الموضوع

َكدَ١
ملٔ ٖرا ايديٌٝ؟
ملاذا ٖرا ايديٌٝ؟
َعاٜري تسغٝح املدزبني
آي ١ٝاالْغُاّ إىل فسٜل املدزبني
إجسا٤ات قب ٍٛايرتغٝخات يًُدزبني
تضٓٝف املدزبني
إجسا٤ات تطجْ ٌٝػاط/دٚز ٠تدزٜب١ٝ
إجسا٤ات ايتخغري يًدٚز ٠ايتدزٜب١ٝ
دٚز املدزب يف تضُ ِٝايدٚز ٠ايتدزٜب١ٝ
دٚز املدزب يف تٓفٝر ايدٚز ٠ايتدزٜب١ٝ
دٚز املدزب يف تك ِٝٝايدٚز ٠ايتدزٜب١ٝ
َعاٜري إعداد املاد ٠ايعًُ ١ٝيًدٚز ٠ايتدزٜب١ٝ
َعاٜري تضُ ِٝايعسٚض ايتكدمي١ٝ
آي ١ٝتطًًَ ِٝفات ايدٚز ٠ايتدزٜب١ٝ
عٛابط َٓح املدزب غٗاد ٠تكد ِٜدٚز ٠تدزٜب١ٝ
مناذج املدزب
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الصفحة

اذتُد هلل ٚنفٚ ,٢ايضالٚ ٠ايطالّ عً ٢خري خًك٘ اير ٜٔاصطفٚ ,٢عً ٢آي٘ ٚصخب٘ َٔٚ
ضاز عًْٗ ٢جِٗ ٚاقتف ,٢أَا بعد:
أخ ٞاملدزب ٚأخيت املدزبْ ,١سحب باْغُاَهِ إىل فسٜل املدزبني عُٔ َٓعَٛتٓا ايتدزٜب١ٝ
يف عُاد ٠ايتطٜٛس ٚادتٛد ,٠حٝح تٓعس ايعُاد ٠إىل ايتدزٜب ادتٝد باعتبازَ ٙفتاح ايد ٍٚيف
ايعضس املعسيف ٚضبًٗٝا األَجٌ يتطٜٛس اجملتُعات َٔ خالٍ تُٓ ١ٝحكٝك ١ٝيسأع املاٍ ايبػس.٣
ٚإدزانا َٓا بايدٚز احملٛزٚ ٟايبازش يًُدزبني يف ايعًُ ١ٝايتدزٜب ,١ٝحسصٓا بايعُاد ٠عً٢
زفع ضكف َعاٜريْا يتجٜٛد عٌُ املدزبني ,إذ ٜتٛجب عً ِٗٝإٔ ٜهْٛٛا عً ٢قدز ناف َٔ ايكدز٠
ٚاالضتعداد يتخكٝل األدٚاز املٓاط ١بِٗ يتطٜٛس أفساد اجملتُع ادتاَعٚ ٞفكا ملتطًبات ايتُٓ١ٝ
ايػاًَ.١
ٚاْطالقا َٔ َطٛ٦يٝتٓا يف عُاد ٠ايتطٜٛس ٚادتٛد ٠بتخدٜد إطاز عًُ ٞيًُدزبني ٚتطٜٛس
ممازضاتِٗ يكٝاد ٠عًُٝات ايتدزٜب بهفا ٠٤عاي ,١ٝجا( ٤دي ٌٝاملدزب) يريغد املدزبني إىل أضاضٝات
ايتعاٌَ َع ايٓعاّ ايتدزٜيب يف ايعُادٜٚ ,٠صٚدِٖ بهاف ١األطس ٚايُٓاذج ايتدزٜب ١ٝايالشَ ١هلِ.
ٚختاَا ْأٌَ إٔ حيكل ٖرا ايدي ٌٝتطًعات َدزبٓٝا ايرْ ٜٔفدس بٛجٛدِٖ عُٔ فسٜكٓا
ايتدزٜيبٜٛ َٔٚ ,د ٕٚاالْغُاّ إيَ ِٗٝطتكبال ,ضاً٥ني املٛىل يًجُٝع ايتٛفٝل ٚايطداد.
عُٝد عُاد ٠ايتطٜٛس ٚادتـٛد٠
د .حي ٢ٝبٔ ضًُٝإ اذتفعـــٞ
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عغ ١٦ٖٝ ٛتدزٜظ نٓت أ ٚستاعساً ,قا٥دًا
ذتٛاز أَ ٚدزباً َعتُداًٚ ,تٓ ٟٛايرتغح نُدزب
عُٔ فسٜل َدزبٓٝا يف عُاد ٠ايتطٜٛس ٚادتٛد,٠
فإْو حباج ١إىل ٖرا ايدي.ٌٝ
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فٛز اختاذ قسازى باملػازن ١نُدزب عُٔ
فسٜل املدزبني يدٜٓا ,ضٛف تعٗس يو ايعدٜد َٔ
املتطًبات ٚاإلجسا٤ات ٚايُٓاذج اييت تتطًب َٓو
إنُاهلا يالْغُاّ إيٓٝا بد٤ا َٔ ايرتغح
نُدزب ٚاْتٗا ٤باضتالّ غٗاد ٠تٓفٝر
دٚز ٠تدزٜب ,١ٝيرا جا( ٤دي ٌٝاملدزب) يٛٝعح يو
خازط ١طسٜل ايعًُ ١ٝايتدزٜبٜٚ ,١ٝديو عً٢
ناف ١اإلجسا٤ات ٚايُٓاذج ايالشَ ١يو نُدزب,
ٚاييت متهٓو َٔ قٝاد ٠عًُ ١ٝايتدزٜب,
ٚختطٝط ٚتٓفٝر أْػطتو ايتدزٜب ١ٝعً٢
أنٌُ ٚج٘.
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حسصت عُاد ٠ايتطٜٛس ٚادتٛد ٠عً ٢جٛد ٠أدا ٤فسٜل املدزبني يدٜٗاٚٚ ,ععت زتُٛعَٔ ١
املعاٜري الْغُاّ املدزبني يفسٜكٗا ايتدزٜيب ,تتخدد يف:
حض ٍٛاملدزب عًَ ٢ؤٌٖ أنادمي ٞيف اجملاٍ اير ٟٜٛٓ ٟايرتغح يًتدزٜب ف.٘ٝ
حض ٍٛاملدزب عً ٢زخض ١بايتدزٜب -ميهٔ اضتجٓا ٤ذيو بٓا ٤عً ٢تٛص ١ٝفسٜل ٚحد ٠تُٓ١ٝ
املٗازات.-
تٛافس خرب ٠تدزٜب ١ٝجٝد ٠يف زتاٍ ايتدزٜب.
ايتُٝص ايعًُٚ ٞايٛظٝف ٞيف زتاٍ ايتدزٜب.
االيتصاّ مبت طًبات عُاد ٠ايتطٜٛس ٚادتٛد ٠إلعداد ٚتٓفٝر ايدٚزات ايتدزٜب.١ٝ
ايتكٝد بُٓاذج ايتدزٜب املٛحدٚ ٠املعتُد َٔ ٠قبٌ عُاد ٠ايتطٜٛس ٚادتٛد.٠
ايتكدّ بطًب ايرتغح نُدزب َٔ خالٍ بٛاب ١ايتدزٜب يف املٛقع اإليهرت ْٞٚيعُاد ٠ايتطٜٛس
ٚادتٛد.٠

تطع ٢عُاد ٠ايتطٜٛس ٚادتٛد ٠إىل اضتكطاب ايهفا٤ات َٔ شتتًف اجملاالت ٚاضتجُاز
خرباتِٗ ايتدزٜب ١ٝيف تطٜٛس اجملتُع ادتاَعٚ ,ٞتتٝح يو ايرتغح يالْغُاّ إىل فسٜل املدزبني
يدٜٗا -يف حاٍ اْطبام غسٚط ايرتغٝح عًٝو َٔ -خالٍ تعب( ١٦منٛذج تسغٝح َدزب) املتاح
ايهرتْٝٚا عرب بٛاب ١ايتدزٜب يف املٛقع االيهرت ْٞٚيعُاد ٠ايتطٜٛس ٚادتٛد.٠
نٌ َا عًٝو ايكٝاّ ب٘ ٖ ٛجتٗٝص
ناف ١بٝاْاتوْٚ ,طخ ايهرتَ َٔ ١ْٝٚؤٖالتو ٚخرباتو,
إعاف ١إىل ًَف اإلصتاش املٗين ارتاظ بو َٔٚ ,ثِ ايبد٤
يف تعب( ١٦منٛذج تسغٝح َدزب) ٚإزفام املًفات املطًٛب١
عُٔ ايُٓٛذج ,حٝح ضٝتِ بعد ذيو دزاض ١طًب ايرتغٝح
املكدّ َٔ قبًو بٛاضط ١فسٜل ٚحد ٠تُٓ ١ٝاملٗازات خالٍ
َد ٠أقضاٖا غٗس َٔ تازٜخ تكد ِٜمنٛذج ايرتغٝح
املهتٌُٜ ,تِ بعدٖا ايتٛاصٌ َعو يبخح ضبٌ ايتعاَ ٕٚع
ايعُادٚ ٠فكا يتكسٜس فسٜل ٚحد ٠تُٓ ١ٝاملٗازات حٍٛ
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ايطًب املكدّ

فٛز اْتٗا٤ى َٔ إجسا٤ات ايرتغح نُدزبٚ ,صدٚز قساز املٛافك ١عً ٢اْغُاَو يًفسٜل
ايتدزٜيب َٔ قبٌ فسٜل ٚحد ٠تُٓ ١ٝاملٗازات ,ضٝتِ ايتٛاصٌ َعو َٔ قبٌ عُاد ٠ايتطٜٛس ٚادتٛد٠
حٝح ضُُُُٝطًب َٓو تكدَ ِٜكرتحات تدزٜبٚ ١ٝتطٜٛس( ١ٜدٚزات تدزٜب ,١ٝحكا٥ب تدزٜب,١ٝ
ستاعساتٚ ,زش عٌَُٓ ,ػٛزات ,نتٝبات ,أدي )١يف اجملاٍ اير ٟمت تسغٝخو ف ٘ٝنُدزبٚ ,بعد
ذيو ضٝتِ دزاضٖ ١ر ٙاملكرتحات َٓٚاقػتٗا َعو َٔ قبٌ ايعُادٚ ,٠اختٝاز زتُٛعَٗٓ ١ا يٛععٗا
حٝص ايتٓفٝر ٚفكا يًدط ١ايتٓفٝر ١ٜيًعُادٚ ٠تٛجٗاتٗا.

ٜتِ تكط ِٝفسٜكٓا ايتدزٜيب بعُاد ٠ايتطٜٛس ٚادتٛد ٠إىل ف٦تني:

ايف ١٦األٚىل :املدزب املتعإٚ

ايف ١٦ايجاْ :١ٝاملدزب املعتُد

عٓد صدٚز قساز املٛافك ١عً ٢اْغُاَو
يًفسٜل ايتدزٜيب يف عُاد ٠ايتطٜٛس
ٚادتٛد ,٠ضٝتِ تضٓٝفو بػهٌ تًكاٞ٥
عُٔ فَ( ١٦دزب َتعاٚ ,)ٕٚضتبك٢
عُٔ ٖر ٙايف ١٦ملد ٠عاّ دزاض ٞعً٢
األقٌ ٚضٝتِ احتطابٗا فرت ٠تدزٜب
جتسٜبٚ ,١ٝحيل يو بعد ذيو تكد ِٜطًب
يرتقٝتو إىل فَ( ١٦دزب َعتُد).

ٜتطًب تضٓٝفو عُٔ ٖر ٙايف ١٦حتكٝل
زتُٛع َٔ ١املعاٜري املستبط ١بايدزج١
األنادميٚ ,١ٝارترب ٠املٗٓٚ ,١ٝارترب٠
ايتدزٜبٚ ,١ٝايسخط ايتدزٜبٚ ,١ٝايٓتاج
ايعًُٚ ,ٞاألْػط ١اجملتُعٚ ,١ٝاذتكا٥ب
ايتدزٜبٚ ,١ٝايتٛجٗات ايتدزٜب- ١ٝملعسف١
املعاٜري ايتفض ١ًٝٝطايع دي ٌٝاملدزب
املعتُدٚ -ضٝتِ َٓخو فٛز اعتُادى
َهافَ ١٦ايَ ١ٝكابٌ نٌ دٚز ٠تدزٜب١ٝ
تعدٖا ٚتٓفرٖا ٚفكا ملعاٜري ٚحد ٠تُٓ١ٝ
املٗازات ,إعاف ١إىل ايعدٜد َٔ اذتٛافص
األخس.٣

يطًب تسقٝتو إىل فَ ١٦دزب َعتُد
ًٜصَو تكد ِٜطًب زمس ٞيطعاد ٠عُٝد عُاد ٠ايتطٜٛس
ٚادتٛدٚ ,٠ضٝتِ دزاضت٘ ٚايبت ف ٘ٝخالٍ َد ٠أقضاٖا ثالث١
أغٗس َٔ تكد ِٜايطًب
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عٓد تسغٝخو يتٓفٝر إحد ٣األْػط ١أ ٚايدٚزات ايتدزٜب ١ٝاملكرتح َٔ ١قبًو أ َٔ ٚقبٌ
عُاد ٠ايتطٜٛس ٚادتٛدُُُُٜ ,٠سجَٓ ٢و اتباع ارتطٛات ايتاي:١ٝ
 .1تطج ٌٝايٓػاط َٔ خالٍ (منٛذج تطجْ ٌٝػاط).
 .2أ ٚتطج ٌٝايدٚز ٠ايتدزٜب َٔ ١ٝخالٍ (منٛذج تطج ٌٝدٚز ٠تدزٜب.)١ٝ
 .3إزضاٍ ايُٓٛذج إىل ٚحد ٠تُٓ ١ٝاملٗازات عرب ْعاّ االتضاالت اإلداز.١ٜ
 .4ضٝتِ دزاضٚ ١تطج ٌٝايٓػاط/ايدٚز ٠ايتدزٜب ١ٝخالٍ ( 5أٜاّ عٌُ نخد أقض.)٢
 .5فٛز اْتٗا ٤عًُ ١ٝايتطج ٌٝضٝتِ ايتٛاصٌ َعو َٔ قبٌ ايعُاد ٠يبخح ايتفاص ٌٝايتٓفٝر.١ٜ

بعد إْٗا٤ى إلجسا٤ات تطج ٌٝايدٚز ٠ايتدزٜب ,١ٝعًٝو بد ٤حتغرياتو يتٓفٝر ايدٚز٠
ايتدزٜبٚ ,١ٝإلمتاّ ايتخغريات بػهٌ أَجٌ ٜسج ٢اتباع َا :ًٜٞ
تعسف عً ٢فسٜكٓا:
ٜغِ فسٜل ٚحد ٠تُٓ ١ٝاملٗازات ايعدٜد َٔ ايهفا٤ات األنادميٚ ١ٝاإلداز ١ٜبهاٌَ جاٖصٜتٗا
ملطاعدتو يف َساجع ١املاد ٠ايعًُٚ ١ٝتٓطٝل ايعًُٝات ايتدزٜبٚ ١ٝتٗ ١٦ٝب ١٦ٝايتدزٜبٚ ,يكد
صُُٓا يو قا ١ُ٥ببٝاْات فسٜكٓا ٚٚضا ٌ٥االتضاٍ بِٗ فال ترتد يف ايسجٛع إي ِٗٝملطاعدتو يف
أٚ ٟقت.
تعسف عً ٢املدزب ايٓعري:
ٜتِ تكد ِٜايدٚزات ايتدزٜب ١ٝبػهٌ َتصأَ يف نٌ َٔ ايكطِ ايسجايٚ ٞايكطِ ايٓطا,ٞ٥
ٖ َٔٚرا املٓطًل جيب عًٝو ايتعسف عًْ ٢عريى اير ٟضٝك ّٛبتكد ِٜذات ايدٚز ٠بايتصأَ
َعو -ميهٓو طًب بٝاْات املدزب ايٓعري َٔ ٚحد ٠تُٓ ١ٝاملٗازات ٜٚ ,-فغٌ إٔ تكَٛٛا
بتٓطٝل زتٗٛداتهِ يف ضب ٌٝتٛحٝد أٖداف ايدٚز ٠ايتدزٜبٚ ١ٝستتٛاٖا ٚأْػطتٗا ,إَا عٔ
طسٜل االغرتاى يف إعدادٖا  ٖٛٚ-ارتٝاز املطتخطٔ ٚ ,-إَا عٔ طسٜل االتفام عً ٢أٖداف
ايدٚز ٠ايتدزٜبٚ ١ٝعٓاصسٖا األضاض- ١ٝجيب إٔ ال تكٌ ْطب ١االتف ـ ـ ـام بني املدزبني عٔ .-%80
ُُٜعد االتفام َع املدزب ايٓعري فُٝا ٜتعًل بأٖداف
ايدٚز ٠ايتدزٜبٚ ١ٝستتٛاٖا َتطًب أضاض ٞيو نُدزب ,إذ ٜٓدزج
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ذيو عُٔ بٓٛد تك ِٝٝدٚزتو ايتدزٜب١ٝ

اعسف مجٗٛزى:
إٕ َعسف ١ادتُٗٛز اير ٟتطتٗدف٘ دٚزتو ايتدزٜبْ ٖٛ ١ٝكط ١االْطالم يو يتضُ ِٝدٚز٠
تدزٜبْ ١ٝاجخ ,١يرا ْٓضخو بايسجٛع إىل ٚحد ٠تُٓ ١ٝاملٗازات ٚاالطالع عً ٢ايبٝاْات املتاح١
يدٜٗا ح ٍٛاملسغخني ذتغٛز دٚزتو ايتدزٜبٚ ,١ٝايتعسف عً ٢عدد اذتغٛزَ ,ؤٖالتِٗ,
ختضضاتَِٗ ,طُٝاتِٗ ايٛظٝف ,١ٝتدزٜبِٗ ايطابل ,جٗات عًُِٗ.
جٗص خطتو ايتدزٜب:١ٝ
فٝجب إٔ تػتٌُ خطتو عً ٢آيٝات يتكدٜس االحتٝاجات ايتدزٜبَٗٓٚ ,١ٝج ١ٝيتضُِٝ
ايتدزٜب ,إعاف ١إىل شتطط يتٓفٝر ايدٚز ٠ايتدزٜبَٚ ١ٝتابعتٗا ٚتكُٗٝٝا.

.1

حتدٜد ايف٦ات املطتٗدف ١بايدٚز ٠ايتدزٜب.١ٝ

.2

حتدٜد االحتٝاجات ايتدزٜبٚ ١ٝفكاًًً يألضايٝب اذتدٜج ١يريو.

.3

ٚعع إطاز عاّ يًتدزٜب :فًطفت٘ ,أٖداف٘ ,إجسا٤ات٘ ,اضرتاتٝجٝات٘.

.4

حتً ٌٝخضا٥ط املتدزبني (خرباتِٗ َٗٚازاتِٗ ايطابكَٚ ١طتٜٛاتِٗ املعسفٚ ١ٝقدزاتِٗ.)...

.5

حتدٜد أٖداف ايدٚز ٠ايتدزٜب( ١ٝاألٖداف ايعاَٚ ١األٖداف ايتفض ١ًٝٝعً ٢أضاع Smart
ٚ ,Goalsايضٝاغ ١األدا ١ٝ٥ايطًٛنٚ ١ٝايرتنٝص عًَ ٢الحع ١ايطًٛى ٚقٝاع األدا٤
ٚٚعع جد ٍٚاملٛاصفات).

.6

حتدٜد احملت ٣ٛايتدزٜيب (اختٝاز احملت ٣ٛايتدزٜيب املٓاضب رتضا٥ط املتدزبني َٚفاِٖٝ
احملت ٣ٛايسٝ٥ظ ٚتفسعاتٗا ٚتطًطٌ ايتكدٚ ِٜعسض احملت.)٣ٛ

.7

زصد ايتٛقعات ايتدزٜب ١ٝيف املساحٌ األٚىل َٔ املػازنني ٚاملػسفني عً ٢ايتدزٜب يٝتِ
تٛج ٘ٝايدٚز ٠ايتدزٜب ١ٝايتٛج٘ ايضخٝح ,خاصٚ ١إ ايدٚزات ايتدزٜب ١ٝتهَ ٕٛدتٗا قضري٠
إىل حد َا  َٔٚايٛاجب نطب ايٛقت بايٓطب ١يًُدزب ٚاملتدزبني.

.8

اختٝاز ايٛضا٥ط ايتعً( ١ُٝٝتضُٚ ِٝابتهاز ٚتعد ٌٜايٛضا٥ط ايتكًٝدٚ ١ٜااليهرت١ْٝٚ
ٚاملتعدد ٠ألغساض ايتدزٜب).

.9

اختٝاز أضايٝب ايتدزٜب ( تضُٝـ ـِ ٚابتهــاز ٚختطٝط ٖٓٚــ ـدض َ ١ـٛاقف ايتدزٜب ٚطــــسم
ايعسض ٚايتكدٚ ِٜايٓكاش).

 .11اختٝاز ٚتضُ ِٝاألْػط ١ايتدزٜب.١ٝ
 .11اختٝاز ٚتضُ ِٝأضايٝب ٚطسم ٚأدٚات تك ِٜٛايتدزٜب َٚؤغسات ايٓجاح.
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 .12اختٝاز ٚتضَُ ِٝطبٛعات ايربْاَج ايتدزٜيب ٚ ,األصٌ يف املطبٛعات أال ته ٕٛتكًٝد ١ٜبٌ
تػٌُ ايضٛز  ٚاأليٛإ اييت تعهظ أُٖٚ ١ٝأٖداف ايعًُ ١ٝايتدزٜبٚ ١ٝإٔ تسنص عً ٢ايػهٌ
ٚادتٖٛس ٚإٔ تكدّ يف صٛزٚ ٠زق ١ٝأ ٚايهرت ١ْٝٚحتٜ ٢تِ االضتفادَٗٓ ٠ا َٔ خالٍ عسعٗا
يف اذتاضٛب أ ٚتٓاقًٗا يآلخس ٜٔيتعِ ايفا٥د ٠املسج.٠ٛ
 .13بٓاٚ ٤ضٝط ايتدزٜب (َجاٍ املاد ٠ايعًُ ١ٝيًُدزب املتعاٚ ,ٕٚاذتكٝب ١ايتدزٜب ١ٝيًُدزب
املعتُد).
 .14بٓا ٤أدٚات ايتػر ١ٜايساجع.١
 .15حتدٜد ارتطٛات اإلجساٚ ١ٝ٥جدٚي ١ستت ٣ٛايدٚز ٠ايتدزٜب ١ٝشَٓٝا َٚهاْٝا ( Action
.)Plan

.1

إداز ٠ايعًُ ١ٝايتدزٜب.١ٝ

.2

دَج طسم ايتكد ِٜباضتدداّ ايٛضا٥ط ٚتٛظٝف َٗازات االتضاٍ ٚايتدزٜب ايًفعٚ ٞغري
ايًفعٚ ٞايتكين.

.3

إداز ٠املٛقف ايتدزٜيب ٚايتعاٌَ َع شتتًف املٛاقف ايتدزٜبٚ ١ٝغدضٝات املتدزبني.

.4

تكد ِٜاألْػط ٚ ١ادتًطات ايتدزٜب ١ٝيف تتابع َٓطكَٚ ٞرتابط.

.5

تكد ِٜايتفاعٌ ايتدزٜيب يف اضتدداّ ٚتٛظٝف احملت.٣ٛ

.6

زفع املػازن ١بني املتدزبني ٚبعغِٗ بعغا َٚع املدزب (ايتعصٜص ٚايتػر ١ٜايساجع.)١

.7

تسضٝخ ايتدزٜب َٔ خالٍ االْدَاج ٚاملُازض.١

.1

إداز ٠تطبٝل ايتك ِٜٛبأْٛاع ٚأضايٝب شتتًف.١

.2

تكد ِٜاالختبازات ايتطبٝكٚ ١ٝاملعسف ١ٝيًُتدزب

.3

تك ِٝٝاملٓتجات ايتطبٝك ١ٝاملٓتج ١إٕ ٚجدت.
تكع عً ٢املدزب َطٛ٦ي ١ٝإداز ٠عًُٝات ايتكِٜٛ
ايتهٜٛين ٚارتتاَ َٔ ٞخالٍ (منٛذج تك ِٝٝاملٗازات ٚايكدزات املهتطب,)١
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إىل جاْب َتابع ١املتدزبني َٔ خالٍ (اضتُاز ٠تك ِٝٝاملتدزبني)

.1

االيتصاّ بـكايب (ايُٓٛذج املٛحد يهتاب ١املاد ٠ايعًُ.)١ٝ

.2

ايتػط ١ٝاملعسف ١ٝايػاًَ ١يهاف ١عٓاصس ستت ٣ٛاملاد ٠ايعًُٚ ١ٝزتاالتٗا املٛعٛع.١ٝ

.3

تٛاشٕ املاد ٠ايعًُ َٔ ١ٝحٝح ايػُ ( ٍٛاألٖدافٚ ,اجملاالت ) ٚايعُل.

.4

اذتداثٚ ١زتازا ٠ستت ٣ٛاملاد ٠ايعًُ ١ٝيًتطٛز يف اجملاٍ املٛعٛع.ٞ

.5

َال ١ُ٥املاد ٠ايعًُٚ ١ٝنٝف ١ٝتٓاٚهلا يًف ١٦املطتٗدف.١

.6

إٔ ته ٕٛاملاد ٠ايعًُ ١ٝذات دالي( ١قابً ١يًتطبٝل)ٚ ,إٔ تسنص عً ٢ادتاْب ايتطبٝك ٞبٓطب ١ال
تكٌ عٔ .%75

.7

ٚعٛح يػ ١ايهتابٚ ١ضالَتٗا َٔ األخطا ٤ايًػ.١ٜٛ

.8

اتطام احملتٚ ٣ٛاضتدداَ٘ ْعاّ َٛحد يف َعادت ١األٖداف ٚعسض احملتٚ ٣ٛاألْػط١
املتعًك ١ب٘.

.9

اإلغاز ٠إىل املضادز اييت مت االقتباع َٓٗا ,أ ٚاالضتٓاد إيٗٝا يف إعداد املاد ٠ايعًُٚ ,١ٝذنسٖا
يف قا ١ُ٥املساجع ٚفل أحد ْعِ ايتٛثٝل املعتُد ٠عاملٝا يًُاد ٠ايعًَُ ١ٝجٌ
( .)Harvard System, APA, CBE, ………..

.1

اضتددّ (ايكايب املٛحد يًعسٚض ايتكدمي )١ٝارتاظ بايدٚزات ايتدزٜب ١ٝيف عُاد ٠ايتطٜٛس
ٚادتٛدٚ ,٠املتاح عرب املٛقع اإليهرت ْٞٚيًعُاد.٠

.2

اعسض َٝجام ايدٚز ٠ايتدزٜب ١ٝيف بدا ١ٜايعسض ايتكدمي.ٞ

.3

انتب أٖداف ايعسض ايتكدمي ٞبضٛزٚ ٠اعخ.١

.4

قطِ ايعسض ايتكدمي ٞإىل ستاٚز زٝ٥طٚ ,١زنص عً ٢إخساج املاد ٠ايعًُ ١ٝاملغُٓ ١يتًو
احملاٚز ٚفكا ملعاٜري احملت.٣ٛ

.5

زنص يف عسعو عً ٢األْػطٚ ١احسظ عً ٢تٓٛعٗا.

.6

ابتعد عٔ احملت ٣ٛايتكًٝد ٟنُا َٚغُْٛا.

.7

اضتددّ ْٛع ارتط ( )Simplified Arabicيف ايعسٚض ايتكدمي١ٝ
اييت تكدّ بايًػ ١ايعسبْٛ ٚ ,١ٝع ارتط (  )Times New Romanيف
ايعسٚض ايتكدمي ١ٝاييت تكدّ بايًػ ١اإلصتًٝص.١ٜ
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.8

ْطل حجِ ارتطٛط املطتددَ ١بايعسض ايتكدميَ ٞطتددَا اذتجِ املٛص ٢ب٘ ٚاملٛعح
فُٝا :ًٜٞ

ايعٓا ٜٔٚايسٝ٥ط:١
44 -40

.9

ايعٓا ٜٔٚايفسع:١ٝ
36 – 32

ايعٓا ٜٔٚحتت
ايفسع32 - 24 :١ٝ

ايٓضٛظ ايداخً:١ٝ
24 – 20

اجعٌ عسٚعو بطٝط ١األيٛإ ,فال تطسف يف اضتدداّ األيٛإ ايهجريٚ ,٠احضس عسعو بعدد
قً َٔ ٌٝاأليٛإ املٓتكا ٠بعٓا.١ٜ

 .11اجعٌ فكسات ايعسض ايتكدمي ٞبطٝط َٔ ,١خالٍ تطبٝكو يكاعد ,) 7 × 6 ( ٠فال تهتب
أنجس َٔ ضت ١أضطس يف ايػسحي ١ايٛاحدٚ ,٠ال تهتب أنجس َٔ ضبع ١نًُات يف ايططس
ايٛاحد.
 .11اجعٌ عسٚعو بطٝط ١ايضٛزٚ ,ترنس داُ٥اًًً بإٔ األعُاٍ ايفٓ ١ٝال تػين عٔ جٛد ٠املغُ.ٕٛ
 .12عٓد دت٥ٛو إىل اذتسنات االْتكاي ١ٝيف ايعسض ايتكدمي ,ٞاحسظ عً ٢اختٝاز أبطط
اذتسنات ٚأنجسٖا َباغس.٠
 .13اضتددّ ايتعداد ايسقُ ٞيًكٛا ِ٥ذات املٛاعٝع املتطًطًٚ ,١ايتعداد ايٓكط ٞيًكٛا ِ٥اييت ال
تػرتط ايتطًطٌ.
 .14قِ بعسض األفهاز ٚايضٛز ٚايسض ّٛبطسٜكَ ١تطًطً ١تغُٔ حتكل األٖداف املسض١َٛ
يعسعو ايتكدمي.ٞ
 .15زنص عً ٢تضَُٛ ِٝحد يًعسض َٔ ,خالٍ اضتدداّ ذات ارتًفٚ ١ٝارتطٛط ٚاأليٛإ
ٚاألحجاّ دتُٝع غسا٥ح ايعسض ايتكدمي.ٞ
َٝ .16ص ايهًُات اهلاَ ١بايعسض بً ٕٛشتتًفٚ ,ابتعد عٔ ارتطٛط املا ,١ً٥أ ٚارتطٛط اييت
حتتٗا خط.
 .17رتط أبسش ْكاط ايعسض ايتكدمي ٞعٓد االْتٗا َٔ ٤تٓاَٛ ٍٚعٛع عسعو (ٜفغٌ َٔ خالٍ
خسٜط ١ذٖٓ.)١ٝ
جيب عً ٢نٌ َدزب ٚعع خامت ١يًعسض ايتكدمي,ٞ
ٚتد ٕٚقا ١ُ٥املساجع يف ْٗا ١ٜايعسض ,نُا ًٜصَ٘ ٚعع َضادز
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ايضٛز املطتددَ ١يف ايعسض ٚذيو بعد قا ١ُ٥املساجع

فٛز اْتٗا٥و َٔ إعداد ٚتضُ ِٝايدٚز ٠ايتدزٜب ,١ٝعًٝو االيتصاّ بتطً ِٝاملًفات ايتاي:١ٝ
ّ

اضِ املًف

ْٛع املًف

1

املاد ٠ايعًُ١ٝ

Word

ايعسض
 2ايتكدمي ٞيًُاد٠

3

4

اضتُازَ ٠تابع١
املتدزبني
ايتكِٝٝ
ايكبً/ٞايبعدٟ
يًُتدزبني

5

أٚزام عٌُ
ٚاختبازات
املتدزبني

آي١ٝ
ايتطًِٝ

ٚحد ٠تُٓ١ٝ
املٗازات

قبٌ أضبٛع َٔ َٛعد تٓفٝر
ايدٚز ٠ايتدزٜب١ٝ

Power

ٚحد ٠تُٓ١ٝ

قبٌ أضبٛع َٔ َٛعد تٓفٝر

Point

املٗازات

ايدٚز ٠ايتدزٜب١ٝ

املػسف عً٢

خ ـ ــالٍ  24ضاع َٔ ١اْتٗا٤

ايتدزٜب

ايدٚز ٠ايتدزٜب١ٝ

املػسف عً٢
ايتدزٜب

خ ـ ــالٍ  24ضاع َٔ ١اْتٗا٤
ايدٚز ٠ايتدزٜب١ٝ

املػسف عً٢
ايتدزٜب

خ ـ ــالٍ  24ضاع َٔ ١اْتٗا٤
ايدٚز ٠ايتدزٜب١ٝ

Excel
Hard
Copy
Hard
Copy

ْعاّ االتضاالت اإلداز١ٜ

ايعًُ١ٝ

جٗ١
ايتطًِٝ

َٛعد ايتطًِٝ

ختغع املاد ٠ايعًُٚ ,١ٝايعسض ايتكدمي ٞيًُاد ٠ايعًُ ,١ٝيًتخه ِٝايعًُٚ ٞايفين َٔ قبٌ
فسٜل َٔ ارترباٚ ٤املدتضني عُٔ ايعُادٚ ٠خازجٗا.

.1

تطًًَ ِٝفات ايدٚز ٠ايتدزٜب ١ٝناًََ ,١ع االيتصاّ مبٛاعٝد ايتطً ِٝاحملدد.٠

.2

إجسا ٤ايتعدٜالت املطًٛب َٔ ١احملهُني -إٕ ُُٚجدت -عً ٢املاد ٠ايعًُ ١ٝيًدٚز ٠ايتدزٜب.١ٝ

.3

إجسا ٤ايتعدٜالت املطًٛب َٔ ١احملهُني -إٕ ُُٚجدت -عً ٢ايعسض ايتكدميٞ
يًدٚز ٠ايتدزٜب.١ٝ

.4

اذتض ٍٛعً ٢دزج ١ال تكٌ عٔ  %85يف تك ِٝٝاملدزب.
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14

ناف ١ايُٓاذج َتاح ١ايهرتْٝٚا عرب بٛاب١
ايتدزٜب يف املٛقع االيهرت ْٞٚيعُاد ٠ايتطٜٛس
ٚادتٛدhttp://dqd.nu.edu.sa :٠
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َطُ ٢ايدٚز ٠ايتدزٜب١ٝ
ٚصــف ايدٚز ٠ايتدزٜب١ٝ
(ال ٜتجاٚش  150نًُ)١

أٖداف ايدٚز ٠ايتدزٜب١ٝ
اهلدف ايعاّ

األٖداف ايتفض١ًٝٝ
املدسجات املتٛقع-١( 8أٖداف ضًٛن ١ٝإجسا١ٝ٥
نخد أقض) ٢
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تفاص ٌٝايدٚز ٠ايتدزٜب١ٝ
ايف ١٦املطتٗدف١
َد ٠ايدٚز ٠ايتدزٜب١ٝ
تازٜخ ايتٓفٝر
َكـــس ايتٓفٝر

عدد
ايطاعات
ايّٛٝ

عدد
األٜاّ
ايتازٜخ

 قاع ١تدزٜب١ٝ
َ عٌُ حاضب آيٞ
 قاع ١تدزٜب َٚعٌُ حاضب آيَ ٞعا

َتطًبــات تٓفٝر
ايدٚز ٠ايتدزٜب١ٝ
(بساَج ,أدٚات,
َطتًصَات .....اخل)
عدد اذتغٛز
(اذتد األقض)٢
َتطًبات حغٛز
ايدٚز ٠ايتدزٜب١ٝ
يًُتدزبني
(خربات حاضٛب,١ٝ
تٛافس ستت ..... ,٣ٛإخل)
اضِ املدزب

نٛد املدزب
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َطُ٢
ايٓػاط

ْٛع ايٓػاط









ستاعس٠
ٜٚبٓٝاز ()Webinar
حًكْ ١كاش
حكٝب ١تدزٜب١ٝ
ًَضل ()Poster
دي)guide( ٌٝ
ْػاط آخس (ٜسج ٢ذنس:)ٙ
.........................................................................
.........................................................................

ٚصــف
ايٓػاط
(ال ٜتجاٚش
 200نًُ)١

أٖداف ايٓػاط
اهلدف ايعاّ
األٖداف ايتفض١ًٝٝ
( 6أٖداف نخد
أقض)٢
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تفاص ٌٝايٓػاط
ايف ١٦املطتٗدف١
ايفرت ٠اييت ٜطتػسقٗا إْٗا٤
ايٓػاط

عدد األٜاّ

َتطًبــات تٓفٝر ايٓػاط
(بساَج ,أدٚاتَ ,طتًصَات,
قاعات .. ,اخل)

اضِ املدزب

نٛد املدزب
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اضِ املدزب
اضِ ايربْاَج ايتدزٜيب
َكس ايتدزٜب
اضــِ
ّ
املتـدزب
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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جٗ١
ايعٌُ

ايّٛٝ
ايّٛٝ
األٍٚ

ايّٛٝ
ايجاْٞ

ايتأزٜخ
ايّٛٝ
ايجايح

ايتكِٝٝ

ٖ143 / /ـ
املالحعات

ٜتِ تعب ١٦االضتُاز َٔ ٠قبٌ املدزبٚ ,تُُطًِ االضتُاز٠
بعد تعب٦تٗا إىل املػسف عً ٢ايتدزٜب.

ٜتِ تك ِٝٝاملتدزب خالٍ األٜاّ ايتدزٜب ١ٝبٛعع عالَ١
( ) إذا ضاِٖ املتدزب بدزج ١نبريٚ ,٠عالَ )( ١إذا
ضاِٖ بدزجَ ١تٛضطٚ ,١عالَ )( ١إذا ضاِٖ بػهٌ
ععٝفٜٚ ,تِ احتطاب ايتكْ َٔ ِٝٝطب ١إمجاي١ٝ
تسجع يتك ِٝٝاملدزب.

:100
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.1

عٓٛإ ايدٚز ٠ايتدزٜبٜ( :١ٝتِ نتاب ١عٓٛإ ايدٚز ٠ايتدزٜب ١ٝنُا َٖ ٛدزج عُٔ ارتط١
ايتدزٜب ١ٝاملعتُد)٠

.2

.3

.4
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.5

.6

.7
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