اسى انًمزر:

يُاهح انبحث انؼهًي

ريش انًمزر:

َ516ظى 2-

انبزَايح:

بزَايح ياخسخيز األَظًت انًهُي

انمسى انؼهًي:

األَظًت – كهيت انؼهىو اإلداريت

انًؤسست:

خايؼت َدزاٌ

حاريخ اػخًاد انخىصيف:

25/3/1442هـ

انًحخىياث
أ .انخؼزيف بانًمزر انذراسي3.................................................................................. :
ب -هذف انًمزر ويخزخاحه انخؼهيًيت3....................................................................... :
 .1انٕصف انؼاو نهًمشس3.............................................................................................. :
 .2انٓذف انشئٛظ نهًمشس 3..............................................................................................
 .3يخشجاخ انرؼهى نهًمشس4........................................................................................... :
ج .يىضىػاث انًمزر 4..........................................................................................
د .انخذريس وانخمييى5............................................................................................ :
 .1ستظ يخشجاخ انرؼهى نهًمشس يغ كم يٍ اعرشاذٛجٛاخ انرذسٚظ ٔطشق انرمٛٛى 5............................
 .2أَشطح ذمٛٛى انطهثح 6..................................................................................................
هـ  -أَشطت اإلرشاد األكاديًي وانذػى انطالبي6............................................................ :
و – يصادر انخؼهى وانًزافك6.................................................................................. :
 .1لائًح يصادس انرؼهى6................................................................................................ :
 .2انًشافك ٔانرجٓٛضاخ انرؼهًٛٛح ٔانثحصٛح انًطهٕتح7.............................................................. :
س .حمىيى خىدة انًمزر7......................................................................................... :
ذ .اػخًاد انخىصيف 7.............................................................................................
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أ .انخؼزيف بانًمزر انذراسي:
 .1انساػاث انًؼخًذة
ساػخاٌ
َ .2ىع انًمزر:
☐ اخرٛاس٘
☒ إجثاس٘
√
 .3انسُت  /انًسخىي انذي يمذو فيه انًمزر
 .4انًخطهباث انسابمت نهذا انًمزر (إٌ ٔجذخ)
ال ٕٚجذ
 .5انًخطهباث انًخشايُت يغ هذا انًمزر (إٌ ٔجذخ)
ال يىخذ
ًَ .6ط انذراست (اخرش كم يا ُٚطثك)
ػذد انساػاث انخذريسيت
ًَط انذراست
و
22
انًحاضزاث انخمهيذيت
1
-----انخؼهيى انًذيح
2
----- 3انخؼهيى اإلنكخزوَي
----- 4انخؼهيى ػٍ بؼذ
12
أخزي حذريباث وحطبيماث ػًهيت
5
 .7ساػاث االحصال (ػهٗ يغرٕٖ انفصم انذساع)ٙ
انُشاط
و
يحاضشاخ
1
حهماخ تحس
3
ذذسٚة ػًهٙ
4
اإلخًاني
ب -هذف انًمزر ويخزخاحه انخؼهيًيت:

انُسبت
%67
---------------%33
ساػاث انخؼهى
22=12×2
5
5
33

 .1انىصف انؼاو نهًمزر:
ٚرضًٍ انرؼشٚف تانثحس انؼهًٔ ٙأًْٛرّ يُاْجّ ٔإَٔاػّ ٔيصادسِ ٔأدٔاذّ ٔصفاخ انثاحس أخاللٛاخ انثحس
انؼهً ،ٙانرمُٛاخ انالصيح إلجشاء انثحٕز ٔكٛفٛح اعرخذاو انًكرثاخ ٔلٕاػذ انثٛاَاخ انشلًٛح ،طشق انٕصٕل إنٗ
يصا دس انثٛاَاخ ػًٕيا ٔيصادس انثحس انُظاي ٙخصٕصا ،يشاحم ٔخطٕاخ إػذاد انثحس انُظاي ،ٙاخرٛاس ٔذحذٚذ
يٕضٕع انرحمك يٍ ِجذذّ ٔ تُاء خطح انثحس ،يغ ذذسٚثاخ ٔذطثٛماخ ػًهٛح.
 .2انهذف انزئيس نهًمزر
ٓٚذف انًمشس إنٗ إكغاب انطانة يٓاساخ إػذاد انثحٕز انؼهًٛح ف ٙيجال األَظًحٔ ،أٌ ٚحمك انُرائج اٜذٛح:
 ٚرؼشف ػهٗ يُاْج انثحس انؼهًٔ ٙأخاللٛاذّٔ ،يجاالذّٔ ،ذطثٛماذّ ف ٙيجال األَظًح.ـ ٚرؼشف ػهٗ يصادس انثحس انؼهًٔ ٙأدٔاخ جًغ انثٛاَاخ ٔانًؼهٕياخ ٔكٛفٛح اعرخذايٓا.
ـ اكرغاب يٓاساخ اخرٛاس ٔذحذٚذ يٕضٕع انثحس ٔإػذاد خطرّ.
ـ اكرغاب يٓاسج كراتح انثحس انؼهً ٙإخشاجّ تصٕسج يُٓجٛح عهًٛح.
ـ ٚماسٌ ت ٍٛيُاْج انثحس انؼهًٔ ٙاخرٛاس يا ٚرُاعة يُٓا يغ تحصّ.
ـ ذًُٛح أعظ انرفكٛش انؼهً ٙانغهٛى نذٖ انطانة.
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 .3يخزخاث انخؼهى نهًمزر:
يخزخاث انخؼهى نهًمزر

ريش
يخزج انخؼهى انًزحبط
نهبزَايح

1
1.1

انًؼزفت وانفهى
ٕٚضح طشق انثحس انؼهًٔ ٙيُاْجّ ٔيجاالذّ ٔذطثٛماذّ ف ٙيجال األَظًح.

ع – 1ط

1.2

ٚث ٍٛانمٕاػذ انؼهًٛح ألصٕل انثحس انؼهً.ٙ

ع - 1ط

2

انًهاراث

2.1

ٚرًكٍ يٍ يٓاساخ انثحس انؼهً. ٙ

و - 2س

2.2

ٚماسٌ ت ٍٛيُاْج انثحس انؼهًٚٔ ٙخراس أَغثٓا نثحصّ.

و  -3خ

3

انميى

3.1

ٚؼشض سأ ّٚف ٙانًغائم انثحصٛح ػشضا ً يمُؼا ً ٔٚمذو أدنرّ تطشٚمح عه.ًّٛ

ق - 3خ

3.2

ٚغرخذو ٔعائم االذصال ٔانرمُٛح انحذٚصح ف ٙتحصّ.

ق-1خ

ج .يىضىػاث انًمزر
لائًت انًىضىػاث

و
1

انرؼشٚف تانثحس انؼهًٔ ٙأْذافّ ٔأًْٛرّ

2

أعظ انرفكٛش انؼهًٔ ٙخصائصّ

2

3

يصادس انثحس انؼهًٔ ٙأدٔاذّ

4

4

يُاْج انثحس انؼهًٙ

4

5

إَٔاع انثحٕز انؼهًٛح

2

6

صفاخ انثاحس ٔأخاللٛاخ انثحس انؼهًٙ

2

7

إػذاد خطح انثحس انؼهًٙ

2

8

جًغ انًادج انؼهًٛح ٔكراتح انثحس

4

9

انًكرثح ٔانثحس انؼهًٙ

4
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4
انًدًىع

4

ساػاث
االحصال
2
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د .انخذريس وانخمييى:
 .1ربط يخزخاث انخؼهى نهًمزر يغ كم يٍ اسخزاحيدياث انخذريس وطزق انخمييى
اسخزاحيدياث
انزي
يخزخاث انخؼهى
انخذريس
س
 1.0انًؼزفت وانفهى
ٚرؼشف ػهٗ طشق انثحثس انؼهًثٔ ٙيُاْجثّ ٔيجاالذثّ  -انًحاضشاخ
ٔ 1.1ذطثٛماذّ ف ٙيجال األَظًح.
 انٕاجثاخ انحٕاس ٔانًُالشحٚرؼشف ػهٗ انًصثطهحاخ ٔانمٕاػثذ انؼهًٛثح ألصثٕل  -انًحاضشاخ
 1.2انثحس انؼهً.ٙ
 انٕاجثاخ انحٕاس ٔانًُالشحٚرؼثشف ػهثٗ يكَٕثاخ ٔخطثٕاخ إػثذاد خطثح انثحثس  -انًحاضشاخ 1-3انؼهً.ٙ
 انٕاجثاخ انحٕاس ٔانًُالشح 2.0انًهاراث
ٚكرغثثثثة يٓثثثثاساخ انثحثثثثثس انؼهًثثثثٔ ٙكٛفٛثثثثح اخرٛثثثثثاس  -انًحاضشاخ
يٕضٕػّ.
 انٕاجثاخ انرثثثثثثثثذسٚة ػهثثثثثثثثٙ2.1
األعثثثثانٛة ٔانطثثثثشق
انًغثثثثثثثثثرخذيح فثثثثثثثثثٙ
انًماسَح
 انًحاضشاخٚماسٌ ت ٍٛيُاْج انثحس انؼهًٚٔ ٙخراس أَغثٓا .
 انٕاجثاخ2.2
 انحٕاس ٔانًُالشح األتحاز انمصٛشج. 3.0انميى
 انًحاضشاخٚثشص آساءِ ٔٚرثُٗ ػشضٓا تصٕسج يمُؼح
 األتحاز انمصٛشج3.1
 انرؼهى انزاذٙ انرذسٚة انؼًه.ٙ انًحاضشاخٚغرخذو ٔعائم االذصال ٔانرمُٛح انحذٚصح ف ٙتحصّ.
 األتحاز انمصٛشج3.2
 انرؼهى انزاذٙ انرذسٚة انؼًه.ٙٚؼشض سأ ّٚفث ٙانًغثائم انثحصٛثح ػشضثا ً يمُؼثا ً ٔٚمثذو  -انًحاضشاخ
أدنرّ تطشٚمح عه.ًّٛ
 األتحاز انمصٛشج3-3
 انرؼهى انزاذٙ -انرذسٚة انؼًه.ٙ
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طزق انخمييى
 ذمٛٛى االخرثاساخ. ذمٛٛى انٕاجثاخ ذمٛٛى انًُالشاخ. ذمٛٛى االخرثاساخ. ذمٛٛى انٕاجثاخ ذمٛٛى انًُالشاخ. ذمٛٛى االخرثاساخ. ذمٛٛى انٕاجثاخ ذمٛٛى انًُالشاخ. ذمٛٛى االخرثاساخ. ذمٛٛى انٕاجثاخ ذمٛٛى انًُالشاخ. ذمٛٛى االخرثاساخ. ذمٛٛى انٕاجثاخ ذمٛٛى انًُالشاخ. ذمٛٛى األتحاز. ذمٛٛى االخرثاساخ. ذمٛٛى األتحاز. ذمٛٛى انًُالشاخ انًماتالخ. ذمٛٛى االخرثاساخ. ذمٛٛى األتحاز. ذمٛٛى انًُالشاخ انًماتالخ. ذمٛٛى االخرثاساخ. ذمٛٛى األتحاز. ذمٛٛى انًُالشاخ -انًماتالخ.

 .2أَشطت حمييى انطهبت
انُسبت
يٍ إخًاني درخت
انخمييى
%03

حىليج
انخمييى
أَشطت انخمييى
و
(تاألعثٕع)
األعثثثثثثثثثثثثثثٕع
اخرثاس فصهٙ
1
انغادط
أشُثثاء انفصثثم
انًشاسكح انشفٓٛح ٔانثحٕز
2
انذساعٙ
األعثثثثثثثثثثثثثثٕع
اخرثاس َٓائٙ
3
انشاتغ ػشش
---- 4انًجًٕع
أَشطح انرمٛٛى (اخرثاس ذحشٚش٘ ،شفٓ ،ٙػشض ذمذ ،ًٙٚيششٔع جًاػٔ ،ٙسلح ػًم انخ)

%23
%03
%033

هـ  -أَشطت اإلرشاد األكاديًي وانذػى انطالبي:
 يُالشح األيٕس انثحصٛح ٔاألكادًٛٚح -ذٕضٛح انًغائم انًرؼهمح تاإلسشاد األكاد - ًٙٚكٛفٛح إداسج انٕلد-كٛفٛح انحصٕل ػهٗ يؼذل يشذفغ -انؼًم ػهٗ حم انًشكالخ االكادًٛٚح ٔغٛشْا....انخ.

و – يصادر انخؼهى وانًزافك:
 .1لائًت يصادر انخؼهى:
انًزاخغ انزئيست نهًمزر

انًشاجغ انًغاَذج

انًصادر اإلنكخزوَيت
أخزي
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 أصٕل إػذاد انثحٕز انمإََٛح ،انشٓات ٙإتشاْٛى انششلأ٘ ،داس اإلجادجــ انثحس انؼهً :ٙيفٕٓيّ أدٔاذّ ،أعانٛثّ ،رٔلاٌ ػثٛذاخٔ ،ػثذانشحًٍ ػثذط،
األسدٌ ػًاٌ ،داس انفكشْ1432 ،ـ
ــ كراتح انثحس انؼهً ٙصٛاغح جذٚذج ،ػثذانْٕاب أتثٕ عثهًٛاٌ  ،انشٚثاض يكرثثح
انششذْ1423 ،ـ.
يُاْج ٔأعانٛة انثحس انؼهً ٙد .احًذ انصثاب.
يُاْج انثحس انؼهً. ٙد .ػثذ انهطٛف دمحم انؼثذ. -
يُاْج انثحس انؼهً.. ٙد .ػثذ انشحًٍ تذٔ٘. -
أصٕل انثحس انؼهً. ٙأحًذ تذس. -
انثحس انؼهً ،ٙيُاْجّ ٔذمُٛاذّ .د .دمحم صٚاٌ ػًش. -
كراتح انثحس انؼهً. ٙد .ػثذ انْٕاب أتٕ عهًٛاٌ. -
انثحس انؼهًٔ ٙيُاْجّ انُظشٚح سؤٚح إعاليٛح .د .عؼذ انذ ٍٚانغٛذ صانح. -
انذنٛم إنٗ كراتح انثحٕز انجايؼٛح ٔسعائم انًاجغرٛش ٔانذكرٕساِ نث ٙكفٕسد .
ذشجًح  :د .ػثذ انْٕاب-
أتٕ عهًٛاٌ.
 المحاضرات المسجلة على اإليكو والمرفوعة على البالك بور. المكتبة الرقمية السعوديةhttp://nu.edu.sa/pigitailibbry.aspxال ٕٚجذ

 .2انًزافك وانخدهيشاث انخؼهيًيت وانبحثيت انًطهىبت:
يخطهباث انًمزر
انؼُاصز
انًزافك
(انماػاخ انذساعٛح ،انًخرثشاخ ،لاػاخ  -يلزم توفير قاعة دراسية تستوعب  43طالبا على األقل.
انؼشض ،لاػاخ انًحاكاج  ...إنخ)
انخدهيشاث انخمُيت
(جٓاص ػشض انثٛاَاخ ،انغثٕسج انزكٛح - ،جٓاص ػشض داذا شٕا  -عثٕسج ركٛح
انثشيجٛاخ)
حدهيشاث أخزي (ذثؼا ً نطثٛؼح انرخصص)  -ال ٕٚجذ
س .حمىيى خىدة انًمزر:
يداالث انخمىيى

انًميًىٌ

طزق انخمييى
غٛش يثاششج ( اعرثٛاٌ )
يثاشش ( انًراتؼح )
يثاشش
يثاشش ( انُرائج )

انطالب
األداء انرذسٚغٙ
سئٛظ انمغى
األداء انرذسٚغٙ
نجُح االخرثاساخ تانثشَايج
يشاجؼح انٕسلح االخرثاسٚح
أعرار انًمشس
ذمٛٛى انطالب ف ٙانًمشس
يشاجؼثثثثثثثثثح ذصثثثثثثثثثحٛح انٕسلثثثثثثثثثثح يشاجثثثغ َظٛثثثش يثثثثٍ أػضثثثاء ْ ٛثثثثح
يثاشش
انرذسٚظ تانثشَايج
االخرثاسٚح
يثثثثذٖ ذحصثثثثٛم يخشجثثثثاخ انثثثثرؼهى
يثاشش ( انُرائج )
أعرار انًمشس
نهًمشس
يثثثثذٖ ذحصثثثثٛم يخشجثثثثاخ انثثثثرؼهى
غٛش يثاششج ( اعرثٛاٌ )
انطالب
نهًمشس
يثاشش
نجُح انخطظ ٔانًُاْج تانمغى
انكراب انًمشس
يداالث انخمىيى (يصم .فاػهٛح انرذسٚظ ،فاػهح طشق ذمٛٛى انطالب ،يذٖ ذحصٛم يخشجاخ انرؼهى نهًمشس،
يصادس انرؼهى  ...إنخ)
انًميًىٌ (انطهثح ،أػضاء ْ ٛح انرذسٚظ ،لٛاداخ انثشَايج ،انًشاجغ انُظٛش ،أخشٖ (ٚرى ذحذٚذْا)
طزق انخمييى (يثاشش ٔغٛش يثاشش)
ذ .اػخًاد انخىصيف
خهت االػخًاد
رلى اندهست
حاريخ اندهست
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يدهس انمسى
انسادست
1442/3/25هـ

