
أساسيات العالقات العامة              الربنامج التدرييب

العربية لغة الربنامج 

 ساعة  15
مدة الربنامج                   

 

 .إعداد املتدرب  لفهم املبادئ واألسس اليت تقوم عيها العالقات العامة 

 .تزويد املتدرب باجلانب املعريف والعملي لفهم العالقات العامة وتطورها ومنوها وازدهارها

 .التعرف على مراحل تطور العالقات العامة عرب التاريخ

 .التعرف على  أسس اإلدارة و التنظيم و التخطيط يف العالقات العامة

 .فهم  عالقة العالقات العامة بالرأي العام ووسائل اإلعالم

الشبكات -االنرتنيت)التعرف واستخدام  التطبيقات التكنولوجية يف جمال العالقات العامة 

 (.اإلعالم اجلديد-االجتماعية

اهداف الربنامج       

   :تتضمن املواضيع الرئيسية للربنامج ما يلي

مفاهيم -ماهية العالقات العامة  
 العناصر األساسية للعالقات العامة –أساسية 

أهمية الرأي العام  -تشكيل الرأي العام-تعريف الرأي العام-العالقات العامة والرأي العام

 القياس واالنعكاسات-للعالقات العامة

إدارة أقسام  -إدارة أنشطة وبرامج العالقات العامة: اإلدارة والبحث يف العالقات العامة

 إدارة السمعة–إدارة القضايا -العالقات العامة
 مراحل التخطيط -التعريف -التخطيط يف العالقات العامة

 املستهلكون-اإلدارات احلكومية-املوظفون-وسائل اإلعالم: مجاهري العالقات العامة

   

حمتويات الربنامج      

 :  الربنامج، يكون املشاركني قادرين على  نهاية

فهم األسس واملبادئ اليت تقوم عيها العالقات العامة والتعرف على تطورها التارخيي 

 .وتأثرياتها على منو وتطور اجملتمعات وازدهارها
 .فهم حاجة اجملتمع للعالقات العامة

 .معرفة عملية البحث والتخطيط واالتصال والتنفيذ يف برامج العالقات العامة
 .التعرف على أهم نظريات االتصال وعالقاتها بالعالقات العامة

 .فهم البعد األخالقي والقانوني للعالقات العامة
 .التعرف على العالقة الوطيدة بني وسائل اإلعالم والرأي العام والعالقات العامة

والشبكات االجتماعية واإلعالم اجلديد يف جمال  لالنرتنتالتعرف على االستخدامات املختلفة 

 .العالقات العامة
 اإلعالم اجلديد -الشبكات االجتماعية-االنرتنيت –العالقات العامة االفرتاضية 

 (IMC) االتصال التسويقي املتكامل

خمرجات التعلم 
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 موظفو العالقات العامة•

 مسئولو اإلعالم والتسويق يف الوزارات واإلدارات احلكومية•

 رجال اإلعالم•

 مسئولو االتصال االسرتاتيجي يف الوزارات واإلدارات احلكومية•

 الفئة املستهدفة 

 عروض البوار بوينت•

فيديوهات–أفالم •

 / املادة التدريبية 

  التكنولوجيا املستخدمة

 حممد قرياط/ د.أ: االسم 

 اإلعالم: قسم  

 70130988: جوال

mkirat@qu : الربيد االلكرتوني edu qa 

األستاذ الدكتور حممد قرياط العميد السابق لكلية االتصال جبامعة 

حاصل على . الشارقة، أستاذ العالقات العامة واإلعالم حاليا جبامعة قطر

شهادة الدكتوراه من جامعة إنديانا بالواليات املتحدة األمريكية  عام 

ساهم األستاذ . درس بعدة جامعات  باإلمارات العربية املتحدة. 1987

الدكتور حممد قرياط يف إنشاء العديد من برامج البكالوريوس واملاجستري 

يف علوم اإلعالم واالتصال والعالقات العامة يف عدة جامعات منها جامعة 

اجلزائر وجامعة اإلمارات العربية املتحدة وجامعة البيان وجامعة عجمان 

نشر األستاذ الدكتور حممد قرياط . للعلوم والتكنولوجيا وجامعة الشارقة

حبثا علميا يف جمالت علمية حمكمة باإلجنليزية والعربية  60أكثر من 

كما نشر كتبا يف االتصال اجلماهريي والعالقات العامة . والفرنسية

 .  واإلرهاب واإلعالم

 بيانات احملاضر

نبذة خمتصرة 

ريال  1700 رسوم الربنامج 
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mailto:mkirat@qu.edu.qa

