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 موذج توصيف مقرر دراسين
 

 كهيخ انعهٌو ًانذراسبد اإلنسبنيخ ثريبح : إسى انًؤسسخ انتعهيًيخ  :تبريخ انتٌصيف

 إدارح األعًبل :انمسى /نكهيخا

 انتعريف ثبنًمرر انذراسي ًيعهٌيبد عبيخ عنو . أ

 MGT110مهارات االتصال    :  ٔسيضِاعى انًمشس انذساعٙ. 1 .1

 ساعان3:  عدد الساعات المعتمدة. 2 .2

 :  انز٘ ٚمذو ضًُّ انًمشس انذساعٙ(أٔ انجشايح)انجشَبيح . 3 .3

 (ْزِ انجشايحكم فٙ حبل ٔخٕد يمشس ػبو فٙ ػذح ثشايح، ثٍّٛ ْزا ثذالً يٍ إػذاد لبئًخ ة)

 ( يٕاسد ثششٚخ-اداسح يبنٛخ)      ثكبنشٕٚط اداسح اػًبل 

 المستوي االول :  انز٘ ٚؼطٗ فّٛ انًمشس انذساعٙانذساعٙانغُخ أٔ انًغزٕٖ . 4 .4

  (:إٌ ٔخذد)انًزطهجبد انغبثمخ نٓزا انًمشس. 5 .5

 .......................................... .7(:  إٌ ٔخذد)ْزا انًمشس انًزضايُخ يغ انًزطهجبد . 6 .6

 ..........................................:   انشئٛظ نهًؤعغخ انزؼهًٛٛخ فٙ انًمش إٌ نى ٚكٍ،يٕلغ رمذٚى انًمشس. 7

 (:اخزش كم يب ُٚطجك)ًَظ انذساعخ انًزجغ . 8

 

  :انُغجخ  لبػبد انًحبضشاد انزمهٛذٚخ .أ
 

   

 %100 :انُغجخ √ انزؼهٛى اإلنكزشَٔٙ .ب
    

  :انُغجخ  (رمهٛذ٘ ٔػٍ طشٚك اإلَزشَذ)رؼهٛى يذيح  .ج
    

  :انُغجخ  ثبنًشاعهخ .د
    

  :انُغجخ  أخشٖ .ه
 

 :تعهيمبد
................................................................................................................................................ 

 األىذاف . ة

 ْذف انًمشس انشئٛظ ؟يب-1
  ٔانزظشٚبد االعبعٛخ فٙ يدبل االرصبل االَغبَٙإنًبو انطبنت ثبنًفبْٛى األعبعٛخ

 رطٕٚش يٓبساد االرصبل انكزبثٙ ٔانشفٓٙ نهطبنت

يثم االعزخذاو انًزضاٚذ نزمُٛخ انًؼهٕيبد ).  نزطٕٚش ٔرحغٍٛ  انًمشس انذساعٙ  - ٚزى رُفٛزْب - ثئٚدبص أ٘ خطظاركش-2

 (.  أٔ يشاخغ اإلَزشَذ، ٔانزغٛٛشاد فٙ  انًحزٕٖ كُزٛدخ نألثحبس اندذٚذح فٙ يدبل انذساعخ

 .سٌتم إعتماد مراجع لها عالقة بمفردات المادة (1)
 .سٌتم تحدٌث التغٌرات فً محتوي المقرر بناء علً نتائج البحوث العلمٌة الجدٌدة فً هذا المجال (2)
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 (.  انجشَبيحيغزخذيخ فٙ انُششح انزؼشٚفٛخ أٔدنٛمانًطهٕة ُْب ٔصٌف ػبو ثبنطشٚمخ َفغٓب ال: يالحظخ) انًمرر انذراسيًصف . ج

 :ػبو نهًمشس ٔصف
 

 :انًٌضٌعبد انتي  ينجغي تنبًنيب .1

 سبعبد انتذريس عذد األسبثيع لبئًخ انًٌضٌعبد

 3 1 مقدمة

 3 1 نظرٌة االتصال

 3 1 مهارات االتصال

 3 1 انواع االتصاالت

 3 1 المهارات الشخصٌة فً عملٌة االتصال

 3 1 1اختبار

 3 1 معوقات االتصال وطرق التغلب علٌها

 3 1 محددات عملٌة االتصال وخصائصه

 3 1 مهارة اعداد وكتابة الرسائل والتقارٌر

 3 1 المهارات المساهمة فً االتصال الجٌد

 3 1 2اختبار

 3 1مهارات االتصال التربوي 

 3 1مهارات االتصال االجتماعً 

 3 1مهارات اتخاذ القرارات واسلوب حل المشكالت 

 3 1مهارة كتابة السٌر الذاتٌة 

 

   : إجًبني عذد سبعبد انًمرر ًتٌزيعيب .2

 يحبضراد 
درًس 

 إضبفيخ

 أً يعبيم

 استذيٌ
 انًجًٌع أخرٍ تطجيك

 45 عبػبد انزذسٚظ انفؼهٛخ
.............

. 

.............

. 

.............

. 

.............

. 
45 

 3 انغبػبد انًؼزًذح
.............

. 

.............

. 

.............

. 

.............

. 
3 

 

 :أسجٌعيبًا خالل انتي يمٌو ثيب انطبنت (اإلضبفي )انتعهى انفردي/ انذراسخ سبعبد عذد  .3
................................................................................................................................................ 

 

 

 ليبسيب ًاستراتيجيبدطرق ًاتسبليب يع انٌطني نهًؤىالد نهًمرر ًفمبًا نًجبالد اإلطبريخرجبد انتعهى  .4
 ىبتذريس
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  انٌاردح في اإلطبر انٌطني نهًؤىالدانخًسخ انجذًل انتبني يجبالد يخرجبد انتعهى يحذد

 .انًُبعجخفٙ يدبالد انزؼهى حغت انًطهٕة لبثهخ نهمٛبط  ،ثحٛش ركٌٕيمشساللى ثًمء اندذٔل ثًخشخبد رؼهى : أًالًا  -

. انًغزٓذفخٔيغ يخشخبد انزؼهى ٔ رزغك يؼٓب انزمٛٛىطشق انزٙ رُبعت  ضغ اعزشارٛدٛبد انزذسٚظ : بنيبًا  -

أٌ رزغك يخشخبد رؼهى انًمشس ثذلخ، ٔٚدت يخشخبد انزؼهى  ٔرمٕٚى انزٙ رغبػذ ػهٗ لٛبطَبعجخ انى انزمٛٛى ضغ طشق : بنلبًا  -

، يغ يالحظخ أَّ ال ٚهضو أٌ ٚزضًٍ كم  نزشكم يؼبً ػًهٛخ رؼهى ٔرؼهٛى يزكبيهخْبٔاعزشارٛدٛبد رذسٚظرمًٛٛٓبانًغزٓذفخ ٔطشق 

 . يٍ يدبالد انزؼهىيمشس يخشخبد رؼهى فٙ كم يدبل

 
 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 نًؤىالد نهًمرر ًفمبًا نًجبالد اإلطبر انٌطني ليخرجبد انتعهى و
تذريس استراتيجيبد ال

 يمررنم
 طرق انتمٌيى

 انًعرفخ 1

 ان ٌكتسب الطالب المبادئ االساسٌة لعلم االدارة 1-1
 المحاضرة 

 

 االختبارات -
والواجبات 
المنزلٌة 
 والبحوث

 انًعرفيخانًيبراد  2

 القدرة على المقارنة واالستنباط 2-1

 

 المحاضرة و

 الحوار والمناقشة

االختبارات 
ٔانٕاخجبد 

 انًُضنٛخ

 ؤًنيخستحًم انىانعاللبد انشخصيخ ًييبراد  3

 انمذسح ػهٗ رحًم انًغؤٔنٛخ 3-1

الحوار 
والمناقشةوالعمل 

 الجماعً
 

 الواجبات
 المنزلٌة

الفردٌة و 
الجماعٌةو
تقٌٌم عمل 
الطالب 
المٌدانً 
 والبحثً

3-2 

 تنمٌة قدرة المواكبة لسوق العمل

 تمنيخ انًعهٌيبد ًانًيبراد انعذديخييبراد االتصبل ًييبراد  4

استخدام التكنولوجٌا  يٓبسح انؼًم انًٛذاَٙ 4-1
الحدٌثة فً التعلم 
البحوث ودراسات 

 الحالة

االختبارات 
و الواجبات 
 المنزلٌة 

4-2 
 يٕاكجخ انزطٕس انزكُٕنٕخٙ

 (إٌ ٔخذد)اننفسيخ انحركيخييبراد ال 5

5-1 ..................................................................................... ................ 
...............

. 
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 :خالل انفصم انذساعٙيٓبو رمٕٚى انطهجخخذٔل  .5

  انتمٌيى انًطهٌثخييبو و

 (انخ......يالحظخ رمذٚى شفٓٙ، ،خطبثخ، كزبثخ يمبل،اخزجبس، يششٔع خًبػٙ: يثبل)

األسجٌع انًحذد 

 نتسهيًو

يى ينسجتو ين انتك

 اننيبئي

 ٪20 طٌلة الفصل المشاركة والمناقشة والواجبات والحضور 1

 ٪15 الخامس اختبار فصلٌاول  2

 ٪15 العاشر اختبار فصلً ثانً 3

 ٪50 آخر الفصل  اختبار نهائً  4

 ىىدعىاإلرشبد األكبديًي نهطالة ً . ح

يغ )انخبص نكم طبنتنالستشبراد ًاإلرشبد األكبديًي ًانييئخ انتعهيًيخأعضبء ىيئخ انتذريس ترتيجبد إتبحخ 

 (.  س انٕلذ انز٘ ٚزٕلغ أٌ ٚزٕاخذ خالنّ أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ نٓزا انغشض فٙ كم أعجٕعالذوركش 
 

 

 يصبدر انتعهّى . ه

 :انكزت انًمشسح انًطهٕثخ-  فٙ لبئًخ –أدسج . 1

 2010 الرٌاض – 1 طبعة–مكتبة الرشد – مهارات االتصال – محمد احمد بخٌت –علً احمد سٌد مصطفى 
  م

 :( ٔغٛشْبٔانزمبسٚشانًدالد انؼهًٛخ )انًٕاد انًشخؼٛخ األعبعٛخ - فٙ لبئًخ–أدسج . 2

 المجموعة العربٌة للتدرٌب – مهارات االتصال الفعال مع االخرٌن – مدحت محمحد محمود –ابو النصر 
 .القاهرة  - 1الطبعة-والنشر

 

 :يٕالغ اإلَزشَذ ٔيٕالغ انزٕاصم االخزًبػٙ ٔغٛشْبٔ اإلنكزشَٔٛخ أدسج انًٕاد. 3
................................................................................................................................................ 

 

 :األعطٕاَبد انًذيدخٚبد،ٔ انجشيح انجشايح انحبعٕثٛخ،يٕاد رؼهًٛٛخ أخشٖ يثمأ٘ أدسج . 4

................................................................................................................................................ 

 

 

 انًطهٌثخانًرافك  .ً 
أ٘ ػذد انًمبػذ داخم )ح ًانًختجراديدراسانمبعبد الثًب في رنك حجى ين انًرافك ثيّن يتطهجبد انًمرر انذراسي 

 :(، ٔغٛشْب انذساعٛخ ٔانًخزجشاد، ٔػذد أخٓضح انحبعت اٜنٙ انًزبحخلبػبدال

(:  ٔلبػبد انؼشض، ٔانًؼبيم، ٔغٛشْبانًخزجشاد،ٔلبػبد انًحبضشاد، )انًجبَٙ  .1

  طبنت ٔيؼبيم نهحبعت30لبػبد عؼخ 

: ( ٔغٛشْب ٔانجشيدٛبد،انهٕحبد انزكٛخ، ٔأدٔاد ػشض انجٛبَبد ) رمُٛخ يصبدس .2

 بروجٌكتور وجهاز حاسب آلً محمول لعرض الشرائح علً الطالب

(: كشْب، أٔ أسفك لبئًخ ثٓبفبرحبخخ إنٗ ردٓٛضاد يخجشٚخ خبصخ،  ارا كبٌ ُْبنيثالً : حذدْب)يصبدس أخشٖ  .3

................................................................................................................................................ 
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 يى انًمرر انذراسي ًإجراءاد تطٌيره ًتك . ز
: اعزشارٛدٛبد انحصٕل ػهٗ انزغزٚخ انشاخؼخ يٍ انطالة ثخصٕص فؼبنٛخ انزذسٚظ .1

استبٌانات للطالب لمعرفة آرائهم حول المقرر ومدي فاعلٌة أسلوب التدرٌس - االختبارات–المراجعة الدورٌة 
  عن طرٌق الموقع االلكترونً

 :ٚى ػًهٛخ انزذسٚظ يٍ لجم األعزبر أٔ انمغىٔاعزشارٛدٛبد أخشٖ نزك .2

  االستبٌانات المباشرة للطالب لمعرفة آرائهم حول مدي فاعلٌة أسلوب التدرٌس

: إخشاءاد رطٕٚش انزذسٚظ .3

تحدٌث مصادر التعلم بناء -توقٌر الوسائل الحدٌثة فً عملٌة التدرٌس -التدرٌب المستمر لعضو هٌئة التدرٌس
 تشجٌع القراءات – تشجٌع عملٌات التعلم الذاتً –علً توصٌات لجنة الخطط والجداول الدراسٌة بالقسم 

 . تشجٌع الطالب علً المناقشات الجماعٌة– تشجٌع الطالب علً التقدٌم واإللقاء –الخارجٌة 

 :إخشاءاد انزحمك يٍ يؼبٚٛش إَدبص انطبنت  .4
يغزمهٍٛ، ٔانزجبدل ثصٕسح دٔسٍٚخ نزصحٛح االخزجبساد أٔ ػُٛخ يٍ أػضبء ْٛئخ رذسٚظرذلٛك رصحٛح ػُٛخ يٍ أػًبل انطهجخ ثٕاعطخ : يثم) 

 ( رذسٚظ يٍ يؤعغخ أخشٖأػضبء ْٛئخانٕاخجبد يغ 

 

 :ِصف إخشاءاد انزخطٛظ نهًشاخؼخ انذٔسٚخ نًذٖ فؼبنٛخ  انًمشس انذساعٙ ٔانزخطٛظ نزطٕٚشِ .5

ٌتم مراجعة المقرر بشكل دوري من قبل لجنة الخطط والجداول الدراسٌة بالقسم لضمان مواكبته للتطورات 
 الحدٌثة فً التخصص 

 

 

 يششف ثٍ ػجذهللا انًششف.د :ينسك انجرنبيجسى ا

 .........................................  :انتبريــــخ ......................................... :عـــــــــــــــــــــانتٌلي

 

       


