متطلبات الجامعة
UST01

مهارات تالوة القران الكريم وتجويده

)(Skills of Holy Quran Recitation and Tajweed
------

-------

يعد هذا المقرر من المقررات المهمة؛ كونه متعلق بكالم اهلل تعالى ثم إنه من متطلبات الجامعة  ،وهو مقرر
نظري وتطبيقي يقوم الطالب فيه بتالوة وحفظ نصف جزء عم من سورة (الطارق – الناس)  ،ودراسة
اآلداب التي ينبغي ان يتحلى بها قارئ القرآن ،وفهم وتطبيق هذه األحكام عند قراءة القرآن الكريم  ،وتستخدم
طريقتي الحوار والمناقشة في التدريس ،ويتم تقديم الطالب من خالل تالوة القرآن أثناء اللقاءات التعليمية ،
والقيام بالتكليفات المصاحبة – الصفية والالصفية  -مع االمتحانين النصفي والنهائي.
اللغة اإلنجليزية((English Language(1)))1

UST02
------

-------

The current course provides students with the language basics of everyday English
to help them communicate in different real life situations. The course focuses more
on real life conversations and the basic grammars that will help each one in his/her
major.Moreover, the course provides students with plenty of writing and speaking
practices. The updates of the book allow students to be posted with the latest
language uses and functions that are easy and useable in real life situations.
UST03

------

-------

يهتم المقرر بتنمية المهارات اللغوية األساسية للطالب كونه من متطلبات الجامعة ويتناول جملة من النشاطات
االتصالية والدروس اللغوية واإلمالئية والتركيب ويحتوي على معارف ونصوص وتدريبات لغوية  ،ويتألف
من كتابين :
األول يركز على مهارتي االستماع والتحدث  ،والثاني يركز على مهارتي القراءة والكتابة ،مع احتوى كل
من الكتابين على أساسيات التركيب النحوي وبعض القواعد اإلمالئية ويعتمد المقرر أسلوب التدريبات
سي دي)المرفق بالكتاب مع االمتحان ( والتطبيقات العملية لكل طالب ،باإلضافة الى النصوص التطبيقية في
.النصفي والنهائي
UST04

------

-------

تنمية المهارات القيادية)(Leadership Skills Development

يهدف المقرر الى تنمية المهارات القيادية واإلدارية لدى الدارسين ،وتنمية قرص التميز لديهم ،من خالل
تعريفهم بسمات الشخصية القيادية واإلدارية ،وأهم طرق وأساليب التحول من التعبئة الى القيادة  ،وتعريفهم
بأهم استراتيجيات التميز والتفاعل القيادي ،اضافة الى تنمية بعض المهارات وأخالقيات القيادة واإلدارة
المتعلقة بالتخطيط وإدارة الذات واألخرين ،وطرق وأساليب اتخاذ القرارات الفعالة ،وأساليب التحفيز،
ومهارة قيادة التغيير ،وأخالقيات اإلدارة والقيادة.

UST05
------

-------

اللغة العربية)(Arabic Language

الثقافة اإلسالمية)(Islamic Culture

يعد مقرر الثقافة اإلسالمية من أهم المقررات الدراسية وذلك للدور الذي يساهم فيه هذا المقرر في تكوين
الشخصية المسلمة القادرة على قراءة ماضيها وفهم واقعها واإلسهام اإليجابي في بناء المستقبل بناءً يوفق
شرع اهلل ويلبي احتياجات العصر من غير إفراط وال تفريط (وسطية)  .ويتم أخذ هذا المقرر بطريقة الحوار
والمناقشة ،كما يكلف فيه الطلبة بالبحوث التي تخدم أهداف المقرر .ويتم تقييم الطلبة عن طريق المشاركة
الصفية والالصفية واألعمال التي يكلف بها الطلبة واالختبارات النصفية والنهائية.

متطلبات الجامعة
UST06
UST04

-------

The current course provides students with the language basics of everyday English
to help them communicate in different real life situations. The course focuses more
on real life conversations and the basic grammars that will help each one in his
major. Moreover, the course provides students with plenty of writing and speaking
practices. The updates of the book allow students to be posted with the latest
language uses and functions that are easy and useable in real life situations.

UST07
------

-------

-------

-------

CIT03

التفكير الناقد)(Critical Thinking

التفكير الناقد مادة هدفها األساسي بناء و تنمية مهارة الطالب الذهنية في مجال التعامل مع اآلراء واألفكار
المقروءة أو المسموعة أو المرئية إلبداء الرأي والمؤيد أو المعارض استناداً إلى المهارات الذهنية
المنظمة ،والمهارات المعرفية والخبرات والتجارب.
يتضمن العديد من الموضوعات الرئيسية كمفهوم التفكير الناقد وفائدته العملية والتعليمية وفي الفصل
الدراسي  ،ومعاييرة  ،ومعوقاته ومقوماته األساسية والمساعدة  ،وكيفية بناء حجج مقنعة باالستناد الى
االستدالل الناقد ،مع بيان صورة المغالطات والخدع والبالغة .
UST09

------

مهارات االتصال)(Communications Skills

يهدف مقرر مهارات االتصال إلى إلمام الطالب بالنظريات والمفاهيم األساسية في مجال االتصال اإلنساني ،
وتنمية المهارات األساسية في مجال التواصل الجيد مع الذات ومع اآلخرين  ،وتعزيز ممارستها في حياته
اليومية والعملية باستخدام أساليب جيدة تعتمد على التدريب والتقويم المتنوع والفعال  ،بما يسهم في إنجاح
حياته الخاصة والعملية على حد سواء.
UST08

------

اللغة اإلنجليزية((English Language(2)))2

مهارات الحاسوب)(Computer Skills

This course provides a student by basic skills for using computer at studying
environment, library, and at home. It presents the knowledge of basic computer
and information technology concepts. The course provides the knowledge needed
to operate and utilize the operating system and office software package, and to use
the computer for Internet access and electronic communication.
مناهج البحث)(Research methodologies
UST10
يعد هذا المقرر من أهم المقررات الدراسية كونه يمكن الطالب الجامعي من المعارات التي تساعده
على انجاز بحث التخرج ،وهو يعمل على إكسابه مجموعة من المعلومات والمعارف حول العلم والمعرفة ،
والبحث العلمي ومناهجه  ،وينمي االتجاهات اإليجابية لدى المتعلم تجاه البحث العلمي  ،ويتحقق ذلك من
خالل مجموعة من االنشطة الفاعلة ( طرائق واساليب تدريس ،ووسائل) كطريقى الحوار والمناقشة  ،والتعلم
الذاتي  ،والبحث ،والتطبيقات  ،مع استخدام الباوربوينت عند العرض ،وتقييم الطالب من خالل المشاركة
الصفية والتكليفات المصاحبة -الصفية والالصفية -واالختبار النصفي والنهائي.

