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 Course title: University Skills ة يمعاملهارات اجلا :اسم املقرر

 Credit hours : 3 hours ساعات 3: الساعات املعتمدة

 Pre-requisites for this course : Non دجوي: ال املتطلب السابق للمقرر

 Level/year at which this course is offered: First Year Common كة شرتملا : السنة األوىلمستوى املقرر

 Course Number and code: CUR 101 نهج 101: رقم املقرر ورمزه

 Language of teaching course: Arabic : العربيةلغة تدريس املقرر

 Contact hours per week: 3 hours ساعات 3: ساعات التواصل األسبوعية

          Course Description         وصف املقرر :

صلية ية والتواكادميأل)ا اجلامعيةهارات املهذا املقرر  ينمي

مللك  جامعة ايف كةشرتملاألوىل الدى طلبة السنة  والذاتية(

 امعية.م اجلتهياسعود، وتطبيقهم تلك املهارات يف ح

This Course Develops University Skills 

(Academics Skills, Communication Skills, and 

Self-Skills) for Students of First Year Common 

at King Saud University, and Practice Theses 

Skills in their University life.  

 
                                                     Course objectives  املقرر : من اهلدف       

 اهلدف العام: 

 الذاتيةو مييةكاداأل اتاملهار تنمية إىل املقرر هذا يهدف

 امللك عةجام يف ةشرتكامل األوىل السنة لطلبة والتواصلية

 امعيةجلا ياتهمح يف املهارات تلك وتطبيقهم سعود،

 .والعملية

 The Overall Objective:  

This Course aims to develop the Academic 

Skills, Communication Skills, and Self-Skills for 

Students of First Year Common at King Saud 

University, and practice theses Skills in their 

work and university life. 

  

 

 

 األهداف اخلاصة: 

 ذاه راسةد نم اءنتهاال بعد الطالبة /الطالب من يتوقع

 على: درًاقا يكون أن -اهلل بإذن – املقرر

 Specific Objectives: 

 The students are expected when they finished 

studying this course to: 

 لياة مع وتوظيفهاا يف  استيعاب مهارة معاجلة املعلوماات،  .1

 التعلم من خالل التذكر.

1- Understanding Skills of Processing 

Information and Placing these Skills on the 

Learning Process through Remembering. 

 Placing the Effective Study Skills in his -2 امعية.ته اجلحيا مهارات االستذكار الفعال يف توظيف .2

University Life. 

 منوذج  ) ها (  

 نهج 101 /خمتصر توصيف املقرر
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اتاااااه   حييفلم اساااااتمدام مهاااااارات صاااااندو  أدوات الاااااتع    .3

 اجلامعية.

3- Using the Skills of Learning Tools in his 

University life 

 Optimal application of Communication Skills -4 .ة اجلامعيةلبيئ ايفالتطبيق األمثل ملهارات التواصل  .4

in the University Environment. 

 Designing the Research Tools and -5 .ينهابيز تصميم أدوات البحث العلمي والتمي .5

differentiating between them. 

اد إعاااااد يف توظياااااف اااااااالت البحاااااث عااااان املعلوماااااات    .6

 البحوث العلمية.

6- Placing the Search fields for Information to 

prepare the Academic Research. 

ال امتثاااااي واساااااتيعاب  نياااااات كتاباااااة البحاااااث العلمااااا    .7

 أخالقياته.

7- Understanding the Research Writing 

Techniques and following its Ethics.   

ساااااته درا يف تطبياااااق مهاااااارات كتاباااااة البحاااااث العلماااااي  .8

 ث.بحواجلامعية، و قًا لعناصر كتابة ال

8- Practicing the Skills of Scientific Research in 

the University Studies, according to the 

Elements of writing Research. 

 ياتااااااهح بل يفتوظيااااااف مهااااااارات التمطااااااي  للمسااااااتق  .9

 اجلامعية.

9- Placing the Skills of Planning Future on his 

University Life. 

يف  فكاااا هتيااااع امااااتالط الطالااااب املقاااادرة علااااى تنو  .10

 املوقف الواحد.

10- The Student possesses the ability to variety 

his Thinking in one position. 

ارات هاااااقاااااد وملنااملقارناااااة بااااال مهاااااارات الاااااتفك  ا .11

 التفك  اإلبداعي.

11- Comparison of Critical Thinking Skills and 

Creative Thinking Skills. 

-The Student possesses the Skills of Self -12 قها.تسويوات امتالط الطالب مهارات اكتشاف الذ .12

discovery and marketing it. 

 

 (العمليةة وذهنيواملهارات الخمرجات التعليم: )الفهم واملعر ة 

Education Outcomes: (understanding, knowledge and practical and the mental process) 

ا دًريكون قا ر أنقرملايفرتض بالطالب بعد دراسته هلذه 

 على أن:

After studying this course, the student is 

supposed to be able to: 

 Placing the Skills of Information Processing in his .ة التعلمملي عة املعلومات يفيوظف مهارة معاجل

learning. 

ه ياتااااااااا حيفيوظااااااااف مهاااااااااارات االساااااااااتذكار الفعاااااااااال  

 اجلامعية.

Placing the Skills of Effective Study in his 

University life. 

 .Practice Learning Tools in his University life .عيةامأدوات التعلم يف حياته اجل يطبق

 Practice the Skills of Communication in his University .ةمعيجلاايطبق مهارات التواصل يف حياته 

life. 

 اتدراساااااال عااااادادإ يف العلماااااي البحاااااث أدوات يساااااتمدم

 .والبحوث

Use the tools of scientific research in the preparing 

studies and researches. 

 هاصااااادرم ماااان اتاملعلوماااا إىل الوصااااول مهااااارات يااااتقن

 .املمتلفة

Mastered the skills of getting information from 

various sources. 
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 تهدراساااااا يف العلماااااي  البحاااااث  كتاباااااة  عناصااااار  يطباااااق 

 .اجلامعية

Practice the Elements of Scientific Research writing 

in his University study. 

 Mastered the Skills of Presentation and Speaking .هورجلمم ايتقن مهارات العرض والتحدث أما

with the Public. 

ه ياتااااااا حيفمطاااااااي  للمساااااااتقبل يوظاااااااف مهاااااااارات الت

 اجلامعية.

Practice The Skills of Future Planning in his 

University life. 

 .Possess the ability to Variety his thinking ميتلك القدرة على تنويع تفك ه

 .Possess the ability to Develop his thinking   ميتلك القدرة على تطوير تفك ه

 لااااتفك ا اتومهااااار الناقااااد الااااتفك  مهااااارات باااال مييااااز

 .اإلبداعي

Distinguish between critical thinking skills and 

creative thinking skills. 

 .Discovery his Self- and Marketing it .ف ذاته ويسوقهايكتش

  & eferencesRText Book الكتاب املقرر واملراجع املساندة:

 Text Book:  الكتاب املقرر

 سنة النشر الطبعة اسم الناشر اسم املؤلف اسم الكتاب

 2021 الرابعة دجامعة امللك سعو رونآخوي عبداجمليد عبدالعزيز اجلريو املهارات اجلامعية
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