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 4 ................................................................................................................... . يخشجبد انزعهى نهًمشس:3
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  انذراطي:انخؼزيف بانًمزر أ. 

 طاػاث اطبىػيا   3 انًؼخًذة:انظاػاث . 1

 انًمزرَىع . 2

   أخشٖ √ يزطهت لغى   هٛخيزطهت ك   يزطهت جبيعخ أ.

    اخزٛبس٘ √  إججبس٘ ب.

  )انظادص( يمذو فيه انًمزر انذي/ انًظخىي  انظُت. 3

 (3َظى  143يجبدئ انُظبو انزجبس٘ ). انًخطهباث انظابمت نهذا انًمزر 4

 

 

 (ال ٕٚجذ)انًخطهباث انًخشايُت يغ هذا انًمزر . 5

 

 

 

 )اخزش كم يب ُٚطجك(ًَط انذراطت . 6

 انُظبت  ػذد انظاػاث انخذريظيت انذراطت ًَط و

 %111 45 انًحاضزاث انخمهيذيت 1

 - - انخؼهيى انًذيج  2

 - -  اإلنكخزوَيانخؼهيى  3

 - -  ػٍ بؼذانخؼهيى  4

 - -  أخزي 5
 

 

 يغزٕٖ انفصم انذساعٙ( )عهٗ انخؼهى انفؼهيت نهًمزر طاػاث. 3

 طاػاث انخؼهى انخكزار انُشاط و

 االحصالطاػاث  

 45 15×3 يحبضشاد 1

 -  إعزٕدٕٚأٔ يعًم  2

 -  إضبفٛخدسٔط  3

 -  )رزكش(ٖ أخش 4

 45  اإلجًاني 

 طاػاث انخؼهى األخزي* 

 31 15×2 عبعبد االعززكبس 1

 1 1×1 انٕاججبد 2

 1 1×1 انًكزجخ 3

 1 ×!1 انًشبسٚع /إعذاد انجحٕس 4

 7 1×7 )رزكش(أخشٖ  5

 55  اإلجًاني 
، ٔٚشيًم رني : جًٛيع أَشيطخ انيزعهى، يثيم: عيبعبد االعيززكبس، نهًميشسْٙ يمذاس انٕلذ انًغزثًش فٙ انُشبطبد انزيٙ رغيٓى فيٙ رحمٛيك يخشجيبد انيزعهى * 

 إعذاد انًشبسٚع، ٔانٕاججبد، ٔانعشٔض، ٔانٕلذ انز٘ ٚمضّٛ انًزعهى فٙ انًكزجخ
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 انخؼهيًيت:انًمزر ويخزجاحه  هذف -ب

 هًمزر:انؼاو نىصف ان .1

ٚٓذف انًمشس إنٗ يعشفخ أحكبو األٔساق انزجبسٚخ فٙ انُظبو انغعٕد٘ يمبسَبً ثؤحكبو انفمّ اإلعاليٙ ٔاإلنًبو ثؤثش األٔساق 

 انزجبسٚخ عهٗ االلزصبد انغعٕد٘ فضالً عٍ فٓى أحكبو اإلفالط ٔانزغٕٚخ انٕلٛخ عٍ رطجٛك لٕاعذِ عهٗ انزبجش انًفهظ.

 ا

 

 

  انهذف انزئيض نهًمزر. 2

أٌ ٚكزغت انطبنت يٓبسح انزعبيم ثبألٔساق انزجبسٚخ انزصشف فٛٓب حزٗ ٚزًٛض ثبنكفبءح انالصيخ فٙ عٕق انعًم  ـ  

 

 

 نهًمزر:يخزجاث انخؼهى . 3

 يخزجاث انخؼهى نهًمزر
  ريش

انًزحبط انخؼهى يخزج 

  نهبزَايج

  انًؼارف 1

ٚعشض سأّٚ فٙ دعبٔ٘ األٔساق انزجبسٚخ عشضبً يجُٛبً عهٗ األدنخ ٔانحجي  انٕاضيحخ ثًيب ٕٚافيك  1.1

 انًفبْٛى ٔانًصطهحبد انُظبيٛخ. 

 1-ط

 3-ط اإلنًبو انزبو ثآخش انزعذٚالد فٙ َظبو األٔساق انزجبسٚخ ٔانعًم ثًٕججٓب. 1.2

1.3   

1...   

  انًهاراث 2

 1-س اإلفالط ٔانزغٕٚخ ثبنًمبسَخ يع أحكبيٓب فٙ انفمّ اإلعاليٙٚحذد انعاللخ ثٍٛ َظبو  2.1

ٚصٛغ انًزكشاد انُظبيٛخ انًزعهمخ ثبألٔساق انزجبسٚيخ ٔانزغيٕٚخ انٕالٛيخ ييٍ رطجٛيك لٕاعيذْب عهيٗ  2.2

 انًفهظ

 2-س

2.3   

2...   

  انكفاءاث 3

ٚزخييز انمييشاس انًُبعييت ثبرجييبا اإلجييشاءاد انغييهًٛخ فييٙ ركٛٛييف ٔلييبئع دعييبٖٔ األٔساق انزجبسٚييخ  3.1

 ٔاإلفالط نهٕصٕل إنٗ انحهٕل انصحٛحخ 

 1-د

 2د  ٚحهم ٔٚفغش لٕاعذ َظبو األٔساق انزجبسٚخ ٔاإلفالط الرخبر انمشاس انًُبعت فٙ انذعبٖٔ انًعمذح 3.2

األٔساق انزجبسٚيخ ٔاإلفيالط ييع جٓيبد االخزصيبق ٔعيٕق  ًيبلٚجُٙ عاللبد عًم يُٓٛخ فٙ أع 3.3

 انعًم

 3د

3...   
 

  انًمزر يىضىػاثج. 

 االحصالطاػاث  لائًت انًىضىػاث و

 3 انزعشٚف ثبألٔساق انزجبسٚخ ٔخصبئصٓب فٙ انُظبو  ٔانفمّ اإلعاليٙ : انمغى األٔل: األٔساق انزجبسٚخ 1

 6 ٔششٔط صحزٓب -أسكبَٓب-إَشبء انكًجٛبنخ: خصبئصٓب  3

 3 رذأل انكًجٛبنخ ٔأحكبيّ 4

 6 إَٔاا رظٓٛشاد انكًجٛبنخ 5

 3 ضًبَبد ٔطشق انٕفبء ثبنكًجٛبنخ ٔاَمضبءْب  ٔعمٕطٓب 6

 3  اَمضبء االنزضاو -ضًبَبد انٕفبء ثّ  -رذأنّ  -انغُذ أليش: َشؤرّ   7

 3  ضًبَبد انٕفبء ثّ -رذأنّ  -أسكبَّ  -انشٛ : إَٔاعّ إَشبئّ 5

 3 انزعشٚف ثبإلفالط ٔششٔطّ  فٙ انُظبو ٔانفمّ اإلعاليٙ :انمغى انثبَٙ: اإلفالط 9

 3 .حكى إشٓبس اإلفالط ٔثٛبٌ انفشق ثُّٛ ٔثٍٛ اإلعغبس فٙ انفمّ اإلعاليٙ 11

 3 ثبنُغجخ نهذائٍُٛ –اثؤس اإلفالط : ثبنُغجخ نهًذٍٚ  12

 3 إجشاءاد اإلفالط  13
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 3 ٔاَزٓبئّٔلف اإلفالط  14

 3 أيثهخ ٔرذسٚجبد عًهٛخ 15

 45 انًجًىع

 

 وانخمييى:انخذريض  د.
 يى يانخم وطزقيخزجاث انخؼهى نهًمزر يغ كم يٍ اطخزاحيجياث انخذريض  ربط . 1

 يىيانخم طزق انخذريض اطخزاحيجياث يخزجاث انخؼهى  زيشان

 انًؼارف 1.0

1.1 

عشضيبً ٚعشض سأّٚ فيٙ دعيبٔ٘ األٔساق انزجبسٚيخ 

يجُٛيييبً عهيييٗ األدنيييخ ٔانحجييي  انٕاضيييحخ ثًيييب ٕٚافيييك 

  .انًفبْٛى ٔانًصطهحبد انُظبيٛخ

 انًحبضشاد  -

 انحٕاس ٔانًُبلشخ -
  زحشٚشٚخاالخزجبساد ان -

 رمٛٛى انٕاججبد                     -

… 
اإلنًيييبو انزيييبو ثيييآخش انزعيييذٚالد فيييٙ َظيييبو األٔساق 

 .انزجبسٚخ ٔانعًم ثًٕججٓب

انًحبضشاد -   

 انحٕاس ٔانًُبلشخ -

 زحشٚشٚخاالخزجبساد ان -

 رمٛٛى انٕاججبد                     -

 انًهاراث 2.0

2.2 

ٚحذد انعاللخ ثٍٛ َظيبو اإلفيالط ٔانزغيٕٚخ ثبنًمبسَيخ 

 يع أحكبيٓب فٙ انفمّ اإلعاليٙ

 انًحبضشاد  -

عهيييييييٗ  انزيييييييذسٚت انعًهيييييييٙ -

 انًمبسَخ

 زحشٚشٚخاالخزجبساد ان -

                     انًُبلشخ -

… 

ٚصييييٛغ انًييييزكشاد انُظبيٛييييخ انًزعهمييييخ ثييييبألٔساق 

انزجبسٚخ ٔانزغٕٚخ انٕالٛخ يٍ رطجٛيك لٕاعيذْب عهيٗ 

 انًفهظ

 انًحبضشاد  -

 انزذسٚت انعًهٙ -

  نزحشٚشٚخاالخزجبساد ا -

                     رمٛٛى انًُبلشخ -

 انكفاءاث 3.0

3.1 

ثبرجبا اإلجيشاءاد انغيهًٛخ فيٙ  ٚزخز انمشاس انًُبعت

ركٛٛييف ٔلييبئع دعييبٖٔ األٔساق انزجبسٚييخ ٔاإلفييالط 

  نهٕصٕل إنٗ انحهٕل انصحٛحخ

 - انًحبضشاد 

 انزذسٚت انعًهٙ -

  انزحشٚشٚخاالخزجبساد  -

 رمٛٛى انٕاججبد                     -

3.2 

ٚحهيييييم ٔٚفغيييييش لٕاعيييييذ َظيييييبو األٔساق انزجبسٚيييييخ 

انميييشاس انًُبعيييت فيييٙ انيييذعبٖٔ ٔاإلفيييالط الرخيييبر 

 انًعمذح

 - انًحبضشاد

 انزذسٚت انعًهٙ -

  زحشٚشٚخاالخزجبساد ان -

 رمٛٛى انٕاججبد                     -

… 

ييييبل األٔساق 5ٚجُيييٙ عالليييبد عًيييم يُٓٛيييخ فيييٙ أا

انزجبسٚخ ٔاإلفيالط ييع جٓيبد االخزصيبق ٔعيٕق 

 انعًم

 - انًحبضشاد

 انزذسٚت انعًهٙ -

 زحشٚشٚخاناالخزجبساد  -

 رمٛٛى انٕاججبد                     -

 انطهبت  حمييى أَشطت. 2

 يىيانخم أَشطت و
 حىليج انخمييى
 )ثبألعجٕا(

 انُظبت 

 يىيانخمدرجت  إجًانييٍ 

 21 انخبيظ االخزجبس انفصهٙ األٔل  1

 21 انعبشش االخزجبس انفصهٙ انثبَٙ 2

 51 َٓبٚخ انفصم انذساعٙ االخزجبس انُٓبئٙ 3

 11 أثُبء انفصم انذساعٙ انجحثٛخانًشبسكخ انشفٕٚخ ٔ 4

5    

6    

3    

8    
 انخ( ٔسلخ عًميششٔا جًبعٙ،  ،رمذًٚٙعشض  شفٓٙ، ،رحشٚش٘ اخزجبس)ٛى ٛانزم أَشطخ

 

 

 انطالبي:األكاديًي وانذػى  اإلرشادأَشطت  -هـ 
 انجذول انخاص بانظاػاث انًكخبيت وانذراطيتحى ححذيذ خًض طاػاث اطبىػياً نإلرشاد األكاديًي يٍ خالل  -1

 اػالٌ انطالب بًىاػيذ اجخًاػاث االرشاد ػبز صفحت انبزيذ االنكخزوَي  -2

 انذػى انفُي نهطالب يٍ خالل شزح أهًيت وفاػهيت اإلرشاد األكاديًي في حم يشاكم انطالب -3



 

 
6 

 
  وانًزافك:يصادر انخؼهى  –و 
 انخؼهى:يصادر لائًت . 1

 ْـ.1433ـ األٔساق انزجبسٚخ ٔاإلفالط ٔانزغٕٚخ انٕالٛخ يُّ، د. عجذانشحًٍ انغٛذ لشيبٌ،  نهًمزر انًزجغ انزئيض

 انًظاَذةانًزاجغ 

إفالط انششكبد ٔأثشِ فٙ انفمّ ٔانُظبو، د. عجذانًجٛذ ثٍ صبنح ٌ عجذانعضٚض انًُصٕس، 

 ْـ1433داس كُٕص إشجٛهٛب، انشٚبض 

،يطبثع جبيعخ انًه  1415انغعٕد٘، د. صُٚت انغٛذ عاليّ، األٔساق انزجبسٚخ فٙ انُظبو 

 انغعٕدٚخ –ععٕد 

ْـ،يطبثع يعٓذ 1416ـ األٔساق انزجبسٚخ فٙ انُظبو انغعٕد٘، د. عجذ هللا انعًشاٌ،  انثبَٛخ، 

 انغعٕدٚخ –اإلداسح انعبيخ 

 -بيخ األٔساق انزجبسٚخ فٙ انُظبو انغعٕد٘، د. إنٛبط حذاد، يطبثع يعٓذ اإلداسح انع 

 انغعٕدٚخ

 يصش -األٔساق انزجبسٚخ ٔاإلفالط، د. يصطفٗ كًبل طّ، داس انُٓضخ انعشثٛخ  

 http://nu.edu.sa/pigitailibbry.aspx    اإلنكخزوَيتانًصادر 

 ال ٕٚجذ  يأخز

 

 انًطهىبت:انًزافك وانخجهيشاث . 2

 يخطهباث انًمزر انؼُاصز

 انًزافك
 طبنجب عهٗ األلم.                     31ٚهضو رٕفٛش لبعخ دساعٛخ رغزٕعت  -        إنخ(...  ، لبعبد انًحبكبحانعشض لبعبد انذساعٛخ، انًخزجشاد، انمبعبد)

 انخمُيت انخجهيشاث
 انجشيجٛبد( انزكٛخ،انغجٕسح  انجٛبَبد،عشض  )جٓبص

 عجٕسح ركٛخ -جٓبص عشض دارب شٕا  -      

 ال رٕجذ انزخصص(رجعبً نطجٛعخ ) يأخز حجهيشاث

 

 نًمزر:اجىدة  حمىيىس. 
  

 يىميطزق انخ ىٌانًميً يجاالث انخمىيى

 )اعزجٛبٌ( غٛش يجبشش  انطالة األداء انزذسٚغٙ

 يجبشش )انًزبثعخ( سئٛظ انمغى األداء انزذسٚغٙ

 يجبشش نجُخ االخزجبساد ثبنجشَبي  يشاجعخ انٕسلخ االخزجبسٚخ

 يجبشش )انُزبئ ( انًمشساعزبر  رمٛٛى انطالة فٙ انًمشس

 يجبشش اعزبر انًمشس يذٖ رحصٛم يخشجبد انزعهى

 يجبشش نجُخ انًُبْ  ٔانخطظ ثبنمغى انكزبة انًمشس
 إنخ(يصبدس انزعهى ...  نهًمشس،يخشجبد انزعهى فبعهخ طشق رمٛٛى انطالة، يذٖ رحصٛم ، فبعهٛخ انزذسٚظ )يثم.يجبالد انزمٕٚى 

 رحذٚذْب( زىٚ) أخشٖ ،ٛشظانًشاجع انُ انجشَبي ،لٛبداد  انزذسٚظ،أعضبء ْٛئخ  )انطهجخ، ٌٕانًمًٛ

 (يجبشش ٔغٛش يجبشش)ٛى مٛانز طشق

 

 . اػخًاد انخىصيف ح

  يجهظ لغى األَظًخ جهت االػخًاد

 3يجهظ انمغى سلى  رلى انجهظت

 و2119 2/11ْــ انًٕافك  2/3/1441 حاريخ انجهظت

 


