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 2-دغت 213 ريش انًمزر:

 انًذبعجخ انبزَايج:

 انًذبعجخ  انمسى انعهًي:

 انؼهىو اإلداسَخ انكهيت:

 جبيؼخ َجشاٌ  انًؤسست:

 

 
  



 
2 

 

 انًحخىياث
 3 ..................................................................................................... أ. انخعزيف بانًمزر انذراسي:

 3 .......................................................................................... هذف انًمزر ويخزجاحه انخعهيًيت: -ب

 2 ................................................................................................................. نؼبو نهًمشس:ىصف اان. 1

 2 ................................................................................................................. . انهذف انشئُظ نهًمشس3

 2 ............................................................................................................... . يخشجبد انتؼهى نهًمشس:2

 4 ............................................................................................................. ج. يىضىعاث انًمزر

 4 ............................................................................................................... د. انخذريس وانخمييى:

 4 ................................................ سثظ يخشجبد انتؼهى نهًمشس يغ كم يٍ اعتشاتُجُبد انتذسَظ وطشق انتمُُى . 1

 4 ..................................................................................................................... . أَشطخ تمُُى انطهجخ3

 5 ............................................................................... أَشطت اإلرشاد األكاديًي وانذعى انطالبي: -هـ 

 5 ..................................................................................................... يصادر انخعهى وانًزافك: –و 

 5 ................................................................................................................... ؼهى:. لبئًخ يصبدس انت1

 5 ...................................................................................................... . انًشافك وانتجهُضاد انًطهىثخ:3

 5 ............................................................................................................ س. حمىيى جىدة انًمزر:

 5 ............................................................................................................... ح. اعخًاد انخىصيف

 



 
3 

  انذراسي:انخعزيف بانًمزر أ. 

 ساعاث  3 انًعخًذة:انساعاث . 1

 انًمزرَىع . 2

   أخشي √ يتطهت لغى   هُخيتطهت ك   يتطهت جبيؼخ أ.

    اختُبسٌ √  إججبسٌ ب.

 يمذو فيه انًمزر انذي/ انًسخىي  انسُت. 3

 انًغتىي انخبيظ

 

 وجذد( إٌ). انًخطهباث انسابمت نهذا انًمزر 4

 3–يجبدئ انًذبعجخ 

 وجذد( )إٌانًخطهباث انًخشايُت يع هذا انًمزر . 5

 ال َىجذ
 

 )اختش كم يب َُطجك(ًَط انذراست . 6

 انُسبت  عذد انساعاث انخذريسيت انذراست ًَط و

 %08 26 انًحاضزاث انخمهيذيت 1

   انخعهيى انًذيج  2

 %38 9  اإلنكخزوَيانخعهيى  3

    عٍ بعذانخعهيى  4

    أخزي 5
 

 يغتىي انفصم انذساعٍ( )ػهً االحصال ساعاث. 7

 ساعاث انخعهى انُشاط و

 45 يذبضشاد 1

  إعتىدَىأو يؼًم  3

  إضبفُخدسوط  2

  تزكش()ي أخش 4

 45 اإلجًاني 

 انخعهيًيت:انًمزر ويخزجاحه  هذف -ب

 هًمزر:انعاو نىصف ان. 1

انًمشس تكىٍَ ششكبد انًغبهًخ انًؼبنجخ انًذبعجُخ إلصذاس األعهى وانغُذاد وكُفُخ تىصَغ األسثبح وانخغبئش فٍ هزا  َتُبول

 .انتىصُخ ثبألعهىوششكبد  هششكبد راد انًغئىنُخ انًذذودحنششكخ انًغبهًخ وتصفُتهب، كًب َتُبول انًؼبنجخ انًذبعجُخ 

  انهذف انزئيس نهًمزر. 2

نًؼبنجددخ انًذبعددجُخ إلصددذاس أعددهى سأط انًددبل وانغددُذاد وكُفُددخ تىصَددغ األسثددبح وانخغددبئش فددٍ ا نتىضددُخ َهددذف هددزا انًمددشس 

 .انتىصُخ ثبألعهىوششكبد  هششكبد راد انًغئىنُخ انًذذودحششكبد انًغبهًخ وتصفُتهب، وكُفُخ انًؼبنجخ انًذبعجُخ ن

 نهًمزر:يخزجاث انخعهى . 3

 يخزجاث انخعهى نهًمزر
  ريش

انًزحبط انخعهى يخزج 

  نهبزَايج

  انًعزفت وانفهى 1

 1ع وانغُذاد وأعى سأط انًبل  ششكبد األيىالن انًفبهُى األعبعُخ   ًَشف  1.1

طدشق تىصَدغ األسثدبح وانخغدبئش و َىضخ انًؼبنجخ انًذبعجُخ إلصذاس أعهى سأط انًبل وانغُذاد 1.2

 فٍ ششكبد األيىال.

 3ع

1.3   

  انًهاراث 2

 1و   إلصذاس أعهى سأط انًبل وانغُذاديهبساد انًؼبنجخ انًذبعجُخ َطجك  2.1

 3و َؼذ انمىائى انًبنُخ وانتمبسَش انختبيُخ نششكبد األيىال.  2.2

2.3   

  انميى 3
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 يخزجاث انخعهى نهًمزر
  ريش

انًزحبط انخعهى يخزج 

  نهبزَايج

 1ن َغتخذو يهبساد انًؼبنجخ انًذبعجُخ نهمُبو ثتصفُخ ششكبد األيىال. 3.1

 3ن وانتذهٍ ثشوح انؼًم انجًبػٍ فشَكانضًٍ َؼًم ثفبػهُخ  فٍ  يجًىػبد   3.2

3.3   
 

  انًمزر يىضىعاثج. 

 االحصالساعاث  لائًت انًىضىعاث و

 2 يفهىو وخصبئص ششكبد انًغبهًخ 1

 2 االجشاءاد انُظبيُخ ) انمبَىَُخ ( نتكىٍَ ششكبد انًغبهًخ 3

 6 انًؼبنجخ انًذبعجُخ إلصذاس أعهى سأط انًبل 2

 6 يبل انششكبد انًغبهًخخ نتؼذَم ) صَبدح وتخفُض ( سأط انًؼبنجخ انًذبعجُ 4

 9 انًؼبنجخ انًذبعجُخ إلصذاس انغُذاد 5

 6 انمىائى انًبنُخ وتىصَغ االسثبح وانخغبئش واالسثبح انًذتجضح 6

 6 تصفُخ ششكبد انًغبهًخ 7

 2 انًؼبنجخ انًذبعجُخ نهششكبد راد انًغئىنُخ انًذذودح 0

 2 انًذبعجُخ نششكبد انتىصُخ ثبألعهىانًؼبنجخ  9

 45 انًجًىع
 

 وانخمييى:انخذريس  د.
 يى يانخم وطزقيخزجاث انخعهى نهًمزر يع كم يٍ اسخزاحيجياث انخذريس  ربط . 1

 يىيانخم طزق انخذريس اسخزاحيجياث يخزجاث انخعهى  زيشان

 انًعزفت وانفهى 1.0

1.1 
األيدددددىال  ًَدددددشف  انًفدددددبهُى األعبعدددددُخ   نشدددددشكبد 

 وانغُذاد وأعى سأط انًبل
انًذبضددددددشاد وانؼددددددشو   -

 انتمذًَُخ

 انًُبلشبد -

 تمُُى االختجبساد انفصهُخ  -

 تمُُى االختجبساد انُهبئُخ -

اعدددددددئهخ تمىًَُدددددددخ أ ُدددددددبء  -

 انًذبضشح
1.2 

َىضدددخ انًؼبنجدددخ انًذبعدددجُخ إلصدددذاس أعدددهى سأط 

طددشق تىصَددغ األسثددبح وانخغددبئش و انًددبل وانغددُذاد

 ششكبد األيىال.فٍ 

…    

 انًهاراث 2.0

2.1 
إلصددذاس أعددهى يهددبساد انًؼبنجددخ انًذبعددجُخ َطجددك 

   سأط انًبل وانغُذاد
 انًذبضشاد -

انىاججددددددددددبد وانتطجُمددددددددددبد  -

 انًُضنُخ

تمُددُى االختجددبساد انفصددهُخ  -

 وانُهبئُخ.

تمُُى انىاججبد وانتطجُمبد  -

 انًُضنُخ.
2.2 

وانتمدددبسَش انختبيُدددخ نشدددشكبد َؼدددذ انمدددىائى انًبنُدددخ 

 األيىال.

…    

 انميى 3.0

3.1 
َغتخذو يهدبساد انًؼبنجدخ انًذبعدجُخ نهمُدبو ثتصدفُخ 

 انتطجُمبد انجًبػُخ - ششكبد األيىال.

 انًُبلشبد  -

 تمُُى االختجبساد  -

تمُددددُى يُبلشدددددخ يجًىػدددددخ  -

 3.2 انؼًم
 فشَددددكانضددددًٍ َؼًددددم ثفبػهُددددخ  فددددٍ  يجًىػددددبد  

 وانتذهٍ ثشوح انؼًم انجًبػٍ

…    

 انطهبت  حمييى أَشطت. 2

 يىيانخم أَشطت و
 حىليج انخمييى
 )ثبألعجىع(

 انُسبت 

 يىيانخمدرجت  إجًانييٍ 

 %38 0ــ  7 اختجبس فصهٍ أول 1

 %38 11ــ  18 اختجبس فصهٍ  بٍَ 2

 %18 ػهً يذاس انفصم انىاججبد وانتكهُفبد 3

 %58 َهبَخ انفصم انذساعٍ االختجبس انُهبئٍ 4
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 انخ( وسلخ ػًميششوع جًبػٍ،  ،تمذًٍَػش   شفهٍ، ،تذشَشٌ اختجبس)ُى ُانتم أَشطخ

 انطالبي:األكاديًي وانذعى  اإلرشادأَشطت  -هـ 

 ػهً انطبنت أ ُبء انتكهُف ثبنىاججبد وانتمبسَش األعتبرانًجبشش يٍ لجم  اإلششاف. 

  األكبدًٍَ. واإلسشبدانغبػبد انًكتجُخ 

  ثىسد انجالنوَظبو  اإلنكتشوٍَانتىاصم ػجش انجشَذ. 

 .إػطبء ثؼض انطبنت روٌ انظشوف انخبصخ سلى هبتفٍ نهتىاصم

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

 نهًمزر انًزجع انزئيس
 سدٌ،األ اشدددخبا وايدددىال، داس انًغدددُشح، –وائدددم ػدددىدح انؼكشدددخ واخدددشوٌ، يذبعدددجخ انشدددشكبد 

 و.3880

 َظبو انششكبد انتجبسَخ فٍ انًًهكخ انًساَذةانًزاجع 

 اإلنكخزوَيتانًصادر 
 www.rsscrs.infoيهتمً انجذث انؼهًٍ        -

 Http://lib.nu.edu.sa/DigitalLibbrary  انًكتجخ انشلًُخ نهجبيؼخ انشاثظ -

 انجالن ثىسد  يأخز

 انًطهىبت:انًزافك وانخجهيشاث . 2

 يخطهباث انًمزر انعُاصز

 انًزافك
 طبنت  35لبػخ دساعُخ تتغغ ل  ... إنخ( ، لبػبد انًذبكبحانذساعُخ، انًختجشاد، لبػبد انؼش  انمبػبد)

 انخجهيشاث انخمُيت
 انغجىسح انزكُخ، انجشيجُبد()جهبص ػش  انجُبَبد، 

 ، انغجىسح انزكُخداتب شى جهبص ػش  انجُبَبد

 - تجؼبً نطجُؼخ انتخصص() يأخز حجهيشاث

 نًمزر:اجىدة  حمىيىس. 

 يىميطزق انخ ىٌانًميً يجاالث انخمىيى

 يجبشش انطهجخ فبػهُخ انتذسَظ

 يجبشش انًشاجغ انُظُشو انتذسَظأػضبء هُئخ  فبػهخ طشق تمُُى انطالة

 يجبشش انجشَبيجلُبداد  يخشجبد انتؼهى نهًمشسيذي تذصُم 
 إنخ(يصبدس انتؼهى ...  نهًمشس،يخشجبد انتؼهى فبػهخ طشق تمُُى انطالة، يذي تذصُم ، فبػهُخ انتذسَظ )يثم.يجبالد انتمىَى 

 تذذَذهب( تىَ) أخشي ،ُشظانًشاجغ انُ انجشَبيج،لُبداد  انتذسَظ،أػضبء هُئخ  )انطهجخ، ىٌانًمًُ

 (يجبشش وغُش يجبشش)ُى مُانت طشق

 . اعخًاد انخىصيف ح

  يجهظ لغى انًذبعجخ جهت االعخًاد

 (13/5/42) هـ ثبنمشاس1441/1443انخبيغخ نهؼبو  رلى انجهست

 هـ14/3/1442 حاريخ انجهست
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