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32098: اختبار تحديد المستوى في اللغة االنجليزية
(اعطي هذا االختبار رقم مساق، الرقم أعاله، ويعامل تنظيميا على انه مساق)

يهــدف هــذا االختبــار إىل تحديــد مســتويات الطلبــة عنــد التحاقهــم بالجامعــة حســب قدراتهــم يف اللغــة اإلنجليزيــة. فالطلبــة الذيــن 

يحصلــون عــىل عالمــة 80% فأعــىل يف االختبــار، يتــم اعفاؤهــم مــن دراســة مســاق انجليــزي جامعــة 1 (10103)، متطلــب جامعــة 

اجبــاري. والطلبــة الذيــن يحصلــون عــىل عالمــة مــن 50% اىل 79%، يتوجــب عليهــم دراســة انجليــزي جامعــة 1 و انجليــزي جامعــة 

2، متطلبــات جامعــة إجبــاري. امــا الطلبــة الذيــن يحصلــون عــىل عالمــة أقــل مــن 50%، فعليهــم التســجيل لدراســة مســاق انجليــزي 

اســتدرا� (32100) والنجــاح فيــه قبــل أن يســجلوا يف أي مســاق لغــة انجليزيــة آخــر.

32100: انجليزي استدراكي 100
مســاق انجليــزي اســتدرا� 100 (32100) هــو مســاق لثــالث ســاعات غــ¡ معتمــدة، يطــرح للطلبــة الذيــن حصلــوا عــىل عالمــات 

متدنيــة (أقــل مــن 50%) يف اختبــار تحديــد املســتوى يف اللغــة االنجليزيــة. و»ــا أن االهتــªم الرئيــس لهــذا املســاق هــو تحســ¥ 

مســتوى الطالــب قبــل البــدء بدراســة مســاقات اللغــة االنجليزيــة مــن متطلــب جامعــة  ومســاقات التخصــص التــي تــدرس باللغــة 

ــث. ويحــاول هــذا املســاق الوصــول اىل مســتوى أداء  ــة واالســتªع والحدي ــراءة والكتاب ــارات الق ــز عــىل مه ــه يرك ــة، فان االنجليزي

ــب  ــا الطال ــي يحتاجه ــردات الت ــة املف ــادة حصيل ــدف اىل زي ــª يه ــة يف املســاقات الرئيســة. ك ــة االنجليزي ــول يف اللغ اكاد«ــي مقب

لألغــراض املختلفــة.

10103: لغة انجليزية 1
مســاق لغــة انجليزيــة 1 متطلــب جامعــة اجبــاري لثــالث ســاعات معتمــدة. يعطــى هــذا املســاق لــكل طلبــة الجامعــة بكلياتهــا 

ــر  ــة ) وتطوي ــتªع، واملحادث ــة، واالس ــراءة، والكتاب ــة ( الق ــة اإلنجليزي ــع يف اللغ ــة األرب ــارات اللغوي ــة امله ــرض تنمي ــة بغ املختلف

املفــردات ومهــارات االســتيعاب لــدى الطلبــة. كــª يقــدم املســاق مجموعــة مــن اســرتاتيجيات القــراءة املتنوعــة (كالتنبــؤ وتحديــد 

األفــكار الرئيســة والقــراءة التفصيليــة وربــط معلومــات النــص املقــروء بالتجربــة املعيشــة) وتطويــر هــذه االســرتاتيجيات مــن خــالل 

طيــف واســع مــن مواضوعــات القــراءة والكتابــة. ويشــجع املســاق كذلــك الطلبــة عــىل  تبنــي املنهــج التحليــيل واملســتقل للدراســة  

ويســاعد يف تحضــ¡ الطلبــة للتقــدم لبعــض االمتحانــات العامليــة. 

10322: انجليزي جامعة 2
(لطلبة التخصصات العلمية في العلوم والهندسة والزراعة والطب البيطري وتكنولوجيا المعلومات ...الخ)

ــة  ــاق لطلب ــذا املس ــرح ه ــدة. يط ــاعات معتم ــالث س ــة ولث ــة االجباري ــات الجامع ــاقات متطلب ــة مس ــن مجموع ــس اق م ــذا امل ه

تخصصــات العلــوم والهندســة والزراعــة والطــب البيطــري وتكنولوجيــا املعلومــات وغ¡هــا مــن التخصصــات العلميــة (غــ¡ الطبيــة). 

يعــرض هــذا املســاق للطلبــة نصوصــا علميــة يف اللغــة االنجليزيــة شــبيهة بالنصــوص التــي ســيواجهها يف دراســته االكاد«يــة. وتصــب 

ــر مهــارات املالحظــة والتحليــل التــي تســاعد عــىل االســتيعاب. يســتخدم  ــم النصــوص يف تطوي Óاريــن القواعــد واملفــردات وتنظي

 ªع وتوســيعها والحديــث عنــد الطلبــة. كــªاملســاق منهجــا متكامــال يســمح بالتفاعــل التواصــيل يف الصــف الختبــار قــدرات االســت

يعــزز عمليــة اكتســاب املفــردات مــن خــالل اســتخدامها يف الجمــل املكتوبــة، إىل جانــب تدريــب الطلبــة عــىل الكتابــة مــن خــالل 

األســئلة واإلجابــات وملخصــات األفــكار الرئيســة يف نصــوص القــراءة وتحضــ¡ التقاريــر.

10323: انجليزي جامعة 2
(االنجليزية للتخصصات االنسانية في اآلداب والشريعة والتربية والفنون الجميلة)

ــراءة  ــح) والق ــة ( التصف ــراءة الرسيع ــل الق ــا مث ــراءة بأنواعه ــارات االســتيعاب والق ــر مه ــدف املســاق بشــكل أســايس إىل تطوي يه

املتمعنــة (التفحــص). والتفكــ¡ التحليــيل والقــدرة عــىل إبــداء الــرأي يف املــادة املقــروءة. إىل جانــب ذلــك، «نــح املســاق الطلبــة 

ــة  ــة باللغ ــلوب الكتاب ــة أس ــوص وطبيع ــم النص ــة تنظي ــم طريق ــىل فه ــة ع ــب الطلب ــم تدري ــª يت ــم. ك ــر مفرداته ــة لتطوي الفرص

المساقات االجبارية للجامعة
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 ªاإلنجليزيــة مــن حيــث إدراك الفرضيــة والجملــة الرئيســية والثانويــة وأســلوب التمثيــل وغ¡هــا مــن أدوات تنظيــم النصــوص. كــ

يتــدرب الطلبــة عــىل أنــواع مختلفــة ألســاليب الكتابــة كاألســلوب الوصفــي، والتحليــيل والتفســ¡ي والقصــيص.... الــخ. ألن النصــوص 

ــارة توجهــه نحــو تحقيــق هــذه األهــداف. املخت

ويف حــال تــم التعاطــي معهــا بدقــة فــان الكتــاب املقــرر للمســاق يوفــر أسســاً جيــدة تهــدف إىل تطويــر مهــارات الطلبــة وÓكنهــم 

مــن اللغــة اإلنجليزيــة. وتعــّد مهــارات املحادثــة واالســتªع والكتابــة أجــزاء رئيســية يف املســاق.

10324: انجليزي جامعة 2
(االنجليزية للتخصصات الطبية وعلوم الصحة في الصيدلة والطب البشري والتمريض والبصريات)

هــذا املســاق متطلــب جامعــة اجبــاري لثــالث ســاعات معتمــدة  ويطــرح للطلبــة الذيــن يتخصصــون يف الطــب وعلــوم الصحــة، 

ويهــدف اىل Óكــ¥ الطلبــة مــن قــراءة واســتيعاب تتعلــق بحقــول تخصصاتهــم إىل جانــب مســاعدتهم يف دخــول ســوق العمــل او 

تكميــل تحصيلهــم العلمــي. ويركــز هــذا املســاق عــىل تنميــة مهــارات فهــم املقــروء وزيــادة مخــزون الطلبــة مــن املفــردات وتنميــة 

مهــارات التفكــ¡ النقــدي وحــل املشــكالت و اتخــاذ القــرارات مــن خــالل Óاريــن ونصــوص قصــ¡ة نســبيا متعلقــة بالرعايــة الصحيــة 

وتطويــر العاملــ¥ يف املهــن الطبيــة والصيدلــة والتمريــض والبرصيــات. كــª يركــز املســاق عــىل مهــارß الحديــث والكتابــة.

10325: انجليزي جامعة 2
(االنجليزية لطلبة االقتصاد والعلوم االدارية والقانون)

مســاق انجليــزي جامعــة 2 لطلبــة االقتصــاد والعلــوم االداريــة والقانــون هــو مســاق لثــالث ســاعات معتمــدة يركــز عــىل مهــارات 

اللغــة األربــع (القــراءة والكتابــة والحديــث واالســتªع). ففــي القــراءة، يقــدم املســاق للطلبــة مجموعــة مــن النصــوص يف االقتصــاد 

والقانــون مــن نصــوص اكاد«يــة ومجــالت وجرائــد تتعلــق بهــذا الشــأن يتعلــم الطلبــة مــن خاللهــا كيفيــة تحديــد األفــكار الرئيســة 

واســتخدام مفاتيــح النصــوص وبنــاء املفــردات وادراك الرتكيــب التنظيمــي للنــص واالســرتاتيجيات الخطابيــة. ويف الكتابــة، يكتســب 

ــث  ــة للحدي ــوار الرضوري ــارات الح ــر مه ــىل تطوي ــز ع ــون الرتكي ــث، يك ــرة. ويف الحدي ــة والفق ــة الجمل ــىل كتاب ــدرة ع ــة الق الطلب

ــة.  ــم النصــوص املحكي ــه املختلفــة ومســاعدتهم عــىل فه ــة النطــق بادوات ــان الطلب اليومــي. ويف االســتªع، يهــدف املســاق اىل اتق

ويهــدف املســاق أيضــا اىل تحضــ¡ الطلبــة للعمــل بفعاليــة يف عــاã االقتصــاد والقانــون بعــد التخــرج.

32101: االنجليزية في مكان العمل
(االنجليزية في مكان العمل لطلبة االقتصاد والعلوم االدارية والهندسة)

مســاق االنجليزيــة يف مــكان العمــل هــو مســاق لثــالث ســاعات غــ¡ معتمــدة يطــرح لطلبــة االقتصــاد والعلــوم االداريــة والهندســة. 

صمــم هــذا املســاق لتدريــب الطلبــة يف ســنتهم األخــ¡ة عــىل التواصــل الفعــال يف عــاã األعــªل، ويركــز عــىل مبــادىء وتطبيقــات 

االتصــال الشــفوي والكتــاæ العمــيل يف مجــال األعــªل مــع تركيــز خــاص عــىل الكتابــة وارســال الربيــد االلكــرتوä والــرد عليــه وكتابــة 

مقرتحــات املشــاريع ومناقشــتها امــام الجمهــور، إىل جانــب تدريــب الطلبــة عــىل اعــداد العــروض التقد«يــة وتنفيذهــا والتعبــ¡ عــن 

انفســهم شــفويا والتواصــل مــع مدرســيهم مــن خــالل برنامــج الجامعــة االلكــرتوä ”مــودل“.

10001051   دراسات فلسطينية
ــاد  ــل التطــورات واألبع ــا الراهــن، ويشــمل مجم ــى وقتن ــدم وحت ــذ الق ــا من ــة الفلســطينية وتطوره ــاول املســاق نشــأة القضي يتن

ــة،  ــارة الكنعاني ــدءا بالحض ــط¥، ب ــىل فلس ــارات ع ــب الحض ــروراً بتعاق ــخ القديم،م ــذ التاري ــطينية، من ــة الفلس ــية للقضي السياس

ــط¥،  ــىل فلس ــاä ع ــداب الربيط ــالمية، واالنت ــارة االس ــوالً إىل الحض ــة، وص ــة، والروماني ــية، واليوناني ــة، والفارس ــورية، والبابلي واألش

ــة. ــية الراهن ــورات السياس ــر التط ــاء بآخ ــطينية، وانته ــرصي يف األرض الفلس ــان العن ــة الكي ــط¥ بإقام ــاب فلس واغتص

 11000117مهارات القيادة واالتصال
يركــز املســاق عــىل تفاعــل الفــرد مــع اآلخريــن يف مجــاالت الحيــاة الخاصــة واملهنيــة والعامــة، ويســتعرض املســاق دور التواصــل 

الفعــال يف بنــاء عالقــات صحيــة مــع اآلخريــن وصيانــة هــذه العالقــات، كــª يســتعرض أهميــة التواصــل يف جوانــب عديــدة يف الحيــاة 

مثــل الحصــول عــىل وظيفــة، العمــل مــع الفريــق، ومهــارات التحــدث واالقنــاع والتأثــ¡ يف اآلخريــن.



 دليل جامعة النجاح الوطنية805

 11000102وصف مساق مستوى اللغة العربية 
يهــدف هــذا املســاق إىل النهــوض »ســتوى الطالــب لغويــاً يف مجــاالت النحــو والــرصف والكتابــة، وتعريفــه باملعجــم العــرæ وكيفيــة 

اإلفــادة منــه، ويــدرس الطلبــة لهــذا الغــرض نصوصــاً متنوعــة مــن قــرآن كريــم ونــí وشــعر بــ¥ قديــم وحديــث، مشــفوعة بتدريبات 

ــاء  ــو رضوري لالرتق ــª ه ــة م ــة نظري ــة وإمالئي ــة ورصفي ــواد نحوي ــة م ــب دراس ــية، إىل جان ــة األساس ــد اللغ ــج قواع ــئلة تعال وأس

»ســتوى أداء الطالــب وÓكينــه مــن التعبــ¡ الشــفهي والكتــاæ بلغــة عربيــة ســليمة.

 11000101 الثقافة اإلسالمية                                                                        
ــه  ــه ونظام ــه وتاريخ ــالم وحضارت ــة اإلس ــول طبيع ــليمة ح ــة س ــة وفكري ــم ثقافي ــة »فاهي ــد الطلب ــاق إىل تزوي ــذا املس ــدف ه يه

وموقفــه مــن عــدٍد مــن القضايــا الفكريــة املعــارصة، وتعزيــز انتªئهــم إىل أّمتهــم وحضارتهــم وثقافتهــم، وتقويــة الــوازع الدينــي 

والقيمــي يف نفوســهم. ويتنــاول املســاق املوضوعــات اآلتيــة: مفهــوم الثقافــة اإلســالمية ومصادرهــا، القــرآن الكريــم والســنة النبويــة، 

العقيــدة اإلســالمية والرشيعــة اإلســالمية. نظــم اإلســالم: نظــام العبــادات، ونظــام األخــالق، والنظــام االجتªعــي، والنظــام االقتصــادي، 

والنظــام الجنــاò، والنظــام الســيايس، التحديــات الداخليــة والخارجيــة التــي تواجــه الثقافــة اإلســالمية، العوملــة، حقــوق اإلنســان، 

املــرأة يف منظــور اإلســالم، مســائل فقهيــة معــارصة، مكانــة فلســط¥ الدينيــة.

11000127 مقدمة في علم الحاسوب
يقــدم هــذا املســاق مدخــال للحاســوب واالســتخدامات األساســية للحســوبة يف الحيــاة العمليــة ويركــز املســاق عــىل مفهــوم عمــل 

ــة  ــاج املســاق  ملحــة تاريخي ــ¡ الحاســوب عــىل املجتمــع. يغطــي منه ــة وتأث ــة والربمجي ــه املادي ــك »كونات ــاط ذل الحاســوب وارتب

عــن تطــور الحاســوب واجيالــه، املكونــات املاديــة و الربمجيــة للحاســوب، انظمــة التشــغيل، شــبكات الحاســوب مــن حيــث االنــواع 

واملكونــات مــع الرتكيــز عــىل شــبكة االنرتنــت، انظمــة العــد و Óثيــل البيانــات، امــن البيانــات، و الســالمة العامــة.

”خدمة المجتمع“ رقم 10108
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب »ؤسســات املجتمــع وإســهامه يف جهــد تطوعــي لخدمتهــا، ويعمــل الطالــب 50 ســاعة يف 

الحــد األدõ يف خدمــة املجتمــع ليجتــاز هــذا املســاق بنجــاح، ويتطلــب مــن الطالــب حضــور ســتة محــارضات إرشــادية نظريــة حــول 

العمــل التطوعــي وحضــور تدريــب مكثــف لبعــض برامــج خدمــة املجتمــع عنــد اختيــاره مثــل هــذه الربامــج.


