
 

 

 

 
 

: عنىان الرسالة أو االطروحة 
 

فاعلية برنامج تدريبي لتنمية مهارات تدريس التعبير لدي طلبة قسم اللغة العربية في كلية التربية  

ملخص الرسالة أو األطروحة  

: يهدف البحث الحالي الى: هدف البحث 
قام الباحث ولتحقيق . قياس فاعمية البرنامج التدريبي لتنمية مهارات تدريس التعبير لدى طمبة قسم المغة العربية في كمية التربية     

 في اختار الباحث عينة من طمبة المرحمة في قسم المغة العربية ببناء برنامجًا تدريبيًا لمتنمية مهارات تدريس التعبير التحريري ،  
 مالحظة لقياس فاعمية برنامج تدريبي لتنمية مهارات تدريس التعبير لدى طمبة باستمارةأّما أداة البحث فقد تمثمت المرحمة الرابعة ، 
مهارة كتابة الخطة لدرس التعبير ، ) مهارات رئيسة وهي  (6 )، وتكونت استمارة المالحظة بصيغتها النهائية من قسم المغة العربية 

ومهارة التهيئة لدرس التعبير ، ومهارة اختيار الموضوع التعبيري ، ومهارة تحديد عناصر الموضوع ومناقشتها ، ومهارة تنظيم كتابات 
مهارات فرعية،واستنتج الباحث فاعمية البرنامج التدريبي في تنمية مهارات تدريس  (5)وضّمت كل مهارة   (الطمبة ، ومهارة التصحيح 

. المدرسين في قسم المغة العربية ، أظهرت نتائجة بتفوق المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة/التعبير لدى الطمبة 
 

 

 

 

 

 

 

 

The effectiveness of the training program for the development of teaching skills of students to 

express the Arabic language department at the College of Education 

 

Abstract of Thesis 

Aim of the research: current research aims to :
     Measure the effectiveness of the training program for the development of teaching speech to 

the students of the Arabic language department at the College of Education skills. To achieve 
the researcher built a training program for the development of the teaching of the written 
expression skills, the researcher chose a sample of students stage in the Department of Arabic 
Language in the fourth stage, the search tool has consisted application form Note to measure 
the effectiveness of a training program for the development of teaching speech skills of students 
in the Department of Arabic, and formed the observation form final form of (6) Head of skills, 
namely, (a skill in writing the plan to study the expression, and the skill of the setting to study 
the expression and skill choice of subject expressive, and skill to identify elements of the 
subject and discussed, and the skill of the organization of the writings of the students, and the 
skill of the patch) and included all skill (5) sub-skills, and concluded Researcher effectiveness 
of the training program in the development of teaching skills of expression among students / 
teachers in the Department of Arabic Language, which revealed the superiority of the 
experimental group to the control group. 
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