
 

1 

 

 
 جامعة فيالدلفيا

 
 الكليــة: اآلداب والفنون 

 

 القســـم: اللغة العربية وآدابها
 

2019/2020من العام الجامعي  ألولالفصــــــل: ا  

 

 خطة تدريس المادة 
Course Syllabus 

 110111رقم المادة:  اسم المادة: فن الكتابة والتعبير 

 ابق لـ : ــــالمادة متطلب س المتطلب السابق للمادة: ـــــ
 نوع المادة:متطلب كلية إجباري  مستوى المادة: السنة األولى

 حثم 9-8موعد المحاضرات:  3الساعات المعتمدة: 
 

 اسم المحاضر
الرتبة 

 األكاديمية

رقم هاتف 
 المكتب

 البريد اإللكتروني رقم المكتب

 أستاذ نداء مشعل د.
 nmashal@philadelphia.edu.jo  2614 ساعدم

 
 بحث إرشاد توجيه علمي خاص للطلبة لساعات المكتبيةا

 ــــ √ √ نر  10- 11
 
 

 وصف المادة:
تمكا  الاالام ما  مةاماة  ،متعاددةوموضاوعا   ،قوذلك باعتمااد ددوا  ننةاة وارا ا ،مهارتي الكتابة والتعبير تتناول هذه المادة

 متعاااددةالمخانااال الوناااي  ،عااا  ه فاااا ناااي ةاعاااة الااادر ومااا  التعبيااار  ،اإلمال ةاااة والنخو اااة األخااااا جملاااة حاااخةخة ت لاااو مااا  
 .دو اضاراب ،لجلجةوالم تل ة دون 

 ،التارية وعالماا   ،وةواعاد اإلماال  ،دساليبها ودهواع الكتابة وشروط االتصال اللغاو   فواختال ،وظة ة اللغة وخصا صها ومنها
واألبخااا   ،وكتاباة الماالاة ،ومخاضار الجلفاا  كومةااة،الخمهااارا  الكتاباة مإال مهااا  الرساا ل  تتنااولكماا  ،واألخااا  الااا عة

 .التل ةص واإللاا  والدعاية واإلعالن ن ديضًا  تتناولو  ،والتاار ر
 

 أهداف المادة:
 ملى تخايق دهداف متعددة دهمها : ام رداتهم  خالل تناول  تهدف المادة
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 .دسس الكتاب الفلةمة ونق والكتابة اإلهاا ةة الصخةخة التعبيرعلى  ارسي ةدرا  الد تنمةة -1
وإعاداد  ،والماالاةدهمهاا : ال ااارة  ،وتعز زها لدى الدارسي  ني مجااال  متعاددة ،اإلبداعةة االتجاها  خلق -2

 .اإللاا   ون ،التل ةص  ون ،وعروض الكتم ،ومخاضر الجلفا  /،وإهاا  الرسا ل ،والبخو  ،التاار ر
 .ال ارة والعبارةالاا عة ني كتابة الكلمة والجملة و  األخاا  تجنم -3
 .لعالما  الترية  الصخةح االستعمال -4
 .وإخراجها بما يك ل لها الوضوح واإلشراق ،وتنظةمها ،المادة بنا  -5
 .وماايةس ني معدادها ،ومواح ا  ،كتابة البخو  والتاار ر بما تتالبا م  شروط على الادرة -6
 ،ودنكاااااره ،رؤاه لهاااا  للتعبياااار عاااا  بإتاحااااة ال رحااااة  ،لاااادى الدارسااااي  منااااةوالمواهاااام الكا الااةااااا  ت جياااار -7

 .ومواهبه 

 .ال نةة ني تاكيل الدعاية واإلعالن المهارا  تنمةة -8

 لغة وجملة وتصو م األخاا .–التدرب على مهارة التخر ر  -9
 

 والمهارات الذهنية والعملية(والفهم مخرجات التعليم: )المعرفة 
 أواًل: المعرفة والفهم:

 المادة دن يكون ةادرا على:ي ترض بالاالم بعد دراستا لهذه 
 .وال كر ة والإاافةةاللغو ة  البنةة تاو ر -1
 .والرسا ل الخكومةة ،الجلفا  ومخاضر ،ةدرا  الدارسي  لكتابة الماالة تاو ر -2
 .الجامعةة واألبخا ةدرا  الدارسي  على كتابة التاار ر  تاو ر -3
 .بالجماهير واالتصال ،المخاورةةدرا  الدارسي  الن فةة للادرة على  تعز ز -4
وتانةاتهاا المتااورة ناي م تلات االتجاهاا  واألهاااة  ،الخديإاة االتصاال على التعامل مع وسا ل  الادرة -5

 .والمجاال 

 .وال ارة والعبارة ني سةاق النصاستعمال عالما  الترية  وإدراك دورها ني الجملة  -6

 

 مهارات اإلدراك ومحاكاة األفكارثانًيا:  
 ا  ني الكتابة وتصو بهاالتمك  م  تمييز االخا -1

 مدراك خصا ص الكتابة الجيدة وتابةاها -2

 مخاكاة دساليم الكتاب الجيدي  واإلنادة م  كتاباته  -3

 مدراك دور اللغة ني بنا  الا صةة وهجاحها -4

 

 (مهارات االتصال والتواصل األكاديمي )مع المصادر واألشخاص ثالًثا: 

 لبيئة الجامعةة تواحال لغو ا مناسبادن تمك  الاالم م  التواحل مع زمال ا ومع ا -1

 دن يعبر الاالم ع  حاجاتا األكاديمةة واإلهفاهةة تعبيرا هاجخا -2

 
 

 مهارات عملية خاصة بالتخصص والمهنة ذات العالقةرابًعا: 

 الكتابة كتابة سلةمة خالةة م  األخاا  -1

 متاان كتابة الرسا ل الرسمةة ودشكال الكتابة المنمذجة -2
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 المااال  والكتم والتاار رالتمك  م  تل ةص  -3

 استعمال عالما  الترية  وغدراك دورها ني النصوص الم تل ة -4
 

 مكونات المادة:
 الكتم الماررة: )عنوان الكتاب، المؤلت، الجهة الدا رة، سنة النار(

 .2002ن  الماالة، حالح دبو دحبع ومخمد عبيد هللا، دار مجدالو ، عمان، 
 

 (قات المادةحسب تطبي):  التدريب العملي
 أساليب التدريس:

تخليل هماذج كتابةة،  كلمة كخد ددهى( 1500المخاضرا  , المناةاا  , التمار   واألعمال الصفةة , البخو  والتاار ر )
 .دعداد )مراجعة، كتاب، كتابة رسا ل رسمةة ودعوا  ومخاضر اجتماعا ، است دام تانةة العرض )البور بو نت(

 أدوات التقييــــم:
 ار ر و/دو دبخا  ةصيرة و/دو ماار عتا 

 امتخاها  ةصيرة 

  واجبا 

 تادي  ش و  لألبخا  والتاار ر 

 امتخاها  نصلةة وهها ةة 
  

 أسس التقييم:
 

 توزيع العالمات على أدوات التقييم

 أدوات التقييم
 الدرجة

 20 االمتحان األول 

 20 االمتحان الثاني

 40 االمتحان النهائي وفق جدول االمتحانات النهائية

التقـــارير و/أو األبحــــاا / الواجبــــات / المشــــاريع / 

 االمتحانات القصيرة  

20 

 100 المجموع

 
 

 األمانة العلمية والتوثيق
 )دسلوب التوثيق )مع دمإلة توضةخةة 
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  مسناد الخاوق ال كر ة ألحخابها 

  االبتعاد ع  الفاو األكاديمي 

 زيع المادة على الفصل الدراسيتو 
 

 

 الوظائف والتقارير ومواعيد تقديمها المادة األساسية والمساندة المطلوب تغطيتها األسبااااااااوع

 
 األول

 دهواع الكتابة -
 ح ا  الكتابة الجيدة- 
 : دهواع التعبير -

 التعبير الوظة ي + التعبير اإلبداعي

خليلها/ اختةار هماذج م  الكتابة الجيدة وت 
 ههاية األسبوع األول

تكلةف الالبة بكتابة ده  ال روق بي  التعبير 
                           الوظة ي واإلبداعي,

 الثاني

 مراحل الكتابة وخاواتها-
 ةواعد اإلمال /  -
 كتابة الهمزة ني وسط الكلمة -
 كتابة الهمزة ني آخر الكلمة -
 األخاا  الاا عة -
 اإلمال ةة  -

 ةرا ة تاار ر الالبة 
تكلةف الالبة بكتابة تاار ر ع  األخاا  

 الاا عة

 الثالث

 األخاا  الاا عة: 
 اللغو ة -
 التركيبةة -

 كتابة تاار ر ع :
كتابة نارا  -، ترية  هصوص غير مرةمة 

 ةصيرة
 

 الرابع

مراجعة وعرض كتابا  الالبة )است راج األخاا   -
عة م  خالل تابةاا  المباشرة وتصو م األخاا  الاا 

 الالبة(

تصخةح هصوص ممال ةة م  كتاب اإلمال  
 والترية  لعبد العلة  مبراهة 

 الخامس

   التل ةصنخاوا  التل ةص/  ن  -
 شروط التل ةص -

 نوا د التل ةص

 ونق شروط التل ةصكتاب تل ةص -

 السادس
 

تخليل هماذج وتابةاا   -مراجعة الكتم وتل ةصها/  -
 م وتل ةصها/ تخليل هماذج وتابةاا مراجعة الكت

 تكلةف الالبة كتابة تل ةص ألحد الكتم 
 مناةاة التل ةص وتخليلا

 السابع

 الكتابا  العملةة والرسمةة)الوظةفةة(  -
 الفيرة الذاتةة - 
 الدعوة -
 مخضر االجتماع -
 االستدعا  -
 اإلعالن   -

 تكلةف الالبة بكتابة رسا ل حكومةة -
 وغير حكومةة.

 ، التدر م على كتابة معالن, استدعا  -
 ...دعوة  -
 تاار ر الالبة مناةاة -

  تابةاا  على الكتابة الوظةفةة  - الثامن

 التاسع
 مهارا  الكتابة -

 كتابة الماالة
 تكلةف الالبة بكتابة ماالة -
 ومناةاتهالبة اض كتابا  الر ع -
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 هوع وخصا ص كل ةف .مكوها  الماالة، خصا ص كل 
 دهواع الماالة

 العاشر
 

 تابةاا  عملةة على الماالة
 تخليل هماذج م  الماالة

 تار ر ع  ال صا ص ال نةة للماالة.

 الحادي عشر
 

 التار ر:
 دهواع التار ر -

 كتابة التار ر -
 تخليل بعض التاار ر

 ةرا ة التاار ر.-
تار ر ألحد تكلةف الالبة بكتابة  -

 الكتم

 الثاني عشر

 ن  اإللاا :
 إللاا .شروط ا -

 وسا ل ميضاح المعاهي -

 خاوات   اإللاا  -

 تدر م الاالب على ن  اإللاا 
 هماذج شعر ة وةصصةة

 الثالث عشر

 عرض كتاب 
 كتابتار ر ع  خاوا  عرض 

 تابيق عملي -

 تكلةف الالبة بعرض 
 حد الكتم الم تارةأل

 الرابع عشر
 الرسالة  -

 دحول كتابة الرسا ل الديواهةة )الرسمةة(

 .لتاار رةرا ة ا
 كتابة تاار ر ع  دهواع الرسا ل.

 الخامس عشر
 

  ومناةاة كتابا  الالبة / –مراجعة المادة  -

  االمتحان النهائي السادس عشر

 
 ساعات أسبوعيا على األقل للتدريب والقيام بالواجبات المطلوبة. 6حجم العمل الملقى على عاتق الطالب:  -

 سياسة الحضور والغياب:
 

% م  الفاعا  الماررة للمادة بادون عاذر مرضاي دو ةهار  يابلاا عمياد الكلةاة مذ 15للاالم بالتغيم دكإر م   ال يفمح
يترتاام اعتبااار الاالاام منفااخبًا ماا  المااادة نااي حالااة ةبااول العميااد للعااذر، بينمااا يمنااع ماا  التااادم لالمتخااان النهااا ي وتكااون 

 ذر المرضي دو الاهر .عالمتا ني المادة ح رًا ني حالة عدم ةبول العميد للع

 المراجع العلمية للمادة      
 الكتـــــــــــب 
 .2008د. عبد العااي شلبي، ن  الكتاب وةواعد اإلمال ، المكتم الجامعي الخديث،  -

 .1986دبو هالل العفكر : كتاب الصناعتي , الكتابة والاعر,المكتبة العصر ة, بيرو ,  -

 .1988المصر ة, الااهرة, دحمد الاايم: األسلوب, مكتبة النهضة  -

 .1975عبد العلة  مبراهة : اإلمال  والترية , دار المعارف, الااهرة,  -

 .2001عبد اللاةف حمزة: المدخل ملى ن  التخر ر الصخ ي, الهيئة المصر ة العامة للكتاب, الااهرة,  -
 عمر ناخور : الرسا ل -
 مخمد يوست هج : ن  الماالة -
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 .1990دبناؤها, مكتبة وسام, عمان, ههاد الموسى: اللغة العربةة و  -

 الصخت والمجال  المخلةة والعربةة -

 )الختةار هماذج م  اللغة المعاحرة(

   المواقع اإللكترونية 

o :موةع مجلة العربيwww.alarabimag.net  

o  :موةع الوراقwww.alwaraq.com  

o      مواةع دور النار والمكتبا 

 


