الموضوع

َكدَ١
ملٔ ٖرا ايديٌٝ؟
ملاذا ٖرا ايديٌٝ؟
نٝف أتعسف عً ٢ايدٚزات ايتدزٜب ١املتاح َٔ ١قبٌ عُاد٠
ايتطٜٛس ٚادتٛد٠؟
َا ٖ ٞارتط ٠ٛاألٚىل اييت ٜٓبػ ٞعً ٞايكٝاّ بٗا يًُػازن ١يف
ايدٚزات ايتدزٜب١ٝ؟
يكد مت تسغٝخ َٔ ٞقبٌ جٗ ١عًُ ٞيًُػازن ١يف دٚز٠
تدزٜبَ ,١ٝا ايرًٜ ٟصَين إلمتاّ إجسا٤ات َػازنيت؟
يكد مت تسغٝخ ٞيًُػازن ١يف دٚز ٠تدزٜبٚ ,١ٝيهين ئ
أمتهٔ َٔ حطٛزٖا َ ,ا اير ٟجيب عً ٞعًُ٘؟
َا ايرٜ ٟرتتب عً ٢تػٝيب د ٕٚتكد ِٜاعتراز َطبل يدٚز٠
تدزٜب ١ٝمت تسغٝخ ٞذتطٛزٖا؟
َا ايرٜ ٟرتتب عً ٢تهساز اعتراز ٟعٔ حطٛز ايدٚزات
ايتدزٜب ١ٝاييت مت تسغٝخ ٞذتطٛزٖا؟
يكد مت تسغٝخ ٞذتطٛز دٚز ٠تدزٜبٚ ١ٝمت تأنٝد َػازنيت
فٗٝاَ ,ا ايرًٜ ٟصَين ايكٝاّ ب٘ قبٌ حطٛزٖا؟
يكد حإ َٛعد تٓفٝر ايدٚز ٠ايتدزٜبَ ,١ٝا اير ٟعً ٞايكٝاّ ب٘
فٛز ٚصٛي ٞملكس تٓفٝرٖا؟
َا آي ١ٝتطج ٌٝاذتطٛز ٚاالْصساف يف ايدٚزات ايتدزٜب١ٝ؟
ٌٖ ُٜطُح ي ٞباالضت٦رإ خالٍ ايدٚز ٠ايتدزٜب١ٝ؟
َا اآليٝات املتبع ١يتك ِٝٝأدا ٞ٥يف ايدٚز ٠ايتدزٜب١ٝ؟
ٌٖ ميهٓين إبدا ٤أَ ٟالحظات تتعًل بايدٚز ٠ايتدزٜب١ٝ؟
َا َتطًبات اجتٝاش ٟيًدٚز ٠ايتدزٜب١ٝ؟
مناذج املتدزب
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الصفحة

اذتُد هلل ٚنفٚ ,٢ايصالٚ ٠ايطالّ عً ٢خري خًك٘ اير ٜٔاصطفٚ ,٢عً ٢آي٘ ٚصخب٘ َٔٚ
ضاز عًْٗ ٢جِٗ ٚاقتف ,٢أَا بعد:
أخ ٞاملتدزب ٚأخيت املتدزبْ ,١سحب باْطُاَهِ إىل زتُٛع ١املتدزبني ضُٔ َٓظَٛتٓا
ايتدزٜب ١ٝيف عُاد ٠ايتطٜٛس ٚادتٛد ,٠حٝح تٓظس ايعُاد ٠إىل ايتدزٜب باعتبازَ ٙتطًب أضاضٞ
يهافَٓ ١طٛب ٞجاَع ١جنسإ ,فايتدزٜب ال ٜكف باإلْطإ حٝح ٖ ,ٛبٌ ٜٓتكٌ ب٘ َٚع٘ إىل حٝح
ٜٓبػ ٞي٘ إٔ ٜه.ٕٛ
ٚإمياْا َٓا بإٔ املتدزب ٖ ٛاالضتجُاز األَجٌ ٚايسنٝص ٠األضاض ١ٝيف أْ ٟظاّ تدزٜيب ,فكد
ٚضعٓا َعاٜريْا الختٝاز املتدزبني األنفاٚ ٤حددْا أدٚازِٖ عً ٢حن ٛدقٝل ,فبدَ ٕٚتدزب ذنٞ
ٜع ٞأدٚاز ٙبػهٌ مشٛي ٞال ٜطتطٝع أْ ٟظاّ تدزٜيب حتكٝل أٖداف٘ َُٗا ناْت إَهاْات٘.
ٚاْطالقا َٔ َطٛ٦يٝتٓا يف عُاد ٠ايتطٜٛس ٚادتٛد ٠بتخدٜد إطاز َسجع ٞيًُتدزبني ,جا٤
(دي ٌٝاملتدزب) يٝطتعسض أضاضٝات تعاٌَ املتدزبني َع ايٓظاّ ايتدزٜيب يف ايعُادٚ ,٠يٝصٚدِٖ
بهاف ١ايُٓاذج ايتدزٜب ١ٝايالشَ ١هلِ خالٍ زحًتِٗ ايتدزٜب.١ٝ
ٚختاَا ْأٌَ إٔ حيكل ٖرا ايدي ٌٝتطًعات َتدزبٓٝا ايرْ ٜٔفدس مبػازنتِٗ يٓا يف أْػطتٓا
ايتدزٜبٜٓ َٔٚ ,١ٝػد ٕٚاملػازنَ ١طتكبال ,ضاً٥ني املٛىل يًجُٝع ايتٛفٝل ٚايطداد.
عُٝد عُاد ٠ايتطٜٛس ٚادتـٛد٠
د .حي ٢ٝبٔ ضًُٝإ اذتفظـــٞ
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قٝاد ٟنٓت أ ٚعط ١٦ٖٝ ٛتدزٜظ ,إدازٜا أٚ
فٓٝا ,تٓ ٟٛايرتغح ذتطٛز ايدٚزات ايتدزٜب١ٝ
املكدَ َٔ ١قبٌ عُاد ٠ايتطٜٛس ٚادتٛد ,٠أ ٚمت
تسغٝخو َٔ قبٌ جٗ ١عًُو ذتطٛزٖا ,فإْو
حباج ١إىل ٖرا ايدي.ٌٝ
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فٛز اختاذ قسازى باملػازن ١يف ايدٚزات
ايتدزٜب ١ٝاملكدَ َٔ ١قبٌ ٚحد ٠تُٓ ١ٝاملٗازات
بعُاد ٠ايتطٜٛس ٚادتٛد ,٠ضٛف تظٗس يو
ايعدٜد َٔ اإلجسا٤ات ٚايُٓاذج اييت تتطًب َٓو
إنُاهلا إلمتاّ زحًتو ايتدزٜبَ ١ٝعٓا بد٤ا َٔ
ايرتغح ذتطٛز ايدٚزات ايتدزٜبٚ ١ٝاْتٗا٤
باضتالّ غٗاد ٠إمتاّ تًو ايدٚزات ,يرا جا٤
(دي ٌٝاملتدزب) يٛٝضح يو خازط ١طسٜل
زحًتو ايتدزٜبٜٚ ,١ٝديو عً ٢ناف ١اإلجسا٤ات
ٚايُٓاذج ايالشَ ١يو خالٍ زحًتو.
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تكدّ عُاد ٠ايتطٜٛس ٚادتٛد ٠خط ١تدزٜب ١ٝفصً ١ٝخالٍ نٌ فصٌ دزاض ,ٞيهاف ١ايف٦ات
(ايكٝاد ,١ٜاألنادمي ,١ٝاإلداز ,١ٜايفٓ ,)١ٝتتطُٔ اجملاالت ايعاَ ١إضاف ١إىل اجملاالت ايتدصص١ٝ
ايتاي :١ٝادتٛدٚ ٠االعتُاد األنادمي ,ٞايبخح ايعًُ ,ٞايتعًِ االيهرت ,ْٞٚاضرتاتٝجٝات ايتعًِٝ
ٚايتعًِ ,تطٜٛس ايرات ,املٗازات ايتكٓٚ ١ٝاملعًَٛاتٚ ١ٝاإلعالَ ,١ٝاإلْتاجٚ ١ٝاحملاضب ,١ايكٝاد٠
ٚاملطٛ٦ي ٜٚ ,١ٝتِ تدغني ارتط ١ايتدزٜب ١ٝيعُاد ٠ايتطٜٛس ٚادتٛد ٠بدا ١ٜنٌ فصٌ دزاض ٞعً٢
املٛقع اإليهرت ْٞٚيًعُاد ,٠حٝح تػتٌُ ارتط ١عً :٢ايدٚزات ايتدزٜب ١ٝاملتاحٚ ١يػات تكدميٗا
ٚاملدزبني املػازنني يف إعدادٖا ٚتٓفٝرٖا إضاف ١إىل َٛاعٝد تكد ِٜتًو ايدٚزات َٚكسات
تٓفٝرٖا.

ْٓصخو باالطالع عً ٢ارتط ١ايتدزٜب ١ٝايفصً ١ٝاملعتُد َٔ ٠قبٌ عُاد ٠ايتطٜٛس ٚادتٛد٠
ٚاملتاح ١عً ٢املٛقع االيهرت ْٞٚيًعُادٚ ,٠دزاض ١ايدٚزات ايتدزٜب ١ٝاملطُٓ ١يف ارتط ١ايتدزٜب,١ٝ
ٚاختٝاز أحد تًو ايدٚزات أ ٚزتُٛعَٗٓ ١آَٚ ,اقػ ١زٝ٥طو املباغس ح ٍٛأٚيٜٛتو بايرتغح
يًُػازن ١بٗاٚ ,االتفام َع٘ ح ٍٛذيوٚ ,يف حاٍ ناْت األٚي ١ٜٛيو يًُػازن ١يف ايدٚزات
ايتدزٜب ١ٝفطٝتِ تسغٝخو َٔ قبٌ زٝ٥طو املباغس/جٗ ١عًُو ,أَا يف حاٍ ناْت األٚي١ٜٛ
يػريى َٔ ايصَال ٤فخا ٍٚاختٝاز دٚزات تدزٜب ١ٝأخسَ ٣تبعا ذات اآلي.١ٝ

عٓد تسغٝخو ذتطٛز إحد ٣دٚزاتٓا ايتدزٜبًٜ ,١ٝصَو اذتصٍٛ
عً( ٢منٛذج تسغٝح َتدزب)  ٤ٌَٚايبٝاْات املطًٛب ١خالٍ ايُٓٛذج,
 َٔٚثِ زفع٘ يسٝ٥طو املباغس يٝك ّٛباعتُاد َٔٚ ,ٙثِ إزضاي٘ َٔ
قبٌ زٝ٥طو املباغس إىل عُٝد ايهً/١ٝايعُاد ٠ملصادقت٘ٚ ,فٛز انتُاٍ
ايُٓٛذج ٜتِ إزضـــاي٘ َٔ قبٌ جٗ ١عًُو إىل عُٝد عُاد ٠ايتطٜٛس
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ٚادتٛد.٠

ترنس أخ ٞاملتدزب إٔ تػٝبو ٚعدّ حطٛزى يًدٚز ٠ايتدزٜب َٔ ١ٝغأْ٘ إٔ ٜفٛت ايفسص١
عً ٢شَ ٌٝيو ذتطٛز ايدٚز ٠ايتدزٜبٚ ,١ٝعً ٘ٝتتٝح يو عُاد ٠ايتطٜٛس ٚادتٛد ٠االعتراز عٔ
حطٛز ايدٚزات ايتدزٜب ١ٝاييت مت تسغٝخو ذتطٛزٖا غسٜط ١ايتصاَو بإمتاّ إجسا٤ات االعتراز
ايسمس ١ٝعٔ اذتطٛز ٚتكٝدى باملٛاعٝد ايالشَ ١يريوٚ ,تكدميو ملربزات َٓطك ١ٝتٛضح ضبب
اعترازى عٔ اذتطٛز ,نٌ َا عًٝو ايكٝاّ ب٘ يف ٖر ٙاذتاي ٖٛ ١اذتص ٍٛعً( ٢منٛذج اعتراز عٔ
حطٛز دٚز ٠تدزٜب ٤ٌَٚ )١ٝايبٝاْات املطًٛب ١خالٍ ايُٓٛذج َٔٚ ,ثِ إزضاي٘ إىل عُٝد عُاد٠
ايتطٜٛس ٚادتٛد ٠قبٌ َٛعد تٓفٝر ايدٚز ٠ايتدزٜب ١ٝبجالث ١أٜاّ نخد أدْ - ٢يف حاي ١قٝاَو
بتكد ِٜاعتراز زمس ٞعٔ اذتطٛز خالٍ َدَٜٛ( ٠ني فأقٌ) َٔ َٛعد إقاَ ١ايدٚز ٠ايتدزٜب١ٝ
ضٝتِ اضتبعادى َٔ مجٝع أْػط ١عُاد ٠ايتطٜٛس ٚادتـٛد ٠خالٍ ايػٗس اير ًٜٞ ٟفرت ٠تكدِٜ
االعترازٚ ,-جتدز اإلغازٖٓ ٠ا إىل إٔ عُاد ٠ايتطٜٛس ٚادتٛد ٠متًو قساز قب ٍٛاعترازى أ ٚزفط٘
بٓا ٤عً ٢دزاضتٗا يًُربزات اييت قُت بتطُٗٓٝا يًُٓٛذج.

يف حاٍ تػٝبو د ٕٚتكد ِٜاعتراز زمس ٞعٔ حطٛز دٚز ٠تدزٜب ,١ٝضٝتِ اضتبعادى َٔ مجٝع
أْػط ١عُاد ٠ايتطٜٛس ٚادتٛد ٠خالٍ ايفصٌ ايدزاض ٞاير ٟمت ايتػٝب خالي٘.

يف حاٍ تهساز اعترازى عٔ حطٛز دٚز ٠تدزٜب ,١ٝضٝتِ اضتبعادى َٔ مجٝع أْػط ١عُاد٠
ايتطٜٛس ٚادتٛد ٠خالٍ ايفصٌ ايدزاض ٞاير ٟمت تهساز االعتراز خالي٘.
ُٜأخر باالعتباز عٓد اعترازى ألنجس
َٔ َس ٠عٔ حطٛز دٚز ٠تدزٜب ١ٝعدد االعترازات
ايطابك ١عٔ حطٛز ايدٚزات ايتدزٜبٚ ,١ٝاملكدََٔ ١
قبًو زمسٝا
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فٛز تأنٝد َػازنتو يف ايدٚز ٠ايتدزٜب ,١ٝضٝصًو بسٜد ايهرت- ْٞٚعً ٢ايربٜد االيهرتْٞٚ
ارتاص بو ٚاملد ٕٚيف منٛذج تسغٝح َتدزب -خالٍ َٜٛني عً ٢األنجس قبٌ َٛعد تٓفٝر ايدٚز٠
ايتدزٜب ,١ٝحٝح ٜتطُٔ ايربٜد االيهرت ْٞٚاملسضٌ زتُٛع َٔ ١املًفات ُُٜسجَٓ ٢و االطالع عًٗٝا
ٚدزاض ١ستتٜٛاتٗا املتُجً ١فُٝا :ًٜٞ

إعالٕ ايدٚز٠
ايتدزٜب١ٝ

ديٝـــــــٌ
املتدزب

ايطري ٠ايرات١ٝ
يًُدزب

املاد ٠ايعًُ ١ٝيًدٚز٠
ايتدزٜب١ٝ

ُٜسجَٓ ٢و ايتٛاجد يف َكس تٓفٝر ايدٚز ٠ايتدزٜب ١ٝقبٌ ( 20دقٝك )١عً ٢األقٌ َٔ تٛقٝت بد٤
فعايٝات ايدٚز ٠ايتدزٜب ,١ٝحٝح ضٝتِ تٛجٗٝو َٔ قبٌ ايًٛحات اإلزغادٚ ١ٜاملػسفني عً٢
ايتدزٜب إىل َكس ايدٚز ٠ايتدزٜب ,١ٝعٓد ٚصٛيو إىل املكس احملدد يكاع ١ايتدزٜب ضجٌ حطٛزى
يد ٣املػسف عً ٢ايتدزٜب َٔٚ ,ثِ تٛج٘ إىل املكعد املٛضٛع أَاَ٘ ضتاْد بامسو ٜ -تِ تٛشٜع
اجملُٛعات ايتدزٜبٚ ١ٝفل آيَ ١ٝتبع ١يف ضَ ٤ٛطُ ٕٛايدٚز ٠ايتدزٜبٚ ١ٝتٛجٗٝات املدزب يرا ال
ميهٓو تػٝري َكعدى أل ٟضبب نإ حسصا عً ٢ضالَ ١ضري ايعًُ ١ٝايتدزٜبٚ ,- ١ٝحا ٍٚايتعسف
عً ٢زتُٛعتو ايتدزٜب ١ٝذتني اْطالم ايدٚز ٠ايتدزٜبٚ ,١ٝفٛز اْطالقٗا ابدأ يف االضتُتاع
بسحًتو ايتدزٜب.١ٝ
ُٜسجَٓ ٢و ايتأند َٔ املكس احملدد يهٌ دٚز٠
تدزٜبٚ ١ٝذيو قبٌ غسٚعو يف ايرٖاب إيٗٝاْ ,ظسا يٛجٛد أنجس
َٔ َكس تدزٜيب ,نُا إٔ بعض ايدٚزات ايتدزٜب- ١ٝنايدٚزات
ايتكٜٓ -١ٝتِ تكدميٗا غايبا يف أنجس َٔ َكس
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ٜتِ تطج ٌٝحطٛز ٚاْصساف املتدزبني خالٍ ايدٚز ٠ايتدزٜب َٔ ١ٝخالٍ ايتٛقٝع عً٢
(نػف حطٛز ٚاْصساف املتدزبني) يد ٣املػسف عً ٢ايتدزٜب ٜ -تٛاجد املػسف عً ٢ايتدزٜب
عٓد َدخٌ قاع ١ايتدزٜبٚ ,-جتدز اإلغازٖٓ ٠ا إىل إٔ نػف اذتطٛز ضٝتِ زفع٘ بعد  15دقٝك١
َٔ تٛقٝت بد ٤ايدٚز ٠ايتدزٜب - ١ٝئ ُٜطُح أل َٔ ٟاملتدزبني تطج ٌٝحطٛزِٖ بعد زفع
ايهػف ,-نُا ضٝتِ إتاح ١ايهػف يتطج ٌٝاْصساف املتدزبني قبٌ اْتٗا ٤ايدٚز ٠ايتدزٜب ١ٝبـ 15
دقٝك - ١ئ ُٜطُح أل َٔ ٟاملتدزبني تطج ٌٝاْصسافِٗ قبٌ ذيوٚ ,يف حاٍ اْصساف أَ ٟتدزب
د ٕٚايتٛقٝع عً ٢نػف تطج ٌٝاالْصساف فطٝتِ حجب َػازنت٘ ٚئ ٜتُهٔ َٔ اذتصٍٛ
عً ٢غٗاد ٠إمتاّ ايدٚز ٠ايتدزٜب.-١ٝ

ُٜطُح يو باالضت٦رإ عٓد ايطسٚزٜ - ٠سجع تكدٜس ذيو يًُػسف عً ٢ايتدزٜب  -ملد ٠أقصاٖا
 َٔ %10ضاعات ايدٚز ٠ايتدزٜب ,١ٝعً ٢إٔ ال ٜه ٕٛاالضت٦رإ خالٍ ايطاع ١األٚىل َٔ بدا ١ٜايدٚز٠
ايتدزٜب.١ٝ

ُْسنص يف دٚزاتٓا بػهٌ زٝ٥ظ عً ٢ستٛز ٜٔيتك ِٝٝأدا٥و أثٓاَ ٤ػازنتو يف ايدٚزات
ايتدزٜبٚ ,١ٝتتُجٌ تًو احملاٚز فُٝا :ًٜٞ
ايتعًِ :أ ٟاملعازف ٚاملٗازات ٚايكدزات املهتطب َٔ ١ايدٚز ٠ايتدزٜبَ ١ٝكازْ ١باملعازف ٚاملٗازات
ٚايكدزات ذاتٗا املتٛافس ٠يدٜو قبٌ ايدٚزٜٚ ,٠تِ قٝاع ذيو َٔ خالٍ ايتك ِٝٝايكبً/ٞايبعدٟ
بٛاضط( ١منٛذج تك ِٝٝاملٗازات ٚايكدزات املهتطب َٔ ١ايدٚز ٠ايتدزٜب ,)١ٝحٝح ضٝطًب َٓو
املدزب إجسا ٤تك ِٝٝقبً ٞيًُعازف ٚاملٗازات اييت تكدَٗا ايدٚز ٠ايتدزٜب ١ٝخالٍ بدا ١ٜايدٚز٠
ايتدزٜب ,١ٝإىل جاْب إجسا ٤تك ِٝٝبعد ٟيتًو املعازف ٚاملٗازات فٛز االْتٗا َٔ ٤ايدٚز٠
ايتدزٜب.١ٝ
ايطًٛى :أ ٟايتصاَو َٚػازناتو ٚأْػطتو خالٍ ايدٚز ٠ايتدزٜبٜٚ ,١ٝتِ
قٝاع ذيو َٔ قبٌ املدزب بٛاضط( ١اضتُازَ ٠تابع ١املتدزبني) ,حٝح ضٝكّٛ
املدزب مبتابع ١أدا٥و ٚتكُٝٝو خالٍ نٌ  ّٜٛتدزٜيب يًدٚز ٠ايتدزٜب,١ٝ
ٚبٓا ٤عً ٢ذيو ضٝتِ احتطاب ايتك ِٝٝيف ْٗا ١ٜايدٚز ٠ايتدزٜبْ َٔ ١ٝطب١
إمجاي %100 ١ٝتسجع يتك ِٝٝاملدزب.
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ُٜٓٗا إبداَ ٤الحظاتهِ ٚآزا٥هِ يف ايدٚز ٠ايتدزٜب ,١ٝفٗ ٞإحد ٣زٚافد تطٜٛس أدآ٥ا
ٚجتٜٛد ,ٙيرا حسصٓا عً ٢تصُ ِٝأدا ٠يتك ِٝٝايدٚز ٠ايتدزٜب َٔ ١ٝقبًهِ ٚذيو بػسض ايتعسف
عًَ ٢طت ٣ٛزضانِ عٔ ايتدزٜب املكدّ يهِ َٚسٝ٥اتهِ حٛي٘ ,إضاف ١يطُإ حص ٍٛأصخاب
ايكساز عًَ ٢عًَٛات َٛضٛعٚ ١ٝعاي ١ٝادتٛد ٠ح ٍٛايتدزٜب ايرٜ ٟكدَ ,ْ٘ٛيالضتفاد َٔ ٠تًو
املعًَٛات َطتكبال يف تطٜٛس ايتدزٜبٚ ,ميهٓو تك ِٝٝايدٚز ٠ايتدزٜب َٔ ١ٝخالٍ منٛذج (تكِٝٝ
دٚز ٠تدزٜبٚ )١ٝذيو فٛز االْتٗا َٔ ٤ايدٚز ٠ايتدزٜب.١ٝ
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ٜتطًب َٓو اجتٝاش ايدٚز ٠ايتدزٜبٚ ١ٝاضتخكام اذتص ٍٛعً ٢غٗاد ٠إمتاَٗا ,ايكٝاّ مبا :ًٜٞ
.1

االيتصاّ حبطٛز ( )%90عً ٢األقٌ َٔ إمجاي ٞايطاعات املعتُد ٠يًدٚز ٠ايتدزٜب.١ٝ

.2

املػازن ١ايفاعً ١يف أْػط ١ايدٚز ٠ايتدزٜب.١ٝ

.3

اجتٝاش اختبازات ايدٚز ٠ايتدزٜب- ١ٝإٕ ٚجدت.-

.4

تعب( ١٦منٛذج تك ِٝٝاملٗازات ٚايكدزات املهتطب َٔ ١ايدٚز ٠ايتدزٜبٚ ,)١ٝتطً ِٝايُٓٛذج إىل
َػسف ايتدزٜب.

.5

اذتص ٍٛعًْ ٢طب )%70( ١نخد أدْ ٢يتك ِٝٝاملدزب يو خالٍ (اضتُازَ ٠تابع ١املتدزبني).

.6

تك ِٝٝايدٚز ٠ايتدزٜب َٔ ١ٝخالٍ (منٛذج تك ِٝٝدٚز ٠تدزٜب )١ٝفٛز اْتٗا ٤فعايٝاتٗا.

11

12

ناف ١ايُٓاذج َتاح ١ايهرتْٝٚا عرب بٛاب١
ايتدزٜب يف املٛقع االيهرت ْٞٚيعُاد ٠ايتطٜٛس

ٚادتٛدhttp://dqd.nu.edu.sa :٠
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اضِ املٛظف

االضِ األٍٚ

اضِ األب

اضِ ادتد

اضِ ايعا١ً٥

املؤٌٖ
ايتدصص
ايهً١ٝ
ايكطِ/اإلداز٠
املطُ ٢ايٛظٝفٞ
املستب١
عدد ايدٚزات ايتدزٜب ١ٝايطابك َٔ- ١قبٌ عُاد ٠ايتطٜٛس
ٚادتٛد -٠اييت مت حطٛزٖا
ايربٜد االيهرتْٞٚ
زقِ ادتٛاٍ

املسغح
االضِ
ايتازٜخ
ايتٛقٝع
ايسٝ٥ظ املباغس
االضِ
ايتازٜخ
ايتٛقٝع
ايعُٝد
االضِ
ايتازٜخ
ايتٛقٝع
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ضوابط الترشيح:
تُُُٓح أٚي ١ٜٛايرتغٝح يألعطا٤
اير ٜٔمل ٜطبل هلِ املػازن ١يف
ايدٚزات ايتدزٜبٚ ,١ٝاألعطا ٤األقٌ
َػازن ١يف ايدٚزات ايتدزٜب.١ٝ
األفطً ١ٝيألعطا ٤اير ٜٔتستبط
ايدٚز ٠ايتدزٜب ١ٝبتدصصِٗ,
َطُاِٖ ايٛظٝفَٗٚ ٞاَِٗ
اذتاي.١ٝ
ٜتِ ايرتغٝح مبٛافك ١نٌ َٔ
املسغح ٚايسٝ٥ظ املباغس ٚاعتُاد
عُٝد ايهً/١ٝايعُاد.٠
تًتصّ نٌ جٗ ١بادتاَع ١برتغٝح
ايعدد املطًٛب تسغٝخ٘ َٔ ايف١٦
املطتٗدفٚ- ١فكا رتطاب ايرتغٝح
ايُُسضٌ.-

االضِ:
ايٛظٝف:١
جٗ ١ايعٌُ:
عدد االعترازات ايطابك:١
ايربٜد االيهرت:ْٞٚ
ايتازٜخ:

بٝاْات عاَ ١عٔ املسغح املعترز عٔ اذتطٛز
تٛقٝع املسغح املعترز

بٝاْات ايدٚز ٠ايتدزٜب ١ٝاملعترز عٔ حطٛزٖا
َطُ ٢ايدٚز ٠ايتدزٜب:١ٝ
تازٜخ إقاَـ ١ايدٚز ٠ايتدزٜب:١ٝ
َكـ ـــس إقاَـ ١ايدٚز ٠ايتدزٜب:١ٝ
َربزات االعتراز عٔ حطٛز ايدٚز ٠ايتدزٜب١ٝ
ضعاد ٠عُٝد عُاد ٠ايتطٜٛس ٚادتٛد ٠حفظهِ اهلل ,آٌَ َٔ ضعادتهِ ايتفطٌ بكب ٍٛاعترازٟ
عٔ حطٛز ايدٚز ٠ايتدزٜب ١ٝاييت مت تسغٝخ ٞذتطٛزٖا َٔ قبٌ جٗ ١عًُٚ ,ٞذيو يألضباب
ايتاي:١ٝ




َالحظ :١ضٛف ٜتِ إزضاٍ ْطد َٔ ١منٛذج االعتراز املكدّ َٔ قبًو إىل
ضعاد ٠عُٝد ايهً/١ٝايعُاد ٠املسغح َٓٗا ٚذيو يإلحاط.١
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اضِ ايدٚز ٠ايتدزٜب١ٝ
َكس ايدٚز ٠ايتدزٜب١ٝ
اضِ املدزب

ّ

املٗازات اييت ٜطع ٢ايربْاَج
ايتدزٜيب إىل إنطابٗا
يًُتدزبني
(حتدد َٔ قبٌ املدزب)

بٝاْات عاَ١
اضِ املتدزب
ايدزج ١ايعًُ١ٝ
جٗ ـ ـ ــ ١ايعٌُ
َد ٣انتطابو يًُٗاز ٠قبٌ
ايتدزٜب (جيٝب عًٗٝا املتدزب قبٌ
تٓفٝر ايربْاَج)
جٝد٠
ضعٝفَ ١تٛضط١

َد ٣انتطابو يًُٗاز ٠بعد ايتدزٜب
(جيٝب عًٗٝا املتدزب بعد تٓفٝر ايربْاَج)
ضعٝف١

َتٛضط١

جٝد٠

1
2
3
4
5
6
7
8
إذا ناْت ٖٓاى بعض املٗازات ٚايكدزات مل تهتطبٗا بصٛز ٠جٝد َٔ ٠ايدٚز ٠ايتدزٜب ,١ٝفٗرا
ٜسجع إىل األضباب اآلت:١ٝ
ّ
1
2
3
4
5
16

ايطبب
املٗازات ال عالق ١هلا مبٗاّ عًُٞ
َد ٠ايربْاَج ناْت غري ناف١ٝ
املعازف ٚاملٗازات املكدَ ١يف ايربْاَج نجري ٠جدا
َطت ٣ٛاملٗازات َتكدّ جدا
أضباب أخس ,٣اذنسٖا:

أٚافل

ال أٚافل

بعد عٛدتو َٔ ايتدزٜب ١ٝإىل عًُو ٌٖ باضتطاعتو تطبٝل املٗازات اييت انتطبتٗا بػهٌ جٝد:
ْ عِ
 ال َٔ ,فطًو اذنس األضباب:
ايطبب
ّ
 1عدّ تٛفس األجٗصٚ ٠املٛاد ايالشَ ١يتطبٝل املٗازات ادتدٜد.٠
 2عدّ تػجٝع زؤضا ٞ٥ي ٞبتطبٝل املٗازات ادتدٜد.٠
 3عدّ مساح ْظاّ ايعٌُ بتطبٝل َٗازات تؤثس عً ٢تػري جٖٛس ٟيف
اإلجسا٤ات.

أٚافل

ال أٚافل

 4أضباب أخس ,٣اذنسٖا:
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عصٜص ٟاملتدزب/عصٜصت ٞاملتدزب:١
إٕ َطاُٖتو يف تك ِٝٝايدٚز ٠ايتدزٜبٚ ١ٝتدَ ٜٔٚسٝ٥اتو ٚآزا٥و جتا ٙفعايٝاتٗا ,ضتطاعدْا عً٢
تطٜٛس أْػطتٓا ايتدزٜبَ ١ٝطتكبال حت ٢تسق ٢ملطت ٣ٛتطًعاتهِٜ ,سج ٤ٌَ ٢ايبٝاْات ايعاَ ١حٍٛ
ايدٚز ٠ايتدزٜبٚٚ ,١ٝضع عالَ )( ١أَاّ َطت ٣ٛاإلجاب ١اييت تعرب عٔ زأٜو فُٝا :ًٜٞ
بٝاْات عاَ١
اضِ املتدزب
ايدزج ١ايعًُ١ٝ
جٗـ ــ ــ ١ايعٌُ

اضِ ايدٚز ٠ايتدزٜب١ٝ
َكس ايدٚز ٠ايتدزٜب١ٝ
اضِ املدزب
أٚال :تك ِٝٝاملدزب
ايعبـ ــ ـ ـ ـ ـــاز٠
ّ
 1االيتصاّ مبٛاعٝد ايدٚز ٠ايتدزٜبٚ ١ٝإداز٠
ايٛقت بفاعً.١ٝ
 2ايتُهٔ َٔ احملت ٣ٛايعًُ ٞيًدٚز٠
ايتدزٜب.١ٝ
 3اذتداثٚ ١ايتٓٛع يف ايٛضا ٌ٥ايتدزٜب.١ٝ
 4صخ ١اإليكا.٤
(اضتدداّ يػ ١ضًٚ ١ُٝضًٗ)١
 5تٛشٜع املػازنات ٚإعطا ٤ايفسص ١دتُٝع
املػازنني.
 6االضتدداّ ايفعاٍ ألدٚات ايتكٚ ِٜٛايتػر١ٜ
ايساجع.١
آزا٥و ح ٍٛاملدزب:
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ممتاش

جٝد
جدا

جٝد

َتٛضط

ضعٝف

ثاْٝا :تك ِٝٝاملاد ٠ايعًُ١ٝ
ايعبـ ــ ـ ـ ـ ـــاز٠
ّ
َ 1ال ١ُ٥املاد ٠ايعًُٚ ١ٝنٝف ١ٝتٓاٚهلا خالٍ
ايعسض.
 2ايتػط ١ٝاملعسف ١ٝايػاًَ ١يهاف ١عٓاصس
ستت ٣ٛاملاد ٠ايعًُٚ ١ٝزتاالٖا املٛضٛع.١ٝ
 3اذتداثٚ ١زتازا ٠ستت ٣ٛاملاد ٠ايعًُ١ٝ
يًتطٛز يف اجملاٍ املٛضٛع.ٞ
 4املاد ٠ايعًُ ١ٝذات دالي( ١قابً ١يًتطبٝل).
 5تٛاشٕ املاد ٠ايعًُ َٔ ١ٝحٝح ايػٍُٛ
( األٖدافٚ ,اجملاالت ) ٚايعُل.
 6اإلغاز ٠إىل املصادز اييت مت االقتباع َٓٗا ,أٚ
االضتٓاد إيٗٝا يف إعداد املاد ٠ايعًُ.١ٝ
آزا٥و ح ٍٛاملاد ٠ايعًُ:١ٝ

ممتاش

جٝد
جدا

جٝد

جٝد
جدا

جٝد

َتٛضط

ضعٝف

ثايجا :تك ِٝٝب ١٦ٝايتدزٜب
ايعبـ ــ ـ ـ ـ ـــاز٠
ّ
ٚ 1جٛد يٛحات إزغاد ١ٜملكس ايدٚز ٠ايتدزٜب.١ٝ
 2جاٖص ١ٜايكاعات ٚاملعاٌَ ٚاملسافل يًعًُ١ٝ
ايتدزٜب.١ٝ
 3تٛافس ارتدَات املطاْد.٠
( ايطٝاف ,١االضرتاح ,١املطبٛعات ... ,اخل )
َٓ 4اضبَ ١كس ايتدزٜب يعدد املتدزبني
ٚتٓظ.ُِٗٝ
َ 5الَ ١ُ٥كس ايتدزٜب ألضايٝب ايتدزٜب
املطتددَٚٚ ١ضاٚ ً٘٥تكٓٝات٘.
َ 6ال ١ُ٥شَٔ ايتدزٜب ألٖداف ايدٚز٠
ايتدزٜبٚ ١ٝستتٛاٖا.
آزا٥و ح ٍٛب ١٦ٝايتدزٜب:

ممتاش

َتٛضط

ضعٝف
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َا ادتٛاْب ايتطٜٛس ١ٜاييت تكرتح إضافتٗا إىل ٖر ٙايدٚز ٠ايتدزٜب:١ٝ
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.............................................................................. ...........................................................................................
............................................ .............................................................................................................................
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............................................ .............................................................................................................................

غازنٓا َكرت حاتو يتطٜٛس عًُٝات ايتدزٜب بعُاد ٠ايتطٜٛس ٚادتٛد:٠
............................................ .............................................................................................................................
..................................................................................................................................... ....................................
.........................................................................................................................................................................
............................................ .............................................................................................................................
................................................................................................................................. ........................................
.......................................... ...............................................................................................................................
............................................ .............................................................................................................................
.................................................................................. .......................................................................................
............................................ .............................................................................................................................
ْػهسنِ عًَ ٢طاُٖتهِ يف تك ِٝٝايدٚز ٠ايتدزٜبْٚ ,١ٝتطًع ملػازنتهِ أْػطتٓا َطتكبال
ٚح ـ ـــد ٠تُٓ ١ٝاملٗـ ـــازات
عُاد ٠ايتطٜٛس ٚادتٛد٠
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