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وثيقة تعريف :مهارات التواصل والكتابة العممية
معمومات أساسية:
اسم المقرر

مهارات التواصل والكتابة العممية

رمز المقرر

CSTW

ساعات الجمسات المسجمة

12

ساعات الجمسات المتزامنة

12

ساعات المذاكرة

ال يوجد

ساعات االمتحان

 2.1ساعة

ساعات الجهد الدراسي المقابل لمجمسات المسجمة

21

ساعات الجهد الدراسي المقابل لمجمسات المتزامنة

12

عدد الساعات المعتمدة

3

 -1المقررات المطموب دراستها قبل المقرر مباشرةً:
المقرر

الرمز

ال يوجد
 -2الهدف من المقرر:
ُيعرف المقرر منطق التواصل وآلياتو وتقنياتو لالنطالق منيا إلى اكتساب ميارات أساسية في الكتابة والتواصل الشخصي مع
اآلخرين لألغراض العممية والعممية مما يم ّكن الطالب من تقديم ذاتو والتعبير بشكل فعال عما يريد إيصالو من معمومات وأفكار
وكذلك التعامل مع المعمومات التي يقدميا الغير.
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 -3المحصالت التعميمية المرجوة (:)ILO – Intended Learning Objectives / Outcomes
الرمز

المحصّالتّالتعليميّة المرجوة ّ

ILO

Intended Learning Objectives/Outcomes

ILO1

معرفة أسس منطق التواصل ومراحمو وعالقتو بتقنيات عامة وموقفية لمسموك اإلنساني.

ILO2
ILO3
ILO4
ILO5

فيم معنى السيرة الذاتية ومعرفة دورىا وأىميتيا وكيفية توظيفيا لمتقدم إلى فرصة ما.
معرفة دور رسالة اإلرفاق وتكامميا مع السيرة الذاتية ،واالستعداد لممقابمة الشخصية.

فيم معنى االستطالع أو المسح االستبياني ومعرفة دوره وأىميتو وكيفية توظيف نتائجو.
تصميم االستبيان واجراء المسح االستبياني وتفريغ نتائجو.
معرفة معنى البحث العممي وكيفية إج ارئو.
كيفية تقديم نتائج البحث العممي في تقرير احترافي.
معرفة أنواع التواصل المباشر وفيم معنى المحاضرة وخصوصيتيا.
تصميم مادة محاضرة ومعرفة كيفية إلقائيا واالستعداد لذلك وادارة النقاش خالليا.
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 -4محتوى المقرر 21(:ساعة مجموع الساعات المسجمة 21 ،ساعة مجموع الساعات المتزامنة)

المحصالت التعميمية

القسم النظري مع مالحظات
وتوضيحات إن وجدت

ساعات
مسجمة

ساعات
متزامنة

أنماط المهام

الفردي
يطرح مفيوم التواصل
ّ
عبر استعراض:
 .1اصطالح ”التواصل“ :لغوياً –
اجتماعياً – إجرائياً

تمارين


)(TD
 وظائف

الفردي
 .2التواصل اإلنساني
ّ
شكمي التواصل
 .3الفرق بين
ّ
ILO1

الفردي :الداخمي – الخارجي

 .4عممية التواصل الخارجي

3

3

عبر :أشكال التواصل األساسية،

 حمقات بحث
 مشاريع
 تجارب

مراحل عممية التواصل ،دور

 أخرى .....

وىدف عممية التواصل ،خمل
عممية التواصل ،تفادي حدوث
الخمل ،تقنيات التواصل الدائمة،
تقنيات التواصل الموقفية.
يطرح السعي إلى فرصة عمل

تمارين


)(TD
 وظائف

عبر استعراض:
ILO2

 .1خطوات إجراءة التوظيف.
 .2تقديم سيرة ذاتية مع رسالة

3

3

إرفاق.

 أخرى .....

واجراؤىا.
ILO3

وتقييميا عبر استعراض:

 مشاريع
 تجارب

 .3االس تتتعداد لممقابم تتة الشخص تتية
يطرح الوصول إلى المعمومات

 حمقات بحث

3

3

تمارين


)(TD
وظائف


القسم العممي مع

مالحظات وتوضيحات إن
وجدت
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 .1معنى المعمومات ،وسمسمة

 حمقات بحث

التعامل معيا.

 مشاريع

 .2مفيوم المسح االستبياني.

 تجارب

 .3مراحل القيام بو.

 أخرى .....

يدرس مبادئ البحث العممي من

حيث:

 .1مفيوم البحث العممي وتصنيفو
األكاديمي



 .2بعض أدواتو

)(TD

 .3مراحل إجرائو األساسية
ILO4

 .4التعبير العممي :مفيوم التقرير
العممي وأنواعو

متارين

6

6

 وظائف
 حمقات بحث
 مشاريع

 .5قبل البدء بإعداد تقرير البحث

 تجارب

العممي

 أخرى .....

 .6الييكمية المتكاممة لتقرير
البحث العممي
 .7بعض قواعد عرض وصياغة
محتوى التقرير

 تمارين )(TD

يدرس تقديم محاضرة عممية من

حيث:
ILO5

 .1مفيوم المحاضرة العممية
 .2سبب اعتمادىا
 .3اإلعداد لتقديميا

 .4تقديميا (إلقاء ونقاش)

 وظائف
6

6

 حمقات بحث
 مشاريع
 تجارب

 أخرى .....

الجمهورية العربية السورية

Syrian Arab Republic

وزارة التعـميــم العـالـــــــــي

Ministry of Higher Education

الجامعة االفتراضية السورية

Syrian Virtual University

 -5معايير التقويم:
نمط التقويم
ILO
Code

المحصالت التعميمية

النتائج التعميمية

تفاعل في
الجمسات
المتزامنة

• ضبط مسير عممية التواصل.
ILO1

• تقييميا والتعمم من

أخطائيا.

10%

نعم

عممي



امتحانات

نعم

عروض
ومقابالت

تقارير



• ربطيا بالسموك اإلنساني.
• كتابة سيرتو الذاتية ليدف محدد.
ILO2

• تقديم افتراضي لسيرتو الذاتية.

22.5%

نعم



نعم

نعم

• االستعداد إلجراء مقابمة التقدم إلى عمل.
• تصميم مسح استبياني.
ILO3

• إجراء افتراضي لمسح استبياني.

22.5%

نعم



نعم

نعم

• تفريغ نتائج المسح االستبياني.
ILO4
ILO5

• إجراء افتراضي لبحث عممي بسيط.
• تقديم نتائجو عمى شكل تقرير عممي.
• اإلعداد لمحاضرة.

• تقديم افتراضي لمحاضرة.

22.5%

نعم



نعم

نعم

22.5%

نعم



نعم

نعم
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الجامعة االفتراضية السورية
: أدوات ومختبرات القسم العممي-6
توصيفها

إسم األداة
ال يوجد
: المراجع األساسية-7

Sandra E. (EDT) Belanger, Business And Technical Communication, Praeger/ Greenwood, Jan 30,
2005.
Debbie D. DuFrene, Carol M. Lehman, Business Communication, Thomson South-Western, Mar 1,
2004.
Hager, Peter J. Hager, Nancy C. Corbin, Howard Jeffrey Scheiber, Designing & Delivering Scientific,
Technical, and Managerial Presentations, Wiley-IEEE, Jan 1, 1997.

: المراجع اإلضافية-8
ال يوجد

