
 
20152016 

 
 

 

 Page 2  
  

  

  بجامعة فاروس باإلسكندریةإلدارة العالقات العامة  الوظیفي األداء
  

 المشتغلین بالعالقات العامة الداخلیة والخارجیة ىدراسة عل -
  عینة من أعضاء ھیئة التدریس والعاملین بالجامعةى دراسة عل -

  

  الطالب المشاركون:
 

  سمر عالء  عید .1
  ھبة هللا محمود عبد هللا .2
  نھي ثروت اللمسي .3

  

  إشراف

  أ.د . فوزي عبد الغني -
    د. خالد الزھویني -
  د. رویدا طلب -

  
  ملخص المشروع:

ھدفت الدراسة الراھنة الى الكشف عن واقع الممارسة الفعلیة الدارات العالقات العامة و ادوارھا داخل الجامعة و خارجھا 
  ا .ومعرفة تصور العاملین بالجامعة لوظائف العالقات العامة و مدى رضائھم عنھ

وقد اتبعت الدراسة المنھج الوصفى الذى یعتمد على جمع المعلومات والبیانات حول ادارة العالقات العامة بجامعة فاروس 
ومدى رضاء العاملین بالجامعة عن االداء الوظیفى لھا ثم القیام بتحلیلھا بھدف معرفة نقاط الضعف والقوة فیھا وتقدیم 

  . توصیات ومقترحات بشان تفعیل دورھا

  وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج جاءت كما یلى :

  ھناك تداخل اختصاصات مع بعض االدارات االخري بالجامعة وخاصة ادارة التسویق. .1

اھتمام ادارة العالقات العامھ بالجمھور الخارجي على حساب الجمھور الداخلي من اعضاء ھیئة التدریس  .2
 والعاملین والطالب.

قیام ادارة العالقات العامة باستقبال الوفود الزائرة وحجز تذاكر السفر والفنادق وھى اعمال ادارة التشھیالت  .3
 ولیست العالقات العامة.

 إن إدارة العالقات العامة تساھم في تجھیز المؤتمرات بالجامعة والبحث عن رعاة وھي وظیفة جیدة. .4

  ي:وقد تضمنت  الدراسة مجموعة من التوصیات وھ .5

 توفیر قنوات متعددة لالتصال بین العالقات العامة و الجمھور . .6

 

 . بالجامعة اجراء البحوث و الدراسات و التقییم المستمر لبرامج العالقات العامة .7
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  تحدیث ادارة العالقات العامة بما في ذلك من خطط و استراتیجیات تتناسب مع احتیاجات المؤسسة. .8

   أثناء وبعد حدوثھا.االھتمام بإدارة األزمة قبل و .9

   لقیام بمسوح االتجاھات وقیاسات الرأى العام.ا .10

  تحسین العالقة بالمجتمع المحلى. .11

   دمج إدارتي العالقات العامة والتسویق تحت مظلة العالقات العامة لتحقیق االھداف المشتركة. .12

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


