
 
  ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا
  يلاعلا میلعتلا ةرازو
  دوعس كلملا ةعماج
  سفنلا ملع مسق – ةیبرتلا ةیلك
 

  سفنلا ملع يف ثحبلا جھانم ررقم فیصوت
  سفن١٢٤
 
 
 

 :ررقملا سیردت نم فدھلا
 
 :ررقملا تادحو
 

 ةرضاحملا عوضوم عوبسألا
 .ةیساردلا ةطخلا عیزوتو ررقملا فیصوت ١
  يملعلا ثحبلا يف ةمدقم ٢
  ثوحبلا عاونأ ٣
  ثوحبلا عاونأ ٤
 - ةلكشملا دیدحت ـ يملعلا ثحبلا تایساسأ ٥
  - ضورفلا ةباتك – يملعلا ثحبلا تایساسأ ٦
  ثحبلا ةطخ رصانع ٧
  ثحبلا ةطخ رصانع ٨
  يوبرتلا ثحبلا يف تاریغتملا ٩
  تانیعلا ١٠
  يملعلا ثحبلا تاودأ ١١
  يملعلا ثحبلا تاودأ ١٢
  سابتقالاو قیثوتلا ١٣
  سابتقالاو قیثوتلا ١٤
  ثحبلا ریرقت ةباتك يف ةماع تاداشرإ ١٥

 
  عجارملا
  :يساسألا عجرملا

 ىفطصم دمحم،لفون ركب دمحم،سابع لیلخ دمحم ،سفنلا ملعو ةیبرتلا يف ثحبلا جھانم ىلا لخدم •
 .)قوف امف ٢٠١٧ ھثیدح ةعبط( داوع وبأ لایرف،يسبعلا
 .)٢٠١١( سدع نمحرلا دبع ،قحلا دبع دیاك ،تادیبع ناقوذ ، ةبیلاساو ھتاوداو ةموھفم يملعلا ثحبلا •

 
 
 :تاجردلا عیزوت

 .ةجرد ٢٠ لوأ يلصف رابتخا •
 .ةجرد ٢٠ يناث يلصف رابتخا •
 ةجرد ١٥ )ثحب ةطخ( طاشن •
 . تاجرد ٥ تابجاوو ةعونتم ةطشناو ةكراشم •
 .ةجرد ٤٠ يئاھن رابتخا •

 



 :ةمھم طاقن
 .ةرضاحملا نع ًارخأت ربتعی ٨:٢ ةعاسلا يف روضحلا نأ املع ،اھدیعاوم يف تارضاحملا روضحب مازتلالا يغبنی •
 مث نمو ررقملل كمھف كل نمضی كروضح نأً املع .ةداملا نم نامرحلل كضرعی تارضاحملا نم ٪٢٥ـل كبایغ •

  .لدعم لضفأب ررقملا زایتجاو دیجلا ءادألا
 ضیوعتل اھتالیمزل عوجرلا اھیلع بجوتیو ،ةلماك ةرضاحملا حرش ةداعإب ةبلاطملا ةبلاطلل قحی ال بایغلا ةلاح يف •

 طاقن لوح راسفتسالل ررقملا ةذاتسأل عوجرلا اھنكمی مث نمو ،ادیج ةرضاحملا ةعجارم مث ،تامولعم نم اھتاف ام
   .ةطخلا يف ةنلعملا ةیبتكملا تاعاسلا لالخ كلذ نوكی نأ ىلع اھمھف اھیلع ىصعتسا ةنیعم

  .دعوملا كلذ دعب مدقت لامعأ يأل رظنلا متی نلو ،رشع يداحلا عوبسألا يف طاشنلا ةمھملا میلست كیلع بجوتی •
 الإ ةیحصلا راذعألا لبقت نل بایغلا ةلاح يفو ھنأً املع ،كتبعش نمض ةیلصفلا تارابتخالا دیعاومب مازتلالا ىجری  •

 ةیدعملا ضارمألاو ،ةیحارجلا تایلمعلاو ،ةدالولاك( ةبلاطلا روضح اھعم رذعتی ةجردل ةدیدش تناك ھلاح يف
  .يلھأ فصوتسم يأ نم رذع يأ لوبق متی نلو ،يموكح ىفشتسم وأ فصوتسم نم رذعلا نوكی نأ ىلع )اھوحنو

 ةافو دھشم راضحإ ك يمسر رذع راضحإ كیلع بجوتی الثم ةافولا تالاحك روضحلا قیعی رذع دوجو ةلاح يف •
 .يمسر ریغ وأ يھفش رذع يأ لبقی نلو ،لاثملا لیبس ىلع

 
  :لصاوتلل

 .)١٣٦( بتكم ،)٢( رودلا ،)٢( ىنبم ةیبتكملا تاعاسلا •
 
 
 
 
 

 Nalwhib@ksu.edu.sa :لیمیالا •
 https://fac.ksu.edu.sa/Nalwhib :عقوملا •

 
 
 

 _ ..رھزم لبقتسمب نكل يتاینمت
 بیھولا ةمیعن.أ

 ١١-١٠  دحألا
 ١-١٢ ءاعبرالا
 ١-١٢ سیمخلا


