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 التعلن هخزجاث تقيينل القىاعذ التنفيذيت

 في جاهعت تبىك العول سىق هع والوىاءهت

 

 هقذهت:

تعترب املؤصضات التعمٗىٗٛ بإختالفّا وَ املكٕوات األصاصٗٛ لزفد إقتصادٖات الدٔه بأِي 

ِٕٔ املٕارد البغزٖٛ املدربٛ ٔاملؤِمٛ الكادرٚ عمٜ تمبٗٛ إحتٗاجات صٕم العىن العٍاصز اإلٌتاجٗٛ 

الهىٗٛ ٔالٍٕعٗٛ، لذا ناُ ال بد وَ دراصٛ ٔقزاٞٚ اإلحتٗاجات املدتمفٛ لضٕم العىن وَ خاله 

 .وٍّجٗٛ عمىٗٛ تكًٕ عمٜ أصط صخٗخٛ

 :(1الوادة )

املعاٌ٘ املدصصٛ هلا  الكٕاعدٖهُٕ لمهمىات ٔالعبارات التالٗٛ حٗجىا ٔردت يف ِذٓ  

ألٙ وَ ٌظاً دلمط التعمٗي العال٘ ٔاجلاوعات  وكصٕدٚٔنن وا مل ٖزد ٖزجع يف بٗاُ ، ادٌآ

التٍفٗذٖٛ ٔاألٌظىٛ ٔالمٕاٟح ٔالكزارات املعىٕه بّا يف املىمهٛ، مبا ال ٖتعارض ٔغاٖات ِذٓ  ٔلٕاٟخْ

 .الكٕاعد

 جاوعٛ تبٕك. الجاهعت:

 .تبٕك جاوعٛودٖز وعال٘  هذيز الجاهعت:

 ٔنالٛ اجلاوعٛ لمغؤُٔ األنادميٗٛ. الىكالت:

 رٟٗط المجٍٛ.ٔنٗن اجلاوعٛ لمغؤُٔ األنادميٗٛ  رئيس اللجنت:

 .العىن صٕم وع ٔاملٕاٞوٛ التعمي رلزجات تكٗٗيجلٍٛ  اللجنت:

 السياست العاهت: (:2الوادة )

والٞوٛ رلزجاتّا وع اإلحتٗاجات العىن عمٜ سٖادٚ فاعمٗٛ الرباوج األنادميٗٛ وَ خاله 

 .الهىٗٛ ٔالٍٕعٗٛ لمىؤصضات االقتصادٖٛ املدتمفٛ يف صٕم العىن
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تقيين هخزجاث التعلين والوىاءهت هع سىق الهذف العام هن  (:3الوادة )

 :العول

التعزف عمٜ الفجٕات اهلٗهمٗٛ بني رلزجات التعمٗي ٔاإلحتٗاجات الفعمٗٛ لضٕم العىن، 

إلصتدداً األوجن لمىٕارد املادٖٛ ٔاملالٗٛ ٔالبغزٖٛ املتاحٛ لمجاوعٛ ٔالطالب عمٜ حد ٔاملضاِىٛ يف ا

 .صٕاٞ

 

 نطاق تطبيك اآلليت: (:4الوادة )

يف رلتمف الهمٗات نافٛ الرباوج األنادميٗٛ ٔرلزجاتّا تطبل وٕاد ِذٓ اآللٗٛ عمٜ 

 .ٔالفزٔع ٔالهمٗات اجلاوعٗٛ

 

 (:5الوادة )

وَ وعال٘ ودٖز اجلاوعٛ العىن  صٕم وع ٔاملٕاٞوٛ التعمي رلزجات لتكٗٗيُتغهن جلٍٛ 

رٟٗط وَ قبن خّي ٗزعٖتي تبزٟاصٛ ٔنٗن اجلاوعٛ لمغؤُٔ األنادميٗٛ ٔعطٕٖٛ عدد وَ األعطاٞ 

 .ٔتهُٕ ودٚ عىن المجٍٛ صٍٛ وَ تارٖذ صدٔر الكزار ،بصفاتّي اإلعتبارٖٛ الٕظٗفٗٛ المجٍٛ

 ٗٛ رٟٗضا..ٔنٗن اجلاوعٛ لمغؤُٔ األنادمي -1

 ٌٔاٟبا. لزٟٗط المجٍٛ. التطٕٖز ٔاجلٕدٚ عطٕا.عىٗد   -2

 .خدوٛ اجملتىع ٔالتعمٗي املضتىزعىٗد  -3

 .الٕنالٛعطٕ وَ  -4

 صهزتري المجٍٛ. -5

 

 .باملّاً ٔاملضؤٔلٗات التالٗٛختتص المجٍٛ  (:6الوادة )

 .ٔالتعميتكٗٗي رلزجات التعمٗي وتابعٛ التخضني املضتىز ألصالٗب  -1

مبدتمف إٌٔاعْ  الكٗاً مبدتمف الدراصات ٔاملضٕح املٗداٌٗٛ لتكٗٗي رلزجات التعمٗي ٔالتعمي -2

 .او٘، التغدٗص٘(ت)الكبم٘، التهٕٖين، اخل

حتٗاجات صٕم إتضبب عدً التٕافل بني رلزجات التعمٗي ٔ اليتدراصٛ اجلٕاٌب االجتىاعٗٛ  -3

 العىن.
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 األنادميٗٛ اليت تٍضجي ٔإحتٗاجات صٕم العىن.تكدٖي تصٕر عىم٘ لمرباوج  -4

وعدداٖري وٍّٗددٛ ٔ دٖددد الهفاٖددات ٔاملّددارات ٔاملعددارف الٕاجددب تٕفزِددا لدددٝ عدداغن    إعددداد -5

 داٞ املتكَ.ً العىن بإتكاُ ٔ دٖد ٌتاجات اآلالعىن إلزلاس وّا

 .ٔالتعميعىمٗٛ تكٗٗي رلزجات التعمٗي وعاجلٛ املغهالت اليت تٕاجْ املضاِىٛ يف  -6

ملدزجددات الدراصددٛ  إعددداد ذلطددز إجتىدداع ٔتكزٖددز تفصددٗم٘ ٖتطددىَ التٕصددٗات املٍاصددبٛ        -7

 .ٔاملضٕح املٗداٌٗٛ

 عال٘ ودٖز اجلاوعٛ.مل رفع ذلاضز إجتىاعات المجٍٛ مبا تتطىٍْ وَ تٕصٗات -8

 

 (:7الوادة )

ٔرفع وكرتحات  ،خزوَ حني آل ِذٓ الكٕاعدٗي ٗتكحيل لٕنالٛ اجلاوعٛ لمغؤُٔ األنادميٗٛ 

وَ بٍٕدِا مبا ال ٖتعارض  أٙاحلل يف تفضري  ااإلضافٛ جملمط اجلاوعٛ، نىا هلاحلذف ٔالتعدٖن ٔ

 .ّأوطىٌٕ

 (:8الوادة )

تتىتع المجٍٛ مبٕجب ِذٓ اآللٗٛ بإوهاٌٗٛ الٕصٕه ٔإتاحٛ البٗاٌات ٔاملعمٕوات املطمٕبٛ وَ رلتمف 

 ّاوّا ٔوضؤٔلٗاتّا عن أمت ٔجْ.املصادر الداخمٗٛ لمجاوعٛ لتتىهَ وَ آداٞ و

 

 أهذاف اللجنت: (:9الوادة )

تتىجن األِداف املزجٕٚ وَ تغهٗن جلٍٛ الٍظز بغهأٝ ٔتظمىات أعطاٞ ٠ِٗٛ التدرٖط 

 يف جاوعٛ تبٕك فٗىا ٖم٘:

 املضاِىٛ يف  ضني ٌٕعٗٛ رلزجات التعمٗي ٔالتعمي. -1

 ٔالتدرٖب.ضبط ٌٕعٗٛ ٌٕاتج ) رلزجات ( أٌظىٛ التعمٗي  -3

 ضبط صكف تٕقعات أصخاب العىاه. -4

 .حتٗاجات التدرٖبٗٛمٗٛ  دٖد اإلضبط عى -5

 .ٔالتعمي لتعمٗيدزجات امل املّينالتصٍٗف  حضبتهىمٛ املعاٖري املٍّٗٛ  -6
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 :تقيين هخزجاث التعلين والوىاءهت هع سىق العولوسائل  (:11الوادة )

ختٗدار وددَ وتعدددد،  )املشأجددٛ(، ٔالصدٕاب ٔاخلطددأ، ٔاإل املطابكددٛ اإلختبدارات الدديت تتطدىَ    -1

 .ٔاألص٠مٛ اإلٌغاٟٗٛ ٔالتهىٗن،

 .إختبارات الكٗاظ ٔالتكٕٖي الفزدٖٛ ٔاجلىاعٗٛ -2

 .اإلصتباٌات املضخٗٛ -3

 .المكاٞات ٔاملكابالت -4

 الربٖد اإللهرتٌٔ٘ لعىادٚ التطٕٖز ٔاجلٕدٚ. -5
 

هخزجاث التعلين والوىاءهت هع لتقيين  الخطىاث اإلجزائيت (:11الوادة )

 :سىق

تكًٕ المجٍٛ بإعداد ٔتصىٗي ٔتطٕٖز األدٔات الطزٔرٖٛ لمتعزف عمٜ إحتٗاجات صٕم العىن  -1

 .وَ رلتمف التدصصات األنادميٗٛ ٔالتطبٗكٗٛ

تكددًٕ المجٍددٛ بإعددداد رلتمددف األدٔات ٔالٕصدداٟن الهفٗمددٛ بإزلدداح عىمٗددٛ تكٗددٗي رلزجددات       -2

 .بالتٍضٗل وع الهمٗٛ املعٍٗٛالعمٗي ٔالتعمي 

ٖتي جتّٗش العدد الهايف وَ اإلصتباٌات مبا ٖتٍاصب ٔحجي العٍٗدٛ املدرٔصدٛ، ٖٔدتي إصددار      -3

تعىددٗي عمددٜ رلتمددف ودددٖزٖات املؤصضددٛ  ات العالقددٛ ٖتطددىَ تٕسٖددع اإلصددتباٌات مبٕجبددْ عمددٜ         

 .عٍاصز العٍٗٛ املدرٔصٛ ٔتعب٠تّا أصٕلٗا.

ات وددَ رلتمدف املصددادر  ات العالقددٛ ٔوٍّددا ٔسارٚ اخلدوددٛ املدٌٗددٛ  تكدًٕ المجٍددٛ  ىددع البٗاٌدد  -4

 ٔوؤصضات الكطاع اخلاص يف رلتمف األٌغطٛ االقتصادٖٛ.

وهتبٗا. وَ حٗح إصتهىاه اإلجابدٛ جلىٗدع   البٗاٌات األٔلٗٛ لمدراصات ٔاملضٕح ٖتي تدقٗل  -5

اإلعتىاد عمٜ العددد الفعمد٘ املهتىدن    ، ٖٔتي إصتبعاد الٍاقصٛ أٔ الفارغٛ، ٖٔتي العٍاصز ٔاألبعاد

 .اإلجابٛ عٍد التخمٗن

 .ٖتي  مٗن البٗاٌات ٔوعاجلتّا حضب املعاٖري املعتىدٚ وَ قبن المجٍٛ -6

ي التعمٗل عمدٜ ٌتداٟج التخمٗدن بهدن وٕضدٕعٗٛ ملعزفدٛ ٌكدا  الطدعف ملعاجلتّدا، ٔوعزفدٛ           ٖت -7

 .ٌكا  الكٕٚ لتعشٖشِا
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 ملعال٘ ودٖز اجلاوعٛ ٔوتابعٛ تٍفٗذِا عٍد املٕافكٛ عمّٗا.تكًٕ المجٍٛ بزفع تٕصٗاتّا  -8

ٛ تتي أرعفٛ الغهأٝ الٕاردٚ ٔثاٟكٗا. ٔإلهرتٌٔٗا. لدٝ  -9 عىدادٚ  ، ٔ فد  ٌضددٛ لددٝ    المجٍد

 .لػاٖات التٕثٗل ٔإصتدداوّا نىؤعز يف تكٗٗي األداٞ املؤصض٘ التطٕٖز ٔاجلٕدٚ

 ٖتي وزاجعٛ اآللٗٛ ٔقٗاظ آداّٟا دٔرٖا.. -11

لتقيين هخزجاث التعلين والوىاءهت الوطلىبت وستنذاث الو الىثائك (:12الوادة )

 :هع سىق
 .منٕ ج قٗاظ ٔتكٗٗي رلزجات التعمٗي -1

 .منٕ ج اإلصتباٌٛ املكرتحٛ لمتعزف عمٜ إحتٗاجات صٕم العىن -2

 .منٕ ج البٗاٌات الداخمٗٛ )وَ داخن اجلاوعٛ( -3

 .خارج اجلاوعٛ(منٕ ج البٗاٌات اخلارجٗٛ )وَ  -4

   (:13الوادة )

 وعال٘ ودٖز اجلاوعٛ.عتىادِا وَ قبن إا وَ تارٖذ اعتباًر بّذٓ الكٕاعد التٍفٗذٖٖٛعىن 

 

 


