
 

    

 

Kingdom of Saudi Arabia 

National Commission for 

Academic Accreditation & Assessment 

 انًًهكــخ انعرثيــخ انسعىديــخ

 انهيئــــخ انىطنيــــخ نهتمـىيــى

 واالعـــتــًـــبد األكــبديــًــــي

 

 (هـ) 2ملحق رقم 

 
 انًًهكـــــــــــــــــــــخ انعرثيـــخ انسعىديخ

 وزارح انتعهيـــــــــــــــــى انعبنـــــــــي

 أو انمريجبيعـــــــخ

 انعهىو االلتصبديخ وانًبنيخ اإلسالييخ كهيــخ 

 

 انتأيينلســـــــــــــى 
 

 

 ـررـــــــــ انًمـوصيـــفد
 

 

التأمينات االجتماعية ونظم التقاعد اسم المقرر
 3-63042304الرمز

 الرابع الدراسي مستوىال

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 انعبو انذراســـــي

  ه1436/1437
  م2016-2015
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 نًىرج تىصيف انًمرر
 

 حجامتة أة الزيى: اٌّؤعغخ اٌزؼٍُُّخ :ربسَخ اٌزمشَش

 ولُتة املىأةالاكخصجدًتةو إلاجاُتةؤلاسالاُت: اٌىٍُخ  اخأاينكسمة:اٌمغُ

 

تحذيذ انًمرر ويعهىيبد عبيخ عنه .  أ

 

 3-63042304 اخأاُىجثةالاحخمجعُتةوهظمة اخلجعد:ػٕىاْ اٌّمشس وسِضٖ. ١

 3:اٌغبػبد اٌّؼزّذح. ٢

 

إرا وبْ اٌّمشس َُمذَ وّبدح اخزُبسَخ ػّٓ ثشاِظ ِزؼذدح، َشعً اإلشبسح إًٌ رٌه ثذالً )اٌجشٔبِظ أو اٌجشاِظ اٌزٍ َزُ رمذَُ اٌّمشس ػّٕهب . ٣

 لسى انتأيين:(.ِٓ رؼذاد اٌجشاِظ

 عهي أثى انسعىد. د:اعُ ػؼى هُئخ اٌزذسَظ اٌّغؤوي ػٓ رذسَغبٌّمشس.  ٤

 اٌشاثغ. :اٌّغزىي أو اٌغٕخ اٌزٍ َُمذَ فُهب هزٖ اٌّمشس.  ٥

 2-63041106 اٌزأُِٓ اٌزىبفٍٍ          :(إْ وعذ)اٌّزطٍت اٌغبثك ٌهزٖ اٌّمشس .  ٦

 ال يىجذ:(إْ وعذ)اٌّزطٍت اٌّظبؽت ٌهزٖ اٌّمشس . ٧

 داخم انجبيعخ:ِىبْ رذسَظ اٌّمشس إْ ٌُ َىٓ فٍ اٌّمش اٌشئُغٍ ٌٍّؤعغخ اٌزؼٍُُّخ. ٨

 

 :(فٍ اٌّىبْ إٌّبعتػغ إشبسح )أّٔبؽ اٌزؼٍُُ . ٩

 

 اٌفظً اٌذساعٍ اٌزمٍُذٌ                                        إٌغجخ اٌّئىَخ.      أ

 

 إٌغجخ اٌّئىَخ                                                (ح اٌزمٍُذٌ واإلٌىزشؤٍ)اٌزؼٍُُ اٌّذِظ .     ة

 

 إٌغجخ اٌّئىَخثؼذ                                                                        اٌزؼٍُُ ػٓ .      ط

 

 إٌغجخ اٌّئىَخ      اٌّشاعٍخ.      د

 

 إٌغجخ اٌّئىَخ      أخشي                                                                          ؽشق . هـ

 

 :يالحظبد
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األهذاف   .  ة

 

اجة اهدفة ازئِسلهذ ة إلالزر؟ة.ى١

لةو إلاش ًج -1  . اخأاُىجثةالاحخمجعُتة سجاُبة اخمٍى
 . اخأاُىجثةالاحخمجعُتةوهظمة اخلجعدة اسمىدي -2
 .ىى خعجرة اشُخىختةو اعجشةو اىفجةةو إلاش ًجة إلاسخحلت -3
 .شزوطة سخحلجقةاش ًجةةو إلازضةو اخمعلةعنة اممل -4
 .ةوهظمة اخلجعدةخعغة سدثمجرة حخُجظُجثة اخأاُىجثةالاحخمجعُت -5

 

 

صَبدح اعزخذاَ اٌّشاعغ اٌزٍ رؼزّذ ػًٍ رىٕىٌىعُب اٌّؼٍىِبد أو : ِضثً ). طف ثبخزظبس أٌ خطؾ َزُ رٕفُزهب ٌزطىَش ورؾغُٓ اٌّمشس.  ٢

 (شجىخ االٔزشٔذ، أو رغُُشاد فٍ ِؾزىي اٌّمشس ثٕبًء ػًٍ ثؾىس ػٍُّخ عذَذح فٍ اٌّغبي اٌؼٍٍّ

زة إلالزرى  . إلالزرة ىة منة زهجامةحدًدةالسمة اخأاينة ةواِية ىجنةحجاُجة عطُمتة الجاةخعغةًخمةجىنُذ جةاخعٍى

 

وصف انًمرر .  ج

 

 :(َٕجغٍ إسفبق اٌىطف اٌؼبَ وّب َظهش فٍ دًٌُ أو ٔششح اٌجشٔبِظ: ِثؽظخ)اٌىطف اٌؼبَ ٌٍّمشس . ١

 

 

جىسَعةألاسج ُعة إلاى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىعة
سجعجثة
 اخدَرية

 زجرةة حخمجعُتةة–ى  مُتة-ىىجعىرة–ىوشأةةىى) اخأاُىجثةالاحخمجعُتةةةةة

ى(
1 3 

 6 2  اخأاُىجثةالاحخمجعُتةوهظمة اخلجعدة اسمىدًتةواشزوعُتهج
 6 2 .ىىىىىىىىىىىجأاينة اشُخىخت

 6 2 .ىىىىىىىىىىىىىىىجأاينة اعجشة اد ئم
 6 2 .ىىىىىىىىىىىىىىىىىىجأاينة اىفجة

 3 1 .جأاينةإصج جثة اممل
 3 1.ىجأاينة إلازض

 3 1 .جأاينة اطعجات
جخعُغة ز امة اخأاُىجثةالاحخمجعُتةة

در ستةالجرهتةاخأاينة اشُخىختةةو اعجشةو اىفجةةالاحخمجعىة
در ستةالجرهتةاخأاينة إلازضةةالاحخمجعىة
ىدر ستةالجرهتةاخأاينة اطعجاتةةالاحخمجعى

2 

ى6

 3 1 . سدثمجرة اى اة اخأاُىجثةالاحخمجعُتةوهظمة اخلجعدة
مةألاوجدًميالاخخطجرة انهجئىة  2ىوفلجةالخلٍى

 

 :(ِغّىع عبػبد اٌزذسَظ اٌفؼٍُخ  واٌغبػبد اٌّؼزّذح خثي اٌفظً اٌذساعٍ)ِىىٔبد اٌّمشس .  ٣
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  اٌّؾبػشح اٌذسوط اإلػبفُخ اٌّؼًّ اٌؼٍٍّ أخشي اٌّغّىع

 45 ال َىعذ ال َىعذ ال َىعذ ال َىعذ 45
عبػبد اٌزذسَظ 

 اٌفؼٍُخ

 3 ال َىعذ ال َىعذ ال َىعذ ال َىعذ 3

اٌغبػبد 

 اٌّؼزّذح

 

 

 عبػبد اٌّزاوشح أو اٌزؼٍُ اإلػبفُخ اٌّزىلؼخ ِٓ اٌطبٌت فٍ األعجىع     . ٤

 

 .ِخشعبد اٌزؼٍُّ ٌٍّمشس ؽغت ِغبالد اٌزؼٍُ وفك اإلؽبس اٌىؽٍٕ ٌٍّؤهثد وِىائّزهب ِغ ؽشق اٌزمىَُ واعزشارُغُبد اٌزذسَظ. ٥

 

رؼًّ وً ِٓ ِخشعبد اٌزؼٍُّ ٌٍّمشس وؽشق اٌزمىَُ واعزشارُغُبد اٌزذسَظ ِغ ثؼؼهب اٌجؼغ فٍ ِٕظىِخ ِىؽذح وِزىبٍِخ رؼجش 

 .ِغزّؼخ ػٓ ارفبق ِزٕبعك ثُٓ رؼٍُ اٌطثة، واٌزمىَُ، واٌزذسَظ

َىفّش اإلؽبس اٌىؽٍٕ ٌٍّؤهثد خّظ ِغبالد ٌٍزؼٍُّ، َٕجغٍ رؾذَذ ِخشعبد رؼٍُ ٌٍّمشس، وػبدحً ال َغت أْ َزؼذي ػذد ِخشعبد 

لذ رزؼّٓ ثؼغ اٌّمشساد . اٌزؼٍُ ٌٍّمشس اٌىاؽذ صّبُٔخ ِخشعبد رىىْ ِزىائّخ ِغ ِغبي أو أوضش ِٓ ِغبالد اٌزؼٍُ اٌخّغخ

اٌذساعُخ ِخشط واؽذ أو أوضش ٌٍجشٔبِظ ِذِغخ ِغ ِخشعبد اٌزؼٍُ ٌٍّمشس ورٌه إلظهبس اٌّىائّخ ثُٓ ِخشعبد اٌزؼٍُ ٌٍّمشس 

رؾذد  ِظفىفخ رخطُؾ ِخشعبد رؼٍُ اٌجشٔبِظ أٌ ِٓ ِخشعبد اٌزؼٍُ ٌٍجشٔبِظ ِذِغخ ِغ ِمشساد . وِخشعبد اٌزؼٍُ ٌٍجشٔبِظ

 .دساعُخ ِؼُٕخ

 .فٍ اٌغذوي اٌزبٌٍ رُ إدساط ِغبالد اٌزؼٍُ اٌخّغخ وفك اإلؽبس اٌىؽٍٕ ٌٍّؤهثد ِشلّخ فٍ اٌؼّىد األَّٓ

 :يرجً انتميذ ثبنخطىاد انتبنيخ عنذ تعجئخ انجذول

أظش األِضٍخاٌّمزشؽخ رؾذ ) أدسط ِخشعبد اٌزؼٍُ إٌّبعجخ واٌمبثٍخ ٌٍمُبط واٌّطٍىة رؾممهب فٍ ِغبالد اٌزؼٍُ اٌّثئّخ :أوالًال 

 .  أدسط اعزشارُغُبد اٌزذسَظ اٌّغبٔذح اٌّزثئّخ ِغ ؽشق اٌزمىَُ وِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّشعىح: بنيبًال . (اٌغذوي

َٕجغٍ ٌىً ِخشط ِٓ ِخشعبد اٌزؼٍُ  ٌٍّمشس ووً ؽشَمخ .  أدسط ؽشق اٌزمىَُ إٌّبعجخ واٌزٍ رمُظ ورُمَُُ ِخشط اٌزؼٍُ ثذلخ: بنلبًال 

 . رذسَظ أْ رزٕبغُ عىَبً وثشىً ِٕطمٍ وؼٍُّخ رؼٍُ ورؼٍُُ ِزىبٍِخاعزشارُغُخرمىَُ ووً 

أِبَ * فٍ ؽبي إدساط أٌ ِخشعبد رؼٍُ ٌٍجشٔبِظ اٌؼٍٍّ ػّٓ ِخشعبد اٌزؼٍُ ٌٍّمشس اٌذساعٍ َشعً وػغ ػثِخ :راثعبًال 

 . اٌّخشط اٌّؼٍٕ

 .ٌُظ ثبٌؼشوسح أْ َزؼّٓ وً ِمشس دساعٍ ِخشعبد رؼٍُ ِٓ وً ِغبي ِٓ ِغبالد اٌزؼٍُ

 

 

أسبنيت انتمىيى انًستخذيخ في 

 انًمرر
 استراتيجيبد تذريس انًمرر

 يجبالد انتعهّى وفك اإلطبر انىطني نهًؤهالد

 ويخرجبد انتعهى نهًمرر
 

 ١.٠ انًعرفخ

الاخخطجر ثة اشنهُتة -1

تة ٍز  والاخخطجر ثة اخحٍز

 اى حطجثةفيةد خلة الجعتة -2

 . ادر سُتة

 . اى حطجثة إلانزاُتة -3

  إلاحج زةة اصنُتة -1

  الى رةو إلاىجكشت -2

ة اخأاُىجثةالاحخمجعُتة سجاُبةعلىة اعجابةًخمزف

لةو إلاش ًج   اخمٍى
١.١ 

 اخأاُىجثةالاحخمجعُتةوهظمة اخلجعدةًخمزفة اعجابةعلىة

  اسمىدي
١.٢ 

 خعجرة اشُخىختةو اعجشةو اىفجةةو إلاش ًجةًخمزفة

 .ىى إلاسخحلت

شزوطة سخحلجقةاش ًجةةو إلازضةو اخمعلةعنةٌمددة

 . اممل

 

3.1 

 ٢.٠ انًهبراد اإلدراكيخ
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مةفيةد خلة اصفة -1  اخلٍى

انةخالاة الى رة

 و إلاىجكشت

  اى حطجثةوألا حجر -2

  الى رةو إلاىجكشت -1

 . الز ء ثة اخجرحُتة -2

ة صنتة اخأاُىجثةالاحخمجعُتةوهظمة اخلجعدةًنهمة اعجابة

 عجاتةوةفية اسىقة اسمىدية صنتةخجصت
٢.١ 

ًخعغةإلًججدةحلىاةاطخىزةةإلامجالتة إلاشىالثة اتيةجى حهة

 هظمة اخأاينةالاحخمجعيةوة اخلجعدة
٢.٢ 

 ٣.٠ يهبراد انتعبيم يع األشخبص وتحًم انًسؤونيخ

جلُُمة عضجءة إلاجمىعتة -1

ايلةكجئدة منةامجًيرة

 .احددةة

جلُُمةاىجش ثةولة -2

 اجمىعتة

جلُُمةولةكجئدةألعضجءة -3

 . إلاجمىعت

جلسُمة اعالبةإلىة -1

اجمىعجثةصغيرةةايلة

 .انهجةكجئدة

حغُيرةكُجدةة إلاجمىعجثة -2

 ولةفترة

جيلُفةولةاجمىعتة -3

 مىجكشتةكضُتة

 . كخصجدًتة منة إلالزرة

 اخمجالةاعة الضجًجةةوفلجةاللُمةألاسالاُتة إلاخخزجةًخخجرة

.ىوألاخالكُجثة إلاهىُت
٣.١ 

ًثبذة إلاخخزجة الدرةةعلىةكُجدةةاجمىعجثة امملةة

زةهظمة اخأاينةالاحخمجعي   اخجصتة دىمُتةوةجعٍى
٣.٢ 

ثبذ ة الدرةةعلىة اطحثةعنةاملىاجثةحدًدةةة إلاخخزجًُ

 .وجىمُتة سجاُبةحدًدةةالخحلُل
3.3 

 ٤.٠ يهبراد االتصبل وتمنيخ انًعهىيبد وانًهبراد انحسبثيخ

 . اى حطجثة إلانزاُتة -1

 الاخخطجر ثة اصغيرةة -2

 الاخخطجر ثة اشنهُتة -3

جلىٍمةألاكز نةاطمضهمة -4

  اطمضة

زة -1  . اى حطجثةو اخلجٍر

الاخخطجر ثة اصغيرةةفية -2

 اى ىعةاحددة

 . إلاىجكشتة اصنُتة -3

علىة اخمطيرة اشنهيةو اىخجبيةعنةًلدرة اعجابة

ى.اى ىعةاجةوة امزضة إلاىجسبةاللضجًج
٤.١ 

ثبذ ة الدرةةعلىة اطحثةعنةاملىاجثةة إلاخخزجًُ

حدًدةةوجىمُتة سجاُبةحدًدةةالخحلُلة
٤.٢ 

 ٤.٢ 

 ٥.٠ ًىعطمالةانًهبراد اننفس حركيخ

   ٥.١ 

   ٥.٢ 

 

 األفعبل انًستخذيخ في صيبغخ يخرجبد انتعهى وفك اإلطبر انىطني نهًؤهالد،

 والتراحبد حىل طرق انتمىيى واستراتيجبد انتذريس

 األفعبل انًمترحخ
 يجبالد انتعهى

 وفك اإلطبر انىطني نهًؤهالد

ٍَّ، َُغّغً، َُؼّشف، َؼغ إعّبً، َغزؼشع، َزوش، َظف، َززَوش، َؾفع، َٕغخ، َزؼّشف ػًٍ،  َُؼَذد، َُغ

 َُخجش، َىزت
 انًعرفخ

َُمّذس، َششػ، ٍََُخض، َىزت، َُمبسْ، َُفّشق، َُّضًَ ثشعُ ثُبٍٔ، َُمّغُ اًٌ فشوع، َُفَشق ثُٓ، َٕزمذ، 

َؾغت، َُؾًٍَ، َُؤٌَف، َُطَىس، َُٕشئ، َُؼذ، َُؼُذ ثٕبء، َُؼُذ رشرُت، َششػ، َزٕجأ، َُجَشس، َُمَُُ، َُمَذس، 

َّٓ ُ، َمُظ، َؾىُ ػًٍ، َُفَغش، َُخ َّ  َُخطًؾ، َُظ

 انًهبراد اإلدراكيخ

 َُضجذ، َؾىُ، َخزبس، َُىّػؼ، َُؼَذي أو َُغَُش، َُجَُٓ، َغزخذَ، َُمّذس، َُمَُُ، َُجَشس، َُؾًٍَ، َزغبءي، َىزت
يهبراد انتعبيم يع األشخبص 

 وتحًم انًسؤونيخ 

 َُضجذ، َؾغت، َُىَػؼ، َُفَغش، َجؾش، َزغبءي، َُشّغً، َُمّذس، َُمَُُ، َٕزمذ
يهبراد االتصبل وتمنيخ 

 انًعهىيبد وانًهبراد انحسبثيخ 

َُضجذ، َُظهش، َُىَػؼ، َُؤدٌ، َُؼجَش ثطشَمخ ِغشؽُخ دساُِخ، َُّىظف ِهبساد أو أدواد، َزثػت، 

 َُشّغً، َُؼذ، َُٕزظ، َشعُ، َُّضً ثشعُ ثُبٍٔ، َزفؾض، َجٍٕ أو َُشَىً، َُشّوت، َُغشة، َُؼُذ ثٕبء
 انًهبراد اننفس حركيخ
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 .ػٕذ وزبثخ ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌزٍ َّىٓ لُبعهب ورمُُّهبػذَ اعزخذاِهب األفؼبي اٌزٍ َُمزشػ 

 َؼزجش                  َُؼخُ أو َضَذ                     َُىًّ              َُشاعغ                 َؼّٓ               َُىجّش                    َفهُ

ك  ّّ  َؾبفع أو َُجمٍ        َؼىظ                              َفؾض            َُمَىٌ                  َغىزشف           َُشَغغ                    َُؼ

 

 .َّىٓ اعزخذاَ ثؼغ هزٖ األفؼبي ارا وبٔذ راد ػثلخ  ثأػّبي أو ِمبَُظ ِؼُٕخ

 

 :طرق انتمىيى و استراتيجيبد انتذريس انًمترحخ هي

ِٓ اٌّطٍىة وفمب ٌألثؾبس وأفؼً اٌّّبسعبد اعزخذاَ ؽشق ِزؼذدح وِغزّشح ٌٍزؾمك ِٓ رؼٍُ اٌطثة، ورشًّ اٌزىعهبد اٌؾبٌُخ ِغّىػخ 

ِٓ ػّٕهب أٔظّخ لُبط أداء اٌطبٌت ػًٍ اٌشجىخ اٌؼٕىجىرُخ واٌزٍ  (Rubrics)واعؼخ ِٓ أدواد اٌزمُُُ ثبعزخذاَ عٍُ اٌزمذَش اٌٍفظٍ 

واٌزؾًٍُ، وَؼزجش ( KPIs)وِؤششاد األداء اٌشئُغُخ  (Benchmarks)واٌّمبسأبد اٌّؼُبسَخ  (Rubrics)رغزخذَ عٍُ اٌزمذَش اٌٍفظٍ 

أِب اعزشارُغُبد اٌزمُُُ اٌّشاػُخ . (Qualitative Evaluation)ِفُذ ثشىً خبص فٍ اٌزمُُُ إٌىػٍ  (Rubrics)عٍُ اٌزمذَش اٌٍفظٍ 

االخزجبساد، ٍِف اٌطبٌت، اٌّمبالد اٌطىٍَخ واٌمظُشح، دفبرش اٌّزبثؼخ أو عغثد اٌزؼٍُ، اٌزمبسَش : واٌّجُٕخ ٌٍفشولبد فزشًّ ِب ٍٍَ

اٌزؾٍٍُُخ، اٌؼشوع اٌفشدَخ واٌغّبػُخ، اٌٍّظمبد، اٌُىُِبد، دساعخ اٌؾبٌخ، ِزوشح ِؼًّ، رؾًٍُ فُذَى، اٌزمبسَش اٌغّبػُخ، رمشَش ِؼًّ، 

، رمُُُ اٌضِثء، اٌزمُُُ اٌزارٍ، ػًّ فُذَى، ػًّ سعىِبد، األداء اٌذساٍِ، ػًّ (Learning Logs)إٌّبظشاد، اٌخطت، عغثد اٌزؼٍُ 

 Learning)، ِٕزذَبد إٌمبػ، اٌّمبثثد، ػمىد اٌزؼٍُ  (Graphic Organizers)عذاوي، اٌؼشوع اٌزىػُؾُخ، إٌّظّبد اٌجظشَخ

Contracts) عغً ِثؽظبد اٌّؼٍُ ػًٍ اٌطبٌت ،((Anecdotal Notes ٍُاألػّبي اٌفُٕخ، عذاوي اٌزؼ ،(KWL)(  ِبرا أػشف؟ ِبرا

 .  ، خشائؾ اٌّفبهُُ(أسَذ أْ أػشف؟ ِبرا رؼٍّذ؟

 

َغت اخزُبس اعزشارُغُبد اٌزذسَظ اٌّشاػُخ ٌٍفشولبد ثؾُش رزٕبعت ِغ ِؾزىي اٌّمشس اٌذساعٍ واؽزُبعبد اٌطثة وِخشعبد اٌزؼٍُ 

اٌّؾبػشح، إٌّبظشح، اٌؼًّ فٍ ِغّىػبد طغُشح، إٌّبلشخ ِغ اٌفظً ثشىً ػبَ أو فٍ : رشًّ اعزشارُغُبد اٌزذسَظ ِب ٍٍَ. اٌّشعىح

ِغّىػبد ٔمبػ طغُشح، إٌشبؽبد اٌجؾضُخ، اٌششػ اٌؼٍٍّ فٍ اٌّؼًّ، اٌّشبسَغ، إٌّبظشاد، ٌؼت األدواس، دساعخ اٌؾبٌخ، االعزؼبٔخ 

 .ثؼُف ِزؾذس، اٌؾفع، اٌفىبهخ،رمذَُ اٌؼشوع اٌفشدَخ، اٌؼظف اٌزهٍٕ، وِغّىػخ واعؼخ ِزٕىػخ ِٓ أٔشطخ اٌزؼٍُ اٌؼٍُّخ

 

 

 

 عذوي اٌّهبَ واٌزىبٌُف اٌزٍ َزُ فُهب رمُُُ اٌطٍجخ خثي اٌفظً اٌذساعٍ. ٦

 ِىػذ رغٍُُ اٌّهّخ أو اٌزىٍُف إٌغجخ ِٓ اٌزمُُُ إٌهبئٍ

 ِهّخ اٌزمىَُ

ِمبٌخ، اِزؾبْ، ِششوع عّبػٍ، اخزجبس فظٍٍ، : ِضثً )

 (إٌخ... خطجخ، ػشع شفهٍ، 

 

زيةألاواى 6 10%  .أ الاخخطجرة اخحٍز

زية اثجوية 12 10%  .ة الاخخطجرة اخحٍز

ىالاخخطجرة اشنهي 9 10%  .ط

زةو اخلُُمجثة اصنُتة اسخمز 10%  .د  اى حطجثةو اخلجٍر

 .هـ الاخخطجرة انهجئي وفلجةالخلىٍمةألاوجدًمي 60%

 

  



 

 

    7 إٌغخخ اٌؼشثُخ    طفؾخ   -٢٠١٣  َىٌُى -  رىطُف اٌّمشس- أ ٥ّٔىرط 

 

 

Kingdom of Saudi Arabia 

National Commission for 

Academic Accreditation & Assessment 

 انًًهكــخ انعرثيــخ انسعىديــخ

 انهيئــــخ انىطنيــــخ نهتمـىيــى
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: اإلرشبد األكبديًي وانذعى انًمذو نهطهجخ.  د

 

ؽذد اٌّذح اٌضُِٕخ اٌّزىلغ ).رشرُجبد رىاعذ أػؼبء هُئخ اٌزذسَظ وِٓ فٍ ؽىّهُ ٌزمذَُ اٌّشىسح واإلسشبد األوبدٍَّ اٌفشدٌ ٌٍطثة. ١

 (رىاعذ أػؼبء هُئخ اٌزذسَظ خثٌهب فٍ األعجىع

سجعخجنة سطىعُجةفية إلاىخبةة -

دةؤلااىترووي - مة ابًر   اخى صلة إلاسخمزةعنةظٍز

 

: يصبدر انتعهّى.  هـ

 

 :لبئّخ اٌىزت اٌّمشسح. ١

شزحةهظجأة اخأاُىجثةالاحخمجعُتة اسمىدية اجدًدةوالئحخهة اخـىـنُذًتة ةخجادة اسُدةاحمدةعطدة إلاجُدةاىس ىة ة
.ى2014دهخىرة ةاىخطتة الجهىنةوالاكخصجدة

 

 :(إٌخ... اٌذوسَبد اٌؼٍُّخ، اٌزمبسَش،  )لبئّخ اٌّشاعغ اٌّغبٔذح األعبعُخ . ٢

 .2007الداتةفية اخأاُىجثةو اضمجنةالاحخمجعية ةخجادةخلُلة اظج زة ةدهخىرة ةاىخطتة الجهىنةوالاكخصجدة -أ
هظجأة امملةو اخأاُىجثةالاحخمجعُتةشزحةودر ستة ةخجادةحسنة حمدة ةدهخىرة ةاىخطتة الجهىنةوالاكخصجدة -ب

.ى2014
  .Social Security in Global Perspective, John Dixon.Praeger, 1999 -أ
 ,Longevity Policy: Facing Up to Longevity Issues Affecting Social Security, Pensions, and Older Workers -ب

John ATurner, W.E. Upjohn Institute for Employment Research, 2011. 
 The Tools & Techniques of Life Insurance Planning, , National Underwriter Company 6th -ج

edition ,Stephan R. Leimberg  and Others.  (March, 2015) . 
 ,The Tools & Techniques of Employee Benefit and Retirement Planning ,12th Edition , Amazon -د

 National Underwriter Company; 14th edition (June, 2015). 
 

 :(إٌخ... اٌذوسَبد اٌؼٍُّخ، اٌزمبسَش،  )لبئّخ اٌىزت واٌّشاعغ اٌّمزشؽخ .  ٣

 الةًىحد

 :(إٌخ... ِىالغ اإلٔزشٔذ، وعبئً اٌزىاطً االعزّبػٍ، ٔظبَ اٌجثن ثىسد، : ِضثً )لبئّخ اٌّظبدس اإلٌىزشؤُخ  . ٤

 الةًىحد

 :ِىاد رؼٍُ أخشي ِضً اٌجشاِظ اٌزٍ رؼزّذ ػًٍ اٌىّجُىرش أو األلشاص اٌّؼغىؽخ أو اٌّؼبَُش أو اٌٍىائؼ اٌّهُٕخ أو األٔظّخ اٌجشِغُخ. ٥

 الةًىحدة

 

 انًرافك وانتجهيساد انًطهىثخ.  و

 

ػذد اٌّمبػذ فٍ اٌفظىي اٌذساعُخ واٌّؼبًِ، ِذي رىافش أعهضح : ِضثً )ؽذد اؽزُبعبد اٌّمشس ثّب فٍ رٌه ؽغُ اٌفظىي اٌذساعُخ واٌّؼبًِ 

 .(إٌخ... اٌىّجُىرش، 

 

 :(إٌخ... فظىي دساعُخ، ِؼبًِ،  لبػبد اٌؼشع أو ِؼبًِ اإلَؼبػ، : ِضثً )اٌّشافك اٌزؼٍُُّخ . ١

كجعتةدر سُتةوجفُتةامددة اعالبة إلاسجلين -

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Stephan+R.+Leimberg&search-alias=books&field-author=Stephan+R.+Leimberg&sort=relevancerank
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 :(إٌخ... ، أعهضح اٌؼشع، اٌغجىساد اٌزوُخ، ثشاِظ اٌىّجُىرش، (AV)أعهضح اٌظىد واٌظىسح : ِضثً )اٌزغهُضاد اٌؾبعىثُخ . ٢

 الجسطجثةآلااُتة اشخصُتةادية اعالبة -

 شطىتة هترهذةد خلة اججامت -

 :(إرا وبْ ِطٍىثبً ِؼذاد ِخزجش ِؼُٕخ ؽذد االؽزُبعبد أو أسفك لبئّخ: ِضثً  )ِىاسد أخشي . ٣

 الةًىحدة

 

 

: تمييى انًمرر وعًهيبد انتحسين.   ز

 

 :اعزشارُغُبد اٌؾظىي ػًٍ اٌزغزَخ اٌشاعؼخ ِٓ اٌطثة ؽىي فؼبٌُخ ػٍُّخ اٌزذسَظ. ١

مةاىكعة اججامتة - ىى( سدطجهتةجلُُمةى) اخلُُمة اعالبيةعنةظٍز

  الى رة إلاطجشزةاعة اعالب -

 :اعزشارُغُبد أخشي ٌزمُُُ ػٍُّخ اٌزذسَظ ِٓ لِجًَ اٌّذسط فٍ اٌمغُ أو فٍ اٌجشٔبِظ. ٢

 سدشجرةةألاسججذةةو اشاالءةفية السمةة -

اخجبمتةهخجئمة اعالبةخالاةعدةةفصىاةدر سُتةة -

مة اللجء ثة ادورٍت -   سخلطجاةاالحظجثة اعالبةعنةظٍز

 :ػٍُّبد رؾغُٓ اٌزذسَظ. ٣

 . ػضص رىىَٓ اٌطثة اٌؼٍٍّ فٍ ِغبي اٌّمشسٌثّباٌزٕغُك ثُٓ أػؼبء هُئخ اٌزذسَظ ثبٌىٍُخ ٌزؾذَش اٌّمشس 
 .رشغُغ أػؼبء هُئخ اٌزذسَظ ػًٍ رٕىَغ اعزشارُغُبد اٌزذسَظ ٌزؾفُض اٌطثة ػًٍ اٌزؼٍُ

ِشاعؼخ اٌزظؾُؼ ِٓ لجً ػؼى هُئخ رذسَظ ِغزمً ٌؼُٕخ ِٓ أػّبي اٌطٍجخ، أو رجبدي : ِضثً )ػٍُّبد اٌزؾمك ِٓ ِغزىَبد إٔغبص اٌطٍجخ  . ٤

 :(رظؾُؼ االخزجبساد أو ػُٕخ ِٓ اٌىاعجبد ثظفخ دوسَخ ِغ ػؼى هُئخ رذسَظ فٍ ِؤعغخ رؼٍُُّخ أخشي

وفٍ ؽبي رؼزس رىؽُذ ِىػذ االخزجبساد َزُ االٌزضاَ .اٌّمشس فٍ لغٍّ اٌطثة واٌطبٌجبدوبفخ ِذسعٍ ِٓ لجً اخزجبس ٔهبئٍ ِىؽذ إػذاد

 .ثهُىً ِىؽذ ٌثخزجبساد ٌؼّبْ اٌؼذاٌخ فٍ رمىَُ إٔغبص اٌطثة واٌطبٌجبد

 (ٌغُّغ اٌطثةثزظؾُؼ عؤاي وً أعزبر َمىَ ) االخزجبس ثظفخ عّبػُخ رظؾُؼ

لُبَ أعزبر اٌّمشس ثزجبدي رظؾُؼ ػُٕخ ِٓ اٌىاعجبد أو االخزجبساد ثظفخ دوسَخ  ِغ  ػؼى هُئخ رذسَظ آخش ٌٕفظ اٌّمشس  فٍ ِؤعغخ 

 .رؼٍُُّخ أخشي

 

 

 :طف رشرُجبد اٌزخطُؾ ٌٍّشاعؼخ اٌذوسَخ ٌفبػٍُخ اٌّمشس وٌٍزخطُؾ ٌٍزؾغُٓ. ٥

.ى اخلىٍمة ادوريةالملزرة-ى

ىى.اخعىٍزة إلالزرىى( وةاجىتةى)ةعلدةورشتةعملة-ى

 

 

 

 

  ________________________________________________عهي أثى انسعىد. د_____: عضى هيئخ انتذريس وين في حكًه

 

 ____________________:  تبريخ إكًبل انتمرير_____________________________________    :انتىليع

 

 ____________________:   رئيس انمسى/ عًيذ_________________________    :تى استالو انتمرير ين لِجَم 

 

____________________ : انتبريخ_____________________________________   :انتىليع



 

 

    9 إٌغخخ اٌؼشثُخ    طفؾخ   -٢٠١٣  َىٌُى -  رىطُف اٌّمشس- أ ٥ّٔىرط 

 

 

Kingdom of Saudi Arabia 

National Commission for 

Academic Accreditation & Assessment 

 انًًهكــخ انعرثيــخ انسعىديــخ

 انهيئــــخ انىطنيــــخ نهتمـىيــى

 واالعـــتــًـــبد األكــبديــًــــي

 

 


