اسى انًمزر:

هجبدئ االلتظبد الكلٍ

ريش انًمزر:
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انبزَايج:

االدارة انعايت

انمسى انعهًي:

االدارة انعايت

انكهيت:

انعهىو االداريت

انًؤسست:

جايعت َجزاٌ

انًحخىياث
أ .انخعزيف بانًمزر انذراسي3..................................................................................................... :
ب -هذف انًمزر ويخزجاحه انخعهيًيت3.......................................................................................... :
 .1الىطف الؼبم للومشس3 ................................................................................................................. :
 .2الهذف الشئُظ للومشس 3 .................................................................................................................
 .3هخشخبد التؼلن للومشس3 ............................................................................................................... :
ج .يىضىعاث انًمزر 4.............................................................................................................
د .انخذريس وانخمييى4............................................................................................................... :
 .1سثظ هخشخبد التؼلن للومشس هغ كل هي اعتشاتُدُبد التذسَظ وطشق التمُُن 4 ................................................
 .2أًشطخ تمُُن الطلجخ 4 .....................................................................................................................
هـ  -أَشطت اإلرشاد األكاديًي وانذعى انطالبي5............................................................................... :
و – يصادر انخعهى وانًزافك5..................................................................................................... :
 .1لبئوخ هظبدس التؼلن5 ................................................................................................................... :
 .2الوشافك والتدهُضاد الوطلىثخ5 ...................................................................................................... :
س .حمىيى جىدة انًمزر6............................................................................................................ :
ح .اعخًاد انخىصيف 6...............................................................................................................
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أ .انخعزيف بانًمزر انذراسي:
 .7انساعاث انًعخًذة:
َ .2ىع انًمزر
أ.
ب.

هتطلت خبهؼخ
هتطلت كلُخ √
اختُبسٌ
إخجبسٌ √

هتطلت لغن

أخشي

 .3انسُت  /انًسخىي انذي يمذو فيه انًمزر
الوغتىي الثبًٍ

 . 4انًخطهباث انسابمت نهذا انًمزر

(إى وخذد)

هجبدئ االلتظبد الدضئٍ (201لظذ )3-

 .5انًخطهباث انًخشايُت يع هذا انًمزر

(إى وخذد)

ال َىخذ

ًَ .6ط انذراست
و
1
2
3
4
5

(اختش كل هب ٌَطجك)

ًَط انذراست
انًحاضزاث انخمهيذيت
انخعهيى انًذيج
انخعهيى اإلنكخزوَي
انخعهيى عٍ بعذ
أخزي

عذد انساعاث انخذريسيت

انُسبت

45

%90

5

%10

 .1ساعاث االحصال (ػلً هغتىي الفظل الذساعٍ) ( 00ساعت)

و
1
2
3
4

انُشاط

ساعاث انخعهى
45

هسبضشاد
هؼول أو إعتىدَى
دسوط إضبفُخ
أخشي (تزكش)
اإلجًاني

45
90

ب -هذف انًمزر ويخزجاحه انخعهيًيت:
 .7انىصف انعاو نهًمزر:
َهذف همشس هجبدئ االلتظبد الكلٍ لذساعخ أهن الغُبعبد االلتظبدَخ والظىاهش او الوشبكل التٍ تىاخه االلتظبد المىهٍ وطشق زغبة
وتسلُل الوؤششاد االلتظبدَخ والسغبثبد المىهُخ وَىضر كُفُخ اَدبد هختلف التىاصًبد االلتظبدَخ.

 .2انهذف انزئيس نهًمزر
تىضُر الوفبهُن األعبعُخ والوتغُشاد والظىاهش االلتظبدَخ الكلُخ وأعبعُبد التسلُل االلتظبدٌ الكلٍ وتطجُك هختلفف الطفشق للىطفى
إلً تىاصى االلتظبدَخ الكجشي

 .3يخزجاث انخعهى نهًمزر:
يخزجاث انخعهى نهًمزر
1
1.1
1.2
2
2.1

3

ريش
يخزج انخعهى انًزحبط
نهبزَايج

انًعزفت وانفهى
َؼشف الطبلت أهن هظطلسبد ػلن االلتظبد الكلٍ.
َسذد الطبلت كُفُخ اَدبد أهن التىاصًبد االلتظبدَخ.

ع1
ع1

انًهاراث
َطجك الٌوبرج الوختلفخ فٍ زغبة أهن الوؤششاد االلتظبدَخ.

م1

ريش
يخزج انخعهى انًزحبط
نهبزَايج

يخزجاث انخعهى نهًمزر
َششذ الطبلت أًغت الطشق لؼالج الوشبكل االلتظبدَخ.

2.2
3
3.1
3.2
3.3

م1

انميى
ق1
ق2
ق3

َسلل الطبلت األعبلُت الوغتخذهخ فٍ زغبة الوؤششاد االلتظبدَخ
َغتخذم الطبلت األعبلُت الشَبضُخ فٍ زغبة هؤششاد االداء االلتظبدٌ.
َمذس ػلً الؼول فٍ فشَك وعهىلخ التىاطل فٍ عُبق اختوبػٍ

ج .يىضىعاث انًمزر
و

لائًت انًىضىعاث

ساعاث االحصال

1
2
3

همذهخ فٍ ػلن االلتظبد وتؼشَفه وتمغُوه أعبلُت التسلُل االلتظبدٌ – عُبعبد االلتظبد الكلٍ.
لُبط الٌشبط االلتظبدٌ ( ،تؼشَف الٌبتح الوسلٍ) طشق لُبعه
الذخل واإلًفبق
تففىاصى الففذخل الوسلففٍ ( الطلففت الكلففٍ وتففىاصى الففذخل – تففؤرُش األعففؼبس ػلففً التففىاصى – التففىاصى والتىفُففف
الكبهل).
الوضبػف
الؼشع الكلٍ
الجطبلخ والتضخن
الغُبعخ الوبلُخ
الغُبعخ الٌمذَخ

3
6
6

4
5
6
7
8
9

6
9
3
6
3
3

انًجًىع

د .انخذريس وانخمييى:
 .7ربط يخزجاث انخعهى نهًمزر يع كم يٍ اسخزاحيجياث انخذريس وطزق انخمييى
انزيش
1.0

1.1
1.2
2.0

2.1
2.2
3.0

3.1
3.2
3.3

يخزجاث انخعهى

طزق انخمييى

اسخزاحيجياث انخذريس

انًعزفت وانفهى
َؼشف الطبلت أهن هظطلسبد ػلن االلتظبد.
َظف الطبلت كُفُخ اَدبد أهن التىاصًبد االلتظبدَخ.

الوسبضشاد الٌظشَخ
التؼلن الزاتٍ
الوسبضشاد
التؼلن الزاتٍ

اختجففبساد (االختجفففبس الفظفففلٍ
االو واالختجبس الفظلٍ الثبًٍ
االختجبس الٌهبئٍ)

انًهاراث
الوسبضشاد
َسغت أهن الوؤششاد االلتظبدَخ.
التؼلن التؼبوًٍ
َششذ الطبلت أًغت الطشق لؼالج الوشبكل االلتظبدَخ .الوسبضشاد
التؼلن التؼبوًٍ

اختجففبساد (االختجفففبس الفظفففلٍ
االو واالختجبس الفظلٍ الثبًٍ
االختجبس الٌهبئٍ)

انميى
َىضفففر الطبلفففت سأَفففه ثبعفففتماللُخ ففففٍ أهفففن الوشفففكالد -1الجسىث
 -2الىاخجبد
االلتظبدَخ.
َغتخذم الطبلت األعبلُت الشَبضُخ فٍ زغبة هؤششاد -1الجسىث
 -2الىاخجبد
االداء االلتظبدٌ.
َمذس ػلً الؼول فٍ فشَفك وعفهىلخ التىاطفل ففٍ عفُبق -1الجسىث
 -2الىاخجبد
اختوبػٍ

الوالزظخ والجسىث
الوالزظخ خال الغٌخ
الوالزظخ خال الغٌخ

 .2أَشطت حمييى انطهبت
و
7
2
3

4

أَشطت انخمييى
االختجبس الفظلٍ األو
االختجبس الفظلٍ الثبًٍ
الجسىث والتكلُفبد والوشبسكخ

حىليج انخمييى
(ثبألعجىع)

االعجىع الغبثغ
االعجىع السبدٌ ػشش
خال الفظل الذساعٍ

انُسبت
يٍ إجًاني درجت
انخمييى
%20
%20
%10

و
4

حىليج انخمييى

أَشطت انخمييى

(ثبألعجىع)

ًهبَخ الفظل الذساعٍ

االختجبس الٌهبئٍ

انُسبت
يٍ إجًاني درجت
انخمييى
%50

أًشطخ التمُُن (اختجبس تسشَشٌ ،شفهٍ ،ػشع تمذَوٍ ،هششوع خوبػٍ ،وسلخ ػول الخ)

هـ  -أَشطت اإلرشاد األكاديًي وانذعى انطالبي:
آلُخ االسشبد األكبدَوٍ:
*ػمذ اختوبع هغ الطالة فٍ ثذاَخ الفظل الذساعٍ ثغشع التىخُه واالسشبد وتؼجئخ ًوبرج االسشبد األكبدَوٍ لكل طبلت.
*تسذَذ هىاػُذ لإلسشبد الفشدٌ ثىالغ  8عبػبد فٍ االعجىع و 20عبػخ هكتجُخ.
* تسفُض الطالة الوتفىلُي وهتبثؼخ الطالة الوتؼثشَي لتدبوص التؼثش.
*سطذ السبالد التٍ تستبج سػبَخ خبطخ وتسىَلهب لدهبد االختظبص.
-1اعتمجب الطالة الدذد وتكشَن الوتفىلُي فٍ ثذاَخ كل فظل دساعٍ.
 -2تخظُض ( ) 7عبػبد لإلسشبد األكبدَوٍ َؤدَهب كل أعتبر وفمب لدذو هطجىع وهؼتوذ هي هٌغك الجشًبهح وػوُذ الكلُخَ .تن
سفؼه ػلً هىلغ الكلُخ وَلظك ػلً ثبة األعتبر.
 -3وضغ طٌذوق للشكبوي وتىػُخ الطالة ثآلُخ الشكبوي والتظلوبد
 -4وضغ تظىس ػي التؼبهل هغ الطالة الوتؼثشَي زغت فشوف الفظل الذساعٍ ولذساد المغن هي تىافش الؼذد
الوٌبعت هي الوششذَي وأهبكي اإلسشبد وتدبوة الطالة

و – يصادر انخعهى وانًزافك:
 .7لائًت يصادر انخعهى:

انًزجع انزئيس نهًمزر
انًزاجع انًساَذة

انًصادر اإلنكخزوَيت

هجبدئ االلتظبد الكلٍ هفبهُن وأعبعُبد  -تؤلُف د .أزوذ ثي ػجذ الكشَن الوسُوُذ ود .دمحم ثي ػجذ هللا
الدشاذ لغن االلتظبد -كلُخ إداسح األػوب  -خبهؼخ الولك عؼىد  -2020-الٌغخخ الغبثؼخ
 ػجذ الىهبة األهُي ،هجبدئ االلتظبد الكلٍ 2002، ازوذ ثبخشهه ،هسوىد الؼظُوٍ ،الوغبػذ فٍ هجبدئ االلتظبد الكلٍ1996،ازوذ زغُي الشفبػٍ ،خبلذ الىصاًٍ ،هجبدئ االلتظبد الكلٍ ثُي الٌظشَخ والتطجُك ،داس وائفل للٌشفش
ط، 2ػوبى1997،
ساثظ تغدُل هسبضشاد هجبدئ االلتظبد الدضئٍ ػلً الجالكجىسد للجٌُي:

https://echo.nu.edu.sa:8443/ess/portal/section/40e104b6-b836-42089287-8ced607ac9e5
الوكتجخ الشلوُخ الغؼىدَخ
ساثظ الوكتجخ الشلوُخ:
http://lib.nu.edu.sa/digitailibbry.aspx

أخزي

ال َىخذ

 .2انًزافك وانخجهيشاث انًطهىبت:
انعُاصز
انًزافك
(المبػبد الذساعُخ ،الوختجشاد ،لبػبد الؼشع ،لبػبد الوسبكبح  ...إلخ)

انخجهيشاث انخمُيت

(خهبص ػشع الجُبًبد ،الغجىسح الزكُخ ،الجشهدُبد)

حجهيشاث

5

أخزي (تجؼب ً لطجُؼخ التخظض)

يخطهباث انًمزر
لبػبد دساعُخ تتغغ لــ  25طبلجبً.
أخهضح ػشع لكل لبػخ دساعُخ
ال َىخذ

س .حمىيى جىدة انًمزر:
يجاالث انخمىيى
ًتبئح الطالة
اعفففتجبًخ تمُفففُن الطفففالة للومفففشس الذساعفففٍ
واألداء التذسَغٍ
تظسُر االختجبس الٌهبئٍ هي ػضى ًظُش
تمشَش لدٌخ تمُُن الىسلخ االختجبسَخ
تمشَش لُبط ًىاتح تؼلن الومشس
تمشَففش سضففب أسثففبة الؼوففل ػففي هخشخففبد
تؼلن الجشًبهح
االختجبس التسظُلٍ

طزق انخمييى

انًميًىٌ
ػضى هُئخ التذسَظ

هجبشش

الطلجخ

غُش هجبشش

ػضى هُئخ التذسَظ
لدٌخ تمُُن الىسلخ االختجبسَخ
ػضى هُئخ التذسَظ

هجبشش
هجبشش
غُش هجبشش
غُش هجبشش

ػضى هُئخ التذسَظ

غُش هجبشش

ػضى هُئخ التذسَظ

هدبالد التمىَن (هثل .فبػلُخ التذسَظ ،فبػلخ طشق تمُُن الطالة ،هذي تسظُل هخشخبد التؼلن للومشس ،هظبدس التؼلن  ...إلخ)
الومُوىى (الطلجخ ،أػضبء هُئخ التذسَظ ،لُبداد الجشًبهح ،الوشاخغ الٌظُش ،أخشي (َتن تسذَذهب)
طشق التمُُن (هجبشش وغُش هجبشش)

ح .اعخًاد انخىصيف
جهت االعخًاد
رلى انجهست
حاريخ انجهست
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