
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1- انركانيفيحاطثح  انًمزر:اطى 

 3 -حظة  212 انًمزر:ريش 

 انًحاطثحتكانىريىص  انثزَايج:

 انًحاطثح انعهًي:انمظى 

 انعهىو اإلداريح  انكهيح:

 جايعح َجزاٌ  انًؤطظح:
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 انًحرىياخ
 3 ..................................................................................................... أ. انرعزيف تانًمزر انذراطي:

 3 .......................................................................................... هذف انًمزر ويخزجاذه انرعهيًيح: -ب

 3 ................................................................................................................. انؼاو نهًمشس:ىصف ان. 1

 3 ................................................................................................................. . انهذف انشئُظ نهًمشس2

 3 ............................................................................................................... . يخشجاخ انتؼهى نهًمشس:3

 4 ............................................................................................................. ج. يىضىعاخ انًمزر

 4 ............................................................................................................... د. انرذريض وانرمييى:

 4 ................................................ ًمشس يغ كم يٍ اعتشاتُجُاخ انتذسَظ وطشق انتمُُىستظ يخشجاخ انتؼهى نه . 1

 4 ..................................................................................................................... . أَشطح تمُُى انطهثح2

 5 ............................................................................... أَشطح اإلرشاد األكاديًي وانذعى انطالتي: -هـ 

 5 ..................................................................................................... يصادر انرعهى وانًزافك: –و 

 5 ................................................................................................................... ؼهى:. لائًح يصادس انت1

 5 ...................................................................................................... . انًشافك وانتجهُضاخ انًطهىتح:2

 5 ............................................................................................................ س. ذمىيى جىدج انًمزر:

 5 ............................................................................................................... ح. اعرًاد انرىصيف
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  انذراطي:انرعزيف تانًمزر أ. 

 طاعاخ 3 انًعرًذج:انظاعاخ . 1

 انًمزرَىع . 2

   أخشي √ يتطهة لغى   هُحيتطهة ك   يتطهة جايؼح أ.

    اختُاسٌ √  إجثاسٌ ب.

  – يمذو فيه انًمزر انذي/ انًظرىي  انظُح. 3

 انًظرىي انزاتع 

 

 وجذخ( إٌ). انًرطهثاخ انظاتمح نهذا انًمزر 4

 3 –حظة 211 ،2يثادئ انًحاطثح 

 وجذخ( )إٌانًرطهثاخ انًرشايُح يع هذا انًمزر . 5

 ال َىجذ 

 

 يا َُطثك()اختش كم ًَط انذراطح . 6

 انُظثح  عذد انظاعاخ انرذريظيح انذراطح ًَط و

 %08 36 انًحاضزاخ انرمهيذيح 1

 %28 9 انرعهيى انًذيج  2

 -   اإلنكرزوَيانرعهيى  3

 -   عٍ تعذانرعهيى  4

 -   أخزي 5
 

 يغتىي انفصم انذساعٍ( )ػهً االذصال طاعاخ. 7

 طاعاخ انرعهى انُشاط و

 45             يذاضشاخ 1

 -              إعتىدَىأو يؼًم  2

 -              إضافُحدسوط  3

 -               تزكش()ي أخش 4

 45             اإلجًاني 
 

 انرعهيًيح:انًمزر ويخزجاذه  هذف -ب

 هًمزر:انعاو نىصف ان. 1

انُظشٌ نًذاعثح انتكانُف ويصطهذاخ يذاعثح انتكانُف تانهغح اإلَجهُضَح وكُفُح تثىَة ػُاصش  اإلطاسَتُاول هزا انًمشس 

 انتكانُف وإػذاد لىائى انتكانُف وكُفُح ضثظ وسلاتح ػُاصش انتكانُف. 

  انهذف انزئيض نهًمزر. 2

نتكددانُف وإػددذاد لددىائى انتكددانُف ا تاالطدداس انُظددشٌ نًذاعددثح انتكددانُف وتثىَددة ػُاصددشَهددذف هددزا انًمددشس انددً تؼشَددف انطانددة 

انشلاتدح ػُاصدش انتكددانُف و كًدا َهدذف إنددً اندً تًكدٍُ انطدطب يدٍ تطثُددك إجدشاةاخ انًذاعدثح( انًغدتغهح –انًتغُدشج  –انكهُدح )

 ، واٌ َكىٌ انططب لادسٍَ ػهً إػذاد لىائى انتكانُف.(انتكانُف انصُاػُح غُش انًثاششج –األجىس  –انًىاد )

 نهًمزر:يخزجاخ انرعهى . 3

 يخزجاخ انرعهى نهًمزر
انرعهى يخزج  ريش

  نهثزَايجانًزذثط 

  انًعزفح وانفهى 1

 2ع اإلطاس انُظشٌ نًذاعثح انتكانُف َؼًشف  1.1

 4ع وانًصطهذاخ انًذاعثُح تانهغح انؼشتُح واالَجهُضَحػُاصش انتكانُف وَظشَاخ ولىائى انتكانُف  َزكش 1.2

1.3 -  

  انًهاراخ 2

 2و وفك َظشَاخ انتكانُف انًختهفحلىائى انتكانُف  َؼذ 2.1

 2و .ػُاصش انتكانُف ػهً شلاتح انو َطثك إجشاةاخ انًذاعثح 2.2

2.3 -  
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 يخزجاخ انرعهى نهًمزر
انرعهى يخزج  ريش

  نهثزَايجانًزذثط 

  انميى 3

 1ق َؼًم ضًٍ فشَك وانتذهٍ تشوح انؼًم انجًاػٍ  3.1

3.2   
 

  انًمزر يىضىعاخج. 

 االذصالطاعاخ  لائًح انًىضىعاخ و

 3         االطاس انُظشٌ نًذاعثح انتكانُف  1

 3         تثىَة ػُاصش انتكانُف  2

 12         َظشَاخ ولىائى انتكانُف  3

 9         انشلاتح ػهً ػُصش انًىاد  –ضثظ وسلاتح ػُاصش انتكانُف  4

 6         انشلاتح ػهً ػُصش األجىس  5

 12         انشلاتح ػهً ػُصش انتكانُف انصُاػُح غُش انًثاششج  6

 45        انًجًىع
 

 وانرمييى:انرذريض  د.
 يى يانرم وطزقيخزجاخ انرعهى نهًمزر يع كم يٍ اطرزاذيجياخ انرذريض  رتط . 1

 يىيانرم طزق انرذريض اطرزاذيجياخ يخزجاخ انرعهى  زيشان

 انًعزفح وانفهى 1.0

  االطاس انُظشٌ نًذاعثح انتكانُف َؼشف  1.1
انًذاضدددددددشاخ وانؼدددددددشو  -

 انتمذًَُح 

أعددددددددددد هح تمًُُُدددددددددددح أ ُددددددددددداة 

 انًذاضشاخ 

  َؼذد ػُاصش انتكانُف وَظشَاخ ولىائى انتكانُف  1.2
 انًذاضشاخ  -

 انًُالشاخ  -

 تمُُى االختثاساخ انفصهُح وانُهائُح -

 تمُُى انىاجثاخ انًُضنُح -

…    

 انًهاراخ 2.0

2.1 
 انًذاضشاخ - َؼذ لىائى انتكانُف وفك َظشَاخ انتكانُف انًختهفح

 انىاجثاخ انًُضنُح -

 تمُُى االختثاساخ انفصهُح وانُهائُح -

 تمُُى انىاجثاخ انًُضنُح -

2.2 
َطثك إجشاةاخ انًذاعثح فٍ ضثظ وسلاتدح ػُاصدش 

 انتكانُف .

 انًذاضشاخ -

 انىاجثاخ انًُضنُح -

 تمُُى االختثاساخ انفصهُح وانُهائُح -

 تمُُى انىاجثاخ انًُضنُح -

…    

 انميى 3.0

3.1 
 االػًال انؼهًُح انجًاػُح - َؼًم ضًٍ فشَك وانتذهٍ تشوح انؼًم انجًاػٍ 

 انًُالشاخ-

 تمُُى االختثاساخ -

 تمُُى انًُالشاخ نًجًىػح انؼًم -

3.2    

 

 انطهثح  ذمييى أَشطح. 2

 يىيانرم أَشطح و
 ذىليد انرمييى
 )تاألعثىع(

 انُظثح 

 يىيانرمدرجح  إجًانييٍ 

 %28         7 -6   اختثاس فصهٍ أول  1

 %28         11 - 18   اختثاس فصهٍ  اٍَ  2

 %18         ػهً يذاس انفصم  انىاجثاخ وانتكهُفاخ تأػًال ػهًُح  3

 %58        َهاَح انفصم  االختثاس انُهائٍ 4

5    

6    
 انخ( وسلح ػًميششوع جًاػٍ،  ،تمذًٍَػش   شفهٍ، ،تذشَشٌ اختثاس)ُى ُانتم أَشطح
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 انطالتي:األكاديًي وانذعى  اإلرشادأَشطح  -هـ 

 .ويٍ خطل انًذاضشاخ ػهً انطانة أ ُاة انتكهُف تانىاجثاخ وانتماسَش األعتارانًثاشش يٍ لثم  اإلششاف .1

 األكادًٍَ. واإلسشادعاػاخ يكتثُح وتؼهٍ ػُذ تاب انًكتة  6تىالغ انغاػاخ انًكتثُح  .2

 .عاػاخ وتؼهٍ فٍ تاب انًكتة 6تىالغ  األكادًٍَ اإلسشادعاػاخ  .3

، وتشفك انثُاَاخ ضًٍ خطح تذسَظ انًمشس فٍ األعثىع األول تىسد انثطنوَظاو  اإلنكتشوٍَانتىاصم ػثش انثشَذ  .4

 نهفصم انذساعٍ.

 
  وانًزافك:يصادر انرعهى  –و 
 انرعهى:يصادر لائًح . 1

 نهًمزر انًزجع انزئيض
يذاعدثح انتكدانُف ، جايؼدح انمداهشج ، كهُدح –صطح تغُىٍَ ، ػثذ انًُؼى فهُخ ، عدؼُذ َذُدً 

 و2817انتجاسج 

 انًظاَذجانًزاجع 
يذاعدثح انتكدانُف يدذخم اداسٌ، تؼشَدة أدًدذ دجدا ، داس انًدشَخ  –تشاسنض هىس َجدىسٌ -

 نهُشش . 

 اإلنكرزوَيحانًصادر 
 www.rsscrs.infoيهتمً انثذث انؼهًٍ  -

 Http://Lib.nu.edu.sa/DigitaILibbrary –انًكتثح انشلًُح نهجايؼح انشاتظ  -

 َظاو انثطن تىسد  يأخز

 

 انًطهىتح:انًزافك وانرجهيشاخ . 2

 يرطهثاخ انًمزر انعُاصز

 انًزافك
 طانة  28لاػح دساعُح تتغغ ل  إنخ(...  ، لاػاخ انًذاكاجانؼش  انذساعُح، انًختثشاخ، لاػاخ انماػاخ)

 انرمُيح انرجهيشاخ
 انثشيجُاخ( انزكُح،انغثىسج  انثُاَاخ،ػش   )جهاص

 ، انغثىسج انؼادَح وانزكُح  جهاص ػش  انثُاَاخ داتا شى

 - تثؼاً نطثُؼح انتخصص() يأخز ذجهيشاخ

 

 نًمزر:اجىدج  ذمىيىس. 

 يىميطزق انر ىٌانًميً يجاالخ انرمىيى

 يثاشش                 انطهثح     فاػهُح انتذسَظ 

 يثاشش                أػضاة هُ ح انتذسَظ وانًشاجغ انُظُش  فاػهُح طشق تمُُى انططب 

 يثاشش                إداسج انثشَايج  يذي تذصُم يخشجاخ انتؼهى نهًمشس 

   

   

   

   

 إنخ(يصادس انتؼهى ...  نهًمشس،يخشجاخ انتؼهى فاػهح طشق تمُُى انططب، يذي تذصُم ، فاػهُح انتذسَظ )يثم.يجاالخ انتمىَى 

 تذذَذها( تىَ) أخشي ،ُشظانًشاجغ انُ انثشَايج،لُاداخ  انتذسَظ،أػضاة هُ ح  )انطهثح، ىٌانًمًُ

 (يثاشش وغُش يثاشش)ُى مُانت طشق

 

 . اعرًاد انرىصيف ح

  يجهظ لغى انًذاعثح جهح االعرًاد

 (13/5/42) هـ تانمشاس1441/1442انخايغح نهؼاو  رلى انجهظح

 هـ14/3/1442 ذاريخ انجهظح
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