
  ذطخ411:                        يفطزاخ انًمطض      جايؼح انًهك ؼؼىز

ي انثاٌ: انسضاؼًكهٍح اَزاب                                                                                             انفظم 

هـ 1436/ 1435:       انؽُح انسضاؼٍح

 

 

: يؼهىياخ انًحاضط

 

اؼى انًحاضط  َٕسِ ثُذ ػجذهللا انُؼيى . د

 انؽاػاخ انًكرثٍح  سبػبد6

 ضلى انًكرة 83

nalnaim@ksu.edu.sa 

 
 ػُىاٌ انثطٌسي اإلنكرطوًَ

 

 

 :يؼهىياخ انًمطض

 

 اؼى انًمطض حهقخ ثحش

 ضلى انًمطض  ذطخ411

رذسيت انطبنجخ ػهى انشجٕع إنى انًصبدس انزبسيخيخ ٔكيفيخ االسزفبدح يُٓب في 

 .كزبثخ ثحٕس ػهًيخ يٕصقخ

 ذىطٍف انًمطض

 انزؼشف ػهى يشكهخ انجحش انزبسيخي
 اخزيبس انًٕضٕع

 االسزفبدح يٍ انًصبدس انزبسيخيخ

 رشريت األفكبس ٔرذٔيُٓب

 رقذيى انجحش انزبسيخي ثأسهٕة يٕضٕػي
 

انًُظىص ػهٍها فً  )َىاذج انرؼهى 

 (ذىطٍف انًمطض

.ٌرراض األؼراش يجًىػاخ يٍ يظازض يرُىػح ػهى يط انؼظىض اإلؼاليٍح  
 

 نكرة انطئٍؽٍح       ا

mailto:nalnaim@ksu.edu.sa


أطىل انثحس انراضٌرً: ػثسانىاحسشَىٌ طه  
انًؽاػس فً كراتح انثحىز: اَطىٍَىغ تططغ  

كراتح انثحس انؼهًً: ػثسانىهاب أتى ؼهًٍاٌ  

لىاػس ويطاحم انثحس انؼهًً: يسحد أتى انُظط  

ػهى انراضٌد ويُاهج انًؤضذٍٍ فً ػهى انراضٌد: ػثس انحًٍس طائة  

يُهج انثحس فً انراضٌد: ػًط انؼمٍهً  

انثحس فً انراضٌد لضاٌا انًُهج واإلشكاالخ: ػاطى انسؼىلً  

ضثظ انُض وانرؼهٍك ػهٍه: تشاض ػىاز يؼطوف  

يُهج انُمس انراضٌرً: ػثًاٌ يىافى  

يؼجى انثهساٌ: ٌالىخ انحًىي  

نؽاٌ انؼطب: اتٍ يُظىض  

األػالو: ذٍط انسٌٍ انعضكهً  

 يشاجغ حذيضخ يقبالد ٔثحٕس رشجغ إنيٓب انطبنجخ في حيُّ يٍ انذٔسيبد راد 

.انؼالقخ ثًٕضٕع ثحضٓب  
 

:يشاجغ يزخصصخ  
 

 

 

 

 

 

 

 :يصبدس ركًيهيخ
 

 

 

 انًشاجغ انزكًيهيخ              
 

 

 

 

 :ططق انرمٍٍى
 

  ذاضٌد انرغصٌح انطاجؼح 

* (ذعوٌس انطانثاخ تانُرٍجح)

ذاضٌد انرمٍٍى    20/ انشفٕيخانًُبقشبد       ذىظٌغ انسضجاخ 

29/4 29/4  أسئهخ شفٕيخ خالل انُقبش   3 

 

13/5 13/5  أسئهخ شفٕيخ خالل انُقبش     3 

 

27/5 27/5  أسئهخ شفٕيخ خالل انُقبش     3 

 

12/6 12/6  أسئهخ شفٕيخ خالل انُقبش     3 

 

26/6 26/6  أسئهخ شفٕيخ خالل انُقبش     3 

 

10/7 10/7  أسئهخ شفٕيخ خالل انُقبش     3 

 

17/7 17/7  أسئهخ شفٕيخ خالل انُقبش   2 

 
 ذاضٌد انرغصٌح انطاجؼح 

 ذعوٌس انطانثاخ تانُرٍجح)
40دسجخ/ انزقبسيشرقييى رٕصيغ انذسجبد ربسيخ انزقييى  

6/5 29/4  انزقشيش األٔل 8 

20/5 6/5  انضبَي 8 

27/5 20/5  انضبنش 8 



26/6 12/6  انشاثغ 8 

24/7 10/7  انخبيس 8 

          ٌىو االيرحاٌ انُهائً
17/7 رقييى انجحش انشئيسي  40 

دسجخ40/ٔيُبقشزّ  
  

(شطوط إػازج االذرثاضاخ: يثال)يصكطج إضافٍح   

االنزضاو ثًٕاػيذ رسهيى انزقبسيش ٔانجحش، إال في حبنخ ٔجٕد ػزس سسًي رقجهّ أسزبرح انًقشس   ٔنٓب انحق في #-

.رحذيذ يٕػذ ثذيم  

 

 .يٍ دسجبد األػًبل انفصهيخ قجم ربسيخ االػززاس% 80انزأكيذ ػهى ضشٔسح حصٕل انطبنجبد ػهى *

 

 

 :انرطح األؼثىػٍح
 

 األؼثىع انؼـُـىاٌ 

 1 أؼػ انثحس انراضٌرً وانرؼطٌف تًُهج انثحس

 2 كيفية اختيار الموضوع

  3                                              كيفية كتابة الخطة

 4                                التعريف بالمصادر والمراجع  وكيفية استخدامها

 
 

 جمع المادة
 
 

 

5-7  

 

 

 

 8 إعداد خطة البحث

  قواعد كتابة البحث التاريخي
 

9 - 13  

كتابة فقرات البحث  14 

 15 المقدمة والخاتمة

 أؼثىع االذرثاض عرض كامل البحث ونقاش شامل

 

:-انمىاٍٍَ  
انًحبفظخ ػهى انُظبو داخم انقبػخ -# يًُغ انذخٕل ثؼذ األسزبرح                                          # -  

االنزضاو ثبأليبَخ انؼهًيخ  -# يًُغ اسزخذاو انجٕال أصُبء انًحبضشح                               -#   

االنزضاو ثًٕاػيذ رسهيى األػًبل-# رًُغ األحبديش انجبَجيخ داخم انًحبضشح                             -#   



يٍ انًحبضشاد غيبة ثؼزس فقط ٔثؼذْب رؼشض انطبنجخ % 25انًحبفظخ ػهى حضٕس انًحبضشاد ٔنهطبنجخ -# 

 َفسٓب

      نهحشيبٌ

نهطبنجخ انحق انحصٕل ػهى انزغزيخ انشاجؼخ نكم -# نهطبنجخ انحق في االسزفسبس ػٍ انًبدح                          -#   

   ٔنٓب انحق في يشاجؼخ األسزبرح في انسبػبد انًكزجيخ                   أػًبنٓب ٔدسجبرٓب قجم دخٕل االيزحبٌ انُٓبئي  

  

يٍ دسجبد األػًبل انفصهيخ قجم ربسيخ االػززاس                                % 80ضشٔسح حصٕل انطبنجبد ػهى -# 

                                                      

 
 

 

 

 

 

                                                                                          أسزبرح انًقشس

 َٕسِ ثُذ ػجذهللا انُؼيى .                                                                                     د


