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 161:  األولالفصل الدراسي 

 301مهارات االتصال اللغوي  :مقرر

 بيانات المقرر

 مهارات االتصال اللغوي عنوان المقرر

 301 رقم المقرر

 2 عدد الساعات

 لغة عربية نوع المقرر

  201 الكتابة الموضوعية سابقال بمتطلال

 عبد الرزاق حسينللدكتور مهارات االتصال اللغوي  الكتاب المتعمد

 اضغط هنا موقع المقرر

 

تنمية مهارات االتصال الشفوي التي يحتاجها الطالب في حياته العملية  وصف المقرر
وكفاءته، في االسههتماع والتحد   ما يسهههم في رفع قدراتهوالوظيفية، ب

 .وحسن التعامل مع اآلخرينواإلقناع  بأنواعه

 

 األهداف العامة لتدريس المقرر :أهداف المقرر

 أهداف تدريس المقرر م

 ة التي يحتاجها في حياته العملية.ويتعريف الطالب بالمهارات الشف 1

 ممارسة المهارات الشفوية بشكل مباشر أمام اآلخرين. 2

 كسر حاجز الخوف والرهبة من لقاء الجمهور. 3

صههههقل مهارات الطالب في االسههههتماع والتإلحدا  واإللقاء واإلقناع وحسههههن التإلعامل مع  4
 .اآلخرين، واحترامهم في أثناء حديثهم، وتفهم ما يقولون، والظهور بالمظهر الحسن

صليإلة،  5 ضوح تأهيل الطالب من خالل تنمية قدراته التإلوا صيته وأفكاره بو شخ والتعبير عن 
 ، وتفهم األخطاء والعيوب التي يقع فيها أو يقع فيها اآلخرون.وسهولة ودقة

بما ينعكُس على أدائه المهني واالجتماعي والشعور  ياالرتقاء بمستوى الطالب المهار 6
 بالثقة بالنفس.

واالسههههتفاده منها في أدائه تأهيل الطالب للتمكن من امتالك آليات البحث المعرفي  7
 المهني واالجتماعي بما ينعكس على قناعته بنفسه وقناعة اآلخرين بما يقدمه.

 

 

 المهارات والقيم التي سوف يتعلمها مع نهاية المقرر :المقرر مخرجات

 المقررالطرق العملية لغرسها أو تعزيزها من خالل تدريس  القيم والمهارات م

الههتههفههريههق الههدقههيههق بههيههن  1
شفوية  صائص المهارات ال خ

 المختلفة

التعريف بههها نظريهها والتطبيق العملي من خالل تقههديم 
 الطالب لها
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االسهههههتههمههاع واإلنصههههههات  2
 للمتحد 

يا والتطبيق العملي المسههههتمر من خالل  ها نظر التعريف ب
قديمهم تللطلبة أثناء عموما واسههههتماع الطالب وتنصههههاته 

 خصوصا

التحد  أمام اآلخرين متمثال  3
 ضوابط الحديث

التعريف بها نظريا والتطبيق لعده مهارات كاإللقاء والمقابلة 
 والمحاضره

غير قراءه كتههب تضهههههافيههة  4
 الكتاب المقرر

لتعريف بههأهميههة القراءه وتكليف الطههالههب بههاختيههار كتههاب ا
 مناسب لقراءته وتعريف الطلبة به

عة  تداره عمل وقياده مجموعة 5 ها مع مجمو هارات التي يكلف ب عدد من الم من خالل 
 من الطالب

 

 

 مفردات المقرر

 الصفحات الموضوع رقم المحاضره األسبوع

1 
1 

: االتصههههال ضههههروره ومفهوم، مقدمات عامة
 تعريفه

27-31 

 36-31 األدب واالتصال، عالقة األدب باالتصال 2

2 
 44-36 أدوات االتصال، وظائف االتصال 3

 54-44 أنماط االتصال، عناصر االتصال 4

3 
 67-55 اللغة اإلشارية والمنطوقة والمكتوبة 5

  مراجعة وتطبيقات 6

4 
 106-98 106-98مهاره االستماع ص  7

 109-106 109-106ونصوص في االستماع ص  8

5 
 127-110 127-110مهاره القراءه ص  9

  تطبيقات على القراءه واالستماع 10

6 
  تطبيقات على القراءه واالستماع 11

  االختبار األول 12

7 
 142-133 142-133مهاره التحد  ص  13

  تطبيقات على التحد  14

8 
 166-155 الحوارمهاره  15

  تطبيقات على الحوار 16

9 
 154-150 154-150مهاره اإللقاء ص  17

  تطبيقات على اإللقاء 18

10 
 199-187 مهاره الخطابة 19

  عرض نماذج خطابية 20

11 
  تطبيقات على الخطابة 21

  االختبار الثاني 22

12 
 220-213 سؤالره المها 23

 224-220 مهاره الجواب 24

  المقابلة الشخصية 25 13
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  المقابلة الشخصية 26

14 

27 
ية  هارات اللغو ية للم ية تطبيق تام عروض خ

 الشفوية
 

28 
ية  هارات اللغو ية للم ية تطبيق تام عروض خ

 الشفوية
 

15 
  مراجعة 29

  مراجعة 30

 

 

 منسق المقرر

 األستاذ م
الرتبة 
األكاديم
 ية

التخص
 ص العام

التخص
ص 
 الدقيق

 الصفحة الشخصية

1 
خالد 
التويجر
 ي

أستاذ 
 مساعد

 لغة
نحو 
 وصرف

http://faculty.kfupm.edu.sa/ias/ktwaig
ri 

 

 

 المقرر أساتذة

 م
األست
 اذ

الرتبة 
األكاديم
 ية

التخص
 ص العام

التخص
ص 
 الدقيق

 الصفحة الشخصية

1 
عبد 
الرزاق 
 حسين

 أستاذ
اللغة 
 العربية

 أدب
http://faculty.kfupm.edu.sa/ias/ahussei

n 

2 
عبد 
المجيد 
 المبارك

أستاذ 
 مساعد

  نحو لغة

3 
عصام 
 عيد

أستاذ 
 مشارك

  نحو لغة

4      

5      

6      

7      

8      
 

 

 مساعدة مواد

 (نوعها )ملف ، أختبار الماده المساعده م

 تقديم ملخص وعرضه أمام الطالب قراءه تضافية لبعض الكتب 1

االسههتعانة بكتب ومواقع تلكترونية تتحد   2
عن المهههارات الشههههفويههة لعمههل عرض 

على  مي  ي نيههة تقههد ترو ك ل ئت ت شهههههرا
 )باوربوينت(

يعملههه الطههالههب على ملف تلكتروني 
 ويقدمه أمام  زمالئه
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 ميداني زياره المكتبة 3

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

 

 يرجى أرفاق الملفات مع النموذج*

 روابط ذات عالقة بالمقرر

 أختبار(نوعها )ملف ،  الماده المساعده م

 http://www.saaid.net/alminbar/fn.htm صيد الفوائد )زاد الخطيب( 1

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8 ويكيبيديا 2
%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%
84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84 

بوي  3 تر ل جيههه ا تو ل قع ا مو
 للجامعة اإلسالمية

http://www.iu.edu.sa/administrations/Educational/O
rientedEducational/EducationalProgram/Skills/Pages/
Communication.aspx 

4   

5   

6   

7   

 

 توزيع الدرجات

 الدرجة األنشطة الدرجة االختبارات

 5 المشاركات 20 االختبار األول

 5 القراءةالبحوث أو  25 االختبار الثاني

 5 الواجبات  االختبار القصير

 5 الحضور 35 االختبار النهائي

 

 االختبارات مواعيد 



 القاعة الوقت التاريخ اليوم األختبار

     االختبار األول

     االختبار الثاني

     االختبار القصير

     االختبار النهائي

 

 نماذج من االختبارات السابقة 

 االختباراتنموذج  األختبار

  االختبار األول

  االختبار الثاني

  االختبار القصير

  االختبار النهائي

 

 حلقات النقاش

 الموضوع التاريخ م
الحقل )لغة 
عربية، دراسات 

 ، عام(تسالمية

نوع المشاركة 
، )لألساتذه
 للجميع(

 للجميع لغة عربية االستماع اإليجابي  1

 للجميع لغة عربية القراءه المنتجة  2

 للجميع لغة عربية أسباب نجاح الخطبة  3

 للجميع لغة عربية اإللقاء وأثره على المستمع  4

 للجميع لغة عربية السؤال مفتاح المعرفة  5

6     

7     

8     
 

  التاريخ فارغة تترك خانة 


