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 وصف المقرر:ثانيا: 

للعالقاات العاماة لتطاوير ويرريار في الكتابة يتيح هذا المقرر للطالب أن يطبق األسس والقواعد النظرية 

هااداب باارامم و مااالت العالقااات العامااة الم تل ااة  أوصاايا ة الرساااإلع اإلعالميااة التااي يحاات دم لترقيااق 

الموجه لجماهير العالقاات العاماة  هاإلقناعيويتعلم الطالب في هذا المقرر م تلف أشكال وأنماط التواصع 

ال طااب  -)الصاار ية  االعاعيااة  التل ييونيااة . ويشاامع هااذش األشااكال: البيانااات اإل باريةواالسااتراييجية

يررياار النشاارات  -)الصاار ية  التل ييونيااة إعالنااات العالقااات العامة -اريرالمااذارات والتقاا -والكلمااات

يرريار الماوا  االلكترونياة  يعرياف الطالاب  -يررير الماوا  الحامعية والبصارية -والمطويات والملصقات

بأنماط وأشكال الرساإلع اإلعالمية التي يحت دمها العالقات العامة للتواصع ويوطيد العالقة مع الجمااهير 

اتابتهااا واي يااة اساات دامها  اام   وأسااسييويااد الطالااب ب صاااإلا الرساااإلع الم تل ااة و لم تل ااة  ا

الكتابااة للعالقااات العامااة علاا  شاابكة وقواعدد   وبرااوا العالقااات العامااة  العالقااات العامااة  ةاسااتراييجي

الكتابااة   واي يااة التاارويم للرساااإلع اإل باريااة االلكترونيااة باساات دام االعااالم الجديااد  واي يااة االنترناا 

يعلاايم إ ااافة الاا   برااوا الكتابااة للعالقااات العامااة  اإلعالميااة لتيطيااة الماا يمرات والناادوات والمعااار 

  .الطالب الترليع الناقد لتقويم هذش الرساإلع بما ي دم أهداب العالقات العامة
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 :مقرر توصيف

 ثالثا: م رجات التعلم:

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

والمجالت الورقية  في الصحف  كتابة للعالقات العامةتعريف وشرح ماهية ال: المعرفة والفهم
 واإلذاعة والتلفزيون ووسائل االعالم الجديد. وااللكترونية

في الصحف   الكتابة في العالقات العامةفهم وادراك ومقارنة كافة فنون وأشكال   :المهارات الذهنية
 والمجالت الورقية وااللكترونية واإلذاعة والتلفزيون ووسائل االعالم الجديد نظرياً وعملياً.

الكتابة والتحرير للعالقات الربط بين الجوانب النظرية والتطبيقية لفنون : المهارات العملية المهنية
 ملصقات. –مطويات  –بيانات  -رسائلتحليل وتقييم كتابة ومن خالل التدريب العملي كالقيام ب العامة

لكتابة بيانات  المختلفة  والمعلومات االتصال والتواصل مع  مصادر االخبار :المهارات العامة
واكتساب روح العمل  الجماعي  وتحمل المسؤولية أثناء تنفيذ  ومطبوعات العالقات العامة

 .التكاليف/التطبيقات الفردية/ الجماعية مع زمالئه
 والكتابة للعالقات العامة.شكال التحرير أ /ثقافته العامة من خالل االطالع على كم كبير من فنونتنمية 

 

 

 التدريس والتقويم مواءمة م رجات التعلم باستراييجياترابعا: 

  :التدريس والتقويم مواءمة م رجات يعلم المقرر )المعارب وال هم  باستراييجيةأوال: 

المعرفة م رجات المقرر / 

 وال هم

 استراييجية التقويم استراييجية التدريس 

ماهية الكتابة يعريف وشرح 

للعالقات العامة  في الصرف 

والمجالت الورقية وااللكترونية 

واإلعاعة والتل ييون ووساإلع 

 االعالم الجديد.

 المرا رات

 الروار والمناقشة

 االمترانات الش وية والترريرية

 

أسس الكتابة معرفة وشرح  

البيانات وللعالقات العامة 

اال بارية )الصر ية  االعاعية  

إعالنات العالقات و  التل ييونية 

 العامة )الصر ية  التل ييونية 

الكتابة للعالقات العامة واي ية 

   وقواعد عل  شبكة االنترن 

الترويم للرساإلع اإل بارية 

االلكترونية باست دام االعالم 

 الجديد

 راتالمرا 

 الروار والمناقشة

 االمترانات الش وية والترريرية

 

الكتابة التعرب عل  طرق 

اإلعالمية لتيطية الم يمرات 

  و اي ية والندوات والمعار 

بروا الكتابة للعالقات إجراء 

 العامة

 المرا رات

 الروار والمناقشة

 االمترانات الش وية والترريرية
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 :مقرر توصيف

 التدريس والتقويم:                                                      مواءمة م رجات يعلم المقرر )المهارات الذهنية  باستراييجية  امحا:

م رجات المقرر/ المهارات 

 الذهنية 

 استراييجية التقويم   استراييجية التدريس

فهم وا راك ومقارنة اافة فنون 

العالقات وأشكال  الكتابة في 

العامة  في الصرف والمجالت 

الورقية وااللكترونية واإلعاعة 

والتل ييون ووساإلع االعالم 

 الجديد نظرياً وعملياً.

 المرا رة

 الروار والمناقشة

  ارطة الم اهيم

 والتحريرية الشفوية االمتحانات
 المال ظة

 

 التدريس والتقويم: باستراييجية : مواءمة م رجات يعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية سا سا

 استراييجية التقويم استراييجية التدريس م رجات المقرر 

الربط بين الجوانب النظرية 
والتطبيقية لفنون الكتابة 
والتحرير للعالقات العامة من 
خالل التدريب العملي كالقيام 

 -بكتابة وتحليل وتقييم رسائل
 ملصقات. –مطويات  –بيانات 

 المرا رات

التدريب/ التطبيق العملي 

ال ر ي  ا ع و ارج 

 المرا رة

 

 والتحريرية الشفوية االمتحانات
 المال ظة

 يقييم التكاليف

الربط بي  المهارات الليوية 

وقواعد اتابة و  واإلقناعيه

الكتابة يررير  فنون / اشكال 

 للعالقات العامة

 المرا رات

التدريب/ التطبيق العملي 

 ال ر ي  ا ع و ارج

 المرا رة

 

 والتحريرية الشفوية االمتحانات
 المال ظة

 يقييم التكاليف

الفعلية  ممارسة الكتابة
 شبكة على العامة للعالقات
  االنترنت

 المرا رات

التدريب/ التطبيق العملي 

ال ر ي  ا ع و ارج 

 المرا رة

 

 والتحريرية الشفوية االمتحانات
 المال ظة

 يقييم التكاليف

 العالقات إعالناتكتابة وتحرير 
 (التلفزيونية الصحفية،) العامة

 

التدريب/ التطبيق العملي 

ال ر ي  ا ع و ارج 

 المرا رة

 والتحريرية الشفوية االمتحانات
 المال ظة

 يقييم التكاليف

 لتغطية اإلعالمية تطبيق الكتابة
 والندوات المؤتمرات

 ً  والمعارض عمليا

 المرا رات

التدريب/ التطبيق العملي 

ال ر ي  ا ع و ارج 

 المرا رة

 

 والتحريرية الشفوية االمتحانات
 المال ظة

 يقييم التكاليف

 اكتساب مهارات الترويج
 االلكترونية اإلخبارية للرسائل

 الجديد عمليا  االعالم باستخدام

 

 المرا رات

التدريب/ التطبيق العملي 

ال ر ي  ا ع و ارج 

 المرا رة

 

 والتحريرية الشفوية االمتحانات
 المال ظة

 يقييم التكاليف

 والتحريرية الشفوية االمتحانات المرا رات التدريب على إجراء بحوث
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 :مقرر توصيف

 المال ظة العامة للعالقات الكتابة

 يقييم التكاليف

                                                            التدريس والتقويم: ة: مواءمة م رجات يعلم المقرر )المهارات العامة  باستراييجيسابعا 

م رجات المقرر/ المهارات 

 العامة

 استراييجية التقويم استراييجية التدريس

االتصال والتواصل مع  مصادر 
 المختلفة  والمعلومات االخبار

لكتابة بيانات ومطبوعات 
واكتساب روح  العالقات العامة

العمل  الجماعي  وتحمل 
المسؤولية أثناء تنفيذ 

التكاليف/التطبيقات الفردية/ 
 .الجماعية مع زمالئه

تنمية ثقافته العامة من خالل 
 /االطالع على كم كبير من فنون

والكتابة شكال التحرير أ
 للعالقات العامة.

 المرا رات

 الروار والمناقشة  

 التعلم الذايي

 المال ظة

 يقييم التكاليف

 والتحريرية الشفوية االمتحانات
 

 

 

مو وعات المقرر الرإليحة وال رعية )النظرية والعملية  وربطها بم رجات التعلم : ثامنا

 المقصو ة للمقرر مع يرديد الحاعات المعتمدة لها.  

 وحدات /مواضيع محتوى المقرر

 الجانب النظري والعملي                                                          أوال:

الر

 قم
 الموا يع الت صيلية و دات/ مو وعات المقرر

عد  

األسا

 بيع

الحاع

ات 

ال علي

 ة

رموز 

م رجات 

يعلم 

 المقرر

1 

 

 

 الكتابة للعالقات العامة

ةأهميتها   طوايها التن يذي  

 

المقررالتعريف بم ر ات  -  

م هوم الكتابة للعالقات العامة  -  
أهمية الكتابة للعالقات العامة  -  

  طوات الكتابة للعالقات العامة: -

 أوالً: عملية الت طيط للكتابة

الةثانياً: عملية الكتابة ال علية للرس  

بةثالثاً: عملية يقويم الرسالة المكتو  
 

1 1 
A+b+

c+d 

2 

مة أسس الكتابة للعالقات العا تابة متطلبات االسلوب الحليم في الك - 

 للعالقات العامة

قواعد الكتابة الصريرة -  

اال طاء الشاإلعة في الكتابة -  

أساليب الكتابة للعالقات العامة -  

 است دامات العناوي  في النصوص -

 المكتوبة  وشروط العنوان الجيد

1 9 
A+b+

c+d 
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 :مقرر توصيف

أنواع المقدمات في النصوص  -

 المكتوبة

 للكتابة للعالقاتالقوالب ال نية  -

 العامة:

 أوال: يقارير العمع

 ثانياً:  طابات العمع

 ثالثاً: الكلمات ال طابية

رابعاً: المو وع الصر ي)القصة 

 ال برية 

  امحاً: المطويات

1 

ية  البيانات اال بارية )الصر 

 االعاعية  التل ييونية 
أهمية البيانات اال بارية -  

اال باريةميايا البيانات  -  

أنواع البيانات اال بارية -  

طرق اتابة البيانات اال بارية -  

اتابة البيان اال باري)المضمون  -

 والشكع 

ان قواعد عامة للكتابة الحليمة للبي -

 اال باري

 قواعد است دام الصور والرسوم في -

 البيان اال باري

2 6 
A+b+

c+d 

4 

إعالنات العالقات العامة 

التل ييونية )الصر ية    
يعريف اعالن العالقات العامة  -

 وأهميته

أقحام االعالن -  

أهداب اعالن العالقات العامة -  

عناصر االعالن االساسية -  

العناوي  االعالنية  وظاإل ها    -

 يرريرها  يكنيكات اتابتها

 النا االعالني: متطلبات اتابته  -

ص  صاإلصه  يكنيكات اتابة النصو

 االعالنية

ه  الشعار االعالني: يعري ه  وظاإل  -

  صاإلا الشعار ال عال

 االستراييجية االبداعية في اعالن -

 العالقات العامة

أسس يصميم االعالن المطبوع -  

امة أنماط يصميم اعالنات العالقات الع -

 المطبوعة

أنماط اعالنات العالقات العامة  -

 المحموعة والمرإلية

شرع النطرق قياس فعالية االعالن قب -  

1 9 
A+b+

c+d 

5 
 عل للعالقات العامة الكتابة 

 شبكة االنترن  

م هوم الكتابة للعالقات العامة  -

 اإللكترونية
1 1 

A+b+
c+d 
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 :مقرر توصيف

 أسس اتابة الرساإلع االيصالية -

  االلكترونية

الرساإلع اإل بارية االلكترونية  -  

6 

ة الترويم للرساإلع اإل باري 

الم باست دام االع االلكترونية

 الجديد

 

طرق فعالة للترويم للرساإلع  -

م اال بارية المكتوبة باست دام االعال

 الجديد

يطبيق عملي  -  

1 1 
A+b+

c+d 

7 

تيطية اإلعالمية لالكتابة 

لم يمرات والندوات ا

 والمعار 

يعريف الم يمرات والندوات  -

 والمعار 

تيطية لقوالب الكتابة االعالمية  -

لم يمرات والندوات والمعار ا  

1 1 
A+b+

c+d 

8 

بروا الكتابة 

 للعالقات العامة
مة لعالقات العاالكتابة لأهداب بروا  -

  
مةلعالقات العال الكتابة أنواع بروا -  

امةلعالقات العل نتاإلم بروا الكتابة -  

2 6 
A+b+

c+d 

  42 14 إجمالي األسابيع والحاعات

 

 

 التدريس:استراييجية : ياسعا

 .مرا رات

 .يطبيق عملي في المعمع

 واجبات منيلية

 مناقشة جماعية

 يكاليف جماعية

 

I. :التعيينات والتكلي ات 
 الدرجة األسبوع م رجات التعلم التكليف/النشاط الرقم

أو  فردية مصغرة ملخصات تقديم 1
لكتب األسلوب ال اص  جماعية

بالكتابة في إ ارات العالقات العامة 

 الشراات والم سحات في

A+b+c+d 
3-4-5 

5 

إعادة تحرير نصوص إعالمية  2
متنوعة، واستخراج االخطاء ورسائل 

التحريرية منها ومدى مالئمتها 
  الكتابة للعالقات العامةألهداف 

D+C 6-8-9 5 

يقديم يكليف عملي فر ي يتضم   3

لخمسة أشكال إعالمية  تحليل
 -مطويات -ملصقات -)رسائل

A+b+c+d 10+11+12 10 
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 :مقرر توصيف

خطابات (  -تقارير -بيانات -نشرات
ومتنوعة نشرت في صحف  جاهزة

أو مجالت ورقية أو الكترونية أو 
إذاعية أو تلفزيونية أو نشرت في 
أحد وسائل االعالم الجديد أو أحد 

نشرات أو مطبوعات العالقات 
 ها ونوعويرديد نوع العامة

والوساإلط  عناوينها ومقدمايها

المحت دمة فيها)االصوات  الصور  

 ال يديو 
 

 - A+B+c 3-13 مجموعة نقاش 4

5     

 : يقويم التعلم:عاشرا

 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة  الرقم

نحبة 

الدرجة 

إل  

 رجة  

يم والتق

  النهاإلي

الم رجات التي 

 يرققها

1 
 / األنشطة/ التكاليف الواجبات

Homework/Tasks/Assignments 
1-11 20 

20% A+b+c+d 

     Quiz 1)قصير( اختبار أول 2

3 
 اختبار منتصف الفصل

Midterm Exam 
7 
 

20 
20% A+b+c+d 

     Quiz 2ثاني )قصير(اختبار  4
 Final Exam 11 61 60% A+bاالختبار النهائي 5
  %111 111  المجموع 

 :تعلملمصا ر ا: الرا ي عشر
 )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بل  النشر(.

 : ) ال يييد ع  مرجعي   ةجع الرإليحاالمر

م . الكتابة للعالقات العامة: الشكع واألسلوب  يرجمة فايد رباح  2111 وج نيوسيون وبوب اارل ). 1

 االمارات العربية المتردة. العي :   ار الكتاب الجامعي

   القاهرة.الكتابة للعالقات العامة"  الناشر:  ار النهضة العربية )م2115(مرمد فريد اريمان  .2

 المحاعدةالمراجع 

م   ف  التررير الصر ي للوساإلع المطبوعة وااللكترونية   2117 . ليل  عبد المجيد   . مرمو  علم الدي  ). 1
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 :مقرر توصيف

  ار الحراب

 للنشر والتوزيع   القاهرة. 

 وإنترن :    )إن وجدت  موا  إلكترونية

 نشرات وبيانات العالقات العامة للشراات والم سحات ال دمية في اليم . -1

 

 

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

   والغياب:حضور ال   .1

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

 النهائي.

 الحضور المتأخر:    .2

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

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:   .1

 كما في الالئحة.

    :المشاريعو التكليفات / المهام  .4

 يسلم الطالب التكاليف في المح د من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بع  الوقت المح د.

 :الغش   .5

 يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد.

  :نتحالاال  .6

 يفصل سنه من الدراسة.

 :سياسات أخرى   .7
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 :مقرر توصيف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الكتابة للعالقات العامةخطة مقرر: 
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 :مقرر توصيف

I. معلومات ع  مدرس المقرر: 

 االسم  .ابراهيم مرمد عبدالله االاوع / أسبوعيا 1)  الساعات المكتبية

 الحب  األ د االثني  الثالثاء األربعاء ال ميس
 الري الحياسي

 771148899ت: 
 المكان ورقم الهايف

      Akw2003@yahoo.com البريد اإللكتروني 
 
 

II.  ع  المقرر:معلومات عامة 

 الكتابة للعالقات العامة :اسم المقرر  .1

  رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الحاعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

     

  المستوى والفصل الدراسي:  .4

  :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  .5

  (:وجدت المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن  .6

  :البرنامج/ البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر  .7

  :لغة تدريس المقرر  .8

  مكان تدريس المقرر:   .9

 
III. المقرر الدراسي:  وصف 

 

 
IV. :م رجات التعلم المقصو ة للمقرر 

1. 

2. 

1. 

4. 

5. 

  

V. :مرتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 الحاعات ال علية األسبوع المواضيع التفصيلية وح ات المقرر الرقم
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 :مقرر توصيف

   عد  األسابيع والحاعات

 
 الجانب العملي:                                            

 اتابة يجارب )موا يع / مهام  النشاط العملي

 الحاعات ال علية عد  األسابيع المهام / التجارب العملية الرقم

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

    

   إجمالي األسابيع والحاعات

 
 

VI. استراييجية التدريس 

2. 

1 . 

3. 

4. 

5. 

 

 

VII. :التكليفات / المهام 

 )إن وج ت(الدرجة  األسبوع التكليف/النشاط الرقم

1    

2    

3    

    

    
 
 
 

VIII. :يقويم التعلم 

 مو وعات التقويم الرقم
موعد التقويم/ 

 اليوم والتاريخ
 الدرجة

 الوزن النحبي 

)نسبة ال رجة إلى 
 درجة  التقويم النهائي(

1.      

2.      
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 :مقرر توصيف

   المجموع 

 

IX. :مصا ر التعلم 

 المراجع الرئيسة: .0

  اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بل  النشر(. (اثنان على األكثر)كتابة المرجع الرئيس للمقرر( 

  المقرر ال راسي إضافة مرجع آخر للضرورة القصوى يمكن في حال ع م توفر مرجع واح  لتغطية محتوى

 (اختياري)

 المراجع المساع ة: .2

 

 

 )إن وج ت(    مواد إلكترونية وإنترنت: .3

 

 
X. :الضوابط والحياسات المتبعة في المقرر 

 الحضور والغياب:     .1

 الحضور المتأخر:    .5

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:   .3

    :المشاريعو التكليفات / المهام  .4

 :الغش   .2

  االنتحال:  .6

 سياسات أخرى:   .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


