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ىل أ يب وأ يم اذلي ب  جناز هذا خاصة ا  ىل لك من ساعدين من قريب أ و من بعيد عىل ا  ىل هذه أ تقدم جبزيل الشكر ا  فضلهم وصلتوا ا 

ىل ال س تاذ املرشف دكتور حاج عيل عبد الرمحن اذلي مل يبخل عيل بنصاحئه  ىل زمييل يزيد وا  ىل صديقيت حبيبيت منال وا  املرحةل،ا 

ىل ادلكتور قويف أ محد  كذكل اذلي دمعين منذ بداية العمل.وتوجهياته.وا   



 

 

 

ىل من قال فهيام هللا س بحانه وتعاىل:  أ هدي هذا العمل ا 

ل ِمنَ  َّيَاِِن َصِغريا"الرَ  "َواْخِفض َلهَُما َجنَاَح اذلُّ ِة َوُقل رّّب اْرَْحهُاَم مََكَ رَب ْْحَ  

{24رساء/} ال    

 

ىل الوادلين الكرميني حفظهام هللا  ا 

ىل حبيبيت وصديقة معري منال. ىل رفيقة معري وأ خيت نفيسة وا  ىل س ندي يف احلياة أ يخ أ مين وا   وا 

ىل لك من ساعدِن ودمعين.  وا 



 : خطة البحث

 

 مقدمة

دراسة اخلارجيةالفصل الأول:    

:تعريف ابلاكتباملبحث الأول          

:تعريف ابلكتاباملبحث الثاين          

دراسة ابطينيةالفصل الثاين:     

:املهاراتاملبحث الأول         

:اللغةملبحث الثاينا         

تلخيص حمتوى الكتاباملبحث الثالث:         

خلامتةا  

املصادر واملراجع قامئة  



 

 أ

 مقدمة:

 بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أ رشف املرسلني محمد صىل هللا عليه وسمل وعىل حصبه أ مجعني أ ما بعد:    

نسان ابلبيان وجعل من أ لته القمل واللسان.  امحلد هلل اذلي خص الإ

اكتساب واس تخدام نظام معقد تعترب اللغة أ مه وسائل التفامه والاحتاكك بني أ فراد اجملمتع يف مجيع امليادين احلياة،ويه القدرة عىل     

للتواصل وخاصة قدرة الانسان عىل القيام بذكل وليك يس تطيع الانسان نقل افاكره واحاسيسه عىل شلك لكامت أ و رسائل شفوية فيجب 

 ية اتصال،وهذه العملية تتطلب همارات حيث تتيح لالنسان ادلخول يف حركة اجملمتع احمليط.أ ن تكون هناك معل 

 لهذا اخرتت دراسة كتاب همارات التصال يف اللغة العربية دلكتور اايد عبد اجمليد ابراهمي،الطبعة ال وىل.

ىل مبحثني ال ول:     ىل دراسة خارجية للكتاب وقسمته اإ السرية اذلاتية للاكتب وأ مه مؤلفاته واملبحث حيث تطرقت يف الفصل ال ول اإ

 الثاين تعريف الكتاب من حيث الشلك واحلجم وطبعة ودار النرش 

والفصل الثاين حتدثت فيه عن املهارة من حيث التعريف وأ مه املهارات اللغوية والتصال واهدافه وعنارصه وأ نواعه هذا يف املبحث    

 ال ول

 اللغة وخصائصها ووظائفها وعن فضل تعمل االغة. أ ما املبحث الثاين حتدثت فيه عن  

 حيث أ ن الكتاب مل يمت دراس ته من قبل.ومن حيث املصادر واملراجع اعمتدت أ كرثية عىل الكتاب املدروس و 

 



 

 

 

 

 الفصل األول: 



 

جيةرالدراسة الخا                              الفصل األول:                    

 

 التعريف ابلاكتب:

ايد عبد اجمليد ابراهمي س نة      ايد عبد اجمليد:ودل ا  صل عىل حم يف أ بو اخلصيب مبحافظة برصة،شاعر وأ س تاذ جامعي عرايق 1948ا 

معل م،1990م ودكتوراه أ داب يف اللغة العربية 1984م وماجيسرت أ داب يف اللغة العربية 1973ديبلوم يف الرتبية وعمل النفس 

 1996ا من م،ومديرا للمركز الثقايف يف اجلامعة،ومعيد2002م حىت1992لكية الرتبية جبامعة البرصة من رئيسا لقسم اللغة العربية ب 

ىل   م ابللكية ال داب يف اجلامعة العراقية.1999ا 

،كام انتخب عضوا يف اجمللس املركزي 1993-1988انتخب لثالثة دورات متتالية رئيسا ل حتاد ال دابء و الكتاب فرع البرصة     

تصال يف اللغة العربية والنقد ال ديب يف جامعة العني  1992حتاد العام لل دابء والكتاب يف العراق س نةلال   مث عني مساق همارات ال 
 للعلوم والتكنولوجيا.1

 من أ مه مؤلفاته:     

كتاب ال مثال مجع وحتقيق/عامن مؤسسة الوراق-  

1999لشؤون الثقافية،بغداد ار البناء الفين يف شعر الهذلني،دراسة فنية حتليلية/دا -  

 ويف الشعر:

2012رؤية ومقارابت/دار الكتاب اجلامعي،عامن -  

2013الشعر والعسل/دار الكتاب اجلامعي،عامن -  
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جيةرالدراسة الخا                              الفصل األول:                    

 

 

 تعريف ابلكتاب:

     15/04/2011كتاب همارات التصال يف اللغة العربية ل ايد عبد اجمليد ابراهمي،اترخي النرش 

17*24 صفحة من جحم268حيتوي هذا الكتاب عىل   

 نرش من طرف مؤسسة الوراق للنرش والتوزيع،الطبعة ال وىل ،عدد اجملدلات:01، نوعه وريق غالف عادي، اللغة:عربية.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 www.wikipedia.org 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني:
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الدراسة الباطينية                                   الفصل الثاني:                               

 :املهارات املبحث الأول

 املهارة:/1    

  صناعته:أأتقهنا.من همر:ميهر همارة مبعىن حذق،يقال همر يف العمل:أأي اكن حاذقا به،وهمر يف:املهارة لغة-أأ 

قتصاد يف الوقت واجملهود معا.:يه الأداء املتقن القامئ عىل ا صطالحا-ب  الفهم،وال 

ل ابلتدريب املس متر،لأن املهارة ليست فطرية :يه الأداء املتقن للغة اس امتعا،حتداث وقراءة وكتابة،ول تتاملهارة اللغوية-ج حقق هذه املهارة ا 

تقا ىل ال  منا مكتس بة تعمتد عىل التدريب والتكرار والتعمل من الأخطاء حىت يصل املرء ا    ن يف الأداء.وا 

 أأنواع املهارات اللغوية: -د

ملهارات اللغوية اليت االلغة أأمه أأداة من أأدوات التصال،لأهنا أأسهل وس يةل للتفامه والتواصل مع الآخرين.وهو من أأمه  *همارة الاس امتع:    

 يتواصل عن طريقها الفرد مع اجملمتع.

  *أأنواع ال س امتع

ىل من حتب. :هو الاس امتع من أأجل المتتع مبا هو مسموع من شعر،أأو نال س امتع التذويق-1   رث،أأو الاس امتع ا 

 وهو الاس امتع مع الاهامتم مبا يسمع ال نسان وهو ال نصات.الاس امتع النشط:-2

 ارضة أأو عن طريق الندوات العلمية.اكن عن طريق احمل:وهو الاس امتع بغرض التعمل سواء الاس امتع الاستيعايب-3

ىل غري ذكل.وهو الاس امتع لختاذ قرار أأو موقف حامس مما يسمع كسامع القايض للخصوم،أأو سامع املعمل لس امتع الناقد:الا-4  طالبه...ا 

 ليعرف نقاط الضعف والقوة عنده ،لنقده،أأو همامجته. حوار املتلكم:وهو الاس امتع اذلي يركز فيه املس متع عىل الاس امتع ادلفاعي-5 

رهاف السمع ليك ميزي ما يسمع،وهذا النوع الاس امتع املمزي-6  يغلب عىل بعض فئات اجملمتع ممن ميزيون :وهو نوع من ال نصات وا 

 1الأصوات،اكلأطباء.

 *أأهداف الاس امتع:

 لقدرة عىل ال صغاء والانتباه فضال عن الرتكزي عىل املادة املسموعة.ا-1    

نصات لكوهنا ق -2     عداد الفرد.مية اجامتعية وتر غرس عادة ال   بوية هممة يف ا 

د-3      راك معاين املفردات يف ضوء س ياق الالكم املسموع.ا 
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الدراسة الباطينية                                   الفصل الثاني:                               

 معوقات الاس امتع:        

 الرشود اذلهين-1    

 الضجر وامللل-2    

 أأو القدرة عىل الاس امتع.ضعف الطاقة -3

  .د الالكم املهارة الثانية من همارات اللغة العربية بعد الاس امتع :يع*همارة التحدث  

ثراء احلصيةل اللغوية واملعرفية دلى أأفراد اجملمتع.وتعمل هبذا *همارة القراءة  ىل تغذية العقول وهتذيب ع:تعد القراءة مصدرا همام من مصادر ا 

 وملء أأوقات الفراغ بلك جديد ومفيد.  العواطف واتقاد الأفاكر،

 *أأنواع القراءة:  

منا متارس ابالقراءة الصامتة-1       لعني،والفكر فقط،مركزا عىل الفهم ادلقيق ملا يقرأأ.:ويه تمت دون أأن حيدث القارئ صوات ظاهرا،ا 

نسان بأأشاكل خمتلفة.  وهذا النوع من القراءة هو الأكرث ش يوعا يف احلياة،    ال 

،مع احلرص عىل ادلقة يف نطق ىل معىن مفهوموواحض يؤدي ا  للحروف املكتوبة بصوت مسموع،:ويه النطق الصحيح القراءة اجلهرية-2    

 اللكامت وسالمهتا.

 *أأمهية القراءة:    

كتساب القارئ خربات من خال-1       ل القراءةا 

نسان ابلآخرين  القراءة وس يةل ربط-2       فكر ال 

جياابيفالقراءة تؤثر -3        بناء خشصية ال نسان ا 

كتساب القارئ ثقة ابلنفس-4       ا 

 

 *همارة الكتابة:

ودليال عىل وهجة يف حمك الناس  يه أأداء منظم وحممك يعرب به الفرد عن أأفاكره ومشاعره وأأحاسيسه اليت جتول يف نفسه،وتكون شاهدا

 1ه.علي
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الدراسة الباطينية                                   الفصل الثاني:                               

 

  * أأنواع الكتابة وجمالهتا  

 عىل الأسلوب الأديب،أأي كتابة القصص واخلواطر واملذكرات. :ويه املعمتدةالكتابة الكتابة ال بداعية الفنية-1  

عداد البحث :ويه الالكتابة الوظيفية ال بداعية-2       دارة الندوة،وا  بداع ،وتتبع يف جمالت عدة اكملقاةل،وا  يت جتمع بني الوظيفية وال 

 العلمي....ا خل.

ئق العلمية بعيدا عن الصور اخليالية وامجلالية ،وتعمتد عىل ذكر كتابة احلقا:ويه املعمتدة عىل الأسلو العلمي،أأي الكتابة الوظيفية-3     

 احلقائق بدقة جمردة من ال حياء.

 *بعض جمالت الكتابة الوظيفية:        

 التلخيص-1              

 التقرير-2               

 طلب وظيفة-3              

 التعليق عىل خرب-4              

 *املهارات الكتابية العامة اليت جيب مراعاهتا: 

 لها فضال عن الوضوحترابط الأفاكر وتسلس -1      

 البعد عن العامية،وعدم التكرار اللكامت أأو امجلل ومتاسك العبارات وعدم تفككها.-2      

بتعاد عن الأخطاء النحوية والرصفية وال مالئية مع وضوح اخلط وعالمات الرتقا-3       مي.ل 

 حسن اخلط -4     

 أأمهية الكتابة: 

س يةل من الوسائل املهمة يف حفظ الرتاث ونقل العلوم واملعارف ،وذلا حرص النيب صىل هللا عليه وسمل عىل أأن يتعمل الكتابة يه و -1    

 أأحصابه القراءة والكتابة.

 هبا. صدر ال نسان ورمبا منعه احلياء أأو اخلوف من الترصحي عد الكتابة وس يةل فاعةل للتنفيس عن اخلواطر واملشاعر اليت جتول يفت-2    

بداع الأديب.-3         1تعد الكتابة وس يةل فاعةل لتسجيل الوقائع والأحداث،كام أأهنا وس يةل لال 
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الدراسة الباطينية                                   الفصل الثاني:                               

        

 :ال تصال/2

ليه ومجع ولما-ا تصال لغة:من وصل مبعىن:مض ا  ليه.و -ل   وصل املاكن:بلغه وانهتى  ا 

تصال -ب جاملها يف تعريف يقول:ة تعريفات عداصطالحا:لال   ميكن ا 

س تقبالها)رساةل( بني طرفني )مرسل ومس تقبل( يف س ياق أأو حميط معني رسال املعلومات والأفاكر أأو الأراء...وا  نه معلية ا  ،ابس تخدام ا 

 وس يةل مناس بة ورمز واحض ومفهوم.

 أأهداف ال تصال:-ج

تصال أأهداف عديدة:      لال 

 *تبادل املعلومات 

تصال*حتقي  ق التفامه وال نسجام بني طريف معلية ال 

 *الفوز بتعاون الآخرين

تصال:-د       عنارصال 

 :هو ابعث أأو مصدر الرساةل املرسةل للمس تقبل ويه الهدف من معلية ال تصال.*املرسل      

 :وهو من يتلق  الرساةل من املرسل*املس تقبل      

ىل املس تقبل.        *الرساةل:ويه املعىن أأو املعلومات أأو الأفاكر أأو الأراء أأو القرارات اليت يراد توصيلها ا 

تصال مثل:املقابالت،ال جامتعات،الزايرات.*القناة        :يه الأداة أأو الوس يةل اليت عن طريقها يمت ال 

 حضة ورمزمفهوم.:بأأن يرسل رسالته بلغة وا*اللغة أأو الرمز أأو الش يفرة     

جامتعيا أأو دينيا.....اخل.هو احمليط العام اذلي يمت فيه ال  :و *الس ياق       1تصال سواء اكنت تعلمييا أأو ا 

    تصال:أأنواع ال  -ه 

تصال اذلي يس تخدم اللكامت أأو الألفاظ ل يصال الرساال تصال اللفظي-1    ليه،ويكون :هو ال  ىل املرسل ا  ما ةل املطلوبة من املرسل ا  ا 

 شفواي أأو مكتواب.

س تخدام ال شارة يف جمالت ال تصال غري اللفظي-2    منا يمت عرب طرق أأخرى اك  تصال اذلي ل يس تخدم اللكامت أأو الألفاظ وا  :هو ال 

متعددة،وقد يكون من أأشهرها اس تخداهما يف لغة اجلسم.وقد يشمل هذا التصال لغة الألوان،املالبس،الطقوس،والهدااي 

 2لورود.والعطور،وا
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الدراسة الباطينية                                   الفصل الثاني:                               

 

 مس توايت التصال:-و

 لالتصال مس توايت عدة،مهنا:    

 الم اليقظة:وهو اذلي يمت داخل ال نسان)التصال مع النفس(ومن أأمثلته:أأحالتصال اذلايت-1 

 :وهو اذلي يمت بني خشصني يف ماكن واحد وزمان واحد مثال:التصال الهاتفي.الفرديالتصال -2 

 الت:املذايع.ي يمت بني عدد من املشاركني ومن أأمثلته:اجمل:وهو اذلالتصال امجلاهريي-3 

 معوقات ال تصال:-ه

 ميكن ملعوقات التصال أأن حتدث مع أأي عنرص من عنارصه الس تة ويه معوقات متعددة ومتنوعة:    

 التعايل عند احلديث-1 

 الس يطرة عىل احلديث -2 

 املقاطعة املس مترة أأثناء احلديث-3 

 ريات غري مناس بة اس تخدام مصطلحات أأو تعب-4 

 1س يةل اتصال غري مناس بة،ويه أأمه عوامل التصال حيث يكون للوس يةل أأثر فاعل يف التصال.و اختيار -5 
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الدراسة الباطينية                                   الفصل الثاني:                               

 

 :اللغةاملبحث الثاين

 :أأصوات يعرب هبا لك قوم عن أأغراضهم،ويه عىل وزن فعاةل من الفعل.اللغة/1 

 لغوت أأي تلكمت.     

جامعة لغوية  وعرفها بعض العلامء املعارصين واحملدثني فقالوا:يه اعتباطي لرموز صوتية تس تخدم لتبادل الأفاكر واملشاعر بني أأعضاء

 متجانسة.

ري والتصال وميكن تعريف اللغة:يه نظام رمزي وصويت ذو مضامني حمددة تتفق عليه جامعة معينة يس تخدمه أأفرادها يف التفكري والتعب 

 بيهنم. فامي

 خصائص اللغة:/2

ىل *اللغة ذات نظام خاص:تتصف اللغة النظامية وختضع لقواعد وقوانني تنظم اس تخداهما كوجود الفاعل واملفعول به وتصن      يف اللكامت ا 

 أأفعال وأأسامء.

تالف اللغات عشوائية،ومن ذكل أأىت اخ أأي أأن العالقة بني شلك اللكمة)كتابة اللكمة أأو رمسها(وبني مدلولها عالقة *اللغة رمزية:    

 واللهجات.

 يف مجموعها لكمة ومجموعها عبارة.:يه حروف هيجائية تعد رموزا صوتية تكون *اللغة صوتية    

ملعىن ن اللغة هو نقل ام:نقل املعىن وايصال الفكرة عرب الألفاظ اليت يتفق عىل دللهتا أأبناء اجملمتع الواحد.فالهدف *اللغة ذات مضامني    

 وتوصيل الفكرة.

منا يه نظام متحرك ومتطور كام يصفها *اللغة متطورة وانمية      لامؤها.ع:اللغة ليست شيئا جامدا أأي ل تقبل التطور والمنو وا 

ىل د*اللغة مكتس بة:     رجة يودل ال نسان دون معرفة أأية لغة لكنه يودل ودليه الاس تعداد لتعمل أأية لغة انسانية اكنت بعض النظر ا 

 1تعقيدها،ومير ال نسان مبراحل عدة لكتساب اللغة يه:

 قبل اللغة او مرحةل الرصاخ والباكء. مرحةل ما-       

 مرحةل املناغاة-       

 مرحةل احملااكة-       

 مرحةل الالكم-       
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الدراسة الباطينية                                   الفصل الثاني:                               

 

 وظائف اللغة:/3

ة اللغة ابلتعبري والتواصل والتفامه رمغ أأن بعضهم يرفض تقييد وظيفيتفق أأغلبية علامء اللغة احملدثني عىل أأن وظيفة اللغة يه:التعبري 

 والتواصل.

 وقد حاول هاليداي تقدمي حرص بأأمه وظائف اللغة فمتخضت حماولته عن الوظائف الآتية:     

املبكرة أأن يُش بعوا  منذ طفولهتموهذه الوظيفة يه اليت يطلق علهيا "أأان أأريد" فاللغة تسمح ملس تخدمهيا *الوظيفة النفعية الوس يلية:       

 حاجاهتم وأأن يعربوا عن رغباهتم.

 لآخرين.اوتعرف ابمس وظيفة أأفعل كذا،ولتفعل كذا مفن خالل اللغة يس تطيع الفرد أأن يتحمك يف سلوك *الوظيفة التنظميية:       

نسان أأن  فاللغة يه الوس يةل أأو الأداة اليت يعمتد علهيا الانسان*الوظيفة الفكرية:        يف ابراز وايصال ما جيوب بفكره للغري.فال ميكن لال 

 1يفكر دون لكامت.

 :فاللغة تساعد ال نسان منذ طفولته يف التعبري عام يريد وتبليغ حاجاته للغري.*الوظيفة النفعية      

نسان أأو حزنه،أأو غضبه *الوظيفة النفس ية        أأو هدوءه:فبدون لغة ل ميكن حتليل او تفسري سعادة ال 

 فضل تعمل اللغة:/4

ذا علمنا أأن من العلامء من أأوجب تعمل اللغة واتقاهنا،قال معر بن  يرى كثري من العلامء أأن الالكم بغري العربية قد يورث النفاق ول تعجب ا 

هنا من دينمك.تعلموا العرب :-يض هللا عنهر-اخلطاب هنا من دينمك،وتعلموا الفرائض فا   ية فا 

ىل درجة الكامل  وقال املسترشق"ارنست رينان"يف كتابه اترخي اللغات السامية:من أأغرب املدهشات أأن تنبت تكل اللغة القوية وتصل ا 

 2اليت فاقت أأخواهتا بكرثة مفرداهتا ودقة معانهيا وحسن نظام مبانيا.عند أأمة من الرحل،تكل اللغة 

آن أأ  حبوها حبا عظامي،ووهبوا لها نفوسهم،فنقحوها ووضعوا قواعدها وأأصلوا حنوها ورصفها هكذا فعل سلفنا الصاحل يف خدمهتم للغة القرأ

 3حىت بلغت درجة الكامل والصفاء.

عرب عرص التكنولوجيا وال خرتاقات الفضائية والثورة املعلوماتية فقد فشا فينا التخاذل والتاكسل و التقاعس فكنا كقول اما حنن ال

لهيا نظرة ازدراء واهتموها ابلعجز والقصوروعدم صالحيهتا للعرص".أأحدمه:"خفلف من بعد السلف خل  4ف تنكروا للغهتم واحتقروها،ونظروا ا 
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الدراسة الباطينية                                   الفصل الثاني:                               

 وفقة عند بعض الأساليب البالغية:

تصال دراية ببعض الأساليب البالغية وهنا ميكن الوقوف عند بعض الاساليب والقضااي اليت جيب معرفهتا و     مهنا:يتطلب يف ال 

 الفصاحة:-1     

ىل الفهم واملأألوفة الاس تعامل بني الكتاب والشعراء ملاكن حس هنا،واللكمة الفصيحة يه اليت ختلو من عيوب  يه الألفاظ الظاهرة املتبادرة ا 

 غرابة الاس تعامل./3خمالفة الوضع./2تنافر احلروف./1ثالثة يه:

 البالغة:-2    

سهلهم شارة وقيل أأن معاوية سأأل معرو بن العاص من أأبلغ الناس؟فقال:أأقلهم لفظا،وايه وضوح ادللةل وانهتاز الفرصة وحسن ال  

 معىن،وأأحس هنم بدهية.

 الفرق بني الفصاحة والبالغة:  

ن البالغة يف املعاين  ا 

 أأما الفصاحة يف الألفاظ

 1ولفظ فصيح.-فيقال:معىن بليغ
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الدراسة الباطينية                                   الفصل الثاني:                               

 تلخيص حمتوى الكتاباملبحث الثالث: 

 يتحدث كتاب همارات التصال يف اللغة العربية عن اللغة وهمارات التصال  

تصال وأأخالقياته وأأنواع اخلطاب وامل  هارات اللغوية حيت تناول الاكتب يف هذا الكتاب ثالثة مباحث رئيس ية:تناول يف املبحث الأول ال 

 لكتابة.ع،همارة القراءة،همارة االيت من أأمهها:همارة التحدث،همارة ال س امت

اليت يلج  حيث أأصبحت املهارات اللغوية رضورة ملحة للك مثقف بوجه عام،ويه لزمة ملن يعمل يف حقل التعلمي ويه من أأمه املهارات

 املتعمل عربها ميدان اكتساب اي لغة،يتوقف عىل تعلميها ابلطريقة الصحيحة.

 أأما املبحث الثاين فانرصف للغة ووظائفها وخصائصها.

نسان أأفاكر حيث تعترب  تصال حيث أأهنا تغطي لال   ًا جديدة وتوهجهاللغة من أأفضل وسائل ال 

لتعرف عىل ومن خصائص اللغة:اللغة اتصال:أأي أأهنا تنقل حمتوى الرساةل،وخاصية الصوت:ويه من أأساس يات اللغة ويه الوس يةل الأوىل ل 

 مدلولت اللغة وفهمها .

مع تصال داخل اجملمتع حبيث تتأألف من رموز حتمل معان يفهمها ويعرفها السااللغة لها معىن وذكل لأهنا تس تعمل كوس يةل لال

 واملتحدث،والقارئ والاكتب.

شارة حبيث يعرب اللغة   عن يشء هل دلةل يدل عىل يشءجمرد أأو يشء حمسوس.اللغة رموز:أأي ا 

 1وحتدث عن فضل تعمل اللغة.
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 الخاتمة:

        

ىل:   ويف هناية حبثنا وتواصلنا من خالل هذه ادلراسة ا   

 همارات االتصال من أ مه املهارات يف حياتنا اليومية-1

 للمهارات االتصال فضل يف تواصل بني أ فراد اجملمتع -2

 أ مهها يف التطور والتغري الاجامتعي والثقايف وأ ن االتصال يلعب دورا-3

 وهذا الكتاب ساعد عىل تعرف عىل املهارات االتصال وامتالكها اس امتعا،حتداث،قراءة،كتابة

ىل نتاجئ.  ويف اخلتام نرجو من هللا عزوجل أ ن نكون قد وفقنا يف حبثنا هذا واس تطعنا ايصال فكرة حول املوضوع وتوصلنا ا 
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