
 

 انظـــُزح انذارُـخ
 

 
  هعكاشهناء 

 الدانًؤؤؤ  

ُؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤخ   انؼًه

 

 

سىهاج تجامعة  العماقات العامه تخصصلعما  من قسم االدرجة دكتىراه فى االداب 

والتذاول تين  لعلى نفقة الجامعة تتقذير مرتثة الشرف االولى مع التىصية تالطثع

 الجامعات العرتية.

 انخجؤؤؤؤؤؤزاد

 

 

 

o  عبيؼخ  ثكهُخ االػالو ثمظى انؼاللبد انؼبيخ واالػالٌػضى  ُئخ يؼبوَخ

  2102   فجزاَزؽزً 2102يٍ  فبروص ثبالطكُذرَخ

o ثكهُخ االػالو عبيؼخ فبروص  ٌيذرص ثمظى انؼاللبد انؼبيخ واالػال

 .2102انً َىنُى  2102 فجزاَز ثبالطكُذرَخ يٍ

o  نالػالو  انؼبنً ثبنًؼهذ انذونً انؼاللبد انؼبيه واالػالٌيذرص ثمظى

 انً االٌ. 2102ثبكبدًَُخ انشزوق يٍ اغظطض 

هـبراد  اًن
 

 : الحاسة اآللي

   .عذاً نهؾبطت اِنٍعُذ يظزخذو 

 الخثرات التذريسية:

 * يمذيخ فً االرصبالد انزظىَمُخ     *انجزرىكىل وانًزاطى.

 *فٍ االلُبع.      

 *يؼًم انؼاللبد انؼبيه واالػالٌ.

 االػالٌ.*كزبثخ ورصًُى 

 * انزخطُط ورػبَه انؾذس.

 *انؾًالد فً يغبل انؼاللبد انؼبيه.

 * انزخطُط نهؼاللبد انؼبيه.

 * اَزبط انؾًالد االػالَُخ.

 

 



 

 * ادارح انظًؼخ وانًكبَخ.

 * اصىل انًزاطى انذونُخ ولىاػذ االرُكُذ.

 * يمذيخ فً انؼاللبد انؼبيخ واالػالٌ.

 * االػالو وادارح االسيبد.

 انً االرصبل.* يذخم 

 * االرصبالد انزظىَمُخ انًزكبيهخ.

 *ادارح االػالٌ.

 *يذخم انً االػالٌ.

 * ادارح ػاللبد ػبيه.

 * انزظىَك االنكززوًَ.

 * اَزبط االػالٌ.

 * رُظُى انً رًزاد وانًؼبرض

 * انكزبثخ نالػالٌ.

 ثمظى انؼاللبد انؼبيه زخزطان بديشزوػ انؼذَذ يٍ*االشزاف ػهً 

 .ؽصهىا ػهً رمذَز يًزبسوواالػالٌ 

 المهارات اللغىية:

 انهغخ انؼزثُخ: انهغخ األطبطُخ.  -

  انهغخ اإلَغهُشَخ: رؾذصب و كزبثخ. -

 الذورات التذريثية:
 دورح  اعزا ب يزكش رطىَز انزؼهُى ثغبيؼخ فبروص -

 (Research and Postgraduate Studies)رؾذ ػُىاٌ 
،(Registration System) ،(Academic Intergrity) 

،(Quality Assurance) ،(Credit Hour System) ، 

(Academic Advising)  ،(Philosophy of Teaching) ، 

(Learning Styles)(،Methods of Students Assessment)  ،

(Managing Lectures) ،(Interactive Modalities)   

 .4112طجزًجز 1:51فً انفززح يٍ 

دورح رًُُخ لذراد أػضبء  ُئخ انزؤذرَض، و انزؤٍ أعزا ؤب يزكؤش رطؤىَز  -

 Stress and Anger)انزؼهؤؤؤُى ثغبيؼؤؤؤخ فؤؤؤبروص رؾؤؤؤذ ػُؤؤؤىاٌ 

Management) 4112دَظًجز  3، ثزبرَخ. 

ثزمؤؤؤذَز  (General English)انؤؤؤذوراد انخبصؤؤؤخ ثبنهغؤؤؤخ اإلَغهُشَؤؤؤخ -

 .:IBA 411)يًزبس( يٍ األكبدًَُخ انجزَطبَُخ انذونُخ
 

 

 

 



 

 

 DALE CARNEGIE TRANINGح اعزا ب دور -
 The Dale Carnegie Seminar in Effectiveثؼُؤؤؤؤىاٌ   

Communications &Human Relations 4114. 

 Global Knowledgeدورح اعزا ب  -
 App102-Microsoft Excel 2010-Advanced Levelثؼُؤؤىاٌ 

4113. 

 درعخ. 291دورح ثغبيؼخ انمب زح نهؾصىل ػهً انزىفم ثًغًىع  -

دورح يؤؤٍ يؼهؤؤذ انمؤؤىاد انًظؤؤهؾخ ثبالطؤؤكُذرَخ فؤؤً انهغؤؤخ االنًبَُؤؤخ ولؤؤذ رؤؤى  -

 اعزُبس انًظزىي االول وانضبًَ.

ورشخ ػًم خبصخ ثإػذاد يهفبد انًمزر اعزرهؤب عبيؼؤخ فؤبروص طؤجزًجز  -

4112. 

ورشؤؤؤخ ػًؤؤؤم خبصؤؤؤخ ثإػؤؤؤذاد خزَطؤؤؤخ انًؤؤؤُهظ  اعزرهؤؤؤب عبيؼؤؤؤخ فؤؤؤبروص   -

 .4112َىفًجز

انزؼهُى انغًبػٍ اعزرهب عبيؼخ فبروص  ورشخ ػًم خبصخ ثبطززارُغُبد -

 .4112دَظًجز

ورشخ ػًؤم خبصؤخ ثكُفُؤخ رىصؤُب انجؤزايظ وانًمؤزراد اعزرهؤب عبيؼؤخ  -

 .4112فبروص َُبَز 

دورح رًُُخ لذراد أػضبء  ُئخ انزؤذرَض، و انزؤٍ أعزا ؤب يزكؤش رطؤىَز  -

، (Student assessment 2)انزؼهؤؤُى ثغبيؼؤؤخ فؤؤبروص رؾؤؤذ ػُؤؤىاٌ 

 .:411 اثزاَم28ثزبرَخ 

دورح رًُُخ لذراد أػضبء  ُئخ انزؤذرَض، و انزؤٍ أعزا ؤب يزكؤش رطؤىَز  -

، (Student assessment 1)انزؼهؤؤُى ثغبيؼؤؤخ فؤؤبروص رؾؤؤذ ػُؤؤىاٌ 
2016 

دورح رًُُخ لذراد أػضبء  ُئخ انزؤذرَض، و انزؤٍ أعزا ؤب يزكؤش رطؤىَز  -

، (Motivation and feedbace)انزؼهُى ثغبيؼخ فبروص رؾؤذ ػُؤىاٌ 

 .:411ثزبرَخ اغظطض 

دورح رًُُخ لذراد أػضبء  ُئخ انزؤذرَض، و انزؤٍ أعزا ؤب يزكؤش رطؤىَز  -

، ثزؤبرَخ (Make your Video)انزؼهؤُى ثغبيؼؤخ فؤبروص رؾؤذ ػُؤىاٌ 

 .4112 َىفًجز

دورح رًُُؤؤخ لؤؤذراد اػضؤؤبء  ُئؤؤخ انزؤؤذرَض وانزؤؤً اعزا ؤؤب يزكؤؤش رطؤؤىَز  -

ثزبرَخ َىفًجز  Postive Thinking انزؼهُى ثغبيؼخ فبروص رؾذ ػُىاٌ

4112. 

دورح رًُُؤؤخ لؤؤذراد اػضؤؤبء  ُئؤؤخ انزؤؤذرَض وانزؤؤً اعزا ؤؤب يزكؤؤش رطؤؤىَز  -

ثزؤؤؤبرَخ  Negotiation Skillsانزؼهؤؤؤُى ثغبيؼؤؤؤخ فؤؤؤبروص رؾؤؤؤذ ػُؤؤؤىاٌ 

 .4112اثزاَم 
 



 

 

دورح رًُُؤؤخ لؤؤذراد اػضؤؤبء  ُئؤؤخ انزؤؤذرَض وانزؤؤً اعزا ؤؤب يزكؤؤش رطؤؤىَز  -

ثزؤبرَخ يؤبَى  The good Leaderاٌ انزؼهُى ثغبيؼخ فبروص رؾؤذ ػُؤى

4112  

دورح رًُُخ اػضؤبء  ُئؤه انزؤذرَض وانزؤً اعزا ؤب يزكؤش رؤذرَت اػضؤبء  -

 ُئه انزذرَض ثغبيؼخ انمؤب زح ثؼُؤىاٌ اطؤزخذاو انزكُىنىعُؤب فؤً انزؤذرَض 

 4112ثزبرَخ طجزًجز

دورح رًُُخ اػضؤبء  ُئؤه انزؤذرَض وانزؤً اعزا ؤب يزكؤش رؤذرَت اػضؤبء  -

بيؼخ انمؤب زح ثؼُؤىاٌ انُشؤز انؤذونً نهجؾؤىس انؼهًُؤخ فؤً  ُئه انزذرَض ثغ

 4112انزذرَض ثزبرَخ طجزًجز

دورح رًُُخ اػضبء  ُئه انزذرَض وانزً اعزا ب يزكش انزذرَت ثبكبدًَُؤخ  -

انشؤؤزوق ثؼُؤؤىاٌ ورشؤؤخ ػًؤؤم ؽؤؤىل كُفُؤؤخ اعؤؤزاء االيزؾبَؤؤبد انغش ُؤؤخ 

 4141انكززوَُب ثزبرَخ يبرص 

دورح رًُُخ اػضبء  ُئه انزذرَض وانزً اعزا ب يزكش انزذرَت ثبكبدًَُؤخ  -

انشؤؤزوق ثؼُؤؤىاٌ ورشؤؤخ ػًؤؤم ؽؤؤىل اطؤؤزخذاو رطجُمؤؤبد يُكزوطؤؤىفذ فؤؤً 

 4141رمذَى انًؾبضزاد وانذروص ثزبرَخ يبَى 

ب يزكش انزذرَت ثبكبدًَُؤخ دورح رًُُخ اػضبء  ُئه انزذرَض وانزً اعزا  -

ظؤؤت رفبػؤؤم انطؤؤالة يؤؤغ انزؼهؤؤُى ػؤؤٍ ثؼؤؤذ انشؤؤزوق ثؼُؤؤىاٌ كُفُؤؤخ رؾذَؤؤذ َ

 4141ثزبرَخ يبَى 

دورح رًُُخ اػضبء  ُئه انزذرَض وانزً اعزا ب يزكش انزذرَت ثبكبدًَُؤخ  -

انشزوق ثؼُىاٌ َظبو انؼًم ثبنكُززوالد فؤً ااؤبر رطجُؤك َظؤبو انجؾؤىس 

 4141ثزبرَخ يبَى 
 

انزذرَت ثبكبدًَُؤخ دورح رًُُخ اػضبء  ُئه انزذرَض وانزً اعزا ب يزكش  -

 4141انشزوق ثؼُىاٌ ورشخ انزصؾُؼ االنكززوًَ نهجؾىس ثزبرَخ يبَى 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ذواد :  اُن

  .4112َذوح اعزرهب عبيؼخ فبروص نهىاء طبيؼ طُب انُشل دَظًجز  -

َؤؤذوح ػؤؤٍ اطؤؤزار انؾضؤؤبرح انفزػىَُؤؤخ نهؤؤذكزىر سا ؤؤً ؽؤؤىاص اعزرهؤؤب  -

 .4112عبيؼخ فبروص فً اثزاَم 

َظًزهؤؤب انفزلؤؤخ انضبنضؤؤخ ثكهُؤؤخ   You Canيُظؤؤك ويشؤؤزف َؤؤذوح ثؼُؤؤىاٌ  -

االػالو عبيؼخ فبروص فً اابر يمزر انزخطُط ورػبَخ انؾذس ثؾضؤىر 

كؤؤبثزٍ يصؤؤز وانُؤؤبدي اال هؤؤً انظؤؤبثك يؾًؤؤذ فؤؤبروق واالػاليؤؤً انًزًُؤؤش 

 يؾًذ َشأد 9191ثزادَى 

انًظؤؤزػ انًظؤؤئىنُخ االعزًبػُؤؤخ نهؤؤذرايب و يُظؤؤك ويشؤؤزف َؤؤذوح ثؼُؤؤىاٌ -

وػاللزهى ثبنمضبَب انًغزًؼُخ َظًزهب انفزلؤخ انزاثؼؤه ثمظؤى ػاللؤبد ػبيؤه 

واػالٌ ثبكبدًَُخ انشزوق فً اابر يمزر رُظؤُى انًؤ رًزاد وانًؼؤبرض 

 ثؾضىر انفُبٌ انمذَز يؾًذ انشمُُمُزي وانًخزط انًظزؽً ايُم شىلً.

 

االَشؤؤؤؤؤؤؤطخ 

 االكبدًَُخ

 وانًظئىل انز ُظٍ ػٍ انغذاول ايبو ادارح انغبيؼه. ل ثبنكهُخذاوػضى ثهغُخ انغ

 ػضى ثهغُخ انًطجىػبد ثبنً رًز انؼهًٍ انذونٍ االول نهكهُخ وانذٌ -

 .4112َىفًجز  3-1ػمذ خالل انفززح يٍ 

 انًظئىل ػٍ يؼُبر اػضبء  ُئخ انزذرَض ثبنغىدح. -

 ػضى ثهغُخ ادارح االسيبد ثبنكهُخ. -

 انًُظك االداري وانزُفُذي نهً رًز انؼهًً انذونً انضبًَ نكهُخ االػالو  -

 .4112عبيؼخ فبروص ثبالطكُذرَخ 

 يظئىل يظبػذ نًؼُبر انًؼبَُز االكبدًَُخ ثبنًؼهذ انذونً انؼبنً نالػالو  -
 .كبدًَُخ انشزوقثب

 ونًيُظك نجزَبيغً انزظىَك االػاليً واانؼاللبد انؼبيه واالػالٌ ثبنًؼهذ انذ -

 .بكبدًَُخ انشزوقانؼبنً نالػالو ث

 .كبدًَُخ انشزوقانؼبنً نالػالو ثب ثبنًؼهذ انذونًيذَز وؽذح انؼاللبد انؼبيه  -

 .4112فً ػمذ  نهكهُخ وانذٌ ضبًَانًشبركخ فً انً رًز انؼهًٍ انذونٍ ان -

 و انًشبركخ فً انً رًز انؼهًً انذونً انضبنش  نهًؼهذ انذونً انؼبنً نالػال -

 .4112ثأكبدًَُخ انشزوق فً اثزاَم 

 غبيؼُخ ثكهُخ االػالو انًشبركخ فً ي رًز رطىَز انذراطبد ان -

 4112اكزىثز فً َىَُه  2عبيؼخ 

 و نهًؼهذ انذونً انؼبنً نالػال  زاثغانًشبركخ فً انً رًز انؼهًً انذونً ان -

 .4119ثأكبدًَُخ انشزوق فً 

 و نهًؼهذ انذونً انؼبنً نالػال  انخبيضانًشبركخ فً انً رًز انؼهًً انذونً  -

 .4144ثأكبدًَُخ انشزوق فً 

 

 
 


