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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعة 2 المعتمدة: الساعات . 1

 المقرر نوع  . 2

   أخرى   متطلب قسم     ليةمتطلب ك √   متطلب جامعة أ.

     اختياري √   إجباري ب.

  المستوى االول -  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 وجدت(  )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 100 2 المحاضرات التقليدية  1

 - - التعليم المدمج  2

 - -   اإللكترونيالتعليم  3

 - -   عن بعدالتعليم  4

 - -   أخرى 5
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر  ساعات. 7

 ساعات التعلم  النشاط  م

 ساعات االتصال 

 ساعة  24 محاضرات 1

 - ستوديوأو معمل  2

 - إضافيةدروس  3

 ساعات  6 ة عملي اتتدريب تذكر()ى أخر 4

 ساعة 30 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى* 

 ساعة 30 ساعات االستذكار  1

 ساعة 10 الواجبات  2

 ساعة 5 المكتبة  3

 ساعة 5 المشاريع  /إعداد البحوث 4

 - ( )تذكرأخرى  5

 ساعة 50 اإلجمالي 

، ويشرمل للر : جميرع أنشرطة الرتعلم، مثرل: سراعات االسرتذكار، للمقرررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التي تسهم في تحقيق مخرجات التعلم *  

 .إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

 

 التعليمية: المقرر ومخرجاته  هدف -ب
 لمقرر: العام ل وصف ال. 1

في مجال    األساسيةإلى المهارات    باإلضافة،    اإلنساني  االتصالالمفاهيم والنظريات في مجال    االتصاليتناول مقرر مهارات    

وتعزيز ممارستها في حياته اليومية والعملية باستخدام أساليب جدية تعتمد على التدريب والتقويم   واآلخرينالتواصل مع الذات  

التي تزيد من فهم واستيعاب الطالب   األدواتالمتنوع والفعال، ولذا فقد صمم المقرر ليكون حقيبة تدريبية للطالب يراعي اختيار  

التمارين المناسبة ووضع  التوضيحية  الصور  اإل  باستخدام  ومقياسا  ثوالتطبيقات  المادة  من  أساسيا    إتقانرائية ً  المهار  الطالب 

 .الناجح والفعال لالتصالوالتي تعتبر مكونا ات المطلوبة 

 : الهدف الرئيس للمقرر . 2

الفعررال لمهررارات   االسررتخدامبأشكاله المختلفة لدى الطالررب الجررامعي حتررى تمكنرره مررن    االتصاليهدف المقرر إلى تنمية مهارات  

من أجل اتصال ناجح في الحياة العلميررة لل  في بيئة العمل، و مستقبالمع المحيطين به سواء أثناء دراساته الجامعية أو    االتصال

 .واالجتماعيةوالعملية 
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 للمقرر: مخرجات التعلم . 3

 التعلم للمقرر مخرجات 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

  :المعارف 1

 ال يوجد  .وأهميتها  اعلى أنواع مهارات االتصال وأساليبه يتعرف 1.1

  :المهارات 2

 ال يوجد  .بفاعلية  ستخدم مهارات االتصال في بيئة العمل واألمور الحياتيةي 2.1

  :الكفاءات 3

 ال يوجد  الجماعي بروح الفريق.العمل    يمارس 3.1

 ال يوجد  ه.دواتأو  اإللكتروني  االتصالوسائل   يُطبق 3.2
 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصال ساعات  قائمة الموضوعات  م

1 
 - االتصررالأهررداف  - االتصررالأهميررة  - االتصررالمفهرروم  االتصررال: مدخل إلى مهارات األولالفصل  

 .االتصالأنواع  - االتصالخصائص  - االتصالمكونات عملية 
3 

2 
، االتصررال معوقررات -  االتصررالعررين    خاطئة  مفاهيم  االتصال: مدخل إلى مهارات  األولتكملة الفصل  

 .إشراف أستال المقرر تحت عملية وأنشطة  تدريبات– عليهاالتعليب   وكيفييه
2 

3 
أهررداف  -اللفظرري  االتصررالأنررواع  -اللفظرري  االتصررالاللفظي مفهوم  االتصالالفصل الثاني: مهارات 

 .اللفظي االتصالمهارات  - اللفظي االتصال خصائص - اللفظي االتصال
2 

4 

 االتصررالبعررم معوقررات   -اللفظرري    االتصررالاللفظي مميزات    االتصالتكملة الفصل الثاني: مهارات  

ترردريبات وأنشررطة عمليررة  -مهررارات القررراءة  – مراحررل الكتابررة -الكتررابي  االتصالمهارات  -اللفظي 

 .المقرر لتحت إشراف أستا

2 

5 
غيررر  االتصررالسررمات  -غيررر اللفظرري   االتصررالغير اللفظي مفهرروم    االتصاللفصل الثالث: مهارات  ا

 .غير اللفظي االتصالأهمية ودور  -اللفظي
2 

6 
 غيررر واالتصررال اللفظرري االتصررال بررين العالقررةغيررر اللفظرري  االتصررالتكملة الفصل الثالث: مهررارات 

 عملية تحت إشراف أستال المقرر وأنشطة تدريبات - اللفظي غير االتصالأدوات  - اللفظي
2 

7 
 -الشخصرري االتصررال  أهررداف  -  الشخصي  االتصالوم  هالشخصي مف  االتصاللفصل الرابع: مهارات  ا

 .الشخصي االتصال مهارات - الشخصي االتصال استخدامات
2 

8 

 -يرة  غفرري المجموعررات الصرر   االتصررالالشخصرري مهررارات    االتصررالتكملة الفصل الرابررع: مهررارات  

ترردريبات وأنشررطة عمليررة  -في الحيرراة الجامعيررة االتصال مهارات - في فرق العميل االتصالمهارات 

 .المقرر لتحت إشراف أستا

2 

9 

عناصررر   -مفهرروم الكاريزمررا  -فصل الخامس: الكاريزمررا والتعامررل مررع أنمرراط الشخصررية الكاريزمررا  ال

ترردريبات  -وكيفيررة التعامررل معهررا الشخصررية  أنمرراط - الجذابررة الشخصيةالكاريزما مهارات الكاريزما 

 .المقرر لة تحت إشراف أستاوأنشطة عملي

2 

10 
 -سررمات المحرراور الجيررد  –أهررداف الحرروار    –فصل السادس: مهارات الحوار الفعال مهررارة الحرروار  ال

 .واإللقاءمهارات العرض  - واإلنصات  االستماع مهارات -مراحل الحوار 
2 

11 

 – التفرراوض مهررارات - واإلقنرراع التفرراوض مهرراراتكملة الفصل السررادس: مهررارات الحرروار الفعررال ت

مراحيررل  – اإلقنرراعأسرراليب  – اإلقنرراعمهررارات  – النرراجح المفرراوضسيمات  التفاوض عملية خطوات

 .المقرر لتحت إشراف أستا الطالب عليها يجيب السادسالفصيل  علي  تدريبات  -اإلقناع

2 

12 

كتابررة   -عررن العميررل    والبحررث  اإلعرردادفي بيئة العمررل أوال: مرحلررة    االتصالالفصل السابع: مهارات  

خطرراب   -مضررمون السرريرة الذاتيررة    –الذاتيررة    السرريرة  جوانررب  –  الذاتيررة  السيرة  أهمية  –  الذاتية  السيرة

 .اجتياز المقابلة الشخصية وطرقها ومراحلها -التقديم 

2 

13 

 االتصررال عملية معوقات -: مرحلية العميل ثانيافي بيئة العمل    االتصالالفصل السابع: مهارات  كملة  ت

ترردريبات وأنشررطة  -فررين المخاطبررات الرسررمية  -بيئيررة العميررل   فرري  االتصال  وسائل  -بيئية العميل    في

 .المقرر لعملية تحت إشراف أستا

2 

14 

 االتصررالأهررداف  – اإللكترونرري االتصررالمفهرروم  اإللكترونرري االتصرراللفصررل الثررامن: مهررارات ا

 -يميررة التعل اإللكترونرري االتصررالتصنيف أدوات  - اإللكتروني االتصالوسائل  -وأهميته  اإللكتروني

معررايير اسررتخدام مواقررع التواصررل  –خصائص شبكات التواصل  -االجتماعياستخدام مواقع التواصل 

3 
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 .المقرر لتدريبات وأنشطة عملية تحت إشراف أستا –  اإلنترنتمخاطر وسلبيات   االجتماعي

 30 المجموع
 

 

 والتقييم: التدريس  د.
 يم  يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يم يالتق طرق التدريس  استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

 :المعارف 1.0

  - لاتيالتعلم  -خرائط المفاهيم  وأهميتها.   ايتعرف على أنواع مهارات االتصال وأساليبه 1.1

 . الخرائط الذهنية

 النصفي والنهائياالختبار 

 الواجبات و

 :المهارات 2.0

2.1 
يستخدم مهـارات االتصـال فـي بيئـة العمـل واألمـور الحياتيـة 

 بفاعلية.
  -المحاضرات )الحوار والمناقشة( 

 العصف الذهني 

المشاركة في   – البحث

 عمل الورش 

 : الكفاءات 3.0

 التطبيقات العملية  - لعب األدوار العمل الجماعي بروح الفريق.  يمارس 3.1
المشاركة في   - الواجبات

 عمل الورش 

 عرض تقديمي - الواجبات االكتشاف الموجه   -المحاضرات  ه.دواتأو  اإللكتروني  االتصالوسائل   يُطبق 3.2

  :الطلبة تقييم أنشطة. 2

 يم يالتق أنشطة م
 توقيت التقييم 

 )باألسبوع( 
 النسبة 

 يم يالتقدرجة  إجماليمن 

 الثالث(  –الثاني  –)األول  واجباتال 1
-السابع  - الرابع

 %15 شر  حادي ع ال

 %10 التاسع   -الخامس    عرض تقديمي -بحث ال 2

 %5 على مدار الفصل  المشاركة في ورش العمل  3

 %30 األسبوع الثامن  النصفياالختبار  4

 %40 عشر  الخامس االختبار النهائي  5
 (ورقة عملمشروع جماعي،  ، تقديمي عرض  شفهي،  ، تحريري اختبار) :يميالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

للطالب   األكاديمي  واإلرشادأو الترتيبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة    اإلجراءات

ساعات مكتبية    )األسبوعالذي يتواجد فيه أعضاء هيئة التدريس في    -الساعات المكتبية    –مع تحديد مقدار الوقت    ( المحتاج لذل

تفعيل استخدام البريد - .رافق المساندة المتاحة كمعامل العمادة وعمادة شئون المكتباتحث الطلبة على استخدام الم- .كل أسبوع

 Blackboard تفعيل استخدام الرسائل الخاصة بنظام  -الجامعي لتسهيل التواصل بين عضو هيئة التدريس والطالب  اإللكتروني

 للتواصل بين الطالب بعضهم البعم وبين عضو هيئة التدريس

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

 للمقرر المرجع الرئيس
، جامعة الحرردود والدراسات المساندة  قسم مهارات تطوير الذات، عمادة السنة التحضيرية -

 (، الرياض، مكتبة المتنبى.3) (. مهارات االتصال، ط2018الشمالية )

 المساندةالمراجع 

(، الريرراض، دار 5(. المهررارات الجامعيررة، )ط2022المجيرردو ورخرررون )، عبد  الجريوي -

 جامعة المل  سعود للنشر.

(، عمررادة 1مهررارات الدراسررة الجامعيررة، )ط  .(2019زغارى، محمدو عبد المجيد، سعد ) -

 البرامج التحضيرية، جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية.

 هرة: المكتب العربي للمعارف.(. الحضارة اإلسالمية. القا2018أحمد، كرم، ) -

. مهارات الطالب الجررامعى (2020)  محمد، عبد الناصر شريف  وزة احمدحسيني، فاي -

 https://cutt.us/10r5i سكندرية : دار التعليم الجامعى.اال  .المتفوق

(، 1(. مهررارات الدراسررة الجامعيررة، )ط2019)غررارى، محمرردو وعبررد المجيررد، سررعد  -

 عمادة البرامج التحضيرية، جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية.

(. الخرررائط الذهنيررة ومهررارات الررتعلم. القرراهرة: 2015عررامر، طررارق عبررد اللطيررف ) -

https://cutt.us/10r5i
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 .المجموعة العربية للتدريب والنشر

 اإللكترونية المصادر 

 اإللكترونية ومواقع البحث المتاحة على المكتبة االلكترونية.التطبيقات  

 مواقع الجامعات السعودية على شبكة االنترنت. -

 YouTubeتعليمية على موقع  افالم -

 جامعة الحدود الشمالية. –عمادة المكتبات )المكتبة الرقمية(  -

   ىأخر
 .المقرر داخل القاعات الصفيةتجارب وخبرات أعضاء هيئة التدريس المستمدة من تدريس 

 .الصادرة من قبل الطالب حول المقرر واالستفساراتالعملية   المالحظات  -

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر  العناصر 

 المرافق
 معامل الحاسب اآللي –قاعات عرض   –قاعات دراسية  إلخ( ...  ، قاعات المحاكاةالعرض  الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات(  الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 السبورة الذكية   - جهاز عرض البيانات

ً أ تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات  وراق عمل معدة مسبقا

 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 
  

 يم قيطرق الت  ونالمقيم مجاالت التقويم 

 مباشر غير  الطلبة -المقرر  و منسق  مصادر التعلم

 مباشر  زميل في التخصص   مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

 غير مباشر  الطلبة  )استبانات(  فاعلية التدريس

 مباشر  عضو هيئة التدريس  فاعلية طرق تقييم الطالب
 إلخ( مصادر التعلم ...  للمقرر، مخرجات التعلم  فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل. :مجاالت التقويم

 تحديدها(  تمي) أخرى ، يرظالمراجع الن  البرنامج، قيادات   التدريس، أعضاء هيئة  )الطلبة،  :ونالمقيم 

 (مباشر وغير مباشر) :يمقيالت طرق
 

 

 . اعتماد التوصيف  ح
 الذاتقسم مهارات تطوير  جهة االعتماد

 10 رقم الجلسة

 م 2022/ 21/2-هر 1443/ 20/7 تاريخ الجلسة

 


