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  يف مسسل٘ املادطير مْضْع السضال٘إدساٛات تطذٔل 

 

  اليظامٔ٘:امليطلكات 

 أىُ امليضني٘دٗ للدزاضات العلٔا يف اجلامعات ( مً الالٜش٘ املْس41اضييادًا علٙ املادٗ زقه )

علٔا مسغد علنٕ مع بدآ٘ اليشاقُ بالربىامر ليْدَُٔ الدزاضات يف ال طالبكل ل ٓكٌْ

( مً 42ّمطاعدتُ يف اخئاز مْضْع السضال٘ ّإعداد خط٘ البشح، ّاضييادًا للنادٗ زقه )

 ادطيرامل زضال٘ ل للطالب تطذٔل مْضْعحيالالٜش٘ املْسدٗ للدزاضات العلٔا يف اجلامعات 

تساكنٕ ال ٓكل عً )دٔد ددًا( اليكدو مبػسّع ّمبعدل  % مً املكسزات الدزاض50٘ٔ ادئاشبعد 

 السضال٘.

 

  اإلدساٛات: 

باالطالع علٙ جمنل ما كيب سْلُ مً أدبٔات  وّٓكْخيياز الطالب اجملال البشجٕ،  .1

ليصو املسغد العلنٕ ، ّٓعلنٔ٘، أّ سضْز فعالٔات علنٔ٘ يف ٍرا اجملال ّدزاضات ّحبْخ

ُ جمالعلٙ اليعسف علٙ  عٔيُالعلنٔ٘ اليت ت ّالفعالٔاتبأٍه األّعٔ٘ املعسفٔ٘  بيعسٓف

 .البشجٕ
علٙ أٌ تيطه  حبجٔ٘ يف ٍرا اجملال ما لدُٓ مً أفكاز العلنٕ ٓعسض الطالب علٙ املسغد .2

 ّٓيداّهلا مع املسغد العلنٕاملْضْعات البشجٔ٘ ملسسل٘ املادطير باجلدٗ ّاألصال٘، 

لسضاليُ، ّللنسغد العلنٕ  تطذٔلَا مْضْعًا بَدف حتدٓد مػكل٘ البشح اليت ٓعيصو

، أّ املديصني يف أعضاٛ ٍٔٝ٘ اليدزٓظبعض خربات لالضيفادٗ مً  أٌ ْٓدُ الطالب

 ٍرا اجملال، أّ إدساٛ بعض املكابالت أّ الدزاضات االضيطالعٔ٘.
اليأكد مً صالسٔ٘ للبشح، ٓكْو الطالب قياع٘ الطالب ّمسغدِ باملْضْع، ّبعد  .3

ّٓسضلَا للنسغد  (2) علٔا   .املسفلالفكسٗ البشجٔ٘ ْذز مْضْعُ البشجٕ ّفل منبإعداد 

 العلنٕ عرب الربٓد اإللكرتّىٕ.
يف مدٗ ال  الفكسٗ البشجٔ٘ما كيبُ الطالب يف منْذز ٓكْو املسغد العلنٕ مبسادع٘  .4

عرب  سٜٔظ الكطه العلنٕزمسٔا لٓسفعَا  ،مْافكيُ علَٔاّيف سال  ،اتيذاّش أضبًْع

 .لٔيه اضيكنال إدساٛات اعينادٍا الربٓد اإللكرتّىٕ
 يعنٔنَاب املديص٘ اللذي٘ زٜٔظ ٓكْو ،بعد إسال٘ الفكسٗ العلنٔ٘ مً قبل زٜٔظ الكطه .5

)ّٓفضل أٌ حيرف اضه الطالب ّمسغدِ العلنٕ مً  اللذي٘ املديص٘أعضاٛ  علٙ

 ٍا.تطْٓسسْهلا ّإلبداٛ السأٖ  الينْذز(

البشجٔ٘ لليأكد مً ّضْح املػكل٘، ّمياضب٘ تدزع اللذي٘ املديص٘ بالكطه الفكسٗ  .6

، ّتكْو بالسد زمسٔا علٙ املْضْع، لكل مً الدزد٘ العلنٔ٘، ّاملدٗ ّاليدصص ّالطالب

 . مً تازٓذ ّزّدٍا أضبْعنياملسغد العلنٕ للطالب، حبد أقصٙ 
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 مع األخر باالعيباز زأٖ، أعضاٛ اللذي٘ املديص٘ آزاٛ ضْٛ يفالبشجٔ٘  الفكسٗ تعّدل .7

 الفكسٗ قبْل أّ تعدٓالت، بدٌّ الفكسٗ قبْل: ) بػأىَا اليْصٔ٘ ّتيدر ،العلنٕ سغدامل

 زفض أّ اللذي٘، أعضاٛ مً فسعٔ٘ جلي٘ مع أّ العلنٕ املسغد مع اليعدٓالت بإدساٛ

 .(مع ذكس الطبب الفكسٗ
 اليْصٔ٘ ُتسفع ،يف الكطه علٙ الفكسٗ بػكلَا اليَاٜٕ املديص٘لذي٘ اليف سال مْافك٘  .8

 جملظ علٙ لعسضَا الفكسٗ الكطه باعيناد زٜٔظ إىل املديص٘ اللذي٘ زٜٔظ مً

 .للنْافك٘ علَٔا الكطه

 العلنٕ، املسغد اضه، ّاضه الطالب ّالكطه جملظ يف البشجٔ٘ الفكسٗ عيْاٌ ُٓعسض .9

 يف لليظس املديص٘ اللذي٘ إىل بإعادتَا ّإما الفكسٗ، باعيناد إما اليْصٔ٘ ّتيه

 .الكطه جملظ أعضاٛ مً تعسض اليت امللشْظات
 املػسفبإغساف  زضاليُ ٓػسع الطالب بإعدادبعد مْافك٘ جملظ الكطه العلنٕ،  .10

 . ، إذا كاٌ البشح تكنٔلًٔاالعلنٕ
 السضال٘.السضال٘ ٓيطلب إعداد خمطط الربىامر مطاز  .11

 

 

 الصمئ٘ ددامل : 

 املدٗ املْضْع و

 اأضبًْع ال ٓيذاّش  املْضْععلٙ الطالب سْل مياضب٘ املسغد العلنٕ زد   .1

 أضبْعنيال ٓيذاّش  زد اللذي٘ العلنٔ٘ املديص٘ بالكطه   .2
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 بطه اهلل السمحً السسٔه   

  

   دامع٘ اإلماو حمند بً ضعْد اإلضالمٔ٘

   رتبٔ٘كلٔ٘ ال

   .............................................. قطــــه      

 

 
 

 أّاًل: املعلْمات العام٘:

 /ـُاضه الدازع

 موازي Oعاو           O                                  الربىامر 

 الرابع Oالثالث       O املطيْٚ الدزاضٕ احلالٕ

 هـ341/   /    البشجٔ٘تازٓذ تكدٓه الفكسٗ 

  اليدصص الدقٔل

 :ربيد اإللكرتوىيال                                       :       اجلوال ّضٔل٘ اليْاصل 
 

 

 عيْاٌ الفكسٗ البشجٔ٘

 

 املسغد العلنٕ املكرتح

 الدزد٘ العلنٔ٘

 اليْقٔع 
 

 

 اعيناد جملظ الكطه 
 هـ341( وتاريخ   /   /      القسه رقه )  جملسالفكرة البحثية جبلسة  اعتندت

 التوقيع:                                 د.  :                                    رئيس قسه

 (2) علٔا  (املادطير)مسسل٘  الدزاضات العلٔا البشجٔ٘ لطالبمنْذز إعداد الفكسٗ 

 com.                        @         لقسه : ل الربيد اإللكرتوىيلكرتوىية على ترسل ىسخة إمالحظة: 

mailto:Manaheg@gmail.com
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 ثاىًٔا: تفاصٔل الفكسٗ البشجٔ٘:

عيْاٌ الفكسٗ  (1)

 البشجٔ٘

 مػكل٘ البشح (2)

 أضٝل٘ البشح (3)

 أٍداف البشح (4)

املْضْعٔ٘  احلدّد (5)

 للبشح

احلدّد املكاىٔ٘  (6)

 للبشح

احلدّد الصماىٔ٘  (7)

 للبشح

 اجملينع ّالعٔي٘ (8)

: بشحجمينع ال

بشح:عٔي٘ ال

 كٔف ضٔيه اخئازٍا؟

 البشح ميَر (9)

البشجٔ٘  دّاتّاأل

 املطيددم٘ 

 

 بشحمصطلشات ال (10)

املصادز ّاملسادع  (11)

 السٜٔطٔ٘
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