
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 يبادئ اإلدارة انؼايت اطى انًمزر:
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 3 ..................................................................................................................... ىصف الؼبم للومشس:ال. 1

 3 ..................................................................................................................... . الهذف الشئُظ للومشس2
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 4 ................................................................................................................. ج. يىضىػاث انًمزر

 4 .................................................................................................................. د. انخذريض وانخمييى:

 4 .................................................. سثظ هخشعبد الزؼلن للومشس هغ كل هي اعزشارُغُبد الزذسَظ وطشق الزمُُن . 1
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 5 ....................................................................................................................... . لبئوخ هصبدس الزؼلن:1
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  انذراطي:انخؼزيف بانًمزر أ. 

 عبػبد 3 انًؼخًذة:انظاػاث . 1

 انًمزرَىع . 2

   أخشي √ هزطلت لغن   هزطلت كلُخ  هزطلت عبهؼخ  أ.

  إعجبسٌ 
√ 

 
    اخزُبسٌ

   و  األ: يمذو فيه انًمزر انذي/ انًظخىي  انظُت. 3

 3-داس  101أصى  اإلداسح ::. انًخطهباث انظابمت نهذا انًمزر 4

 

 ال رىعذ وعذد( )إىانًخطهباث انًخشايُت يغ هذا انًمزر . 5

 

 )اخزش كل هب ٌَطجك(ًَط انذراطت . 6

 انُظبت  ػذد انظاػاث انخذريظيت ًَط انذراطت و

 %00 45 انًحاضزاث انخمهيذيت 1

 %10 5 انخؼهيى انًذيح  2

  ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ )داػى(انخؼهيى اإلنكخزوَي  3

 ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ انخؼهيى ػٍ بؼذ  4

 ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ أخزي  5

 طاػت(111) هغزىي الفصل الذساعٍ( )ػلً انخؼهى انفؼهيت نهًمزرطاػاث . 7

 طاػاث انخؼهى انُشاط و

 طاػاث االحصال

 عبػخ45 يحاضزاث 1

 ــــــــــــــــ يؼًم أو إطخىديى 2

 ــــــــــــــــ دروص إضافيت 3

 ــــــــــــــــ أخزي )حذكز( 4

 عبػخ45 اإلخًاني 

 طاػاث انخؼهى األخزي*

 عبػخ30 طاػاث االطخذكار 1

 ــــــــــــــــ انىاخباث 2

 بدعبػ 10 انًكخبت 3

 بدعبػ 10 انًشاريغ /إػذاد انبحىد 4

 عبػبد5 أخزي )حذكز( 5

 عبػخ55 اإلخًاني 

هضيل: عيبػبد االعيززكبس،  ، وَشيول رلي : عوُيغ أًشيطخ اليزؼلن،للوميشسهٍ همذاس الىلذ الوغزضوش فٍ الٌشبطبد الزيٍ رغيهن فيٍ رقمُيك هخشعيبد اليزؼلن * 

 إػذاد الوشبسَغ، والىاعجبد، والؼشوض، والىلذ الزٌ َمضُه الوزؼلن فٍ الوكزجخ

 انخؼهيًيت:انًمزر ويخزخاحه  هذف -ب

 هًمزر:انؼاو نىصف ان. 1

بئف اإلداسح الؼبهخ  األعظ والوفبهُن والوجبدئ الخبصخ ثٌظشَبد وهٌهغُخ اإلداسح الؼبهخ والزؼشف ػلً أثشص وظػلً هزا الومشس  قزىيَ

 والقكىهخ اإللكزشوًُخ وأهذافهب. وػاللخ اإلداسح الؼبهخ ثبلؼلىم األخشي، الزؼشف ػلً كُفُخ ارخبر المشاساد القكىهُخ والغُبعبد الؼبهخ

 :  انهذف انزئيض نهًمزر. 2

رضوَذ الطبلت ثبألعظ والوفبهُن والوجبدئ الخبصخ ثٌظشَبد وهٌهغُخ اإلداسح الؼبهخ والزؼشف ػلً أثشص وظبئف َهذف هزا الومشس الً  
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والقكىهخ  اإلداسح الؼبهخ  وػاللخ اإلداسح الؼبهخ ثبلؼلىم األخشي، الزؼشف ػلً كُفُخ ارخبر المشاساد القكىهُخ والغُبعبد الؼبهخ

 اإللكزشوًُخ وأهذافهب.

 

 نهًمزر:يخزخاث انخؼهى . 3

 يخزخاث انخؼهى نهًمزر

 ريش 

يخزج انخؼهى 

  انًزحبط نهبزَايح

  انًؼارف 1

 ط -1  الوفبهُن الوخزلفخ الوشرجطخ ثبإلداسح الؼبهخ وهذاخل وًظشَبد دساعخ اإلداسح الؼبهخ يؼزف 1.1

 ط -2 .الؼٌبصش الوخزلفخ فٍ إطبس هفبهُن وهذاخل وًظشَبد دساعخ اإلداسح الؼبهخ  يحذد 1.2

  انًهاراث 2

ثيييُي الصيييقُط والخطييي  فيييٍ إطيييبس هفيييبهُن اإلداسح الؼبهيييخ ووظبئفهيييب وػولُبرهيييب وهيييذاخل دساعيييزهب  يًيزززش 2.1

 وًظشَبرهب.

 س -1

 س -1 ثُي الوفبهُن الوخزلفخ فٍ ػلن اإلداسح الؼبهخ وثُي اإلداسح الؼبهخ والؼلىم األخشي. يمارٌ 2.2

  انكفاءاث 3

.لشاساد فٍ ثُئخ الؼول اإلداسَخ رغهن ثكفبءح فٍ حل الوشكالد الوزغُشح يخخذ 3.1  د -2 

 د -3 ػلً الؼول فٍ فشَك والزىاصل فٍ عُبق اعزوبػٍ  .   يمذر 3.2

3.3   

 انًمزر  يىضىػاثج. 

 االحصالطاػاث  لائًت انًىضىػاث و

 6 هفهىم اإلداسح الؼبهخ وهذاخل دساعزهب. 1

 3 ػاللخ اإلداسح الؼبهخ ثبلؼلىم األخشي. 2

 3 )الفكش اإلداسٌ اإلعالهٍ(.  1اإلطبس الفكشٌ لإلداسح الؼبهخ  3

 0 الزمغُن اإلداسٌ(.)الجُشولشاطُخ، الؼلوُخ،   2اإلطبس الفكشٌ لإلداسح الؼبهخ  4

 3 .هفهىم الزخطُظ وأهوُزه وهمىهبره 5

 3 .أًىاع الزخطُظ وهشاحله وهؼىلبره 6

 3 هفهىم الزٌظُن وهجبدئه. 7

 3 أًىاع الزٌظُن اإلداسٌ. 8

 3 .ارخبر المشاساد اإلداسَخ 9

 3 إداسح الوىاسد الجششَخ. 11

 3 وأعجبة الخط  فُهب.الغُبعبد الؼبهخ وكُفُخ وضؼهب ورٌفُزهب  11

 3 القكىهخ اإللكزشوًُخ. 12

 45 انًدًىع 

 
 د. انخذريض وانخمييى:

 ُن ُالزم وطشقهخشعبد الزؼلن للومشس هغ كل هي اعزشارُغُبد الزذسَظ  سثظ . 1

 يىيانخم طزق انخذريض اطخزاحيدياث يخزخاث انخؼهى  زيشان

 انًؼارف 1.0

1.1 
الوشرجطيييخ ثيييبإلداسح الؼبهيييخ َؼيييشف الوفيييبهُن الوخزلفيييخ 

  .وهذاخل وًظشَبد دساعخ اإلداسح الؼبهخ

 الوقبضشح

 الؼصف الزهٌٍ

 االخزجبس الفصلٍ االو  

 االخزجبس الفصلٍ الضبًٍ 
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 يىيانخم طزق انخذريض اطخزاحيدياث يخزخاث انخؼهى  زيشان

1.2 
َقيييذد الؼٌبصيييش الوخزلفيييخ فيييٍ إطيييبس هفيييبهُن وهيييذاخل 

 .وًظشَبد دساعخ اإلداسح الؼبهخ 

 االخزجبس الٌهبئٍ 

 انًهاراث 2.0

2.1 
ثيييُي الصيييقُط والخطييي  فيييٍ إطيييبس هفيييبهُن اإلداسح َوُيييض 

 الؼبهخ ووظبئفهب وػولُبرهب وهذاخل دساعزهب وًظشَبرهب.

 الوقبضشح

 الؼصف الزهٌٍ

 

 االخزجبس الفصلٍ االو  

 االخزجبس الفصلٍ الضبًٍ 

 االخزجبس الٌهبئٍ
2.2 

َمبسى ثُي الوفبهُن الوخزلفخ فٍ ػلين اإلداسح الؼبهيخ وثيُي 

 والؼلىم األخشي.اإلداسح الؼبهخ 

 انكفاءاث 3.0

3.1 

َزخز لشاساد فٍ ثُئخ الؼول اإلداسَخ رغهن ثكفبءح فٍ 

.حل الوشكالد الوزغُشح.  

 

 الزؼلن الزارٍ

 الزكلُفبد

 الؼول هي خال  فشَك

 الجقىس

 واعجبد

 الوالحظخ

 َك والزىاصل فٍ عُبق اعزوبػٍَمذس ػلً الؼول فٍ فش 2..3

 الزؼلن الزارٍ

 الزكلُفبد

 الؼول هي خال  فشَك

 الجقىس

 واعجبد

 الوالحظخ

3.3  

 الزؼلن الزارٍ

 الزكلُفبد

 الؼول هي خال  فشَك

 الجقىس

 واعجبد

 الوالحظخ

  انطهبت حمييى أَشطت. 2

 يىيانخم أَشطت و
 حىليج انخمييى

 )ثبألعجىع(
 انُظبت 

 يىيانخمدرخت  إخًانييٍ 

 %20دسعخ روضل 20 الغبدط االخزجبس الفصلٍ االو  1

 %20دسعخ روضل 20 الضبلش ػشش االخزجبس الفصلٍ الضبًٍ 2

 % 10دسعخ روضل 10 هغزوش الجقىس والوشبسكخ 3

 % 50دسعخ روضل 50 ًهبَخ الفصل االخزجبس الٌهبئٍ 4

 الخ( وسلخ ػولهششوع عوبػٍ،  ،رمذَوٍػشض  شفهٍ، ،رقشَشٌ اخزجبس)ُن ُالزم أًشطخ

 انطالبي:األكاديًي وانذػى  اإلرشادأَشطت  -هـ 

 / ػمذ اعزوبع هغ الطالة فٍ ثذاَخ الفصل الذساعٍ ثغشض الزؼشف ػلً الطالة وػشض خطخ الؼول.1

 /رغهُض هلف االسشبد األكبدَوٍ لكل طبلت.2

 /رٌظُن هىاػُذ االسشبد الغوبػٍ واالسشبد وعبػبد االسشبد الفشدٌ.3

 ُههن لزغبوص الزؼضش./ اسشبد الطالة الوزؼضشَي أكبدَوُبً ورىع4

 / سػبَخ الطالة الوزفىلُي.5

 / سصذ القبالد الزٍ رقزبط الً سػبَخ خبصخ.6

 عبػخ هكزجُخ(.20عبػبد اسشبد أكبدَوٍ  و 8) 

  وانًزافك:يصادر انخؼهى  –و 

 انخؼهى:يصادر لائًت . 1

 انًزخغ انزئيض نهًمزر

فهشعخ هكزجخ الول  فهذ الىطٌُخ أصٌبء الٌشش عؼىد الٌوش وآخشوى، اإلداسح الؼبهخ األعظ والىظبئف، 

 م 2006هـ 1426الشَبض  –

 انًزاخغ انًظاَذة

الطجؼخ  الضبًُخ   ،صٌـغ الغُبعـبد الؼبهخ د. عُوظ أًذسعىى ، رشعوخ أ. د. ػبهش الكجُغٍ ، 

 م  داس الوُشح للٌشش والزىصَغ و الطجبػخ، وهزىفش ثوكزجخ   عشَش.2002هـ/1423

 .،رقمُك هقوذ المشَىًً ، داس الفكش للٌشش والزىصَغداسح الؼبهخ الومبسًخ فشَل هذي،  اإل

 د/ ػلً الششَف،  اإلداسح الؼبهخ الٌظشَخ والزطجُك  

 انًصادر اإلنكخزوَيت

 .www.ipa.edu.sa)يؼهذ اإلدارة انؼايت )انظؼىديت( / 1

 ./http://www.arado.org.eg/homepage/ انًُظًت انؼزبيت نهخًُيت اإلداريت 2

         http://www.arabma.com/ 3 خًؼيه إدارة األػًال انؼزبيت

http://www.ipa.edu.sa/
http://www.arado.org.eg/homepage/
http://www.arabma.com/
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   http://nu.edu.sa/pigitailibbry.aspxانظؼىديت    انًكخبت انزلًيت/ 4

 5/ رابط انًمزر

-4c73-d148-https://echo.nu.edu.sa:8443/ess/portal/section/597a1088

 c8f10db598c0-8146 

 

 أخزي 

،الجشاهظ الوؼزوذح ػلً القبعت اِلٍ/األعطىاًبد الوذهغخ، والوؼبَُش الوهٌُخ كزشوًُخهقبضشاد ال

 والجشهغُبد.أو اللىائط الزٌظُوُخ 

 

 انًطهىبت:انًزافك وانخدهيشاث . 2

 يخطهباث انًمزر انؼُاصز

 انًزافك

)المبػبد الذساعُخ، الوخزجشاد، لبػبد الؼشض، 

 ... إلخ( لبػبد الوقبكبح

 . بً لبػبد دساعُخ  رزغغ لــخوظ وػششوى طبلج

 

 انخدهيشاث انخمُيت

 )عهبص ػشض الجُبًبد، الغجىسح الزكُخ، الجشهغُبد(
 .دارب شى عهبص ػشض

 ال يىخذ. )رجؼبً لطجُؼخ الزخصص( أخزي حدهيشاث

 نًمزر:اخىدة  حمىيىس. 

 يىميطزق انخ ىٌانًميً يداالث انخمىيى 

 / االعزجبًخهجبشش غُش الطالة  الزذسَظفبػلُخ 

 هجبشش ػضى هُئخ الزذسَظ  هخشعبد الزؼلن للومشسهذي رقصُل 

  هجبشش ػضى هُئخ الزذسَظ والٌهبئُخ  االخزجبساد الفصلُخ

 إلخ(هصبدس الزؼلن ...  للومشس،هخشعبد الزؼلن فبػلخ طشق رمُُن الطالة، هذي رقصُل ، فبػلُخ الزذسَظ )هضل.هغبالد الزمىَن 

 رقذَذهب( زنَ) أخشي ،ُشظالوشاعغ الٌ الجشًبهظ،لُبداد  الزذسَظ،أػضبء هُئخ  )الطلجخ، ىىالومُو

 (هجبشش وغُش هجبشش)ُن مُالز طشق

 . اػخًاد انخىصيف ذ

  يدهض لظى األَظًت خهت االػخًاد

 انثانثت رلى اندهظت

 و 2/11/2119ـ انًىافك هـ3/2/1441 حاريخ اندهظت
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