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ًَٕزط رٕطٛف يمصش ذشاغٙ
إغى انًؤغػخ انزؼهًٛٛخ :عبِؼخ رجٛن
انكهٛخ /انمػى :اٌذرضبد اإلضالِ١خ ثبٌىٍ١خ اٌغبِؼ١خ ثأٍِظ.

ربشٚخ انزٕطٛف3440/8/11 :

أ -انزؼصٚف ثبنًمصش انرشاغٔ ٙيؼهٕيبد ػبيخ ػُّ
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

 .1اغى انًمصش انرشاغٔ ٙشيطِ :رفط١ر (ISLS 101 - )3
 .2ػرذ انػبػبد انًؼزًرح :ضبػزبْ
 .3انجصَبيظ (أٔ انجصايظ) انس٘ ٚمرو ػًُّ انًمصش انرشاغ :ٙثىبٌٛرٛ٠ش رخظض اٌذراضبد اإلضالِ١خ
(ف ٙؽبل ٔعٕذ يمصش ػبو ف ٙػرح ثصايظ ،ثْ ٍّٛسا ثرالً يٍ إػراذ لبئًخ ثكم ْسِ انجصايظ)
 .4انػُخ أٔ انًػزٕٖ انرشاغ ٙانس٘ ٚؼطٗ ف ّٛانًمصش انرشاغ :ٙاٌّطز ٜٛاٌضبٌش
 .5انًزطهجبد انػبثمخ نٓسا انًمصش (إٌ ٔعرد):
 .6انًزطهجبد انًزطايُخ يغ ْسا انًمصش (إٌ ٔعرد) :ال ٛ٠عذ
 .7يٕلغ رمرٚى انًمصش ،إٌ نى ٚكٍ ف ٙانًمص انصئٛع نهًؤغػخ انزؼهًٛٛخ :المقر الرئيس بتبوك ،والمقار

الفرعية :فرع تيماء ،وفرع حقل ،وفرع أملج
.8
ًَ .8ؾ انرشاغخ انًزجغ (اخزص كم يب ُٚطجك):
أ .لبػبد انًؾبػصاد انزمهٛرٚخ

انُػجخ:

ب .انزؼهٛى اإلنكزصَٔٙ

انُػجخ:

ج .رؼهٛى يريظ (رمهٛر٘ ٔػٍ ؽصٚك اإلَزصَذ)

انُػجخ:

د .ثبنًصاغهخ

انُػجخ:

ه .أخصٖ

انُػجخ:

300

رؼهٛمبد:
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ة -األْراف
 -1يب ْرف انًمصش انصئٛع ؟








أْ ٠زذثر اٌطالة /اٌطبٌجبد وزبة هللا ٠ٚزفّٛٙا ِؼبٔ٠ٚ ٗ١مفٛا ػٍِ ٝمبطذٖ.
أْ ٠زؼرف اٌطالة /اٌطبٌجبد ػٍ ٝأضبٌ١ت اٌمرآْ ٚأٚعٗ إػغبزٖ ِٓ خالي رفط١ر اٌغسء اٌضالص.ٓ١
أْ ٠زؼرف اٌطالة /اٌطبٌجبد ػٍِ ٝمبطذ اٌطٛر ٘ٚذا٠بد ا٠٢بد ِٓ خالي رفط١ر اٌغسء اٌضالص.ٓ١
أْ ٠ررجؾ اٌطالة /اٌطبٌجبد ثىزبة هللا رؼبٌ ٝرالٚحً ٚرفط١راً ٚرطج١مب ً ِٓ خالي رفط١ر اٌغسء اٌضالص.ٓ١
أْ ٠زؼرف اٌطالة /اٌطبٌجبد ػٍ ٝإٌّٙظ اٌظؾ١ؼ ف ٟرفط١ر اٌمرآْ ِٓ خالي دراضخ اٌزفط١ر ِٓ اٌّظبدر األطٍ١خ.
أْ ٠مفٛا ػٍِٕ ٝب٘ظ اٌّفطر ٓ٠ثذراضخ رطج١م١خ ٌّٕب٘غ ُٙف ٟصٕب٠ب دراضخ اٌزفط١ر اٌزؾٌٍ ٍٟ١طٛر اٌغسء اٌضالص.ٓ١

 -2ازكررص ثئٚغرربض أ٘ خطررؾ ٚ -ررزى رُفٛررسْب  -نزطررٕٚص ٔرؾػرر ٍٛانًمررصش انرشاغرر( . ٙيضررم االغررزدراو انًزطاٚررر نزمُٛررخ
انًؼهٕيبد أٔ يصاعغ اإلَزصَذٔ ،انزغٛٛصاد ف ٙانًؾزٕٖ كُزٛغخ نألثؾبس انغرٚرح ف ٙيغبل انرشاغخ).
• رجط١ؾ اٌّبدح اٌؼٍّ١خ ػٓ ؽر٠ك ػرع شرائؼ (.)power point
• اضزخذاَ شجىخ االٔزرٔذ ف ٟاضزخراط اٌّبدح اٌؼٍّ١خ راد اٌظٍخ ثبٌّٛػٛع.
• رىٍ١ف اٌطالة /اٌطبٌجبد ثذراضخ رطج١م١خ ٌّٕب٘ظ ثؼغ اٌّفطر ٓ٠وبٌشٛوبٔٚ ٟاثٓ وض١ر ف ٟرفط١رّ٘ب ِٓ خالي
اٌّبدح اٌؼٍّ١خ اٌّمررح.
• رفؼ ً١اٌزؼٍ ُ١اإلٌىزر.ٟٔٚ

طٔ -طرررف انًمرررصش انرشاغرررِ( ٙالؽظةةةخل اٌّطٍةةةٛة ٕ٘ةةةب ٚطةةةف ػةةةبَ ثبٌطر٠مةةةخ ٔفطةةةٙب اٌّطةةةزخذِخ
ف ٟإٌشرح اٌزؼر٠ف١خ أٚدٌ ً١اٌجرٔبِظ).
ٔطف ػبو نهًمصش:
٠زٕبٚي اٌّمرر اٌزفط١ر اٌزؾٌٍ ٍٟ١طٛر اٌغسء اٌضالص ِٓ ٓ١اٌمرآْ اٌىر.ُ٠
 .1لبئًخ انًٕػٕػبد انزُٚ ٙجغ ٙرغطٛزٓب:
ػرذ األغبثٛغ

غبػبد انزرشٚع

لبئًخ انًٕػٕػبد
ِ -3مذِخ ػبِخ رزؼّٓ ثإ٠غبزل رؼر٠ف اٌزفط١رِٚ ،راؽٍٗ ٚأٔٛاػٗ ٚأّ٘١زٗ
ٚاٌزؼر٠ف ثأشٙر اٌّفطرٚ ،ٓ٠اٌزؼر٠ف ثبٌّرعغ اٌّمرر

األٚي

1

 -1اٌزفط١ر اٌزؾٌٍ ٍٟ١طٛرر ٟإٌجأ ٚإٌبزػبد

اٌضبٟٔ

1

 -1اٌزفط١ر اٌزؾٌٍ ٍٟ١طٛرػجص ٚاٌزى٠ٛر ٚاالٔفطبر

اٌضبٌش

1

 -4اٌزفط١ر اٌزؾٌٍ ٍٟ١طٛر اٌّطففٚ ٓ١االٔشمبق ٚاٌجرٚط

اٌراثغ

1

 -5اٌزفط١ر اٌزؾٌٍ ٍٟ١طٛر اٌطبرق ٚاألػٍٚ ٝاٌغبش١خ

اٌخبِص

1

 -6اٌزفط١ر اٌزؾٌٍ ٍٟ١طٛر اٌفغر ٚاٌجٍذ ٚاٌشّص

اٌطبدش

1

 -7اٌزفط١ر اٌزؾٌٍ ٍٟ١طٛر اٌٍٚ ً١اٌؼؾٚ ٝاٌشرػ

اٌطبثغ

1

اٌضبِٓ

1

االخزجبر اٌذٚر ٞاألٚي
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 -8اٌزفط١ر اٌزؾٌٍ ٍٟ١طٛر اٌزٚ ٓ١اٌؼٍك ٚاٌمذر ٚاٌجٕ١خ

اٌزبضغ

1

 -9اٌزفط١ر اٌزؾٌٍ ٍٟ١طٛر اٌسٌسٌخ ٚاٌؼبد٠بد ٚاٌمبرػخ ٚاٌزىبصر ٚاٌؼظر

اٌؼبشر

1

 -30اٌزفط١ر اٌزؾٌٍ ٍٟ١طٛر اٌّٙسح ٚاٌفٚ ً١لر٠ش ٚاٌّبػٚ ْٛاٌىٛصر

اٌؾبد ٞػشر

1

 -31اٌزفط١ر اٌزؾٌٍ ٍٟ١طٛر اٌىبفرٚ ْٚإٌظر ٚاٌّطذ ٚاإلخالص ٚاٌفٍك ٚإٌبش

اٌضبٔ ٟػشر

1

االخزجبر اٌذٚر ٞاٌضبٟٔ

اٌضبٌش ػشر

1

ِراعؼخ ٌّب ضجك

اٌراثغ ػشر

1

 .3إعًبن ٙػرذ غبػبد انًمصش ٔرٕضٚؼٓب:
يؾبػصاد
غبػبد انزرشٚع انفؼهٛخ
انػبػبد انًؼزًرح

ذشٔظ
إػبفٛخ

يؼبيم أٔ
اغزرٕٚ

رطجٛك

31
1

أخصٖ

انًغًٕع
24
2

 .1ػرذ غبػبد انرشاغخ  /انزؼهى انفصذ٘ (اإلػبف )ٙانزٚ ٙمٕو ثٓب انطبنت أغجٕػٛبً:

يتطلب من الطالب زيارة مكتبة الكلية بمعدل  3ساعات أسبوعيا لالطالع والقراءة

 .1يدصعبد انزؼهى نهًمصش ٔفمب ً نًغبالد اإلؽبش انٕؽُ ٙنهًؤْالد ٔارػبلٓب يغ ؽصق لٛبغٓب ٔاغزصارٛغٛبد
ررشٚػٓب
ٚؾرذ انغرٔل انزبن ٙيغبالد يدصعبد انزؼهى اندًػخ انٕاشذح ف ٙاإلؽبش انٕؽُ ٙنهًؤْالد
 أٔالًل لُ ثًّء اٌغذٚي ثّخرعبد رؼٍُ اٌّمرر ،ثؾ١ش رى ْٛلبثٍخ ٌٍم١بش ؽطت اٌّطٍٛة فِ ٟغبالد اٌزؼٍُإٌّبضجخ.
 صبَٛب ًل ػغ اضزرار١غ١بد اٌزذر٠ص اٌز ٟرٕبضت ؽرق اٌزم ٚ ُ١١رزطك ِؼٙب ِٚغ ِخرعبد اٌزؼٍُ اٌّطزٙذفخ. صبنضب ًل ػغ ؽرق اٌزم ُ١١إٌّبضجخ اٌز ٟرطبػذ ػٍ ٝل١بش ٚرمِ ُ٠ٛخرعبد اٌزؼٍُ ثذلخ٠ٚ ،غت أْ رزطك ِخرعبدرؼٍُ اٌّمرر اٌّطزٙذفخ ٚؽرق رمّٙ١١ب ٚاضزرار١غ١بد رذر٠طٙب ٌزشىً ِؼب ً ػٍّ١خ رؼٍُ ٚرؼٍِ ُ١زىبٍِخِ ،غ ِالؽظخ
أٔٗ ال ٍ٠سَ أْ ٠زؼّٓ وً ِمرر ِخرعبد رؼٍُ ف ٟوً ِغبي ِٓ ِغبالد اٌزؼٍُ.

عرٔل يدصعبد انزؼهى نهًمصش
و

يغبالد انزؼهّى ٔفك اإلؽبش انٕؽُٙ
نهًؤْالد
ٔيدصعبد انزؼهى نهًمصش

1

اغزصارٛغٛبد ررشٚع انًمصش

أغبنٛت انزمٕٚى
انًػزدريخ ف ٙانًمصش

انًؼصفخ
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-1
1

أٌ ٚؼصف انطبنت رؼصٚف انزفػٛص،
ٔيصاؽهّ.

-1
-2

أٌ ٚسكص انطبنت انغبٚخ يٍ ررشٚع
انزفػٛص ٔأطٕنّ ٔانظهخ ثًُٓٛب.
أٌ ٚسكص انطبنت إَٔاع انزفػٛص ٔأًْٛزّ
ٔانزؼصٚف ثأشٓص انًفػصٔ ،ٍٚانزؼصٚف
ثبنًصعغ انًمصش.

-1
3

أٌ ٚهدض انطبنت إَٔاع انزفػٛص
ٔأًْٛزّ.

ػصع انًبذح انؼهًٛخ ثٕاغطخ
ثصَبيظ power point
ؽصػ األغئهخ
انًُبلشخ ٔانؾٕاش
انشصػ ٔانزًضٛم
ػصع انًبذح انؼهًٛخ ثٕاغطخ
ثصَبيظ power point
ؽصػ األغئهخ
انًُبلشخ ٔانؾٕاش
انشصػ ٔانزًضٛم .
ػصع ًَبزط نُظٕص يزؼهمخ
ثًٕػٕػبد انرشاغخ ٔزنك
يٍ خالل:
 ثؼغ يؼبعى انهغخ انؼصثٛخ
 ثؼغ كزت انًظطهؾبد
انشصػٛخ
 ثؼغ َظٕص انمصآٌ
انكصٚى
 ثؼغ األؽبذٚش انُجٕٚخ
انشصٚفخ
 انزؼهى انسار ٙيٍ خالل
ركهٛف انطالة ثئػراذ
ثؾٕس ٔرمبشٚص ػٍ ثؼغ
عطئٛبد انًمصش
األَشطخ انزؼهًٛٛخ ٔانزرشٚػٛخ
انًظبؽجخ :اغزدراو اإلَزصَذ
– أشصؽخ فٛرٔ ٕٚأشصؽخ
غًؼٛخ ٔألصاص كًجٕٛرص –
ؽؼٕش انُرٔاد انرشٔظ
ٔانًؾبػصاد  -ػًم اغزجبَبد
ؽٕل ثؼغ انمؼبٚب أٔ ثؼغ
يفصذاد انًمصش .

األغئهخ انًجبشصح:
شفٕٚخ أٔ رؾصٚصٚخ
يمبنٛخ أٔ يٕػٕػٛخ
اغزدراو أغهٕة االخزجبش
انًفزٕػ ٔاالخزجبش
انمظٛص ( )quizنؼًبٌ
االغزسكبش انًزٕاطم
األغئهخ انًجبشصح:
شفٕٚخ أٔ رؾصٚصٚخ
يمبنٛخ أٔ يٕػٕػٛخ
اغزدراو أغهٕة االخزجبش
انًفزٕػ ٔاالخزجبش
انمظٛص ( )quizنؼًبٌ
االغزسكبش انًزٕاطم
انزمٕٚى انجُبئٔ ٙاندزبيٙ
نؼًبٌ رُجّ انطالة
انًػزًص خالل انًؾبػصح
انزمٕٚى انًػزًص نؼًبٌ
رفبػم انطبنت أصُبء
انرشظ.
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2
-2
1

-2
2

3

-3
1

-3
2

4
-4
1
-4
2

انًٓبشاد انًؼصفٛخ
ؽم ررشٚت شفٕ٘ أٔ رؾصٚص٘
أٌ ٚؾهم انطبنت األغجبة انز ٙغبػرد
كزبثخ فمصح يدزظصح
ػهٗ ٔػغ أطٕل انزفػٛص انزؾهٛهٙ
ٔررُٔٓٚب.

أٌ ٚمبشٌ ؽصق انًزمرئ ٍٛانًزأخصٍٚ
ف ٙانزفػٛص انزؾهٛهٔ ٙيب ًٛٚط كم
ؽصٚمخ.

إعصاء انًمبشَبد
انؾٕاش
رؾهٛم انُظٕص ٔاغزُجبؽ يب
فٓٛب يٍ ؽمبئك
انزؼهى انسارٙ
انزؼهى انزؼبَٔٙ

رؾهٛم انُظٕص
انكزبثخ
انًُبلشخ
ؽصػ األغئهخ انًجبشصح
ؽٕل انًمبشَبد
رؼجئخ ًَٕزط نهًمبشَخ
ٔانُمبؼ ؽٕنّ .

يٓبشاد انؼاللبد انشدظٛخ ٔرؾًم انًػؤٔنٛخ
رػغٛم انًالؽظبد ػهٗ
رػغٛم انًالؽظبد ػٍ كم
ؽبنت ٔيزبثؼخ كٛفٛخ رفبػهّ يرٖ فؼبنٛخ انزٕاطم ثٍٛ
يغًٕػبد انؼًم.
يغ يٕػٕع انرشظ
أٌ ٚػزؼصع انطبنت انزفػٛص نػٕشرٙ
ٔاغزًبػّ نهًؼهٕيبد
انُجأ ٔانُبضػبد .
ؽصػ األغئهخ ٔررشٚت انطالة
ػهٗ انزصكٛط ٔانفٓى.
رػغٛم انًالؽظبد ػٍ
اغزدراو ؽصق انزرشٚع
كم ؽبنت ٔيزبثؼخ كٛفٛخ
انفؼبل[ :انُمبؼ ،انؾٕاش،
رفبػهّ يغ يٕػٕع
انزغسٚخ انصاعؼخ] رمػٛى
انرشظ ٔاغزًبػّ
انطالة نًغًٕػبد نًُبلشخ
أٌ ٚؾهم انطبنت :غٕشػجع ٔانزكٕٚص
نهًؼهٕيبد
عطئٛخ يٍ انرشظ
ٔاالَفطبش.
ؽصػ األغئهخ ٔررشٚت
انطالة ػهٗ انزصكٛط
ٔانفٓى.
يٓبشاد االرظبل ٔرمُٛخ انًؼهٕيبد ٔانًٓبشاد انؼرذٚخ
إربؽخ انفصطخ نهطالة
الغزؼصاع يب عًؼِٕ ٔكزجِٕ ؽصػ األغئهخ انزمًٕٛٚخ
أٌ ٚمٕو يغًٕػخ يٍ انطالة ثئػراذ
انز ٙرمٛع لرشح انطالة
أيبو ضيالئٓى ٔانمرشح ػهٗ
ثؾٕس يدزظصح ػٍ رفػٛص ثمٛخ غٕش
ػهٗ اغزٛؼبة
شصؽّ ٔثٛبَّ .
انغطء .
يٕػٕػبد انرشظ
رمٕٚى َزبئظ انجؾٕس انزٙ
أٌ ٚػزدرو انطالة يٕالغ اإلَزصَذ
انزؾهٛم ٔانُمر
كهفذ ثٓب انًغًٕػبد.
انًزدظظخ ف ٙيٕػٕػبد انًمصش فٙ
انؼصع ٔاالغزرالل
ػًم اغزجبَخ فَٓ ٙبٚخ
انجؾش ؽٕل ثؼغ انمؼبٚب زاد انظهخ
ّٔٛرط رٛط١ف ِمرر دراض ،ٟرِؼبْ ٘3418ـ ،اٌّٛافك َ1037 ٛ١ٔٛ٠
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َٔشص َزبئظ انجؾش ػهٗ يُزرٚبد ؽالة
انغبيؼخ.

5
-5
1
-5
2

انرشظ نهٕلٕف ػهٗ
َمبؽ انمٕح ٔانؼؼف فٙ
رغصثخ انؼًم فٙ
يغًٕػخ ثؾضٛخ.

انًٓبشاد انُفػٛخ ؽصكٛخ (إٌ ٔعرد)
ال رٕعر

 .4عرٔل يٓبو رمٕٚى انطهجخ يٍ خالل انفظم انرشاغ:ٙ
يًٓخ انزمٕٚى
(يضبل :اخزجبش ،يشصٔع عًبػ ،ٙيمبل،
خطبثخ ،رمرٚى شفٓ ،ٙيالؽظخ ... ،إنخ)
االخزجبش انرٔش٘ األٔل

األغجٕع انًؾرذ نزػهًّٛ

َػجزّ يٍ انزمٛٛى انُٓبئٙ

األغجٕع انضبيٍ

%22

.2

االخزجبش انرٔش٘ انضبَٙ

األغجٕع انضبنش ػشص

%22

.3

االخزجبش انُٓبئٙ

األغجٕع اندبيع ػشص

%42

.4

انًشبشكخ ف ٙانًؾبػصح

ؽٛهخ انفظم انرشاغٙ

%22

.1

ذ .اإلششبذ األكبذٔ ًٙٚذػًٓى:
رصرٛجبد إربؽخ أػؼبء ْٛئخ انزرشٚع ٔانٓٛئخ انزؼهًٛٛخ نالغزشبشاد ٔاإلششبذ األكبذ ًٙٚاندبص نكم ؽبنت (يغ زكص
يمراش انٕلذ انس٘ ٚزٕلغ أٌ ٚزٕاعر خالنّ أػؼبء ْٛئخ انزرشٚع نٓسا انغصع ف ٙكم أغجٕع).
٠زٛاعذ أضزبر اٌّمرر ثٛالغ ضذ ضبػبد أضجٛػ١ب ً ٌزمذ ُ٠اٌّشٛرح ٚاإلرشبد األوبد.ّٟ٠
 رمذ ُ٠اإلرشبد اٌىبفٚ ،ٟرمذ ُ٠اٌّشٛرح ف ٟاٌّٛػٛػبد األوبد١ّ٠خ اٌّخزٍفخ -إلبِخ عٍطبد إػبف١خ ٌّٕبلشخ األثؾبس اٌز ٟأػذ٘ب اٌطالة ف ٟاٌّمرر .

ّٔٛرط رٛط١ف ِمرر دراض ،ٟرِؼبْ ٘3418ـ ،اٌّٛافك َ1037 ٛ١ٔٛ٠

6

المركز الوطني للتقويم واالعتماد االكاديمي
National Center for Academic Accreditation and Evaluation

٘ـ .يظبذش انزؼهّى :
 .1لبئًخ انكزت انًمصشح :
رفط١ر اٌمرآْ اٌؼظ ُ١ل اثٓ وض١ر.
 .2لبئًخ انًصاعغ انًػبَرح األغبغٛخ (يضالً :انرٔشٚبد انؼهًٛخ ،انزمبشٚص ... ،إنخ) :
 عبِغ اٌج١بْ ل اثٓ عر٠ر اٌطجر.ٞ زاد اٌّط١ر ل اثٓ اٌغٛز.ٞ اٌغبِغ ألؽىبَ اٌمرآْ ل اٌمرؽج.ٟ اٌجؾر اٌّؾ١ؾ ل أث ٛؽَّ١بْ. فزؼ اٌمذ٠ر ل اٌشٛوبٔ.ٟ رفط١ر عسء ػُ ل دِ .طبػذ اٌط١بر. .3لبئًخ انكزت ٔانًصاعغ انًمزصؽخ (يضالً :انرٔشٚبد انؼهًٛخ ،انزمبشٚص ... ،إنخ):
 .4لبئًخ انًظبذش اإلنكزصَٔٛخ (يضالً :يٕالغ اإلَزصَذٔ ،غبئم انزٕاطم االعزًبػ ...ٙإنخ):
 ِٛلغ ِغّغ اٌٍّه فٙذ ٌطجبػخ اٌّظؾف اٌشر٠ف. ٍِزم ٝأً٘ اٌزفط١ر. ِٛلغ ِروس رفط١ر. -اٌّىزجخ اٌشبٍِخ.

ٔ .انًصافك ٔانزغٓٛطاد انًطهٕثخ :
ؽرذ اؽزٛبعبد انًمصش ثًب ف ٙزنك ؽغى انفظٕل انرشاغٛخ ٔانًؼبيم (يضالً :ػرذ انًمبػر ف ٙانفظٕل انرشاغرٛخ ٔانًؼبيرم ،يررٖ
رٕفص أعٓطح انكًجٕٛرص ... ،إنخ).
ػذد اٌّمبػذ ( )50ؽبٌت.
 .1انًصافك انزؼهًٛٛخ (يضالً :فظٕل ذشاغٛخ ،يؼبيم ،لبػبد ػصع أٔ يؼبيم إٚؼبػ ... ،إنخ):
لبػبد دراض١خ ِغٙسح ثٛضبئً اٌؼرع.
 .2انزغٓٛطاد انؾبغٕثٛخ (يضالً :أعٓطح انظٕد ٔانظٕشح ) ،(AVأعٓطح انؼصع ،انػجٕشح انسكٛخ ،ثصايظ انكًجٕٛرص ... ،إنخ)
ٚعٛد ضجٛرح رو١خ ثبإلػبفخ إٌ ٝأعٙسح ؽطبة آٌ.ٟ
 .3يٕاشذ أخصٖ (يضالً :إزا انًطهٕة يؼراد يدزجص يؼُٛخ فؾرذ االؽزٛبعبد أٔ أشفك لبئًخ):

ض .رمٕٚى انًمصش انرشاغٔ ٙإعصاءاد رطٕٚصِ:

 .1اسرتاتُجُبت احلظىل عهً انتغرَة انساجعة من انطالة خبظىص فعبنُة انتدزَس:
 االختجبزات انفظهُة انتحسَسَة وانشفىَة.ّٔٛرط رٛط١ف ِمرر دراض ،ٟرِؼبْ ٘3418ـ ،اٌّٛافك َ1037 ٛ١ٔٛ٠
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 األحببث ومنبلشتهب. االختجبزات اننهبئُة. تىشَع استجبنبت عهً انطالة خبظىص فعبنُة انتدزَس . .2اغزصارٛغٛبد أخصٖ نزمٕٚى ػًهٛخ انزرشٚع يٍ لجم األغزبز أٔ انمػى:

 وضع استجبنة يف كم فظم دزاسٍ نتمىَم تدزَس ادلمسز َتم تعجئته من لجم انشسحية اندازسة ،ونتبئج االستجبنة َدفعمنسك ادلمسز زبسٌ اإلجيبثُبت وربنت انسهجُبت خبطة انيت تعىد إىل انمبئم ثتدزَس ادلمسز ،كمب تُمكّن ادلُنسّك من
اننضّ عهً انسهجُبت يف ادلمسز واخلبزجة عن نطبق انتدزَس وتمدميهب دلن َهمّه األمس نُتم تالفُهب.
 مساجعة حمتىي ادلهف األكبدميٍ انىزلٍ نهممسز؛ إذ من خالنه تتجني ثعض معبمل انتمىَم؛ من انىفبء دبتطهجبتانتدزَس ،أو اإلخالل ذبب.
 -دزاسة اإلجيبثُبت وانسهجُبت يف تمسَس

ادلمسز ..

 .3إعصاءاد رطٕٚص انزرشٚع:
االضزفبدح ِٓ أػؼبء ٘١ئخ اٌزذر٠ص ا٢خر ٓ٠ف ٟاأللطبَ إٌّبظرح ف ٟاٌغبِؼبد األخر.ٜ
 اإلفبدح ِٓ ٔزبئظ االضزجبٔبد. رمذ ُ٠دٚراد ألػؼبء ٘١ئخ اٌزذر٠ص ف ٟاضزخذاَ اٌطرق اٌفؼّبٌخ ٌزذر٠ص اٌّمرر. اٌزذر٠ص ػٓ ؽر٠ك اٌؼبرػبد اٌؼٛئ١خ اٌؾذ٠ضخ. -اإلفبدح ِٓ رمر٠ر اٌّمرر ف ٟرط٠ٛر اٌزذر٠ص .

 .4إعصاءاد انزؾمك يٍ يؼبٛٚص إَغبض انطبنت (يضم :ررلٛك رظؾٛؼ ػُٛخ يٍ أػًبل انطهجخ ثٕاغطخ أػؼبء ْٛئخ
ررشٚع يػزمهٔ ،ٍٛانزجبذل ثظٕشح ذٔشٍ ٚخ نزظؾٛؼ االخزجبشاد أٔ ػُٛخ يٍ انٕاعجبد يغ أػؼبء ْٛئخ ررشٚع يٍ
يؤغػخ أخصٖ):
ِراعؼخ رظؾ١ؼ االخزجبراد ِٓ زِ ً١آخر ألضزبر اٌّمرر.
 إػذاد االخزجبر إٌٙبئ ٟثٛاضطخ أضزبر اٌّمرر. ِراعؼخ رظؾ١ؼ ٚرلخ االخزجبر. ِمبرٔخ أداء اٌطالة ف ٟاٌّمرر ثأدائ ُٙف ٟاٌّمرراد األخر.ٜ -اٌٛلٛف ػٍ ٝأٚراق اإلعبثخ ٚإٌظر ف ٟرؾظ ً١اٌطالة.

.طف إعصاءاد انزدطٛؾ نهًصاعؼخ انرٔشٚخ نًرٖ فؼبنٛخ انًمصش انرشاغٔ ٙانزدطٛؾ نزطٕٚصِ:
ِ 5
 رُ رشىٌ ً١غٕخ ثبٌمطُ ٌزط٠ٛر اٌّمرر . رؼمذ شؼجخ اٌفمٗ ٚأط ٌٗٛاعزّبػبد دٚر٠خ ٌّٕبلشخ و١ف١خ رط٠ٛر ِمررارٙب.ّٔٛرط رٛط١ف ِمرر دراض ،ٟرِؼبْ ٘3418ـ ،اٌّٛافك َ1037 ٛ١ٔٛ٠
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 رمٚ َٛؽذح اٌغٛدح ثبٌمطُ ثبٌّراعؼخ اٌذٚر٠خ ٌخطؾ ِمرراد اٌجرٔبِظ. رمٌ َٛغٕخ إٌّب٘ظ ثبٌمطُ ثبٌّراعؼخ اٌذٚر٠خ ٌٍّظبدر ٚاٌّراعغ اٌذراض١خ. -رزُ اإلفبدح ِٓ رمر٠ر اٌّمرر ف ٟرط٠ٛر اٌّمرر .

اسم العضو المسئول عن التوصيف أعضاء هيئة التدريس بأملج
اسم منسق البرنامج :د.عليوي الشمراني
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