية

 الطالب  من درجات التكاليف  ي حال تعثر  ي تسليمها  ي وقتها المحدد .

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


