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I-:األهداف البيداغوجية المنتظرة من المقياس 

 .عالقات العامة و استراتيجياتهاللتقنيات التخطيط ب المرتبطة االلمام بالمفاهيم النظرية -
 إكتساب مهارات تصميم الخطط و السياسيات االدارية و التنظيمية.-
 التخطيط للعالقات العامة. لدعمأدوات االتصالية إلى االدارية و ترجمة النظريات  -
 برامج العالقات العامة في الشق االتصالي.ضمن التمكن من إستراتيجيات التخطيط  -
 

II -:المعارف المسبقة المطلوبة 

التنظيمي و االتصال نظريات ل القبلي ستعياباإل إلى اضافة تنظيراتهامفاهيم العالقات العامة وبالجيد االلمام 
 .وإسقاطاتها المؤسساتي

III -: (قائمة البحوث المزمع انجازها) محاور المقياس 

 الدور و االهداف...الخ( االشكال،المفهوم ، )  العامة للعالقات تخطيطمدخل مفاهيمي إلى ال -1
 أسس ومقاربات التخطيط للعالقات العامة -2
 العامة للعالقات المراحل االساسية للتخطيط -3
 ، المشكالت والمقاربات العالجيةالعالقات العامة لبرامج التخطيط صعوبات-4
  تقييم خطط العالقات العامة وكيفيات طرق   -5
 خطط العالقات العامةبناء في  ت الحديثةتوظيف التكنولوجيا-6
 مع وسائط االعالم  التعامل في العامة العالقات إستراتيجيات -7
 ع  الجمهور الداخلي والخارجيمفي التعامل  العالقات العامة إستراتيجيات -8
 

IV -و سير االعمال الموجهة طريقة التقييم: 

انجايها وبإختيار أحد عناوين البحوث  (5 يييد على وال 4 ال يقل العدد عنتقوم كل مجموعة من الطلبة )
 االلكتروني البريد طريقعن ارسال العمل التواصل مع االستاذ بشكل مباشر ووخالل أسبوع 

amin.benamra@gmail.com   في شكلordW ،و تبقى  .وتصويب النقائص قييم العملبت قوم االستاذيعدها بو
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عملية المتابعة البيداغوجية أو كيفيات التواصل والتفاعل في فترة الحجر مرحب أي إقتراحات أخرى لتسيير 
 بها.
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