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 مهارات اتصاالت إدارية  اسم املقرر:

 مهر 100 رقم املقرر ورمزه: 

 ال يوجد   :املتطلب السابق للمقرر

 اللغة العربية لغة تدريس املقرر:  

 األول مستوى املقرر:  

 3 الساعات املعتمدة: 

 

 وصف املقرر:

اإلداري ى مفهوم االتصال ث سيتم الرتكيز عل، حيعملال بيئةو ريةيتناول هذا املقرر مهارات االتصال يف اجملاالت اإلدا

رات االتصاالت رر مهايتطرق مق اكم ،غلب عليهاالت وسبل تهومعوقا ،ومناذجه ،وأنواعه ،وخطواته ،وعناصره ،وفوائده

 ،قناعمهارات اإل :ومنها ،نهاتقاإلعلوم اإلدارية يف جمال ا جينياخلروأبرز املهارات اليت ُيفرتض على الطلبة  اإلدارية إىل

 ،واملذكرات ،د املراسالتإعداو بة اإلدارية،اتومهارات الك ،اإللقاءوالتحدث ومهارات  ،االستماعمهارات و ،التفاوضمهارات و

 لعمل بصفة خاصة.يف مكان ا لفرداجها اوغريها من املوضوعات اليت حيتواخلطابات والتقارير،  

    

 أهداف املقرر :

 مبفاهيم ومباديء االتصال اإلداري. الطالبتزويد  1

 عمل.اإلتصال يف بيئة البأهمية عملية  الطالبزيادة وعي  2

 ية.على اكتساب مهارات االتصاالت اإلدار الطالبمساعدة  3

 على اإلندماج يف بيئة العمل.  طالبالزيادة قدرات  4

 من خالل أنشطة اإلتصال. الطالبصقل شخصية  5

 لكرتوني.تواصل االوال تصالاالجمال على استخدام التقنية يف  الطالبتعزيز قدرات  6
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 التعلم للمقرر:خمرجات 

 :على يفرتض بالطالب بعد دراسته هلذه املقرر أن يكون قادرًا

 عاليته.فحتد من  اليت اتواملعوق ،وعناصره ،ويشرح فوائده ؛ف االتصالرِّأن يع 1

 اع.تمواالس ،واإللقاء ،واإلقناع ،أن يتقن مهارات التفاوض 2

 أن يتقن إعداد التقارير واخلطابات اإلدارية. 3

 .ناآلخريعلى االختالف وينفتح  أدبيتقن أن  4

 .اإللكرتونيأن يتعامل مع أبرز أدوات التواصل  5

 

 املواضيع املطلوب حبثها ومشوهلا:
 مالحظات عدد األسابيع املوضوع م

 مترين  2 اإلتصالمدخل إىل  1

 اختبار قصري 2 اللفظي اإلتصال 2

  1 غري اللفظي اإلتصال 3

 نشاط صفي 1 اإللقاء والعرضمهارات التحدث و 4

 األولالفصلي  االختبار  1 اإلستماعمهارات  5

 لعب أدوار 1 مهارات اإلقناع 6

 لعب أدوار 1 مهارات التفاوض  7

 صريقحالة إدارية + اختبار  2 مهارات الكتابة اإلدارية 8

 ياالختبار الفصلي الثان 2 اتإعداد التقارير واخلطابمهارات  9

 مترين 1 ريداية يف االتصال اإلاستخدام التقن 10

  1 يمراجعة وتهيئة لالختبار النهائ 11
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 توزيع الدرجات:  

  فصلية أعمال اإلختبار الفصلي الثاني اإلختبار الفصلي األول
 (أحباث/  واجبات /حضور)

 اإلختبار النهائي

 درجة 40 درجة 20 درجة 20 درجة 20

 

 الكتاب املقرر واملراجع املساندة:

 سنة النشر اسم الناشر اسم املؤلف اسم الكتاب
 ة)النظري اإلتصالمهارات 

 والتطبيق(

 هـــ1438 مكتبة املتنيب دراألمني عبد القا آدمد. 

 يف عامل اإلتصالمهارات 

 لااالقتصاد وإدارة األعم

 هـــ1436 يعزودار احلامد للنشر والت د. حسني حممود حريم .أ

حييى الشهري  . نوح بند اإلتصالمهارات 

 واخرون

 هـــ1435  عيدار حافظ للنشر والتوز

 


