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أجب عن األسئلة التالية:
السؤال األول:

( 06درجات)

ضع عالمة ( )أمام رقم العبارة الصحيحة ،وعالمة ( )أمام رقم العبارة اخلاطئة:
 .1من أهداف برامج العالقات العامة تعميق الفهم لدي الجماهير عن دور المؤسسة االجتماعي االقتصادي.
 .2البرنامج هو إي نشاط يؤدي إلى كسب ثقة الجمهور في المؤسسة.
 .3يمكن أن يتضمن البرنامج الدفاعي جزءا من إشاعة أو دعاية.
 .4شيء يفيد الجمهور ويمس مصلحة الجمهور بشكل مباشر ومحدد من شروط البرنامج الناجح.
 .5إعادة الثقة للمؤسسة من خطوات البرامج الوقائية.
 .6البرنامج الكبير المركب متعدد االتجاهات والتأثير ويتصف بالبساطة.
 .7تقسم برامج العالقات العامة حسب التخطيط إلى برامج هجومية ،برامج دفاعية ،برامج وقائية ،برامج عالجية.
 .8برامج الزيارات لمواقع المؤسسة المختلفة من قبل جمهور خارجي من البرامج الكبيرة.
 .9البرامج الكبير تعتمد على السرية عند اإلعداد والتجهيز وذلك بسبب وجود منافسين.
 .11البرنامج الهجومي الجريء الناجح من اليات البرامج الدفاعية.
 .11في حال تعرض شخص لبرنامج فيروسي يكون لدية االستعداد للنشر والترويج.
 .12البرامج الدفاعيةبرامج تحتاج إلى الحرص والحيطة من قبل العالقات العامة في المادة التي تستخدمها.
 .13كشف األكاذيب التي قيلت عن المؤسسة خطوة من خطوات البرامج الوقائية.
 .14التحديد الدقيق للشائعة أو الدعاية الكاذبة من خطوات رسم برامج العالقات العامة.
 .15األمور التي يجب مراعاتها عند كتابة األخبار في االهتمامات اإلنسانية المغامرات.
 .16من االساليب والوسائل المباشرة الوسائل المقروءة والمكتوبة والمطبوعة مثل السيارة.
 .17خدمة المجتمع المحلي من أنواع االتصال المباشر التي تستخدمها العالقات العامة.
 .18تنعدم أهمية الوسائل ما لم تتوافر للعاملين في العالقات العامة المهارة في استخدامها ومعرفة خصائص كل منها.

 .19البرامج الهجومية هي برامج غير مستحبة في العادة وإنما للضرورات أحكام.
 .21تحتاج العالقات العامة في برنامج الطوارئ وقت كافي للتمعن والتعمق لوضع خطة لبرنامج فعال ومحكم.
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( 15درجات)

السؤال أكتب المصطلح العلمي المناسب:
المحتوى

م .اسم المصطلح العلمي المناسب
.1

هي برامج تحتاج إلى الحرص والحيطة من قبل العالقات العامة في المادة التي تستخدمها.
هي عبارة عن برامج يقوم بها العالقات العامة من أجل إضعاف الطرف األخر أو تحقيق
منافسة في السوق لتحقيق الهدف المراد خالل فترة زمنية معينة.
هو فن الوصول إلى المستهلك "الجمهور" باستخدام أنشطة متنوعة.

.4

هو برنامج سريع االنتشار واإلعالن فيه وتستخدم فيه شبكات العالقات االجتماعية.
لم تكن معروفة في مجال عمل العالقات العامة والذي أدي إلى لفت األنظار إليها وبدء العمل
بها هو كثرة البرامج العالجية التي أصبحت تنفذها المؤسسات.
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السؤال الثاني:فسر العبارات التالية:
 .1تعتبر برامج العالقات العامة من أهم الموضوعات التي يقوم بها خبرائها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .0إن اإلعداد والجهد المبذول في إعداد برامج العالقات العامة ليس بالقدر البسيط وليس عشوائيا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3تعرف برامج العالقات العامة بأنها كل نشاط أو جهد موجه نحو تدعيم وكسب وتأييد وثقة الجمهور ومعرفة
رأيهم بالمؤسسة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .4من األسس التي يجب أن تتوفر في البرنامج الناجح اختيار الوسيلة اإلعالمية المناسبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .0يوصف البرنامج البسيطبغير المعقد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 9درجات)

السؤال الثالث:
اجب عن األسئلةاآلتية:

تكمن أهمية برامج العالقات العامة من خالل المكانة التي تأخذها العالقات العامة في المؤسسة وما تحققه من نجاحات
سواء في المحافظة على الجمهور الداخلي والخارجي أو في استمالة جمهور جديد للمؤسسة وتسويقهانجاح أي برنامج
العالقات العامة يجب أن يتضمن سياسات واضحة وهدف مراد الوصول إليه وهذا ال يتأتى إال من خالل تخطيط منسجم
مع رغبات الجمهور.
في ضوء العبارة السابقة أجب عن االسئلة التالية:
 .1أذكر األسس التي يجب أن تتوفر في البرنامج الناجح مع الشرح؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أذكر دور العالقات العامة عند التصدي للشائعات والدعاية الكاذبة داخل المؤسسة مع الشرح؟
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اسم المحاضر أ .أحمد دمحم ضاهر أ.أحمد جمعة صنع هللا
رقم الطالب :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسم الطالب :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رقم الشعبة :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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االعتبارات التي يجب مراعاتها عند استخدام وسائل االتصال "وسائل االعالم"؟
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السؤال الرابع:

برامج العالقات العامة كثيرة ومتعددة وتمر بعدة خطوات حيث نجاح أي برنامج لممارس العالقات العامة يجب أن
يتضمن سياسات واضحة وهدف مراد الوصول إليه وهذا ال يتأتى إال من خالل تخطيط منسجم مع رغبات الجمهور.
في ضوء العبارة السابقة اجب عن األسئلةالتالية:
 .1اذكر الخطوات األساسية إلعداد أي برنامج للعالقات العامة؟
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.8
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.9
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 .0أذكر األساليب والوسائل المباشرة التي تستخدمها العالقات العامة في أنشطتها وبرامجها؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اسم المحاضر أ .أحمد دمحم ضاهر أ.أحمد جمعة صنع هللا
رقم الطالب :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسم الطالب :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رقم الشعبة :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكليـة :برنامج الدبلوم المتوسط
القسم  /التخصص :عالقات عامة وتسويق

 .3أساليب تقييم برامج العالقات العامة مع الشرح؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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