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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعة نظري 2 . الساعات المعتمدة:1

 . نوع المقرر2

   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

 )إن وجدت(. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر 5

 

 ال يوجد 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  الساعات التدريسيةعدد  الدراسة نمط م

 % 80 24 المحاضرات التقليدية 1

 % 20 6 التعليم المدمج  2

 %0 ال يوجد  اإللكترونيالتعليم  3

 %0 اليوجد  عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 

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

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 30 محاضرات 1

 0 إستوديوأو معمل  2

 0 إضافيةدروس  3

 0 تذكر()ى أخر 4

 30 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 10 ساعات االستذكار 1

 10 الواجبات 2

 10 المكتبة 3

 10 المشاريع /إعداد البحوث 4

  ()تذكرأخرى  5

 40 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

 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 رر:لمقالعام لوصف ال. 1

لى مستوى االتصال الفعال وعناصره وشروط نجاحه ومهاراته والوسائل التكنولوجية المستخدمة فيه وكل  عب التعريف

 االتصال الشخصي والمهني.

  الهدف الرئيس للمقرر. 2
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 ئة العملبيفي في المحيط االجتماعي الشخصي  على المستوىمع الذات ومع األخرين الفعال  اكساب الطالب مهارات االتصال

ي االتصال واالتصال وتعزيز ممارستها في الحياة اليومية، مع التأكيد على مهارات االستخدام اإليجابي للتطبيقات التكنولوجية ف

  .اإللكتروني الحديث

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

  يحدد المفاهيم األساسية في االتصال الفعال  1.1

  الطالب عوامل نجاح ومعوقات االتصال  يفهم 1.2

   المهارات الالزمة لالتصال الفعال يشرح  1.3

  الجامعي يحدد استخدامات التقنية الحديرة في مجال االتصال التعليمي  1.4

  المهارات 2

  ومهاراتهيحلل موقف االتصال وفق عناصره  2.1

  يميز بين مواقف االتصال الناجحة ومواقف االتصال غير الناجحة  2.2

  يميز بين االتصال الشخصي واالتصال في بية العمل  2.3

  استخدامات وسائل االتصال التكنولوجية الحديرة وفق ايجابياتها وسلبياتها  يحلل 2.4

  الكفاءات 3

 يطبق مهارات االتصال الشفهي والتحريري مع فريق العمل و في محيطه االجتماعي  3.1

 

 

  عالية يستخدم الوسائل التكنولوجية الحديرة ومنصات التعليم الرقمي  في االتصال بكفاءة وف 3.2
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 
التصتتال من ا  -عناصتتره –أهميته وأهدافه  –شتتكاله أ -مفاهيم أستتاستتية في االتصتتال )مفهوم االتصتتال 

 ( خصائصه -خطواته – منظور إسالمي
2 

 2 معوقات االتصال  –تصال عومل نجاح اال -نماكج االتصال  2

 2 مهارات الحوار والعرض واإللقاء  3

 2 مهارات اإلستماع واإلنصات  4

 2 مهارات التفاوض واإلقناع وإدارة الصراع  5

 4 مهارات االتصال اللفظي وغير اللفظي 6

 4 كتابة السيرة الذاتية( –مهارة التلخيص  –مهارات االتصال الكتابي )كتابة التقارير  7

 4 مهارات االتصال في فرق العمل والمجموعات الصغيرة 8

 2 مهارات االتصال في ظل التعلم الرقمي الحديث  9

 2 م(تكنولوجيا التعلي –الوسائل  –مهارات االتصال في البيئة التعليمية الجامعية )المفهوم  10

 4 في وسائل التواصل االجتماعي مهارات االتصال اإللكتروني وتطبيقاته  11

 30 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

 تحريري اختبار  الخريطة الذهنية –المحاضرة  يحدد المفاهيم األساسية في االتصال الفعال  1.1

 يفهم الطالب عوامل نجاح ومعوقات االتصال  1.2

 ورش العمل 

المشتتاركة  –تحريري اختبار

النقاشتتتتات وورش العمل في 

 الصففي 

لعب  –المجموعات الصتتتغيرة  يشرح المهارات الالزمة لالتصال الفعال   1.3

 الدور 

النقاشتتات وورش المشتتاركة 

 في الصفالعمل 
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

يحدد استتتخدامات التقنية الحديرة في مجال االتصتتال  1.4

 التعليمي 
 المهام والتكليفات تدريبات عملية  –محاضرة 

 المهارات 2.0

  ملف االنجاز لعب الدور –ورش العمل  يحلل موقف االتصال وفق عناصره ومهاراته 2.1

يميز بين مواقف االتصتتتتتتتتتال النتتتاجحتتتة ومواقف  2.2

 االتصال غير الناجحة 
 الجماعات الصغيرة

 – المشتتتتتتتتتاركتتتة الصتتتتتتفيتتتة

 اختبارات األداء

يميز بين االتصتتتال الشتتتخصتتتي واالتصتتتال في بيئة  2.3

 لعب الدور –ورش العمل  العمل 
اختبارات  –عروض تقديمية 

 األداء 

يحلتتل المهتتارات الالزمتتة لالتصتتتتتتتتال في الموقف  2.4

 التعليمي
 المشاركة الصفية لعب الدور  –ورش عمل 

 الكفاءات 3.0

يطبق مهارات االتصتتتتتتال الشتتتتتتفهي والتحريري مع  3.1

 فريق العمل و في محيطه االجتماعي 

 
 لعب الدور

في المهمة  المشاركة الصفية

التي يكلف بهتتا الطتتالتتب في 

الموقف التمريلي في تنفيتتتذ 

 استراتيجية لعب الدور

يستتتتتتخدم الوستتتتتائل التكنولوجية الحديرة ومنصتتتتتات  3.2

 التعليم الرقمي  في االتصال بكفاءة وفعالية 

ورش  –جمتتاعتتات صتتتتتتغيرة 

 العمل 

اختبارات  –عروض تقديمية 

 األداء

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

1 
الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتادس  وشفهيةاختبارات تحريرية 

 والرالث عشر

20% 

 %20 الرالث عشر أوراق عمل فردية وجماعية( –مهام وتكليفات )عروض تقديمية  2

3 
خالل الفصتتتتتتل  مشاركات في النقاش وورش العمل في الصف 

 الدراسي  

20% 

4 
نهاية الفصتتتتتتتل  اختبار نهائي

 الدراسي

40% 

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

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

و تخصيص ساعات مكتبية لكل عضو هيئة تدريس التاحة الفرصة للطالب للتحدث مع أعضاء هيئة التدريس كما يخصص عض

 في حذف وإضافة المقررات هيئة تدريس لكل مجموعة طالب إلرشادهم بالنسبة للمقررات ومساعدتهم

 التواصل في اثناء الساعات المكتبية 

 -التواصل عبر البريد اإللكترونى 

 -التواصل عبر موقع استاكة المقرر 

 التواصل من خالل نظام إدارة التعليم االلكتروني -

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

 للمقرر المرجع الرئيس
 الرئيسة:املراجع 
 ( 2007سعد محدي املسعودي .)التعليم  . جدة، مركز تطويرمهارات االتصال

 اجلامعي جبامعة امللك عبدالعزيز.
 

 المساندةالمراجع 
 -( 2010أمحد حممد سامل .)مكتبة الرشد.، الرايض3. طوسائل وتكنولوجيا التعليم ، 
 ( 2008حممد حممود احليلة .)عمان، 2. ططبيقوالت تكنولوجيا التعليم بني النظرية ،

 دار املسرية. 
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 ( املوسوعة العربية ملصطلحات الرتبية وتكنولو 2003ماهر صربي .) .جيا التعليم
 الرايض مكتبة الرشد.

  .جملة تكنولوجيا التعليم للجمعية املصرية لتكنولوجيا التعليم 
 - التدريس.طرق لة دراسات يف املناهج وطرق التدريس للجمعية املصرية للمناهج و جم 

 - لة اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية  والنفسية )جسنت(.جم  
 -  يت.جملة تكنولوجيا التعليم ابلكو 

 اإللكترونيةالمصادر 

 املكتبة الرقمية السعودية  -

 منصات التعليم اإللكرتونية  -
    - (المكتبة الرقمية السعوديةSDL )

https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspx 

  مكتبة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
(KACST)https://www.kacst.edu.sa/arb/ScientificServices/InformationSe

rvices/Pages/ServicesProvided.aspx 

 )الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية )جستن 
https://gesten.ksu.edu.sa/ar 

   الجمعية المصرية للمناهجhttp://www.tadresmisr.com/ 

  مركز البحوث التربوية)/http://www.ercksa.org(. 
  مركز علوم البحوث التربوية والنفسية بجامعة أم القرى

)290http://uqu.edu.sa/page/ar/(  
   مركز بحوث كلية التربية بجامعة الملك سعود

)/http://educationrc.ksu.edu.sa( . 
    مركز المصادر والمعلومات التربوية(ERIC)  

 

   ىأخر

 المرافق والتجهيزات المطلوبة:

 المقررمتطلبات  العناصر

 المرافق
 طالب 50قاعات دراسية تسع  لخ(إ...  ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرضالقاعات)

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

 السبورة الذكية –منصات الكترونية 

 ال يوجد تبعاً لطبيعة التخصص()ىخر أتجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
 

 التقييمطرق  ونالمقيم مجاالت التقويم

 الختبار النهائي )مباشر(ا -استطالعات الراي  يادات البرنامج ق -الطالب فاعلية التدريس

 (غير مباشر استطالعات الراي ) الطالب فاعلية طرق تقييم الطالب

 واالختبار النهائي )مباشر(نتائج أعمال السنة  أعضاء هيئة التدريس مدي التحصيل

 الطالب مخرجات التعلم للمقرر
ملفتتتات االنجتتتاز  –المالحظتتتة  -  االختبتتتارات

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

 تمتحديدها(يأخرى)،المراجع النظير البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة،ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspx
https://www.kacst.edu.sa/arb/ScientificServices/InformationServices/Pages/ServicesProvided.aspx
https://www.kacst.edu.sa/arb/ScientificServices/InformationServices/Pages/ServicesProvided.aspx
https://www.kacst.edu.sa/arb/ScientificServices/InformationServices/Pages/ServicesProvided.aspx
https://gesten.ksu.edu.sa/ar
http://www.tadresmisr.com/
http://www.ercksa.org/
http://uqu.edu.sa/page/ar/290
http://educationrc.ksu.edu.sa/
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 . اعتماد التوصيف ح

 مجلس قسم العلوم التربوية  جهة االعتماد

 ( 10)  رقم الجلسة

 ه1441 /3 /13 تاريخ الجلسة

 


