
 
 
  

 
 
 

 

  ليخدلا هميد@   

 ةيفرشلا ديمعلا ةمئاق تابلاط رايتخا ريياعم

 بيردت اوأدب نيذلاو نهجرخت عقوتملا تابلاطلا نم %5 ةبسن لمشتو ايونس ةديمعلا اهردصت ةمئاق يه

 عم قفاوتي امب ةيسفانت ةيعادبإ ةيميداكأ ةئيب قلخو تاقوفتملا تابلاطلا ميركت ىلإ فدهتو ،زايتمالا

 .يميداكألا زيمتلا ىلع تابلاطلا عيجشتل نمحرلا دبع تنب ةرون ةريمألا ةعماجب يرشبلا بطلا ةيلك ةيؤر

 :يلي ام ىلع ءانب تابلاطلا رايتخا متيس

o رثكأ وأ 4.5 يونس لدعم ىلع تلصح دق ةبلاطلا نوكت نأ. 

o ةيلكلا ىوتسم ىلع ةبوقع وأ راذنإ هيجوت تضتقا ةفلاخم تبكترا دق ةبلاطلا نوكت الأ 

 .ةعماجلا وأ

o اهتسارد لالخ ررقم يأ نع نامرحلا وأ بوسرلا ةبلاطلل قبسي مل. 

 

 :ةيلاتلا ريياعملا ىلع ءانب تابلاطلا نيب ةلضافملا متتس

o يمكارتلا لدعملا. 

o ةيعوطتلا ةطشنألا. 

o ةيملعلا ةطشنألا. 

o يثحبلا طاشنلا. 

o زئاوجلا. 

 

 

 ديربلا قيرط نع ةبولطملا تاقفرملاب انديوزتل تاحشرملا تابلاطلا عم لصاوتلا متيس

 .يعماجلا ينورتكلإلا

 



 
 
  

 
 
 

 

  ليخدلا هميد@   

 

 :بطلا ةيلك يف ةيفرشلا ديمعلا ةمئاق ىلع ميدقتلا طورش

 .ةساردلا يف ةمظتنم ةبلاطلا نوكت نأ .1

 .يميداكألا لجسلا نم ةدمتعم ةروص قافرإ عم رثكأ وأ 4.5	نع يمكارتلا لدعملا لقي الأ .2

 .ةيساردلا ةطخلا تاررقم نم يأ يف نامرح وا بوسر ىلع ةبلاطلا لوصح مدع .3

 وا ةيلكلا يف ةساردلا تاونس لالخ ةبلاطلا قحب ةيبيدأتلا تابوقعلا نم عون يأ رودص مدع .4

 .تافلاخملا

 ،ةقسنمك ،ةعماجلاو ةيلكلل ةيعامتجالاو ةيميلعتلا ،ةطشنألا يف لاعف رودب	ةكراشملا .5

 .ةكراشم وأ ةمظنم

 ةطشنألاو تاراهملا يف عونتو ةمدقتملل )دجو نأ( يراهملا لجسلا دهشي نأ .6

 .ةينهملا ةيمنتلاو تاذلا ريوطتب ةقالعلا تاذ تامامتهالاو

 ةثدحتمك يثحب رمتؤم يف تكراش وأ لقألا ىلع دحاو ثحب ترشن ةمدقتملا نوكت نأ .7

 وأ تانايبلا عيمجت لثم ةيثحب ةطشنأ يف تكراش وأ ،يملع ضرع وا يملع قصلمب

 .كلذ ريغ وأ ليلحتلا

 عفنلاب دوعت يتلا ةيعوطتلا تالمحلاو ةيعمتجملا ةيلوؤسملا يف رود ةمدقتملل نوكي نأ .8

 .عمتجملا ىلع

 

 :ةيفرشلا ديمعلا ةمئاقل ميدقتلا ةيلآ

 نأو )gu@pnu.edu.sa-cm( تاجيرخلا ةدحول ينورتكلإلا ديرب ىلع ميدقتلاب ةبلاطلا موقت .1

 قئاثولا عيمج ةقفرم ،ديمعلا ةمئاق ىلع ميدقتلا حتف نالعا نم نيعوبسأ لالخ ميدقتلا متي

 ةرتفلا يف ريياعملا جذومن يف اهيلع تلصح يتلا زئاوجلا تاداهشو ،ثاحبألاو ،ةطشنألاب ةصاخلا

 عم ةطشنألا ةفاك يف ةكراشملا تبثي ام قافرإ نود تابلط يأ لبقت نلو .ةددحملا ةينمزلا

 .طاشنلا كلذ نع ةلوؤسملا ةهجلا نم )ةموتخم/ةعقوم( قئاثولا نوكت نأ ةرورض



 
 
  

 
 
 

 

  ليخدلا هميد@   

 ةيفرشلا ديمعلا همئاق رايتخا ريياعم جذومن عم 1 مقر ةطقن يف ةروكذملا قئاثولا عفر .2

 .يعابرلا ةبلاطلا مساب فلملا ناونع نوكي نأ صرحلا عم	PDF	ةغيصب

 ةيفرشلا ديمعلا همئاق رايتخا ريياعم جذومن

 

 ةمدقتملل يعابرلا مسالا يندملا لجسلا جرختلا ةنس

   

 رايعملا  ةجردلا يفوتسم تاظحالملا

 يمكارتلا لدعملا :الوا

 5 ÷ 30 × يمكارتلا لدعملا :ةقحتسملا ةجردلا /30  

 )اهجراخو ةيلكلا لخاد ةزيمتملاو ةلعافلا ةكراشملا( ةيفصاللا ةطشنألا :ايناث

           .يبالطلا يدانلل ةدئاق وأ ةعفدلل ةدئاقلا ةبئان وا ةدئاق - /10  

 )تاجرد 8(

   

  .يبالطلا يدانلا ةطشنأ ةنجل يف ةدئاق -

 )تاجرد 8(

 نم ديدعلا اهل ،يبالطلا يدانلا يف ةزيمتمو هلاعف هوضع -  

 .يبالطلا يدانلا ةطشنأ يف تاكراشملا



 
 
  

 
 
 

 

  ليخدلا هميد@   

 )تاجرد 4 ىصقا دحبو ةكراشم لك نع ناتجرد(

 
 يفيرعتلا عوبـــــسالا( ةــيلخادــلا ةــطـــــشنالا يف ةــيلكلا ةــلثمم -  

 ،تاـيلاـعف ،لـمع شرو قيـــــسنت يف ةـكراـــــشملا ،تادـجتـــــسملل

 .)خلا........ ،ةيلكلا لخاد تاءاقل وأ تارمتؤم

 .)تاجرد 4 ىصقأ دحبو ةكراشم لك نع ناتجرد(

 تايلاعف وأ ةيميلعت ةطشنأ يف يرشبلا بطلا ةيلك ةلثمم -  

  .ةعماجلا لخادو ةيلكلا جراخ ةمظنم

 )تاجرد 4 ىصقا دحبو ةكراشم لك نع ناتجرد(

 ينهملا ريوطتلاو ةيمنتلا :اثلاث

   

10/ 

 لثم تاذلا ريوطت يف اهنم تدافتسا يتلا لئاسولا نمضتت -

 بيردتلا ةيميلعتلا تارايزلا ،ةيملعلا تارمتؤملا ،تارودلا

 .كلذ ريغو ،يجهنماللا يفيصلا
 )تاجرد 10 ىصقأ دحبو طاشن لك نع ناتجرد(

 يثحبلا طاشنلا :اعبار

 10(             .ةيلكلا مساب رشنلل لوبقم وأ روشنم يملع ثحب -   

 )تاجرد



 
 
  

 
 
 

 

  ليخدلا هميد@   

 ةيملع ةقرو وأ ،رشنلل لوبقم وأ روشنم يملع قصلم  - /20  

                                                        .ةيلكلا مساب رمتؤم يف ةلوبقم

 )تاجرد 8(

 .كراشم ةفلؤمك مئاق يملع ثحب يف ةكراشملا  -  

 )تاجرد 6 ىصقأ دحبو ثحب لك نع تاجرد 3(

 رشنلل لوبقم وأ مئاق وأ روشنم يملع ثحب يف ةكراشملا -  

 .)طقف تانايب عماج(

 )تاجرد 6 ىصقأ دحبو ةكراشم نع تاجرد 3(

 ةزئاج ىلع لوصحلا :اسماخ

  10/  .ةيلكلا لخاد ةزئاج ىلع لوصحلا - 

 )تاجرد 4 ىصقأ دحبو ةزئاج لك ىلع 2(

 .يملعلا قوفتلا زئاوج -  

 )تاجرد 4 ىصقأ دحبو ةزئاج لك ىلع2(

 ةطشنألا وأ ،تارمتؤملا يف ةكراشملل ةزئاج ىلع لوصحلا -  

 وأ ةعماجلا ىوتسم ىلع ةيملع وأ ،هيفاقث وا ،هيضاير تاقباسمو

 .تاعماجلا

 )تاجرد 6(



 
 
  

 
 
 

 

  ليخدلا هميد@   

   

                                .راكتبا وأ عارتخا ةءارب -

 )تاجرد   10(

 ةيعمتجملا ةيلوؤسملاو عوطتلا لمعلا :اسداس

   

/20 

 ةيعامتجا ةطشنأ يأ وأ ةيعوطتلا تالمحلا يف ةكراشملا -

 .عمتجملا ىلع ةدئافلاب دوعت ةمظنم ةيوعوت ةيميلعت وأ

 )هجرد 20ىصقأ دحبو طاشن لك نع ناتجرد(

 عومجملا 100 

 

 

 :ةيفرشلا ديمعلا ةمئاق ءامسأ

 ماع لك ةنجللا لبق نم ةيفرشلا ديمعلا ةمئاقل مهرايتخا مت نيذلا تابلاطلا ءامسأ نع نالعإلا متيس

 تاداهشب مهديوزتو مهميركت متي فوسو تابلاطلاب صاخلا ينورتكلإلا ديربلاو ةيلكلا عقوم ىلع يرجه

 .يرشبلا بطلا ةيلك ديمع ةداعس لبق نم ةينورتكلإ

 

 

 .تاحاجّنلا نِمً اديزَم	مُهل نينمتمو ،دادسلاو قيفوتلا ماود مهل لجو زع هللا نيلئاس

 

 

 


