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  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

 جامعة دیالى المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم علوم الحاسوب/ كلیة العلوم  المركز/ القسم الجامعي  .2

 SUP9/مھارات االتصال  رمز المقرر/ اسم  .3

 حضور داخل الجامعة أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي السنة/ الفصل  .5

 في االسبوع ساعتان  )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .6

 2016 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

  تهدف هذه المادة 

إتاحة استخدام وسائل االّتصال بكاّفة أنواعها حیث تشمل مهارات االتصال تعّلم وسائل التخاطب بكاّفة 

التخاطب الجسدي بلغة الجسد، والتخاطب الشفوّي باستخدام اللسان، ولغة خاّصة بالتواصل إلكمال : أنواعها

تراسل اإللكترونّي، حیث یتطّلب ذلك عدّة عملّیة االّتصال، واستخدام وسائل االّتصال التكنولوجّیة من خالل ال

القدرة على إیصال الرسالة للمستقبل بشكل یتوائم مع مستوى مستقبل الرسالة، تفادي تأثیرات : مهارات مثل

  .التشویش على عملّیة االّتصال، معرفة مستوى المخاطب من خالل القدرة على تحلیل استجابته للرسالة
  

  

  

 

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 .البرنامج



  
 2الصفحة 

 

  

  

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم المقررمخرجات .10

 االھداف المعرفیة  - أ

  تعریف مھارات االتصال-1أ
  في خدمة المجتمع االتصالتوظیف -2أ
  اھمیة االتصال داخل المنظمةتعریف -3أ
 االتصالیسمي الطالب انوع -4أ

 تحدید انواع االتصال داخل المنظمة -5أ

   -6أ

  االھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر  -ب 
  التذكر-المعرفة مھارات -1ب
  تحلیل التذكیر والمھارات   - 2ب
 مھارات االستخدام والتطویر   - 3ب 

 طرائق التعلیم والتعلم      

  )العروض التقدیمیة(المحاضرة المطورة •

  المناقشة •

 العصف الذھني •

 )الفیدیو التعلیمي(استخدام التقنیات التعلیمیة 

 طرائق التقییم      

  )بحوث وأوراق عمل وتقاریر  –أسئلة شفھیة ( بنائيتقویم  •

 )ملف إنجاز الطالب  –االختبارات التحریریة ( تقویم نھائي

  االھداف الوجدانیة والقیمیة -ج
  بین الطالب خلق روح العمل الجماعي -1ج
  تعزیز ثقة الطالب بنفسھ من خالل المناقشات الیومیة-2ج
  -3ج
    -4ج

 

المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التأھیلیةوالمھارات  العامة  - د 
.(  

  المشاركة في المؤتمرات العالمیة-1د
  نشر البحوث-2د
  المشاركة في الندوات-3د
 مواكبة التطور الحاصل في مجال االختصاص   -4د
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 بنیة المقرر.11

األسبو
 ع

الساعا
 ت

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

أو / الوحدة  اسم
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

1  

2  

 Introduction, 
Definition of 

communication 

محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

2  2  Importance  
of Communication, 

محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 تحریرياختبار شفھي او 

3  2  Role of 
Communication   in 

an organization 

محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

4  2  Objectives of 
Communication, 

محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

5  2  Nature of 
Communication 

الكترونیة محاضرة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

6  2  Principles of 
Communication 

محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

7  2  Communication 
Networks in an 
Organization 

محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 او تحریري اختبار شفھي

8  2  Mid term exam   

9  2  Barriers to 
Effective 

Communication 

محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

10  2   Types of 
Communication 

محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

11  2  Differences 
Between Oral and 

Written 
Communication, 

Link between Non-
Verbal Message 

and Verbal 
Message 

محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

12  2   Written 
Communication 

محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

13  2  Oral 
Communication 

محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

14  2  Project presentation   

15  2  Project presentation   
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الكتب والمراجع التي یوصي بھا   - أ
  ...),التقاریر,المجالت العلمیة(

مواقع ,المراجع االلكترونیة  - ب
   ...االنترنت

  

 المقرر الدراسيخطة تطویر .13

  .اإللمام بكل ما ھو مستحدث وجدید في استراتیجیات التعلیم والتعلم •

  .الحدیثةعلمیةاالستفادة من مستجدات نتائج  البحوث ال •

 .تطبیق بعض استراتیجیات التدریس الحدیثة •

  .توسیع مفردات المنھج •

  .ادخال كتب مصدریة ومنھجیة حدیثة •

 .اعداد ورش عمل مستقبلیة •

  


