
 

    
 

 وديـتـعـــســـت الــيــربــعــت الـكـلـمـــمــــال

 ــيـــالــــعــــم الـــــــيـــلـــــعـــتــوزارة الـ   

 ـــتــــعـــــمــــجـــــمـــت الــــعـــــــامـــجـــ 
 والبحث العلميوكالت الجامعت للدراساث العليا 

  Deanship    of    Graduate  Studies 

Kingdom   of  Saudi  Arabia 
Ministry   of   Higher  Education 
Majmaah                 University                           

1 DGS… 

 ـيــــا  ــلــعـــــاث الــــــدراســــادة الـــمـــع

Vice  Rector for Graduate  Studies 
and            Scientific          Research 

 طمب إجاشة بسٌاوخ دزاضات عميا
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ٚيريو  ايتدضط األنادميٞ،ذز٠ٚ  ٚايدنتٛزاٙ(املادطتري )ايدزاضات ايعًٝا متجٌ بساَر 

ٚعع أفغٌ ارتطط ٗا ٚدٗدًا خاصًا َٔ ْاس١ٝ حتدٜد أٖداف فطًبات إداش٠ ٖرٙ ايرباَر تتطًب

 باملًُه١ ٚضٛم ايعٌُ ادات خطط ايت١ُٝٓتٝسابعد دزاض١ اإلَهاْٝات املتٛافس٠ يف ع٤ٛ  ،ايتٓفٝرٖ

 .ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ

عًٝا َعًَٛات نا١ًَ ٚدقٝك١ ايدزاضات ايداش٠ بساَر إل املكد١َ طًباتجيب إٔ حتت٣ٛ اييريو 

 .عٔ األض١ً٦ املد١ْٚ أدْاٙ
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 املٛعد املكرتح يبد٤ ايربْاَر :............................................................................. 
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 عَ الربٌاوخ: ووجص . أ

طًبب إدباش٠ بسْباَر    فهٌ  هتب بأضًٛب ٚاعح،ٜ ٕعٔ صفشتني، ٚأاملٛدص ٜساع٢ أال ٜصٜد 

ٚتٛفس  أخس٣،دزاضات عًٝا جيب إٔ ٜسفل خبالص١ صاذت١ يًٓػس يف ديٌٝ داَعٞ أٚ يف أٟ َٓػٛزات 

 :َٔ سٝحًربْاَر يٖرٙ ارتالص١ ٚصفًا َٛدصًا 

 ٚأِٖ ْتا٥ر ايتعًِ املطتٗدف١  ٚأٖداف١ٖٝ٘ ايربْاَر َاIntended Learning Outcomes  

ILOs)ٚاييت ٜطع٢ ايربْاَر يتشكٝكٗا ،). 

 .ُْ٘ٓٛع١ٝ ايتدضط ٚايرتنٝص األنادميٞ ايرٟ ٜتغ 

  .ٟايعا٥د َٔ تٓفٝر ٖرا ايربْاَر ع٢ً اجملتُع ايطعٛد 

 ٍٛبايربْاَر غسٚط ايكب. 

 خاص١ بايربْاَر َعًَٛات إعاف١ٝ. 

 (1)لربٌاوخووجص عَ اًا : ثاٌي

 ( أواً االختياز املٍاضب وإُ تعدد :الربٌاوخ: ضع عالوة )اهلدف األضاضي وَ  . أ

  استٝاز َطتكبًٞ ضد                   ضد استٝاز دا٥ِ  

 إعداد خمتضني أنفا٤        تٛفري فسظ تعًِٝ  

    غري ذيو                               تػذٝع ايبشح ايعًُٞ     

 األٖداف املدتاز٠سدا٤ ذنس َربزات اختٝاز ٖرا اهلدف أٚ اي: 

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................ 
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 :بطوق العىن طفسص التوظيف املتاذة واالزتبا . ب

   ٌٖ املًُه١ َٔ ارتسجيني يف ٖرا اذتكٌ؟ع١ًُٝ ٚاف١ٝ يتشدٜد استٝادات دزاض١ أدسٜت 
 

  ال               ْعِ                         

 

  تسفل صٛز٠ َٔ ايدزاض١(. أِٖ ايٓتا٥ر اييت تٛصًت إيٝٗا تًو ايدزاض١فُا  ،بٓعِإذا ناْت اإلداب١( 

...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................
............................................................................................... 

 يف ع٤ٛ ْتا٥ر ايدزاض١ اييت أدسٜتفسظ ايٛظٝف١ٝ رتسجيٞ ايربْاَر تعد اي : 

 نبري٠ ْطبًٝا                              .نبري٠     

 ع١ًٝ٦                              َتٛضط١    

 

 ٌُيف ع٤ٛ ْتا٥ر ايدزاض١ اييت أدسٜت سدد طبٝع١ ازتباط ايربْاَر بطٛم ايع : 

 ٜستبط بدزد١ نبري٠ ْطبًٝا                                 ٜستبط بدزد١ نبري٠                          

 ٜستبط بدزد١ َتٛضط١                         

 : املطتفيدوُ وَ اخلدوة . د

 قطاعات َتٓٛع١                                      قطاع ٚاسد                               

  تٓٛع ايكطاعات ايسدا٤ ذنسٖا ٚتٛعٝح نٝف١ٝ ايتٛاصٌ َعٗا :يف ساي١ 

1 ........................................................................................... 

2 ........................................................................................... 

3 ........................................................................................... 

4 ........................................................................................... 

5 ........................................................................................... 
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 : ( يف ِرا احلكنعطبيعة بساوخ الدزاضات دوُ العميا )البلالوزيوِـ.  

  ٌٖ ٖرا اذتكٌ؟يف  (عبهايٛزٜٛ)تٛدد بساَر 

  ال                 ْعِ                         

o ايسدا٤ اإلداب١ عٔ األض١ً٦ ايتاي١ٝ  بٓعِاإلداب١  يف ساي١ : 

  ٌٖ ؟ُأدسٟ تكِٝٝ يتًو ايرباَر خالٍ ايطٓٛات األزبع األخري٠ 

  ال                 ْعِ                          

  (.ايتكِٝٝ)تسفل صٛز٠ َٔ  :أِٖ ْتا٥ر ايتكِٝٝ اييت مت ايتٛصٌ إيٝٗافُا  ،بٓعِإذا ناْت اإلداب١ 

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

............................................................................................... 

  أدست ايتكِٝٝ: ادتٗ٘ اييت 

  دت١ٓ داخ١ًٝ                 دت١ٓ خازد١ٝ                         

  يف ٖرا اذتكٌ يف ع٤ٛ ْتا٥ر ايتكِٝٝ :  عبساَر ايبهايٛزٜٛتعد 

 فٛم املتٛضط١                                 دٝد٠.    

 دٕٚ املتٛضط١                                َتٛضط١     

  تٛدد َػهالت تٛاد٘ ٖرٙ يف ٖرا اذتكٌ، ٖ عايبهايٛزٜٛيف ع٤ٛ ْتا٥ر تكِٝٝ بساَر ٌ

 : ايرباَر
 

  ال                      ْعِ                           

  (ميهٔ حتدٜد أنجس َٔ َػه١ً)فُا أِٖ تًو املػهالت ؟   ،بٓعِإذا ناْت اإلداب١ 

 يف أعغا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ يف بعض ايفسٚع ايٓكط                      

 عدّ تٛافس ايهتاب املٓاضب  

 عدّ تٛافس املعاٌَ أٚ املدتربات املٓاضب١  
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 عدّ تٛافس األدٗص٠ املٓاضب١  

 دزاض١ٝ ناف١ٝقاعات عدّ ٚدٛد أَانٔ ٚ  

 عدّ ٚدٛد املهتب١ املٓاضب١  

 عدّ تٛافس ايتطٗٝالت اإلداز١ٜ  

 عدّ تٛافس ايفٓٝني  

 إلدسا٤ات اإلداز١ٜايتأخري يف ا  

o  ٜسد٢ ذنسٖا ، يف ساي١ ٚدٛد َػهالت أخس٣: 

1 ............................................................................................ 

2 ............................................................................................. 

3 ............................................................................................. 

4 ............................................................................................. 

5 ............................................................................................. 

  عايبهايٛزٌٜٖٛ ٜطِٗ بسْاَر ايدزاضات ايعًٝا املكرتح يف سٌ املػهالت اييت تٛادٗٗا بساَر 

 يف ٖرا اذتكٌ : 

  ال                            ْعِ                       

  فُا ايديٌٝ ع٢ً ذيو ؟ ) تسفل أٟ غٛاٖد أٚ أدي١ ع٢ً ذيو(. ، بٓعِإذا ناْت اإلداب١ 

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

.............................................................................................. 

 :حقدزة الكطي عمى تٍفير الربٌاوخ املكرت  . و

 َهاْات املتٛفس٠ يف األقطاّ املُاث١ً يف ٌٖ اإلَهاْات املتٛفس٠ يد٣ ايكطِ ال تكٌ عٔ اإل

  ؟اييت تكدّ ايربْاَر املكرتح ادتاَعات املعسٚف١ 
 

 ال                                      ْعِ                         
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 باإلَهاْات اييت تٛفسٖا ادتاَعات ٌٖ ُأدسٜت دزاض١ ملكاز١ْ اإلَهاْات املتٛفس٠ يد٣ ايكط، ِ

 ؟املعسٚف١ اييت تطبل ايربْاَر 

 ال                                      ْعِ                         

  فُا أٚد٘ ايتػاب٘ ٚاالختالف ؟ ) تسفل ايدزاض١ املكاز١ْ اييت أدسٜت(.، بٓعِإذا ناْت اإلداب١ 
 

 أوجه االختالف أوجه التشابه

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  ٌٖايربْاَر املكرتح ع٢ً يتٓفٝر ايٛادب تٛافسٖا يف ايكطِ  قاّ ايكطِ بإعداد قا١ُ٥ باإلَهاْات

 ( ايكا١ُ٥ املعد٠) تسفل صٛز٠ َٔ  ؟ ع٤ٛ ايدزاض١ املكاز١ْ اييت أدساٖا
 

 ال                                      ْعِ                          

  ٜٛدد بسْاَر مماثٌ يف أٟ َٔ ادتاَعات ايطعٛد١ٜ ؟ ٌٖ 
 

 ال                                         ْعِ                         

  تٛدد إَها١ْٝ تٓفٝر غسان١ بني ادتاَعات ايطعٛد١ٜ اييت تكدّ ٌٗ ، فبٓعِإذا ناْت اإلداب١

 ؟ اجملُع١ايربْاَر ٚبني داَع١ 
 

 ال                                       ْعِ                         
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  أِٖ بٓٛد ايػسان١ ٚايتعإٚ بني تًو ادتاَعات ٚداَع١  فاذنس، بٓعِإذا ناْت اإلداب١

 :  اجملُع١

1 ............................................................................................. 

2 ............................................................................................. 

3 ............................................................................................. 

4 ............................................................................................. 

5 ............................................................................................. 

 :وتطمبات التراق )إضافية( خاصة بالربٌاوخ . ي

  ٌٖيًكبٍٛ يف ٖرا ايربْاَر ؟ خاص١غسٚط  تٛدد 
 

 ال                                        ْعِ                        

  ٖرٙ ايػسٚط : فايسدا٤ ذنس، بٓعِإذا ناْت اإلداب١ 

............................................................................................... 
............................................................................................... 

............................................................................................... 
............................................................................................... 
............................................................................................... 

 ًكبٍٛ يف ايربْاَر؟ي طٌٖ ايًػ١ اإلجنًٝص١ٜ غس 
 

 ال                                         ْعِ              

 يًكبٍٛ ؟ نػسط املطًٛبايًػ١ٜٛ ١ٜ َطت٣ٛ ايهفاُا إذا ناْت اإلداب١ بٓعِ ف 

  ًادٝد دد                                                     ممتاش    

 َكبٍٛ                                 دٝد                

  خالٍ :  ؟١ٜ دد َطت٣ٛ ٖرٙ ايهفاحينٝف َٔ 

  .فكط اختباز يػ١                               .٠ فكطدٚز     
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 وذي غري                                    .   يػ١ ٚاختبازدٚز٠                

 

 طبيعة الدزاضة بالربٌاوخ : .ُ 

  ؟َا َد٣ اضتُساز١ٜ ايعٌُ بايربْاَر 

 دا١ُ٥                                           َؤقت١     

   بٓا٤ ع٢ً تكُٝٝ٘.تتٛقف اضتُساز١ٜ ايعٌُ بايربْاَر      

 ٜٓتٗٞ ايربْاَر بإعداد زضاي١ ؟ ٌٖ 

 ال                                                  ْعِ                          

 َا طسم ايتدزٜظ اييت ضتتبع يف ايربْاَر ؟ 
 

 دزاض١ٝايذتًكات ا                      .احملاعسات     

 مجٝعٗا                    ايتُازٜٔ أٚ ايدزاضات املدترب١ٜ     

 

  ايًػ١ اييت ضٝتِ ايتدزٜظ بٗا ؟ٖٞ َا 
 

  االجنًٝص١ٜ                      ايعسب١ٝ     

               سددٖا.................................، يػ١ أخس٣                          

 ٜعتُد ايربْاَر ع٢ً َكسزات تكدّ َٔ أقطاّ أخس٣؟ ٌٖ 
          

 ال                                       ْعِ                    

 ؟ األقطاّ األخس٣تًو املكسزات اييت تكدَٗا ُا َد٣ االعتُاد ع٢ً إذا ناْت اإلداب١ بٓعِ، ف 
  

 َتٛضط                                 نبري   
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 ال تعتُد                                                     ع٦ٌٝ   

      

 َٙع حتدٜد ايكطِ ايرٟ ٜكدَٗا، ْٚطبتٗا بايٓطب١ يًُكسزات اييت املكسزات  ايسدا٤ ذنس ٖر

 ٜكدَٗا ايربْاَر: 

 
 

 النسبة القسم الذي يقدمه اسم املقزر

   

   

   

   

   

 

 دس٣ تٓطٝل َع األقطاّ األخس٣ بٗرا ايضدد ؟ ٌٖ 
     

 ال                                       ْعِ              

  ٌٖ متتًو ٖرٙ األقطاّ ايعدد ايهايف َٔ أعغا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ يتدزٜظ َكسزات ايربْاَر

 املكرتح؟ 
 

 ال                                       ْعِ                          

  ٌٖ األقطاّ بساَر دزاضات عًٝا ؟تكدّ تًو  
        

 ال                 ايبعض                    ْعِ      

 تعتُد تًو األقطاّ ع٢ً قطُهِ يف تدزٜظ َكسزات بساَر ٌٗ إذا ناْت اإلداب١ بٓعِ ،ف

 ؟ ايدزاضات ايعًٝا اييت تكدَٗا 
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 ال                                       ْعِ                          

 

 ثالجًا : أعطاء ِيئة التدزيظ :

 ِيئة التدزيظ :عدد أعطاء  .أ 
 

 

  يتٓفٝر أعبا٤ ايربْاَر شٜاد٠ أعغا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ تعد إَها١ْٝ: 

 ممه١ٓ                      َٝطٛز٠     

 ممه١ٓ يف ايٛقت اذتايٞ       غري                      صعب١     

 خربات أعطاء ِيئة التدزيظ وأٌػطتّي: .ب 

يهٌ عغٛ َٔ أعغا٤ ١٦ٖٝ  يف املالسل ) تسفل صٛز٠ باملؤٖالت ٚارتربات األنادمي١ٝ 

عدد ضٓٛات  –املؤضط١ املاحن١ يًػٗاد٠  –أع٢ً غٗاد٠  –املستب١  –ايتدزٜظ َبٝٓا فٝٗا : االضِ 

 (. ٠األحباخ املٓػٛزعٓاٜٚٔ  –ايتدضط َٛعٛعات  –ايتدزٜظ 

 ٜػازى أعغا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ يف قطُهِ  بأعُاٍ داخٌ ادتاَع١ )غري ايتدزٜظ( ؟ ٌٖ 
                

 ال                                       ْعِ                     

 ايدزد١ ّ

 َتٛضط ايطاعات املهتب١ٝ ايفع١ًٝ َتٛضط ايٓضاب ايتدزٜطٞ ايفعًٞ ايعدد

 غري ضعٛدٟ ضعٛدٟ غري ضعٛدٟ ضعٛدٟ غري ضعٛدٟ ضعٛدٟ

       أضتاذ .1

       أضتاذ َػازى .2

       أضتاذ َطاعد .3

       اجملُٛع .4
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  يف املػازنني ْطب١ ايٛقت املطتٓفر َٔ أعغا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ إذا ناْت اإلداب١ بٓعِ ، فُا

 أعُاٍ داخٌ ادتاَع١ )غري ايتدزٜظ(

   َتٛضط                        نبري               

 ال ٜٛدد                                           ع٦ٌٝ               

  ٌٖ َٔ ايكطِ يف إعداد بساَر دزاضات عًٝا ؟غازى أعغا٤ ١٦ٖٝ تدزٜظ 
 

 ال                                       ْعِ                          

  إذا ناْت اإلداب١ بٓعِ ،فُا ْٛع ادتاَعات اييت غازى أعغا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ يف إعداد بساَر

 ايدزاضات ايعًٝا بٗا : 
 

 داَعات أَسٜه١ٝ                               داَعات عسب١ٝ     

 غري ذيو َٔ ادتاَعات                     داَعات أٚزٚب١ٝ     

  تٛعٝح أِٖ ادتٛاْب اييت غازى يف إعدادٖا:ٜسد٢ 

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

............................................................................................... 

  ٌِٖ؟ مت االضتفاد٠ َٔ خرباتِٗ يف إعداد بساَر ايدزاضات ايعًٝا يف قطُه 
 

 ال                                       ْعِ                          

 :إذا ناْت اإلداب١ بٓعِ، ٜسد٢ تٛعٝح أِٖ أٚد٘ االضتفاد٠ 

...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................
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...............................................................................................
............................................................................................... 

  ٌايٓطب١ ايهبري٠ َٔ أعغا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ َٔ خسجيٞ تتُج 
 

 غسب١ٝداَعات         ضعٛد١ٜداَعات                

غري ذيو َٔ                                       عسب١ٝداَعات                

 ادتاَعات،....................................

 قد انتطبٛا خربتِٗ األنادمي١ٝ َٔ هبري٠ َٔ أعغا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ايٓطب١ اي 
 

 داَعات أَسٜه١ٝ                               داَعات عسب١ٝ    

 غري ذيو َٔ ادتاَعات .                     داَعات أٚزٚب١ٝ    

 زابعًا : الطالب :

 أعداد الطالب : .أ 

 ايبٝإ ّ

 ايعدد

 اإلمجايٞ

 غري ضعٛدٟ ضعٛدٟ

    عدد ايطالب يف املسس١ً ايٓٗا١ٝ٥ َٔ ايدزاضات دٕٚ ايعًٝا يف ٖرا اذتكٌ .1

    عدد ايطالب املتٛقع ايتشاقِٗ بايربْاَر  .2

    عدد طالب ايدزاضات ايعًٝا املبتعجني َٔ ايكطِ  .3

 

  بايربْاَر ؟ ايتشاقَِٗا اذتد األد٢ْ يعدد ايطالب ايرٜٔ جيب 
 

 عػس٠                                   مخط١  

 عػسٕٚ                         مخط١ عػس  

 أنجس، ايعدد...........................                       
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  ايرٜٔ ضٝكبًٕٛ يف ايربْاَر ؟َا اذتد األع٢ً يعدد ايطالب 
 

 عػس٠                                مخط١     

 عػسٕٚ.                                مخط١ عػس     

 أنجس                           

 

 زأي الطالب يف الربٌاوخ املكرتح: .ب 

  ٌٖ ايعًٝا املكرتح ؟ايطالب سٍٛ بسْاَر ايدزاضات اضتطًعت آزا٤ 
 

 ال                                       ْعِ                          

  بٓعِ ، فُا أِٖ ْتا٥ر االضتطالع ؟إذا ناْت اإلداب١ 

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

............................................................................................... 

 ؟ػ١ ايٓٗا١ٝ٥ يًربْاَر ٚعٝت آزا٤ ايطالب عٓد إعداد ايضٌٖٝ ُز 
 

 ال                                       ْعِ                          

 ،ِفُا أِٖ ادتٛاْب اييت مت أخرٖا يف االعتباز أثٓا٤ إعداد ايربْاَر يف  إذا ناْت اإلداب١ بٓع

 صٝػت٘ ايٓٗا١ٝ٥ ؟

...............................................................................................

...............................................................................................

............................................................................................... 

 خاوطًا : الفٍيوُ :
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 أعداد الفٍيني : .أ 

 ايعدد ايبٝإ ّ

  ادتاَعات ٚاملعاٖد ايعاًَني بايكطِ.عدد ايفٓٝني َٔ خسجيٞ  1

  عدد ايفٓٝني َٔ خسجيٞ ايتعًِٝ قبٌ ادتاَعٞ ايعاًَني بايكطِ. .2

  )عسب١ٝ/أٚزٚب١ٝ/ أَسٜه١ٝ/ غري ذيو(عدد ايفٓٝني ذٟٚ ارترب٠ َٔ داَعات أدٓب١ٝ  .3

  إمجايٞ أعداد ايفٓٝني ايعاًَني بايكطِ  .4

 

  ربْاَراملتطًبات ايف١ٝٓ يًيتٓفٝر أعداد ايفٓٝني شٜاد٠ تعد إَها١ْٝ: 
 

 ممه١ٓ                     َٝطٛز٠     

 ايٛقت اذتايٞغري ممه١ٓ يف                                 صعب١     

 كفاءة الفٍيني : .ب 

  ٌِٖ؟ قٝطت نفا٠٤ ايفٓٝني ايعاًَني بايكط 
 

 ال                                                    ْعِ                         

 ، ِفٌٗ نفا٠٤ ايفٓٝني ايعاًَني بايكطِإذا ناْت اإلداب١ بٓع : 
 

 دٝد٠                                 عاي١ٝ     

 دٕٚ املتٛضط.                     َتٛضط١     

 ُسددت ادتٛاْب اييت حيتاز ايفٓٝني ايتدزٜب عًٝٗا يتٓفٝر املتطًبات ايف١ٝٓ يًربْاَر ؟ ٌٖ 
 

 ال                                       ْعِ                          

  ِٖادتٛاْب اييت حيتادٕٛ ايتدزٜب عًٝٗا؟إذا ناْت اإلداب١ بٓعِ، فُا أ 
 

...............................................................................................

...............................................................................................
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  ٌٖٗ؟ ِ َتطًبات تٓفٝر بسْاَر ايدزاضات ايعًٝا املكرتحُٚععت خط١ تدزٜب١ٝ يًفٓٝني إلنطاب 
 

 ال                                       ْعِ                          

o إٕ ٚددت(٤ إزفام ْطد١ َٔ ارتط١ ايتدزٜب١ٝ سداإذا ناْت اإلداب١ بٓعِ، فاي(. 

 

 ضادضًا : اإلدازيوُ والطلستازية :

 :والطلستازية نياإلدازيأعداد  . أ

 

 ايعدد ايبٝإ ّ

  بايكطِ أعداد اإلدازٜني .1

  أعداد ايطهستاز١ٜ .2

  اإلمجايٞ .4

 

  ربْاَر:املتطًبات اإلداز١ٜ يًيتٓفٝر ٚايطهستاز١ٜ  أعداد اإلدازٜنيشٜاد٠ تعد إَها١ْٝ  
 

 ممه١ٓ                      َٝطٛز٠     

 غري ممه١ٓ يف ايٛقت اذتايٞ                                 صعب١     

 : والطلستازيةنياإلدازيكفاءة  .ب 

  ٌِٖ؟ قٝطت نفا٠٤ اإلدازٜني ٚايطهستاز١ٜ ايعاًَني بايكط 
 

 ال                                       ْعِ                            

 ،ِٚايطهستاز١ٜ ايعاًَني يف ايكطِ؟ فُا َد٣ نفا٠٤ اإلدازٜني إذا ناْت اإلداب١ بٓع 

  

  

 

 

    

 



 

    
 

 وديـتـعـــســـت الــيــربــعــت الـكـلـمـــمــــال

 ــيـــالــــعــــم الـــــــيـــلـــــعـــتــوزارة الـ   

 ـــتــــعـــــمــــجـــــمـــت الــــعـــــــامـــجـــ 
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 دٝد٠                                 عاي١ٝ     

 دٕٚ املتٛضط.                      َتٛضط١     

 ُسددت ادتٛاْب اييت حيتاز اإلدازٜٕٛ ٚايطهستاز١ٜ ايتدزٜب عًٝٗا يتٓفٝر املتطًبات اإلداز١ٜ ٌٖ 

 يًربْاَر ؟
 

 ال                                       ْعِ                          

 

 ،ِادتٛاْب اييت حيتادٕٛ يًتدزٜب عًٝٗافُا أِٖ  إذا ناْت اإلداب١ بٓع: 

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

............................................................................................... 

 

  ٌٖهستاز١ٜ إلنطابِٗ َتطًبات تٓفٝر بسْاَر ايدزاضات ُٚععت خط١ تدزٜب١ٝ يإلدازٜني ٚايط

 ؟ ايعًٝا املكرتح
 

 ال                                       ْعِ                          

o إٕ ٚددت(ريفل ْطد١ َٔ ارتط١ ايتدزٜب١ٝ إذا ناْت اإلداب١ بٓعِ ، ف( 

 

 ضابعًا : التطّيالت امللاٌية :

 التطّيالت امللاٌية:بياُ بأعداد كافة 

 َعدٍ ايهفا١ٜ ايتبع١ٝ يًكطِ ايعدد ايبٝإ ّ

 

 

 

 

  

  



 

    
 

 وديـتـعـــســـت الــيــربــعــت الـكـلـمـــمــــال

 ــيـــالــــعــــم الـــــــيـــلـــــعـــتــوزارة الـ   

 ـــتــــعـــــمــــجـــــمـــت الــــعـــــــامـــجـــ 
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 ميهٔ ختضٝط َهاتب يطالب ايدزاضات ايعًٝا ؟ ٌٖ 

 أسٝاًْا                     ال                                 ْعِ                          

  ) ِفُا عدد املهاتب املُهٔ ختضضٝٗاإذا ناْت اإلداب١ بب ) ْع : 

................................................................................................................ 

 ثاوًٍا : التطّيالت امللتبية :

 أعداد املساجع العسبية واألجٍبية املتوفسة: . أ

 

 ايبٝإ ّ
 ايعدد

 بًػات أخس٣ بايًػ١ اإلجنًٝص١ٜ بايًػ١ ايعسب١ٝ

َهتبات ايكطبِ  عدد ايهتب ٚاملسادع املتٛافس٠ يف  .1

 ٖرا اذتكٌٚايه١ًٝ ٚادتاَع١ يف 

   
َهتببببببات ايكطبببببِ  عبببببدد ايبببببدٚزٜات املتبببببٛفس٠ يف   .2

 .يف ٖرا اذتكٌ ٚايه١ًٝ ٚادتاَع١

   
    اإلمجايٞ

 اخلدوات امللتبية: . ب

  ٌٖتٛدد َهتب١ يًكطِ ؟ 

 ال                                       ْعِ                          

 غري ناف١ٝ ناف١ٝ ْطبًٝا ناف١ٝ ال تتبع٘ دص٥ًٝا تتبع ايكطِ

        ت ايدزاض١ٝكاعاعدد اي .1

        قاعات ايٓدٚات ٚايًكا٤ات ايدزاض١ٝ .2

        املدتربات ٚاملعاٌَ .3

        ايٛزش .4

        ايًػ١َعاٌَ  .5

        َهاتب أعغا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ .6

        َهاتب ايفٓٝني .7

        َهاتب اإلدازٜني ٚايطهستاز١ٜ .8

   

  



 

    
 

 وديـتـعـــســـت الــيــربــعــت الـكـلـمـــمــــال

 ــيـــالــــعــــم الـــــــيـــلـــــعـــتــوزارة الـ   
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 تٛدد َهتب١ يًه١ًٝ ؟ ٌٖ 

         ِال                                       ْع 

 تتٛافس ايهتب ٚاملسادع املٓاضب١ ؟ ٌٖ 

 ال   أسٝاًْا                                        ْعِ                                    

 تتٛافس ايدٚزٜات املٓاضب١ ؟ ٌٖ 

                                   ِأسٝاًْا                                    ال                ْع 

 ارتدَات املهتب١ٝ َٓاضب١ ؟ ٌٖ 

                                   ًِا                                    الْطبٝ               ْع 

 ٜٛدد ْعاّ َعًَٛات ضسٜع يًددَات املهتب١ٝ ؟ ٌٖ 
 

                                   ِال ًا                                   دص٥ٝ               ْع 

 ٖٓاى أَانٔ خمضض١ يف املهتب١ ألعغا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ؟ ٌٖ 
 

                                   ِأسٝاًْا                                    ال               ْع 

 ميهٔ ختضٝط أَانٔ يف املهتب١ يطالب ايدزاضات ايعًٝا ؟ ٌٖ 
 

 الأسٝاًْا                                                                     ْعِ                          

  ٖٓاى تأخري يف إدسا٤ات تأَني ايهتب ٚايدٚزٜات ؟ ٌٖ 
 

 ال                أسٝاًْا                                                     ْعِ                          

 :والسضائن اجلاوعيةتاضعًا : البروث 

 أعداد البروث والدزاضات اليت أعدت بالكطي: . أ
 

 ايعدد ايبٝإ ّ

   

   

   

   

  

   

   

   



 

    
 

 وديـتـعـــســـت الــيــربــعــت الـكـلـمـــمــــال

 ــيـــالــــعــــم الـــــــيـــلـــــعـــتــوزارة الـ   
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 بًػات أخس٣ بايًػ١ اإلجنًٝص١ٜ بايًػ١ ايعسب١ٝ

    بايكطِ خالٍ ايطٓٛات ايجالخ األخري٠ أجنصتعدد ايبشٛخ اييت  .1

    تًو ايبشٛخ فٝٗا تػساجملالت ايع١ًُٝ اييت مت ُْ عدد .2

    األضاتر٠ يف ٖرا اذتكٌ أجنصٖاعدد ايبشٛخ اييت  .3

    ٕ يف ٖرا اذتكٌاألضاتر٠ املػازنٛ صٖاأجنعدد ايبشٛخ اييت  .4

    ٕ يف ٖرا اذتكٌأجنصٖا األضاتر٠ املطاعدٚعدد ايبشٛخ اييت  .5

    يف ٖرا اذتكٌ أجنصتاملػرتن١ عدد ايبشٛخ  .6

    اإلمجايٞ

 :املطموب ازفاقّا وع الطمب عاغسًا: الٍىاذد

 ووجص عَ الربٌاوخ. . أ

 خطة الربٌاوخ وتوصيف املكسزات. . ب

الطري الراتية والعمىية ألعطاء ِيئة التدزيظ بالكطي، وملَ هلي صمة مبحاه الربٌاوخ يف  . د

 اجلاوعة.

لديّي خربة أكادميية مميصة يف الدزاضات  قائىة بأمساء أزبعة وَ احمللىني املكرتذني ممَ . د

 العميا وختصص الربٌاوخ املكرتح ال تكن زتبتّي العمىية عَ أضتاذ وػازك.

 

 .....................................................ي : ـــاضي زئيظ الكط

 .....................................................توقيع زئيظ الكطي : 

 .....................................................ة : ــــاضي عىيد اللمي

 .....................................................ية : ـتوقيع عىيد اللم


