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 مهارات االتصال والتعلم الذاتي: مواصفات مقرر

 

I.  :معلومات عامة عن المقرر 

 :اسم المقرر  .1
 مهارات االتصال والتعلم الذاتي

Communication and Self –learning Skills 

 UR108 رمز المقرر ورقمه:  .2

 ة:الساعات المعتمد  .3
 محاضرة

 /سمنار

 تمارين
 اإلجمالي تدريب عملي

1 1 0 0 2 

 المستوى والفصل الدراسي:  .4
 االولالمستوى الثاني / الفصل 

Second Year/ First Semester 

 مهارات الحاسوب )إن وجدت(:رالمتطلبات السابقة لدراسة المقر   .5

 المتطلبات المصاحبة )إن وجدت(:  .6
 ال توجد

None 

 الطب البيطري  درس له المقرر:يلذي البرنامج ا  .7

 عربي/ انجليزي لغة تدريس المقرر:  .8

 فصلي/ انتظام نظام الدراسة:  .9
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 أ.م.د/ هالل القباطي  المقرر:معد مواصفات   .10

    تاريخ اعتماد مواصفات المقرر:  .11

 

II. :وصف المقرر 

مفهوم االتصاااال  :لتفكير والتعلم الذاتي؛ حيث يتناوليهدف المقرر الى اكسااااب الطالب المفاهيم والمهارات اسسااااساااية لالتصاااال وا 

وعناصااارن ونما،جوأ وأسااااليب التواصااال الجيد مم الذات ومم اا رينأ بما يمكنو من التفاهم وبناء عالقات جيدة مم محيطوأ كما 

واستراتيجيات وأساليب  يتناول مفهوم التفكير وعملياتو ومكوناتو و صائصو ومهاراتو وأنماطو والعوامل المساعدة على تحسينوأ

تعليم التفكير الناقد واالبداعيأ باإلضااافة الى مفهوم التعلم الذاتي واسااتراتيجياتو ومهارات البحث والتعلم الذاتي باسااتصدام مصااادر 

ت كترونية ومصاااااااادر المعلومالحث االالبتعلم متنوعة ورقية والكترونية مم التركيز على كيفية اإلفادة من االنترنت ومحركات 

 .الرقميةأ بما يحسن من مهارات الطالب االتصالية  ويعزز من ثقتو بذاتو في ممارسة مهنتو مستقبال

III. :مخرجات التعلم 
 بعد االنتها من دراسة هذا المقرر سوف يكون الطالب قادرا على أن: 

a1 - .يوضح بدقة مفاهيم االتصال والتفكير والتعلم الذاتي والمفاهيم ذات العالقة 
a2- دد مهارات كل من االتصال والتفكير والتعلم الذاتي مبرزا أسس ومحددات نجاح كل منها.يح  
b1- .يميز بين خصائص كل من مهارات االتصال، ومهارات التفكير، ومهارات التعلم الذاتي  
b2- .يحلل قضايا نوعية في مجال التخصص مبرزا فيها توظيف استراتيجيات تفكير واتصال متنوعة 

c1- ومهارات التفكير الناقد واإلبداعي ومهارات التعلم  ذاتية( ،رس بعض مهارات االتصال )االستماع والتحدث والحوار واعداد سيرة يما

 الذاتي بطريقة صحيحة في مواقف حياتيه مخطط لها مسبقا.
c2- ر قدراته العلمية والمهنية ذاتيا.يستخدم بكفاءة تطبيقات التقنية الحديثة واالنترنت ألغراض االتصال والبحث والتعلم وتطوي 

d1- .يتواصل مع االخرين لفظيا وغير لفظيا والكترونيا بفاعلية إلنجاز مهام مخطط لها سلفا في المقرر 
d2-  ينجز المهام الموكلة اليه في المقرر بمفرده او ضمن فريق مبرزا قدرته على تحمل مسئولية التعلم الذاتي والحكم على المواقف

 .بموضوعية
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IV.  المقرر مع مخرجات التعلم للبرنامج مخرجات تعلممواءمة: 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended Learning Outcomes  (  

 مخرجات التعلم المقصودة من المقرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

 البرنامجمخرجات التعلم المقصودة من 
(Program Intended Learning Outcomes  (  

a1   يوضااب بدقة مفاهيم االتصااال والتفكير والتعلم الذاتي

 A1 والمفاهيم ،ات العالقة.
يظهر معرفة وفهما سليما لمفاهيم ومبادئ الثقافة العامة والعلوم  

 االساسية والداعمة للطب البيطري.
a2 كير والتعلم الذاتي يحدد مهارات كل من االتصال والتف

 = = = = = = = = = = = = = = =  A1 مبرزا أسس ومحددات نجاح كل منها.

b1   كل من مهارات االتصاااااااالأ يميز بين  صاااااااائ  

 ومهارات التفكيرأ ومهارات التعلم الذاتي.
B1   يمارس بكفاءة مهارات التفكير التحليلي والناقد في دراسة وتقييم

ائج الفحوصات الطبية للحيوانات وفي المشاكل الصحية وقراءة نت
 العلوم ذات الصلة.

b2  يحلل قضاااايا نوعية في مجال التصصااا  مبرزا فيها

 توظيف استراتيجيات تفكير واتصال متنوعة.
B1 = = = = = = = = = = = = = = = 

c1   يمارس بعض مهارات االتصااال الاالسااتمال والتحد

تفكير والحوار واعااداد ساااااايرة ،اتيااة أ ومهااارات ال

الناااقااد واإلبااداعي ومهااارات التعلم الااذاتي بطريقااة 

 صحيحة في مواقف حياتيو مصطط لها مسبقا.

 
C2 
 

يمارس المهارات العملية والتشخيصية والسريرية والبحثية بما  
فيها جمع العينات في مختلف مجاالت الطب البيطري والعلوم ذات 

 المهنة. العالقة بشكل آمن وفعال مراعيا في ذلك أخالقيات

c2  يسااااااتصدم بكفاءة تطبيقات التقنية الحديثة واالنترنت

سغراض االتصاااااااال والبحث والتعلم وتطوير قدراتو 

 العلمية والمهنية ،اتيا.
C2 
 

= = = = = = = = = = = = = = = 

d1  يتواصاااااال مم اال رين لفظيا وغير لفظيا والكترونيا

 .بفاعلية إلنجاز مهام مصطط لها سلفا في المقرر
D1   يتواصل مع االخرين من زمالء مهنة ومالك الحيوانات بفاعلية

 ويعبر عن افكاره بوضوح وموضوعية.
d2  ينجز المهام الموكلة اليو في المقرر بمفردن او ضمن

فريق مبرزا قدرتو على تحمل مساائولية التعلم الذاتي 

 والحكم على المواقف بموضوعية.
D2 

 
 

 
D3 

 

لمهنية والبحثية ذاتيا ويتابع ما يستجد في يطور قدراته العلمية وا
مجال تخصصه موظفا في ذلك تطبيقات الحاسوب وتكنولوجيا 

 المعلومات واالتصاالت.
 

يمارس مهارات حل المشكالت والتفاوض واإلشراف واإلدارة الطبية 
 البيطرية وكتابة التقارير البحثية بكفاءة ومهنية.

 

I. يميلتدريس والتقمخرجات التعلم باستراتيجيات ا ربط 
  يم:يمخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجية التدريس والتق ربطأوال: 
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 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس  مصرجات المقرر / المعرفة والفهم

-
a1  

يوضاااب بدقة مفاهيم االتصاااال والتفكير والتعلم الذاتي 

 والمفاهيم ،ات العالقة.
 المحاضرة -

 ار والمناقشة.الحو -

 العصف الذهني. -

 ومجموعات العمل. التعلم التعاوني -

 التعلم الذاتي. -

 اال تبارات التحريرية. -

 اال تبارات الشفهية. -

تقييم تقااارير التكاااليف الفرديااة   -

 والجماعية.

يحدد مهارات كل من االتصااال والتفكير والتعلم الذاتي  -a2 اال تبارات القصيرة الالكوزات . -

 حددات نجاح كل منها.مبرزا أسس وم

 

                                                   والتقييم:  مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية التدريس  ربطثانيا: 
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مصرجات المقرر/ المهارات الذهنية 

b1-   هارات االتصاااااالأ ومهارات يميز بين  صاااااائ  كل من م

 التفكيرأ ومهارات التعلم الذاتي.
 الحوار والمناقشة. -
 العصف الذهني. -
 .حل المشكالت -
 مجموعات العمل. -
 المهام والتكليفات -

 الختبارات التحريرية. -

 االختبارات القصيرة. -

 .تقييم التقارير -
b2  يحلل قضااايا نوعية في مجال التصصاا  مبرزا فيها توظيف

 فكير واتصال متنوعة.استراتيجيات ت

 

 يم:يمخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( باستراتيجية التدريس والتق ربطثالثا: 
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مصرجات المقرر/ المهارات المهنية والعملية

c1-   حد يماارس بعض مهاارات االتصاااااااال الاالسااااااتماال والت

قد والحوار واعاداد ساااااا نا يرة ،اتياة أ ومهاارات التفكير ال

حة في  قة صااااااحي لذاتي بطري هارات التعلم ا واإلبداعي وم

 مواقف حياتيو مصطط لها مسبقا.

 .يضاحيةالعروض اال -
 .التعلم الذاتي -
 حل المشكالت. -

 مالحظة االداء. -

 ريرية.اال تبارات التح -

 تقييم تقارير الواجبات والتكليفات. -

 اال تبارات الشفهية. -
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c2-  يسااااااتصاادم بكفاااءة تطبيقااات التقنيااة الحااديثااة واالنترناات

سغراض االتصااااال والبحث والتعلم وتطوير قدراتو العلمية 

 والمهنية ،اتيا.

مجموعاااات والتعلم التعااااوني  -

 العمل.
 الحوار والمناقشة. -
 المهام والتكليفات -

 لتقويم مهارات إدارة قوائم الشطب -

 الوقت

 التفكير االستبيانات لتقويم -

 

                                                            يم:يمخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجية التدريس والتق ربط: رابعا

 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مصرجات المقرر 

d1-  يتواصاااااال مم اال رين لفظيا وغير لفظيا والكترونيا بفاعلية إلنجاز

 مصطط لها سلفا في المقرر. مهام
 الحوار والمناقشة -
 التعلم الذاتي -
 التعليم التعاوني. -
 المهام والتكاليف. -

 مالحظة اسداء. -
يفاااات  - ل تك ل تقاااارير ا يم  قي ت

 والمشاريم واالنشطة.
ينجز المهام الموكلة اليو في المقرر بمفردن او ضااااامن فريق مبرزا  -d2 تقييم العروض التقديمية. -

ساااااائوليااة التعلم الاذاتي والحكم على المواقف قادرتاو على تحماال م

 بموضوعية.
 

I.  .موضوعات محتوى المقرر 
 

 الجانب النظري                                                         أوال:
 الرقم

وحدات/ 

 موضوعات المقرر
 المواضيم التفصيلية

عدد 

 اسسابيم

الساعات 

 الفعلية
مصرجات تعلم 

 المقرر

قدمة في علم م 1

 االتصال

 مفهوم االتصال ▪
 عناصر عملية االتصال االنساني ▪
 W 4 2 نظريات االتصال ونما،جو ▪

a1, a2, b2, 

c1, d1 
 أنوال االتصال ▪
 معيقات االتصال ▪



 الجمهورية اليمنية         

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي    

 جامعة صنعاء            

  يكلية الطب البيطر          

 
 

 الموصف               نائب العميد لشئون الجودة         عميد الكلية             عميد مركز التطوير           رئيس الجامعة  

 الجودة وضمان   د. عبدالرؤف الشوكاني       د. عبدالرقيب الشامي          اطي        أ.م.د/ هالل القب      

أ.د. القاسم محمد عباس           أ.م.د. هدى العماد                                                                                                                 

       

 6  

 

 

مفهوم اإلدراك الذهني  : تعريف الذاتأاالتصااااااال مم الذات ▪

 والعوامل المؤثرة عليو.

2 
االتصال اللفظي 

وغير اللفظي 

بير عن الذاتوالتع  

االتصاال اللفظي: تعريفوأ أهميتوأ مهارات االتصاال اللفظي  ▪

مم اا رين الاالسااااااتمااالأ االسااااااتمااال الفعااالأ التفاااوض 

 واالقنالأ ومهارة التحد  والعرض واإللقاء .

3 W 3 

a1, a2, b1, 

b2, c1, c2, 

d1, d2 

والتعبير عن الذات: تعريفوأ أهميتوأ االتصااااال غير اللفظي  ▪

كتابة ال مم اا رينغير اللفظي االتصااااااال أ مهارات أنواعو

إعداد وكتابة أ ووالمقابلة الشااااااصصااااااية أالساااااايرة الذاتية

  .الرسائل والتقارير

: تعريف الساااااايرة الذاتيةأ مكوناتهاأ الذاتية كتابة الساااااايرة ▪

 كيفية اعدادهاأ أ طاء شائعة في كتابة السيرة الذاتية.

الرساااااااائاال ريااة: تعريف إعااداد الرساااااااائاال والتقااارير االدا ▪

االداريةأ أنواعهاأ أهميتهاأ  صااااائصااااهاأ كيفية  والتقارير

 اعدادها.
المجموعات : أنوال االتصاااااااال في المجموعات الصاااااا يرة ▪

أ اهاااداف وا القياااات العمااال في المجموعاااات الصاااااا يرة

 الص يرةأ مهارات التواصل في المجموعات الص يرة.
ر تطبيقاتوأ : تعريفوأ أهميتوأ أشااااااهااللكترونياالتصااااااال  ▪

 ا القياتو.

التفكير ومهاراته  3

 وأنواعه

تعريف التفكيرأ وأهميتاااوأ ومسااااااتويااااتاااوأ وأنمااااطاااوأ  ▪

و صاااااااائصاااااااو وعوامل نجاحوأ معوقات التفكيرأ موقف 

 اإلسالم من التفكيرأ تجارب عالمية في تعليم التفكير.

4 W 4 

a1, a2, b1, 

b2, c1, d1, 

d2 

زأ مهاارة جمم المعلوماتأ مهاارات التفكير: مهاارة التركي ▪

مهارة التذكرأ مهارة تنظيم المعلومات وتصاااااانيفهاأ مهارة 

المالحظةأ مهارة التحليلأ مهارة التوليدأ مهارة التكاملأ 

 مهارة التقويمأ مهارة التفسيرأ مهارة التلصي .

 أنوال التفكير: التفكير اإلبداعيأ التفكير الناقد ▪
 المروناةأ الطالقااةأالو مهاااراتااو اإلبااداعي: تعريفااوأالتفكير  ▪

مراحل  المشاااكالت أالحسااااساااية تجان  التوسااامأ اسصاااالةأ

عملية التفكير اإلبداعي الالتحضاااير أو االعدادأ االحتضاااانأ 

اسااااااتراتيجياااات التفكير اإلباااداعي أ االشااااااراحأ التحقيق 

 تو.تنمي بالمشكالت أ وأساليطريقة حل  الذهنيأالالعصف 

الالتفساااااايرأ  ومهاااراتااو وأ وأهميتااوأتعريفاا :التفكير الناااقااد ▪

عمليااات أ التحلياالأ التقييمأ االسااااااتااداللأ التوقمأ التنظيم 

الالاادافعيااةأ البحااثأ الربطأ التقويمأ التعبيرأ الناااقااد التفكير 
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استراتيجيات التفكير الناقد المصطط عظم السمكةأ أ التكامل 

 صاااااائ  اسفراد  الناقدأأنماط التفكير و  أالصرائط الذهنية

 .التفكير الناقد ،وي
برامج تنميااة مهااارات التفكير: برنااامج القبعااات الساااااااتأ  ▪

 برنامج الكورت.
 .أنشطة تطبيقية على التفكير ▪

التعلم مهارات  4

 الذاتي

وسااااااااائلااو  أهميتااوأ أمفهوم التعلم الااذاتي :التعلم الااذاتي ▪

 و.أساليبو
توأ أهميو وعناصااارن النشاااطأتعريف التعلم  النشاااط:التعلم  ▪

معالجة المفاهيمأ  رائط أ الصرائط الذهنيةو الاتاسااااااتراتيجي

  .المعلوماتأ التعلم االلكتروني

5 W 5 

a1, a2, b1, 

c1, c2, d1, 

d2 

 ومحركات تطبيقات االنترنتمهارات التعلم الذاتي باستصدام  ▪

 الرقمية. البحث

 تطبيقات االنترنتتابم  .. مهارات التعلم الذاتي باستصدام  ▪

 الرقمية. ثالبح ومحركات

مهاااارات إدارة الوقااات وتنظيماااو: مفهوم إدارة الوقااات  ▪

 الناااجحااةوأهميتااوأ ترتيااب اسولوياااتأ قواعااد في اإلدارة 

 للوقتأ استراتيجيات إدارة الوقت.

مهارات االسااتذكار: مفهوم االسااتذكار و صااائصااوأ عادات  ▪

االسااتذكارأ التهيئة لعملية االسااتذكارأ مشااكالت االسااتذكارأ 

 قواعد االستذكار الفعال.
 أنشطة تطبيقية على مهارة التعلم ▪

  16 14 إجمالي األسابيع والساعات

 
 

                                        :/ التمارين العمليالجانب  ثانيا:
 

 التمارين الرقم
عدد 

 اسسابيم

الساعات 

 الفعلية
 مصرجات التعلم
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.1 
 a1, b2, c1, d2 2 1 قي حول معيقات االتصالنشاط تطبي ▪

نشاااااااط تطبيقي حول مهارات العرض وااللقاء في االتصااااااال: المفهومأ  ▪ 2.

 اسهمية مم الجمهورأ مقومات العرض وااللقاء الجيد.
1 2 a1, a2, b2, c1, d1, d2 

.3 
 a1, b2, c1, c2, d1, d2 2 1 نشاط تطبيقي: إعداد وكتابة السيرة الذاتية ▪

 نشاط تطبيقي حول مهارات إعداد الرسائل والتقارير اإلدارية ▪ 4.
1 2 

a1, a2, b2, c1, c2, d1, 

d2 

.5 
 a1, b1, b2, c1, d2 2 1 نشاط تطبيقي على مستويات التفكير ▪

.6 
 a2, b1, b2, c1, d1 2 1 نشاط تطبيقي على تصنيف مهارات التفكير ▪

عي الالعصااااف الذهنيأ اسااااتراتيجيات التفكير اإلبدا حول نشاااااط تطبيقي ▪ 7.

 طريقة حل المشكالت 
2 4 a1, b1, b2, c1, d1 

حول اساااتراتيجيات التفكير الناقد المصطط عظم السااامكةأ نشااااط تطبيقي  ▪ 8

 الصرائط الذهنية 
1 2 a1, b1, b2, c1, d2 

 a1, b1, c1, d1, d2 2 1  حول استراتيجيات التعلم النشطنشاط تطبيقي  ▪ 9

سغراض البحث والتعلم  دام محركات البحثاساااااتصحول نشااااااط تطبيقي  ▪ 10

 الذاتي.
1 2 a1, b2, c1, c2, d1, d2 

11 ▪  = = = = = = = = = = 1 2 = = 

12 
 a1, c1, d1, d2 2 1 نشاط تطبيقي حول مهارات إدارة الوقت وتنظيمو ▪

  28 14 إجمالي األسابيع والساعات
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II. :استراتيجية التدريس 
  المحاضرات ▪

 الجماعية للتدريب على المهارات اسساسية للتفكير والمناقشةالمناقشة المنظمة  ▪

  العصف الذهني ▪

   حل المشكالت ▪

  المحاكاة والعروض العملية ▪

  المهام والتكاليف ▪

  التعلم الذاتي ▪

 التعلم التعاوني ▪
 لعب اسدوار ▪
 المهام والتكليفات ▪

 

III. التكليفات:األنشطة و 

 النشاط / التكليف الرقم
مصرجات 

 التعلم
 الدرجة اسسبول

 ,a1, b1, c1, d1 .إعداد وتقديم عرض تقديمي لموضول يحددن المحاضر ويعرضو شفويا امام زمالئو 1

d2 
W3 3 

إعداد وكتابة سااايرة ،اتية وفق معايير ومحددات اعدادها أو إعداد وكتابة رساااالة ادارية  2

 وفق المحددات التي يحددها المحاضر.

a1, b1, c1, 

d1, d2 
W5 3 

في النت عن موضااااااول برامج تعليم التفكير واعداد تقرير مكتوب عن أحدها ال البحث  3

يزيد عن ثال  صاااافحات في ضااااوء ضااااوابط إعداد التقارير العلمية الالتوثيقأ العرضأ 

 المراجم .

a1, a2, b2, c1, 

d1, d2 
W10 2 

البحث في النت عن موضااااااول مهارات البحث المنطقي في محرك جوجل واعداد تقرير  4

 ب بذلك ال يزيد عن صفحتين.مكتو

a1, b2, c1, c2, 

d1, d2 
W12 2 

 10   إجمالي الدرجة 
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II. يم التعلم:يتق 
نسبة الدرجة إلى  الدرجة  األسبوع يميأنشطة التق الرقم

  درجة التقويم النهائي
 المخرجات التي يحققها

1 
 التكليفات والواجبات وملف إنجاز

 Tasks and Assignments 

W4, 6, 9, 

12 
10 10 %  a1, a2, b1, b2, c1, c2, d1, d2 

 Quiz W6 5 5 % a1, b1, c1, d1  1ا تبار قصير ال 2

3 
 ا تبار نصف الفصل

Midterm Exam 
W8 20 20 %  a1, b1, c1, d1 

% Quiz W12 5 5  2ا تبار قصير ال 4  a1, a2, b2, c2, d1 

5 
 ا تبار نهاية الفصل النظري 

Final Exam (theoretical) 
W16 60 60 % a1, a2, b1, b2, c1, c2, d1 

  %100 100 16 االجمالي  

 

V. تعلم:لمصادر ا 
 

 تزيد عن مرجعين(  )ال: المراجع الرئيسة

 .االردنأساسيات االتصال النما،ج ومهارات أ دار المكتبة الوطنيةأ عمانأ  . 2009ال حميدي الطائي وبشير العالح
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 المراجع المساعدة

 .االردنأ عمانأ دار الفكر أ  تعليم التفكير: مفاهيم وتطبيقات2007الجروانأ فتحي   -

  .االردنأ عمانأ دار المسيرة عمليةأ  تنمية مهارات التفكير: نما،ج نظرية وتطبيقات 2009العتومأ عدنان يوسف وآ ران ال -
Fisher, A. (2007). Critical Thinking: An Introduction. Cambridge University Press, Cambridge. 

 مواد إلكترونية وإنترنت:    )إن وجدت(
 منتدى مهارات التفكير منتديات مهارتي  ▪

http://vb.maharty.com/forumdisplay.php?s=&daysprune=-1&f=23 

 الفكر واإلبدال أكاديمية علم التفكير _ أكاديمية ▪
http://www.memar.net/vb/forumdisplay.php?s=&daysprune=&f=4 

 رابطة اس صائيين النفسيين الرانم  مصر ▪
http://www.astd.org/ 

http://www.profitstrategyonline.com/ 

http://rutgerspress.rutgers.edu/index.html 

 

VI. .الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 
 السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي: بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة

 سياسة حضور الفعاليات التعليمية:  .1
 من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك. %75يلتزم الطالب بحضور  -

قرار ويتم ا %25يقدم أستا، المقرر تقرير بحضور وغياب الطلبة للقسمأ ويحرم الطالب من د ول اال تبار في حال تجاوز ال ياب  -

 الحرمان من مجلس القسم.
  المتأخر:الحضور   .2

http://vb.maharty.com/forumdisplay.php?s=&daysprune=-1&f=23
http://www.memar.net/vb/forumdisplay.php?s=&daysprune=&f=4
http://www.astd.org/
http://www.astd.org/
http://www.astd.org/
http://www.profitstrategyonline.com/
http://www.profitstrategyonline.com/
http://www.profitstrategyonline.com/
http://rutgerspress.rutgers.edu/index.html
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عن ثال  مرات يحذر يادة إ،ا تأ ر زأ وحضور المحاضرة إ،ا تأ ر لمدة ربم ساعة لثال  مرات في الفصل الدراسيبيسمب للطالب  -

 المحاضرة. د ول يمنم من االلتزاموعند عدم أ يا من أستا، المقررهشف
 ضوابط االمتحان:   .3

  .  دقيقة من بدء اال تبار20د ول اال تبار النهائي إ،ا تأ ر مقدار البطالب ال يسمب لل-

 .إ،ا ت يب الطالب عن اال تبار النهائي تطبق اللوائب الصاصة بنظام اال تبار في الكلية-
 التعيينات والمشاريع:  .4

 وتسليمها.ها ضوابط تنفيذو ويحدد مواعيد تسليمها أفي بداية الفصل والمهام يحدد أستا، المقرر نول التعيينات-
 التكليف الذي تأ ر في تسليمو. المهمة أو يحرم من درجة المحددموعد ال عنتسليم التكليفات تنفيذ المهام وإ،ا تأ ر الطالب في -

 الغش:   .5
 الئحة شؤون الطالب. عليو في حال ثبوت قيام الطالب بال ش في اال تبار النصفي أو النهائي تطبق-
 .مهام أو التكاليفيحرم من الدرجة المصصصة لل المهامفي التكليفات وبال ش او النقل قيام الطالب في حال ثبوت -

 االنتحال:  .6
 في حالة وجود شص  ينتحل شصصية طالب سداء اال تبار نيابة عنو تطبق الالئحة الصاصة بذلك. 

 سياسات أخرى:   .7
 التكليفات ..... الخ أي سياسات أ رى مثل استصدام الموبايل أو مواعيد تسليم
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 خطة مقرر/ مهارات االتصال والتعلم الذاتي
I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 أسبوعيا  /2ال الساعات المكتبية
 

 االسم

 المكان ورقم الهاتف   السبت اسحد االثنين الثالثاء اسربعاء الصميس

 البريد اإللكتروني        

 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 قرر:اسم الم  .1
 مهارات االتصال والتعلم الذاتي

Communication and Self –learning Skills 

 UR108 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات

 المجمول
 نظري

 /سمنار

 تمارين
 تدريب عملي

1 1 0 0 2 

 المستوى والفصل الدراسي:  .4
 االولالمستوى الثاني / الفصل 

Second Year/ First Semester 

 FR116 مهارات الحاسوب المتطلبات السابقة لدراسة المقرر:  .5
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 (:)إن وجدت المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر  .6
 ال توجد

None 

 الطب البيطري  البرنامج/ البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر:  .7

 عربي/ انجليزي لغة تدريس المقرر:  .8

  مكان تدريس المقرر:   .9

III. المقرر: وصف 

مفهوم االتصااال  :يهدف المقرر الى اكساااب الطالب المفاهيم والمهارات اسساااسااية لالتصااال والتفكير والتعلم الذاتي؛ حيث يتناول

وعناصاارن ونما،جوأ وأساااليب التواصاال الجيد مم الذات ومم اا رينأ بما يمكنو من التفاهم وبناء عالقات جيدة مم محيطوأ كما 

كير وعملياتو ومكوناتو و صااااائصااااو ومهاراتو وأنماطو والعوامل المساااااعدة على تحسااااينوأ واسااااتراتيجيات يتناول مفهوم التف

وأساليب تعليم التفكير الناقد واالبداعيأ باإلضافة الى مفهوم التعلم الذاتي واستراتيجياتو ومهارات البحث والتعلم الذاتي باستصدام 

كترونية ومصاااااااادر لحث االالبركيز على كيفية اإلفادة من االنترنت ومحركات مصاااااااادر تعلم متنوعة ورقية والكترونية مم الت

 .المعلومات الرقميةأ بما يحسن من مهارات الطالب االتصالية  ويعزز من ثقتو بذاتو في ممارسة مهنتو مستقبال

 

IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 
 على أن:  بعد االنتها من دراسة هذا المقرر سوف يكون الطالب قادرا

  a1 - .يوضب بدقة مفاهيم االتصال والتفكير والتعلم الذاتي والمفاهيم ،ات العالقة 

a2 – .يحدد مهارات كل من االتصال والتفكير والتعلم الذاتي مبرزا أسس ومحددات نجاح كل منها 



 الجمهورية اليمنية         

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي    

 جامعة صنعاء            

  يكلية الطب البيطر          

 
 

 الموصف               نائب العميد لشئون الجودة         عميد الكلية             عميد مركز التطوير           رئيس الجامعة  

 الجودة وضمان   د. عبدالرؤف الشوكاني       د. عبدالرقيب الشامي          اطي        أ.م.د/ هالل القب      

أ.د. القاسم محمد عباس           أ.م.د. هدى العماد                                                                                                                 

       

 15  

 

 

b1–  المصتلفة. يميز بين  صائ  كل من مهارات االتصالأ ومهارات التفكيرأ ومهارات التعلم الذاتي 

b2 -  .يحلل قضايا نوعية في مجال التصص  مبرزا فيها توظيف استراتيجيات تفكير واتصال متنوعة 

c1 -  يمارس بعض مهارات االتصااال الاالسااتمال والتحد  والحوار واعداد ساايرة ،اتية  أ ومهارات التفكير الناقد واإلبداعي ومهارات التعلم

 تيو مصطط لها مسبقا.الذاتي بطريقة صحيحة في مواقف حيا

c2 - .يستصدم بكفاءة تطبيقات التقنية الحديثة واالنترنت سغراض االتصال والبحث والتعلم وتطوير قدراتو العلمية والمهنية ،اتيا 

d1 -  .يتواصل مم اال رين لفظيا وغير لفظيا والكترونيا بفاعلية إلنجاز مهام مصطط لها سلفا في المقرر 

d2 - لموكلة اليه في المقرر بمفرده او ضمن فريق مبرزا قدرته على تحمل مسئولية التعلم الذاتي والحكم على المواقف ينجز المهام ا

 التصال بموضوعية.
  

V. :محتوى المقرر 
 :الجانب النظري 

 اسسبول المواضيم التفصيلية وحدات المقرر الرقم
الساعات 

 الفعلية

1 
مقدمة في علم 

 االتصال

 مفهوم االتصال ▪
 عناصر عملية االتصال االنساني ▪
 نظريات االتصال ونما،جو ▪

W1 1 

2 
 أنوال االتصال ▪
 معيقات االتصال ▪
 االتصال مم الذات: تعريف الذاتأ مفهوم اإلدراك الذهني والعوامل المؤثرة عليو. ▪

W2 1 

3 
االتصاااااااال اللفظي مم اا رين  االتصاااااااال اللفظي: تعريفااوأ أهميتااوأ مهااارات ▪

الاالسااااااتمالأ االسااااااتمال الفعالأ التفاوض واالقنالأ ومهارة التحد  والعرض 

 واإللقاء . 

W3 
1 
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4 

االتصال اللفظي 

وغير اللفظي 

 والتعبير عن الذات

االتصاااااااال غير اللفظي والتعبير عن الاذات: تعريفااوأ أهميتااوأ أنواعاوأ مهااارات  ▪

االتصاااال غير اللفظي مم اا رين الكتابة السااايرة الذاتيةأ والمقابلة الشاااصصااايةأ 

 وإعداد وكتابة الرسائل والتقارير .

تعريف السااااايرة الذاتيةأ مكوناتهاأ كيفية اعدادهاأ أ طاء : كتابة السااااايرة الذاتية ▪

 شائعة في كتابة السيرة الذاتية.

W4 1 

5 

إعداد الرساااائل والتقارير االدارية: تعريف الرساااائل والتقارير االداريةأ أنواعهاأ  ▪

 ا.أهميتهاأ  صائصهاأ كيفية اعداده
االتصاااااااال في المجموعااات الصاااااا يرة: أنوال المجموعااات الصاااااا يرةأ اهااداف  ▪

وا القيات العمل في المجموعات الصااااا يرةأ مهارات التواصااااال في المجموعات 

 الص يرة.
 االتصال االلكتروني: تعريفوأ أهميتوأ أشهر تطبيقاتوأ ا القياتو. ▪

W5 1 

6 

التفكير ومهاراتو 

 وأنواعو

  1ال Quizكوز  ▪

فكيرأ وأهميتوأ ومساااتوياتوأ وأنماطوأ و صاااائصاااو وعوامل نجاحوأ تعريف الت ▪

 معوقات التفكيرأ موقف اإلسالم من التفكيرأ تجارب عالمية في تعليم التفكير.

W6 1 

7 
مهارات التفكير: مهارة التركيزأ مهارة جمم المعلوماتأ مهارة التذكرأ مهارة  ▪

ة التحليلأ مهارة التوليدأ تنظيم المعلومات وتصاااااانيفهاأ مهارة المالحظةأ مهار

 مهارة التكاملأ مهارة التقويمأ مهارة التفسيرأ مهارة التلصي .

W7 1 

8 
 Midterm Exam W8 1ا تبار نصف الفصل  -

9 

 أنوال التفكير: التفكير اإلبداعيأ التفكير الناقد ▪
التفكير اإلبداعي: تعريفوأ وأهميتوأ ومهاراتو الالطالقةأ المرونةأ اسصاااااااالةأ  ▪

مراحل عملية التفكير اإلبداعي الالتحضير  توسمأ الحساسية تجان المشكالت أال

أو االعدادأ االحتضاااااانأ االشاااااراحأ التحقيق أ اساااااتراتيجيات التفكير اإلبداعي 

 الالعصف الذهنيأ طريقة حل المشكالت أ وأساليب تنميتو.

w9 1 

10 

لياالأ التقييمأ التفكير الناااقااد: تعريفااوأ وأهميتااوأ ومهاااراتااو الالتفساااااايرأ التح ▪

االسااااااتداللأ التوقمأ التنظيم أ عمليات التفكير الناقد الالدافعيةأ البحثأ الربطأ 

التقويمأ التعبيرأ التكامل أ اساااااتراتيجيات التفكير الناقد المصطط عظم السااااامكةأ 

 الصرائط الذهنية أ وأنماط التفكير الناقدأ  صائ  اسفراد ،وي التفكير الناقد.
 التفكير: برنامج القبعات الست. برامج تنمية مهارات ▪

W10 1 

11 
مهارات التعلم 

 الذاتي

  2ال Quizكوز  ▪
 التعلم الذاتي: مفهوم التعلم الذاتيأ أهميتوأ وسائلو وأساليبو. ▪
التعلم النشط: تعريف التعلم النشطأ العناصر المكونة للتعلم النشطأ أهمية التعلم  ▪

ستراتيجيات ا شطأ ا شطأ ممارسات المتعلم الن شط الالصرائط الذهنيةأ الن لتعلم الن

  رائط المفاهيمأ معالجة المعلوماتأ التعلم االلكتروني .

w11 1 
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12 
 W12 1 مهارات التعلم الذاتي باستصدام تطبيقات االنترنت ومحركات البحث الرقمية. ▪

مهارات إدارة الوقت وتنظيمو: مفهوم إدارة الوقت وأهميتوأ ترتيب اسولوياتأ  ▪ 13

 اإلدارة الناجحة للوقتأ استراتيجيات إدارة الوقت. قواعد في
w13 1 

14 
مهارات االسااتذكار: مفهوم االسااتذكار و صااائصااوأ عادات االسااتذكارأ التهيئة  ▪

 لعملية االستذكارأ مشكالت االستذكارأ قواعد االستذكار الفعال.
 أنشطة تطبيقية على مهارة التعلم ▪

w14 1 

15 
 w15 1 مراجعة عامة للمقرر ▪

16  
 W16 1 ا تبار نهاية الفصل النظري  ▪

 16 16 عدد األسابيع والساعات

 

 

 الجانب العملي:                                            
 

 الساعات الفعلية عدد األسابيع المهام / التجارب العملية الرقم

 W2 2 نشاط تطبيقي حول معيقات االتصال ▪  .1

رض وااللقاء في االتصااااااال: المفهومأ اسهمية مم نشاااااااط تطبيقي حول مهارات الع ▪  .2

 الجمهورأ مقومات العرض وااللقاء الجيد.

W3 2 

 W4 2 نشاط تطبيقي: إعداد وكتابة السيرة الذاتية ▪  .3

 w5 2 مهارات إعداد الرسائل والتقارير اإلدارية نشاط تطبيقي حول ▪  .4

 W6 2 نشاط تطبيقي على مستويات التفكير ▪  .5
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 w7 2 صنيف مهارات التفكيرنشاط تطبيقي على ت ▪  .6

 Midterm Exam    W8 2ال ا تبار نصف الفصل ▪  .7

اسااااتراتيجيات التفكير اإلبداعي الالعصااااف الذهنيأ طريقة حل  حول نشاااااط تطبيقي ▪  .8

 المشكالت 

w9 2 

حول اساااااتراتيجيات التفكير الناقد المصطط عظم السااااامكةأ الصرائط نشااااااط تطبيقي  ▪  .9

 الذهنية 

W10 2 

 w11 2  استراتيجيات التعلم النشطحول نشاط تطبيقي  ▪  .10

 W12 2 سغراض البحث والتعلم الذاتي. استصدام محركات البحثحول نشاط تطبيقي  ▪  .11

 w13 2 نشاط تطبيقي حول مهارات إدارة الوقت وتنظيمو ▪  .12

 w14 2 نشاط تطبيقي حول مهارات االستذكار ▪  .13

 W15 2 مراجعة عامة للمقرر ▪  .14

 28 14 إجمالي األسابيع والساعات
 

VI. التدريس اتاستراتيجي 
  المحاضرات ▪
 الجماعية للتدريب على المهارات اسساسية للتفكير المناقشة المنظمة والمناقشة ▪

  العصف الذهني ▪

   حل المشكالت ▪

  المحاكاة والعروض العملية ▪

  المهام والتكاليف ▪

  التعلم الذاتي ▪

 التعلم التعاوني ▪

 لعب اسدوار ▪
 المهام والتكليفات ▪
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VII. كليفاتاألنشطة والت: 
 الدرجة  األسبوع التكليف /النشاط م

 W3 3 .إعداد وتقديم عرض تقديمي لموضول يحددن المحاضر ويعرضو شفويا امام زمالئو 1

إعداد وكتابة ساااااايرة ،اتية وفق معايير ومحددات اعدادها أو إعداد وكتابة رسااااااالة ادارية وفق  2

 المحددات التي يحددها المحاضر.
W5 3 

النت عن موضااااااول برامج تعليم التفكير واعداد تقرير مكتوب عن أحدها ال يزيد عن البحث في  3

 ثال  صفحات في ضوء ضوابط إعداد التقارير العلمية الالتوثيقأ العرضأ المراجم .
W10 2 

البحث في النت عن موضااااااول مهارات البحث المنطقي في محرك جوجل واعداد تقرير مكتوب  4

 بذلك ال يزيد عن صفحتين.
W12 2 

 10  إجمالي الدرجة 

 

VIII. يم التعلم:يتق 

 الدرجة موعد التقويم موضوعات التقويم م
 الوزن النسبي 

 (النهائي درجة التقويمالنسبة الدرجة إلى 

 Tasks andالتكليفات والواجبات   .1

Assignments 

W4, 6, 9, 12 10 10 % 

 % Quiz W6 5 5  1ا تبار قصير ال  .2

% Midterm Exam  W8 20 20 ا تبار نصفي .3  

% Quiz W12 5 5  2ا تبار قصير ال .4  
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 % W16 60 60 ا تبار تحريري نهائي .5

 100 100 16 المجمول 

 

VII. تعلم:لمصادر ا 
 

 تزيد عن مرجعين(  )ال: المراجع الرئيسة
 .االردنانأ أساسيات االتصال النما،ج ومهارات أ دار المكتبة الوطنيةأ عم . 2009ال حميدي الطائي وبشير العالح

 المراجع المساعدة

 .االردنأ عمانأ دار الفكر أ  تعليم التفكير: مفاهيم وتطبيقات2007جروانأ فتحي ال 

  .االردنأ عمانأ دار المسيرة عمليةأ  تنمية مهارات التفكير: نما،ج نظرية وتطبيقات 2009العتومأ عدنان يوسف وآ ران ال

Fisher, A. (2007). Critical Thinking: An Introduction. Cambridge University Press, Cambridge. 

 مواد إلكترونية وإنترنت:    )إن وجدت(
 منتدى مهارات التفكير منتديات مهارتي  ▪

http://vb.maharty.com/forumdisplay.php?s=&daysprune=-1&f=23 

 أكاديمية علم التفكير _ أكاديمية الفكر واإلبدال ▪
http://www.memar.net/vb/forumdisplay.php?s=&daysprune=&f=4 

 رابطة اس صائيين النفسيين الرانم  مصر ▪
http://www.astd.org/ 

http://www.profitstrategyonline.com/ 

http://rutgerspress.rutgers.edu/index.html 

 

http://vb.maharty.com/forumdisplay.php?s=&daysprune=-1&f=23
http://www.memar.net/vb/forumdisplay.php?s=&daysprune=&f=4
http://www.astd.org/
http://www.astd.org/
http://www.astd.org/
http://www.profitstrategyonline.com/
http://www.profitstrategyonline.com/
http://www.profitstrategyonline.com/
http://rutgerspress.rutgers.edu/index.html
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VIII. المقرر. الضوابط والسياسات المتبعة في 
 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 سياسة حضور الفعاليات التعليمية:  .8
 من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك. %75يلتزم الطالب بحضور  -

ويتم اقرار  %25د ول اال تبار في حال تجاوز ال ياب  يقدم أستا، المقرر تقرير بحضور وغياب الطلبة للقسمأ ويحرم الطالب من -

 الحرمان من مجلس القسم.
  المتأخر:الحضور   .9

عن ثال  مرات يحذر يادة إ،ا تأ ر زأ وحضور المحاضرة إ،ا تأ ر لمدة ربم ساعة لثال  مرات في الفصل الدراسيبيسمب للطالب  -

 المحاضرة. د ول يمنم من االلتزاموعند عدم أ يا من أستا، المقررهشف
 ضوابط االمتحان:   .10

  .  دقيقة من بدء اال تبار20د ول اال تبار النهائي إ،ا تأ ر مقدار البال يسمب للطالب -

 .إ،ا ت يب الطالب عن اال تبار النهائي تطبق اللوائب الصاصة بنظام اال تبار في الكلية-
 التعيينات والمشاريع:  .11

 وتسليمها.ها ضوابط تنفيذو ويحدد مواعيد تسليمها أفي بداية الفصل والمهام يحدد أستا، المقرر نول التعيينات-
 التكليف الذي تأ ر في تسليمو. المهمة أو يحرم من درجة المحددموعد ال عنتسليم التكليفات تنفيذ المهام وإ،ا تأ ر الطالب في -

 الغش:   .12
 الئحة شؤون الطالب. عليو ئي تطبقفي حال ثبوت قيام الطالب بال ش في اال تبار النصفي أو النها-
 .مهام أو التكاليفيحرم من الدرجة المصصصة لل المهامفي التكليفات وبال ش او النقل في حال ثبوت قيام الطالب -

 االنتحال:  .13
 في حالة وجود شص  ينتحل شصصية طالب سداء اال تبار نيابة عنو تطبق الالئحة الصاصة بذلك. 

 سياسات أخرى:   .14
 سات أ رى مثل استصدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخأي سيا
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رئيس           الجودة وضمان عميد مركز التطوير     عميد الكلية             نائب العميد لشئون الجودة      

 الجامعة

أ.د. هدى العماد                أ.د. القاسم          د. عبدالرقيب الشامي          د. عبدالرؤف الشوكاني          

 محمد عباس
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