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 مجيع التخصصات التخصص الدراسات العامة القسم

 سلكا  101 رمز املقرر السلوك الوظيفي ومهارات االتصال اسم املقرر

 مهين 101 املتطلب السابق
الساعات 

 املعتمدة

 2 س.ا 2

 0 مت 0 عم 2 مح

 صف املقرر:و

وأخالقيات وعادات العمل ومهارات التفكري وحل ونظم العمل السلوك الوظيفي فهوم يشمل هذا املقرر تعريف املتدرب مب

 .عداد السرية الذاتية إ مهاراتاملشكالت  ومهارات البحث العلمي ونظم املعلومات والذكاء االصطناعي و

 هلدف العام من املقرر: ا

 ه.لنجاحه يف عمليهدف هذا املقرر اىل تزويد وتعليم املتدرب املهارات واألساسية والسلوكيات الالزمة 

 :  ألهداف التفصيلية للمقررا

 أن يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على:

 بسلوكيات العمل والتعامل مع االخرين. املعرفة  -1

 االبداعي( وحل املشكالت. -مهارات التفكري )النقدي  التعرف على  -2

 مهارات البحث العلمي.التعرف على   -3

 ظم املعلومات والذكاء االصطناعي.التعرف على ن  -4

 هارات االتصال الرقمي واالتصال التعاوني.معرفة م  -5

 عداد السرية الذاتية.إ  -6

 .2030برؤية السعودية  املعرفة  -7

 

 إجراءات واشرتاطات السالمة:

 االلتزام بتعليمات سالمة املكان.  -1

 االلتزام باحملافظة على نظافة وسالمة املكان.  -2

 سبورة ذكية وشاشة عرض وغريها.االلتزام باحملافظة على حمتويات املكان من   -3

 االلتزام بأقفال الشبابيك ومصابيح الكهرباء وتكييف اهلواء عند مغادرة املكان.  -4
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 النظرياملنهج التفصيلي 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :السلوك الوظيفي 3

 مفهوم السلوك وتعريفه. 

 أهمية دراسة السلوك وأهدافه. 

الدراسية املناقشة داخل القاعة 

  والتحريرية واالختبارات الشفهية

 الناقد:-التفكري االبداعيمناط ، أمهارات التفكري  4

 نمية مهارات التفكري.ت 

 .خصائص التفكري 

 ساليب تعليم التفكري.أ 

املناقشة داخل القاعة الدراسية وحث 

املتدربني على التفكري بالطرق 

واالختبارات الشفهية  ،العلمية

 والتحريرية

 واختاذ القرار:  مهارات حل املشكالت 4

 تنمية مهارات حل املشكالت. 

 حتديد خطوات ومراحل حل املشكالت. 

 .حتليل مهارات حل املشكالت 

املناقشة داخل القاعة الدراسية وحث 

املتدربني على حل املشكالت 

بالطرق العلمية ، تكليف املتدربني 

بعرض مشكالت يف جمال العمل 

 منزلي.وحلها وتكون واجب 

 :مهارات البحث العلمي 3

 خطوات البحث العلمي. 

 استخدام تقنيات البحث العلمي يف حل املشكالت. 

عرض بعض الدراسات واألحباث 

لتعريف املتدربني بالطرق العلمية 

للبحث العلمي، االختبارات 

 التحريرية والشفهية.

 :الذكاء االصطناعي 4

 .تعريفه 

 .أنواعه 

 هاالتجم. 

 الذكاء االصطناعي يف تطوير التعليم. االستفادة من 

مناقشة املتدربني مبفهوم الذكاء 

، االصطناعي وعرض ابرز مظاهرة

 االختبارات التحريرية والشفهية. 

 :واالتصال التعاوني الرقمي مهارات االتصال 3

 ه.تعريف 

 وسائل االتصال الرقمي. 

املشاركة واملناقشة داخل القاعة 

 الدراسية

 :الذاتية السريةإعداد  4

 تعريف السرية الذاتية. 

 قسام السرية الذاتية وطريقة كتابتهاأ. 

تكليف املتدربني بكتابة سرية ذاتية 

هلم وعرضها ومناقشتها يف القاعة 

 الدراسية .

 :اخالقيات العملنظم و 3

 .التعريف بأنظمة العمل وأخالقيات العمل واملهنة 

املشاركة داخل القاعة وطرح 

 االختبارات التحريرية.االسئلة ، 

 2030رؤية السعودية  4

  وطن طموح.-اقتصاد مزدهر-جمتمع حيوي 

املشاركة داخل القاعة وطرح 

 االسئلة ، االختبارات التحريرية.
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 النظرياملنهج التفصيلي 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  2030دور املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين يف حتقيق رؤية. 

  2030الربامج اليت ستساهم يف حتقيق رؤية. 
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