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 5من  1الصفحة 
 

 ثحزيز مواد العالقات العامة :وثيقة جعزيف

 معلومات أساسّية: -1

 جحزيز مواد العالقاث العامت اسم املقّزر 

 EPRM767 رمز املقّزر 

 41 ساعات الجلسات املسّجلة

 14 ساعات الجلسات املتزامنة 

 - ساعات املذاكزة

 min 75 ساعات الامححان

 - ساعات الجهد الدراس ي املقابل للجلسات املسّجلة

 - املقابل للجلسات املتزامنة ساعات الجهد الدراس ي

 14 عدد الساعات املعحمدة

 

: املقّزر ات املطلوب دراستها قبل املقّزر  -2
ً
 مباشزة

 املقّزر  الزمز

PR13 

Public Relations - Principles and 

Management 

 

 

  :املقّزر الهدف من  -3

مت، باجباع املعايير السليمت للكتابت، والتعزف على جزويد الطالب بمحصلت معلوماث هظزيت وجطبيقيت لفً الكتابت للعالقاث العا

. ،أهم مواد العالقاث العامت
ً
 ومضموها

ً
 وكيفيت إعدادها شكال
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 5من  2الصفحة 
 

 :(ILO – Intended Learning Objectives / Outcomesاملحّصالت الحعليمّية املزجّوة ) -4

 بعد الاستكمال الىاجح لهذا املقزر، سيصبح الطالب قادر على فعل ما يلي:

 املزجّوة ةالت الحعليميّ املحصّ  زمزال

ILO Intended Learning Objectives/Outcomes 

ILO1 جمهيد عام ملوضوع العالقاث العامت ووظائفها وأهدافها ألاساسيت 

ILO2 إجادة مهاراث الكتابت للعالقاث العامت 

ILO3 معزفت مواد العالقاث العامت 

ILO4 قاث العامتالكشف عً أساليب جحزيز مواد العال 

ILO5 اكتساب مهاراث فىيت وإبداعيت إلعداد مواد العالقاث العامت 

 

 مجموع الساعات املتزامنة( ساعة 14مجموع الساعات املسجلة،  ساعة 14)املقزر: مححوى  -5

الت املحصّ 

 ةالحعليميّ 
 القسم النظزي مع مالحظات وثوضيحات إن وجدت

ساعات 

 لة مسّج 

ساعات 

 متزامنة
 أهماط املهام

القسم العملي مع 

مالحظات وثوضيحات 

 إن وجدت

ILO1 
مفهوم العالقاث العامت ووظائفها وأهدافها، وألاساليب 

 ملعتمدةالاجصاليت والبرامج ا
2 2 

  ًجماري(TD) 

 وظائف 

 حلقاث بحث 

 مشاريع 

 ججارب 

 ..... أخزى 

 

ILO1 

 

مفهوم ألاحداث الخاصت في العالقاث العامت وأهدافها 

 هاوكيفيت التخطيط ل
2 2 

  ًجماري(TD) 

 وظائف 

 حلقاث بحث 

 



Syrian Arab Republic 

 

 ةة السوري  ة العربي  الجمهوري  

Ministry of Higher Education وزارة التعـليــم العـالـــــــــي 

Syrian Virtual University   ةة السوري  الجامعة االفتراضي 

 

 5من  3الصفحة 
 

 مشاريع 

 ججارب 

 ..... أخزى 

ILO2 

 

قواعد وخطواث الكتابت للعالقاث العامت، أدواث ولغت 

 كاجب العالقاث العامت
2 2 

  ًجماري(TD) 

 وظائف 

 حلقاث بحث 

 مشاريع 

 ججارب 

 ..... أخزى 

 

ILO3 

 
 2 2 وسائل الاجصال التي جيتجها إدارة العالقاث العامت

  ًجماري(TD) 

 وظائف 

 حلقاث بحث 

 مشاريع 

 ججارب 

 ..... أخزى 

 

ILO 4-5  

 

اليشزة الصحفيت، مواصفاتها وأسلوب كتابتها، وأهواعها 

 املختلفت
4 4 

  ًجماري(TD) 

 وظائف 

 حلقاث بحث 

 مشاريع 

 ججارب 

 ..... أخزى 

 

ILO4-5 

 

الكتابت لليشز الالكترووي، ألاهميت واملعايير، والعزوض 

 التقديميت
2 2 

 ماريً ج(TD) 

 وظائف 

 حلقاث بحث 

 مشاريع 

 ججارب 

 ..... أخزى 

 

ILO 4-5  

 

الكتابت للمؤجمزاث الصحفيت، جحزيز ألاسئلت بتصييفاتها 

 املختلفت
2 2 

  ًجماري(TD) 

 وظائف 

 حلقاث بحث 
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 5من  4الصفحة 
 

 مشاريع 

 ججارب 

 ..... أخزى 

ILO 4-5  

 
 4 4 الكتابت للحقائب إلاعالميت لوسائل إلاعالم

  ًجماري(TD) 

 وظائف 

 بحث حلقاث 

 مشاريع 

 ججارب 

 ..... أخزى 

 

 

 معايير الحقويم: -6

ILO 

Code 
 النحائج الحعليمّية ةالت الحعليميّ املحصّ 

 يمهمط الحقو 

ثفاعل في 

الجلسات 

 املتزامنة

 امححاهات عملي
عزوض 

 ومقابالت
 ثقاريز

ILO1 
جمهيد عام ملوضوع العالقاث العامت 

 ووظائفها وأهدافها ألاساسيت
    - - املعزفت والفهم

ILO2 التطبيق إجادة مهاراث الكتابت للعالقاث العامت - - -   

ILO3 املعزفت والفهم معزفت مواد العالقاث العامت -     

ILO4 

الكشف عً أساليب جحزيز مواد العالقاث 

   - - - التطبيق والتركيب العامت

ILO5 
اكتساب مهاراث فىيت وإبداعيت إلعداد مواد 

 العالقاث العامت
   - - - التطبيق والتركيب
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 5من  5الصفحة 
 

 

 املزاجع ألاساسية: -7

 الكتابت للعالقاث العامت أسس الشكل وألاسلوب

 إدارة وجخطيط العالقاث العامت

 الكتابت للعالقاث العامت

 فً التحزيز لإلعالن والعالقاث العامت

 

 املزاجع إلاضافية: -8

  

 


