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  الدراسي:التعریف بالمقرر أ. 
  المعتمدة:الساعات . 1
 المقررنوع . 2
   أخرى  متطلب قسم   لیةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختیاري   إجباري ب.
 یقدم فیھ المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 السنة الثانیة / المستوى الثالث 
 

 وجدت) إن(. المتطلبات السابقة لھذا المقرر 4
 ال یوجد

 وجدت) (إنالمتطلبات المتزامنة مع ھذا المقرر . 5
 ال یوجد

 
 ینطبق)(اختر كل ما نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدریسیة الدراسة نمط م
  ۲٤ المحاضرات التقلیدیة 1
   التعلیم المدمج  2
  ۱٥  اإللكترونيالتعلیم  3
    عن بعدالتعلیم  4
    أخرى 5

 
 

 مستوى الفصل الدراسي) (على التعلم الفعلیة للمقرر ساعات. 7
 ساعات التعلم النشاط م

 االتصالساعات 
 ۲٤ محاضرات 1
  إستودیوأو معمل  2
  إضافیةدروس  3
  تذكر)(ى أخر 4
 ۲٤ اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*
 ۱۳ ساعات االستذكار 1
 ۲٦ الواجبات 2
  المكتبة 3
  المشاریع /إعداد البحوث 4
  )(تذكرأخرى  5
 ۳۹ اإلجمالي 

، ویش��مل ذلك: جمیع أنش��طة التعلم، مثل: س��اعات االس��تذكار، للمقررھي مقدار الوقت المس��تثمر في النش��اطات التي تس��ھم في تحقیق مخرجات التعلم * 
 إعداد المشاریع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي یقضیھ المتعلم في المكتبة

 
 التعلیمیة:المقرر ومخرجاتھ  ھدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1
باإلضافة الى تمكینھا من  وتنمیة مھاراتھالفعال مما ة جامعیة لدیھا القدرة على التواصل االنساني ـ/بإخراج طالبالمقرر یھتم 

 .الذات، ألن فقد مھارات التواصل قد تكون عائق في سبیل مواصلة التعلیم والتعلم الناجح التواصل الجید مع
 
  الھدف الرئیس للمقرر. 2

على مھارات  ھمتدریبو .فیھالمؤثرة  والعوامل ھوأشكال ونظریاتھ ھنماذجبدراسة من فھم االتصال اإلنساني  ـة/تمكین الطالب
 االتصال من خالل فھم كیف یؤثر االتصال في حیاتنا. 
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 
  للبرنامج

  المعارف 1
 ۱ع بنھایة المقرر سیكون الطالب/ة قادرا على تعریف االتصال اإلنساني  1.1
 ۲ع ؤثرة فیھبنھایة المقرر سیكون الطالب/ة قادرا على إدراك عناصر االتصال والعوامل الم 1.2
 ۱ع وصف نماذج ونظریات االتصال اإلنساني  بنھایة المقرر سیكون الطالب/ة قادرا على 1.3
  تحدید معوقات االتصال بنھایة المقرر سیكون الطالب/ة قادرا على  1.4
  المھارات 2
  بنھایة المقرر سیكون الطالب/ة قادرا على كتابة سیرتھ الذاتیة وخطاب التقدیم للعمل   2.1
 ۳ك بنھایة المقرر سیكون الطالب/ة قادرا على تفسیر عناصر نجاح المؤثرین في توصیل رسالتھم   2.2
 ۳ك بنھایة المقرر سیكون الطالب/ة قادرا استخدام مھارات االتصال الكالمیة وغیر الكالمیة  2.3
 ۱م بنھایة المقرر سیكون الطالب/ة قادرا على استخدام وسائل التواصل االجتماعي بفعالیة  2.4
 ۱م بنھایة المقرر سیكون الطالب/ة قادرا على تقییم المحتوى المقدم من خالل وسائل االجتماعي  2.5
  الكفاءات 3
 ۳ك متمكنا في االنصات للمتحدثین بنھایة المقرر سیكون الطالب/ة  3.1
 ۲ك دقائق  ۱۰ فيبنھایة المقرر سیكون الطالب/ة متمكنا من اعداد عرض تقدیمي  3.2
 ۱ك اشخاص  ٥بنھایة المقرر سیكون الطالب/ة متمكنا من إدارة فریق من  3.3
 ۳ك اشخاص   ٥بنھایة المقرر سیكون الطالب/ة متمكنا من العمل مع فریق من  3.4

 
  المقرر موضوعاتج. 
 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 ۲ مفاھیم االتصال واساسیاتھ (عناصره، أھمیتھ، أنواعھ، معوقاتھ) 1
 ۲ االتصال الذاتي  2
 ٤ مھارات االستقبال (االنصات، القراءة ) 3

اللفظي المنطوق، التحدث وااللقاء، مھارات اعداد العروض، االتص���ال  مھارات اإلرس���ال ( االتص���ال 4
 ٦ اللفظي المكتوب، مھارات الكتابة، كتابة البرید االلكتروني 

 ۲ االتصال غیر الكالمي  5
 ٤ مھارات الحوار واالقناع ٦
 ٤ االتصال في بیئة العمل (السیرة الذاتیة، خطاب التقدیم، المقابالت الشخصیة)   ۷

 ۲٤ المجموع
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 والتقییم:التدریس  د.
 یم یالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتیجیات التدریس  ربط . 1

 یمیالتق طرق التدریس استراتیجیات مخرجات التعلم  رمزال
 المعارف 1.0
بنھایة المقرر س������یكون الطالب/ة قادرا على تعریف  1.1

 االختبار  العرض العلمي والمناقشات  واسسھاالتصال اإلنساني 

بنھایة المقرر س�������یكون الطالب/ة قادرا على إدراك  1.2
 االختبار  العرض العلمي والمناقشات  عناصر االتصال والعوامل المؤثرة فیھ

وص���ف  المقرر س���یكون الطالب/ة قادرا علىبنھایة  1.3
 االختبار  المناقشة والعصف الذھني  نماذج ونظریات االتصال اإلنساني 

بنھایة المقرر س�������یكون الطالب/ة قادرا على تحدید  1.4
 استمارة التقییم   المناقشة  معوقات االتصال 

 المھارات 2.0
 ةكتاببنھایة المقرر س�������یكون الطالب/ة قادرا على  2.1

اس��������ت��م����ارة ت��ق��ی��ی��م األداء  التدریب العملي   السیرة الذاتیة وخطاب التقدیم للعمل 
 والتكلیف

بنھایة المقرر س�����یكون الطالب/ة قادرا على تفس�����یر  2.2
 استمارة التقییم والتكلیف  التعلم الذاتي والعصف الذھني عناصر نجاح المؤثرین في توصیل رسالتھم  

بنھایة المقرر س�������یكون الطالب/ة قادرا اس�������تخدام  2.3
 مھارات االتصال الكالمیة وغیر الكالمیة 

علمي والت����دری����ب  العرض ال
 استمارة التقییم والتكلیف العملي

بنھایة المقرر س��یكون الطالب/ة قادرا على اس��تخدام  2.4
 التكلیف  التدریب العملي  وسائل التواصل االجتماعي بفعالیة 

قادرا على تقییم  2.5 لب/ة  طا یة المقرر س�������یكون ال ھا بن
 المحتوى المقدم من خالل وسائل االجتماعي 

العص�������ف ال��ذھني والت��دری��ب 
 التكلیف  العملي 

 الكفاءات 3.0
بنھایة المقرر سیكون الطالب/ة متمكنا في االنصات  3.1

 استمارة التقییم التدریب العملي  للمتحدثین 

بنھایة المقرر س�������یكون الطالب/ة متمكنا من اعداد  3.2
 استمارة التقییم التدریب العملي  دقائق  ۱۰عرض تقدیمي في 

ھایة المقرر س�������یكون الطالب/ة متمكنا من إدارة  3.3 بن
 استمارة التقییم والتكلیف لعب األدوار  اشخاص  ٥فریق من 

بنھایة المقرر سیكون الطالب/ة متمكنا من العمل مع  3.4
 استمارة التقییم والتكلیف لعب األدوار  اشخاص   ٥فریق من 

 الطلبة  تقییم أنشطة. 2

 توقیت التقییم یمیالتق أنشطة م
 (باألسبوع)

 النسبة 
 یمیالتقدرجة  إجماليمن 

األس��بوع الرابع  التكالیف  1
 عشر

۳۰٪ 

 ٪۲۰ األسبوع الثامن  االختبار النصفي  2
 ٪۱۰ طوال الفصل المشاركات  3

األس�������������ب�������وع  االختبار النھائي 4
 السادس عشر 

٤۰٪ 

5    
6    
7    
8    

 الخ) ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقدیميعرض  شفھي، ،تحریري اختبار(یم یالتق أنشطة
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 الطالبي:األكادیمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -ھـ 
 للطالب/ـة خالل الساعات المكتبیة وعن طریق البرید االلكتروني وموقع التعلم االلكتروني والمناقشات فیھ االرشاد االكادیمي

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 ھـ1435نوح یحي الشھري وآخرون . مھارات االتصال . جدة . دار حافظ .  للمقرر المرجع الرئیس

 المساندةالمراجع 
،  مكتبة جریر .ھل تنصت حقا: مفاتیح التواصل الناجح " ". بول جیھ وآخرون  •

۲۰۱۲ 
  ۲۰۰۱، مكتبة جریر .كیف تؤثر على اآلخرین وتكسب األصدقاء "  " .دیل كارنیجي •
   ۲۰۰۱. مكتبة جریر" . كیف تتحدث بثقة أمام الناس. "فیفیان بوكان  •

  اإللكترونیةالمصادر 

   ىأخر

 
 المطلوبة:المرافق والتجھیزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 قاعة تدریبیة إلخ)...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسیة، المختبرات، قاعات القاعات(

 التقنیة التجھیزات
 ، السبورة الذكیة جھاز بلوجیكتر البرمجیات) الذكیة،السبورة  البیانات،عرض  (جھاز

  تبعاً لطبیعة التخصص)( ىأخر تجھیزات

 
 

 لمقرر:اجودة  تقویمز. 
  

 یمقیطرق الت ونالمقیم مجاالت التقویم
 االستبانات –بطاقات تقییم األداء  وكالة القسم  –الطلبة  –مراجعة النظیر  فاعلیة التدریس 

 مراجعة البطاقات واالختبارات  مراجعة نظیر  –وكالة القسم  فاعلیة طرق تقییم الطالب 

التحلی�ل البی�اني للبی�ان�ات المجمع�ة حول  أستاذ المادة  مدى تحصیل مخرجات التعلم 
 المقرر 

  النظراء ولجان تطویر المقررات  مصادر التعلم 
   
   
   

 إلخ)مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقییم الطالب، مدى تحصیل ، فاعلیة التدریس (مثل.مجاالت التقویم 
 تحدیدھا) تمی( أخرى ،یرظالمراجع الن البرنامج،قیادات  التدریس،أعضاء ھیئة  (الطلبة، ونالمقیم
 )مباشر وغیر مباشر(یم قیالت طرق
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 . اعتماد التوصیف ح
  جھة االعتماد

  رقم الجلسة
  تاریخ الجلسة

 


	أ. التعريف بالمقرر الدراسي:
	ب- هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
	3. مخرجات التعلم للمقرر:

	1. الوصف العام للمقرر:
	2. الهدف الرئيس للمقرر 
	ج. موضوعات المقرر
	د. التدريس والتقييم:
	1.  ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
	2. أنشطة تقييم الطلبة

	هـ - أنشطة الإرشاد الأكاديمي والدعم الطلابي:
	و – مصادر التعلم والمرافق:
	1. قائمة مصادر التعلم:
	2. المرافق والتجهيزات المطلوبة:

	ز. تقويم جودة المقرر:
	ح. اعتماد التوصيف

