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 فن الكتابة والتعبير: اسم المادة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 01011241: رقم المادة
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 المعلومات العامة للمادة

 فن الكتابة والتعبٌر: اسم المادة

 01011241: رقم المادة

 3: الساعات المعتمدة

 11:5 – 10:40: ساعات التدرٌس

 -: المتطلبات السابقة

 اللغة العربٌة وآدابها: البرنامج األكادٌمً

 01: رمز البرنامج األكادٌمً

 اإلسراء: الجامعة

 اآلداب: الكلٌة

 اللغة العربٌة وآدابها: القسم

 سنة ثانٌة: مستوى المادة

 م الفصل الصٌف2019/2020ً:  الحالًالعام األكادٌمً والفصل الدراسً

 البكالورٌوس: المؤهل األكادٌمً

 جمٌع أقسام كلٌة اآلداب : األقسام األخرى ذات العالقة بالمادة

 العربٌة: لغة التدرٌس

 2020-7-9-  م 5/7/2020: تارٌخ مراجعتها/ تارٌخ وضع الخطة 

 .مادة واحدة تم طرحها في الفصل الصيفي، وال منسق لها:منسق المادة

 .مادة واحدة تم طرحها فً الفصل الصٌفً، وال منسق لها ::اسمالمذرس

 :رقم المكتب

 :رقم الهاتف

 :الساعات المكتبية

 :االٌمٌل

 مدرسو المادة

 عمر العنبر . د:اسمالمذرس

 4112:رقم المكتب

 4247:رقم الهاتف

 (.3-2)، الخميس (10:30-9:30)، األربعاء(1-12)، الثالثاء (12-10) ، االثنين (11-10)األحذ:الساعات المكتبية

 omar.al-anbar@iu.edu.jo :االٌمٌل

 :وصف المادة

.مفاهٌم الكتابة والتعبٌر  

.الكتابة والتعبٌرسمات   

.الكتابة والتعبٌر من خالل دراسة المقاالت والرسائل والخطب ومقارنتهاتطوٌر مهارتً   
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.القدرة الذاتٌة على الصٌاغة والتنظٌم والمراجعة والتصحٌح والتلخٌص السماعً والتعبٌري  

.تنمٌة األعمال الكتابٌة فً مجاالت عدة  

. أنموذجات تطبٌقٌة  

 (الكاتب، الناشر، الطبعة، السنة، الموقع االلكترونً)الكتاب المعتمد 

فن الكتابة والتعبٌر، عاطف فاضل محمد، جمٌل محمد بنً عطا، إسماعٌل مسلم أبو العدوس، كتاب مقٌم ومحكم علماً، دار المسٌرة للنشر 

 . 2103األردن، : والتوزٌع

 (الكاتب، الناشر، الطبعة، السنة،الموقع االلكترونً)المراجع 

 الكتب المطلوبة،القراءات  أو الموادالمسموعة أو المرئٌةالموصى بها 
 

 .م1963القلقشندي، المؤسسة المصرٌة العامة ، القاهرة ، : صبح األعشى فً صناعة اإلنشا

https://waqfeya.com/book.php?bid=12 

 .ت. ، د1طمٌل ٌعقوب، جروس بري،إ: أو منهجٌة البحثبحثا كٌف تكتب 

http://www.philadelphia.edu.jo/newlibrary/2014-11-24-13-12-11/602-2014-11-24-09-46-
43/98347-26383 

.م1،1978 طحسنً ناعسة، مؤسسة الرسالة،:  الكتابة الفنٌة  

https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb102455-62612&search=books 

 .م1994، 1عبد القادر أبوشريفة، دار حنين، ط: الكتابة الوظيفية

https://books.google.jo/books/about/ml?id=2irFtAEACAAJ&redir_esc=y 

 (CEOs) :أهداف المادة التعلٌمٌة

  .1 .أن ٌعرف مفاهٌم الكتابة والتعبٌر

  .2 . سمات الكتابة والتعبٌرأن ٌعرف

  .3 . أشكال الكتابة والتعبٌرأن ٌعرف

  .4 .أن ٌكون قادرا على الكتابة والتعبٌر

  .5 . على توظٌف مهارات الكتابة والتعبٌر فً المٌدانأن ٌكون قادرا

 (ILOs)مخرجات التعلم للمادة 
االسهام فً تحقٌق 

مخرجات التعلم 

 PLOs للبرنامج

العالقة مع 

 أهداف المادة 

CEOs 

 (ILOs)مخرجات التعلم للمادة 

 

 A المعرفة والفهم

b,c 1،2 معرفة مفاهٌم الكتابة والتعبٌر وسماتهما. A1 
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االسهام فً تحقٌق 

مخرجات التعلم 

 PLOs للبرنامج

العالقة مع 

 أهداف المادة 

CEOs 

 (ILOs)مخرجات التعلم للمادة 

 

 B المهارات الذهنٌة

c 3 التفرٌق بٌن أشكال الكتابة والتعبٌر. B1 

 C المهارات الخاصة بالمادة

C,d 4 القدرة على الكتابة والتعبٌر. C1 

 D المهارات القابلة للنقل

d 5 توظٌف المهارات الكتابٌة والتعبٌرٌة فً المٌدان وفً أثناء تلقً النص المكتوب. D1 

 

 المادة الدراسٌة والجدول الزمنً لها ىمحتو

 الموضوع األسبوع نتاجات التعلّم المتحققة

A1 1.  مفاهٌم الكتابة والتعبٌر 

A1 2.  مفاهٌم الكتابة والتعبٌر 

A1 3.  األدب والتعبٌر 

B1 4.  سمات الكتابة والتعبٌر 

C1 5.  تنظٌم الموضوع 

C1 6.  التلخٌص والعرض 

B1 
7.  

األخطاء اللغوٌة اإلمالئٌة 

 والصرفٌة

B1 
8.  

األخطاء اللغوٌة النحوٌة 

 والداللٌة

C1 9.  دراسة الرسائل 

C1 10.  دراسة المقال 

C1 11.   التقرٌر والسٌرة الذاتٌة 

C1 12.  السٌرة الذاتٌة 

C1 13.  االستدعاءات 

C1 14.  الخطبة واإللقاء 

D1 15.  أنموذجات تطبٌقٌة 

 االمتحان النهائً  .16 

 

:النشاطات واالستراتٌجٌات التدرٌسٌة  

 

: ٌتم تطوٌر نتاجات التعلم المستهدفة من خالل النشاطات واالستراتٌجٌات التدرٌسٌة التالٌة

 المحاضرات بما فٌها من شرح ونقاش وحوار وأسئلة 

 

 السٌاسات المتبعة بالمادة
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بسياسة الحضور والغيا-أ  

.ن الساعات المقررة للمادةم%( 15)ال ٌسمح للطالب بالتغٌب عن أكثر من   

الغياب عن االمتحانات وتسليم الواجبات في الوقت المحدد- ب  

 ٌمكن إعادة االمتحان األول والثانً بناًء على موافقة المدرس. 

 ٌلتزم الطالب بتسلٌم الواجبات فً الوقت المحدد. 

إجراءات السالمة والصحة- ج  

.(اإلجراءات التأديبية) لغش والخروج عن النظام الصفيا- د  

 سوف ٌؤدي الغش واالنتحال وسوء السلوك إلى درجة الصفر واتخاذ المزٌد من اإلجراءات التأدٌبٌة. 

إعطاء الدرجات- ـه  

 ًسٌتم نشر جمٌع الواجبات المنزلٌة عبر اإلنترنت من خالل نظام التعلٌم اإللكترون. 

  ساعة وسٌتم تسلٌم أوراق االمتحانات المحددة للطالب72سٌتم وضع عالمة على االمتحانات فً غضون . 

   المختبرات ، المكتبةالخدمات المتوفرة بالجامعة والتي تسهم في دراسة المادة- و

 متطلبات المادة

 
  عالمة30االمتحان  النصفً

  عالمات20المشاركة والواجبات 
  عالمة50االمتحان النهائً

 

 أدوات تقييم أداء الطلبة المستخدمة في المادة

 :ٌتم إثبات تحقق نتاجات التعلم المستهدفة من خالل أسالٌب التقٌٌم والمتطلبات التالٌة

 .االمتحان  النصفً ✔

 .االمتحان الكتابً النهائً✔

 االختبارات القصٌرة. 

 األنشطة. 

 .مشارٌع تكاملٌة ☐

 .حاالت دراسٌة ☐

 .التقارٌر المكتوبة ☐

 التفاعل والمشاركة اثناء المحاضرة. 

 التفاعل والمشاركة بالمختبر. 
 .العروض التوضٌحٌة ☐

 .االختبارات الشفهٌة ☐

 أخرى  ☐

 :(PLOs) مخرجات البرنامج التعلٌمٌة
ٌُتوقع من الطالب معرفته وٌكونوا قادرٌن على القٌام به بحلول وقت التخرج هذه تتعلق بالمعرفة . تصف نتائج تعلُّم البرنامج ما 

 .والمهارات والسلوكٌات التً ٌكتسبها الطالب أثناء تقدمهم من خالل البرنامج

. القدرة على فهم النصوص األدبية وتحليلها ونقدها  a.  
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. المعرفة بالمهارات اللغوية والبالغية معرفة سليمة  b.  

.المعرفة بمهارات وأساليب البحث العلمي والتفكير الناقد واإلبداعي وحل المشكالت  c.  

.القدرة على استخدام القواعد النحوية واللغوية والتمييز بينهما  d.  

. المعرفة بمهارات العمل الجماعي واالتصال والتواصل  e.  

. القدرة على كتابة األبحاث العلمية والنصوص األدبية  f.  

:المسؤولون والتواقيع  

عمر العنبر. د عمر العنبر. د رئيس القسم   منسق المادة 

 التوقيع عمر العنبر التوقيع عمر العنبر

م5/7/2020 م5/7/2020 التاريخ   التاريخ 

 

 


