اسى انًمزر:

َظاو اإلخزاءاث اندشائيت

ريش انًمزر:

َ 856ظى ظ5-

انبزَايح:

بزَايح ياخسخيز األَظًت يهُي

انمسى انؼهًي:

األَظًت – كهيت انؼهىو اإلداريت

انًؤسست:

خايؼت َدزاٌ

حاريخ اػخًاد انخىصيف:
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 .2أَشطح ذمُُى انطهثح 6..................................................................................................
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أ .انخؼزيف بانًمزر انذراسي:
 .4انساػاث انًؼخًذة  5ساػخاٌ
َ .5ىع انًمزر:
☐ اخخياري
إخباري
 .6انسُت  /انًسخىي انذي يمذو فيه انًمزر:
انًسخىي انذراسي انثاَي .
 .7انًخطهباث انسابمت نهذا انًمزر (إٌ وجذخ)
ال يىخذ
 .8انًخطهباث انًخشايُت يغ هذا انًمزر (إٌ وجذخ)
ال يىخذ
ًَ .6ط انذراست (اخرش كم يا َُطثك)
انُسبت
ػذد انساػاث انخذريسيت
ًَط انذراست
و
%433
63
انًحاضزاث انخمهيذيت
1
----------انخؼهيى انًذيح
2
---------- 3انخؼهيى اإلنكخزوَي
---------- 4انخؼهيى ػٍ بؼذ
---------- 5أخزي
 .7ساػاث االحصال (ػهً يسرىي انفصم انذساسٍ)
ساػاث انخؼهى
انُشاط
و
يذاظشاخ
1
63 =48×5
يؼًم أو اسرىدَى
2
-----دهماخ تذس
3
-----33
اإلخًاني
ب -هذف انًمزر ويخزخاحه انخؼهيًيت:
 .4انىصف انؼاو نهًمزر:
َرعًٍ هزا انًمشس دساسح :ياهُح َظاو اإلجشاءاخ انجضائُح  ،انذػىي انجضائُح انؼايح (أغشافها وإجشاءاخ
ذذشَكها ويثاششذها ولُىدها وأسثاب اَمعائها) ،دػىي انجضائُح انخاصح (أغشافها ويىظىػها وأسثاتها
وإجشاءاذها واَمعائها) ،جًغ االسرذالالخ وسهطح إجشائها ،وسائم اإلشثاخ انجضائٍ ،انرذمُك انجضائٍ
تًؼشفح انُُاتح انؼايح ،يشدهح انًذاكًح وغشق انطؼٍ فٍ األدكاو انجضائُح ،أيصهح وذذسَثاخ ػًهُح.
 .5انهذف انزئيس نهًمزر
َهذف انًمشس إنً أٌ َذمك انطانة انُرائج اِذُح:
ـ َرؼشف ػهً ياهُح َظاو اإلجشاءاخ انجضائُح.
ـ َرؼشف ػهً ياهُح االسرذالل وانسهطاخ انًخرصح ته وإجشاءاذه.
ـ َماسٌ تٍُ انذػىي انجضائُح انؼايح وغُشها يٍ انذػاوي.
ـ َهى تأدكاو انرذمُك االترذائٍ وظًاَاذه فٍ انفمه وانُظاو.
ـ َرؼشف ػهً وسائم اإلشثاخ انجضائٍ فٍ انفمه اإلساليٍ وانُظاو انسؼىدٌ.
ـ َرؼشف ػهً غشق االػرشاض ػهً األدكاو.
3

 .6يخزخاث انخؼهى نهًمزر:
ريش
يخزج انخؼهى
انًزحبط نهبزَايح

يخزخاث انخؼهى نهًمزر
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2

انًؼزفت وانفهى
َششح َظاو اإلجشاءاخ انجضائُح وانذػاوي انرٍ ذُشأ ػٍ انجشًَح.
َىظحححخ طرررالتحقيق فرررلتعررروتحقرررمة ت حق ق ررر ،ت حألق ررر لتحق ية ررر ت طرررالت
حالةياحضتة ىتحألق لتحقجزحئف .
انًهاراث
انرٍ ذُشأ ػٍ انجشًَح.
ف انت فنتحقمة تحقجزحئف تحقة ت غفاه ت نتحقمة
فط لتحألس قفبتحقة ف تعوتحقية فلتة ىتحألق ل.ت ت

ع–1س
ع-1س

و-2س
و-3س

 3انميى
 3.1فجفمت ي ت ذ احتتحقمة توإجشاءاخ انرشافغ أياو حق ق لتحقجزحئف .
َ 3.2هرضو تانُضاهح وانًىظىػُح فًُا َىكم إنُه يٍ لعاَا جضائُح وَمذو أدنره ودفىػه
تطشَمح سهًُح .ت
ج .يىضىػاث انًمزر
لائًت انًىضىػاث
و
1
2
3

ساػاث االحصال
2

هف تنظ لتحإلجاحءحتتحقجزحئف .

2

حقمة تحقيوتينشأتةنتحقجاف  :ت
حقمة تحقجزحئف تحقة :تأطاحفتحقمة تـتيقافكتحقمة ت شايه ت
ت
حق ف متة ىتس ط تحالمة ءتحقة لتعوتيقافكتحقمة تحقجزحئف تحقة .

2

4

حن ض ءتحقمة

5

انذػىي انجضائُح انخاصح :ػُاصش انذػىي -أطاحف تحقمة
أياو انًذاكى انجضائُحـ اَمعاء انذػىي .
لىاػذ ووسائم اإلشثاخ انجُائٍ.

2

7

جًغ االسرذالالخ وانرذمُك تًؼشفح يأيىسٌ انعثػ انجُائٍ

4

6

8

تحقجزحئف تحقة

حقيق فلتحقجن ئوت ةاع تحقنف تحقة

 11حق ق

:تإجاحءحتتحق ق

2

.

 9حقيق فررررلتحقنهرررر ئوتل اق رررر تحق ق
حقجزحئو .ت
 13حق حةمتحقة تق ق  .ت

ـ يثاششج انذػىي

رررر ئ:تحقينظررررفلتحق ضرررر ئوت

2

4

.
حةررررمتحال ي رررر

ت

2ت
2ت

-تحقق لتحقجزحئو .ت

2ت

 12طالتالةياحضتة ىتحألق لتحقجزحئف  .ت

2ت

 13أ ث ت يماف تتة ف ت

2
انًدًىع

4

ق–2خ
ق  -3خ
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د .انخذريس وانخمييى:
 .4ربط يخزخاث انخؼهى نهًمزر يغ كم يٍ اسخزاحيدياث انخذريس وطزق انخمييى
طزق انخمييى
اسخزاحيدياث انخذريس
يخزخاث انخؼهى
انزيش
 1.0انًؼزفت وانفهى
 ذمُُى االخرثاساخ.َرؼححشف ػهححً ياهُححح َظححاو اإلجححشاءاخ  -انًذاظشاخ
 ذمُُى انىاجثاخ 1.1انجضائُحححح وانحححذػاوي انرحححٍ ذُشحححأ ػحححٍ  -انىاجثاخ
 ذمُُى انًُالشاخ. انذىاس وانًُالشحانجشًَح.
 االخرثاساخ.َىظحححخ غحححشق انرذمُحححك فحححٍ انحححذػىي  -انًذاظشاخ
 ذمُُى انىاجثاخ 1.2وانًذاكًححح ،واألدكححاو انًرؼهمححح تطححشق  -انىاجثاخ
 ذمُُى انًُالشاخ. انذىاس وانًُالشحاالػرشاض ػهً األدكاو انجضائُح.
 2.0انًهاراث
َمحححاسٌ تحححٍُ انحححذػىي انجضائُحححح انؼايحححح  -انًذاظشاخ
 ذمُُى االخرثاساخ.وغُشهححا يححٍ انححذػاوي انرححٍ ذُشححأ ػححٍ  -انىاجثاخ
 ذمُُى انىاجثاخ انرحححذسَة ػهحححٍ األسحححانُة 2.1انجشًَح.
 ذمُُى انًُالشاخ.وانطححححشق انًسححححرخذيح فححححٍ
 ذمُُى األتذاز.انًماسَح
 ذمُُى االخرثاساخ.َطثحححك األسحححانُة انؼهًُحححح فحححٍ انرؼهُحححك  -انًذاظشاخ
 ذمُُى انىاجثاخ انىاجثاخػهً األدكاو.
2.2
 ذمُُى انًُالشاخ. انذىاس وانًُالشح ذمُُى األتذاز. األتذاز انمصُشج. 3.0انميى
 ذمُُى االخرثاساخ.َ 3.1جُحححححححذ كراتحححححححح يحححححححزكشاخ انحححححححذػاوي  -انًذاظشاخ
 ذمُُى األتذاز.وإجحححححشاءاخ انرشافحححححغ أيحححححاو انًذحححححاكى  -األتذاز انمصُشج
 ذمُُى انًُالشاخ انرؼهى انزاذٍانجضائُح.
 انًماتالخ. انرذسَة انؼًهٍ. ذمُُى االخرثاساخ.َ 3.2هرححححضو تانُضاهححححح وانًىظححححىػُح فًُححححا  -انًذاظشاخ
 ذمُُى األتذاز.َىكححم إنُححه يحححٍ لعححاَا جضائُححح وَمحححذو  -األتذاز انمصُشج
 ذمُُى انًُالشاخ انرؼهى انزاذٍأدنره ودفىػه تطشَمح سهًُح.
 انًماتالخ. -انرذسَة انؼًهٍ.

5

 .5أَشطت حمييى انطهبت
حىليج انخمييى
(تاألسثىع)
األسثىع انساتغ

انُسبت
يٍ إخًاني درخت انخمييى
%33

 5تذىز وأػًال

أشُاء انفصم انذساسٍ

%23

 6اخرثاس َهائٍ

األسثىع انشاتغ ػشش

%53

 7انًجًىع

-----

%133

و
 4االخرثاس انفصهٍ

أَشطت انخمييى

أَشطح انرمُُى (اخرثاس ذذشَشٌ ،شفهٍ ،ػشض ذمذًٍَ ،يششوع جًاػٍ ،وسلح ػًم انخ)
هـ  -أَشطت اإلرشاد األكاديًي وانذػى انطالبي:
 يُالشح األيىس انثذصُح واألكادًَُح -ذىظُخ انًسائم انًرؼهمح تاإلسشاد األكادًٍَ  -كُفُح إداسج انىلد-كُفُح انذصىل ػهً يؼذل يشذفغ -انؼًم ػهً دم انًشكالخ االكادًَُح وغُشها....انخ.
و – يصادر انخؼهى وانًزافك:
 .4لائًت يصادر انخؼهى:
 لحاَىٌ اإلجححشاءاخ انجُائُححح انسححؼىدٌ :د /ج ػثحذانجهُم انؼىاتححذج -يكرثححح انًرُثححٍ-1439هـ 2317و.
 انححىجُض فححٍ شححشح َظححاو اإلجححشاءاخ انجضائُححح انسححؼىدٌ :د /انسححُذ ج انشححشَف-انًزاخغ انزئيست
انطثؼح األونً1437 -هـ 2316و.
نهًمزر
 اإلجححشاءاخ انجُائُححح فححٍ انًًهكححح انؼشتُححح انسححؼىدَح :د /سححؼذ تححٍ ج تححٍ ػهححً تححٍظفُش1432 -هـ
 انححىجُض فححٍ َظحححاو اإلجححشاءاخ انجضائُحححح انسححؼىدٌ فححٍ ظحححىء َظححاو اإلجحححشاءاخانجضائُح انجذَذ نؼاو 1435هـ والئذرحه انرُفُزَحح :د /صكحٍ ج شحُاق -انطثؼحح انصانصحح
 1443هـ.
 اإلجحشاءاخ انجُائُحح وانُظحاو اإلجشائحٍ فحٍ انًًهكحح انؼشتُحح انسحؼىدٌ :د /أدًحذػىض تالل.
 انىسححُػ فححٍ لححاَىٌ اإلجححشاءاخ انجُائُححح :د /أدًححذ فرذححٍ سححشوس -انكرححاب األولوانصاٍَ -داس انُهعح انؼشتُح -انطثؼح انؼاششج ( يطىسج) 2316 -و.
 ششح لاَىٌ اإلجشاءاخ انجُائُحح :د /يذًحىد َجُحة دسحٍُ ،داس انُهعحح انؼشتُحح،غ1998 ،3و.
انًزاخغ انًساَذة
 شحححشح لحححاَىٌ اإلجحححشاءاخ انجُائُحححح :د /أيحححال ػثحححذانشدُى ػصًحححاٌ -يطحححاتغ انهُ ححححانًصشَح انؼايح نهكراب.
 انًشصفاوٌ فٍ أصىل اإلجشاءاخ انجُائُح :د /دسٍ صحادق انًشصحفاوٌ -يُشحأجانًؼاسف تاإلسكُذسَح.
 لححاَىٌ اإلجححشاءاخ انجُائُححح ولححاَىٌ دححاالخ وإجححشاءاخ انطؼححٍ تححانُمط :د /دسححٍػالو -انطثؼح انصاَُح يُمذح وفما ً ألخش انرؼذَالخ1993 -و.
 يثادئ اإلجشاءاخ انجُائُح :د /ػًش انسؼُذ سيعاٌ1967 -و. لاَىٌ اإلجشاءاخ انجُائُح فٍ انرششَغ انًصشٌ :د/يأيىٌ ج ساليه ،داس انفكش. اإلجشاءاخ انجُائُح فٍ انًًهكح انؼشتُح انسؼىدَح :د /فهذ َاَف انطشَسٍ.6

انًصادر اإلنكخزوَيت

 انًىلغ اإلنكرشوٍَ نهُ ح انخثشاء تًجهس انىصساء فٍ انًًهكح انؼشتُح انسؼىدَح. انًىلغ اإلنكرشوٍَ نًجهس انشىسي فٍ انًًهكح انؼشتُح انسؼىدَح.ـ يىالغ يىسىػح األَظًح انسؼىدَح.
 انًذاظشاخ انًسجهح ػهً اإلَكى وانًشفىػح ػهً انثالن تىس. -انًكرثحتحقا ف حقسة مف  http://nu.edu.sa/pigitailibbry.aspxتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

أخزي

ال يىخذ

 .5انًزافك وانخدهيشاث انخؼهيًيت وانبحثيت انًطهىبت:
يخطهباث انًمزر
انؼُاصز
انًزافك
(انماػاخ انذساسُح ،انًخرثشاخ ،لاػاخ
تف زلتي عفات ة تماحسف تيسي ةبت04تط ق تة ىتحأل ل.تتتتتتتتتتتتتتتتانؼشض ،لاػاخ انًذاكاج  ...إنخ)
انخدهيشاث انخمُيت
 جهاص ػشض داذا شىا  -سثىسج ركُح.(جهاص ػشض انثُاَاخ ،انسثىسج انزكُح،
انثشيجُاخ)
 ال َىجذ.حدهيشاث أخزي (ذثؼا ً نطثُؼح انرخصص)
س .حمىيى خىدة انًمزر:
يداالث انخمىيى

انًميًىٌ

طزق انخمييى
غُش يثاششج ( اسرثُاٌ )
يثاشش ( انًراتؼح )
يثاشش
يثاشش ( انُرائج )

انطالب
األداء انرذسَسٍ
سئُس انمسى
األداء انرذسَسٍ
نجُح االخرثاساخ تانثشَايج
يشاجؼح انىسلح االخرثاسَح
أسرار انًمشس
ذمُُى انطالب فٍ انًمشس
يشاجححغ َظُححش يححٍ أػعححاء هُ ححح
يثاشش
يشاجؼح ذصذُخ انىسلح االخرثاسَح
انرذسَس تانثشَايج
يثاشش ( انُرائج )
أسرار انًمشس
يذي ذذصُم يخشجاخ انرؼهى نهًمشس
غُش يثاششج ( اسرثُاٌ )
انطالب
يذي ذذصُم يخشجاخ انرؼهى نهًمشس
يثاشش
نجُح انخطػ وانًُاهج تانمسى
انكراب انًمشس
يداالث انخمىيى (يصم .فاػهُح انرذسَس ،فاػهح غشق ذمُُى انطالب ،يذي ذذصُم يخشجاخ انرؼهى نهًمشس،
يصادس انرؼهى  ...إنخ)
انًميًىٌ (انطهثح ،أػعاء هُ ح انرذسَس ،لُاداخ انثشَايج ،انًشاجغ انُظُش ،أخشي (َرى ذذذَذها)
طزق انخمييى (يثاشش وغُش يثاشش)
ذ .اػخًاد انخىصيف
خهت االػخًاد
رلى اندهست
حاريخ اندهست
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يدهس لسى األَظًت
انسادسح
4775/ 6 / 58هـ

