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  انذراطٙ:انرؼزٚف تانًمزر أ. 

  انًؼرًذج:انظاػاخ . 1

 انًمزرَٕع . 2

   أخشي √ ِسطٍث لغُ   ٍُدِسطٍث و   ِسطٍث جةِؼد أ.

    بخسُةسٌ √  إجحةسٌ ب.

 ٚمذو فّٛ انًمزر انذ٘/ انًظرٕٖ  انظُح. 3

 انًظرٕٖ انذراطٙ انظادص

 

 وجذذ( إْ). انًرطهثاخ انظاتمح نٓذا انًمزر 4

 

 الٕٚخذ

 وجذذ( )إْانًرطهثاخ انًرشايُح يغ ْذا انًمزر . 5

 

 الٕٚخذ

 

 )بخسش وً ِة َٕطحك(ًَظ انذراطح . 6

 انُظثح  ػذد انظاػاخ انرذرٚظٛح انذراطح ًَظ و

 %111 45 انًحاضزاخ انرمهٛذٚح 1

   انرؼهٛى انًذيح  2

    اإلنكرزَٔٙانرؼهٛى  3

    ػٍ تؼذانرؼهٛى  4

    أخزٖ 5
 

 

 ِغسىي بٌفظً بٌذسبعٍ( )ػًٍ انرؼهى انفؼهٛح نهًمزر طاػاخ. 7

 طاػاخ انرؼهى انُشاط و

 طاػاخ االذصال

 45 ِحةػشبذ 1

 ٕٚخذ ال إعسىدَىأو ِؼًّ  2

 ٕٚخذ ال إػةفُددسوط  3

 ٕٚخذ ال )ززوش(ي أخش 4

 45 اإلخًانٙ 

 طاػاخ انرؼهى األخزٖ*

 33 عةػةذ بالعسزوةس 1

 4 بٌىبجحةذ 2

 3 بٌّىسحد 3

 3 بٌّشةسَغ /إػذبد بٌححىش 4

  )ززوش(أخشي  5

 55 اإلخًانٙ 
، وَشيًّ رٌيه: جُّيغ أٔشيطد بٌيسؼٍُ، ِثيً: عيةػةذ بالعيسزوةس، ٌٍّميشسهٍ ِمذبس بٌىلر بٌّغسثّش فٍ بٌٕشةؽةذ بٌسيٍ زغيهُ فيٍ زحمُيك ِخشجيةذ بٌيسؼٍُ * 

 إػذبد بٌّشةسَغ، وبٌىبجحةذ، وبٌؼشوع، وبٌىلر بٌزٌ َمؼُه بٌّسؼٍُ فٍ بٌّىسحد
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 انرؼهًٛٛح:انًمزر ٔيخزخاذّ  ْذف -ب

 هًمزر:انؼاو نٕصف ان. 1

ٚرضًٍ دراطح: انرؼزٚف تانظهطح انمضائٛح ٔيثادئٓا األطاطٛح، ذشكٛم انًحاكى انشزػٛح ٔدرخاخ انرماضٙ، ذؼزٚف انمضاج 

ٔذؼُٛٛٓى ٔٔاخثاذٓى ٔػشنٓى، ذؼزٚف انذػٕٖ ٔأركآَا ٔشزٔط لثٕنٓا، إخزاءاخ رفغ انذػأٖ، االخرصاصاخ انمضائٛح، 

ٗ األحكاو، إخزاءاخ خهظاخ انًحاكى ٔحضٕر انخصٕو ٔغٛاتٓى.     ذذرص ْذِ إصذار األحكاو ٔذظثٛثٓا، طزق انطؼٍ ػه

 انًفزداخ ٔفك َظاو انًزافؼاخ ٔاألَظًح انمضائٛح تانًًهكح يمارَح تانشزٚؼح اإلطاليٛح.

 

  انٓذف انزئٛض نهًمزر. 2

 ٚٓذف انًمزر إنٗ أٌ ٚحمك انطانة انُرائح اٜذٛح:

 ـ يؼزفح َظزٚح انذػٕٖ ٔأحكايٓا.

 اإلنًاو  تُظاو انًزافؼاخ انظؼٕد٘ ٔضٕاتطّ ٔذأصٛهّ ٔفما ألحكاو انشزٚؼح اإلطاليٛح.ـ 

انمٕاػ  ذ انش  زػٛح انًُظً  ح نهمض  اء انش  زػٙ انؼ  او ف  ٙ انًًهك  ح انؼزتٛ  ح انظ  ؼٕدٚح ٔكٛفٛ  ح رف  غ ان  ذػأٖ ٔذظ  ٛٛز يؼزف  ح  ـ  

 .انخصٕيح أياو انمضاء

 نهًمزر:يخزخاخ انرؼهى . 3

 يخزخاخ انرؼهى نهًمزر
  ريش

انًزذثظ انرؼهى يخزج 

  نهثزَايح

  انًؼارف 1

1.1  1-ط ترشكٛم انًحاكى انشزػٛح ٔدرخاخ انرماضٙٔ  انرؼزٚف تانظهطح انمضائٛح ٔيثادئٓا األطاطٛح 

1.2  . 2-ط ٚحذد انؼاللح تٍٛ انًزافؼاخ انشزػٛح ٔانُظايٛح 

 4-ط   ٚظرزخغ أحكاو انًٍٓ انُظايٛح ٔاخاللٛاذٓا 1.3

1...   

  انًٓاراخ 2

2.1  .ٖٔ2 -س  ذؼزٚفّ تئخزاءاخ رفغ انذػا  

  3 -س ٚكرة انًذكزاخ ٔٚؼهك ػهٗ األحكاو .                   2.2

2.3   

2...   

  انكفاءاخ 3

 1 -ذ ٚؼزض رأّٚ ػزضاً يمُؼاً ٔٚمذو أدنرّ ٔدفٕػّ تطزٚمح صحٛحّ . 3.1

 3-ذ دراسة القضايا والتعامل مع الغيريستخدم وسائل االتصال والتقنية الحديثة في  3.2

3.3   

3...   
 

  انًمزر يٕضٕػاخج. 

 االذصالطاػاخ  لائًح انًٕضٕػاخ و

 3  بٌسؼشَف جةٌغٍطد بٌمؼةئُد وِحةدئهة بألعةعُد 1

 3 زشىًُ بٌّحةوُ بٌششػُد ودسجةذ بٌسمةػٍ 2

 3 زؼشَف بٌمؼةخ وزؼُُٕهُ ووبجحةزهُ وػضٌهُ 3

 3 وأسوةٔهة وششوؽ لحىٌهةزؼشَف بٌذػىي  4

 6 إجشبءبذ سفغ بٌذػةوي 5

 6 إجشبءبذ جٍغةذ بٌّحةوُ وحؼىس بٌخظىَ وغُةجهُ 6

 3 بالخسظةطةذ بٌمؼةئُد 7

 6 إطذبس بألحىةَ وزغحُحهة 8

 6 ؽشق بٌطؼٓ ػًٍ بألحىةَ 9

 6 بٌسذسَث بٌؼٍٍّ 11

 45 انًدًٕع
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 ٔانرمٛٛى:انرذرٚض  د.
 ٛى ٛانرم ٔطزقيخزخاخ انرؼهى نهًمزر يغ كم يٍ اطرزاذٛدٛاخ انرذرٚض  رتظ . 1

 ٛىٛانرم طزق انرذرٚض اطرزاذٛدٛاخ يخزخاخ انرؼهى  زيشان

 انًؼارف 1.0

1.1 
 ات المحاضر - .انرؼزٚف تانظهطح انمضائٛح ٔيثادئٓا األطاطٛح

  مناقشةالحوار وال -

 النظريةاالختبارات  -

                      الواجباتتقييم  -

1.2 

ترش     كٛم انًح     اكى انش     زػٛح ٔدرخ     اخ إنًاي     ّ 

 .انرماضٙ

 ات المحاضر -

  مناقشةالحوار وال -

 تطبيقررررررر ضرررررررر   مث رررررررة  -
والترررردري  العم رررري  اقعيررررةوو

 ع يها

 النظريةاالختبارات  -

                            الواجباتتقييم  -

…    

 انًٓاراخ 2.0

2.1 

  اتالمحاضر -   تئخزاءاخ رفغ انذػأٖ.ذؼزٚفّ 

التررردري  ع ررري ا سرررالي  و  -
الطرررررررت المسررررررتخدمة فررررررري 

 المقارنة      

 االختبارات النظرية  -

 المناقشات الشفهية  -

 اثناء المحاضرات                   

2.2 

  اتالمحاضر - ٚكرة انًذكزاخ ٔٚؼهك ػهٗ األحكاو .                  

التدري  العم ي               -
       

 االختبارات النظرية -

 المناقشات الشفهية  -

…    

 انكفاءاخ 3.0

3.1 
ٚؼ  زض رأٚ  ّ ػزض  اً يمُؼ  اً ٔٚم  ذو أدنر  ّ ٔدفٕػ  ّ 

 تطزٚمح صحٛحّ .

 .مناقشة والحوار ال -
 التدري  العم ي                   -

االختبررررررارات التحريريررررررة  -
 والشفهية

3.2 
يسرررتخدم وسرررائل االتصرررال والتقنيرررة الحديثرررة فررري 

 دراسة القضايا والتعامل مع الغير

التدري  العم ي ع ى مهرار   -
االتصررررال واسررررتخدام وسررررائل 

 التقنية الحديثة                              

االختبررررررارات التحريريررررررة  -
 والشفهية

…    

 انطهثح  ذمٛٛى أَشطح. 2

 ٛىٛانرم أَشطح و
 انرمٛٛىذٕلٛد 

 )جةألعحىع(
 انُظثح 

 ٛىٛانرمدرخح  إخًانٙيٍ 

1 
األط                 ثٕع   ول  فص ي اختبار

 انظادص

02% 

2 
األطثٕع انثاَٙ  ثاني  فص ي اختبار

 ػشز

02% 

3 
أثُ    اء انفص    م  انًشاركح  انشفٓٛح

 انذراطٙ

02% 

4 
األطثٕع انزاتغ  اخرثار َٓائٙ

 ػشز

02% 

 %022  انًدًٕع 5
 بٌخ( وسلد ػًِّششوع جّةػٍ،  ،زمذٍَّػشع  شفهٍ، ،زحشَشٌ بخسحةس)ُُ ُبٌسم أٔشطد
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 انطالتٙ:األكادًٚٙ ٔانذػى  اإلرشادأَشطح  -ْـ 

 أعحىػُة.  ٌإلسشةد بألوةدٍَّ عةػةذ 6زُ زحذَذ ػذد    -

إػالْ عةػةذ بإلسشةد ٌٍطالت جسىلُسةذ ِحذدخ وِؼٍٕد ػًٍ جةت بٌّىسث ِٓ خالي بٌجذوي بٌذسبعٍ  -

 وبإلسشةد. وبٌغةػةذ بٌّىسحُد

إػالْ بٌطالت جّىبػُذ ػمذ بالجسّةػةذ بٌجّةػُد وبٌفشدَد ِؼهُ ِٓ خالي إسعةي جشَذ بٌىسشؤٍ  -

بٌّششذ بألوةدٍَّ( أو ِٓ  -خالي بٌحىبجد بإلٌىسشؤُد ٌٍٕظةَ بألوةدٍَّ )ِة َسؼٍك جةٌطةٌث ٌٍطةٌث ِٓ

 خالي بالزظةي جةٌجىبي أو ػٓ ؽشَك بٌىبزغةت.

زىػُح جؼغ بٌّغةئً بٌّسؼٍمد جةإلسشةد  -جؼغ بألِىس بألوةدَُّد : )ِٕةلشدٍسهبٌذػُ بٌطالجٍ وِٓ أِث

                بٌؼًّ ػًٍ حً بٌّشىالذ ٌٍطالت...بٌخ( -ػًٍ ِؼذي ِشزفغ بٌحظىي ُدوُف  -وُفُد إدبسخ بٌىلر - بألوةدٍَّ

 
  ٔانًزافك:يصادر انرؼهى  –ٔ 

 انرؼهى:يصادر لائًح . 1

 نهًمزر انًزخغ انزئٛض

 كراب ،أصٕل انًزافؼاخ انًذَٛح ٔانردارٚح، د. يحًذ يحًذ أحًذ طٕٚهى

 ـ

هـ وٌىبئحه بٌسٕفُزَد1421ٔظةَ بٌّشبفؼةذ بٌششػُد بٌغؼىدٌ بٌظةدس فٍ ػةَ  - . 

ـيي بٌيييىجُض فييٍ شيييشر ٔظييةَ بٌّشبفؼيييةذ بٌشيييشػُد فييٍ بٌٍّّىيييد بٌؼشجُييد بٌغيييؼىدَد، د. فييي بد 

 َ.2114هـ 1425ػحذبٌّٕؼُ، بٌشَةع، 

  انًظاَذجانًزاخغ 

                                                                                      .دبٌّحةػشبذ بٌّغجٍد ػًٍ بالَىى وبٌّشفىػد ػًٍ بٌحالن جىس اإلنكرزَٔٛحانًصادر 

   ٖأخز

 

 انًطهٕتح:انًزافك ٔانردٓٛشاخ . 2

 يرطهثاخ انًمزر انؼُاصز

 انًزافك
                     ؽةٌحة ػًٍ بأللً. 31ٍَضَ زىفُش لةػد دسبعُد زغسىػث  - ... إٌخ( ، لةػةذ بٌّحةوةخبٌذسبعُد، بٌّخسحشبذ، لةػةذ بٌؼشع بٌمةػةذ)

 انردٓٛشاخ انرمُٛح
 )جهةص ػشع بٌحُةٔةذ، بٌغحىسخ بٌزوُد، بٌحشِجُةذ(

 عحىسخ روُد -جهةص ػشع دبزة شىب  -

 َىجذ ال زحؼةً ٌطحُؼد بٌسخظض() ٖأخز ذدٓٛشاخ

 
 

 نًمزر:اخٕدج  ذمٕٚىس. 
  

 ٛىمٛطزق انر ٌٕانًمًٛ يداالخ انرمٕٚى

بعييييييسشبزُجُةذ بٌحظييييييىي ػٍييييييً 

بٌسغزَيييييد بٌشبجؼيييييد ِيييييٓ بٌطيييييالت 

 .جخظىص فؼةٌُد بٌسذسَظ

 بٌطالت
ٔسيييةئل بٌطيييالت ، بألعييياٍد وبٌٕميييةػ ، 

 بعسحُةٔةذ بعسطالع آسبء بٌطالت               

بعييسشبزُجُةذ أخييشي ٌسمُييُُ ػٍُّييد 

بٌسيييذسَظ ِيييٓ لحيييً ػؼيييى هُايييد 

 بٌسذسَظ أو بٌمغُ

 أػؼةء هُاد بٌسذسَظ

بٌذبخٍُد  بٌّشبجؼد بٌذوسَد 

ٍّمشسٌ   

بجسّةع زشيةوسٌ جيُٓ أػؼيةء  
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 ٛىمٛطزق انر ٌٕانًمًٛ يداالخ انرمٕٚى

بٌحشٔييييييةِل ٌّشبجؼييييييد زمُييييييُُ ػٍُّييييييد 

 بٌسذسَظ

 بٌمغُ ػٍُّةذ زحغُٓ بٌسذسَظ 

 ٔذوبذ ووسػ ػًّ ػٓ بعيسشبزُجُةذ

ووُفُد زطحُيك ِخسٍيف ؽيشق بٌسذسَظ 

   بٌسذسَظ بٌسٍ زسٕةعث وؽحُؼد بٌطالت

ـ زشجُغ بٌسىبطً وبٌضَةسبذ بٌّسحةدٌيد 

 ِغ بٌحشبِل بٌّّةثٍد.

ػٍُّييييةذ بٌسحمييييك ِييييٓ ِغييييسىَةذ 

بٔجيييييةص بٌطٍحيييييد ) ِثيييييً: زيييييذلُك 

زظييحُح ػُٕييد ِييٓ أػّييةي بٌطٍحييد 

ِيييٓ لحيييً أػؼيييةء هُايييد زيييذسَظ  

ِغييييييييسمٍُٓ، وزحييييييييةدي زظييييييييحُح 

ػُٕيييد ِيييٓ أػّيييةي بالخسحيييةسبذ أو 

بٌطٍحيييد جظيييفد دوسَيييد  ِيييغ لحييييً 

أػؼةء هُايد زيذسَظ ِيٓ ِ عغيد 

 .أخشي(

 أػؼةء هُاد بٌسذسَظ

َييسُ زظييحُح بالخسحييةسبذ بٌٕهةئُييد ثييُ  -

ِشبجؼسهة ِٓ لحً ػؼيى هُايد زيذسَظ 

 أخش.

إزةحييييييد بٌفشطييييييد ٌطٍحييييييةذ إػييييييةدخ  -

بٌسظيييحُح ٌٍسحميييك ِيييٓ إٔجيييةص جؼيييغ 

 بٌطالت.                    

زشزُحةذ بٌسخطيُؾ ٌٍّشبجؼيد طف 

بٌذوسَييييد ٌّييييذي فؼةٌُييييد  بٌّمييييشس 

 بٌذسبعٍ وبٌسخطُؾ ٌٍسحغُٓ

 

ٔذوبذ ووسػ ػًّ ِٓ لحً أػؼةء  -

بٌحشٔةِل ٌسطىَش بٌّميشس بٌذسبعيٍ ِيٓ 

خالي بلسشبحةذ أػؼةء هُاد بٌسذسَظ 

  جةٌحشٔةِل

                                                                                                زمىَُ ٔسةئل بٌطالت                                                  -

   

   

 إٌخ(ِظةدس بٌسؼٍُ ...  ٌٍّمشس،ِخشجةذ بٌسؼٍُ فةػٍد ؽشق زمُُُ بٌطالت، ِذي زحظًُ ، فةػٍُد بٌسذسَظ )ِثً.ِجةالذ بٌسمىَُ 

 زحذَذهة( سَُ) أخشي ،ُشظبٌّشبجغ بٌٕ بٌحشٔةِل،لُةدبذ  بٌسذسَظ،أػؼةء هُاد  )بٌطٍحد، ىْبٌّمُّ

 (ِحةشش وغُش ِحةشش)ُُ مُبٌس ؽشق

 

 

 

 . اػرًاد انرٕصٛف ذ

 ِجٍظ بٌمغُ  خٓح االػرًاد

 بٌخةِغد  رلى اندهظح

 َ 2119/ 11/ 2هــ بٌّىبفك  1441/ 2/ 3 ذارٚخ اندهظح

 


