يمرر يهاراث اإلتصال وانؼرض انفؼال
Communication and Presentation Skills

كىد انًمرر HUM0103

انُهايت انؼظًى 100 :درجت
تمييى َهايت انفصم انذراسي انثاَي 2020/2012و

نوع التقييم :مقال حبثي


يالحظاث 

هايت



ػذد انصفحاث تتراوح بيٍ ( ) 7-5صفحاث.
تتضًٍ صفحت انغالف انًؼهىياث انتانيت :اسى انطانب – انفرلت – انشؼبت – اسى انًمرر – ػُىاٌ يىضىع انًمال انبحثي.
يكتب انبحث ػهى ورق  A4بخظ انيذ او ػهى انحاسب اآلني.
نهطانب حريت اختيار َىع انخظ وحجًه وانتُسيك
يتضًٍ انبحث يمذيت صغيرة وأهًيت انًىضىع وانًحتىياث وانًراجغ.
كتابت انًراجغ في َهايت انبحث (ال يمم ػٍ  3يراجغ يٍ بُك انًؼرفت).

المطلوب أن يقدم كل طالب بحث عن أحد الموضوعات التالية:
الموضوع األول  :بعنوان – أهمية دراسة مهارات االتصال
يتم توضيح مفهوم االتصال وعناصره ،وسائل االتصال ،توصيات ومعوقات اإلتصال.

الموضوع الثاني : :بعنوان  -مهارات العرض الفعال
موضحا اإلستعداد للعرض وتقديمه ،أهمية لغة الجسد ،كيفية اإلتصال واإلقناع.

طريقة التقديم:

على كل طالب ارسال المقال البحثي بصيغة  pdfعلى البريد االلكترونيlobnaelzeki@gmail.com :
مع تمنياتي بالتوفيق والنجاح ،،،

د. /.لبنى عبد اللطيف  +اللجنة
يعتمد،،،،،،،،
منسق البرنامج
أ.د .عبد المنطلب محمد علي

برَايج هُذست انؼًارة انذاخهيت – كهيت انهُذست – جايؼت أسيىط  -يمرر :يهاراث االتصال وانؼرض انفؼال
امتحان نهاية الفصل الدراسى الثانى 0202

يمرر يهاراث اإلتصال وانؼرض انفؼال
Communication and Presentation Skills

كىد انًمرر  HUM02004الئحت 2002
انُهايت انؼظًى 100 :درجت
تمييى َهايت انفصم انذراسي انثاَي 2020/2012و

نوع التقييم :مقال حبثي


يالحظاث 

هايت



ػذد انصفحاث تتراوح بيٍ ( )7-5صفحاث.
تتضًٍ صفحت انغالف انًؼهىياث انتانيت :اسى انطانب – انفرلت – انشؼبت – اسى انًمرر – ػُىاٌ يىضىع انًمال انبحثي.
يكتب انبحث ػهى ورق  A4بخظ انيذ او ػهى انحاسب اآلني.
نهطانب حريت اختيار َىع انخظ وحجًه وانتُسيك
يتضًٍ انبحث يمذيت صغيرة وأهًيت انًىضىع وانًحتىياث وانًراجغ.
كتابت انًراجغ في َهايت انبحث (ال يمم ػٍ  3يراجغ يٍ بُك انًؼرلت).

المطلوب أن يقدم كل طالب بحث عن أحد الموضوعات التالية:
الموضوع األول  :بعنوان – أهمية دراسة مهارات االتصال
يتم توضيح مفهوم االتصال وعناصره ،وسائل االتصال ،توصيات ومعوقات اإلتصال.

الموضوع الثاني : :بعنوان  -مهارات العرض الفعال
موضحا اإلستعداد للعرض وتقديمه ،أهمية لغة الجسد ،كيفية اإلتصال واإلقناع.

طريقة التقديم:

على كل طالب ارسال المقال البحثي بصيغة  pdfعلى البريد االلكترونيlobnaelzeki@gmail.com :
مع تمنياتي بالتوفيق والنجاح ،،،

د. /.لبنى عبد اللطيف  +اللجنة
يعتمد،،،،،،،،
منسق البرنامج
أ.د .عبد المنطلب محمد علي

برَايج هُذست انؼًارة انذاخهيت – كهيت انهُذست – جايؼت أسيىط  -يمرر :يهاراث االتصال وانؼرض انفؼال
امتحان نهاية الفصل الدراسى الثانى 0229

