
 

 جامعة فيالدلفيا

 : اآلداب و الفنونةــكليال                

 

 اللغة العربية و آدابها:مـــقسال              

 

   2019/2020من العام الجامعي  ولاألــــــل: الفص            

 خطـــة تدريـــس المـــادة

Course Syllabus 

 0110113 :رمز المادة فن الخطابة و الحوار الـمــــادة:

 ال يوجد :المتطلبات السابقة أو/ والمرافقة متطلب كلية إجباري :مستوى المادة

 ساعات 3 الساعات المعتمدة: ح ث خ 13.00 –12.10 :موعد المحاضرة

 

   عضو هيئة التدريس   

 األكاديمية الرتبة االسم
 رقم المكتب

 موقعهو
 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية

 halaabboushi2005@yahoo.com نر 11:15 –9:45 ( اآلداب514) أستاذ مساعد         بوشيد.هالة الع

 

 :وصف المادة

هما من تطورات في الشكل طرأ علي ي لمهارتي الخطابة والحوار، و مامفهومريخي وتشتمل هذه المادة على عرض تا 

ع الضرورية، وكيفية اإللقاء الجيد ومواجهة والمضمون، وتشتمل أيضاً على تحديد نظري وتطبيقي لمهارات االستما

ها نائالجمهور، فضالً عن مهارات االتصال الفعالة بين األفراد والجماعات، باإلضافة إلى كيفية إعداد الخطب وتخطيطها وب

 والتمييز بين أنواعها، ثم تتناول الحوار وآلياته وسلوكاته وآدابه، وتقبل آراء اآلخرين أفراداً وجماعات .

 :داف المادةأه

واألدائية التي من شأنها االرتقاء بملكاته  الشفويةالذهنية وتهدف هذه المادة إلى إكساب الطالب مجموعة من المهارات 

 .الفكرية والتعبيرية واالتصالية وصقل شخصيته وتطويرها

 مكونات المادة: 

 . 1997فن الكالم، أحمد راشد، الرياض، : المقررب االكت  .1

 . 1995 ،األردنوار ، عبد العزيز الخياط، وزارة الشباب، أدب الح -2

 . 1984 ،القاهرةدار االعتصام، ، جامعة  فن الخطابة وأعداد الخطيب، علي محفوظ .3

 مراجع إضافية :

 . 1994مقدمة في علم التفاوض االجتماعي والسياسي، حسين وجيه، الكويت، .  1

 ان النص، دار المعارف، القاهرة، د.ت .. الخطابة العربية في عصرها الذهبي، إحس2

 . فن اإللقاء، سامي عبدالحميد وزميله، وزارة التعليم العالي، بغداد، د.ت .3

   أساليب تدريس المادة:

 محاضرات، مناقشات، مناظرات، أوراق عمل 

 نتائج التعلم 

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

 . القدرة على امتالك مهارات االستماع الضرورية-1



 

 .الجيد و مواجهة الجمهور القدرة على االلقاء-2

 . القدرة على امتالك مهارات االتصال الفعالة مع األفراد و الجماعات-3

 . القدرة على تخطيط و بناء الخطب و التمييز بين أنواعها-4

            . د و الجماعاتالقدرة على تقبل آراء األفرا-5     

 . قالقدرة على العمل مع الفري - 6     

 

 أدوات التقييــــم:

 رير و/أو أبحاث قصيرة تقا. 

 امتحانات قصيرة . 

 مكتبية واجبات . 

 تقديم شفوي لألبحاث والتقارير . 

 امتحانات فصلية ونهائية . 

 

 

 توزيع العالمات على أدوات التقييم

 الدرجة دوات التقييمأ

 %20 االمتحان األول

 %20 االمتحان الثاني

 % 50 االمتحان النهائي 

التقاااااااارير و/أو األبحااااااااث / الواجباااااااات / 

 المشاريع / االمتحانات القصيرة  

10% 

 %100 المجموع

 

 توزيع المادة على الفصل الدراسي

 

 

 األسبــــــــوع
المادة األساسية والمساندة 

 المطلوب تغطيتها

 راسية والتقاريرالواجبات الد

 

 األول

  توطئة تاريخية . 

  الخطابة والحوار عند

 . اليونانيين

كتابة تقرير عن نشأة  -

 الخطابة.

تقديم عرض لكتاب أرسطو  -

 )فن الخطابة( .

 الثاني

 

  الخطابة في العصور

 العربية .

 

إعداد تقرير عن تطور الخطابة  -

 عند العرب منذ الجاهلية، 

 لخطباء .واإلشارة إلى أشهر ا

 الثالث

 

 . ًمفهوم الخطابة حديثا 

 . مهارات االستماع 

 

كتابة تقرير عن أهمية التطور  -

التكنولوجي في تطور مفهوم 

 الخطابة .

 الرابع

  الخطبة )مفهومها

 وأنواعها( .

 .فنون الخطابة وغاياتها 

 



 

 الخامس

 

  . تخطيط الخطبة 

 . بناء الخطبة 

تكليف الطلبة بكتابة خطبة عن  -

 وضوع يختارونه .م

 السادس

 االمتحان األول

 . لغة الخطبة 

 . مصادر الخطبة 

 

 

 السابع

  اإللقاء ومؤهالت

 الملقين .

 ركانهأصول اإللقاء وأ. 

 . مجاالت اإللقاء 

 

تدريب الطلبة على كيفية اإللقاء  -

 مع االستماع لهم في المحاضرة .

 الثامن

 

  سمات التميز في 

 اإللقاء .

 

 

 التاسع

 ر في القرآن الحوا

 الكريم .

 . الحوار عند العرب 

 . ًمفهوم الحوار حديثا 

 

كتابة تقرير عن الحوار في  -

 القرآن الكريم وأشكاله .

 

 العاشر

 

 . الحوار وسيلة اتصال 

 . أركان الحوار 

 ب الحوار وسمات اآد

 المحاور .

 

 

 

 

 الحادي عشر

 االمتحان الثاني

  تطبيق : المجموعة

 األولى .

 

 طب متنوعة .ألقاء خ -

 الثاني عشر

  تطبيق : المجموعة

 الثانية .

 

 

 الحوار في موضوع يختارونه . -

 الثالث عشر

 

  تطبيق : المجموعة

 الثالثة .

 

تقديم ندوة في موضوع  -

 يختارونه .

 الرابع عشر
  تطبيق : المجموعة

 الرابعة .

 تقديم مناظرة . -



 

 

 الخامس عشر

 

  تطبيق : المجموعة

 الخامسة .

 

 عرض مشهد مسرحي . -

 السادس عشر

 

 

 االمتحان النهائي

 

 

 

 

 

 :سياسة الحضور والغياب

 

إذ  ، قبله  عميهد الكليهة% من الساعات المقررة للمادة بدون عذر مرضي أو قهري ي15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من 

تقدم لالمتحان النهائي وتكون عالمت  في المادة الطالب منسحباً من المادة في حالة قبول العميد للعذر، بينما يمنع من ال يعد

 صفراً في حالة عدم قبول العميد للعذر المرضي أو القهري.

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


