
 

 

 
 
 
 
 

 لامعألاو ةرادإلا ةيل: تابلاطل 345اردلا لصفلل ي-اديملا ب*ردتلا ةيلآ

o ةدمل تاعاس تس /مايأ سمخ/اعوبسا ةرشع سمخ ةدمل و /.-اردلا لصفلا نم ي=اثلا عوبسألا نم  أدبي لوألا /.-اردلا لصفلل ب&ردتلا 

  .ةعاس 450

o سAلا متCDفرغ ءاش=ا لالخ نم ب&ردتلل ةئي Blackboard فاYZكلإلا ميلعتلا ةدامع ق&رط نع ب&ردتلل ةيضاYZأتل  كلذو ي=وgتابلاطلا لي 

 .ھلالخ نم ةيl&ردت تانالعا لمعو

o لتYoج نع ثحبلاب ةبلاطلا مuسو ب&ردتلا ةAردتم ب&ردت بلط جذومن طبار عضو متyوم ةz{ موتخمو ب&ردتلا مايأو تاعاس ددع ھيف. 

o }ج ةقفاوم دعuب&ردتلل ةيميدا�ألا ةفرشملا د&وزت متي ،ةبلاطلا ب&ردت ��ع ب&ردتلا ة �� .لوبقلا باطخب مسقلا 

o  اتلا� ماسقألا ��ع تافرشملا��: 

 ي-وYWكلألا ديVWلا ةيميدا:ألا ةفرشملا مسقلا

 Cba-mang-i@pnu.edu.sa نرقملا جاCDبا.أ لامعأ ةرادا

 Cba-acc-i@pnu.edu.sa /�&ز لزغ.أ ةبسا]Zا

 Cba-eco-i@pnu.edu.sa ي�ر��ا الع.أ داصتقالا

o }ةبلاطلا لوبق دع ����اتلا لمع ا�Dلع بجي ھ��uا :  

 دع{ ةيميدا�ألا ةفرشملل ملس¥(  اZg£يغ¡ مدعو اD  اuماYoلاو ھ��uا ��ع اCDقفاومب ةبلاطلا رقت ھيفو ةyردتم ةبلاط ةع{اتم ةرامتسا جذومن .1

  )ب&ردتلاب ءدبلا لبقو ھت¦بع¡

 )2قفرم( ) لوألا عوبسألا لالخ ب&ردتلا ةuج نم ھمتخو ھت¦بع¡ دع{ ةيميدا�ألا ةفرشملل ملس¥( ةyردتم ةبلاط ةرشابم جذومن .2

  ةبلاطلل ي=اديملا ب&ردتلا ةuج مييقت جذومن .3

  فارصنالاو روض��ا جذومن .4

o لا مييقتلا®Dاتلا� نو°يس ةبلاطلل ي¯ا��: 

 

 ةيبالطلا نوؤشلا ةلا�وب ب&ردتلا ةدحو

 ميلسeلا تقو ميلسeلا ةdج فصولا جذومنلا مسا

 ع{ارلا عوبسألا ةيميدا�ألا ةفرشملا ةمل� 3000 نم ر&رقت لمع ةبلاطلا ��ع )%5( يفيظولا طيطختلا نع ر*رقت

 لامعأ vwع يوحي زاجنا فلم لمع -2

 )%10( ب*ردتلا ةdجب ةبلاطلا

 اuلامعأ ضرعو زاجنا ةبيقح لمع ةبلاطلا ��ع

 دبال قئاثولا ة&رس لاح ��و ب&ردتلا ةYZف لالخ

 ة&رس جذومن ةئبع¡ ب&ردتلا ةuج �� فرشملل

 قئاثولا

 رشع سما¸�ا عوبسألا ةياD· ةيميدا�ألا ةفرشملا

 )%5( ةي{*ردتلا ا|}zرجت ةبلاطلا مييقت و

 عبس ��إ سمخ نم ر&رقت لمع ةبلاطلا ��ع

 نم ةيl&ردتلا اyCDرجت ةبلاطلا ھيف ميقت تاحفص

 تاuج ةدع

 ةيl&ردتلا اyCDرجت نع /¼يدقت ضرع لمعو

 رشع سما¸�ا عوبسألا ةيميدا�ألا ةفرشملا

 )%80( ب*ردتلا ةdج مييقت
 لبق نم ب&ردتلا ةuج مييقت جذومن ةئبع¡

 ما°حإب قلغمو موتخم ب&ردتلا ةuج �� فرشملا
 رشع سما¸�ا عوبسألا ةيميدا�ألا ةفرشملا


