
 7102 مجلس االداري  لعامالتقرٌر 

 وحدة التوفل /كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة

 

 -:التالٌة  زالتوفل فً كلٌتنا ٌقدم النشاطاتمرك

 ,ITP {Institutional  Testing Program}برنامج االختبار المؤسساتً   ٌقٌم المركز دورات مستمرة لالختبارات اللغوٌة

 . IC3واالختبار  PBTواالختبار 

على  IC3ودورات  دورات تقوٌة فً اللغة االنكلٌزٌة لكافة الذٌن ٌرغبون بتطوٌر مستوٌاتهم العلمٌة فً اللغة ٌقٌم المركز

 مدار السنة .

 ة  والقطاع الخاص لغرض الترقٌة الوظٌفٌة.ٌدوائر الدولة  والمؤسسات الحكوماقامة دورات تدرٌبٌة ل

 7102ون الثانً  لعام  باشر عمله فً كان -أوال:

 النشاطات   -ثانٌا :

 .أقامة دورات اللغة  االنكلٌزٌة.0

 أقامة دورات الحاسوب . .7

 . أقامة دورات كفاءة الحاسوب.3

 أقامة دورات كفاءة اللغة االنكلزٌة . .4

 .امتحانات توفل .5

 .ترجمة .6

 .IC3. دورة 2

 .دورة  محادثة  انكلٌزي.8

 .دورة ترجمة9

 طرائق تدرٌس ..دورة 01

 وثائق الخرٌجٌن .السالمة اللغوٌة فً ترجمة .االشراف على 00

 ٌح اللغوي للمجالت والدورٌات والرسائل  واالطارٌح فً االقسام  االخرى.حتصال.07

 لدولة والقطاع الخاص .المؤسسات .اقامة دورات التعلٌم المستمر  03

 .دورات داخل  الكلٌة للمنتسبٌن واالساتذة .04

 

 م.د. اٌالف رٌاض خلٌل

 التوفل     مدٌرة وحدة                                                                                             

                                                                                            08/0/7102        

 



7102التوفل لعام  ةالتدرٌبٌة لوحد م / خطة البرامج  

-تحٌة طٌبة:  

 للتفضل باالطالع على عناوٌن ونشاطات  وحدة التوفل /  كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة  .

 ت الكلٌة /المركز المخطط عنوان ونوع النشاط التدرٌبً تارٌخ النشاط

وحدة  /تربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة كلٌة ال دورة  كفاءة اللغة االنكلٌزٌة  وحاسبة 5/7/7102   - 05/0

 التوفل

0 

09/7 -  07/3    

09/3   - 9/4    

06/4  -  2/5    

04/5  -  4/6    

00/6 -  7/2    

9/2  -  31 /2    

6/8 -  72 /8    

3/9  -  74/9    

0/01- 77/01    

79/01  - 07/00    

09/00  -  9/07    

06/07-2/0/7108    

 ITP  7امتحان توفل 7102/3/5

 PBT  3امتحان توفل 3/76

 ITP  4امتحان توفل 4/01

 PBT  5امتحان توفل 4/74

 ITP  6امتحان توفل 5/8

 PBT  2امتحان توفل 5/77

 ITP  8امتحان توفل 6/5

 PBT  9امتحان توفل 6/09

 ITP  01امتحان توفل 2/01

 PBT  00امتحان توفل 2/74

 ITP  07امتحان توفل 8/2

 PBT  03امتحان توفل 8/70



 ITP  04امتحان توفل 9/4

 PBT  05امتحان توفل 9/08

 ITP  06امتحان توفل 01/9

 PBT  02امتحان توفل 01/73

 ITP  08امتحان توفل 00/6

 PBT  09امتحان توفل 00/71

 ITP  71امتحان توفل 07/4

 PBT  70امتحان توفل 07/08

 77  دورة محادثة 76/3 – 07/3

 73  دورة نحو 9/4  -  76/3

دورة التعلٌم المستمر للمؤسسات  01/4-02/4

 الحكومة واالهلٌة

 74 

ورشةعمل  بعنوان تاثٌر التواصل اللغوي  07/4

 فً التعلٌم والتعلم

 75 

 76  دورة طرائق تدرٌس 70/5 -2/5

دورة التعلٌم المستمرللمؤسسات الحكومة  08/6 – 4/6

 واالهلٌة

 72 

 78  دورة محادثة 7/2  - 00/6

 79  دورة نحو 2/ 31  -  9/2

 31  دورة طرائق تدرٌس 70/8- 2/8

دورة التعلٌم المستمرللمؤسسات الحكومة  74/9  -  3/9

 واالهلٌة

 30 

 37  دورة نحو 77/01- 0/01

 33  دورة محادثة 07/00 -  79/01

دورة التعلٌم المستمرللمؤسسات الحكومة  76/00  -  09/00

 واالهلٌة

 34 

 35  دورة ترجمة 02/07-7/0/7108

   

 


