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 وتاريخ تطوره. االتصالالتعرف على مفيوم ا -
 االتصال بين االفراد والجماعاتبالعلوم االخرى ووظائفو واىدافو وعملية  االتصالتعرف عالقة  -
 عناصر االتصال .تعرف  -
 .االتصال انواعتعرف  -
 ومياراتو .االتصال تعرف خصائص  -
 االتصال.تعرف نظريات  -

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 

 البرنامج.

 :وانتعهم وانتقييممخشجات انتعهم وطشائق انتعهيم    .11



 :انمعشفة وانفهم  - أ

 . االتصاليفٕٓو انتؼشف ػهٗ -0أ
 .ٔٔظائفّ االتصالاْذاف انتؼشف ػهٗ -5أ

 ٔانخطٕاخ انتٙ تُثُٙ ػهٛٓا ْزِ انًشاحم. االتصالفٓى انكٛفٛح انتٙ تثذأ يٍ خالنٓا يشاحم  -3أ

 . االفشادٔتطثٛمٓا ػهٗ  ادٔاخ ػهى انُفظ فٓى كٛفٛح اعتؼًال-4أ
  .االتصال تٕظٛفٓا فٙ ػًهٛاخٔكٛفٛح  االتصانٛحفٓى انُظشٚاخ  -5أ
   فٙ انٕالغ انؼًهٙ. التصانٛحفٓى كٛفٛح تٕظٛف انُظشٚاخ  -6أ

 :بانمىضىع  االهذاف انمهاساتية انخاصة  -ب 

 .االتصال ٔتطثٛمّتؼهى كٛفٛح اجشاء  – 0ب

 .انُفغٙ االتصالاكتغاب يٓاساخ   – 5ب

 .االفشاد ياخ ٔصسع انثمح ٔانطًأَُٛح فٙ َفٕطتؼهى كٛفٛح جًغ انًؼهٕ  – 3ب

 انًُاعثح. االتصانٛح انمشاساخ. تؼهى انكٛفٛح انتٙ َتخز تٓا 4ب

 :طشائق انتعهيم وانتعهم  

 ٔانًُالشح ٔانؼصف انزُْٙ. انًحاضشج طشٚمح   -

  ػشض يماطغ انفذٕٚ. -
 انمٛاو تانٕاجثاخ ٔاالَشطح انصفٛح ٔانالصفٛح . -

 

 :طشائق انتقييم  

 

 .  ح(انًمانٛح ٔانًٕضٕػٛ)االختثاساخ انتحشٚشٚح  -

 .انتمٕٚى انختايٙ ( يًثال فٙ االختثاساخ انفصهٛح ٔانُٓائٛح  –انتمٕٚى انثُائٙ  –)انتمٕٚى انتًٓٛذ٘  -

 
 األهذاف انىجذانية وانقيمية: -ج

 .انمذسج ػهٗ حم انُضاػاخٚكتغة انطانة حة اٌ  -0ج

 .ػهى َفظ االتصالصسع انًٕٛل االٚجاتٛح فٙ تؼهى يثادئ ٔخطٕاخ  -5ج

 .فٙ َفٕط انطهثح  حتم يكاَح جؼم االتصال ٚ -3ج

 :طشائق انتعهيم وانتعهم 

 .انتؼهى انًُظى راتٛا   –انًُالشح  –االنماء  -
 انتؼهى انتؼأَٙ. -

 :طشائق انتقييم  

 

 االختثاساخ انتحشٚشٚح  ٔانًالحظح  

 



 :بنية انمقشس .11

 انغاػاخ األعثٕع
يخشجاخ انتؼهى 

 انًطهٕتح
اعى انٕحذج / انًغاق أٔ 

 انًٕضٕع
 طشٚمح انتمٛٛى طشٚمح انتؼهٛى

1 2 
انًشاس انٛٓا فٙ      

انًحٕس انغاتك ٔكم 

 حغة انًحتٕٖ 

 مقدمة 
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

2 2 = 
 –االنماء  التطور التارٌخً لمفهوم االتصال

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

3 2 = 
 –االنماء  تعرٌف االتصال

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

4 2 = 
 –االنماء  مفاهٌم اساسٌة فً االتصال

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

5 2 = 
 –االنماء  االعالم 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

6 2 = 
 –االنماء  الدعاٌة 

 انًُالشح  
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

7 2 = 
 –االنماء  )العالقات العامة(  

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

8 2 = 
 –االنماء  االتصال وعالقته بالعلوم االخرى

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

9 2 = 
 –االنماء  انواع االتصال 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

11 2 = 
 –االنماء  عناصر االتصال

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

11 2 = 
 –االنماء  اسالٌب االتصال

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

12 2 = 
 –االنماء  وظائف االتصال

 انًُالشح  
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

13 2 = 
 –االنماء  اشكال االتصال، مراحل االتصال

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

14 2 = 
خصائص االتصال، معوقات 

 االتصال
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

15 2 = 
 –االنماء  اسباب قوة وضعف االتصال

- - انًُالشح

 انؼصف انزُْٙ

االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

16 2 = 
 –االنماء  انماط الشخصٌة وكٌفٌة اتصالها

-  - انًُالشح

 انؼصف انزُْٙ

االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

17 2 = 
 –االنماء  االتصال الفعال واالرادة

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

18 2 = 
 –االنماء  مفهوم االتصال فً المجال التربوي

 انًُالشح  
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

19 2 = 
اظطرابات االتصال/ المظاهر الدالة 

 على اظطراب التواصل 
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

21 2 = 
 –االنماء  اسباب اظطراب التواصل

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح



  :مكتبة قسم  اضافة انى  ( 16انبنية انتحتية  قاعات دساسية عذد ) .12

 : انكتة انًمشسج انًطهٕتح . أ

  
 اليوجد           

 انًشاجغ انشئٛغٛح )انًصادس(: . ب
 أمحد ، سهري كامل )التوجيه واالرشاد النفسي( -

 النفسي(الفرخ ، كاملة وعبد اجلابر تيم )مبادئ التوجيه واالرشاد  -

 ج. انكتة ٔانًشاجغ انتٙ ٕٚصٙ تٓا      

 ) انًجالخ انؼهًٛح , انتماسٚش, ...(         
 ابو سعد ، امحد عبد اللطيف )علم النفس االرشادي( -

 د. انًشاجغ االنكتشَٔٛح      
 املؤسسة العربية للعلوم النفسية. 

 

 خطة تطىيش انمقشس انذساسي: .13
 مجال استراتيجيات التعلم والتعليم.االلمام بكل ماهو مستحدث في  -

 مراجعة دورية للبحوث والدراسات العلمية المنشورة في المجالت العلمية والتقارير والدوريات. -

 قسام العلمية في الجامعات االخرى.مقارنة المقرر بمقررات اال -

 االستفادة من استبيانات الطلبة. -

21 2 = 
 –االنماء  تصنٌف اظطرابات التواصل

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

22 2 = 
 –االنماء  النظرٌات المفسرة لالتصال

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

23 2 = 
 –االنماء  نظرٌة االتساق المعرفً

  - انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

24 2 = 
نظرٌة النشاط  و نظرٌة االستجابة

 المعرفً
 –االنماء 

 انًُالشح  
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

25 2 = 
 –االنماء  الخوف من االتصال 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

26 2 = 
 –االنماء  نظرٌا ت الخوف من االتصال

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

27 2 = 
 –االنماء  مشاهدة الفضائٌات

-انًُالشح

 انؼصف انزُْٙ

االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

28 2 = 
 –االنماء  االثار االجتماعٌة 

- - انًُالشح

 انؼصف انزُْٙ

االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

29 2 = 
 –االنماء  االثار السٌاسٌة

- -انًُالشح

 انؼصف انزُْٙ

االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

31 2 = 
 –االنماء  الثقافٌةاالثار 

- -انًُالشح 

   انؼصف انزُْٙ

االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

   
 

  

   
 

  

   
 

  



 

 

 

 

 

 


