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 المعلومات األساسية : .1

 اللغة العربية ومهارات االتصال والتواصل     اسم المساق                 
 102ع       رمز المساق                
  801022     رقم السطر               

 ثالث ساعات نظرية      عدد الساعات المعتمدة           
  

 

 :وصف المساق .2

تطوير مهاراته في االتصال لى تنمية وتعزيز قدرة الطالب في استعمال اللغة العربية و إيهدف المساق       
من خالل تعلم مهارات االستماع الفعال واالتصال اللفظي وغير اللفظي من خالل التدرب العلمي والتواصل 

والعملي، مع التأكيد على مهارات الفهم واالستيعاب، وكذلك مهارات المحادثة والقراءة والكتابة الصحيحة. 
دوار وسرد القصص األويتدرب الطلبة في هذا المساق على إجراء المقابالت الشخصية، وأداء عدد من 

قناع وكتابة السيرة الذاتية ومهارات تحمل الضغط واالجهاد ومهارات االستماع وحل النزاعات. والحوار، واإل
كما يتدرب الطلبة بشكل مكثف على استعمال المراسالت والعروض التقديمية، ويتم تحفيز الطلبة على التفكير 

وعلى المشاركة الفاعلة والنشطة في النقاشات الصفية، وعلى إجراء عروض صفية قوية ومقنعة  ،الناقد
بأهم القواعد النحوية والصرفية كما يهتم المساق  وتعلم المهارات بواسطة العمل الجماعي والطرق التفاعلية.

من االختبارات في المهارات ، ويتضمن المساق مجموعة قضايا اإلمالء التي يحتاج إليها الطالب ليكتب نصا  و 
 السابقة لقياس قدرة الطالب واستيعابه للمساق. 

 

 :نتاجات التعليم المستهدفة .3
 يتوقع من الطالب بعد إنهاء هذا المساق أن يكون قادرا على :



 اللغة العربية في العملية التواصلية.معرفة أهمية  .1
 اللغة العربية.معرفة المفاهيم واألدوات والقواعد األساسية لالتصال في  .2
عن أفكاره وخواطره بلغة سليمة خالية من األخطاء، والقدرة على التأثير  التعبير السليمتعلم طرق  .3

 على اآلخرين باستخدام أساليب اإلقناع واإلفصاح.  
 .فهم النصوص المقروءة والمسموعة وتحليلها  .4
، كتابة السيرة الذاتية،  كتابة والتقارير كتابة الرسائلتعلم أنواع الفنون الكتابية المختلفة مثل:  .5

 المقالة، كتابة القصة إلخ ...
 امتالك األدوات النقدية لتحليل النصوص األدبية. .6
 .لتحقيق الهدف المنشود تفعيل مهارة الحوارتنمية و  .7
 آدابه. تصال، والتمكن من فنون الحوار و ألدوات األساسية لمهارات اال االتعامل مع  .8

 
 

 الدراسية :المواضيع  .4

مفهوم االتصال اللغوي وأركانه، وأهمية االتصال اللغوي وعناصره، ودور  :  اللغة واالتصال اللغوي  .1
 اللغة في العملية االتصالية، وأساسيات التواصل اللغوي وغير اللغوي.

 
مفهوم االستماع وأهميته، وأهداف تعليم مهارة االستماع، وأنواع  :  وفيها مهارة االستماع .2

 االستماع.
 .والصعوبات التي تواجهها، أنواع القراءة، و مفهوم القراءة ومرتكزاتهافيها مهارة القراءة : و  .3

 
 ،اللغة اإلفصاحية: مفهومها وأدواتهاو تتضمن :   واإلقناع اإلفصاح و التأثيرطرق ومهارات  .4

 ، وطرق اإلقناع األساليب اإلفصاحيةو            
 

 .، و اإلبداعيةنماذج من الكتابة الوظيفية، و أنواعهاو  مفهوم الكتابةفيها مهارة الكتابة : و  .5
 

مفهوم مهارة التحدث، وعناصرها و المرتكزات : و تتضمن النقاش الجماعي الحوار و مهارات  .6
 األساسية لتنميتها.



 وفيها أسباب ظاهرة اللحن في اللغة العربية، وأهم ظواهر اللحن. ظاهرة اللحن في اللغة العربية : .7
 

 طريقة التدريس: .5

 الوحدات المقررة والمحاضرات االعتيادية .1
 الحوار والتطبيق.أسلوب   .2
 العصف الذهني والنقاش الناقد. .3

 

 

 أنشطة مرافقة للمساق وتشمل:  .6

تدريباٍت على بعض مجاالت الكتابة الوظيفية ومهاراتها ككتابة البحوث والتقارير والرسائل الوظيفية      
 والتلخيص وتصحيح بعض األخطاء الشائعة واالطالع على الجديد من أنواع الكتابة وفنونها الحديثة.

 

 : أساليب التقييم .7

 امتحان منتصف الفصل .1
 الواجبات، المناقشات(، ) كتابة تقرير أعمال الفصل .2
 االمتحان النهائي  .3
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 م.2016االتصال الفعال، محمد فتوح سعدات، مهارات  .2

 فن التواصل مع اآلخرين، محمد هشام أبو القمبز. .3

 اللغة العربية د. سامي أبو زيد وآخرون.جامع الدروس العربية: مهارات االتصال في  .4



 مهارات االتصال في اللغة العربية: د. إبراهيم العموش. .5

 ، ليديا راشد.1مهارات اللغة العربية  .6
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