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 :وصف المادة

تشتمل هذه المادة على عرض تاريخي و مفهومي لمهارتي الخطابة و الحوار، و ما طرأ عليهما من تطورات في المضمون 

جيد و مواجهةة الجمهةور، اإللقاء ال كيفية مهارات االستماع الضرورية وظري و تطبيقي لكما تشتمل على تحديد نو الشكل. 

مهارات االتصال الفعالة مع األفراد و الجماعات، و تخطةي  الخطةب و بنااهةا و التمييةز بةين أنواعهةا و تقبةل آراء فضالً عن 

 .األفراد و الجماعات

 :أهداف المادة

واألدااية التي من شأنها االرتقاء بملكاته  الشفويةالذهنية وب مجموعة من المهارات تهدف هذه المادة إلى إكساب الطال

 .الفكرية والتعبيرية واالتصالية وصقل شخصيته وتطويرها

 مكونات المادة: 

 .1996، بيروت، 1فن الخطابة، أنطوان القّوال، دار العلم للماليين، ط -

 .2007، عمان، 1نفااس، طفن الحوار واإلقناع، د. فهد خليل زايد، دار ال -

، مؤسسة عبد الحميد شومان، المؤسسة العربية للدراسةات والنشةر، 2+ج1حوارات في الفكر العربي المعاصر، ج -

 .2001-2000، 1تحرير: د. غسان عبد الخالق، بيروت، ط

 مراجع إضافية:

 الخطابة العربية في عصرها الذهبي، د. إحسان النص، دار المعارف، القاهرة، د.ت. -

 فن اإللقاء، سامي عبدالحميد و زميله، وزارة التعليم العالي، بغداد، د.ت. -

 .1997فن الكالم، د. أحمد راشد ، الرياض،  -

 .1994مقدمة في علم التفاوض االجتماعي و السياسي، د. حسين وجيه، الكويت،  -



 .عملالمناظرات، أوراق المناقشات، المحاضرات، ال أساليب تدريس المادة:

 

 لتعلم نتااج ا

 من المتوقع أن تمكِّن هذه المادة الطالب، أثناء دراستها وبعد دراستها، مما يلي: 

 .مهارات االستماع الضرورية أن يمتلك-1

 .الجيد و مواجهة الجمهور اإللقاء أن يقدر على-2

 مع األفراد والجماعات. فعالةأن يطور مهارات اتصال -3

 .عهابين أنوا يميزالخطب و أن يخط  ويبني– 4

   .تقبل آراء األفراد و الجماعاتي أن-5      

 .قعلى العمل مع الفري أن يتدرب – 6      

 أدوات التقييــــم:

 القصيرة.بحا  األرير و/أو تقاال 

 قصيرةالمتحانات اال. 

 مكتبيةال واجباتال. 

 والتقارير وراق العملالشفوي ألتقديم ال. 

 نهاايةالفصلية والمتحانات اال 

 

 مات على أدوات التقييمتوزيع العال

 الدرجة أدوات التقييم

 %20 االمتحان األول

 %20 االمتحان الثاني

 % 40 االمتحان النهااي 

التقةةةةةةةارير و/أو األبحةةةةةةةا  / الواجبةةةةةةةات / 

 المشاريع / االمتحانات القصيرة  

20% 

 %100 المجموع

 

 توزيع المادة على الفصل الدراسي

 

 

 األسبــــــــوع
ساسية والمساندة المادة األ

 المطلوب تغطيتها

 الواجبات الدراسية و التقارير

 

 األول
 والرياديةالخطابة والحوار 

إعداد تقارير عن كتاب الخطابة 

 ألرسطو

 مزايا الخطيب وعيوبه الثاني
إعداد تقارير عن الخطابة من كتاب 

 )العصر الجاهلي( لشوقي ضيف

 األداء الخطابي الثالث
دور التكنولوجيا في  إعداد تقارير عن

 االتصال

 إعداد تقارير عن إدارة الوقت أنواع الخطابة الرابع

 

 

 



 الخامس

 الخطابة عبر العصور

 الخطابة عند اليونان

 الخطابة عند الرومان

إعداد تقارير عن التخطي  

 االستراتيجي

 السادس

 االمتحان األول

 الخطابة في العصر الجاهلي

 اإلسالم في صدرالخطابة 

 لخطابة في العصر األمويا

 

 السابع
 الخطابة في العصر العباسي

 الخطابة في العصر الحديث

 

  فن الحوار واإلقناع الثامن

 نماذج تطبيقية في الحوار التاسع
يوجه الطالب للتمييز بين الخطب 

 الدينية والسياسية واالجتماعية

 

 العاشر

 

 ثقافة الحوار والتسامح

اء ومواجهة يدّرب الطالب على اإللق

 الجمهور في الصف

 الحادي عشر

 االمتحان الثاني
 تطبيق: المجموعة األولى

 

 مشهد مسرحي يقدمه الطالب

 الثاني عشر
 

 تطبيق: المجموعة الثانية

 

 خطب تراثية يلقيها الطالب

 الثالث عشر
 

 تطبيق: المجموعة الثالثة

 

 خطب معاصرة يلقيها الطالب

 الرابع عشر
 

 ة الرابعةتطبيق: المجموع

 

 عرض بأسلوب الندوة

 الخامس عشر

 

 

 تطبيق: المجموعة الخامسة

 

 عرض بأسلوب المناظرة

 السادس عشر

 

 

 االمتحان النهااي

 

 

___________________ 

 

 

 :سياسة الحضور والغياب

 

 ، عميةد الكليةةقبلةه % من الساعات المقررة للمادة بدون عذر مرضي أو قهري ي15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من 

الطالب منسحباً من المادة في حالة قبول العميد للعذر، بينما يمنع من التقدم لالمتحان النهااي وتكون عالمته في  إذ يعد

 المادة صفراً في حالة عدم قبول العميد للعذر المرضي أو القهري.

 

 

 

 

 

 

 


