
 

   أساسية( ICDL  ) مهارات احلاسبمقرر 

 

 موضوعات املقرر:

 حيث يغطي املنهج املواضيع التالية: أساسية  ICDLمهارات احلاسب ُيدرَّس يف هذا املقرر منهج 

 . مقدمة يف تقنية املعلومات -

 باستخدام نظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز.إدارة امللفات  -

 معاجلة الكلمات باستخدام مايكروسوفت وورد. -

 اجلداول اإللكرتونية باستخدام مايكروسوفت إكسل. -

 

 

 

 

 

  نظام املعامالت يف العالقات العامةمقرر 

 

     أهداف املقرر:

 تعريف الدارس بأهم وسائل و أساليب التعامل اإلداري. -1

 على تعلم مهارة كتابة العديد من املعامالت.تدريب الدارس  -2

 االزمة مثل : كتابة التقارير و حماضر االجتماع و اخلطابات الرمسية يف جهاز العالقات العامة. -3

 

 

 

 

 



 

 مقرر مهارات لغوية

 

     أهداف املقرر:

 يقرأ النصوص العربية قراءة جهرية معربة سليمة -4

 أثناء كتابة النصوص العربيةيوظف عالمات الرتقيم توظيفًا سليمًا  -5

 يستخرج معاني مفردات اللغة العربية من املعاجم العربية -6

 مييز بني املبين واملعرب يف اللغة العربية -7

 مييز بني عالمات اإلعراب الفرعية واألصلية -8

 يصوغ مجاًل امسية وفعلية بشكل سليم -9

 مييز بني مواضع همزة الوصل والقطع -11

 نحوية والصرفية واإلمالئية يف حياته العمليةيوظف قواعد اللغة العربية ال -11

 

 موضوعات املقرر:

 القواعد النحوية : -القسم األول

 أقسام الكلمة: االسم والفعل واحلرف وعالمات كل منها. -1

 اإلعراب والبناء: اإلعراب الظاهر واملقدر. -2

 املبين واملعرب من األفعال واألمساء. -3

املمنوع من  -مجع املذكر السامل –املثنى  -عالمات اإلعراب الفرعية يف األمساء )األمساء اخلمسة -4

 (-الصرف

 اجلملة االمسية: املبتدأ واخلرب . -5



 

 النواسخ )األفعال واحلروف (. -6

 نائب الفاعل . –اجلملة الفعلية ) الفعل والفاعل ( ـ املفعول به  -8

 مع املعدود.العدد وكيفية كتابته  -9

 القواعد الصرفية : -القسم الثاني

 كيفية التثنية واجلمع . –اجملرد واملزيد  -1

 الرسم الكتابي )قواعد كتابة اهلمزة املتوسطة واملتطرفة( -2

 التاء املربوطة واملفتوحة . -همزتا الوصل والقطع  -3

نقطتان ال-عالمة التنصيص-عالمات احلذف-الفاصلة املنقوطة-عالمات الرتقيم )الفاصلة -4

 النقطة( -عالمة التعجب -عالمة االستفهام -الشرطة و الشرطتان-الرأسيتان

 القسم الثالث : املعاجم :

 طريقة الكشف يف املعاجم العربية ، كالقاموس احمليط واملعجم الوسيط .. وغريهما . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اللغة اإلجنليزي العامةمقرر 

     أهداف املقرر:

 اللغة اللغة االجنليزية بشكل عام من خالل تدريب الطالب على مفردات بطبيعة الطالب تعريف -1

  ، ...اخل الشاذة، واألفعال والالحقة، السابقة واملقاطع النطق، حيث من اإلجنليزية

 أجزاء األسرة،: مثل املوضوعات من عدد يف األساسية باملفردات الطالب املقرر هذا يزود -2

 والسفر. والطقس، واللغات، والبلدان والصحة، األثاث، اجلسم،

 يف املواقف اليومية املختلفة اليت مت  التحدث باستخدام اللغة االجنليزية على الطالب تدريب -3

 بعناية.  اختيارها 

 مسجلة مقتطفات إىل االستماع خالل من شفهية مقتطفات وفهم االستماع على الطالب تدريب -4

 بعناية .  خمتارة مدجمة أقراص على

 قطعة كتابة مراحل خمتلف على الطالب الطالب و تدريب لدى األساسية القراءة مهارات تنمية -5

 انشائية

 االستماع: اإلجنليزية اللغة يف األساسية اخلمس املهارات يف الطالب قدرات وتطوير تعزيز -6

 تعاجل اليت األنشطة من جمموعة املقرر يتضمن حيث. اللغة وقواعد والكتابة والقراءة والتحدث

 .اساسيات اللغة االجنليزية تغطية خالل من املهارات هذه

 

 

 

 



 

                                                                                                               موضوعات املقرر:

 جديدة مصطلحات تعلم يف النفس على االعتماد -1

 اجنليزي(-اجنليزي) اللغة أحادية لقواميس الورقية و الرقمية النسخ استعمال على القدرة -2

 حمددة معلومات و املعلومات جوهر الستخالص االستماع على وقدرتهم مهاراتهم تطوير  -3

 املوضوعات من العديد يف اللغوية باملفردات معرفتهم حتسني -4

 التحدث بطالقة على وقدرتهم مهاراتهم تطوير -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 االتصال نظرياتمقرر 

                                             

                                                                                                   أهداف املقرر:

 قادرًا على أن: املتدربيف نهاية هذا املقرر يكون   

 تعريفات نظريات االتصال. يذكر -

 ثؤثرة يف تطور نظريات االتصال.رف على العوامل امليتع -

 ينقد نظريات االتصال. -

 يقارن بني األنواع املختلفة لنظريات االتصال. -

                                                                                                             يكتسب املتدرب روح العمل يف فريق بأسلوب مجاعي. -

 

                                                                                                               املقرر: موضوعات

 ومقوماته،ناقشة مفهوم االتصال أو التواصل وأهميته وأنواعه وعناصره ومناذجه وخصائصه وأغراضه م -1

                                                                                     واملفاهيم اخلاطئة واملرتبطة به.         

 تعريفات ومفاهيم نظريات االتصال. -2

 نظريات اجملتمع اجلماهريي ووسائل االتصال. -3

 .نظريات وظائف االتصال -4

 .النظريات املتصلة باملعلومة وكيفية انتشارها -5

 اجملتمع.نظريات تأثري وسائل االتصال يف  -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 وسائل اإلعالم واجملتمع مقرر

    أهداف املقرر:

 

 1التعرف على طرق التفكري املختلفة يف وظائف االتصال اجلماهريية داخل اجملتمع -1

 التعرف على املفاهيم األساسية لوظائف وسائل اإلعالم داخل اجملتمع.  -2

 1فهم وظائف اإلعالم للفرد الذي ميثل وحدة اجملتمع األساسية  -3

 1فهم طبيعة مفهوم التسويق االجتماعي، ومحالت التغيري االجتماعي، وعوامل جناحها وفشلها4 -4

 1التعرف على دور وسائل اإلعالم يف نشر األفكار املستحدثة داخل اجملتمع -5

 1االجتماعية يف إطار التسويق االجتماعي تقييم عدد من النماذج التطبيقية على بعض القضايا -6

 :موضوعات املقرر 

  .طرق التفكري يف وظائف وسائل االتصال اجلماهريية، ووظائف وسائل التفكري -1

 .وظائف وسائل االتصال اجلماهريية، ووظائف وسائل اإلعالم داخل اجملتمع -2

 للفرد.وظائف وسائل اإلعالم   -3

 .تعريف مفهوم التسويق االجتماعي، ومحالت التغيري االجتماعي وأنواعها -4

 .عوامل جناح وفشل محالت التغيري االجتماعي  -5

 .مناذج تطبيقية على بعض القضايا االجتماعية  -6

  .مفهوم الفكرة املستحدثة وخصائصها -7

 .وظائف وسائل اإلعالم لنشر األفكار املستحدثة، وعالقتها بالنسق االجتماعي -8

 .عملية تبين األفكار املستحدثة واختاذ القرارات، وكسب التأييد -9

 .تطبيقات  -11



 

  (MOS)    مهارات احلاسب مقرر 

 موضوعات املقرر :

 حيث يغطي املنهج املواضيع التالية:( MOSمهارات احلاسب  ) هذا املقرر منهج يف ُيدرَّس -

 إعداد العروض التقدميية باستخدام مايكروسوفت باوربوينت. -

 قواعد البيانات باستخدام مايكروسوفت أكسس. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 كتابة التقاريرمقرر 

    أهداف املقرر:

 .اإلدارية التقارير يكتسب معارف عن القواعد األساسية لكتابة -1

 .مييز بني أنواع التقارير -2

  .مييز بني مراحل وخطوات إعداد التقرير -3

 يطبق عمليًا إعداد وحترير التقرير. -4

 التقارير الصحفية.يكتب  -5

 يكتب تقارير اجملالت واملطبوعات للمثؤسسات. -6

 يكتب تقارير للراديو والتليفزيون. -7

 :موضوعات املقرر 

 .التقارير القواعد األساسية لكتابة -1

 .أنواع التقارير -2

  .مراحل وخطوات إعداد التقرير -3

 إعداد وحترير التقرير. -4

 كتابة التقارير الصحفية. -5

 واملطبوعات للمثؤسسات.كتابة تقارير اجملالت  -6

 الكتابة للراديو والتليفزيون. -7

 

 

 



 

 اإلقناع أسسمقرر 

    أهداف املقرر:

 توضيح مفهوم اإلقناع وأهميته. -1

 توضيح معنى التفاوض وأهميته. -2

 التمييز بني أنواع املفاوضات.  -3

 شرح العناصر األساسية لعملية التفاوض، واختيار  أفرادها. -4

 ومهاراته. توضيح فنيات التفاوض  -5

 توضيح فعاليات التفاوض الناجح.  -6

 املقارنة بني أنواع التفاوض املختلفة، واسرتاتيجيات حل النزاع. -7

 مناقشة خطوات التفكري يف مشكلة تفاوضية.  -8

 شرح تكنيكات التفاوض الناجح.  -9

 تصميم موقف تفاوضي افرتاضي. -11

 :موضوعات املقرر 

 مفهوم اإلقناع وأهميته. -1

 الكالمية وغري الكالمية املستخدمة يف التأثري يف اآلخرين. املهارات -2

 معنى التفاوض وأهميته. -3

 أنواع املفاوضات.  -4

 العناصر األساسية لعملية التفاوض، واختيار  أفرادها. -5

 فنيات التفاوض ومهاراته.  -6



 

 فعاليات التفاوض الناجح.  -7

 أنواع التفاوض املختلفة، واسرتاتيجيات حل النزاع. -8

 كري يف مشكلة تفاوضية. خطوات التف -9

 تكنيكات التفاوض الناجح.  -11

 تصميم موقف تفاوضي افرتاضي. -11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 العالقات العامة مسثؤولمقرر توصيف  

  
 :أهداف املقرر

 يف هناية هذا املقرر يكون املتدرب قادراً على أن:
 

 دور مسثؤول العالقات العامة يف املثؤسسة / الشركةعلى يتعرف  -1

 االستعدادات الفطرية والعلمية ملمارسة املهنة  يتعرف -2

 يتعرف املشكالت اليت تواجه مسثؤول العالقات العامة  -3

 مهارات مسثؤول العالقات العامة  -4

 :موضوعات املقرر

 االستعدادات الفطرية والعلمية ملمارسة املهنة -1

  يف العالقات العامة مسثؤولدور  -2

  يف املثؤسساتوظائف العالقات العامة  -3

  وظائف العالقات العامة مشكالت -4

  مهارات حل مشكالت وظائف العالقات العامة -5

  العالقات العامةمهارات مسثؤول  -6

   احلاالت العملية وورش العمل -7

 

 

 



 

 مقرر مبادئ اإلعالن

    أهداف املقرر:

 ونشأته وتطوره. اإلعالن معرفة مفهوم -1

 .األسس اإلعالمية لإلعالندراسة  -2

 أنواع اإلعالن. -3

 .دوره وأثره االقتصادي واالجتماعي على الفرد واجملتمعمناقشة   -4

 .مقومات جناحه ووسائله املختلفةالتمييز بني   -5

 .دراسة وكاالت اإلعالن -6

  .اإلعالن حمليا وخارجيادراسة تأثري  -7

بتصميم وكتابة وإنتاج اإلعالنات املطبوعة واملسموعة املختلفة املرتبطة اجلوانب الفنية  معرفة -8

 واملرئية.

 : وعات املقررموض

 .اإلعالن مفهوم -1

 .األسس اإلعالمية لإلعالن -2

 .دوره وأثره االقتصادي واالجتماعي على الفرد واجملتمع  -3

 .مقومات جناحه ووسائله املختلفة  -4

 .وكاالت اإلعالن -5

  .اإلعالن حمليا وخارجياتأثري  -6

 بتصميم وكتابة وإنتاج اإلعالنات املطبوعة واملسموعة واملرئية.املختلفة املرتبطة اجلوانب الفنية  -7



 

 أسس العالقات العامة مقرر

   أهداف املقرر:

 معرفة مفهوم العالقات العامة وتارخيها. -1

 .دراسة اجلوانب األساسية يف العالقات العامة   -2

 .وظائف وتطور العالقات العامة معرفة  -3

 ومكوناته ووظائفه وأنواعه.معرفة مفهوم الرأي العام وأبعاده  -4

 .التخطيط والتقويم ألنظمة العالقات -5

 من اإلملام باجلوانب األساسية هلذه العملية. املتدربمتكني   -6

 :موضوعات املقرر 

 

 مفهوم العالقات العامة وتارخيها. -1

 .اجلوانب األساسية يف العالقات العامة   -2

 .وظائف وتطور العالقات العامة  -3

 وأبعاده ومكوناته ووظائفه وأنواعه.مفهوم الرأي العام  -4

التخطيط يف العالقات العامة: مفهوم وظيفة التخطيط، فوائد التخطيط، أنواع التخطيط، مراحل  -5

 .التخطيط، خطوات التخطيط

حبوث العالقات العامة: مفهوم وأهداف العالقات العامة، أنواع البحوث، خطوات البحث العلمي  -6

 يف جمال العالقات العامة.

 قويم وقياس الرأي يف العالقات العامة.الت -7

 



 

 أخالقيات العالقات العامة مقرر

  أهداف املقرر:

  .مفهوم األخالق وأخالقيات املهنةمعرفة  -1

 .قواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات املهنةمناقشة  -2

 .أخالقيات املهنة يف األنظمة السعوديةاالطالع على  -3

 االتصالية واإلعالمية.شرح القوانني اليت تنظم العملية  -4

 سرد أهم الضوابط األخالقية املنظمة للمثؤسسات االتصالية واإلعالمية يف اململكة. -5

 ذكر الدور األساسي لألنظمة يف عالقة وسائل االتصال واألعالم جبماهريها. -6

 .العامة اتاملهنية واملبادئ املنظمة للعالقضوابط املمارسة وقوانني شرح  -7

 :موضوعات املقرر 

 .مفهوم األخالق وأخالقيات املهنة ، واملرجعيات اليت تقوم عليها أخالقيات املهنة -1

 .التزام املوظف بقواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات املهنة -2

 .أخالقيات املهنة يف األنظمة السعودية -3

  .لقوانني اليت تنظم عملية إنتاج ونشر وتلقي احملتويات اإلعالميةا -4

 لمثؤسسات اإلعالمية.ل احلاكمة قواننيال  -8

 الضوابط األخالقية املنظمة للمثؤسسات االتصالية واإلعالمية يف اململكة.  -5

 .العامة اتضوابط املمارسة املهنية واملبادئ املنظمة للعالق -9

 ضوابط ممارسة النشاط االتصاىل واإلعالمي. -6

 واجلماهري:  املثؤسساتبني  العامة املبادئ اليت تنظم العالقات -7



 

 ت العامة يف املثؤسسات احلكوميةالعالقا مقرر

    أهداف املقرر:

 . معرفة أهداف العالقات العامة يف املنظمات احلكومية، واملنظمات اخلاصة -1

يف تقوية الصالت والروابط بني املثؤسسة اليت  ساسية واليت تساعداملهارات األ بعض اكتساب -2

 .خرىيعمل بها واملثؤسسات األ

 .مناط يف جمال العمل االجتماعياأل تلكمناط العالقات العامة وتوظيف ألتعرف على اجتاهات وا

 .على دور العالقات العامة يف احلياة االجتماعيةلتعرف ا  -3

 .الرتبوية( -جهزة احلكومية )املثؤسسات االجتماعيةالتعرف على أدوار العالقات العامة يف األ  -4

 .موقع العالقات العامة يف اهليكل التنظيميمناقشة  -5

 التمييز بني أشكال التنظيم الداخلي إلدارة العالقات العامة. -6

 معرفة خطوات تنظيم إدارة العالقات العامة.  -7

 معرفة أساليب تنظيم إدارة العالقات العامة. -8

 التمييز بني أمناط إدارة العالقات العامة. -9

 االطالع على اختصاصات العالقات العامة يف املثؤسسات احلكومية. -11

 : موضوعات املقرر

 . أهداف العالقات العامة يف املنظمات احلكومية، واملنظمات اخلاصة -1

يف تقوية الصالت والروابط بني املثؤسسة اليت يعمل بها  ساسية واليت تساعداملهارات األ -2

 .خرىواملثؤسسات األ

 ختصص العاملني بدوائر العالقات العامة وتدريبهم. -3



 

 .مناط يف جمال العمل االجتماعياأل تلكمناط العالقات العامة وتوظيف أاجتاهات و -4

 .دور العالقات العامة يف احلياة االجتماعية  -5

 .الرتبوية( -جهزة احلكومية )املثؤسسات االجتماعيةأدوار العالقات العامة يف األ  -6

 أنواع اجلماهري يف األجهزة احلكومية. -7

 .موقع العالقات العامة يف اهليكل التنظيمي -8

 العالقات العامة.أشكال التنظيم الداخلي إلدارة  -9

 خطوات تنظيم إدارة العالقات العامة.  -11

 أساليب تنظيم إدارة العالقات العامة. -11

 أمناط إدارة العالقات العامة. -12

 اختصاصات العالقات العامة يف املثؤسسات احلكومية. -13

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اسرتاتيجيات محالت العالقات العامة مقرر

 

    أهداف املقرر:

 العالقات العامة.معرفة اسرتاتيجيات  -1

 معرفة أهمية التخطيط يف العالقات العامة. -2

 معرفة أهداف ا لتخطيط يف العالقات العامة. -3

 التمييز بني مداخل التخطيط يف العالقات العامة. -4

 إدراك متطلبات التخطيط يف العالقات العامة. -5

 املقارنة بني مراحل التخطيط يف العالقات العامة. -6

  العالقات العامة.مناقشة مشكالت التخطيط يف -7

 دراسة خطوات احلمالت والربامج االتصالية يف العالقات العامة. -8

 موضوعات املقرر :

 اسرتاتيجيات العالقات العامة. -1

 أهمية التخطيط يف العالقات العامة. -2

 أهداف ا لتخطيط يف العالقات العامة. -3

 مداخل التخطيط يف العالقات العامة. -4

 التخطيط يف العالقات العامة. متطلبات -5

 مراحل التخطيط يف العالقات العامة. -6

 مشكالت التخطيط يف العالقات العامة. -7

 خطوات احلمالت والربامج االتصالية يف العالقات العامة. -8



 

 مقرر العالقات العامة يف الشركات الكربى

  
 :أهداف املقرر

 يف هناية هذا املقرر يكون املتدرب قادراً على أن:
 

 أساليب إدارة وتنظيم العمل يف الشركات الكربى يتعرف -1

 يتعرف وسائل تطوير تنافسية الشركات الكربى -2

 يتعرف الوظائف األساسية للعالقات العامة يف الشركات الكربى -3

 يكتسب مهارات قياس الرأي العام يف الشركات الكربى -4

 تنافسيتهاالشركات الكربى ودعم العالقات العامة يف تأصيل شهرة يتعرف دور  -5

 
 :موضوعات املقرر

 أساليب وتنظيم العمل يف الشركات الكربى -1

 بناء وتطوير الصورة الذهنية للشركات الكربى لدى اجلمهور -2

 الوظائف األساسية للعالقات العامة يف الشركات الكربى -3

 أساليب قياس الرأس العام داخل الشركات الكربى  -4

 الكربى ودعم تنافسيتها دور العالقات العامة يف تأصيل شهرة الشركات -5

 

 

 

 



 

 انتاج املواد االعالمية مقرر

    أهداف املقرر:

 –ملصقات  -إنتاج املواد اإلعالمية املطبوعة مبختلف أشكاهلا) دوريات مبادئأسس و معرفة  -1

  تقارير( –كتب  –نشرات 

 التخطيط لإلنتاج اإلعالمي يف العالقات العامة. -2

 التصميم واإلخراج الفين للمواد اإلعالمية املطبوعة واملسموعة واملرئية. -3

 توظيف التقنية واستخداماتها يف إنتاج املواد اإلعالمية. -4

 تقويم اإلنتاج اإلعالمي يف العالقات العامة. -5

أو صحيفة املنظمة » اإلعالم اإلليكرتونية  –إنتاج املواد اإلعالمية اإلليكرتونية ) موقع املنظمة  -6

االستفتاءات اإلليكرتونية ..  –عقد املثؤمترات عن بعد  –الكتاب اإلليكرتوني « الدورية اإلليكرتونية

 أخل (.

 .إنتاج برامج املنظمات اإلذاعية وأفالم العالقات العامة -7

 :موضوعات املقرر 

 –ت نشرا –ملصقات  -إنتاج املواد اإلعالمية املطبوعة مبختلف أشكاهلا) دوريات مبادئأسس و  -1

  تقارير( –كتب 

 التخطيط لإلنتاج اإلعالمي يف العالقات العامة. -2

 التصميم واإلخراج الفين للمواد اإلعالمية املطبوعة واملسموعة واملرئية. -3

 التقنية واستخداماتها يف إنتاج املواد اإلعالمية. -4

 تقويم اإلنتاج اإلعالمي يف العالقات العامة. -5



 

صحيفة املنظمة أو » اإلعالم اإلليكرتونية  –نية ) موقع املنظمة إنتاج املواد اإلعالمية اإلليكرتو -6

االستفتاءات اإلليكرتونية ..  –عقد املثؤمترات عن بعد  –الكتاب اإلليكرتوني « الدورية اإلليكرتونية

 أخل (.

 .إنتاج برامج املنظمات اإلذاعية وأفالم العالقات العامة -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 االتصال التسويقي مقرر

 

 

   أهداف املقرر:

 التعرف علي الدور اهلام الذي تلعبه االتصاالت يف برامج التسويق.  .1

 د بفهم أعمق لألساليب ، املبادئ ، املصطلحات املتعلقة باالتصاالت التسويقية.تزوال .2

تنشــيط املبيعــات  تعلــم كيفيــة حتقيــق التكامــل بــني عناصــر االتصــاالت التســويقية ) مثــل اإلعــالن ،    .3

 والعالقات العامة ( يف شكل برنامج اتصال فعال.

 فهم القضايا االجتماعية ، القانونية ، األخالقية املرتبطة مبمارسات االتصاالت التسويقية. .4

 أفضل. اانتقادي احتسني مهارات االتصال الشفوي واملكتوب واليت تظهر تفكري 

 

 :موضوعات املقرر 

 يف االتصاالت، االتصاالت الشخصية.مفهوم االتصاالت )تعر .1

 يف منظمات األعمال، االتصاالت اخلارجية، حاجة املنظمات لالتصاالت(. تاالتصاال  .2

 مفهوم االتصاالت التسويقية . .3

 النماذج املتقدمة لالتصاالت التسويقية . .4

 أهداف االتصاالت التسويقية مفهوم االتصاالت التسويقية. .5

 االتصاالت التسويقية املتكاملة. مفهوم .6

 تعريف االتصاالت التسويقية املتكاملة. -2 .7

 مبادئ االتصاالت التسويقية املتكاملة . -3 .8

 اخلصائص املميزة و املنافع املتحققة من استخدام االتصاالت التسويقية املتكاملة. .9



 

 االختالفات بني االتصاالت التقليدية و املتكاملة.  .11

 االتصاالت التسويقية مفهوم االتصاالت التسويقية املتكاملة. اسرتاتيجية .11

 التخطيط لالتصاالت التسويقية. -2 .12

 التخطيط للرتويج و دورة حياة املنتج. .13

 كيفية دراسة سلوك املستهلك . .14

 العوامل املثؤثرة يف سلوك املستهلك . .15

 مراحل عملية الشراء. .16

 تعريف ترويج املبيعات. .17

 .أهمية ترويج املبيعات .18

 .اف ترويج املبيعاتأهد .19

 .الرتويج للمبيعات املوجهة حنو املستهلك .21

 .الرتويج للمبيعات املوجهة حنو التجار أو الشركات .21

 أخالقيات التسويق.  .22

 االتصاالت التسويقية و األخالق. .23

 

 

 

 

 



 

 

 مهارات االتصال باللغة اإلجنليزية

Communication skills 

 
 

 :أهداف املقرر

 .واالستماع التّحدث مهارات حتسني .1

 .معهم والتفاوض اآلخرين وإقناع وحماورة خماطبة .2

 .الفريق بروح اجملموعات مع العمل .3

 .املتعددة التطوعية األعمال يف املشاركة .4

 .العملية حياته يف يتعلمه ما وتطبيق والتقارير، الذاتية السرية كتابة .5

 .ثقة بكل وظيفية مقابالت إجراء .6

 .االتصال يف إجيابي بشكل احلديثة االلكرتونية الوسائل استخدام .7

 

 

 

 

 



 

 مهارات خاصة يف اإللقاء والعرض مقرر

    أهداف املقرر:

 .قواعد فن اإللقاءمعرفة  .1

 .خمارج احلروفالتمييز بني   .2

 .قواعد التنفس معرفة .3

 التمييز بني القراءة السردّية املتواصلة واإللقاء يف العمل الصحفي. .4

  واملرئية.تفسري أهمية حركات اجلسم املقنعة يف إثراء الرسالة اإلعالمية املسموعة  .5

 اآلخرين.تفسري دور تقنيات اإللقاء يف التواصل مع  .6

 القراءة بلغة سليمة )األخبار اإلذاعية والتلفزيونية(. .7

 له. املرافقةالتمييز بني النص امللقى والتعابري اجلسدية  .8

 :وضوعات املقررم

 .فن اإللقاءقواعد  .1

 .خمارج احلروف، قواعد التنفس  .2

 .اإلذاعي والتلفزيوني بني القراءة الفردية املتواصلة واإللقاء يف العمل الصحفي قالفر  .3

 التمييز بني القراءة السردّية املتواصلة واإللقاء يف العمل الصحفي. .4

  واملرئية. تفسري أهمية حركات اجلسم املقنعة يف إثراء الرسالة اإلعالمية املسموعة .5

 اآلخرين.تفسري دور تقنيات اإللقاء يف التواصل مع  .6

 القراءة بلغة سليمة )األخبار اإلذاعية والتلفزيونية(. .7

 له. املرافقةالتمييز بني النص امللقى والتعابري اجلسدية  .8



 

 تقويم برامج العالقات العامة مقرر

 

    أهداف املقرر:

 أنواعها ، وإجراءاتها .معرفة أهداف حبوث العالقات العامة، و  .1

 إعداد خطة العالقات العامة . .2

 معرفة كيفية التوصل إىل  النتائج املرجوة . .3

 التمييز بني مراحل وعناصر ختطيط العالقات العامة.  .4

 الوقوف على أهمية التخطيط يف العالقات العامة. .5

 معرفة خطوات ختطيط نشاط العالقات العامة. .6

 اة.حتديد اجلماهري النوعية للمنش  .7

 معرفة كيفية تنفيذ االتصال يف العالقات العامة. .8

 املقارنة بني مراحل االستجابة الصعوبات والعوائق اليت تواجه االتصال.  .9

 الوقوف على خطوات التخطيط للعالقات العامة. .11

 تقويم نشاط العالقات العامة.  .11

 التوصل إىل أهداف عملية التقويم. .12

 لعامة.متييز صعوبات مراحل تقويم العالقات ا .13

 معرفة أساليب تقويم برامج العالقات العامة . .14

 

 

 



 

 :موضوعات املقرر

 أهداف حبوث العالقات العامة، و أنواعها ، وإجراءاتها . .1

 إعداد خطة العالقات العامة . .2

 كيفية التوصل إىل  النتائج املرجوة . .3

 مراحل وعناصر ختطيط العالقات العامة.  .4

 أهمية التخطيط يف العالقات العامة. .5

 خطوات ختطيط نشاط العالقات العامة. .6

 حتديد اجلماهري النوعية للمنشاة.  .7

 االتصال يف العالقات العامة. .8

 مراحل االستجابة الصعوبات والعوائق اليت تواجه االتصال.  .9

 خطوات التخطيط للعالقات العامة. .11

 تقويم نشاط العالقات العامة.  .11

 أهداف عملية التقويم.  .12

 قات العامة.صعوبات مراحل تقويم العال .13

 أساليب تقويم برامج العالقات العامة . .14

 

 

 

 

 

 



 

 إدارة األزمات مقرر

    أهداف املقرر:

 واملخاطر . إجراءات إدارة األزمات تنمية معارفه حول .1

 واملخاطر.مهارات التخطيط والتعامل مع األزمات تنمية  .2

 دعم مكان عمل آمن.تنمية مهارات  .3

 .إدارة األزماتفريق صقل مهاراته يف بناء وإدارة  .4

 االتصاالت الداخلية واخلارجية أثناء األزمات.اكتساب مهارات إدارة  .5

 ها.فهم العمليات املطلوبة إلدارة األزمات بفعالية، وكيفية تنفيذ .6

 تطوير مهاراته يف ممارسة التفكري التحليلي واحلوار والعمل اجلماعي. .7

 يف مثؤسساتهم.اكتساب مهارات وضع خطة عمل إبداعية ملواجهة األزمات  .8

 :موضوعات املقرر

 واملخاطر . إجراءات إدارة األزمات .1

 واملخاطر.مهارات التخطيط والتعامل مع األزمات  .2

 دعم مكان عمل آمن.مهارات  .3

 .فريق إدارة األزماتمهارات بناء وإدارة  .4

 االتصاالت الداخلية واخلارجية أثناء األزمات.مهارات إدارة  .5

 ها.العمليات املطلوبة إلدارة األزمات بفعالية، وكيفية تنفيذ .6

 مهارات ممارسة التفكري التحليلي واحلوار والعمل اجلماعي. .7

 مهارات وضع خطة عمل إبداعية ملواجهة األزمات يف مثؤسساتهم. .8



 

 مقرر التقنيات احلديثة يف العالقات العامة

 :أهداف املقرر

 العالقات العامة  على أهم أساليب ختطيط برامجيتعرف  .1

 احلديثة يف املمارسة املهنية للعالقات العامة  التقنيةلى أهمية وحتمية األساليب يتعرف ع .2

 يف العالقات العامة  التقنية واملستحدثاتأهم األساليب يتعرف  .3

 لعالقات العامةانشطة أيف مراحل و التقنيةات ثدحملستيوظف ا .4

 

 :موضوعات املقرر

  واألساليب احلديثة يف العالقات العامة التقنياتدور  .1

  احلديثة التقنيةوظائف العالقات العامة يف ظل  .2

  ووظائف العالقات العامة التقينجماالت التطور  .3

  يف االتصال الطباعي مطبوعات العالقات العامة التقنيةاستخدام  .4

  يف وسائل االتصال بالعالقات العامة التقنيةالتطبيقات  .5

 . احلاالت العملية وورش العمل .6

 

 

 

 

 



 

 إدارة العالقات العامة وشثؤون املال واالستثمار مقرر

 :أهداف املقرر

يركز هذا المقرر بصفة أساسية على االستثمار في مجال األوراق المالية وتصميم  -1

 المحافظ االستثمارية وفي هذا الصدد تشمل موضوعات هذا المقرر : 

طرق قياس العائد من الوراق المالية المختلفة , أنواع المحافظ االستثمارية تصميم 1 -2

 المحفظة االستثمارية المثلى , قياس أداء المحفظة وقياس أداء مديري المحافظ , 

دراسة نموذج تسعير األصول الرأسمالية , نموذج السوق , نموذج المؤشر ,  -3

  .المختلفة االستثمار في صناديق وشركات االستثمار

 


