المىضىع

َكدَ١
ملٔ ٖرا ايديٌٝ؟
ملاذا ٖرا ايديٌٝ؟
َعاٜري اختٝاز املػسف عً ٢ايتدزٜب
ب ١٦ٝعٌُ املػسف عً ٢ايتدزٜب
قٛاٖ ِ٥اَ ١يًُػسف عً ٢ايتدزٜب
مناذز ٖاَ ١يًُػسف عً ٢ايتدزٜب
َٗاّ املػسف عً ٢ايتدزٜب
إزغادات عاَ ١إلزضاٍ ايربٜد اإليهرتْٞٚ
إزغادات عاَ ١يتذٗٝص ًَف املتدزب
إزغادات عاَ ١يتذٗٝص ب ١٦ٝايتدزٜب
إزغادات عاَ ١الضتكباٍ املدزب
إزغادات عاَ ١الضتكباٍ املتدزبني
مناذز املػسف عً ٢ايتدزٜب

2

الصفحت

احلُد هلل ٚنفٚ ,٢ايصالٚ ٠ايطالّ عً ٢خري خًك٘ اير ٜٔاصطفٚ ,٢عً ٢آي٘ ٚصشب٘ َٔٚ
ضاز عًْٗ ٢ذِٗ ٚاقتف ,٢أَا بعد:
أخ ٞاملػسف ٚأخيت املػسف ,١تفدس عُاد ٠ايتطٜٛس ٚاجلٛد ٠بهِ ضُٔ فسٜكٗا ايتدزٜيب ,ايرٟ
ٜؤَٔ بطسٚز ٠ايتعاٌَ َع ايتدزٜب َٔ خالٍ زؤٚ ٣أٖداف ٚاضرتاتٝذٝات رلتًفْٛ ١عاً ٚنُا,
ٚأضايٝب تعتُد فهساً َتذددا ,فهساً ٜٓعس إىل املطتكبٌ باعتبازٖ ٙدف َتشسى أضاض٘ ْعاّ تدزٜيب
قَٚ ٟٛسٕ َٚتطٛز.
ٚإدزانا َٓا بايدٚز ايتٓفٝر ٟاحملٛز ٟيًُػسف عً ٢ايتدزٜب ٚاهلادف إىل جتٜٛد املٓع١َٛ
ايتدزٜب ١ٝبهاٌَ عٓاصسٖاٚ ,إسداخ ايتهاٌَ بٗٓٝا مبا ٜهفٌ حتطني رلسدات ب٦ٝات ايتدزٜب
املدتًف ;١سسصٓا بايعُاد ٠عًٚ ٢ضع أعً ٢املعاٜري يتذٜٛد عٌُ املػسفني عً ٢ايدٚزات ايتدزٜب.١ٝ
ٚاْطالقا َٔ َطٛ٦يٝتٓا يف عُاد ٠ايتطٜٛس ٚاجلٛد ٠بتشدٜد إطاز عًُ ٞيًُػسفني عً٢
ايتدزٜب ٚتطٜٛس أدا ِٗ٥ايتٓع ُٞٝبهفا ٠٤عاي ,١ٝدا( ٤دي ٌٝاملػسف) اير ٟحيٌُ بني ثٓاٜا ٙزؤ١ٜ
ٚاضش ١ملا ٜٓبػ ٞإٔ ٜه ٕٛعً ٘ٝعٌُ املػسف عً ٢ايتدزٜبَٚ ,ا ًٜصَ٘ َٔ أدٚات ٚمناذز ٚإزغادات
ألدا ٤عًُ٘ عً ٢أنٌُ ٚد٘.
ٚختاَا ْأٌَ إٔ حيكل ٖرا ايدي ٌٝتطًعات َػسفٓٝا ايرْ ٜٔفدس بٛدٛدِٖ ضُٔ فسٜكٓا
ايتدزٜيبٜٛ َٔٚ ,د ٕٚاالْطُاّ إيَ ِٗٝطتكبال ,ضاً٥ني املٛىل يًذُٝع ايتٛفٝل ٚايطداد.
عُٝد عُاد ٠ايتطٜٛس ٚاجلـٛد٠
د .حي ٢ٝبٔ ضًُٝإ احلفعـــٞ
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يإلداز ٟاملتُٝص اير ٟاْطِ يًفسٜل ايتدزٜيب
بعُاد ٠ايتطٜٛس ٚاجلٛدٚ ,٠مت تهًٝف٘ مبٗاّ
اإلغساف عً ٢ايدٚزات ٚاألْػط ١ايتدزٜب١ٝ
ضُٔ ايعُاد٠

4

عٓد تٛيٝو َٗاّ اإلغساف عً ٢ايتدزٜب ,ضٛف
تعٗس يو ايعدٜد َٔ املٗاّ ٚاإلدسا٤ات ٚايُٓاذز
اييت تتطًب َٓو إنُاهلا خالٍ نافَ ١ساسٌ
ايتدزٜب باعتبازى دص٤ا ال ٜتذصأ َٓٗا ,يرا دا٤
(دي ٌٝاملػسف) يٛٝضح يو خازط ١طسٜل
ايعًُ ١ٝاإلغساف ١ٝعً ٢ايتدزٜبٜٚ ,ديو عً٢
نــاف ١اإلدـــسا٤ات ٚايُٓـاذز ايالشَــ ١يو
نُػسف تٓفٝر ٟعً ٢ايدٚزات ايتدزٜب.١ٝ
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سسصت عُاد ٠ايتطٜٛس ٚاجلٛد ٠عً ٢اضتكطاب ايهفا٤ات اإلداز ١ٜاملتُٝص ٠ضُٔ فسٜكٗا
ايتدزٜيبٚٚ ,ضعت دلُٛع َٔ ١املعاٜري الختٝاز املػسفني عً ٢ايدٚزات ايتدزٜبٚ ,١ٝتتشدد ٖرٙ
املعاٜري يف:
اإلملاّ بايًٛا٥ح ٚاألْعُ ١اخلاص ١بعُاد ٠ايتطٜٛس ٚاجلٛد ٠بػهٌ عاّ ٚايتدزٜب بػهٌ خاص.
إداد ٠اضتدداّ بساَر احلاضب اآليٚ )Microsoft Office( ٞاآلالت املهتب.١ٝ
ايكدز ٠عً ٢سفغ املعًَٛات ٚأزغفتٗا ٚايسدٛع إيٗٝا.
ايكدز ٠عً ٢االبتهاز ٚايتذدٜد ٚاملطاُٖ ١يف تطٜٛس ايتدزٜب.
ايكدز ٠عً ٢ايتٛاصٌ ايفعاٍٚ ,ايتأثري باآلخس.ٜٔ
اَتالى َٗازات تٓع ١ُٝٝعايٚ ,١ٝااليتصاّ ايدقٝل باملٛاعٝد.

ميجٌ َكس ٚسد ٠تُٓ ١ٝاملٗازات غسف ١عًُٝات املػسف عً ٢ايتدزٜبٚ ,قاعدت٘ األضاض١ٝ
حلفغ ناف ١ايٛثا٥ل ايٛزق/١ٝاإليهرت ١ْٝٚاخلاص ١بايتدزٜب ,نُا إٔ طبٝع ١ايعٌُ املٝداْٞ
يًُػسف عً ٢ايتدزٜب تًصَ٘ بايتٛادد املطتُس يف َعٌُ/قاع ١ايتدزٜب خالٍ نافَ ١ساسٌ
ايتدزٜب.
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إٕ إزلاح ايعًُ ١ٝايتدزٜبٜ ١ٝتطًب َٔ املػسف عً ٢ايتدزٜب بٓا ٤دلُٛع َٔ ١ايكٛاِ٥
املسدع ١ٝاحملدث ١بصٛزَ ٠طتُس ٠بايتعاَ ٕٚع اجلٗات املعٓ ,١ٝتٓشصس فُٝا :ًٜٞ
َطُ ٢ايكا١ُ٥
ّ
 1قاَ ١ُ٥سدع ١ٝيفسٜل ٚسد ٠تُٓ١ٝ
املٗازات ٚاملهتب ايفين
 2قاَ ١ُ٥سدع ١ٝبفسٜل املدزبني يف
عُاد ٠ايتطٜٛس ٚاجلٛد٠
3

قاَ ١ُ٥سدع ١ٝيًددَات
ايًٛدطت ١ٝيًتدزٜب

4

قاَ ١ُ٥سدع ١ٝباملطازح ٚايكاعات
ٚاملعاٌَ ٚاملسافل املتاس ١يًتدزٜب

أبسش عٓاصس ايكا١ُ٥
تتطُٔ تعسٜفا مبٓطٛب ٞايفسٜلَٛٚ ,اعٝد
عًُِٗٚ ,طسم االتصاٍ بِٗ.
تتطُٔ تعسٜفا باملدزبنيٚ ,دٗات عًُِٗ,
ٚطسم االتصاٍ بِٗ.
تتطُٔ اجلٗات املطٛ٦ي ١عٔ تكدِٜ
رلتًف خدَات ايتدزٜب (ايطٝاف,١
املطبٛعات  ......إخل) ٚطسم االتصاٍ بٗا.
تتطُٔ َٛاقع املكسات املتاسٚ ١اجلٗات
املطٛ٦ي ١عٓٗاٚ ,طسم االتصاٍ بِٗ.

تعد مناذز ايتدزٜب أسد األدٚات اهلاَ ١يًُػسف عً ٢ايتدزٜبٚ ,قد سسصت عُاد ٠ايتطٜٛس
ٚاجلٛد ٠عً ٢تصُ ِٝعد ٠مناذز يطُإ دٛد ٠تٓفٝر ايتدزٜبٜ ,تطًب َٔ املػسف عً ٢ايتدزٜب
تعب٦تٗا ,أ ٚاإلغساف عً ٢تعب٦تٗا ,أ ٚطًب ْطدَٗٓ ١ا يف ساٍ أُُضٓدت َُٗ ١تعب٦تٗا إىل دٗ١
أخسٚ ,٣تتشدد ٖر ٙايُٓاذز فُٝا :ًٜٞ
ّ

َطُ ٢ايُٓٛذز
سصس املسغشني حلطٛز
دٚز ٠تدزٜب١ٝ
ايتشكل َٔ داٖصَ ١ٜعٌُ
احلاضب اآليٞ

3

نػف سطٛز ٚاْصساف

دٛد11 - 09 - ٕ -٠

4

َتابع ١تٓفٝر دٚز ٠تدزٜب١ٝ

دٛد12 - 09 - ٕ -٠

1
2

زقِ ايُٓٛذز

اجلٗ ١ايكا ١ُ٥عً ٢تعب ١٦ايُٓٛذز

دٛد09 - 09 - ٕ -٠

زٝ٥ظ ٚسد ٠تُٓ ١ٝاملٗازات

دٛد10 - 09 - ٕ -٠

املػسف عً ٢ايتدزٜب
املدزب  +املتدزبني ( حتت إغساف
َباغس َٔ قبٌ املػسف عً ٢ايتدزٜب ).
املػسف عً ٢ايتدزٜب

اسسص عً ٢تعب ١٦ايُٓاذز ايهرتْٝٚا,
سٝح ُُُٜٓع تعب ١٦ايُٓاذز ٜدٜٚا
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قبل انعقاد الدورة التدريبيت

أوال
.1

ايتٛاصٌ َع ٚسد ٠تُٓ ١ٝاملٗازات قبٌ َٛعد اْعكاد ايدٚز ٠ايتدزٜب( ١ٝبأزبع ١أٜاّ عً ٢اٌألقٌ),
يًشص ٍٛعً:٢
منٛذز سصس املسغشني حلطٛز دٚز ٠تدزٜب.١ٝ
ايطري ٠ايرات ١ٝيًُدزب.
إعالٕ ايدٚز ٠ايتدزٜب.١ٝ

.2

ايتٓطٝل ٚايتٛاصٌ َع املدزب قبٌ َٛعد اْعكاد ايدٚز ٠ايتدزٜب( ١ٝبَٛٝني عً ٢اٌألقٌ) ملعسف١
تٛدٗٝات٘ املتعًك ١بايدٚز ٠ايتدزٜب( ١ٝتٓطٝل اجلًٛع ,تٓفٝر األْػط ... ,١إخل)ٚ ,نريو
ي ًشص ٍٛعً ٢ايٓطد ١ايٓٗا ١ٝ٥احملهُ َٔ ١ايعسض ايتكدميٚ ٞاملاد ٠ايعًُ ١ٝيًدٚز٠
ايتدزٜب.١ٝ

.3

إزضاٍ بسٜد ايهرت ْٞٚجلُٝع املتدزبني قبٌ َٛعد اْعكاد ايدٚز ٠ايتدزٜب( ١ٝبٚ ّٛٝاسد),
ٜتطُٔ َا :ًٜٞ
إعالٕ ايدٚز ٠ايتدزٜب.١ٝ
دي ٌٝاملتدزب.
املاد ٠ايعًُ.١ٝ
ايطري ٠ايرات ١ٝيًُدزب.

.4

إزضاٍ بسٜد ايهرت ْٞٚيًُدزب قبٌ َٛعد اْعكاد ايدٚز ٠ايتدزٜب ( ١ٝبَٛٝني عً ٢األقٌ ),
ٜتطُٔ َا :ًٜٞ
دي ٌٝاملدزب.
منٛذز سصس املسغشني حلطٛز دٚز ٠تدزٜب.١ٝ
منٛذز َتابع ١املتدزبني.

.5

ايتشكل َٔ داٖص ١ٜب ١٦ٝايتدزٜب يف ض ٤ٛإزغادات جتٗٝص ب ١٦ٝايتدزٜب.
يف ساٍ تطًبت ايدٚز ٠ايتدزٜبٚ ١ٝدٛد َعٌُ ,فعً٢
املػسف عً ٢ايتدزٜب ايتشكل َٔ داٖصَ ١ٜعٌُ احلاضب اآلئَ ٞ
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خالٍ منٛذز ايتشكل َٔ داٖصَ ١ٜعٌُ احلاضب اآليٞ

.6

إعداد ًَف املتدزب (تبعا يعدد املتدزبني) ,عً ٢إٔ ٜتطُٔ َا :ًٜٞ
ًَف.
ْطد َٔ ١املاد ٠ايعًُ.١ٝ
منٛذز تك ِٝٝاملٗازات ٚايكدزات املهتطب َٔ ١ايدٚز ٠ايتدزٜب.١ٝ
منٛذز تك ِٝٝدٚز ٠تدزٜب.١ٝ
َطٛد.٠
قًِ.

.7

جتٗٝص (ْ 3طخ) َٔ ايُٓاذز ايتدزٜب ١ٝايتاي:١ٝ
نػف سطٛز ٚاْصساف.
منٛذز َتابع ١دٚز ٠تدزٜب.١ٝ
ثانيا

أثناء انعقاد الدورة التدريبيت

.1

ايتٛاصٌ ايتأند َٔ داٖص ١ٜب ١٦ٝايتدزٜبٚ ,انتُاٍ ناف ١خدَاتٗا َٚسافكٗا.

.2

ايتأند َٔ ضالَ ١عٌُ األدٗص ٠ايتكٓٚ ,١ٝجتٗٝصات ايعسض ايتكدمي.ٞ

.3

اضتكباٍ املدزب ٚاملتدزبنيٚ ,ايعٌُ عً ٢اضتكسازِٖ يف َكس ايتدزٜب.

.4

َتابع ١ضري ايدٚز ٠ايتدزٜبٚ ,١ٝايعٌُ عً ٢اْتعاَٗا.

.5

اإلغساف عً ٢تٓفٝر األْػط ١ايتدزٜبٚ ١ٝايتكُٝٝات سطب تٛدٗٝات املدزب.

.6

االْدَاز َع املتدزبني خالٍ فرتات االضرتاسٚ ,١أخر اْطباعاتِٗ ايعاَ ١س ٍٛايدٚز ٠بصٛز٠
ٚد.١ٜ

.7

تعب ١٦منٛذز (َتابع ١تٓفٝر دٚز ٠تدزٜب.)١ٝ

.8

اإلغساف عً ٢تعب ١٦نػف احلطٛز ٚاالْصساف َٔ قبٌ املدزب ٚاملتدزبني.
تكع عً ٢عاتكو َطٛ٦يَٓ ١ٝح اإلذٕ يًُتدزبني عٓد

اضت٦راِْٗ ملػادزَ ٠كس ايدٚز ٠ايتدزٜب ١ٝيبعض ايٛقتٚ ,جيب عًٝو
ٚقت٦ر َساعا ٠ضٛابط االضت٦رإ املتطُٓ ١إٔ ال ٜه ٕٛاالضت٦رإ
خالٍ ايطاع ١األٚىل َ ٔ ايدٚز ٠ايتدزٜبٚ ,١ٝإٔ ال ٜتذاٚش االضت٦رإ
 َٔ ٪10دلٌُ شَٔ ايدٚز ٠ايتدزٜب١ٝ
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ثالثا

بعد انتهاء الدورة التدريبيت

.1

مجع املطتًصَات املهتب ١ٝاملتبكٚ ,١ٝسفعٗا يف َكس ٚسد ٠تُٓ ١ٝاملٗازات.

.2

تطً ِٝايُٓاذز ايتاي ١ٝيٛسد ٠تُٓ ١ٝاملٗازات:

ّ

ْٛع
ايُٓٛذز

َطُ ٢ايُٓٛذز

 3منٛذز َتابع ١تٓفٝر دٚز٠
تدزٜب.١ٝ

Hard
Copy

.3

ٚسد ٠تُٓ ١ٝاملٗازات

 2نػف احلطٛز ٚاالْصساف.

Hard
Copy

ْعاّ االتصاالت اإلداز١ٜ

ايتشكل َٔ داٖصَ ١ٜعٌُ
 1احلاضب اآلي ٞاملطتددّ يف
ايتدزٜب.

Word

آي١ٝ
دٗ١
االضتالّ االضتالّ

َٛعد االضتالّ
قبــــٌ َٛعـــد ايــدٚز٠
ايتدزٜب ١ٝبأزبعــ ـ ـ ـ ـ١
اٜاّ عً ٢األقٌ.
خــــــالٍ ( )48ضـ ـاع١
بعـــد اْتٗـــــــا ٤ايدٚز٠
ايتدزٜب.١ٝ
خــــــالٍ ( )48ضـــاع١
بعـــد اْتٗـــــــا ٤ايدٚز٠
ايتدزٜب.١ٝ

اضتالّ ايُٓاذز ايتدزٜب َٔ ١ٝقبٌ املدزب ٚاملتدزبنيٚ ,أزغفتٗا ايهرتْٝٚاٚ ,تتشدد ايُٓاذز يف:

ّ

َطُ ٢ايُٓٛذز

ْٛع
ايُٓٛذز

عدد
ايٓطخ

دٗ١
ايتطًِٝ

1

َتابعـ ـــ١
املتدزبني

Excel

1

املدزب

آي١ٝ
االضتالّ
ْعاّ
خــــالٍ ( )48ض ــ ـاع١
االتصاالت بعد اْتٗا ٤ايدٚز٠
اإلداز ١ٜايتدزٜب.١ٝ

Hard
Copy

بعدد
املتدزبني املتدزبني

ٜدٟٚ

خــــالٍ ( )48ض ــ ـاع١
بعد اْتٗا ٤ايدٚز٠
ايتدزٜب.١ٝ

Hard
Copy

بعدد
املتدزبني املتدزبني

ٜدٟٚ

فــــــٛز االْتٗــــــــأَ ٤
ايدٚز ٠ايتدزٜب.١ٝ

تك ِٝٝاملٗازات
ٚ 2ايكــ ـ ــ ـ ــ ـدزات
املهتطبـ ـ ـَٔ ١
ايدٚز ٠ايتدزٜب١ٝ
تك ِٝٝدٚز٠
3
تدزٜب١ٝ
.4

َٛعد االضتالّ

َتابع ١عًُٝات إصداز غٗادات املدزب ٚاملدزبنيٚ ,تٓطٝل عًُٝات تطًُٗٝا هلِ.
عًٝو ايتأند قبٌ اضتالّ أ ٟمنٛذز َٔ انتُاٍ
ناف ١بٓٛدَٚ ,ٙسادع ١ايُٓٛذز َع اجلٗ ١اييت تك ّٛبتطًُ٘ٝ
10

الضتهُاٍ أْ ٟكص يف بٝاْات٘

ٜتطًب َٓو نُػسف عً ٢ايتدزٜب ايتعاٌَ بػهٌ داَ ِ٥ع زضا ٌ٥ايربٜد اإليهرت,ْٞٚ
ُُُُٜٓٚصح باتباع ايكٛاعد ايتاي ١ٝملساضالتو اإليهرت:١ْٝٚ
.1

انتب عٓٛإ زضاي ١ايربٜد االيهرت ْٞٚبػهٌ رلتصس ٚٚاضحُُٜ ,عرب بػهٌ دً ٞعٔ َطُٕٛ
ايربٜد املسضٌ.

.2

انتب حتٚ ١ٝخامت ١يهٌ بسٜد ايهرت ْٞٚتك ّٛبإزضاي٘.

.3

اسسص عً ٢ضالَ ١يػتو املهتٛب ١إَالٝ٥ا ٚسلٜٛا.

.4

اسسص عً ٢تكً ٌٝسذِ املسفكات قدز اإلَهإ.

.5

اضتددّ خاص )BCC( ١ٝيف ساٍ إزضاٍ ذات ايربٜد اإليهرت ْٞٚإىل أنجس َٔ غدص ,عٝح
ال تعٗس عٓا ٜٔٚايربٜد اإليهرت ْٞٚجلُٝع األغداص املسضٌ إيٚ ,ِٗٝضع عٓٛإ ايربٜد
االيهرت ْٞٚايسمس ٞاخلاص بو نُػسف عً ٢ايتدزٜب يف خاْ.)To( ١

.6

ْعِ زضاي ١ايربٜد اإليهرت ْٞٚعً ١٦ٖٝ ٢فكسات بطٝطَٛٚ ١دص ٠يتطٌٗ قسا٤تٗا.

.7

اضتددّ خطٛط ايٓعاّ األضاضٚ ,١ٝاضتددّ فكط ايً ٕٛاألضٛد يًهتابٚ ,١يف ساٍ زغبت
باإلغاز ٠إىل أدصا ١َُٗ ٤ضُٔ ايسضاي ١قِ باضتدداّ ايُٓط ايعسٜض (.)Bold

.8

اختتِ َساضالتو بهتاب ١امسو ايجالثٚٚ ,ٞظٝفتوٚ ,بٝاْات االتصاٍ بو خالٍ ايعٌُ ,حتت
َعًٚ ١سد ٠تُٓ ١ٝاملٗازات.

.9

اسسص عً ٢إزضاٍ زضاي ١ايهرت ١ْٝٚتػهس َٔ خالهلا املدزب ٚاملتدزبني عًَ ٢ػازنتِٗ يف
األْػط ١ايتدزٜبٚ ,١ٝذيو يف اي ّٛٝايتاي ٞالْتٗا ٤ايدٚز ٠ايتدزٜب.١ٝ

 .11تفكد ايربٜد اإليهرت ْٞٚباْتعاّٚ ,تأند َٔ ايسد عً ٢مجٝع زضا ٌ٥ايربٜد اإليهرت ْٞٚايٛازد٠
إيٝو خالٍ ( )48ضاع ١نشد أقص.٢

11

ٜعد ًَف املتدزب دص٤ا زٝ٥طا َٔ ايدٚز ٠ايتدزٜبٚ ,١ٝتٓعهظ َٔ خالي٘ ٖٜٛتٓا يف عُاد٠
ايتطٜٛس ٚاجلٛد ,٠يرا اسسص عً ٢تٓعًَ ِٝف املتدزب بػهٌ أَجٌَ ,تبعا َا :ًٜٞ
.1

تٛسٝد مجٝع ًَفات املتدزبني َٔ سٝح ايػهٌ ٚاملطُ.ٕٛ

.2

تستٝب ذلتٜٛات ًَف املتدزب نايتاي:ٞ

دد ٍٚاحملتٜٛات

1

املاد ٠ايعًُ١ٝ

2
منٛذز ايتكِٝٝ
ايكبً/ٞايبعدٟ

3

منٛذز تك ِٝٝدٚز٠
تدزٜب١ٝ

4
َطٛد٠

5

قًِ

6
ُُٜعد َطُ ٕٛدد ٍٚاحملتٜٛات ضُٔ ًَف

12

املتدزب ,ذلدد ٚثابت يف نٌ دٚز ٠تدزٜب١ٝ

تعد ايب ١٦ٝايتدزٜب ١ٝأسد أِٖ زنا٥ص َٓع ١َٛايتدزٜبٚ ,اييت هلا تأثري بايؼ يف دٛد ٠ايتدزٜب
ٚفعايٝت٘ٚ ,جيب عً ٢املػسف عً ٢ايتدزٜب تٗ ١٦ٝب ١٦ٝايتدزٜب ٚفكا يًُٛاصفات ايتاي:١ٝ
.1

ٚضع يٛسات إزغاد ١ٜملكس ايدٚز ٠ايتدزٜب ,١ٝحتٌُ اضِ ايعُادَ ٚ ٠طُ ٢ايدٚز ٠ايتدزٜبٚ ,١ٝ
تازخيٗا  ٚتٛقٝتٗا.

.2

ٚضع ضتاْد تسسٝيب ثابت -طٛاٍ أٜاّ ايتدزٜب ,-خازز بٛاب ١ايكاع ١ايتدزٜب( ١ٝبايتعاَ ٕٚع
املهتب ايفين).

.3

ٚضع طاٚي ١اضتكباٍ عٓد بٛابَ ١كس ايتدزٜب َٔ اجلٗ ١اخلازد ,١ٝالضتعُاهلا يف اضتكباٍ
املتدزبني  ٚتٓطٝل احلطٛز  ٚاالْصساف  ٚايسد عً ٢االضتفطازات.

.4

تهًٝف عُاٍ ايٓعاف ١بتٓعَ ِٝكس ايتدزٜب ٚفكا يتٛدٗٝات املدزبٚ ,تستٝب أَانٔ دًٛع
املتدزبني يف ض ٤ٛذيو قبٌ بد ٤اْعكاد ايربْاَر ايتدزٜيب ٚأثٓا ٤فرتات ايتٛقف.

.5

تهًٝف عُاٍ ايٓعاف ١بتٓعٝف ٚتستٝب َكس ايتدزٜب َٚسافك٘ ٚتعطري أدٛا ٘٥قبٌ بد ٤ايدٚز٠
ايتدزٜبٚ ١ٝخالٍ فرتات ايتٛقف يًصال ٠أ ٚاالضرتاسٚ ,١تَٗ ١ٜٛكس ايتدزٜب بفتح مجٝع
ايٓٛافر قبٌ بد ٤ايدٚز ٠ايتدزٜب ١ٝبٓصف ضاع ١عً ٢األقٌ يتذدٜد أدٛا ٤املكس نُا ٜتِ ذيو
بػهٌ دٚز ٟيف نٌ فرتات ايتٛقف.

.6

إعداد بطاقات بأمسا ٤املتدزبني تٛضع أَاّ نٌ َتدزب عً ٢ايطاٚي.١

.7

ايتٛد ٘ٝباضتبعاد نٌ ايهساض ٞايصا٥د ٠عٔ عدد املتدزبني بكاع ١ايتدزٜب ٜ ٚساع ٢ذيو بػهٌ
دٚز.ٟ

.8

ايتأند َٔ انتُاٍ جتٗٝصات ايطاٚي ١املدصص ١خلدَات ايطٝاف.١

13

تكع عً ٢عاتكو نُػسف عً ٢ايتدزٜب َطٛ٦ي ١ٝاضتكباٍ املدزبٚ ,ست ٢تتِ إدسا٤ات
اضتكبايو بػهٌ أَجٌُُُُٜ ,سد ٢اتباع َا :ًٜٞ
.1

بادز باالتصاٍ عً ٢املدزب يف ٚقت َبهس خالٍ  ّٜٛايتدزٜبٚ ,قِ بإزغاد ٙإىل املهإ املدصص
الضتكباي٘.

.2

اسسص عً ٢إٔ تهَ ٕٛتٛاددا يف املهإ املدصص الضتكباٍ املدزب قبٌ ٚصٛي٘.

.3

بادز بإيكا ٤ايتش ١ٝعً ٢املدزبٚ ,زسب ب٘ عفاٚ ٠ٚيطف.

.4

قدّ ْفطو يًُدزبٚ ,قِ بازتدا ٤بطاقَٛ ١ضح عًٗٝا تعسٜفا عٓو.

.5

ابتطِ يًُدزبٚ ,اسسص عً ٢اضتُساز ايتٛاصٌ ايبصس ٟاملباغس َع٘ عٓد حتٝت٘ أ ٚذلادثت٘.

.6

قِ بإزغاد املدزب إىل َسافل ٚخدَات املكس اييت قد حيتادٗا خالٍ فرت ٠ايتدزٜب.

.7

زافل املدزب إىل َكس ايتدزٜبٚ ,اسسص عً ٢اضتكساز ٙباملكس.

14

تكع عً ٢عاتكو نُػسف عً ٢ايتدزٜب َطٛ٦ي ١ٝمتجٚ ٌٝسد ٠تُٓ ١ٝاملٗازات يد ٣املتدزبني,
ٚستٜ ٢تِ متجًٝو يًٛسد ٠عً ٢أنٌُ ٚدُُُُٜ٘ ,سد ٢اتباع َا :ًٜٞ
.1

اسسص عً ٢إٔ تهَ ٕٛتٛاددا يف َكس ايتدزٜب قبٌ ضاعٚ ١اسد ٠عً ٢األقٌ َٔ َٛعد اْعكاد
ايدٚز ٠ايتدزٜب.١ٝ

.2

بادز بإيكا ٤ايتش ١ٝعً ٢املتدزبنيٚ ,زسب ظُٝع املتدزبني عفاٚ ٠ٚيطف.

.3

قدّ ْفطو يًُتدزبنيٚ ,قِ بازتدا ٤بطاقَٛ ١ضح عًٗٝا تعسٜفا عٓو.

.4

ابتطِ يًُتدزبنيٚ ,اسسص عً ٢اضتُساز ايتٛاصٌ ايبصس ٟاملباغس َعِٗ عٓد حتٝتِٗ أٚ
ذلادثتِٗ.

.5

ادب عً ٢مجٝع اضتفطازات املتدزبنيٚ ,ابتعد عٔ األدٛب ١ايكصريَ ٠جٌْ :عِ ,ال َٔ ,املُهٔ,
 ....إخل.

15

16

ناف ١ايُٓاذز َتاس ١ايهرتْٝٚا عرب بٛاب١
ايتدزٜب يف املٛقع االيهرت ْٞٚيعُاد ٠ايتطٜٛس
ٚاجلٛدhttp://dqd.nu.edu.sa :٠
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َطُ ٢ايدٚز ٠ايتدزٜب١ٝ
 ايهادز األنادميٞ
 ايهادز اإلدازٟ
 ايكطِ ايسدايٞ
 ايكطِ ايٓطاٞ٥

ف ١٦ايتدزٜب
َكس ايتدزٜب
ايّٛٝ
ايعدد ايهً ٞيًُسغشني

ّ
1

ايهً/١ٝايعُاد٠

ايتأزٜخ
ساالت االعتراز

عدد املسغشني

/

ٖ143 /ـ

تفاص ٌٝعاَ ١عٔ املسغشني

2
3
4
5
6
7
8
9
10

َالسع:١
جيب إزفام قا ١ُ٥بأمسا ٤املسغشني حلطٛز ايدٚز ٠ايتدزٜب١ٝ
18

َطُ ٢ايدٚز ٠ايتدزٜب١ٝ
َكس َعٌُ احلاضب اآلي ٞنً١ٝ
املٛاعٝد املتاس ١يًُعٌُ
اضِ َط ٍٛ٦ايدعِ ايفين
يًُعٌُ
اي ّٛٝاحملدد يًدٚز٠
ايتدزٜب١ٝ
عدد املسغشني يًشطٛز

زقِ ايطابل

ّ

قا ١ُ٥املسادعات

1

تتٛافس يٛس ١إزغادات بايكٛاعد املتبع ١باملعٌُ
ايتهٝٝف ٜعٌُ بػهٌ دٝدٜٚ ,تٝح ايتشهِ
بدزد ١احلساز٠
اإلضا ٠٤تعٌُ بػهٌ دٝد
ٜتٛافس دٗاش عسض ضٞ٥ٛ
تتٛافس ضبٛز ٠بٝطاَٚ ٤طتًصَات ايهتاب ١عًٗٝا
ٜتٛافس َهتب ٚنسضَ ٞستفع يًُدزب
ٜتٛافس دٗاش ساضب آي ٞيًُدزب
تتٛافس أدٗص ٠ساضب آي ٞيًُتدزبني ,مبعدٍ
دٗاش يهٌ َتدزب
نًُات املسٚز املدصص ١يألدٗص ٠تعٌُ بػهٌ
صشٝح
غبه ١اإلْرتْت تعٌُ بهفاَٛٚ ,٠٤صٛي١
ظُٝع أدٗص ٠احلاضب اآليٞ
تٛافس ايرباَر املطًٛب ١يًدٚز ٠ايتدزٜب ١ٝعً٢
أدٗص ٠احلاضب اآليٞ

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

زقِ
اجلٛاٍ
ايتأزٜخ

/

َتشكل

غري
َتشكل

ٖ143 /ـ

املالسعات

تٛقٝت ايتشكل َٔ داٖص ١ٜاملعٌُ
ٖ143 / /ـــ
ايتازٜخ
ايّٛٝ
اضِ املػسف عً ٢ايتدزٜب
ايتٛقٝع
19

َطُ ٢ايدٚز ٠ايتدزٜب١ٝ
ايّٛٝ

ايتأزٜخ

/

ٖ143 /ـ

املتدزبٕٛ
ّ

االض ـــِ

االْصــساف
احلطــٛز
ايصَٔ ايتٛقٝع ايصَٔ ايتٛقٝع

َالسعــات

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

املدزب
ّ

االض ـــِ

1

20

االْصــساف
احلطــٛز
ايصَٔ ايتٛقٝع ايصَٔ ايتٛقٝع

َالسعــات

َطُ ٢ايدٚز ٠ايتدزٜب١ٝ
اضِ املدزب
َكس ايتدزٜب
ايّٛٝ

عدد املتدزبني

ّ

اإلد ـ ــ ــسا٤

1

3

َال ١ُ٥ايكاع ١ايتدزٜبٚ ١ٝجتٗٝصاتٗا
(اإلضا ,٠٤ايتٗ ,١ٜٛايطاٚالت .اخل)
َال ١ُ٥اخلدَات املطاْد٠
(ايطٝاف , ١االضرتاس ,١املطبٛعات ... ,اخل)
نفا ٠٤األدٗص ٠ايتكٓ١ٝ
(نُبٛٝتس ,بسٚدهتٛز....... ,إخل).

4

ايتصاّ املدزب مبٛاعٝد ايدٚز ٠ايتدزٜب.١ٝ

5

ايتصاّ املتدزبني مبٛاعٝد ايدٚز ٠ايتدزٜب.١ٝ

6

اْتعاّ ضري ايدٚز ٠ايتدزٜب١ٝ

2

ايتأزٜخ

/

َتشكل

غري
َتشكل

ٖ143 /ـ
املالسعات

مالحظاث أُخري:

اضِ املػسف عً ٢ايتدزٜب
ايتٛقٝع
21

