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 للعلوم والتقنية

 وحدة ضمان الجودة 

 

Republic of Yemen 
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Quality Assurance Unit 

 

العالقات العامة  : مقرر  توصيف العلوم االداريةكلية:  

 واالعالن
 ادارة االعمالقسم: 

 

  

 : المقررعلومات العامة عن أوال: الم

 العالقات العامة واالعالن :اسم المقرر  .1

  رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3

 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة
3    3 

 ولالفصل الدراسي اال المستوى الرابع المستوى والفصل الدراسي:  .1

 :()إن وجدتالمقرر السابقة لدراسةالمتطلبات   .5
 ادارة االعمال

 ال يوجد  :()إن وجدتلدراسة المقررالمتطلبات المصاحبة   .6

 ادارة االعمال :المقررفيها تدريس يتم /التي البرنامج  .7

 اللغة العربية لغة تدريس المقرر:  .8
 فصلي نظام الدراسة:  .9

  أسلوب الدراسة في البرنامج:  .11

 الجامعة :مكان تدريس المقرر  .11

 د. جبر  عبد القوي السنباني      اسم معد مواصفات المقرر:  .12

 6102/6102   تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .13
 

 

 

 وصف المقرر:ثانيا: 
يهتم المقرر على مفاهييم اتتااااااااهت ات اااااااتراتيلع مع الطوراه  الطاهما  وتءورياه التهريأع  اااااااوا  مع المفهوم  و 

الطهم  والتأءيء ور اام ات اااتراتيليه  الممهر اا و ولكلع على ريريه  ورمهكا اتتاااهت ات ااتراتيلع مع الطوره  
 وتلتيله  اتتاهت ومواله  األزمه  والتطهمت مع و هئت اإلعوم والطوره  الطهم  الدولي 

 مخرجات التعلم:ثالثا: 

 :يتوقع من الطالب عند اكمال المقرر بنجاح ان يكون قادرا على ان

 -Aالمعرفة والفهم 
  - a1.معرفة األسس والمفاهيم األساسية للعالقات  العامة ا لحديث وتطبيقاته 

- a2    .استيعاب  اساسيات  العالقات العامة والتعامل معها بصورة تسهم في تحسين مستوى أداء منظمات األعمال 
 -Bالمهارات الذهنية 
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b1  -  العالقات بينهما وتنميتها ودراسة البحوث القدرة على تحليل سلوك المنظمات والعمالء  وايحاد طريقة تسهل

 التي تهتم بذلك.

B2 -في تحقيق أهداف منظمات األعمال وتلبية حاجات ورغبات العمالء.اإلعالن  استنتاج أهمية ودور 

  -C المهارات العملية المهنية 
C1-  - .ممارسة العالقات العامة في حياتك العملية ومنظمات األعمال 

 C2  - عملية للنقل صوره إيجابية عن المنظمات  التي تواجها الشركات والمؤسسات اليمنية في عملية  تقديم حلول

 تسويق منتجاتها.

 

Dالمهارات العامة 
D1  - ابتكار منتج اعالني يروج إلحدى المنظمات 

D2 . العمل بروح الفريق في  ممارسة العالقات العامة في المنظمات 

  

 

 

 التدريس والتقويم التعلم باستراتيجياتمواءمة مخرجات رابعا: 
   

  :التدريس والتقويم مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجيةأوال: 
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

ألسس والمفاهيم معرفة ا .1

عالقات العامة واالعالن األساسية لل

 الحديث وتطبيقاته.

 المحاضرة . -
 الحاالت العملية . -
 المناقشات العملية . -

 االختبارات التحريرية .
 االختبارات العملية . -
 االختبارات القصيرة . -
         الواجبات المنزلية .  -

- a2    العالقات  استيعاب  اساسيات 

العامة والتعامل معها بصورة تسهم في 

 تحسين مستوى أداء منظمات األعمال.
 

 المحاضرة . -
 الحاالت العملية . -
 المناقشات العملية . -
 

 االختبارات التحريرية .
 االختبارات العملية . -
 االختبارات القصيرة . -
         الواجبات المنزلية .  -

 

 التدريس والتقويم:                                                      مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية :ثانيا

 استراتيجية التقويم   استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 

b1  -  القدرة على تحليل سلوك

وايحاد طريقة المنظمات والعمالء  

تسهل العالقات بينهما وتنميتها 

 ودراسة البحوث التي تهتم بذلك.

 المحاضرة .
 الحاالت العملية . -
 المناقشات العملية -

 االختبارات التحريرية .
 االختبارات العملية . -
 االختبارات القصيرة . -
   الواجبات المنزلية .  -

       2البحوث
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B2 -اإلعالن  استنتاج أهمية ودور

في تحقيق أهداف منظمات األعمال 

 وتلبية حاجات ورغبات العمالء.

 

 المحاضرة .
 الحاالت العملية . -
 المناقشات العملية -

 االختبارات التحريرية .

 االختبارات العملية . -

 االختبارات القصيرة . -

 الواجبات المنزلية .    -
       البحوث

 

 

 ( باستراتيجية التدريس والتقويم:                                                     عامةالمقرر )المهارات الات تعلم : مواءمة مخرجثالثا
 تقويم المخرجات استراتيجية التدريس عمليةمخرجات المقرر/ المهارات ال

C1-  -  ممارسة العالقات العامة في

 حياتك العملية ومنظمات األعمال.

 

 الحاالت العملية
 الحوار المجتمعي

 االختبارات التحريرية .
 االختبارات العملية . -
 االختبارات القصيرة . -
 الواجبات المنزلية .    -

 البحوث      
 

C2 تقديم حلول عملية للنقل صوره

الشركات  وإيجابية عن المنظمات  

والمؤسسات اليمنية في عملية 

 تسويق منتجاتها.

 الحاالت العملية
 الفصليةالمناقشة 

 الحوار المجتمعي

 االختبارات التحريرية .
 االختبارات العملية . -
 االختبارات القصيرة . -
 الواجبات المنزلية .    -

 البحوث      
هارات مخرجات المقرر / المرابعا :

 العامة
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس 

D1  -  ابتكار منتج اعالني يروج

 إلحدى المنظمات

 

 الحاالت العملية

 المناقشة الفصلية

 الحوار المجتمعي

 االختبارات التحريرية .
 االختبارات العملية . -
 االختبارات القصيرة . -

 البحوث      
D2 . العمل بروح الفريق في  ممارسة

 العالقات العامة في المنظمات
 الحاالت العملية

 المناقشة الفصلية

 الحوار المجتمعي
 اللقاءات 

 
 االختبارات العملية . -
 االختبارات القصيرة . -
 الواجبات المنزلية .    -

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

 المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.  

 وحدات /مواضيع محتوى المقرر

 الجانب النظري والعملي                                                          أوال:

الر

 قم
 المواضيع التفصيلية وحدات/ موضوعات المقرر

عدد 

 األسابيع

الساع

ات 

الفعلي

 ة

رموز 

مخرجات تعلم 

 المقرر

1 

المفهييم ات ه ي  إلدارة الطوره  
 الطهم ؟

 مفهوم الطوره  الطهم 
  يمي  الطوره  الطهم  
 ايداف الطوره  الطهم 
 عرهار الطوره  الطهم 
 رشأة الطوره  الطهم 

 الطوره  الطهم  مع الطار الحديث
 ويهئف الطوره  الطهم 

3 3 

 

A ،0.6  

B1 

2 

الطمليه  ات ه ي  مع الطوره  
 الطهم 

 البحوث مع ملهت الطوره  الطهم  
 التأءيء مع الطوره  الطهم   

 الترييم مع الطوره  الطهم 
 التقويم مع الطوره  الطهم 

3 3 

A ،0.6  

C1 

3 

 مفهوم االتصال  اتتاهت مع الطوره  الطهم 

 اهمية االتصال

 لاقسام االتصا

 عناصر عملية االتصال

وسائل االتصاالت في العالقات 

 العامة

 

2  

A ،0.6  

B1.2 

4 

 اأتبهر رافع 

 3 0 ما تم تدريسه

A ،0.6  

B1.2 

C1.2 

 

5 

 العامة تمن يمارس العالقا الطوره  الطهم  هممهر 

 المؤهالت  العلمية

 المؤهالت العملية

مقومات العالقات العامة في 

 المنظمات

6 3 

 

6 

 مفهوم االعالن اإلعون 

 اهمية االعالن 

 اهداف االعالن

العوامل التي ساعدت على تطور 

 االعالن

 شروط استخدام االعالن

 

 

6 3 

A ،0.6  

B1.2 

C1.2 
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7 

 اأتبهر رههئع

 3 0 يشمت مه  أك من المرهج

A ،0.6  

B1.2 

C1.2 

D1.2 

 12 11 إجمالي األسابيع والساعات
 

 

 

 استراتيجية التدريس:: تاسعا

 محهضرا .

 تءبيق عملع مع المطمت.

 والبه  مرزلي 

 مرهرش  لمهعي 

 تلهليف لمهعي 

 

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

A اعداد عن اهمية التسويق 1 ،0.6  

B1.2 

 

3 5 

تكليف بان يصمم كل طالب  2

 مشروع تسويقي

A ،0.6  

B1.2 

 

7 5 

تكليف الطالب بزيارة  3

ميدانية للشركات 

 التسويقية

A،1.2 

B1.2 

C1.2 

11 5 

نشاط تسويقي حول  4

 تصميم برنامج اعالني

A ،0.6  

B1.2 

C1.2 

D1.2 

13 5 

 تقويم التعلم:: عاشرا

 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة  الرقم

نسبة الدرجة إلى 

يم ودرجة  التق

  النهائي

 المخرجات التي يحققها

1 

7 – 3 واجبات ال  

11  –  

12 

 

10 %10 

A1.B2 

B1.B2 

 

2 
كل  حضور مشاركة ) المناقشة والحوار(

 األسابيع
10 %10 

A1.A2 

 .A1.A2 20% 20 7 اختبار منتصف الفصل 3

 A1.A2 60% 60 11 االختبار النهائي 4

7 – 3 واجبات ال 5  10 %10 A1.A2 
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11  –  

12 

 

  %111 111  المجموع 

 :تعلملمصادر ا: الحادي عشر
 )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 : ) ال تزيد عن مرجعين( ةجع الرئيساالمر
 المراجع الرئيسة: .0

 م6104فؤاد علي حسين سعدان  ،مدخل للعالقات العامة واالعالن، صنعاء 

 وإنترنت:    )إن وجدت( مواد إلكترونية
  

 
 

 

 الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.: الثاني عشر
 للمقرر فيما يتعلق باآلتي:بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة 

  سياسة حضور الفعاليات التعليمية:  .1
 .المحاضراتمن عدد  %57. يجب أن آل تقل نسبة الحضور عن 1
 بحرم من دخول االمتحان في المقرر. %27. إذا تجاوز غياب الطالب  نسبة  2
 المقرر. إذا قدم عذر مقبول لدى إدارة الجامعة أستاذ %27.  يسمح للغائب الذي تجاوز 3
    :  الحضور المتأخر 
 . يعذر الطالب المتأخر لمدة ال تقل عن ربع ساعة.1
 . المتأخر اكثر من ربع ساعة ينذر وبعدها إذا تأخر يغيب المحاضرة كاملة.2

 ضوابط االمتحان:
  . يعتبر الطالب غائب إذا لم يحضر في الوقت المحدد وعليه دخول امتحان الدور الثاني.1

 .لالمتحانالطالب الحضور في الموعد المحدد  . هل2
بعد مضي نصف ساعة من الوقت األصلي  االمتحان. ال يسمح للطالب بالدخول إلى 3

 .لالمتحان
. ال تستلم التكاليف إال في موعدها إال إذا قدم المتأخر عذر مقنع على أن ال تكون فترة 4

 التأخر كبيرة.

  التعيينات والمشاريع:
كاليف في المواعيد المحددة من قبل استاذ المقررتحدد المواعيد بحسب طبيعة . تسلم الت1

 التكليف.
 التي يكلف بها الطالب تسلم في األسبوع الذي  يليه. األسبوعية. التقارير 2
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 .بأسبوعين. إذا كان بحث مادة يسلم قبل نهاية الفصل 3

  الغش:
 . محاولة الغش حرمان مادة واحدة.1
 لغش مادتين على االقل.. الشروع في ا2
 وإثارة الفوضى أثناء االمتحان مادة واحدة. االنضباط. عدم 3

  االنتحال:
 تكون العقوبة حرمان ثالثة مواد.

 سياسات أخرى: 
 يمنع استخدام التلفونات أثناء االمتحانات وينبه الطالب إلى هذا األمر مسبقًا.
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 العالقات العامة واالعالنخطة مقرر: 
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I. معلومات عن مدرس المقرر: 

جبر عبد القوي السنبانيد.  / أسبوعيا(3)  الساعات المكتبية  االسم 

 المكان ورقم الهاتف دار سلم صنعاء السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

      Alsanabani355@gmail.com البريد اإللكتروني 
 
 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 العالقات العامة واالعالن :اسم المقرر  .1

  رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

3    12 

 المستوى الثاني والفصل االول المستوى والفصل الدراسي:  .4

 ادارة االعمال :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  .7

  (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت  .6

  :البرنامج/ البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر  .5

 اللغة العربية :لغة تدريس المقرر  .8

 جامعة االندلس مكان تدريس المقرر:   .9

 
III. المقرر الدراسي:  وصف 

يهتم المقرر على مفاااهيم االتصااااااال االسااااااتراتيجي في العالقااات العااامااة وتطورهااا التاااريخي سااااااواء في المفهوم أو 

 الممارسااة، وكذلك على نظريات ونما ج االتصااال االسااتراتيجي في العالقات العامة والتخطيط ورساام االسااتراتيجيات

 وتكتيكات االتصال ومواجهة األزمات والتعامل مع وسائل اإلعالم والعالقات العامة الدولية

 
IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 لحديث وتطبيقاته. العالقات  العامة لمعرفة األسس والمفاهيم األساسية  .1

 تحسين مستوى أداء منظمات األعمال.والتعامل معها بصورة تسهم في اساسيات  العالقات العامة  استيعاب  .2

يحاد طريقة تسهل العالقات بينهما وتنميتها ودراسة وا نظمات والعمالء القدرة على تحليل سلوك الم  .3

 البحوث التي تهتم بذلك.

 في تحقيق أهداف منظمات األعمال وتلبية حاجات ورغبات العمالء. اإلعالن  استنتاج أهمية ودور  .1

 في حياتك العملية ومنظمات األعمال.لعالقات العامة ممارسة ا .5

mailto:Alsanabani355@gmail.com
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التي تواجها الشركات والمؤسسات اليمنية في عملية  نقل صوره إيجابية عن المنظمات يم حلول عملية للتقد .6

 تسويق منتجاتها.

  

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 الفعليةالساعات  األسبوع المواضيع التفصيلية وحدات المقرر الرقم

 

المفهييم ات ه ي  إلدارة 
 الطوره  الطهم ؟

 مفهوم الطوره  الطهم 
  يمي  الطوره  الطهم  
 ايداف الطوره  الطهم 
 عرهار الطوره  الطهم 
 رشأة الطوره  الطهم 

الطوره  الطهم  مع الطار 
 الحديث

 ويهئف الطوره  الطهم 

3 3 

 

الطمليه  ات ه ي  مع الطوره  
 الطهم 

البحوث مع ملهت الطوره   
 الطهم 

 التأءيء مع الطوره  الطهم   
 الترييم مع الطوره  الطهم 
 التقويم مع الطوره  الطهم 

3 3 

 

 مفهوم االتصال  اتتاهت مع الطوره  الطهم 

 اهمية االتصال

 لاقسام االتصا

 عناصر عملية االتصال

وسائل االتصاالت في العالقات 

 العامة

 

2  

 3 0 ما تم تدريسه اأتبهر رافع  

 

 العامة تمن يمارس العالقا الطوره  الطهم  هممهر 

 المؤهالت  العلمية

 المؤهالت العملية

مقومات العالقات العامة في 

 المنظمات

6 3 

 

 مفهوم االعالن اإلعون 

 اهمية االعالن 

 اهداف االعالن

العوامل التي ساعدت على تطور 

 االعالن

 استخدام االعالنشروط 

 

 

6 3 

 3 0 يشمت مه  أك من المرهج اأتبهر رههئع 

 12 11 عدد األسابيع والساعات

 
 الجانب العملي:                                            
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 :مقرر توصيف

 كتابة تجارب )مواضيع / مهام( النشاط العملي

 الساعات الفعلية عدد األسابيع المهام / التجارب العملية الرقم

1.     

2.     

3.     

   

 
 

VI. استراتيجية التدريس 

 محاضرات. .0

 تطبيق عملي في المعمل.

 واجبات منزلية

 مناقشة جماعية

 تكاليف جماعية

 

 

VII. :التكليفات / المهام 

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع التكليف/النشاط الرقم

اعداد بحث عن اهمية العالقات  1

 العامة
2 5 

 مشروع تكليف بان يصمم كل طالب 2

 اعالني
5 5 

تكليف الطالب بزيارة ميدانية  3

 للشركات والمنظمات
11 5 

 
 
 

VIII. :تقويم التعلم 

 موضوعات التقويم الرقم
موعد التقويم/ 

 اليوم والتاريخ
 الدرجة

 الوزن النسبي 

)نسبة الدرجة إلى 
درجة  التقويم 

 النهائي(

 %11 11 2 واجبات ال  .1

 %11 11 3 والحوار(حضور مشاركة ) المناقشة   .2

 %21 21 5 اختبار منتصف الفصل 

 %61 61 11 اختبار اخر الفصل 

  111 المجموع 

 

IX. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئيسة: .0

 م6102، صنعاء ،مدخل للعالقات العامة واالعالنفؤاد علي حسين سعدان  
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 :مقرر توصيف

 

 

 
X. :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

  التعليمية: سياسة حضور الفعاليات  .1
 من عدد المحاضرات. %57. يجب أن آل تقل نسبة الحضور عن 1
 بحرم من دخول االمتحان في المقرر. %27. إذا تجاوز غياب الطالب  نسبة  2
 إذا قدم عذر مقبول لدى إدارة الجامعة أستاذ المقرر. %27.  يسمح للغائب الذي تجاوز 3
    :  الحضور المتأخر 
 المتأخر لمدة ال تقل عن ربع ساعة.. يعذر الطالب 1
 . المتأخر اكثر من ربع ساعة ينذر وبعدها إذا تأخر يغيب المحاضرة كاملة.2

 ضوابط االمتحان:
  . يعتبر الطالب غائب إذا لم يحضر في الوقت المحدد وعليه دخول امتحان الدور الثاني.1

 الطالب الحضور في الموعد المحدد لالمتحان. . هل2
يسمح للطالب بالدخول إلى االمتحان بعد مضي نصف ساعة من الوقت األصلي . ال 3

 لالمتحان.
. ال تستلم التكاليف إال في موعدها إال إذا قدم المتأخر عذر مقنع على أن ال تكون فترة 4

 التأخر كبيرة.

  التعيينات والمشاريع:
المقررتحدد المواعيد بحسب طبيعة . تسلم التكاليف في المواعيد المحددة من قبل استاذ 1

 التكليف.
 . التقارير األسبوعية التي يكلف بها الطالب تسلم في األسبوع الذي  يليه.2
 . إذا كان بحث مادة يسلم قبل نهاية الفصل بأسبوعين.3

  الغش:
 . محاولة الغش حرمان مادة واحدة.1
 . الشروع في الغش مادتين على االقل.2
 إثارة الفوضى أثناء االمتحان مادة واحدة.. عدم االنضباط و 3

  االنتحال:
 تكون العقوبة حرمان ثالثة مواد.
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 :مقرر توصيف

 سياسات أخرى: 
 يمنع استخدام التلفونات أثناء االمتحانات وينبه الطالب إلى هذا األمر مسبقًا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


