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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ثالث ساعات المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 ) المستوى الثالث (

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 45 املحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم املدمج  2

 - - التعليم اإللكتروني  3

 - - التعليم عن بعد  4

 - -  أخرى  
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 التعلمساعات  النشاط م

 ساعات 9 ساعات االستذكار 1
 ساعات 8 الواجبات 2
 ساعات10 المكتبة 3
 ساعات9 المشاريع /إعداد البحوث 4
 ساعات9 )تذكر(أخرى  5

 ساعة45 اإلجمالي 
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

يتناول املقرر اسس العالقات العامة وطبيعة مهارات االتصال واساليب االتصال الشخص ي ودورها في  

مهارات  وتنميةالتواصل مع املجتمع واملتلقي في الداخل والخارج من اجل تنشيط وتنمية الحركة السياحية 

وإعدادهم لالندماج والتناغم  التواصل لدى الطلبة وتأهيلهم للتواصل الجيد والناجح مع الذات ومع اآلخرين,

 .(مختلفة مفاهيم وثقافات يشمله منوبناء العالقات باحترام وسالم مع محيطهم وما قد  والتفهم والتواصل
 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

ان يعرف الطالب مهارات االتصال الشخص ي وفنون واساليب االقناع، التواصل والتعامل البناء مع االخرين، 

كيفية تجاوز الفروق الثقافية, قنوات االتصال التقليدية، وان ، و العالقات العامة ومهارات االتصالمفهوم 

يحلل اتجاهات التواصل املختلفة مع املجتمع املستهلك، ويتقن اجراء ، و يدرك أهمية قنوات االتصال الحديثة

 العميل.االتصال مع االفواج السياحية، اساليب كسب 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم مخرج 

  للبرنامجالمرتبط 

  المعرفة والفهم 1

  .مهارات االتصال الشخص ي وفنون واساليب االقناع يبين 1.1

  .االتصالمفهوم العالقات العامة ومهارات ناقش ي 1.2

  .التواصل والتعامل البناء مع االخرين وسائل ذكري 1.3

  .اتجاهات التواصل املختلفة مع املجتمع املستهلك يشرح 1.4

  .العالقات العامة موظفووتدريب  تأهيلضح يو  1.5

  المهارات 2

  . الثقافيةعن املهرجانات الرياضية  يميز 2.1

   .كسب العميل اساليبو االتصال مع االفواج السياحية يوظف النظريات املتنوعة  2.2

   .املعارض السياحيةو  السياحيةاملؤتمرات  يقارن بين 2.3

  .قنوات االتصال التقليديةو  الفروق الثقافية لتجاوز  الحديثةيوظف وسائل التقنية  2.4

م 2.5 ِّ
  .التواصل املختلفة مع املجتمع املستهلك برامج ُيصم 

  القيم 3

  والقدرة على التكيف مع املتغيرات. ويظهر االلتزام .قنوات االتصال الحديثةيتحمل مسؤولية  3.1

ويلتزم بأخالقيات املهنة بكل ما يتصل  .اساليب نقل الرسائل املستهدفة يحاور بموضوعية 3.2

 .والفعاليات بالقطاع السياحي والفندقي

 

آراو  البنللاو ويحتللرمويتقبللل النقللد  .لتواصللل والتعامللل البنللاء مللع االخللرينل قعمللل بللروح الفريللي 3.3

 اآلخرين

 

3...   
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  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 مهارات االتصال الشخص ي وفنون واساليب االقناع 1

 3 التواصل والتعامل البناء مع االخرين 2

 3 مفهوم العالقات العامة ومهارات االتصال 3

 3 مراجعة عامة )االختبار الفصلي األول( 4

 3 . العالقات العامة موظفووتدريب  تأهيل 5

 6 اتجاهات التواصل املختلفة مع املجتمع املستهلك 6

 3 اساليب نقل الرسائل املستهدفة 7

 6 اجراء االتصال مع االفواج السياحية , اساليب كسب العميل 8

 3 مراجعة عامة )االختبار الفصلي الثاني ( 9

 3 االتصال التقليديةكيفية تجاوز الفروق الثقافية, قنوات  10

 3 قنوات االتصال الحديثة 11

 3 املؤتمرات السياحية, املعارض السياحية , املهرجانات الرياضية الثقافية 12

 3 مراجعة عامة ملفردات املقرر ) االختبار النهائي ( 13

 ساعة45 املجموع
 

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 
مهارات االتصال الشخص ي وفنون  يبين

 .واساليب االقناع

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 

، االختبارات الفصلية

 والشفهية.

1.2 
مفهوم العالقات العامة ومهارات ناقش ي

 .االتصال

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

1.3 
التواصل والتعامل البناء مع  ذكر وسائلي

 .االخرين

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

.االختبارات الفصلية  

 العروض التقديمية

1.4 
املجتمع اتجاهات التواصل املختلفة مع  يشرح

 .املستهلك

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

، االختبارات الفصلية

 والشفهية.

1.5 
العالقات  موظفووتدريب  تأهيلضح يو 

 .العامة

 االختبارات الفصلية.

 العروض التقديمية

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

 المهارات 2.0
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 .الثقافيةعن املهرجانات الرياضية  يميز 2.1
العصف  التعاونيالتعلم 

 الذهني

  بطاقة املتابعة

 عرض تقديمي

2.2 
االتصلللال ملللع االفلللواج يوظلللف النظريلللات املتنوعلللة 

  .كسب العميل اساليبو السياحية 

 العصف الذهني

 لعب األدوار

 عرض تقديمي

 بطاقة املتابعة

2.3 
املعلللللللللارض و  امللللللللللؤتمرات السلللللللللياحية يقلللللللللارن بلللللللللين

 . السياحية
 حل املشكالت

 التكليفات

 البحوث والتقارير

2.4 
 لتجللللللللللللاوز  يوظللللللللللللف وسللللللللللللائل التقنيللللللللللللة الحديثللللللللللللة

 .قنوات االتصال التقليديةو  الفروق الثقافية

التعلم التعاوني حلقات 

 النقاش

 بطاقة املالحظة

 ملف اإلنجاز

2.5 
م ِّ
التواصلللللل املختلفلللللة ملللللع املجتملللللع  بلللللرامج ُيصللللم 

 .املستهلك

 التعليم التعاوني

 حلقات النقاش

 عرض تقديمي

 بطاقة املتابعة

 القيم 3.0

3.1 
ويظهر  .قنوات االتصال الحديثةيتحمل مسؤولية 

 والقدرة على التكيف مع املتغيرات. االلتزام

 

 إدارة فريق العمل

املالحظة من قبل املشرف 

 على التدريب امليداني

3.2 

 .اساليب نقل الرسائل املستهدفة يحاور بموضوعية

بالقطاع ويلتزم بأخالقيات املهنة بكل ما يتصل 

 .والفعاليات السياحي والفندقي

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني

 تقييم األقران

 .تقييم ذاتي

3.3 
لتواصل والتعامل البناء مع ل يعمل بروح الفريق

 آراء اآلخرين البناء ويحترمويتقبل النقد  .االخرين
 املتابعة مجموعات العمل

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %15 األسبوع الثالث اختبار اول  1

 %15 األسبوع السادس اختبار ثاني 2

 %15 األسبوع العاشر اختبار ثالث 3

 %5 السابع والتاسعما بين األسبوع  صفحات 4تقرير خطي عن موضوع محدد ال يزيد عن  4

 %5 األسبوع الحادي عشر عرض مرئي يقدمه الطالب عن موضوع مرتبط باملقرر  5

 %5 خالل الفصل الدراس ي الحضور واملشاركة في النقاش 6

 %40 األسبوع الخامس عشر االختبار النهائي 7

 %100  املجموع 
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
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 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  اقدمذكر مع )

 .ساعات اسبوعياخمس ساعات مكتبية بواقع  -

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

 املرجع الرئيس للمقرر 
املللللك جمعلللان سلللعيد القحطلللانيا مهلللارات االتصلللال، السلللنة التحضللليرية، جامعلللة 

 م.2013سعود، 

 املساندةاملراجع 

حميدي الطائي وبشير العالقا أساسيات االتصال )نماذج ومهارات(،  -

 م.2013دار املكتبة الوطنية، عمان، 

الشمراني ) فن االتصال ( دار املعرفة  نعبد الرحمبدت دكر/ ترجمة  -

 .هل1421للتنمية البشرية 

م .(. مهارات االتصال  2005-هل  1425كفافي، عالء الدين وآخرون. ) -

 . الطبعة الثانية ،  دار الفكر والتعلم،والتفاعل في عمليتي التعليم 

مكتبة  –حبيب، راكان عبد الكريم وآخرون ، مقدمة وسائل االتصال  -

 م 2001 -هل  1422دار زهران للنشر والتوزيع ، جدة ، الطبعة األولى 

 اإللكترونيةاملصادر 

http://forum.el-wlid.com/t333336.html 

http://kenanaonline.com/users/DrNabihaGaber/posts/94303 

http://www.sciencesway.info/vb/showthread.php?t=8655 

http://kenanaonline.com/users/DrNabihaGaber/posts/94303 

   ى أخر 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 املرافق

الدراسية، املختبرات، قاعات  القاعات)

 ... إلخ( ، قاعات املحاكاةالعرض

املباني )قاعات املحاضرات، واملختبرات، وقاعات العرض، 

 :واملعامل، وغيرها(

 .مقعد 25الفصل الدراس ي 

 التجهيزات التقنية

الذكية، )جهاز عرض البيانات، السبورة 

 البرمجيات(

 اجهزة اللوح الذكي واالنترنت 

 لطبيعة التخصص()أخرى تجهيزات 
ً
 مقعد 15معمل يحتوي على  تبعا
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 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

  .استطالعات الرأي، الزيارات الطالب، هيئة التدريس فاعلية التدريس

  ات الرأياستطالع الطالب، هيئة التدريس فاعلية طرق التقييم

مخرجلللللللات اللللللللتعلم ملللللللدى تحصللللللليل 

 للمقرر 

 التللللللللدريس،أعضللللللللاء هيئللللللللة  الطلبللللللللة،

 البرنامجقيادات 

 الزيارات، املقابالت

 

 البحث، الزيارات الطالب، هيئة التدريس مصادر التعلم

   

   

   

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

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

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح

 


