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 ػُه:أ. انزؼرَف ثبنجرَبيح ويؼهىيبد ػبيه 

 

 . انًمر انرئُص نهجرَبيح:3

 

 الجامعية المدينة -جرانن

 

 انفروع انزٍ َمذو فُهب انجرَبيح:.1

 
 ال توجد

 
 شمافٛح، ذمُٛح، االحرٛاظاخ ٔانرطٕساخ انٕطُٛح ..... انخ( الرصادٚح، اظرًاعٛح،)أضجبة إَشبء انجرَبيح. 3

مواكبػػػتطمباتبػػػطتطااباػػػورطاابظنمطػػػحطجاابظطمػػػتطجاطمػػػطتطااطتبطػػػ طيطاططت ػػػتطمػػػ طمب صصػػػ  ط ػػػحطمتػػػطؿط
 األننطتطج قًططاتشخيعتطاإلسالممت

 ااعطلط حطااطحطمطةطجااقاطعطتطجاإلداراتطذاتطااصتتطيطتطؿطاألننطتطيطاططت تط.
طمبططعمت:األسبطبطاال .طأ
 ااطسطىطتطببو  خطكوادرطمؤىت  طعتطمًططجميظمًططم طااطب صص  ط حطمتطؿطاألننطتط -
تػػػجريلطاااػػػالبطعتػػػلطج ػػػ طااحتػػػوؿطااطظطسػػػبتطاتطشػػػلالتطااظنطممػػػتط ػػػحط ػػػو طااكػػػم طجااطبػػػطد ط -

 اإلسالممت
طاألسبطبطااثقطفمت: .طب
 نشخطجتظطمتطااوعحطيطاثقط تطااظنطممتط حطمتطؿطاألننطتط. -
مػػػػ طااظطامػػػػتطااظنطممػػػػتطجااطشػػػػطركتطيعطعتمػػػػتط ػػػػحطت ػػػػوي طعػػػػطداتطجسػػػػتوكمطتطتظشػػػػيتطم ػػػػلطجاعػػػػحط -

 جأخالقمطتطمختباتطيحمطةطاألسخةطااطستطت.
طتأى لطجأعجادطاا خيت  طاطبطيعتطدراسبي طااعتمطط حط خجعطاألننطت -

 ( 331. إخًبنٍ انطبػبد انًؼزًذح: )4

 انًهٍ / انىظبئف انزٍ َزى رأهُم انطالة نهب : .5

طأاجطااطتطالتطاآلتمتط:ططبخنطمجطاألننطتطااعطلط حطيطل طا خيج
 ااطحطمطةطجاالسبشطراتطااقطنونمت. -
 ااظمطيتطااعطمتط. -
 اإلداراتط)ااقطنونمت(ط حطااقاطع  طااعطـطجاا طص. -
 ااستكطااجبتومطسحطجااقظصتح. -
  جظمعتطمع جط حطأقسطـطاألننطت)طااقطنوفط(طيطاتطمعطت. -

ط
ط
ط
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 )إٌ ٔظذخ(. انًطبراد انرئُطخ نهجرَبيح 6

 انطبػبد انًؼزًذح انًطبر
 )نكم يغاس(

 انًهٍ / انىظبئف
 ) )نكم يغاس

   ال ذٕظذ  .3

1.    

3.    

4.    

 )إٌ ٔظذخ(انًؤهم انًًُىذ  /. َمبط انخروج 7
 إخًبنٍ انطبػبد انًؼزًذح انًؤهم انًًُىذ /َمبط انخروج 

  ال ذٕظذ .1

2.   

3.   

 :ّٔيخشظاذ ّٔأْذافانثشَايط  سعانح .ب
 انجرَبيح:. رضبنخ 3

إعػػجادطخػػخم  طمػػؤىت  طعتطمػػًططجميظمػػًطط ػػحطمتػػطؿطاألننطػػتطيطإسػػيطمًطط ػػحطتت مػػتطاابمطمػػطتطااطتبطػػ طيطج قػػًطط
 اتشخيعتطاإلسالممتط.

 

 :انجرَبيحأهذاف .  1

 إعجادطاااالبطعتطمًططجميظمًطط حطمتطؿطاألننطتطج قًططاتشخيعتطاإلسالممت. (1)
 جااطعطلم طاألسطسمتطج قًططاتشخيعتطاإلسالممت.تدجيجطاااالبطيطاطعطرؼط (2)
 إكسطبطاااالبطميطراتطااعطلطجالطااطشلالتط حطمتطؿطاألننطتطم طخالؿطاابا مقطتطااعطتمت. (3)
 تجريلطاااالبطعتلطصمطغتطااطحكخاتطااظنطممتطجااطخا عطتطأمطـطااقضط . (4)

 :أهذاف انًؤضطخ/انكهُخرضبنخ وانجرَبيح يغ  أهذافو رضبنخػاللخ  .4

 رضبنخ انجرَبيح

ط حطتت متطاابمطمطتطااطتبط طيطج قًطط ط حطمتطؿطاألننطتطيطإسيطمًط طجميظمًط إعجادطخخم  طمؤىت  طعتطمًط
طاتشخيعتطاإلسالممتط.

 رسالة الكلية
طاتاالبط طااع خي طيطاطسبوى طجاالرتقط  طجااططامتي طاإلداريت طااطتطالت ط ح طجااعطتمت طااعتطمت طااطعخ ت تقجي 

تو  خطكط تطاا جمطتطاابحثمتطجاألكطديطمتطجتصطم طاا خامجطااجراسمتطاابحطتبعقطم طجاااطابطتطم طخالؿط
طرسطاتطااتطمعتط حطأططرطااكم طاإلسالممت

 رسالة الجامعة:
تو  خطتعتم طجتعت طيت مطفطاابمطمطتطااطتبط طجسوؽطااعطلطيطجااطسطىطتطااعطعتتط حطاابظطمتطااطسبجامتط

ط طي طاابا مكمت طاابحوث طإمخا  طخالؿ طعتلطم  طااشخاكت طجتعع ل طي طااحجيثت طاتبقظمطت طاألمثل جاالسب جاـ
 ااطسبوىطااطحتحطجاإلقتمطحطجااعطاطح
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 رضبنخ انجرَبيح

ط حطتت متطاابمطمطتطااطتبط طيطج قًطط ط حطمتطؿطاألننطتطيطإسيطمًط طجميظمًط إعجادطخخم  طمؤىت  طعتطمًط
طاتشخيعتطاإلسالممتط.

 رسالة الكلية
ط طااعتطمت طااطعخ ت طاتاالبطتقجي  طااع خي طيطاطسبوى طجاالرتقط  طجااططامتي طاإلداريت طااطتطالت ط ح جااعطتمت

جاااطابطتطم طخالؿطتو  خطكط تطاا جمطتطاابحثمتطجاألكطديطمتطجتصطم طاا خامجطااجراسمتطاابحطتبعقطم ط
طرسطاتطااتطمعتط حطأططرطااكم طاإلسالممت

 رسالة الجامعة:
طتبط طجسوؽطااعطلطيطجااطسطىطتطااعطعتتط حطاابظطمتطااطسبجامتطتو  خطتعتم طجتعت طيت مطفطاابمطمطتطاا

طعتلط طااشخاكت طجتعع ل طي طااحجيثت طاتبقظمطت طاألمثل طجاالسب جاـ طي طاابا مكمت طاابحوث طإمخا  طخالؿ م 
 ااطسبوىطااطحتحطجاإلقتمطحطجااعطاطح

المتغير المذترك بين  ت
 الرسالتين

النص في 
 رسالة الجامعة

النص في 
 رسالة الكلية

النص في رسالة 
 البرنامج

تو  خطتعتم ططتو  خطااطعخ تطااعتطمت 1
طجتعت 

تقجي طااطعخ تط
ااعتطمتط
طجااعطتمت

إعجادطخخم  طمؤىت  ط
طعتطمًططجميظمطًط

اابظطمتطجخجمتطااطتبط ط 2
طااطحتح

يت مطفط
اابمطمطتط

طااطتبط 

تو  خطكط تط
طاا جمطت

إسيطمًطط حطتت متط
طاابمطمطتطااطتبط 

يت مطفططسوؽطااعطلمخاعطةطاطمتط 3
اابمطمطتط

ااطتبط طجسوؽط
طااعطل

 حطااطتطالتط
اإلداريتط
طجااططامت

 حطمتطؿطاألننطتطيط
إسيطمًطط حطتت متط

طاابمطمطتطااطتبط 

إمخا طاابحوثططاابحوث 4
طاابا مكمت

تو  خطكط تط
اا جمطتط

طاابحثمت

ط
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 ػاللخ أهذاف انجرَبيح يغ أهذاف انًؤضطخ/انكهُخ

النص في رسالة  المذترك بين الرسالتينالمتغير  ت
 الجامعة

النص في رسالة 
 الكلية

النص في رسالة 
 البرنامج

االرتقط طيطصطدرططتو  خطااطعخ تطااعتطمتط1
اابعت طج قًطط

طاتطعطي خطااكمطسمت.

االرتقط طيطاعطتمتط
اابعتمطمتطجط

م خمطتيططنحوط
ط.اابط دطجطااخيطدة

ط

طخخم  طإعجاد
طعتطمطًططمؤىت  
طمتطؿط حطجميظمطًط

طاألننطتي

االابداـطااطسبطخططاابظطمتطجخجمتطااطتبط طااطحتحط2
جااععطؿطنحوط

طااطتبط .

تعديدطعالقطتط
اابعطجفطب  طاا تمتط

جطمؤسسطتط
طااطتبط طااطجنح

ااجراستطربطط
ااظنخيتطيطابا  قط
ااعطتحط حطمتطؿط

طاألننطت
بظط طمظنومتططمخاعطةطاطمتطسوؽطااعطلط3

اتشخاكتطجاابعطجفط
جإقتمطمًطططمحتمطًط

طجعطاطمًط.

اسبحجاثطبخامجط
ااجراسطتطعتمططجط
اابحثطااعتطحط
اابحطتبوا قطم ط

ططمباتبطت
ااطتبط طجطجسوؽط

ط.ااعطل

طتت متط حطاإلسيطـ
طاابمطمطت
ط.ااطتبط 

تاويخطمظنومتططططاابحوثط4
اابحثطااعتطحط
اجع طاابظطمتط
طااطسبجامت.

مظنومتططإنشط 
مب طمتتطاتجراسطتط

ااعتمططجطاابحثط
ط.طحااعت

تخسمخطااكم ط
يططاإلسالممت

جتعديدطاايويتط
ااوطظمتطا خيتحط

طاا خنطمج.
 
 انجرَبيح: . خظبئض خرَد4ٍ

ااطعخ تطااشطمتتطبججرطااشخيعتطاإلسالممتط حطأننطتطااججاتيطيطعببطرىططااطصجرطااوا جطاتبشخي ط حطط-1
 ااططت تطااعخبمتطااسعوديتط.

جتا مق يطيطمطططيسي ط حطتطل  طاا خيجطم طاالابحطؽطيطاوظطئفطااقجرةطمططرستطاابجريبطتطااعطتمتطط-2
 ااطعجطايط.
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 معخ تطااقواعجطااقطنونمتطاابحطتظن طااحمطةطااقطنونمتط حطااطتبط .ط-3
 تا  قطأخالقمطتطمططرستطميظتطااطحطمطةط.ط-4
 ااقجرةطعتلطصمطغتطااعقودطجأعجادطاابقطريخطجااطحكخاتطااظنطممتطجاألالطـطااقضطئمت.ط-5
ااكمػػػطـطيطططرسػػػتطميظػػػتطااطحطمػػػطةطجاالسبشػػػطراتطااقطنونمػػػتيطجااعطػػػلط ػػػحطى يػػػطتطااخقطيػػػتطجاالدعػػػط طااعػػػطـطط-6

 جااعطلط حطاإلداراتطااقطنونمتط حطااقاطعطااعطـطجاا طص.

 *انجرَبيح رؼهىيخرخبد . 5
 انًؼرفخ وانفهى

اتبظنػػػم ط ػػػحطاألسطسػػػحطدجرطااشػػػخيعتطاإلسػػػالممتط ػػػحطأننطػػػتطااججاػػػتيطيطعببطرىػػػططااطصػػػجرططيو ػػػ  3ع
طااططت تطااعخبمتطااسعوديتط.

ياػػػخأطعت يػػػططمػػػ طتعػػػجيالتيطجدجرىػػػطط ػػػحطتظنػػػم طجي ػػػ  طمػػػططاألننطػػػتطااسػػػطريتط ػػػحطااججاػػػتيططيشػػػخح 1ع
طااطتبط طجاسبقخارهط.

طيحجدطااعالقتطب  طاألننطتطجااسمطستطااشخعمتطجااب صصطتطاألخخىطذاتطااصتتط. 3ع
طااظنطممتطجأخالقمطتيطط.يسبخم طأالطـطمططرستطااطي ط 4ع

 انًهبراد

 يقطرفطاألننطتطيطاشخيعتطاإلسالممتط. 3و
 يصمغطااعقودطجيعجطاابقطريخطجااطحكخاتطااظنطممتط. 1و
 يسب جـطجسطئلطاالتصطؿطجاابقظمتطااحجيثتط حطدراستطااقضطيططجاابعطملطم طااغ خط. 3و
 انمُى

 عتموطج قطأخالقمطتطااطيظت.يا قطااظصوصطااظنطممتطعتلطااوقطئ طااطعخج تط 3ق
 يشطرؾط حطاخبمطرطااحتوؿطااستمطتط حطااقضطيططاابحطتواميوطأثظط طعطتو. 1ق
 يبحطلطمسؤجامتطعخضطآرائوط حطاابعت قطعتلطاألالطـطااقضطئمت. 3ق

 

 )إٌ ٔظذخ(يغاس أٔ َماط ذخشض  يُفصم نكمٚرى إضافح ظذٔل  *
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 انًُهح انذراضٍ:.ج
 

 انذراضُخ:. يكىَبد انخطخ 3

 ػذد انًمرراد / اخزُبرٌ إخجبرٌ يكىَبد انخطخ انذراضُخ
انطبػبد 

 انًؼزًذح
 انُطجخ انًئىَخ

 يزطهجبد اندبيؼخ
 % 9 12 6 إظثاس٘

 - - - اخرٛاس٘

 يزطهجبد انكهُخ
 % 5,5 13 5 إظثاس٘

 - - - اخرٛاس٘

 انجرَبيحيزطهجبد 
 %11,2 115 39 إظثاس٘

 - - - اخرٛاس٘

     انزخرجيشروع 

 %2,3 3 1  ضُخ االيزُبزانزذرَت انًُذاٍَ / 

     خريأ

 %311 335 53 اإلخًبنٍ

 إٌ ٔظذ()ٚرى إضافح ظذٔل يُفصم نكم يغاس  *

 

 :. يمرراد انجرَبيح1
 

 انًطزىي

 

 اضى انًمرر ريس انًمرر
 إخجبرٌ

 اخزُبرٌ أو
 انًزطهجبد انطبثمخ

انطبػب

د 

انًؼزًذ

 ح

 َىع انًزطهت
 كهٛح / تشَايط()ظايعح / 

 انًطزىي

1 

 يرطهة تشَايط 3 ال ٕٚظذ إظثاس٘ انًذخم إنٗ انفمّ اإلعاليٙ 3-فمّ 131

 يرطهة تشَايط 2 ال ٕٚظذ إظثاس٘ عهى اإلظشاو ٔانعماب 2-َظى292

 ظايعح 2 ال ٕٚظذ إظثاس٘ انًذخم إنٗ انصمافح اإلعاليٛح 2-عهى 111

 يرطهة تشَايط 3 ال ٕٚظذ إظثاس٘ انًذخم إنٗ دساعح األَظًح 3-َظى 141

 يرطهة كهٛح  3 ال ٕٚظذ إظثاس٘ يثادئ اإلداسج  3-داس113

 يرطهة كهٛح 2 ال ٕٚظذ إظثاس٘ انهغح اإلَعهٛضٚح 2-َعم112

 يرطهة كهٛح 3 ال ٕٚظذ إظثاس٘ 1حاعة آنٙ 3-حال111

 انًطزىي

2 

 يرطهة تشَايط  3 3-فمّ 131 إظثاس٘ 1-انفمّ   أصٕل 3-أصم 112

 يرطهة تشَايط  3 3-فمّ 131 إظثاس٘ انفمٓٛح ٔانُظشٚاخ انمٕاعذ 3-أصم 113

 يرطهة تشَايط  3 3-َظى141 إظثاس٘ نذعرٕس٘ا انُظاو 3-َظى142

 يرطهة تشَايط  2 3-َظى141 إظثاس٘ انرعاس٘ انُظاو يثادئ 2-َظى143

 يرطهة ظايعح  2 ال ٕٚظذ إظثاس٘ انهغٕٚح انًٓاساخ 2-عشب211

 يرطهة كهٛح 2 ال ٕٚظذ إظثاس٘ االذصال يٓاساخ 2-داس116

 يرطهة كهٛح 3 ال ٕٚظذ إظثاس٘ انعضئٙ االلرصاد يثادئ 3-لصذ114

 انًطزىي

3 

 يرطهة تشَايط  3 3-أصم  112 إظثاس٘ 2-انفمّ أصٕل 3-أصم 214

 يرطهة تشَايط  3 3-َظى 141 إظثاس٘ انُظاو انعضائٙ انعاو 3-َظى 241

 يرطهة تشَايط 2 ال ٕٚظذ إظثاس٘ انًذخم إنٗ انغٛاعح انششعٛح 2-َظى132

 يرطهة تشَايط  3 ال ٕٚظذ إظثاس٘ انعهًٙ انثحس يُاْط 3-َظى 244

 يرطهة تشَايط  3 3-َظى 141 إظثاس٘ اإلداس٘ انُظاو 3-َظى 245

 ظايعحيرطهة  2 ال ٕٚظذ إظثاس٘ انعشتٙ انرحشٚش 2-عشب212

 انًطزىي

4 

 يرطهة تشَايط  3 3-َظى241 إظثاس٘ انُظاو انعضائٙ انخاص 3-َظى342

 يرطهة ظايعح  2 ال ٕٚظذ إظثاس٘ 2اإلعاليٛح  انصمافح 2-عهى 112

 يرطهة تشَايط  3 3-َظى  141 إظثاس٘ االظرًاعٛح ٔانرأيُٛاخ انعًم َظاو 3-َظى246

 يرطهة تشَايط  3 3-َظى 141 إظثاس٘  االنرضاو يصادس 3-َظى 245

 يرطهة تشَايط  3 ال ٕٚظذ إظثاس٘ انًصشفٛح ٔانعًهٛاخ انرعاسٚح انعمٕد 3-َظى  241

 يرطهة تشَايط  3 ال ٕٚظذ إظثاس٘ انعاو انذٔنٙ انمإٌَ لٕاعذ 3- َظى 291

 انًطزىي

5 

 يرطهة تشَايط 3 ال ٕٚظذ إظثاس٘ األحٕال انشخصٛح 3-َظى334 

 يرطهة ظايعح 2 ال ٕٚظذ إظثاس٘  3اإلعاليٛح انصمافح 2-عهى 113

 يرطهة تشَايط 3 2-َظى 143 إظثاس٘ انششكاخ انرعاسٚح ٔاإلفالط 3-َظى242

 يرطهة تشَايط 2 ال ٕٚظذ إظثاس٘ انُظاو انمضائٙ 2-َظى346

 يرطهة تشَايط  3 3-َظى 245 إظثاس٘ االنرضاو أحكاو 3 -َظى343

 يرطهة تشَايط  2 3-َظى245 إظثاس٘ اإلداسٚح انعمٕد 2-َظى344
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 انًطزىي

 

 اضى انًمرر ريس انًمرر
 إخجبرٌ

 اخزُبرٌ أو
 انًزطهجبد انطبثمخ

انطبػب

د 

انًؼزًذ

 ح

 َىع انًزطهت
 كهٛح / تشَايط()ظايعح / 

 يرطهة تشَايط 2 3-َظى291 إظثاس٘ انًُظًاخ انذٔنٛح 2-َظى321

 انًطزىي

6 

 يرطهة تشَايط  3 ال ٕٚظذ إظثاس٘ ٔانٕلف ٔانٕصاٚا انًٕاسٚس 3-فم335ّ

 يرطهة تشَايط  3 ال ٕٚظذ إظثاس٘ انًعايالخ فمّ 3-فمّ 336

 يرطهة تشَايط  2 ال ٕٚظذ إظثاس٘ 4اإلعاليٛح انصمافح 2-عهى 114

 يرطهة تشَايط  3 ال ٕٚظذ اظثش٘ انششعٛح انًشافعاخ 3-َظى345

 يرطهة تشَايط  3 2-َظى 344 إظثاس٘ اإلداس٘ انمضاء 3 -َظى 346

 يرطهة تشَايط  3 2-َظى 143 إظثاس٘ ٔانًانٛح انرعاسٚح األٔساق 3-َظى 345

 انًطزىي

7 

 يرطهة تشَايط  2 ال ٕٚظذ إظثاس٘ اإلشثاخ طشق 2- َظى431

 يرطهة تشَايط  3 3-فم336ّ إظثاس٘ ًعاصشجان ًانٛحان ًعايالخان 3 -فمّ 432

 يرطهة تشَايط  3 3-َظى 245 إظثاس٘ انًهكٛح أحكاو 3-َظى 441

 يرطهة تشَايط  3 ال ٕٚظذ إظثاس٘ انًانٙ انُظاو 3 -َظى 442

 يرطهة تشَايط  3 ال ٕٚظذ إظثاس٘ ٔانعٕ٘ انثحش٘ انُظاو 3 -َظى 443

 يرطهة تشَايط  2 3-َظى 242 إظثاس٘ فكشٚحان انًهكٛح 2-َظى 444

 انًطزىي

8 

 يرطهة تشَايط  2 ال ٕٚظذ إظثاس٘ انًُٓح ٔأحكاو آداب 2-َظى 433

 يرطهة تشَايط  3 3-َظى241 إظثاس٘ انعضائٛح اإلظشاءاخ َظاو 3-َظى 446

 يرطهة تشَايط  2 3-َظى 345 إظثاس٘ انمضائٛح األحكاو ذُفٛز 2-َظى445

 يرطهة تشَايط  3 3 -َظى343 إظثاس٘ ٔانعُٛٛح انشخصٛح انضًاَاخ 3-َظى 441

 يرطهة تشَايط  3 ال ٕٚظذ إظثاس٘ انخاص انذٔنٙ انمإٌَ 3-َظى 491

 عاتك 3-َظى 345 إظثاس٘ ًٛذاَٙرذسٚة انان 3-َظى449  

 يرضايٍ 3-َظى 446

 يرطهة تشَايط  3

 حغة انحاظح خدسض انًضٚذ يٍ انًغرٕٚاا *

 إٌ ٔظذ()كم يغاس ًمشساخ ظذٔل ن أضف*  *

 

 :. رىطُف يمرراد انجرَبيح3
 .ٔفك ًَٕرض انًشكض انٕطُٙ نهرمٕٚى ٔاالعرًاد األكادًٚٙ ضع انشاتظ اإلنكرشَٔٙ نهرٕصٛف انرفصٛهٙ نعًٛع يمشساخ انثشَايط

 2121ذٕصٛفاخ انًمشساخ تعذ اعركًال إعذادْا ٔفك ًَٕرض عٛرى ٔضع سٔاتظ 

 

 :. يظفىفخ يخرخبد انزؼهى نهجرَبيح4
 ًغرٕٚاخ انرانٛح:هن انًمشساخ ٔفما  ٔ ذعهى انثشَايطلى تانشتظ تٍٛ كم يٍ يخشظاخ 

 (انرًكٍ= يغرٕٖ  خ، انًًاسعح= يغرٕٖ  س، انرأعٛظ= يغرٕٖ ط) 

 انًمرراد

 يخرخبد انزؼهى نهجرَبيح

 انمُى انًهبراد انًؼرفخ وانفهى

 ..ق 1ق 3ق 1و 1و 3و ..ع 1ع 1ع 3ع

   ط  ط ط   ط ط انًذخم إنٗ انفمّ اإلعاليٙ

  ط ط ط  ط   ط ط عهى اإلظشاو ٔانعماب

 ط  ط  ط ط ط  ط  خم إنٗ انصمافح اإلعاليٛحانًذ

  ط    ط ط  ط  انًذخم إنٗ دساعح األَظًح

 ط  ط   ط ط   ط يثادئ اإلداسج 

    ط ط  ط   ط انهغح اإلَعهٛضٚح

 ط ط  ط ط   ط ط ط 1حاعة آنٙ

   ط ط  ط   ط ط 1-انفمّ   أصٕل

 ط ط   ط ط ط ط  ط انفمٓٛح ٔانُظشٚاخ اعذانمٕ

  ط ط   ط   ط ط نذعرٕس٘ا اوانُظ

  ط ط  ط ط  ط ط ط انرعاس٘ انُظاو ئيثاد

    ط    ط  ط انهغٕٚح اساخانًٓ

 ط ط  ط      ط االذصال يٓاساخ

   ط   ط    ط انعضئٙ االلرصاد ئيثاد

 س   س س    س س 2-انفمّ أصٕل

  س س  س س   س س او انعضائٙ انعاوانُظ

 س  س  س س  س  س خم إنٗ انغٛاعح انششعٛحانًذ
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 انًمرراد

 يخرخبد انزؼهى نهجرَبيح

 انمُى انًهبراد انًؼرفخ وانفهى

 ..ق 1ق 3ق 1و 1و 3و ..ع 1ع 1ع 3ع

 س   س  ط  ط  ط انعهًٙ انثحس طيُاْ

  س س  س س  س س  اإلداس٘ اوانُظ

 ط    ط     ط انعشتٙ انرحشٚش

   س  س س   س س او انعضائٙ انخاصانُظ

 س  س س     س  2اإلعاليٛح  انصمافح

   س س    س  س االظرًاعٛح ٔانرأيُٛاخ انعًم َظاو

  س س س  س س   س  االنرضاو يصادس

 س س   س س  س س  انًصشفٛح ٔانعًهٛاخ انرعاسٚح ٕدانعم

 س  س   س  س س س انعاو انذٔنٙ انمإٌَ لٕاعذ

  س س   س  س  س ٕال انشخصٛحاألح

  خ  خ خ  خ خ  خ  3اإلعاليٛح افحانصم

  خ خ  خ خ  خ خ  كاخ انرعاسٚح ٔاإلفالطانشش

 خ خ  خ  خ خ   خ او انمضائٙانُظ

   خ  خ س   خ ط االنرضاو وأحكا

 خ  س خ س   خ  س اإلداسٚح ٕدانعم

  خ خ  خ خ   س س ظًاخ انذٔنٛحانًُ

  خ خ خ خ    خ خ ٔانٕلف ٔانٕصاٚا اسٚسانًٕ

 خ  خ   خ   خ خ انًعايالخ فمّ

  خ  خ خ  خ خ   4اإلعاليٛح افحانصم

 خ  خ  خ  خ خ   انششعٛح انًشافعاخ

 خ خ  خ س  خ خ   اإلداس٘ انمضاء

  خ خ  خ خ  خ  خ ٔانًانٛح انرعاسٚح ساقاألٔ

 خ  خ خ  خ  خ خ  اإلشثاخ طشق

  خ خ   خ  خ  خ يعاصشج يانٛح الخيعاي

   خ   خ   خ خ انًهكٛح أحكاو

 خ خ خ  خ خ  خ خ  انًانٙ اوانُظ

 خ خ  خ خ    خ خ ٔانعٕ٘ انثحش٘ انُظاو

  خ خ خ    خ  خ فكشٚحان كٛحانًه

  خ خ خ     خ خ انًُٓح ٔأحكاو آداب

 خ خ خ  خ خ خ  خ  انعضائٛح اإلظشاءاخ َظاو

 خ خ  خ  خ خ   خ انمضائٛح األحكاو ذُفٛز

  خ خ خ   خ   خ ٔانعُٛٛح انشخصٛح اَاخانضً

 خ  خ  خ خ  خ خ  انخاص انذٔنٙ ٌَٕانما

 خ خ خ  خ خ خ   خ سٚة انعًهٙرذان

 إٌ ٔظذ()ٚرى إضافح ظذٔل يُفصم نكم يغاس  *
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 نهجرَبيح.نزسمُك يخرخبد انزؼهى  وانزؼهى انًطزخذيخاضزرارُدُبد انزؼهُى  .5
 يخشظاخ انرعهى انًغرٓذفحانًُاعثح نرحمٛك يرضًُح األَشطح انصفٛح ٔانالصفٛح ٔانخثشاخ ٔانًٕالف انرعهًٛٛح انًخرهفح عٛاعاخ ٔاعرشاذٛعٛاخ انرعهٛى ٔانرعهى صف 

 فٙ كم يعال يٍ يعاالذٓا.
 

 مجاالت التعلم وفق اإلطار
 األنذطة الرفية استراتيجيات التدريس الدعهدي للمؤهالت ومخرجات التعلم

 

 األنذطة الالصفية

 المعارف والفهم
دجرطااشػػػػخيعتطاإلسػػػػالممتط ػػػػحطيو ػػػػ ط 1.1

أننطػػػػػػتطااججاػػػػػػتيطيطعببطرىػػػػػػططااطصػػػػػػجرط
اتبظنػػم ط ػػحطااططت ػػتطااعخبمػػتطاألسطسػػحط
طااسعوديتط.

ااوامبطتط-ااطحط خات
اابعت ط-ااعخديتطجااتططعمت

 اابعطجنح

ااحوارطط-عخجضطتقجيطمت
 جااطظطقشت

-ااطصطدرطجااطخام طاإلطالعطعتل
ااطشطركتط حطااععطامطتطجاألنشاتط

.ااعتطمت  

األننطػػػػتطااسػػػػطريتط ػػػػحطااججاػػػػتيطيشػػػػخحط 1.2
تعػػػجيالتيطياػػػخأطعت يػػػططمػػػ طجي ػػػ  طمػػػطط

طجدجرىطط حطتظنم طااطتبط طجاسبقخارهط.

-اابعت طااحاتحط-ااطحط خات
 ت تمعطتطمططعمتطج خديت

مشطركتطط-عخجضطتقجيطمت
طنصوصطننطممت

-عتلطااطصطدرطجااطخام طاإلطالع
ااطشطركتط حطااععطامطتطجاألنشاتط

ط.ااعتطمت

يحػػػجدطااعالقػػػتطبػػػ  طاألننطػػػتطجااسمطسػػػتط 1.3
األخػػػخىطذاتطااشػػػخعمتطجااب صصػػػطتط

طااصتتط.

ااوامبطتطط-ااطحط خات
ط-ااعخديتطجااتططعمت  

ااحوارط-محطك طصوريت
أسيتتطاتعصفط-جااطظطقشت
 ااحىظح.

ااطشطركتط حطااتقط اتطااطعبواتط
 جااظججات

يسػػػػػػػػػبخم طأالػػػػػػػػػطـطمططرسػػػػػػػػػتطااطيػػػػػػػػػػ ط 1.4
طااظنطممتطجأخالقمطتيطط.

-انتترعهى انتتزاذٙ -ااطحط ػػخات

 انثحٕز انمصٛشج

أسيتتطط-محطك طصوريت
 اتعصفطااحىظح

ااطسطيقطتط-زيطرةطااطؤسسطتطااعجامت
 ااعتطمت

  المهارات
-اابعت طااحاتح-ااطحط خات يقطرفطاألننطتطيطاشخيعتطاإلسالممتط. 2.1

 ااوامبطت
تجريبطتط-عخجضطتقجيطمت

 طخؽطااطقطرنتعتلط
طجااطخام  طااطصطدر طعتل -اإلطالع

طجاألنشاتط طااععطامطت ط ح ااطشطركت
طااعتطمت.

يصمغطااعقودطجيعجطاابقطريخطجااطػحكخاتط 2.2
 ااظنطممتط.

ط-اابعت طااحاتحط-ااطحط خات
 اابعت طاالا بخجنح

تا مقطتطعطتمو+عخضط
طنططذجطعقود+طت تمعطتططط

طااعجامت طااطؤسسطت ااخاالتط-زيطرات
طااعتطمت

يسػػػػػػػب جـطجسػػػػػػػطئلطاالتصػػػػػػػطؿطجاابقظمػػػػػػػتط 2.3
ااحجيثػػػتط ػػػحطدراسػػػتطااقضػػػطيططجاابعطمػػػلط

 م طااغ خط.

-انرعهى انزاذٙ -انًحاضشاخ
 اابعت طاابعطجنح

تجريبطتط-تا مقطتطعطتمت
عطتمتطعتلطتقظمطتطاالتصطؿط

طااحجيثت

طجااطخام  طااطصطدر طعتل -اإلطالع
طجاألنشاتط طااععطامطت ط ح ااطشطركت

طااعتطمت.
 القيم

3.1 

يا قطااظصوصطااظنطممتطعتلطااوقطئ ط
ااطعخج ػػػػػػػتطعتمػػػػػػػػوطج ػػػػػػػقطأخالقمػػػػػػػػطتط

 ااطيظت.

-انترعهى انتزاذٙ -انًحاضشاخ

 انرعهى انرعأَٙ

+انرذسٚثاخ انًحاكى انصٕسٚح  

 انعًهٛح

ااطشػػطركتطط-زيػػطرةطااطؤسسػػطتطااعجامػػت
ااػػػػػججراتطط- ػػػػػحطااتطومػػػػػطتطجاألنجيػػػػػت

اابجري مػػتط)اا خنػػػطمجطاابػػجري حطااطيظػػػحط
طاإل ط ح(

3.2 

يشطرؾط حطاخبمطرطااحتوؿطااسػتمطتط ػحط
 ااقضطيططاابحطتواميوطأثظط طعطتو.

األتحتتتتتتاز  -خانًحاضتتتتتتشا)

 –انتتترعهى انتتتزاذٙ –انمصتتتٛشج 

 انذٔساخ انرذسٚثٛح(

انًُالشتتتح -عتتتشٔق ذمذًٚٛتتتح

 ذمذٚى انًثادساخ-ٔانحٕاس

ط-ااطشػػػطركتط ػػػػحطااتطومػػػػطتطجاألنجيػػػػت
ااػػججراتطاابجري مػػتط)اا خنػػطمجطاابػػجري حط

ااطشػػػػطركتط ػػػػحطط-ااطيظػػػػحطاإل ػػػػط ح(
طااععطامطتطااوطظمت.

األتحاز  -خانًحاضشايبحطػػػػػلطمسػػػػػؤجامتطعػػػػػػخضطآرائػػػػػوط ػػػػػػحط 3.3

انرعهى انزاذٙ –انمصٛشج   
عتتتتتتتتشٔق  -انًحاضتتتتتتتتشاخ

أعتتتتتتعهح انعصتتتتتتف -ذمذًٚٛتتتتتتح
ط-ااطشػػػطركتط ػػػػحطااتطومػػػػطتطجاألنجيػػػػت
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ااػػججراتطاابجري مػػتط)اا خنػػطمجطاابػػجري حط انزُْٙ عتلطاألالطـطااقضطئمت.طاابعت ق
ااطشػػػػػػػػػػػطركتطط-ااطيظػػػػػػػػػػػحطاإل ػػػػػػػػػػػط ح(

طاألعططؿطااباوعمت.
 طرق رمُُى يخرخبد انزؼهى نهجرَبيح .6

 ًخشظاخ انرعهى انًغرٓذفح فٙ كم يعال يٍ يعاالذٓا.اكرغاب انطالب ننهرحمك يٍ  يثاششج ، غٛش يثاششج()صف عٛاعاخ ٔأعانٛة ٔطشٚك انرمٕٚى انًغرخذيح

 

 

 مجاالت التعلم وفق اإلطار
 الدعهدي للمؤهالت ومخرجات التعلم

 التقييم غير المباشرةطرق  طرق التقييم المباشرة

 

 المعارف والفهم
دجرطااشخيعتطاإلسالممتط حطأننطتطااججاػتيطيو  ط 1.1

اتبظنػػم ط ػػحطااططت ػػتطاألسطسػػحطيطعببطرىػػططااطصػػجرط
طااعخبمتطااسعوديتط.

طتق م طااوامبطت-االخببطرات
.ااطالانت-جاابحوث  

اابقطريخ-ااخأيططتاسباالع–ااطقطبتتط  

ياػخأطجي ػ  طمػططاألننطتطااسطريتط ػحطااججاػتيطيشخحط 1.2
عت يػػططمػػ طتعػػجيالتيطجدجرىػػطط ػػحطتظنػػم طااطتبطػػ ط

طجاسبقخارهط.

تق م طااطظطقشتطط-االخببطرات
.جااعخجضطاابقجيطمت  

طاابقطريخ-طااخأيططتاسباالع-ااطقطبتت

يحػػػػجدطااعالقػػػػتطبػػػػ  طاألننطػػػػتطجااسمطسػػػػتطااشػػػػػخعمتط 1.3
طجااب صصطتطاألخخىطذاتطااصتتط.

تق م ط-تق م طاألقخاف-االخببطرات
.ااطظطقشت  

اسباالعطتطااخأي-ااطقطبتت  

يسػػػػػػػػػػبخم طأالػػػػػػػػػػػطـطمططرسػػػػػػػػػػتطااطيػػػػػػػػػػػ طااظنطممػػػػػػػػػػػتط 1.4
طجأخالقمطتيطط.

ذمٛتتتتتتتتٛى انثحتتتتتتتتٕز -االخرثتتتتتتتتاساخ
 ذمٛٛى انًحاكى انصٕسٚح.-انمصٛشج

اسباالعطتطجااخأي-ااطقطبتت  

 المهارات
تق م ط-ااطالانت-االخببطرات يقطرفطاألننطتطيطاشخيعتطاإلسالممتط. 2.1

 .ااطظطقشت
 اابقطريخط-ااطقطبتت

تق م طااوامبطتط-االخببطرات يصمغطااعقودطجيعجطاابقطريخطجااطحكخاتطااظنطممتط. 2.2
 جااب طامف

 اابقطريخط-ااطقطبتتط

يسػػػػػب جـطجسػػػػػطئلطاالتصػػػػػطؿطجاابقظمػػػػػتطااحجيثػػػػػتط ػػػػػحط 2.3
 دراستطااقضطيططجاابعطملطم طااغ خط.

طاابقطريخ-اسباالعطتطااخأي تق م طااوامبطت-االخببطرات

 القيم

3.1 
يا ػػػػػػػػػػقطااظصػػػػػػػػػػوصطااظنطممػػػػػػػػػػتطعتػػػػػػػػػػلطااوقػػػػػػػػػػػطئ ط

 ااطعخج تطعتموطج قطأخالقمطتطااطيظت.
ذمٛتتتتتٛى انًحاكًتتتتتاخ -االخرثتتتتتاساخ

 ذمٛٛى انٕاظثاخ-انصٕسٚح

اسباالعطتطااخأي–ااطقطبتتط  

3.2 
يشػػػطرؾط ػػػحطاخبمػػػطرطااحتػػػوؿطااسػػػتمطتط ػػػحطااقضػػػطيطط

 أثظط طعطتو.اابحطتواميوط
ذمٛتٛى -ذمٛٛى انًثتادساخ-االخرثاساخ

 انًُالشح.

اسباالعطتطااخأي–ااطقطبتتط  

3.3 
يبحطػػػلطمسػػػؤجامتطعػػػخضطآرائػػػوط ػػػحطاابعت ػػػقطعتػػػلط

 األالطـطااقضطئمت.
 ذمٛٛى انٕاظثاخ  -االخرثاساخ

اسباالعطتطااخأي–ااطقطبتتط  
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 :وانذػى انطالثٍ. انمجىل د

 ثبنجرَبيح. يزطهجبد انمجىل 3

 مباتبطتطااق وؿطيطا خنطمجطكطططجردتطيطاالئحت:

 ااحصوؿطعتلطااشيطدةطااثطنويتطااعطمتطأجطمططيعطدايططم طداخلطااططت تطأجطم طخطرميط.ط-

أالطيلوفطقجطمضلطعتلطاصواوطعتلطااثطنويتطااعطمتطأجطمططيعطدايططمجةطتديجطع طخطذطسظواتيطط-ط

 جيتوزطاطجيخطااتطمعتطاالسبثظط طم طىحاطااشخططإذاطتوا ختطأسبطبطمقظعت.

 أفطيلوفطاس طااس خةطجااستوؾ.ط-

 أفطيتبطزطبظتطحطأيطاخببطرطأجطمقطبتتطش صمتطيخاىططمتتذطااتطمعت.طط-

 فطالئقًططط مًط.أفطيلوططط-

 أفطيحصلطعتلطموا قتطم طمخمعوطيطاجراستطإذاطكطفطيعطلط حطأيطميتطالوممتطأجطخطصت.ط-

 أفطيسبو حطأيطشخجططأخخىطيحجدىططمتتذطااتطمعتطجتعت طجقتطاابقجي .ط-

 أالطيلوفطمعصواًلطم طمطمعتطأخخىطألسبطبطتأدي متطأجطتعتمطمتط-ط

 

 اندذدهطالة وانزهُئخ ن ثرايح رىخُه. 1

طيب طاابظس قطم طعططدةطشيوفطاااالبطإلعجادطبخنطمجطخطصطيطسبكبطؿطجتي يتطاااالبطااتجدط
طاااتبتطجاطالعي طعتلطااتوائ طاا طصتطبظنطـطااجراستطإرشطد

طتقجي طدجراتطتجري متطججرشطعطلطاتاالبطااتجدطط
طدجرت

طميطراتطاابعوؽطااتطمعحطط-1
طر  طمعجؿطاابخك دطاجىطاااالبط-2
 ججامبطتطاااطالطااتطمعحاقوؽطط3

 

 

 

 

 خذيبد اإلرشبد. 3
 (االظرًاعٙ، انُفغٙ، انًُٓٙ، األكادًٚٙ)

 : ٚرى ذٕصٚع انطانة عهٗ يششذ أكادًٚٙ ٔٚمذو انخذياخ اٜذٛح:فٙ يعال اإلسشاد األكادًٚٙ
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 يو  طااطخشجطاألكطديطحطاتاطالطأننطتطجاوائ طااتطمعت. (1)
 ااجراسمتطات خنطمجطااجراسح.يشخحطااطخشجطاألكطديطحطاتاطالطاا اتط (2)
 يحبعظطااطخشجطاألكطديطحطاتاطالطيطتفطخطص. (3)
 يبطي طااطخشجطاألكطديطحطج  طاااطالطااجراسحطجيسطعجهطعتلطتتطجزطااصعوبطتطااجراسمت. (4)
 يبطي طااطخشجطاألكطديطحطمججؿطاااطالطجيوميوط حطعطتمتطتست لطااطقخراتطااجراسمت. (5)
 .معجؿطنقطططاابقجيخطااعصتحطاابخاكطحطاتاطالطكمفمتطاسطبطااطخشجطاألكطديطحطيشخح (6)
 جيخشجهطاتظشطططااحيطيظطسبو.طاااطالطيبعخؼطااطخشجطاألكطديطحطعتلطقجراتطجم وؿ (7)

طاإلرشطدطااطيظح:طخجمطتط حطمتطؿ
ط.يقجـطااقس طمحط خاتطتعخيفمتطاوؿطتقجي طااحاتطط (1)
 جاإلقظطع"يقجـطااقس طمحط خاتطتعخيفمتطاوؿط"ميطراتطاابعطجضططط (2)
 يقجـطااقس طبخنطمجطإ ط حطاتباويخطااطيظحطيسطعجطاااطالط حطمتطؿطاابوظمف.طط (3)

ط حطمتطؿطخجمطتطاإلرشطدطااظعسح:
طاألكطديطحطنججةطع طااسططتطااست متط حطااش صمتطجطخؽطعالميط.طدتقجـطجاجةطاإلرشط (1)
 تقجـطجاجةطاإلرشطدطمحط خاتطتثكمفمتطاوؿط"أسطا لطمواميتطااضغوط". (2)
 اإلرشطدطمحط خاتطاوؿط"جسطئلطتحق قطااصحتطااظعسمت".طتقجـطجاجة (3)
 تقجـطاا تمتطمحط خاتطاوؿط"معطاتتطقتقطاالمبحطف". (4)
يسػػطعجطااطخشػػجطااظعسػػحطيطا تمػػتط ػػحطتحجيػػجطتشػػ م طجعػػالجطااطشػػلالتطااظعسػػمتطاابػػحطيبعػػخضط (5)

 ايططاااالب.
ط:االمبططعح حطمتطؿطاإلرشطدط

 .تتطااطشلالتطاالمبططعمتطاتاالبااجع ط حطمعطاطيقجـطااطخشجطاألكطديطحطاتاطالط (6)
تقػػػػجـطجاػػػػجةطاإلرشػػػػطدطاألكػػػػطديطحطمحط ػػػػخاتطجدجراتطاػػػػوؿط ػػػػحطبظػػػػط طااعالقػػػػطتطاإلمبططعمػػػػتط (7)

 .جاابواصلطم طاآلخخي طاااخؽطااستمطتطا ظط طاألسخة
 تقجـطجاجةطاإلرشطدطمحط خاتطاوؿط"ااكم طاالمبططعمت"ط. (8)

 

 انخبص ذػىان. 4
 (...... ٌٕانًْٕٕتاألشخاص رٔ٘ اإلعالح، انرعهى،  عٕ)تطٛ

طم طميطـطااطخشجطاألكطديطحطاتاالبطيا يوطاابعت :
يحجدطااطخشجط حطبجايتطااعصلطااجراسحطم طخالؿطإطالعوطعتلطااظبطئجطاااالبطااطبأخخي ط -

 ط.جااطبعثخي طدراسمط
جُيحجدطامبططعططمعي ططيبواصلطااطخشجطيااليوطمبطشخةطع خطاإلعالنطتطجاا خيجطاإلا بخجنحط -
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 ا بعخؼطعتلطأسبطبطاابأخخطجاابعثخ.
ُيظطقشي طجيظص طاي طجيدرعط  ي طااقظطعتطببأث خطتأخخى طااجراسحطعتلطمسبق تي طجيوميي ط حطط -

طنحوطاابعت طاات جط.كمفمتطاابغتلطعتلطظخج ي طجمشطكتي طجيعطلطعتلطختقطااجا ومتط
ُيشطركي طآرا ى طجيسبط طاطقبخاطتي طجمططيحبطموفطم طتجريلطجيسطى ط حطج  طخاتطاطعطاتتطط -

ططذاكطيطابظس قطم طمظسقطاإلرشطدط حطاا خنطمجط.
تتط طاآلرا طجااطقبخاطتطابصطغط حطإططرطخاتطتبوالطجاجةطاإلرشطدطتظع حىططيطابظس قطم ط -

 ططططعططدةطاا تمت.ط
ططططاألكطديطحطاتاالبطااطبعوق  :يقجـطااطخشجط

يحجدطااطخشجط حطبجايتطااعصلطااجراسحطم طخالؿطإطالعوطعتلطااظبطئجطاااالبطااطبعوق  ط  .1
 .دراسمط

جُيحجدطامبططعططمعي ططيبواصلطااطخشجطيااليوطمبطشخةطجع خطاإلعالنطتطجاا خيجطاإلا بخجنحط  .2
 .ابيظيبي طيإنتطزاتي طجا  تغي طيطوعجطت خيطي 

قطئطتطيأسططئي طاطظسقطاإلرشطدطاألكطديطحط حطاا خنطمجطجتتط طأسطط طااطبعوق  ط حطكلطيخ  ط  .3
 . بخنطمجطجتخ  طاطجيخطجاجةطاإلرشطدطاألكطديطحطيطا تمت

 . ُيظسقطمجيخطجاجةطاإلرشطدطم طعططدةطاا تمتطيشأفطت خيطي   .4

طااحطالتطاا طصت:
نعسحطأجطامبططعحطأجططصطئحأخعتلطااطخشجطاألكطديطحطعظجطجمودطاطالتطخطصتطتحبطجطإالط .1

ببتكطااحطالتطا ب طاابظس قط حطجاجةطاإلرشطدط حطكمفمتططط حطأفطيخ  طاطظسقطاإلرشطدطيطا خنطمجط
 اابعطملطمعيططجج  طااحتوؿطااطظطسبتطايططيطابشطجرطم طعططدةطاا تمت

 .ااحطالتطمحططتطيسخيتطتطمتطمبلطتاتلطاألمخطذاكطتبقلطىحهط .2

 

 

:ىٌوانًىظفهُئخ انزذرَص  .هـ  

 

 اإلدارٍَُ وانفٍُُُ.و هُئخ انزذرَصاالززُبخبد يٍ  .3

 انًررجخ انؼهًُخ
انًزطهجبد وانًهبراد  انزخظض

 انخبطخ

 *انؼذد انًطهىة

 انًدًىع إَبس ركىر انذلُك انؼبو

 أننطتط-ط2 أسبطذ أضزبر
طت ص طننطـطعطـطط1

 ت ص طننطـطخطصط1

طاإلاططـطيأسطسمطتطااحطسوبط-

اإلاططـطيأسطسمطتطااتغتطط-
 اإلنتت ديت

2 - 
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 أضزبر يشبرن
أسبطذط
 أننطتط-5 مشطرؾ

طت ص طننطـطعطـط2

 ت ص طننطـطخطصط3

طاإلاططـطيأسطسمطتطااحطسوبط-

اإلاططـطيأسطسمطتطااتغتطط-
 اإلنتت ديت

5 
- 

 أضزبر يطبػذ
أسبطذط
 مسطعج

 أننطتط-17
ت ص طننطـطعطـطططط7

 ت ص طننطـطخطصط11
طاإلاططـطيأسطسمطتطااحطسوبط-

اإلاططـطيأسطسمطتطااتغتطط-
 اإلنتت ديت

 
- 

 أننطتط-ط15طمحط خ يسبضر
طت ص طننطـطعطـطط7

 ت ص طننطـطخطصط8

طاإلاططـطيأسطسمطتطااحطسوبط-

اإلاططـطيأسطسمطتطااتغتطط-
 اإلنتت ديت

15 
- 

 أننطتط-ط8طمع ج يؼُذ
طت ص طننطـطعطـط3

 ت ص طننطـطخطصط5

طاإلاططـطيأسطسمطتطااحطسوبط-

اإلاططـطيأسطسمطتطااتغتطط-
 اإلنتت ديت

8 
- 

 انفُُىٌ

ويطبػذو 

 انًؼبيم

ااعظ وفط
جمسطعججط
طااطعطمل

  ط- - -
- 

 انطبلى اإلدارٌ
اااطق ط
  1 اإلداريط

طاإلاططـطيأسطسمطتطااحطسوبط-

اإلاططـطيأسطسمطتطااتغتطط-
 اإلنتت ديت

1 
- 

 - - - - - - (زذد)أخري 

 

 .انزطىَر انًه2ٍُ

 زذَثٍ انزؼٍُُهُئخ انزذرَص  إػذاد 3.1
 صائش(ظضئٙ أٔ  تذٔاوتًا فٙ رنك ) حذٚصٙ انرعٍٛٛ ٔضح تاخرصاس اإلظشاءاخ انًرثعح نرأْٛم ْٛعح انرذسٚظ انعذد

طيب طاطالعطى يتطاابجريذطااتجدطاجيثحطاابع   طعتلطاا اتطاابجريسمتطيطا خنطمجط
طاابعخؼطعتلطتوصمعطتطااطقخراتط

طتعخيعوطيا معتطااعطلطجنن طاالخببطراتط
طاطالعوطعتلطااتوائ طااطظنطتطاس خطااعطلط

ط-2تبػػػجريذطااحجيثػػػتطاطاألسػػػطا لط-1تقػػػجي طدجراتطتجري مػػػتطخطصػػػتطيأعضػػػط طى يػػػتطاابػػػجريذطااتػػػجدط ػػػحط:ط
 .ميطراتطاابعطملطم طبخنطمجططاابالؾطبوردطط-3توصمفطااطقخراتط

طيبوالطتظع حطاإلمخا اتطااسطيقتطأعجادطى يتطاابجريذطاجيثحطاابع   :
 رئمذطااقس . -
 .مسطعجطرئمذ -
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 مظسقطاإلرشطدطاألكطديطح -
 

 هُئخ انزذرَصن انزطىَر انًهٍُ 1.1
انعٕاَة  انطالب،ٛى ٛذم ٔانرعهٛى، انرعهى اعرشاذٛعٛاخ يعاليصم: )ٓٛعح انرذسٚظ نٔاألكادًٚٙ انًُٓٙ  ٔإظشاءاخ انرطٕٚشٔضح تاخرصاس خطح 

 انخ(انًُٓٛح .... 

يػػب طتظطمػػػتطميػػػطراتطأعضػػػط طى يػػػتطاابػػػجريذطمػػػ طخػػػالؿطإتطاػػػتطااعخصػػػتطاتطشػػػطركتط ػػػحطااػػػججراتطاابجري مػػػتط)ط
جاالمبحطنػػػطتط(طاابػػػحطتظنطيػػػططجاػػػجةططاابػػػجريذطااععػػػطؿطيطاسػػػب جاـطااب ظواوممػػػطط ػػػحطاابػػػجريذطيطننػػػ طاابقػػػوي 

تظطمػػتطااطيػػطراتطاابطيعػػتطاعطػػطدةطااباػػويخطجااتػػودةطيطاتطمعػػتطيطإل ػػط تطإاػػحطيعػػ طاألنشػػاتطاألخػػخىطمثػػلط
جرشطعطػػػلطداختمػػػتطيطا تمػػػتطتبعتػػػقطببصػػػطم طااورقػػػتطاالخببطريػػػتطتحسػػػ  طميػػػطراتطاابػػػجريذطجميػػػطراتطتق ػػػم ط

ط.اااتبت
طخاتطاا خنطمجطاتباويخطااطيظح:

 المدتهدف المدؤول  وقت التنفيذ نهع النذاط نذاطال مجال
جسػػػػػػػػػػػػػػػػػطئلطجتقظمػػػػػػػػػػػػػػػػػطتطاابعتػػػػػػػػػػػػػػػػػم ط
االا بخجنػػػػػػػػػػحطااط بتعػػػػػػػػػػتط)يحػػػػػػػػػػجدط
عظػػػػػػػػػػػػوافطاسػػػػػػػػػػػػلطاالابمطمػػػػػػػػػػػػطتط
طاا طصتطيأعضط طى يتطاابجريذ(ط

مػػ ططخػػالؿطااشػػيخطاألجؿطدجرةطتجري مت
طااعصلطاألجؿ

%طمػػػػػػػ طأعضػػػػػػػط ط111طمظسقطااتودة
ط.ى يتطاابجريذ

ط

طخائػػػػقطاالتتطىػػػػطتطااحجيثػػػػتط ػػػػحط
اابػػػػػػجريذطجاسػػػػػػبخاتمتمطتطاابعتػػػػػػم ط
جااػػػػػػبعت ط)يحػػػػػػجدطعظػػػػػػوفطااظشػػػػػػططط
اسػػػلطاابمطمػػػطتطأعضػػػط طى يػػػتط

طاابجريذ(

%طمػػػػػػػ طأعضػػػػػػػط ط111طمظسقطااتودةطخالؿطااعصلطاألجؿططدجرةطتجري متط
طى يتطاابجريذ.

اإلرشػػػػػػػػػػػػطدطاألكػػػػػػػػػػػػطديطحطااععػػػػػػػػػػػػطؿط
طػػخؽط-أىط بػو-)متػطالتطاإلرشػػطد

إدارةطعطتمػػػتط-اإلرشػػػطدطاألكػػػطديطح
أخالقمػػػػػػطتط-األكػػػػػػطديطحطاإلرشػػػػػػطد

اإلرشػػػػػطد(طيحػػػػػجدطعظػػػػػوافطااظشػػػػػططط
اسػػػلطاابمطمػػػطتطأعضػػػط طى يػػػتط

طاابجريذ

خػػالؿطااشػػيخطاألجؿطمػػ ططمحط خة
طااعصلطااثطنح

مظسػػػػػػػػقطاإلرشػػػػػػػػطدط
طاألكطديطح

%طمػػػػػػػ طأعضػػػػػػػط ط111
طى يتطاابجريذ.

اابحثطااعتطحط)أسطا لطجمظطىتوط
جأدجاتوطجتقظمطتوطجأخالقمطتو(طيحجدط

ااظشػػػػػػػػػػػػػػػػطططاسػػػػػػػػػػػػػػػػلطمو ػػػػػػػػػػػػػػػػوعط
طاابمطمطتطأعضط طى يتطاابجريذ

%طمػػػػػػػػػػػ طأعضػػػػػػػػػػػط ط61طرئمذطااقس طخالؿطااعصلطااثطنحطنججةط
طى يتطاابجريذ

-ااكمػػػػػػػطسطجاابقػػػػػػػوي ط)األىػػػػػػػجاؼط
طااطصجاقمت(-األدجاتط-اااخؽط

ااشػػػػػػػػػػػيخطااثطاػػػػػػػػػػػثطمػػػػػػػػػػػ ططدجرةطتجري مت
طااعصلطااثطنح

رئػػػػػػػػػػػػػػمذطااقسػػػػػػػػػػػػػػ ط
يطابشػػػػػػػػػػػػطجرطمػػػػػػػػػػػػػ ط

طجاجةطااكمطس.

%طمػػػػػػػػػػػ طأعضػػػػػػػػػػػط ط61
طى يتطاابجريذ.
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وانزدهُسادانًرافك و انزؼهىيظبدر  . :1 
 

 يظبدر انزؼهى.3
 انخ(....  اإلَرشَديٕالع ،اإلنكرشَٔٛح يصادس انرعهى، انًشاظع ، )انكرةيصادس انرعهى ٔضًاٌ ظٕدج آنٛح ذٕفٛش  

 

 تومجطاتظتط حطاا خنطمجطاطبطيعتطجاخبمطرطااطخام طجااطصطدرطااطب صصتطاطقخراتطاا خنطمجط
 جتحجيثيط

 طمخام طمختباتطيطاب ص طم طأسطتحةطاا خنطمجططبقّططاتشخجططااطو وعتطيطا خنطمجاقبخاحط
 .طإرشطدطاااالبطإالطمخامعتطااطلببتطااطخكديتطجاسب جاـطااطواق طاإلا بخجنمتطااظنطممتطااطوثوؽطبيط
 اابعتم طاإلا بخجنحطعتلطموق طااتطمعت.طإاحإرشطدطاااالبط 
 اطصطدرطاابعت طاطواكبتطأاجثطاإلصجاراتطذاتطااعالقتطااطخامعتطااججريتطاطباتبطتطاا خنطمجط

 يطاطقخراتطااجراسمتطجماطابتطااطلببتطااطخكديتطببو  خىط.
 تدجيجطااطلببتطااطخكديتطيأسطط طاا بلطجااطخام ط حطمتطؿطااب ص طابو  خىططاتاالبطيطاتغتط

 ااعخبمت.

ت ػػػوفطذاتطصػػػتتطببوصػػػمفططج ػػػ طأسػػػذطجمعػػػطي خطإلقػػػخارطاا بػػػلطجااطخامػػػ طاا طصػػػتطيطا خنػػػطمجطعتػػػلطاف
 ااطقخرات

 

 وانزدهُساد. انًرافك 1
 انخ(انماعاخ انذساعٛح ..... ، انًعايم، )انًكرثاخ

 قطعتطط25طااقطعطتطاابجريسمت
 ميطز21طربخجمكطتوطااقطعطتطاابجريسمتطااطتيدةطيطاع جيوط

 23طملطتلطأعضط طى يتطاابجريذ
 23طأميدةطكط  وتخطيطلطتلطأعضط طى يتطاابجريذ

 12طططيعطتطيطلطتلطأعضط طى يتطاابجريذ

 انثشَايط(نطثٛعح  )طثما  يُخ آاإلخراءاد انًزجؼخ نضًبٌ رىافر ثُئخ طسُخ و.3

األم طجااسػالمتطااطببعػتطعتػلطمسػبوىطاا تمػتطجعتػلطمسػبوىطااتطمعػتطيصػعتطخطصػتطجاابػحططإمخا اتتا قط
طتبطثلط حط

طااطسبشعلطااتطمعحططأمطك توعمتطاااالبطببوامجطط-1
طى يتطاابجريذطيأمطك طتوامجطص جامطتطااتطمعتططجأعضط توعمتطاااتبتطط-2
 ططاألجامتطاإلسعط طتى يتطاابجريذطجمظسوبحطاا خنطمجطيأمطك ططجأعضط توعمتطاااالبطط-3
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 :نىائسهوإدارح انجرَبيح  .ز
 

 إدارح انجرَبيح.3

 انزُظًٍُ نهجرَبيح  انهُكم3.3
 انخ(... انذائًح انهعاٌ ،انٕحذاخ،، اإلداساخ انًعانظ )يرضًُا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انًطزفُذٍَ  خيشبرك2.1
 انخ(.... ، ظٓاخ انرٕظٛفانعًعٛاخ انعهًٛح انًُٓٛح،انٓٛعاخ  )انطالب،نثشَايط ٔذطٕٚشِاذخطٛظ صف آنٛح ذًصٛم ٔيشاسكح انًغرفٛذٍٚ فٙ 

 

يشللطمتتذطاسبشػطريطات تمػتطيطثػلطفمػوطعػجدطمػ ططأفتومجطالئحتطمواجةطاتباويخطجااتودةطتظ طعتلط -
طااعطلطجااطسبع جي طم طخطرجطااتطمعتططأربطب

طيصجرطقخارطم طعط جطاا تمتطببشل لطااطتتذطاالسبشطريط -
طكلط صلطدراسحططاألقل خجرةطانعقطدطااطتتذطاالسبشطريطمخهطعتلططط-
 تقجي طااطشورةط حطتوصمفطاا خنطمجطجااطقخراتطجخاططاابحس  طألنشاتطاا خنطمجطااط بتعتطط-
 اقبخاحطس لطتاويخطجنشخطرسطاتطاا خنطمجطط-
 مظطقشتطتقطريخطاا  خةطااط جانمتطجإبجا طااخأيطاوايططط-
 مظطقشتطنبطئجطاسباالعطتطااخأيطااط بتعتطجتقجي طمقبخاطتطتحس  طيشأفطنبطئتيططط-

تقػػجي طااطشػػورةطاػػوؿطمصػػطدرطااػػبعت طجااطخا ػػقطجاابتي ػػداتطااطبطاػػتطات خنػػطمجطجاسػػبخاتمتمطتطاابعتػػم طط-ططططط
 جاابعت طيط

 جأسطا لطجأدجاتطاابق م ط حط و طمظطسبطتيططاظواتجطتعت طاا خنطمجططططططططط
تقػجي طااطشػورةطاػوؿطاابعػػجيالتطااتوىخيػتطاابػحطتاػػخأطعتػلطاا خنػطمجطجكػػحاكطمقبخاػطتطإنشػط طبػػخامجطط-ططططط

ىــــانمط رئُص  

 أيٍُ انمطى

 يطدم انمطى

 
 انًرشذ األكبدًٍَ

 

 يُطك األَشطخ 

 

 يُطك انزطىَر واندــىدح

 

 أيٍُ يدهص انًدهص

 يدهـص انمطــــى
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 مجيجة
بقػلطتقجي طااطشورةطاوؿطتعع لطآامػطتطاابواصػلطمػ طاا ػخيت  طجميػطتطاابوظمػفطجكػحاكطتعع ػلطااطتط-ططططط

طااسظويطاتبوظمف
 نىائر انجرَبيح. 1

رظهى ضع لائًح تهٕائح انثشَايط راخ انعاللح ٔانشاتظ اإلنكرشَٔٙ نٓتا: الئحتح انمثتٕل ٔانرغتعٛم، انذساعتح ٔاالخرثتاساخ، انرٕظٛتف، انرأدٚتة ٔانت

 ...انخ

  انطالة نهسىاضُت انشخظُخ اضزخذاوانمىاػذ األخاللُخ انزٍ رسكى     https://adsc.nu.edu.sa/569  

  https://adsc.nu.edu.sa/569 انًمذيخ نطالة اندبيؼخ االنكزروَُخانخذيبد  اضزخذاوأدنخ  

  األكبدًٍَ فٍ انكهُخ اإلرشبدالئسخ https://adsc.nu.edu.sa/569  

 ٌالئسخ انذراضخ واالخزجبراد فٍ خبيؼخ َدرا https://adsc.nu.edu.sa/569 

 ٌالئسخ رأدَت انطالة فٍ خبيؼخ َدراhttps://adsc.nu.edu.sa/569  

 الئسخ انجسش انؼهًٍ فٍ اندبيؼبد انطؼىدَخ https://adsc.nu.edu.sa/569   

  https://adsc.nu.edu.sa/569 انالئسخ انًىزذح نهذراضبد انؼهُب 

  انًُظًخ نهزفرؽ انؼهًٍانالئسخ https://adsc.nu.edu.sa/569 

 ٍَُالئسخ رىظُف انطؼىدhttps://adsc.nu.edu.sa/569  

 

  

https://adsc.nu.edu.sa/569
https://adsc.nu.edu.sa/569
https://adsc.nu.edu.sa/569
https://adsc.nu.edu.sa/569
https://adsc.nu.edu.sa/569
https://adsc.nu.edu.sa/569
https://adsc.nu.edu.sa/569
https://adsc.nu.edu.sa/569
https://adsc.nu.edu.sa/569
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 :ضًبٌ خىدح انجرَبيح .ذ
 

 .اندىدح فٍ انجرَبيحضًبٌ  َظبو.1
 نذنٛم َظاو ضًاٌ انعٕدج اإلنكرشَٔٙضع انشاتظ 

طمطريطإعجادطااجا لطيعجطاسب ططؿطااعطلطيوطس ب طج  طااخايط
 .خىدح انجرَبيحيرالجخ  إخراءاد. 2

ط:اا خنطمجطااطسب جمتط حطمخاقبتطجتق م طمودةطجتق م طمودةطاإلمخا ات
 عطتمطتطاابجريذ:طتق م -1
 يب طتق م طعطتمطتطاابجريذطم طخالؿطعجةطآامطتطتبطثلط ح:ط

 .تقخيخطتق م طاااالبطاتطقخراتطجاألدا طاابجريسح 
 .تقخيخط طعتمتطاسبخاتمتمطتطاابجريذطم طجاق طمططيخدط حطتقطريخطااطقخات 
 .تقخيخطتقجـطاااالبطجمعجالتطإكططؿطااطقخراتطا لط صلطدراسح 

 
 م طاااتبت:طتق م طمودةطعطتمطتطاابجريذطجتق -2
ط ح:طتبطثلطآامطتطعجةطخالؿطدةطعطتمطتطاابجريذطجتق م طاااتبتطم  طموطتق مطيب 

 .تقخيخطع طآامطتطتق م طاااتبتطيطا خنطمج 
 .تقخيخطع طمخامعتطاألجراؽطاالخببطريت 
 .تقخيخطع طمخامعتطتصحم طع ظتطعشوائمتطم طأجراؽطإمطيطتطاااتبت 
 طخيقطاا خنطمجطاإلا بخجنح.تقخيخطع طقمطسطتحققطنواتجطاابعت طع ط 

ط
طاا خنطمج:طتق م -3
ط ح:طاآلامطتطتبطثلطمتطوعتطم طخالؿطم طاا خنطمجطتق م طيب 

 اػػجىطمطمػػ طمظسػػوبحطاا خنػػطمجطجااتيػػطتططقمػػطسطدرمػػتطااػػوعحطبخسػػطاتطاا خنػػطمجطاألكػػطديطحطجأىجا ػػو
 ااطسبع جةط

 اابجريذ.طى يتطأعضط طجىجطاات خنطمطجااسمطسطتطاابظنمطحطيطاجا لطااوعحطدرمتطقمطس 
 اااالب.طاجىطات خنطمجطاابظنمطحطيطاجا لطااوعحطدرمتطقمطس 
 اا خنطمج.طتقوي طع طاا خيت  طرأيطاسباالع 
  ااط جانمت.طا  ختي طاااتبتطتق م 
 طجااظعسػػػػػمتطاالمبططعمػػػػػتطاإلرشػػػػػطديتطجاا ػػػػػجمطتطاألكػػػػػطديطحطاإلرشػػػػػطدطعػػػػػ طاااػػػػػالبطرأيطاسػػػػباالع

 جااا مت.
 ااآلصفمت.طاا جمطتطع طاااتبتطر ططقمطس 
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  ااخقطمت.طاتطلببتطااطسبع جي طتق م 
 ااتطمعت.طملببتطتقجميططاابحطاا جمطتطع طاااالبطر ططقمطس 
 جااطعوقطت.طااطخكديتطيطاطلببتطااطبطاتطجااطصطدرطااطخام طم طاالسبعطدةطمجيطقمطسطدرمت 
 ع طاسبخاتمتمطتطاابعتم طجاابقوي طااطسب جمت.طاااالبطرأيطاسباالع 
 اتطقخراتطجاألدا طاابجريسحطيطا خنطمج.تق م طاااالبط 
 يو.طااطعطوؿطااشلطجىططننطـطع طاااالبطرأيطاسباالع 
 طيطخا ػػػػقطجااسػػػػالمتطاألمػػػػ طإمػػػػخا اتطجكعػػػػط ةطاسػػػػباالعطرأيطأعضػػػػط طى يػػػػتطاابػػػػجريذطعػػػػ طكعطيػػػػت

 اا خنطمج.طجمعطمل
 ات خنطمج.طااطبطاتطااط دانمتطجكعطيتطااططامتطاإلدارةطننطـطع طاابجريذطى يتطأعضط طر ططقمطس 
 جاابتي دات.طااطخا قطع طاابجريذطى يتطأعضط طر ططاسباالع 
 ااطعطجنتطجااي يتطاابجريذ/طى يتطألعضط طااوظمعحطقمطسطدرمتطااخ ط 
 اا خنطمج.ط حطاألكطديطمتطااكمطدةط طعتمتطع طاابجريذطى يتطأعضط طاسباالعطرأي 
 جتحص تي طااعتطح.اسباالعطآرا طأربطبطااعطلطاطعخ تطمجىطمظطسبتطاا خيت  ط 
 .تق م طمظسقطااقس طألدا طأعضط طى يتطاابجريذطنيطيتطكلطعطـطدراسح 
 .قمطسطنواتجطتعت طاا خنطمجط حطااطتطالتطااط بتعتطنيطيتطااعطـطااجراسح 
 .تقخيخطاا خنطمجطع طااعصلطااجراسحطاألجؿطجااعصلطااجراسحطااثطنح 
 اعصلطااجراسحطااثطنح.اابقخيخطااشطملطاتطقخراتطع طااعصلطااجراسحطاألجؿطجا 
 تقطريخطرصجطمؤشخاتطاألدا طيطا خنطمج.ط 
 .اابقخيخطااسظويطاطؤشخاتطأىجاؼطاا خنطمج 
 .اابقوي طااحاتحطات خنطمج 
 .تقخيخطااطكم طاا طرمحطات خنطمج 
ط.يطا خنطمجطااتودةطعتموطننطـطجم طخالؿطمططتقجـطيقوـطططط

 

 أخري.يٍ خالل ألطبو ػهًُخ ش ر  ذر  انزٍ  انجرَبيح يمررادخىدح يرالجخ إخراءاد . 3

 طاا طرممتطرأتعتلطااطقخططاإلشخاؼتشللطاتظتط
 عتلطاتظتطااطخامعتطططأخخىططأقسطـتجرسطم ططاابحيب طعخضطتوصمعطتطااطقخراتطط 
 جاعبطػػطدطاا اػػتططإقخارىػػطيػػب ططأفااػػخأيطعتػػلططجإبػػجا يػػب طعػػخضطاابوصػػمعطتطعتػػلطااقسػػ طاطظطقشػػبيطط

 ااجراسمت
 انفررروع ثمُررخوتشتطشّٚ: طتتالب، طانثتتاخ()ثررٍُ انًمررر انرررئُص نهجرَرربيح  انزكرربفؤرسمُررك اإلخررراءاد انًزجؼررخ نهزأكررذ يررٍ .4

 .األخري

 الطيظا ق
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 )إٌ ٔظذخ(إخراءاد رطجُك انضىاثظ انًؤضطُخ نهشراكخ انزؼهًُُخ وانجسثُخ . 5

 ااشخاكتطم طكتمتطااطتبط 

 دهب فٍ ػًهُبد انزطىَر.االضزفبدح يٍ َزبئآنُبد وػهً يطزىي انجرَبيح يخرخبد انزؼهى  فٍ لُبشخطخ انجرَبيح . 6

طيسب جـطاا خنطمجططخيقب  طاكمطسطنواتجطتعت طاا خنطمجطجآامطتطاالسبعطدةطم طنبطئتيطط حطعطتمتطااباويخط
 أواًل : طريقة القياس الطهلي :

ااجراسػحطا ػثطيػب طقمػطسطمطمػ طم خمػطتطااػبعت طج  يططيعبطجطعتلطدرمطتطتحص لطاااالبطنيطيتطااعصلط
طكلط صلطدراسحطع ططخيقطبخنطمجطاا بخجنحطمعبطجطم طعططدةطااباويخطجااتودةط.

 ثانيًا القياس األفقي :
جفموطيعبطجطاا خنطمجطعتلطاسب جاـطااكمطسطاأل قحطاكمطسطنواتجطاابعت طخالؿطعطم  طدراسػ   طكػطمت  طعتػلط

طااظحوطاابطاحط:
التعلممخرج  المجال  سنة القياس التحليل وإعداد  التقرير المدؤول طريقة القياس أداة القياس 

 4331 4331الفصل الدراسي  لجنة القياس مباشر  االختبارات الفصلية 1ع وفهمرف امع

 االختبارات الفصليةط2ع

طالتقارير الفصلية 
 مباشر

طغير مباشرة 
ط4431ط4531الفصل الدراسي طلجنة القياس

ط4532ط4332الفصل الدراسي طلجنة القياسطمباشر طاالختبارات الفصليةط3ع
 4532 4332الفصل الدراسي  لجنة القياس مباشر االختبارات الفصلية 4ع

 4332 4332الفصل الدراسي  لجنة القياس مباشر  االختبارات الفصلية 1م مهارات

 االختبارات الفصلية 2م

 استطالعات الرأي

 مباشر

 غير مباشر 

 4432 4432الفصل الدراسي  لجنة القياس

االختبارات الفصلية  3م

 االستبيانات

 التدريب العملي

 مباشر 

 غير مباشر

 

 4331 4431الفصل الدراسي  لجنة القياس

 االختبارات الفصلية 1ق القيم

 االستبيانات

 مباشر

 رغير مباش

 4331 4331الفصل الدراسي  لجنة القياس

 االختبارات الفصلية 2ق

 االستبيانات 

 مباشر

 غير مباشر

 4532 4532الفصل الدراسي  لجنة القياس

 االختبارات الفصلية 3ق

 البحوث 

 استطالعات الرأي

 مباشر 

 مباشر

 غير مباشر

 4332 4332الفصل الدراسي  لجنة القياس

ط
ط
ط
ط
ط
ط

 



 
24 

 انجرَبيح خىدح يظفىفخ رمىَى . 7

 رىلُذ انزمىَى انزمىَى خمَطر انزمىَىيظذر  انزمىَى ديدبال

طااجراسحنيطيتطااعصلططإسببطنت اااالبطأعضط طى يتطاابجريذط قمطدةطاا خنطمج
طااجراسحنيطيتطااعصلططاالسببطنتطاااالبط  طعتمتطاابجريذ
طبجايتطااعصلطااجراسحطإسببطنت اااالبطأعضط طى يتطاابجريذط مصطدرطاابعت ط

طبجايتطااعصلطااجراسحطإسببطنت اااالبطأعضط طى يتطاابجريذط ااطلب متططاا جمطت
طبجايتطااعصلطااجراسحطإسببطنت اااالبطأعضط طى يتطاابجريذط مصطدرطاابعت ط

طنيطيتطااعصلططتقخيخ رئمذطااقس  تق م طأعضط طى يتطاابجريذ
 انخ(انششاكاخ ....  انخذياخ، انرعهى،، يصادس رمٕٚىٔان انرذسٚظفاعهٛح  انثشَايط، )لٛادجيدبالد انزمىَى

 .... انخ(، انًشاظع انًغرممانًٕظفٍٛ انثشَايط،اإلداسٍٚٛ،لٛاداخ  انرذسٚظ،ْٛعح  ،ٌٕانطالب،انخشٚع)يظذر انزمىَى

 انخ(......... انًماتالخ ، انضٚاساخ ، اعرطالعاخ انشأ٘، )انزمىَى طرَمخ

 )تذاٚح انفصم انذساعٙ، َٓاٚح انعاو األكادًٚٙ ......... انخ( رىلُذ انزمىَى
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 نجرَبيح ا أداءلُبش يؤشراد . 8

عاو (....)انفرشج انضيُٛح نرحمٛك يؤششاخ األداء انًغرٓذفح   

 رىلُذ انمُبش طرق انمُبش انًطزىي انًطزهذف يؤشر األداء انريس و

3 3 L 1.1 

درمتطجعحطااطسبع جي ط
 يصمغتطااخسطاتطجاألىجاؼط

 %ط81
 

)مبوسططمجىطمعخ تط
أعضط طى يتطاابجريذط

جطالبطمخاتتطاابلطاوريوسط
جااجراسطتطااعتمططيطاخسطاتط
جذاكطيطسب جاـ(اسب مطفط

 خططسحطسظويط

1 1 L 1.2 

تحققطتجريذطااطقخراتطج قًطط
 اتشخيعتطاإلسالممت.

طاابحطااطقخراتطعجدط)نسبت %ط75
طاتشخيعتطج قطًططتجرس

طعجدطإمططاحطإاحطاإلسالممت
اا خنطمجطمقخرات  

3 3 L 1.3 
اابوا قطب  طرسطاتططنسبت

 اا خنطمجطجرسطاتطااطؤسست
طب  طاابوا قطنسبتط)مبوسط 71%

طجرسطاتطاا خنطمجطرسطات
 ) ااطؤسست

4 4 

L 1.4 تق م طااطسبع جي طاجا لط
ااسمطسطتطمبضطظططاايمللط
اابظنمطحطجاالخبصطصطتط

 ااوظمفمت

)طمبوسططدرمتطكعطيتطدا لط 71%
ااسمطسطتطيطسب جاـطاسب مطفط

سظويطخططسحطموموطإالط
كلطم طأعضط طى يتط

اابجريذطجطالبطااسظتط
 ااظيطئمت(

5 5 

L 1.5 نسبتطااخ ططااوظمعحط
 ألعضط طى يتطاابجريذ

)مبوسططدرمتطااخ طط 75%
ااوظمعحطألعضط طى يتط

اابجريذطيطسب جاـطاسب مطفط
 خططسح

6 6 

L 1.6 درمتطاابق م طااعطـطاتتودةط
 جخ خاتطاابعت ط

)مبوسططدرمتطاابق م طااعطـط %ط91
اتتودةطيطسب جاـطاسب مطفط
سظويططخططسحطااالبط

 ااسظتطااظيطئمت(

7 7 

L 1.7 نسبتطااطقخراتطاابحطقطـط
اااالبطببق مطيططخالؿط

 ااعطـ

 اسباالعطرأيطاااتبت 81%

8 8 

L 1.8 نسلطاااالبطإالطأعضط ط
 ى يتطاابجريذ

 

)عجدطاااالبطعتلطعجدط 1 : 20
األسطتحةطعتلطرأسطااعطلط

جغ خطااطبعخغ  طاتجراستطأجط
 أيطميطـطأخخى(

9 9 

L 1.9 درمتطتق م طاااالبطااشطملط
 اتطقخراتطاابحطيجرسونيط

 

)مبوسططتق م طاااالبط 81%
ااشطملطاتطقخراتطعتلط

 مكمطسطم طخطستطدرمطت(
31 31 L 1.10 مبوسططدرمتطر طط %81ر ططاااالبطع طأدا ط(



 
26 

 رىلُذ انمُبش طرق انمُبش انًطزىي انًطزهذف يؤشر األداء انريس و

أعضط طى يتطاابجريذطجم ط
 يطا خنطمجطط حطالطي 

اااالبطع طأدا طأعضط ط
طى يتطااالبطاا خنطمجط(

 

33 33 

L 1.11 نسبتطأعضط طى يتطاابجريذط
ااحطصت  طعتلطدرمتط

 ااجكبوراهط

71%  
 

)نسبتطعجدطااحطصت  طعتلط
 ااجكبوراهطم طااعجدطاا تل(

31 31 

L 1.11  معجؿطاالسببقط 
 

نسبتطاااالبطااحي طدختواط %ط81
اا خامجطجأكطتواطبظتطحطااسظتط

 األجال

33 33 

L 1.13 معجؿطااب خجطااالبطمخاتتط
 اابلطاوريوس

 

نسبتطعجدطاااالبطااحي ط 71%
طسأكطتواطدراستطاابلالريوط

 حطمجةطااجراستطم طمطتتط
اااالبطااحي طاابحقواط

 يطا خنطمج.

34 34 

L 1.14 نسبتطخخيتحطبخنطمجطمخاتتط
 حطط–اابلطاوريوسطااحي ط

م طط-أشيخط6خالؿط
 ااب خج:

 أ(طت طتوظمعي 
 ب(طاابحقواطبجراسطتطالاقت

ج(ا طيب طتوظمعي طأجط
 اابحطقي طبجراسطتطالاقت

نسبتطاااالبطااحي طيجختوفط 51%
بخامجطااجراسطتطااعتمطط

جأكطتواطىحهطاا خامجط حط
 ااوقتطااطحجد

35 35 

L 1.15 ر ططاااالبطع طننطـط
 ااشلطجىطيطا خنطمج

 

مبوسططدرمتطر ططاااالبط 51%
ع طننطـطااشلطجيطط

 يطسب جاـطاسب مطفطخططسحط

36 36 

L 1.16 تق م طاااالبطاإلرشطدط
 األكطديطحطجااطيظح

 

مبوسططدرمتطر ططاااالبط %ط71
ع طاا  خةطااط جانمتطط

يطسب جاـطاسب مطفطخططسحط
 يقجـطا خيتحطاا خنطمج(

37 37 

L 1.17 ر ططاااالبطع طاا جمطتط
 جاألنشاتطااآلصفمت.

)مبوسططدرمتطر طط 61%
اااالبطع طننطـطااشلطجىط
يطسب جاـطاسب مطفطخططسحط

 يقجـطااالبطاا خنطمجط(

38 38 

L 1.18 تق م طااطسبع جي طاتطلببتط
 "جااطخكدطاإلعالمح".ط

)مبوسططمعجؿطمظطسبتط 81%
اإلرشطدطاألكطديطحطجااطيظحط

اسب مطفطسظويططيطسب جاـ
خططسحطيقجـطااالبطااسظتط

 ااظيطئمت(

39 39 
L 1.19 تق م طااطسبع جي طاتطلببتط

 ااخقطمت.ط
)مبوسططدرمتطر طط 61%

اااالبطع طاا جمطتط
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 رىلُذ انمُبش طرق انمُبش انًطزىي انًطزهذف يؤشر األداء انريس و

جاألنشاتطااالصفمتط 
يطسب جاـطاسب مطفطخططسحط

 يقجـطااالبطاا خنطمجط(

11 11 

L 1.20 تق م طااطسبع جي طاتطخا قط
 جاابتي دات

 

%ط75  
 

اسباالعطرأيطأعضط طى يتط
 اابجريذ

13 13 

L 1.21 ر ططأعضط طى يتطاابجريذط
ع طننطـطاإلدارةطااططامتط

 جكعطيبيط

 اسباالعطرأي 61%

11 11 

L 1.22 نسبتطأعضط طى يتطاابجريذط
ااحي طغطدرجاط حطااعطـط
ااسطبقطألسبطبطغ خط
 ااوصوؿطاس طاابقطعج.

 إ طدةطرئمذطااقس  الطيومج

13 13 

L 1.23 نسبتطأعضط طى يتطاابجريذط
ااطشطركوفط حطأنشاتط

ااباويخطااطيظحطخالؿطااعطـط
 ااسطبق

 إ طدةطمظسقطااتودة الطيومج

14 14 

L 1.24 عجدطاأليحطثطااطظشورةط حط
متالتطمحلطتط حطااعطـط
ااسطبقطا لطأعضط طى يتط
اابجريذطم طذجيطااججاـط

 اا طمل

%ط91  
 

 إ طدةطأعضط طى يتطاابجريذ

15 15 

L 1.25 نسبتطأعضط طى يتطاابجريذط
م طذجيطااججاـطاا طملطااحي ط

اجيي طعتلطاألقلطيحثط
عتطحطجااجطمظشورط حط
متتتطمحلطتيطجذاكط حط

 ااعطـطااسطبق.

 إ طدةطأعضط طى يتطاابجريذ %ط81

16 16 

L 1.26 عجدطاأليحطثطأجطاابقطريخط
اابحطقجمتط حطمؤتطخاتط

أكطديطمتطخالؿطااعطـطااسطبقط
ى يتطجذاكطا لطأعضط ط

 اابجريذطذجيطااججاـطاا طمل

 إ طدةطأعضط طى يتطاابجريذ 11%

17 17 
L 2.1  طا  ختي طاااتبتطتق م

 ااط جانمت
اسباالعطرأيطاااتبتط 3:طط1

 اا خيت  

18 18 

L 3.1 نسبتطأعضط طى يتطاابجريذط
جم ط حطالطي طم طذجيط

ااججاـطاا طملطااطشطرك  ط حط
 أنشاتطاا جمتطااطتبطومتط

بظسبتط3:ططط1  
33.33% 

 إ طدةطأعضط طى يتطاابجريذ

 انًشكض انٕطُٙ نهرمٕٚى ٔاالعرًاد األكادًٚٙ  انًطهٕتح يٍ ًؤششاخانتًا فٙ رنك * 



 
28 
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