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اإلىـداء
الدم  ...أثابيما اهلل الجنة مف باب الرياف
إلى ك َّ
إلى مف حبيـ يجرم في عركقي كيميج بذكراىـ فؤدام
إخكاني كأخكاتي
إلي مف عشت معيـ أجمؿ لحظات عمرم كنت معيـ ككانكا معي كانكا زادم في
مشكارم الطكيؿ
صديقاتي ...
أخي انر إلى كؿ مف عممني حرفان ألككف لو عكنان كليس عبدان ألف العبكدية هلل كحده
جؿ كعبل

ج

الشكر والعرفان
الشكر اكالن كأخي انر لمكاحد االحد الفرد الصمد كالذم بيده ممككت كؿ شيء .
كالشكر أجزلو لمصرح الشامخ جامعة افريقيا العالمية ممثمة في كمية الدراسات العميا
كشكرم لمدكتكر /عباس أبكر محمد احمد الذم اشرؼ عمى بحثي كلـ يألك جيدان كلـ
يدخر زمنان ليضعني عمى الدرب السميـ مكجيان باريحية كناصحان بشفافية كمبديان رأيو
بصدؽ كامانة .
التقدير أجزلو ألسرة مكتبة جامعة إفريقيا العالمية.
الشكر كالتقدير لكؿ مف ساعد في طباعة كتغميؼ كترتيب أكراؽ البحث .
مرة أخرل الشكر كالحمد هلل الذم ىدانا ليذا كما كنا لنيتدم لكال أف ىدانا اهلل .

د

المستخمص
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع العبلقات العامة في المؤسسات
الحككمية في السكداف ،كمعرفة أىداؼ ككظائؼ العبلقات العامة بالمؤسسات
الحككمية السكدانية تمثميا في صندكؽ اإلسكاف ،كالتعرؼ عمى مدل فاعمية العبلقات
العامة في صندكؽ اإلسكاف.
كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي كالمنيج التحميمي كما استفاد مف المنيج
التاريخي .تككنت عينة الدراسة مف المكظفيف كالعامميف بإدارة العبلقات العامة بك ازرة
اإلسكاف ,أشتمؿ البحث عمى مقدمة عرضت المينجية كالدراسات السابقة كأربعة
فصكؿ كؿ فصؿ يحتكم عمى ثبلثة مباحث كالخاتمة احتكت عمى أىـ النتائج
كالتكصيات .
أىـ نتائج الدراسة :
 .1اكضحت الدراسة أف العبلقات العامة تشارؾ في رسـ السياسات مع االدارة العميا
في صندكؽ اإلسكاف.
 .2كشفت الدراسة اف إداء العبلقات العامة الحالي بالصندكؽ يساىـ في القياـ
بالجانب الخدمي.
أىـ التكصيات :
.1

اكصت الدراسة باقامة كرش متكاصمة بالمصمحة كبمشاركة كؿ مكظؼ لبلدالء
برأيو في تطكير العبلقات العامة كالمعكقات التي تكاجو عمؿ العبلقات العامة .

.2

اكصت الدراسة بخمؽ فرص تدريبية في الخارج اك زيادة الحصة التدريبية لمكظفي
العبلقات العامة.
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Abstract
This study aims to identify the reality of public relations in
government institutions in Sudan and to know the objectives and
functions of public relations in Sudanese government
institutions represented in the Housing Fund and to identify the
effectiveness of public relations in the Housing Fund.
The study followed the descriptive approach and the
analytical approach and also benefited from the historical
approach. The study sample consisted of employees and
employees of the Department of Public Relations at the Ministry
of Housing. The research included an introduction to Mahajia
and the previous studies and four chapters of each chapter
containing three topics and the conclusion containing the most
important findings and recommendations.
Main results of the study:
1. The study showed that public relations are involved in policymaking with senior management in the Housing Fund.
2. The study revealed that the performance of the current public
relations in the Fund contributes to the full implementation of
the service aspect in society.
Key Recommendations:
1. The study recommended the establishment of continuous
workshops in the interest and with the participation of each
employee to give his opinion in the development of public
relations and the obstacles facing the work of public relations.
2. The study recommended creating training opportunities
abroad or increasing the training quota for public relations
employees.
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