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 1. اسم المادة مهارات التواصل

 2. رقم المادة 3400102

 (ة،عمليةالساعات المعتمدة )نظري 3
.3 

 (ة، عمليةالساعات الفعلية )نظري 3
 4. المتزامنة اتبالمتطل/ةالسابق اتالمتطّلب مهارات التعلم والبحث العلمي

 5. اسم البرنامج متطلب جامعة إجباري 

 6. رقم البرنامج 

 الجامعة األردنية
 

 7. اسم الجامعة

 8. الكلية وحدة تنسيق متطلبات الجامعة

 9. القسم جميع أقسام الجامعة

 10. مستوى المادة متطلب جامعة إجباري 

 11. لدراسيالعام الجامعي/ الفصل ا الثانيالفصل   2018/2019

 12. الدرجة العلمية للبرنامج بكالوريوس

األقسام األخرى المشتركة في تدريس  جميع أقسام الجامعة
 المادة

.13 

 14. لغة التدريس اللغة العربية

20/5/2017 
2/9/ 2018 

تاريخ استحداث مخطط المادة الدراسية/ 
 تاريخ مراجعة مخطط المادة الدراسية

.15 

 

 دةمنّسق الما .16

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيما يلي الرجاء إدراج
 اسم المدرس: الدكتور رمزي فتحي هارون

 (2-1) : األحد والثالثاء والخميسالساعات المكتبية

 24471 رقم المكتب الفرعي:

 oun@ju.edu.johar: البريد اإللكتروني
 

 

 . مدرسو المادة17 
 دة. آن النجداوي

 دة. هدى الحجاج

 د. إبراهيم العدرة

 دة. منى السين

 د. رمزي هارون

 د. إياد العسيلي

 

mailto:haroun@ju.edu.jo
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 وصف المادة .18
 

لطلبة وعية اتيهدف المساق إلى تعريف الطلبة بمفهوم التواصل وعناصره ومراحله وأشكاله ومعوقاته. كما يسعى إلى 

هيم لمساق مفاناول اهمية عمليات التواصل الفعال في تعزيز فرص نجاحهم في تأدية أدوارهم االجتماعية والمهنية. وسيتبأ

خرين، ح على اآلالنفتاالتنوع والذكاء االجتماعي واالنفعالي. وعليه، سيسهم المساق في اكتساب الطلبة مهارات واتجاهات ا

كار ض األف. أيضاً، سيكسب المساق الطلبة مهارات االستماع الفعال وعروكسب ثقتهم، وإقامة عالقات ناجحة معهم

، وفي لمهنيةوالحوار والتفاوض واإلقناع والعمل الجماعي وحل الصراع ضمن مدى متنوع من السياقات االجتماعية وا

ت االنفعاال ير عنلتعبالعالمين الواقعي وااللكتروني. أيضاً، سيفسح المساق المجال أمام الطلبة للتعرف إلى مهارات ا

 م.أخيراً، يتناول المساق التواصل ووسائل اإلعال اإليجابية والسلبية، ومهارات إدارة التوتر والغضب.
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 املادة ونتائجهاتدريس أهداف  19.
 األهداف -أ

 أوال: املعرفة والفهم:
 مفهوم التواصل.الطالب أن يُعّرف  -1

 اني.إلنساأن يوضح الطالب أنواع التواصل  -2

 .عناصر التواصل ومراحله وأشكاله ومعوقاتهالطالب يشرح أن  -3

 أهمية مهارات التواصل في في إقامة عالقات اجتماعية ومهنية ناجحة.الطالب أن يوضح  -4

 مفاهيم الوعي بالذات، وتوكيد الذات، وضبط الذات.الطالب أن يشرح  -5

 ات.ية الالزمة إلقامة تواصل فاعل مع األفراد والجماعالكفايات االجتماعية واالنفعالالطالب أن يعدد  -6

 صبية إلدارة االنفعاالت وضبط الذات.ع-ن يوضح الطالب األسس النفسأ -7

 .يشرح الطالب آليات النقاش الحوار وحل النزاعاتأن  -8

 وأنواعها. مفهوم وسائل اإلعالم  الطالبأن يُعّرف  -9

 .ات الخطاب اإلعالمسمات وأهداف مكون  الطالبأن يعدد  -10

 ن يعدد الطالب أنواع وسائط التواصل االجتماعي ومضارها وفوائدها وأخالقيات استخدامها.أ -11

 

 اثنيا: املهارات التحليلية واإلدراكية
 درجة مصداقية وسائل اإلعالم وأجناسها والوقوف على حدود موضوعيتها. الطالبأن يحدد  -1

 يل الناقد لمعاني مكونات الخطاب اإلعالمي ومراميها.مهارات التحل الطالبأن يوظف  -2

 اثلثا: املهارات اخلاصة ابملوضوع
 من فهم مغازي األجناس اإلعالمية وحدود مصداقيتها. تدريبات تمكنه الطالبأن يمارس  -

 
 رابعا: املهارات التحويلية:

 مهارات التواصل اللفظي وغير اللفظي. الطالبيوظف  أن -1

 .والتفاوض واإلقناع والعمل الجماعيوالنقاش مهارات الحوار  لطالبايُطبق  أن -2

 مهارات إدارة الصراعات والنزاعات. الطالبأن يستخدم  -3

 مهارات الوعي الذاتي وتوكيد الذات. الطالبيُطبق  أن -4

 مهارات ضبط الذات وإدارة االنفعاالت. الطالبأن يوظف  -5

 ماعات متنوعة.أن يتفاعل الطالب بإيجابية ضمن ج -6

 .من انتشار الشائعات أو تقلل أثرها تحدّ  اآلليات التي الطالب يطبقأن  -7

 رضاً تقديمياً وفقاً لألصول والقواعد المتبعة.عأن يعدّ الطالب  -8

 قاء الواثق والمؤثر.أن يوظف مهارات اإلل -9

 

 على... ا  يكون قادر أنالمادة  إنهاءلتعلّم: يتوقع من الطالب عند نتاجات ا -ب
 .واصلالمصطلحات والمفاهيم الخاصة بالت يفتعر -

 .واصل وعناصره ومراحلهالت أنواع عرض -

 .عوامل الي تسهم في تفعيل عملية التواصلال شرح -

 التي تطرح للبحث والنقاش. تحديد المغالطات ونقاط الضعف في القضايا -

 وضع معايير الحكم على جودة عملية التواصل وتطبيقها. -

 توظيف مهارات إدارة الذات وضبطها. -
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 املادة الدراسية واجلدول الزمين هلا حمتوى .20

نتاجات التعلم  األسبوع المحتوى 
 المتحققه

 أساليب التقيم

 ال والتواصلمفهوم االتص -

ناصر عملية االتصال ومراحلها ع -

 ومعوقاتها

، الثاني األول
 والثالث

شرح المصطلحات 
  والمفاهيم الخاصة

حوار ومناقشة فردية 
تنفيذ  /وجماعية 

 أنشطة
 صل اإلنسانيأهمية التوا -

 أنواع التواصل -

 
 الرابع والخامس

 والسادس

 وصف تصنيفات
التواصل، وتوضيح 

  أهميته

حوار ومناقشة فردية 
+ أنشطة وجماعية 

تقييمية باستخدام 
 أوراق العمل

 في االتصال نماذج سلبية -

 السابع
تمييز نماذج 

تصال السلبي اال
 وإعطاء أمثلة حولها

حوار ومناقشة فردية 
تنفيذ  /وجماعية

 أنشطة

 الفعال مفهوم التواصل -

 لفعالسمات التواصل ا -

 سل الفاعل وشروطهسمات المر -

 شروط ومتطلبات الرسالة -
 شروط الُمستقبِل وخصائصه -
 شروط ومتطلبات وسيلة االتصال -
 

 الثامن والتاسع

وضع معايير  -
لحكم على جودة ل

 التواصل
طبيق معايير ت -

 التواصل الفعال

حوار ومناقشة فردية 
تنفيذ  /وجماعية 

+ مشروع أنشطة 
 تطبيقي

حدة الذكاء االنفعالي + التواصل و -

العاشر والحادي  وضبط الذات
 والثاني عشر عشر

 والثالث عشر

عريف الذكاء ت -
االنفعالي وتمميز 

 مهاراته.
ارات توظيف مه -

 بط الذاتي.الض

حوار ومناقشة فردية 
تنفيذ  /وجماعية 

 أنشطة

   (25/11/2018) عشر الثاني منتصف الفصلياالختبار  -
 دة وسائل اإلعالم والتعامل معهاوح -

 الرابع عشر
شرح الفرق بين  -

 الحقيقة والرأي
حوار ومناقشة فردية 

تنفيذ  /وجماعية 
 أنشطة

 رات العرض واإللقاءوحدة مها -

 عشر الخامس
توظيفمهارات  -

 العرض واإللقاء
حوار ومناقشة فردية 

+ مشروع وجماعية 
 تطبيقي

  (17/12/2018) عشر  السادس االختبار النهائي -
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .21

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعلم المستهدفة من خالل  يتم
 .احملاضرة  
 .احلوار واملناقشة 
  التدريبات اجلماعية. تنفيذ األنشطة الفردية و 
  .املنظمات املتقدمة 
  .العصف الذهين 
 إعداد املشاريع 

 

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 التقييم والمتطلبات التالية: أساليبخالل من  المستهدفة نتاجات التعلم تحققإثبات  يتم

 لمساهمة الفاعلة فيها .حضور جميع المحاضرات وا -
 عصرا ( 4 -صباحا   8) 25/11/2018األحد            % 30          اختبار منتصف الفصل                  -
 تحدد باالتفاق مع مدرس المساق            %30                       والمهام التطبيقية المشاريع -
 عصرا ( 4 -صباحا   8) 17/12/2018االثنين            %40                     امتحان نهائي -

 

 بالمادة المتبعة السياسات .23

 سياسة الحضور والغياب -أ
ان الحضور الصفي إجباري لكل طالب. عدم تخطي عدد الغيابات المسموع بها في قوانين الجامعه ) سبعة غيابات( خالل الفصل. سيتم حرم

 الطالب في حال تغيبه.
 عن االمتحانات وتسليم الواجبات في الوقت المحددالغياب  -ب

 ات.لن يتم إعطاء امتحان للمتغيبين لن يتم اخذ الواجبات المتأخره, على كل طالب ان يلتزم بالمواعيد المحدده للواجبات واالمتحان
 إجراءات السالمة والصحة -ج
 الغش والخروج عن النظام الصفي -د
 االلتزام بمواعيد المحاضرات .-1
 حترام الطالب لزمالئهم والنفسهم وذلك بالتزامهم بآداب الصف. ا-2
 حترام جهد اآلخرين وعدم التعدي عليه بالغش وكل من يضبط بذلك سيحرم من االمتحان.ا-3
 المانه االكاديميه بعدم السرق للمعلومات وعدم التوثيق لها في حال استخدامها من الكتاب او االنترنت.ا-4
 تإعطاء الدرجا -ه
 المتوفرة بالجامعة والتي تسهم في دراسة المادة الخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطلوبة .24
 .Data Showجهاز عرض البيانات الرقمية  -
 سماعات مربوطة بجهاز الحاسوب -
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 المراجع .25

 

 الرئيسية املراجع
  التدريس.املادة العلمية املقررة من قبل اجلامعة واملعدة من قبل أعضاء هيئة 

 

 ------------------التاريخ:  - ---------------------التوقيع:  الدكتور رمزي هارون   مدرس أو منسق المادة: 

 ---------------------------------التوقيع ------------------------: مدير مكتب متطلبات الجامعةمساعد 

 ------------------------------------ التوقيع -------------------------: مكتب متطلبات الجامعةمدير 

                                   :نسخة إلى
 رئيس القسم                 

 مساعد العميد لضمان الجودة    
 ملف المادة الدراسية

 

 

 


