
امعة  -   متطلبات ا
ون من ( ن: 17وتت سي   ) ساعة معتمدة موزعة ع جزأين رئ

امعة اإللزامية: 3-1 ا ( متطلبات ا   ) 13وعدد ساعا
Prerequisite 

  املتطلب السابق 
Pract. 
  العم 

Theo. 
 النظري 

CR 
الساعات  
 املعتمدة 

Code 
 الرمز 

Course Name 
  اسم املقرر 

-  2 2 3 UNRC101  Computer Skills  
اسوب ارات ا   م

- - 2 2 UNRC102 Arabic Language 
  اللغة العرية  

-  - 2 2 UNRC103 English Language 1 
ية  ل   1اللغة اإلن

UNRC103 - 2  2 UNRC201 English Language 2  
ية  ل   2اللغة اإلن

-  2 1 2 UNRC104 Physical and mental activities  
شطة  نيةأ   بدنية وذ

-  2 1 2 UNRC105 Community Development    
تمعية   التنمية ا

موع  13 10  6     ا
 
امعة االختيارة:   3-2 ا (متطلبات ا   ) 4وعدد ساعا

Prerequisite 
 املتطلب السابق 

Pract. 
  العم 

Theo. 
 النظري 

CR 
الساعات  
 املعتمدة 

Code 
  الرمز 

Course Name 
  سم املقرر ا

- -  2 2  UNRE101 French Language   
  اللغة الفرسية   

- -  2 2  UNRE102 Russian Language  
 اللغة الروسية

UNRC201  2 1 2 UNRE301 Critical Thinking  
  النقدي التفك 

- -  2 2 UNRE103 Sociology 
    علم االجتماع

- - 2  2 UNRE104  Introduction to Business  
 مدخل إ األعمال 

- - 2 2 UNRE105  Ecology 
ئة   علم الب

- - 2 2 UNRE106   نة   أخالقيات امل
Professional Ethics 

  - 2 2 UNRE107  Communication Skills  



ارات التواصل    م

موع املطلوب  4 4/3  2/-     ا



امعة   3-3   توصيف مقررات متطلبات ا
UNRC101Computer Skills (اسوب ارات ا  (م
(3 Credit Hours, Prerequisite: -)  
This course covers the basic issues related to information technology including: Computer equipment and 
applications, Computer classification and components, with an emphasis on developing student skills in using 
word processing, spreadsheet and presentation software. 

UNRC101   اسوب ارات ا   م
  ساعات معتمدة ؛ املتطلب السابق : ال يوجد)  3(

وناتھ   يفاتھ وتطبيقاتھ وم اسوب وتص ية، أجيال ا ات حاسو ناول املقرر مواضيع تتعلق بتقانة املعلومات من برمجيات وتج ي
ر  و يركز ع تطو داول والعرض.و ة النصوص وا اعة  استخدام برمجيات معا م من ال ارات الطالب بما يمك     م

UNRC102 Arabic Language ( اللغة العرية (  
(2 Credit Hours, Prerequisite: -)  
This course focuses on skills in reading, writing, structuring ideas and rephrasing essays, letters, articles and reports 
in the technical and professional areas.    

UNRC102  اللغة العرية  
  ) ال يوجدساعتان معتمدتان ؛ املتطلب السابق :  2(

ع ع  املُقرر  صياغة  ُيرّكز  عادة  و والكتابة  القراءة  العرية   اللغة  سالمة  واملقاالت    املواضيعزز  شائية  التقارر اإل وُمختلف 
نيًا.  اديميًا وم ة أ   املطلو

UNRC103 English Language 1 ( ية ( ل 1اللغة اإلن  
(2 Credit Hours, Prerequisite: -)  
This course aims at building English communication skills to students to enable them to continue their study tasks 
in English. This course is considered as an introduction to enhance listening and oral capabilities focusing on group 
interaction listening and speaking (Pre-intermediate level). 

UNRC103  ية ل   1اللغة اإلن
  ) ال يوجدساعتان معتمدتان ؛ املتطلب السابق :  2(

ذا امل عت  ذه اللغة. و عة األعمال الدراسية  م ملتا غية تحض ية للطلبة  ل ادثة باللغة االن ارات ا قرر دف املقرر إ بناء م
ر  ية و ن القدرات السماعية والشف موعةمدخًال لتحس ديث واالستماع ضمن ا    (مستوى ما قبل املتوسط).  كز ع التفاعل وا

UNRC201 English Language 2 ( ية ( ل 2اللغة اإلن  
(2 Credit Hours, Prerequisite: UNRC103)  
This course aims at building English communication skills to students to enable them to continue their study tasks 
in English. This course is considered as an introduction to enhance listening and oral capabilities focusing on group 
interaction listening and speaking (Intermediate level). 

UNRC201  ية ل   2اللغة اإلن
  ) UNRC103ساعتان معتمدتان ؛ املتطلب السابق :  2(

ذا امل عت  ذه اللغة. و عة األعمال الدراسية  م ملتا غية تحض ية للطلبة  ل ادثة باللغة االن ارات ا قرر دف املقرر إ بناء م
ديث واالستماع ضمن ا ركز ع التفاعل وا ية و ن القدرات السماعية والشف    (مستوى املتوسط). موعةمدخًال لتحس



UNRC104   Physical and mental activities 
(2 Credit Hours, Prerequisite: -) 
This course introduces students to different types of sports and its importance. It focuses on the enhancement of 
fitness and improving individual and collective sport activities. It presents the dynamic and functional performance 
in addition to the basics of sound nutrition health in addition to first aid. Special treatment will be dedicated for 
students having special needs. 

 UNRC104    نية شطة بدنية وذ   أ
  ساعتان معتمدتان، املتطلب السابق :ال يوجد)  2(

فردية  راضية  شطة  وأ ارات  م ر  وتطو البدنية  اللياقة  ن  تحس ع  ركز  و ا  مي وأ تلقة  ا بالراضات  الطالب  املقرر  عرف 
ك عليم  و السليمة  التغذية  وأسس  والوظيفي  ي  ر ا األداء  ع  والتعرف  تخصيص وجماعية  مع  األولية  اإلسعافات  تقديم  يفية 

م. شطة املناسبة ل اصة باأل   الطلبة ذوي االحتياجات ا

UNRC105 Community Development (تمعية  (التنمية ا
(2 Credit Hours, Prerequisite: -) 
This course aims at highlighting the importance of community development, public and private specific policies 
related to optimal human resource investment, including health, education, child and family rights, and 
microfinance programmes. 

  UNRC105   تمعية   التنمية ا
  ساعتان معتمدتان، املتطلب السابق :ال يوجد)  2(

إ   املقرر  للموارد دف  األمثل  ثمار  باالس املُتعلقة  اصة  وا العامة  والسياسات  تمعية  ا التنمية  مية  أ ع  الضوء  سليط 
 . ل الصغ رامج التمو ة والتعليم وحقوق الطفل واألسرة و شرة بما  ذلك ال   ال

UNRE101 French Language  ( اللغة الفرسية (   
(2 Credit Hours, Prerequisite: -)  
This course aims at developing student listening and speaking skills in French language; in addition to promoting 
the student interaction to communicate in everyday situations and public places (Beginner level). 

UNRE101 الفرسية للغة  ا  
  ) ال يوجدساعتان معتمدتان ؛ املتطلب السابق :  2(

ادثة  ُ ارات ا ر م م وتطو ارات اللغة الفرسية  االستماع والتحدث، إضافة إ تفاعل الطالب فيما بي رم دف املُقرر إ تطو
م  املواقف اليومية و األماكن العامة (مستوى  املبتدئ).   واالستماع والف

UNRE102 Russian Language  ( اللغة الروسية (  
(2 Credit Hours, Prerequisite: -)  
This course aims at developing basic student skills in Russian language (Beginner level). 

UNRE102  اللغة الروسية  
  ) ال يوجدساعتان معتمدتان ؛ املتطلب السابق :  2(

ذه اللغة  ن  ارات األساسية الالزمة للمبتدئ ر امل   (مستوى  املبتدئ).دف املُقرر إ تطو



UNRE301 Critical Thinking ( النقديالتفك (  
(2 Credit Hours, Prerequisite: UNRC201)  
This course aims to improve students’ abilities to observe and interpret information, to reason, infer, evaluate, judge 
and problem-solve using different logical strategies and techniques of critical thinking, thereby enabling them to 
handle ambiguous, complex, and/or apparently irresolvable problem situations. 

UNRE301  النقدي التفك  
  ) UNRC201ساعتان معتمدتان ؛ املتطلب السابق :  2(

كم وحل املشكالت  ، واالستدالل والتقييم، وا ن قدرات الطالب  مالحظة وتفس املعلومات، و التفك دف املقرر إ تحس
اتيجيات منطقية   ة املشكالت الغامضة واملعقدة وال تبدو غ باستخدام اس م من معا وأساليب التفك النقدي، مما يمك

ل.    قابلة ل

UNRE103 Sociology ( علم االجتماع (  
(2 Credit Hours, Prerequisite: -)  
This course introduces the basic concepts, theories and methodologies of sociology. It addresses how different 
kinds of social institutions and interactions affect relationships in society. 

UNRE103  علم االجتماع  
  ساعتان معتمدتان ؛ املتطلب السابق : ال يوجد)  2(

يم ذا املقرر للطالب املفا تلفةاألساسية لعلم   واملنا والنظرات يقدم  ناول كيفية تأث األنواع ا  التغي من االجتماع. كما ي
تمع.   العالقات ع والتفاعالت االجتماعية والب واملؤسسات االجتما   ا

UNRE104 Introduction to Business ( مدخل إ األعمال (  
(2 Credit Hours, Prerequisite: -)  
This course introduces the basic concepts of organization, management, economics, marketing, accounting, 
finance, and information technology. 

UNRE104  مدخل إ األعمال  
  ساعتان معتمدتان ؛ املتطلب السابق : ال يوجد) 2(

يم األساسية  ناول املُقرر املفا اسبة واملالية وتقانة املعلوماتاملتعلقة باملنظمة واإلدارة ي ق وا سو   . واالقتصاد وال

UNRE105 Ecology ( ئة( علم الب  
(2 Credit Hours, Prerequisite: -)  
This course studies the natural ecosystems and the material social causes of environmental problems. It also treats 
the possible strategies to alleviate and manage these problems. 

UNRE105  ئة   علم الب
  ساعتان معتمدتان ؛ املتطلب السابق : ال يوجد)  2(

ذه  دارة  اتيجيات تخفيف و ناول اس ية، كما ي ل البي ية الطبيعية واألسباب املادية االجتماعية للمشا ناول املقرر الُنظم البي ي
ل.   املشا



UNRE106 Professional Ethics ( نة ( أخالقيات امل  
(2 Credit Hours, Prerequisite: -)  
This course deals with the concepts of values and ethics related to educational, cultural and social believes; and 
their relationship with success of the different profession fields via behavioral attitudes coherent with these 
concepts. 

UNRE106  نة   أخالقيات امل
  ساعتان معتمدتان ؛ املتطلب السابق : ال يوجد)  2(

ا بالنجاح  م تمعية وعالق ة والثقافية وا بو يم القيم واألخالق املُرتبطة باملعتقدات ال ذه املقرر مفا ناول  ختلف مجاالت ي
يم   . العمل ع سلوكيات تتالئم مع تلك املفا

UNRE107  Communication Skills )ارات التواصل )م  
(2 Credit Hours, Prerequisite: -) 
This course addresses the issues of communicating with others as a team or individually. It covers communication 
goals and process, foundation tools and influencing techniques, communication skills, and planning 
communication strategy.  

 UNRE107    ارات التواصل   م
  اعتان معتمدتان، املتطلب السابق :ال يوجد) س 2(

اضية. حيث  ئة اف ًا لوجھ أم ضمن ب ناول املقرر مواضيع تتعلق بالتواصل مع اآلخرن أفرادًا أو كفرق سواء تم التواصل وج ي
اتيجياتھ اراتھ وتخطيط االتصال واس داف االتصال وآلياتھ وأدواتھ وتقنياتھ وم   .ستعرض أ

 


