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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى   متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري /  إجباري ب.

  األول يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 ال يوجد

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  الساعات التدريسيةعدد  الدراسة نمط م

 %100 45 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

 45 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافية دروس  3

  تذكر( )ى أخر 4

  اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 10 ساعات االستذكار 1

 10 الواجبات 2

 10 المكتبة 3

 15 المشاريع /إعداد البحوث 4

  ( )تذكرأخرى  5

 90 اإلجمالي 
، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار،  للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية: المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

 

يشمل المقرر دراسة موضوعات: همزتا الوصل والقطع والهمزة المتطرفة، الهمزة المتوسطة، األلف اللينة،  
وعالمات الترقيم، العدد وتمييزه، مقدمة في االتصال، مفاهيم االتصال، عملية االتصال، عناصر االتصال،  

 . نماذج االتصال، أشكال وفنون االتصال، تدريب عملي في االتصال 
 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 

 . لدى الطالب تنمية مهارات التواصل  -1

 .إعداد الطالب لالندماج و بناء العالقات  -2

 . إكساب الطالب الكم المعرفي عن االتصال وموضوعاته -3

 . توضيح نماذج االتصال و مستوياته -4
 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

  أن يعرف الطالب كتابة الهمزات والقواعد اإلمالئية العامة بشكل صحيح. 1.1

  أن يعرف الطالب استخدام عالمات الترقيم في كتابته وقراءته. 1.2

  أن يعرف الطالب أنواع الكتابة وخصائص كل نوع.  1.3

1...   

  المهارات 2

  أن يمتلك الطالب مهارة الكتابة السليمة أسلوبيا وإمالئيا ونحويا. 2.1

  أن يمتلك الطالب مهارة القراءة النثرية والشعرية. 2.2

  مهارة التحدث. أن يمتلك الطالب 2.3

2...   

  الكفاءات 3

   يستطيع الطالب استخدام مهارة االستماع في حياته العامةأن  3.1

  أن يستطيع الطالب العمل ضمن المجموعات والعمل منفردا  3.2

3.3   

3...   
 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 6 مفاهيم و مكونات عملية االتصال  1

 3 لغة الجسد و مهارات االتصال الشخصي  2

 6 مهارات خاصة في التعامل مع اآلخرين  3

 3 مهارات و أساليب مخاطبة المسؤول  4

 3 مهارات االتصال في المجموعات الصغيرة  5

 3 مهارات الحوار  
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 3 مهارات االتصال اآلمن مع األخرين  

 3 مهارات الجودة الشخصية  

 6 مهارات القيادة و اتخاذ القرار  

 3 مهارات العمل التطوعي  

 3 مهارات االتصال اإللكتروني  

.....   

  المجموع

 

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 
أن يعرف الطالب كتابة الهمزات والقواعد اإلمالئية 

 العامة بشكل صحيح.

المحاااضاااااراتي التاادريباااتي 
 الواجبات المنزلية.

االخاتابااااراتي الاتاطابايا  فاي  
 المحاضرات.

1.2 
أن يعرف الطاالاب اساااااتخادام عالماات الترقيم في 

 كتابته وقراءته.

الاامااحااااضااااااراتي الااقااراءة 
 الشفويةي تحليل النصوص

االخاتابااااراتي الاتاطاباياقاااات  
العملياةي المشااااااركاة أثنااء 

 المحاضرات

… 
أن يعرف الطاالاب أنواع الكتااباة وخصاااااائص كال 

 نوع. 

المحاااضاااااراتي التاادريباااتي 
الاباحاااث الاعالاماي مان خاالل 
المصااادر والمراجع والمواقع 

 اإللكترونية

الاتاطاباياقاااات  االخاتابااااراتي 
 العملية.

 المهارات 2.0

2.1 
أن يمتلك الطالب مهارة الكتابة الساااليمة أسااالوبيا 

 وإمالئيا ونحويا.

المحاااضاااااراتي التاادريباااتي 
 الواجبات المنزلية.

االخاتابااااراتي الاتاطابايا  فاي  
 المحاضرات.

 أن يمتلك الطالب مهارة القراءة النثرية والشعرية. 2.2
الاامااحااااضااااااراتي الااقااراءة 

 الشفويةي تحليل النصوص

االخاتابااااراتي الاتاطاباياقاااات  
العملياةي المشااااااركاة أثنااء 

 المحاضرات

 مهارة التحدث. أن يمتلك الطالب …

المحاااضاااااراتي التاادريباااتي 
الاباحاااث الاعالاماي مان خاالل 
المصااادر والمراجع والمواقع 

 اإللكترونية

الاتاطاباياقاااات  االخاتابااااراتي 
 العملية.

 الكفاءات 3.0

3.1 
أن يسااتطيع الطالب اسااتخدام مهارة االسااتماع في 

  حياته العامة

المحاااضاااااراتي التاادريباااتي 
 الواجبات المنزلية.

االخاتابااااراتي الاتاطابايا  فاي  
 المحاضرات.

3.2 
أن يساااااتطيع الطاالاب العمال ضااااامن المجموعاات 

 والعمل منفردا 

الاامااحااااضااااااراتي الااقااراءة 
 الشفويةي تحليل النصوص

االخاتابااااراتي الاتاطاباياقاااات  
العملياةي المشااااااركاة أثنااء 

 المحاضرات

…  

المحاااضاااااراتي التاادريباااتي 
الاباحاااث الاعالاماي مان خاالل 

والمراجع والمواقع المصااادر 
 اإللكترونية

الاتاطاباياقاااات  االخاتابااااراتي 
 العملية.

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 8ي 6ي 4 تمرينات ي واجبات ي تكليفات 1

 %15 07 االختبار الشهري األول 2
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 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %15 13 الثانياالختبار الشهري  3

 %60 16 االختبار النهائي 4

5   100% 

6    

7    

8    
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ، تقديميعرض  شفهي،  ، تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ا استقبال الطالب في يومين محددين من كل أسبوع بأوقات محددة مسجلة على باب المكتب .     
 وكذلك الفصول االفتراضية. d2lا االستفادة من منتدى النقاشات على موقع      

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

 للمقرر المرجع الرئيس

باللغة العربية لـ: أ.د.مصطفى رسالن شلبي و د.محمد  ـ مهارات االتصال 
 محمود موسى من إصدارات دار القلم، بدبي. 

 ـ المهارات اللغوية من إصدارات قسم اللغة العربية بجامعة الملك سعود. 
 

 مجلة الدراسات اللغويةي من إصدارات مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث. المساندةالمراجع 

 اإللكترونيةالمصادر 
موقع الفصاايحي موقع الكتب المصااورةي موقع أدبي موقع الجمعية العلمية السااعودية للغة 

 وقع اللغة العربية تعلما وتعليماي المكتبة الشاملة.العربيةي م

   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 إلخ( ...  ، قاعات المحاكاةالعرض  الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

قاعة المحاضارات تتساع لخمساة وعشارين طالباي المكتبة المركزيةي معمل 
 حاسب آلي.

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

 سبورة ذكيةي بروجكتري حاسب آلي.

  لطبيعة التخصص(تبعاً ) ىأخر تجهيزات

 
 

 

 

 
 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 
  



 

 
7 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 ا االختبارات فصلية .
ا اختبارات مجموعات )ورش 

 العملي عروض القديم(
 ا تطبيقات تقويمية مستمرة. 
 ا أنشطة منزلية وتدريبات.  

 

 مباشر الطالب

ـ المراجعة الدورية  
 للمقرر. الداخلية 

 ـ التقويم الذاتي المستمر. 
 تقويم األساتذة الزائرين . ـ  

 

 غير مباشر أعضاء هيئة التدريس

   

   

   

   

   

 إلخ( مصادر التعلم ...  للمقرر، مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مرل.مجاالت التقويم 

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

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 . اعتماد التوصيف  ح
 القسم جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 


