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 معلومات المادة .1

 مهارات االتصال السياحي :  عس اذ الما   .0

      1010990  :  رمز الما   .9

 ساعات 0: الساعات المكتم   .0

 ال يوجد : المتياب السا ق .4

 ال ي ج : متياب المساس  .0

 

 الدرجات نظام .2
 

 (2)اختياري  (1)اختياري  نقاط ماجستير

A 4 58-011  51-011  

A- 3.67 51-58  58-57  

B+ 3.33 58-57  51-58  

B 3 51-58  58-57  

B- 2.67 58-57  51-58  

C+ 2.33 51-58  88-87  

C 2 88-87  81-88  

F 0 1-88  1-87  

 
 (3)اختياري  (2)اختياري  (1)اختياري  نقاط بكالوريوس

A 4 71-011  58-011  51-011  

A- 3.67 58-57  51-58  58-57  

B+ 3.33 51-58  58-57  51-58  

B 3 58-57  51-58  58-57  

B- 2.67 51-58  58-57  51-58  

C+ 2.33 58-57  51-58  88-87  

C 2 51-58  88-87  81-88  

C- 1.67 88-87  81-88  88-87  

D+ 1.333 81-88  88-87  81-88  

D 1 88-87  81-88  58-57  

F 0 1-88  1-57  1-58  
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 المصادر والمراجع .3

 

 9100السسارسم  الل .  ، مهارات االتصال : الستاب المقرر 
 :مراجع أ رى

مهارات   مم ضي   الفسا ق، المؤسسم الكامم لات ريب التقسي المهسي، 
 ه0492السك  يم ، 

 ه0492المؤسسم الكامم لات ريب التقسي المهسي، السك  يم ،  مهارات فن البيع ،
 
 وصف المادة وأهدافها .4

 

افه وتحديد  عناصر عملية االتصال في صناعة مفهوم االتصال واهد يركز المساق على

السياحة وتحديد انواع الضيوف وحاجاتهم باالضافة الى دور موظف خدمة الضيوف 

في تعزيز خبرة الضيف ورضاؤه من خالل االتصال المباشر او غير المباشر  وتقديم 

يوف الخدمة المتميزة من خالل الجاذبية في تقديم العرض وتنمية العالقات مع الض

 ،ودراسة مهارات التعامل مع الضيوف

 

 

 نتائج تعلم المادة .5

 مكرفيم   -
 ل سيم  -
 مهسيم  عمايم  -
 مهارات عامم  مسق لم -

 

 الجدول الزمني للمادة .6

 الموضوع األسبوع
تاريخ استحقاق 

 االختبارات/الواجبات
المرجع في الكتاب 

 المقرر

رقم 
المخرج 
التعليمي 
 للمقرر

 م االتصالتعريف مفهو  0
 اهداف االتصال

 0-0 مهارات االتصال  

 تنمية مهارات االصعاء 0
االتصال الشخصي 
 واالتصال غير الشخصي

 0-0 مهارات االتصال  

 لغة الجسد 9+0
 مشاكل االتصال

 0-0 مهارات االتصال  
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 مراحل االنصات 4+0
 معوقات االنصات

 

  مهارات االتصال  

المهارات الضرورية  0+6
 لمكالمة ناجحة 
 مهارات التحدث

  مهارات االتصال  

 مراحل التأثير النفسي 6+7
القواعد االساسية للرد 

 على الهاتف

  مهارات االتصال  

معوقات االتصال  8+2
 بالعمالء 

  مهارات االتصال  

 اهمية محارج االلفاظ 01+00
 فن االنصات

  مهارات االتصال  

 0 مهارات االتصال   اس اع الكمالء 09+00
  مات  04

 الكمالء
 0-0 مهارات االتصال  

 طرق انهاء البيع 00
تقويم مكالمة 

 الحجز
اهمية شكاوي 

 العمالء
 ملحقات عامة

  مهارات االتصال  

 
 

CLO 
Tests Assignments 

1 2 FINAL 1 2 3 4 5 

1         

         

2         

3         

4         

5         

6         

7-8         
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 طرق وأساليب تدريس المادة .7

 يمسذ أذ تشمل أساليب الت ري 
  المحاضرات. 

  مساقشم  حل المشسالت. 

  ال اج ات الفر يم. 

  مجم عم ص ير : أي أسا ب التكام السشي م ل 
 يمأساليب التقو .8

 

 الوصف الوزن تقييم #

 لتقييم م ى استيكاب اليالب لما ق  تم شرح %04 ا ت ار اعمال السسم 

 لتقييم م ى الق ر  عاى المساقشم  السق  %04 المساقشات أ ساء المحاضر  

 لتقييم م ى الق ر  عاى المكرفم  الفهم %04 االمتحاذ السهائى 

 اال ت ارات (أ)
 

 %الوزن االختبار
لمخرج التعليمي رقم ا

 للمقرر
 التاريخ

  0-0-0 % 04 اال ت ار اال ل
المساقشم قى 
 المحاضرات

04 %   

االمتحاذ 
 السهائى

04 % 0-0-0-6-7  

 
 
 

 

 اال ت ارات القصير  (ب)
 

 %الوزن النوع
رقم المخرج التعليمي 

 للمقرر
المحتوى ومجال 

 التركيز
 التاريخ

     
 

 ال اج ات (ج)
 

 %الوزن الواجب
م المخرج التعليمي رق

 للمقرر
المحتوى ومجال 

 التركيز
 التاريخ

مساهمة 

الطلبة في 

المناقشات 

 الصفية

0    
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 المشارسم ( )
 

 %الوزن النوع
رقم المخرج التعليمي 

 للمقرر
المحتوى ومجال 

 التركيز
 التاريخ

مشارسم 
 صفيم

 سل محاضر    0%

 

 سياسات المادة .9

 : ل يجب ت ضيحها لايالب في الاقاء األ
حضرور " دقراق  يسرجل بجانرب اسرمه  01الطالب المتأخر عن المحاضرة أكثرر مرن  :الحضور*      

 .،  وأن أربعة تأخيرات تعادل غياب محاضرة كاملة"متأخر

في " صفر الجامعة"، يعد محروماً، ويرصد له %00من تجاوز غيابه عن المحاضرات نسبة * 

 المساق
حاضرة أكثر من عشرين دقيقة يسمح له بالدخول للمحاضرة ولكن الطالب المتأخر عن الم :التأخير* .1

 يعتبر غاقباً 
             قواعد إضافية

يجررب الغررالق أجهررزة الخلرروم خررالل المحاضرررة، وال يجرروز اسررتخدامها أ نرراا المحاضرررة أو فرري قاعررات  .0

 .االمتحان

 .ة الدراسيةعلى  الطلبة استخدام المراجع العلمية، والقيام بقرااات الضافية عن الماد .9

 .على الطلبة تسليم الواجبات المطلوبة منهم في مواعيدها .0

يتحمل الطالب مسؤولية متابعة المادة وفهمها التي تضيع عليه في حالرة غيابره عرن محاضررة مرا، أو فري  .4

 .حالة التسجيل المتأخر

 .ينصح الطالب باالحتفاظ بنسخ من الواجبات لتكون سجالً ومرجعاً أكاديمياً له .0

 .عضو هيئة التدريس الطلبة بتغذية راجعة عن الواجبات واالمتحانات التي يقدمونهايزود  .6

تتم عملية االعتراض على عالمة االمتحان النهاقي وف  آلية محددة متبعة في الجامعة، وعلى الطلبة مراجعة 

 .داقرة القبول والتسجيل لمعرفتها
 


