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 :ررقملا فصو
    .ةيلمعلا اEاقيبطت عم اهمادختسا تالاجمو ت;ايبلا دعاوقب بلاطلا فيرعت ىلإ ررقملا اذه فدهي
 
   : ررقملا فدهأ

 .اهعاونأو ت;ايبلا دعاوق ىلع فرعتلا .1
 .ت;ايبلا دعاوق مادختسا تالاجم ىلع فرعتلا .2
 .ت;ايبلا دعاوق مادختسا تازيمم ىلع فرعتلا .3
 .ت;ايبلا دعاوق ىلع نيمئاقلا صاخشألا ماهم ىلع فرعتلا .4
 .ا^ ةطبترملا ميهافملاو ةيقئالعلا ت;ايبلا دعاوق ىلع فرعتلا .5
 .ت;ايبلا دعاوق يف ةطبارلا ةقالعلاو نايكلا جذومن مسرو ميمصت ةراهم ناقتإ .6
 .لوادج ىلإ ةيقئالعلا ت;ايبلا دعاوق ميماصت ليوحت ةراهم ناقتإ .7
 .)ريراقتلا ءاشنإ ،ت;ايبلا ثيدحت ،تامالعتسالا ءاشنإ( ت;ايبلا دعاوق ةجلاعم تاراهم ناقتإ .8
 .ت;ايبلا دعاوق ةرادإو ءاشنإل ”MS Access“ جم;رب مادختسا ةراهم ناقتإ .9

 .ررقملا عورشم زاجنإل تاعومجم يفع لمعل� ينواعتلا لمعلا ةراهم ناقتإ .10
 :عجارملا

 .تاقيبطتو ضورعو ةلثمأ نم ررقملا ةذاتسأل يصخشلا عقوملاا ىلع ضرعي ام لك -1
 ةطشنأو لمع قاروأو تاظحالم نم ةرضاحملا يف ركذي ام عيمج -2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لصاوتلا لئاسو بتكملا ةيبتكملا تاعاسلا ةرضاحملا تاقوأ ةذاتسألا مسا

 قلدهلا ليسأ
 ١-١١سيمخلا

 بساح لمعم ١ ىنبم
٢٢ 

 ١٠-٨ سيمخلا
 

 ٢٦:ىنبملا
 ١ :رودلا
 ٣٥:بتكملا

 
 

 :ينورتكلإلا ديربلا
asalhadlaq@ksu.edu.sa 

 :ملعتلا ةرادإ ماظن
https://fac.ksu.edu.sa/asalhadlaq 
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  :تاجردلا عيزوت
 

 دــــــــنبلا ةقحتسملا ةجردلا

 ةيلمعو ةيرظن ةريصق تارابتخا ةجرد 20
 عورشملا ةجرد 20
 يلصفلا رابتخالا ةجرد 20
   يئاهنلا رابتخالا ةجرد  40

 يلامجإلا ةجرد 100
 

 :ررقملا تابلطتم

 تاقيبطتلا نأ ثيح ،ةرضاحم لك يف اهذيفنت متي يتلا ةيلمعلا تاقيبطتلا نم ةدافتسالا متي ىتح روضحلا ىلع صرحلاو ةرضاحملا تقو روضحل� مازتلالا §

 .عورشملاو ةريصقلا تارابتخالا زاجنإل ةماه ةيلمعلا

 .ةددحملا تاقوألا يف هلحارم نم ةلحرم لك يف عورشملا زاجنإ ىلع صرحلا §

 .ملعتلا ةرادإ ماظن ىلعو لاع ١٢٠٧ ررقملا ةحفص ىلع ةدوجوملا ت;العإلل يرود لكشب ةعباتملا §

 .ينورتكلالا ديربلا قيرط نع وأ ةيبتكملا تاعاسلا لالخ ررقملا ةذاتسأ عم لصاوتلا يف يدرتت ال ررقملا نع ةلئسأ يأ دوجو ةلاح يف §

 عفر متي ةلاحلا هذه يفو( يموكح ىفشتسم نم يبط رذع دوجو لاحب الإ ةداملا نم ةبلاطلا نامرح متي هنأف %25 بايغلا ةبسن تزواجت لاح يف §

 .)رذعلا لوبق يف رظنلل ديمعلاو مسقلا ةليكول ةيبطلا ريراقتلا

 .بايغلا لاح يغ اEداعإ متتالو ةدحاو  ةرم ىرجت ةريصقلا تارابتخالا §

 .ررقملا لماك يف ليدبلا رابتخالا نوكيسو يموكح ىفشتسم نم لوبقم يبط رذع دوجوب الإ يلصفلا ناحتمالا ةداعÀ حمسي ال §
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  :ررقملا عيزوت

عوـــبسألا ت  فیلاكتلاو ماھملا عوضوملا 

مرحم ٢  1  
Sep 1 

  *ةئیھتلا*

مرحم ٩  2  
Sep 8 

  اEازيممو ةقالعلا تاذ ميهافملاو ت;ايبلا دعاوق ةيهام

مرحم ١٦  3  
Sep 15 

  ت;ايبلا ةدعاق ميمصت :ةيقئالعلا ت;ايبلا دعاوق

مرحم ٢٣  4  
Sep 22 

 ةرضاحم دجوي ال ،ينطولا مويلا ةزاجإ لوادج ىلإ ةطبارلا ةقالعلاو نايكلا جذومن ليوحت

مرحم ٣٠  5  
Sep 29 لوادج ىلإ ةطبارلا ةقالعلاو نايكلا جذومن ليوحت + 

 لوألا ريصقلا رابتخالا
 لوألا ريصقلا رابتخالا

رفص ٧  6  
Oct 6 

 Access ت;ايبلا دعاوق جم;رب + عيراشملا عيزوت
 ةرضاحملا يف ١ لمع ةقرو

  

رفص ١٤  7  
Oct 13 

 Access ت;ايبلا دعاوق جم;رب
 ةرضاحملا يف ٢ لمع ةقرو

 عورشملا نم ىلوألا ةلحرملا ميلست

رفص ٢١  8  
Oct 20 عورشملا نم ىلوألا ةلحرملا ىلع تاظحالم 

 Access ت;ايبلا دعاوق جم;رب
 )Access( يناثلا ريصقلا رابتخالا

رفص ٢٨  9  
Oct 29 

 Access ت;ايبلا دعاوق جم;رب
 ةرضاحملا يف ٣ لمع ةقرو

 عورشملا نم ةيناثلا ةلحرملا ميلست

لوألا عيبر ٦  10  
Nov 3 عورشملا نم ةيناثلا ةلحرملا ىلع تاظحالم 

 Access ت;ايبلا دعاوق جم;رب
 ةرضاحملا يف ٤ لمع ةقرو

 يلصفلا رابتخالل ريضحتلا

11  
 عيبر ١٧-١٣

لوألا  
Nov 10-14 

 عورشملا نم ةثلاثلا ةلحرملا ىلع لمعلا يلصفلا رابتخالا

لوألا عيبر ٢٠  12  
Nov 17 

 عورشملا نم ةثلاثلا ةلحرملا ميلست عورشملا نم ةعبارلا ةلحرملا ىلع لمعلا

لوألا عيبر ٢٧  13  
Nov 24 

 عورشملا نم ةعبارلا ةلحرملا ميلست )ىلوألا تاعومÌا( عيراشملا ضرع

يناثلا عيبر ٤  14  
Dec 1 ا( عيراشملا ضرعÌةريخألا تاعوم( 

 تدجو نإ ةليدبلا تارابتخالا + ةعجارم
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 ررقملا ىوتحم

 ةيميدقتلا ضورعلا نم ررقملا ىوتحملا عوضوملا

 ميهافملاو ت;ايبلا دعاوق ةيهام
 اEازيممو ةقالعلا تاذ

 :ىلوألا ةرضاحملا
 ت;ايبلا دعاوق يهام •
 ت;ايبلا دعاوقب ةطبترم ميهافم •
 ت;ايبلا دعاوق مادختسا Îازم •
 ت;ايبلا دعاوق ىلع لمعل� نومئاقلا •

 

 ءاشنإ :ةيقئالعلا ت;ايبلا دعاوق
 ت;ايبلا دعاوق

 :ةيناثلا ةرضاحملا
 ت;ايبلا دعاوق عاونأ •
 ت;ايبلا دعاوق ءاشنإ لحارم •
 ت;ايبلا ةدعاق ميمصت :ىلوألا ةلحرملا •

 ليوحت :ت;ايبلا دعاوق ءاشنإ
 ىلإ ةطبارلا ةقالعلاو نايكلا جذومن
 لوادج

 :ةثلاثلا ةرضاحملا
 لوادج ىلإ ةطبارلا ةقالعلاو نايكلا جذومن ليوحت :ةيناثلا ةلحرملا •
 :لوادج ىلإ ةطبارلا ةقالعلاو نايكلا جذومن ليوحتل ثالثلا تالاحلا •
 دحاول دحاو ةقالع :ىلوألا ةلاحلا •
 ددعتمل دحاو ةقالع :ةيناثلا ةلاحلا •
 ددعتمل ددعتم ةقالع :ةثلاثلا ةلاحلا •
 ةيلمع تاقيبطت •

 Access ت;ايبلا دعاوق جم;رب
 لماعتلاو ةماع ةحمل :لوألا ءزجلا

 لوادجلا عم

 :ةعبارلا ةرضاحملا
 جم;ربلا ىلع فرعتلا •
 ةغراف ت;ايب ةدعاق ءاشنإ •
 لوادجلا ءاشنإ •
 لوادجلا ضرع قرط •
 ت;ايبلا عاونأ •
 تالجسلا نيب لقنتلا •
 اهفينصتو اهبيترتو ت;ايبلا نع ثحبلا •

 Access ت;ايبلا دعاوق جم;رب
 ءاشنإو لوادجلا طبر :يناثلا ءزجلا

 تاقالعلا

 :ةسماخلا ةرضاحملا
 لودجلا يف يساسألا حاتفملا نييعت •
 لوقحلا صئاصخ طبض  •
 لوادجلا طبر •

 Access ت;ايبلا دعاوق جم;رب
 تامالعتسالا :ثلاثلا ءزجلا

 :ةسداسلا ةرضاحملا
 مالعتسالا ميمصت قيرط نع تامالعتسالا ءاشنإ •
 تامالعتسالا جلاعم قيرط نع تامالعتسالا ءاشنإ •
 )تقولاو خيراتلا ،ةيئانثلا ،ةيصنلا ،ةيمقرلا( اهعاونأ فلتخمب ت;ايبلا طورش ةباتك •
 تامالعتسالا يف ةبكرملا طورشلا ةباتك •
 اهجئاتن راهظإو ةيباسحلا تايلمعلا ذيفنت •
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 Access ت;ايبلا دعاوق جم;رب
 ريراقتلاو جذامنلا :عبارلا ءزجلا

 :ةعباسلا ةرضاحملا
 جذامنلا مادختسا Îازم •
 جذامنلا جلاعم مادختس� جذامنلا ءاشنإ •
 جذامنلا ميمصت ليدعت •
 جذامنلا يف ةيباسحلا تايلمعلا ءارجإ •
 جذامنلاو ريراقتلا نيب فالتخالا هجوأ •
 ريراقتلا جلاعم مادختس� ريراقتلا ءاشنإ •
 ريراقتلا ميمصت ليدعت •
 ةعابطلل تاحفصلا دادعإ •

 

 


