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التعليميةنالشؤو

مـالن مهـعإ
مت تقسيم مادة التدريب العملي ببعض األقسام العلمية يف الكلية
وقد متت معادلتها للطالب الذين درسوا املادة يف اخلطة السابقة

المواد المعادلة لھا من الخطة الجدیدةالمواد السابقة
التخصص

الساعات رمزھا ورقمھاالمـــــــــــــــــــــادة
الساعات رمزھا ورقمھاالمـــــــــــــــــــــادةالمعتمدة

المعتمدة
المتطلب 
السابق

ARAB 462٣ARAB 345)١(التدریب العملي  
ARAB 461٦التدریب العملياللغة العربیة

ARAB 463٣ARAB 462)٢(التدریب العملي  

LANE 462٣LANE 321)١(التدریب العملي في اللغة 
LANE 350 اللغات األوربیة

LANE 461٦التدریب العملي في اللغةلغة-انجلیزي 
LANE 463٣LANE 462)٢(التدریب العملي في اللغة 

LANF 482٣LANF 353)١(التدریب العملي  اللغات األوربیة 
LANF 481٦التدریب العمليفرنسي

LANF 483٣LANF 482)٢(التدریب العملي 

IS 461٤IS 414)١(التدریب المیداني  تبات المك
IS 463٨التدریب المیدانيوالمعلومات

IS 462٤IS 461)٢(التدریب المیداني 

COM 428٣COM 320)١(التدریب العملي  اإلعالم
COM 426٨التدریب العمليصحافة

COM 429٥COM 428)٢(التدریب العملي 

COM 447٣COM 350)١(التدریب العملي  اإلعالم
COM 445٨التدریب العمليرادیو وتلفزیون

COM 448٥COM 447)٢(التدریب العملي 

COM 476٣COM 360)١(التدریب العملي  اإلعالم
COM 474٨التدریب العمليعالقات عامة

COM 477٥COM 476)٢(التدریب العملي 

SOC 451٣SOC 361)١(تدریب عملي 
SOC 417٦تدریب عمليععلم االجتما

SOC 452٣SOC 451)٢(تدریب عملي 
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