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 هـ 3417/3418 انثانًانفصم اندراسً 
 املرطهة انساتق الذصالاعدد ساعاخ  عدد انساعاذاملعرمدج اسم املقزر رمش املقزر

 210/وصل210وصل
/ وصل  210/ وصل 

 271/ وصل 202

 ال ٌىجد 2 1 مهاراخ االذصال

 dr.hayisalshammari@gmail.com د.هاٌس مرعة انشمزي               مشزف املقزر
 حسة اجلدول مكان احملاضزج حسة اجلدول وقد احملاضزج

 أهداف املقزر:

 الخعسف على مفهىم الاجصال وآدابه وأهميخه ومهازاجه وعىاصسه. -

اإلاديطت بىا في اإلاىقف الخىاصلي لخددًد ألاشاليب وؤلاشتراجيجياث اإلاىاشبت الخعسف على أهماط الشخصياث  -

 للخىاصل معها.

ن. -  الخعسف على آليت جدصين مهازة الحدًث والاشخماع وغيرها مع آلاخٍس

 للخىاصل غير اللغىي وجىظيفها في اإلاىقف الخىاصلي بىجاح.شاشيت إجقان اإلاهازاث ألا  -

 قت ومؤجسة.بىاء زشالت جىاصليت صحيدت ودقي -

 إجساء مقابالث شخصيت ومدادجاث اجخماعيت وزشميت هاجحت. -

 الخددث بثقت وطالقت أمام الجماهير الكبيرة. -

ت: انكراب املقزر  هـ. 3657, شىت الطبع إصداز عمادة البرامج الخدضيًر

 :انرقىٌم: اجلدول انرايل ٌىضح ذىسٌع اندرجاخ هلذا املقزرآنٍح  

 اندرجـــح انرقىٌم آنٍح

 دزجاث10 الحضىز 

 دزجاث 10 اإلاشازكت والخفاعل

ازاث اإلايداهيت أو ألاعمال الخطىعيت (  دزجت 10 الخطبيقاث اإلايداهيت ) الٍز

 تدزج 20 الخقدًمي  + الىزقت البدثيتالعسض 

+ الاخخباز دزجت 15كل اخخباز اخخبازاث فعليت   3( : )  4)  الاخخبازاث القصيرة

 (  دزجاث 5مىجىد آخس الكخاب الدزاس ي ألاخير  لسابعا

 تدزج50

 دزجت 100 املجمىع

 ذعهٍماخ:
  دقائق من بدء اإلاداضسة. 7الحضىز إلزامي لهرا اإلاقسز, وشىف ًخم الخدضير في بداًت أول 

 سصد لهـ/ــتالطالب% من عدد اإلاداضساث شىف ًخم خسمان 42 ـ/ــتإذا وصلت وصبت غياب الطالب "مدسوم" في  /ـا,ٍو

 كشف زصد الدزجاث.

  اشخخدام الجىال 
ً
 باجا

ً
 .داخل قاعت الاخخباز /ةآخس أجىاء شسح ألاشخاذ ـ/ـتالخددث مع طالب أو ًمىع مىعا

  من "مسكز بيع الكخب في العمادة" والخييمكن الحصىل عليهاإخضاز الكخاب اإلاقسز ـ/ــتالطالبًجب على. 

  الخقدم لالمخدان  ـ/ـتوالخكليفاث في اإلاىعد اإلاددد لرلك, كما  ًجب على الطالبجقدًم الىاجباث ـ/ــتطالبعلى كل

دال  ه/ـاشىف ًطبق بدق الغش خاولـ/ـتبىفصه, وإذا   للجىت اإلاخخصت بالعمادة.إلى اعقىبت الغش ٍو

  بالغهم برلك.خدماث أو زعاًت خاصت فعليه مساجعت وخدة ؤلازشاد ألاكادًمي في العمادة وإ ـ/ــتإلىالطالباخخاجإذا 

 ةــربية السعوديـــــــــالمملكة الع

 وزارة التعليم العالي

 جامعة اإلمام حممد بن سعوداإلسالمية

 عمادج انربامج انرحضريٌح
  وحدج انرطىٌز واجلىدج

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 

Ministry of Higher Education 
AL-IMAM MUHAMMAD IBN SAUD ISLAMIC UNIVERSITY 

Deanship of Preparatory Programs 

Development & Quality Assurance Unit 

 



 هـ:7341/8341 انثانً ذىسٌع مقزر مهاراخ االذصال عهى األساتٍع خالل انفصم اندراسً
 املىضىع انرارٌخ األسثىع
 0525/  50/ 53 ألاول 

56  /53  /2216 
 استقبال الطالب

 0525/  50/  20 الثاوي
23  /53  /2216 

 , عىاصسه, بيئخهالاجصال: أهميخه

 0525/  50/  27 الثالث
00  /53  /2216 

 الاجصال الفسدي والجماعي + الاجصال اللفظي وغير اللفظي

 0525/ 50/  04 السابع
07  /53 /2216 

 مهازاث الخىاصل الراحي.

 0525/  51/  53 الخامض
54  /54  /2216 

الاختبار ألاول + جىزيع املجمىعاث للبحث العلمي والعمل التطىعي 

 وآليته

 0525/  51/  20 الصادس
21  /54 /2216 

س الراث.  مهازة جطٍى

 0525/ 51/  27 الصابع
05  /54  /2216 

  مهازة الاشخماع

 مهازة الحدًث.

 0525/  51/  04 الثامن
05  /54/ 2216 

 مهازة الخىاصل في البيئت الجامعيت

 0525/  52/  50 الخاشع
53  /55  /2216 

 بدايت إجازة منتصف العام الدراس ي()

 0525/  52/  57 العاشس
20  /55  /2216 

 مهازة الخىاصل الالكترووي

 0525/  52/  24 الحادي عشس
27  /55 /2216 

  مهازة القيادة والخأجير

 0525/  52/  01 الثاوي عشس
04 /55  /2216 

 الاختبار الثاني + استالم ألاعمال والتكاليف

 0525/ 52/  15 الثالث عشس
52  /56  /2216 

 وؤلاقىاعمهازة الحىاز 

 0525/  53/  55 السابع عشس
22  /56  /2216 

 مهازة الاجصال الجماهيري 

 0525/  53/  20 الخامض عشس
26  /56/2216 

 + الاختبار الثالث + استالم واجب الكتاب

 0525/  53/ 27 الصادس عشس
03  /56/2216 

 إنهاء كافت ما يتعلق باملنهجو مراجعت نهائيت 

 

 سف ألاكادًمي / د. هاٌض الشمسي اإلاش

 وباهلل الخىفيق


