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 ةمدقم ،ًالوأ
 :ةـمدخلل ماع فصو.1
 ةيملعلا تالهؤملاو وضعلا نع ةذبن ةيفارتحا ةقيرطب ضرعي سيردتلا ةئيه وضعب صاخ ينورتكلإ عقوم
 .اهيف كراش يتلا عيراشملاو ةيملعلا ثاحبألاو

 

 :ديدجلا عقوملا تازيمم.2
 نيكمت ىلإ ةفاضإلاب ،ةيملعلا مهتازجنم زاربإو مهنع ثحبلاو سيردتلا ةئيه ءاضعأ عقاوم حفصت ةيلمع ةلوهس
  .ىوتحملا ليدعت نم سيردلا ةئيه وضع

 :ةمدخلا تاشاش ،ًايناث
 :ةمدخلل لوصولا.1

 .ةمدخلا طبار لالخ نم سيردتلا ةئيه ءاضعأ عقاوم ةمدخ ىلع لوخدلا متي •
)faculty.psau.edu.sa(ةيلاتلا ةشاشلا رهظتو: 
 وضعلا مسا( قيرط نع سيردتلا ةئيه وضع نع ثحبلا نم كنكمت يتلاو ثحبلا ةشاشلا هذه يف رهظت
 .)هل عباتلا مسقلا مسا – ةيلكلا مسا –
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 – مسقلا – ةيملعلا ةجردلا( سيردتلا ةئيه وضع نع ةيلاتلا تامولعملا رهظت ةيسيئرلا ةشاشلا يف •

 .)ينورتكلإلا ديربلا – لاوجلا مقر – عقوملا – ةيلكلا

 
 

 لاصتالا تامولعمل ةفاضإلاب ةيملعلا هثاحبأو ةيتاذلا هتريس ضرع متي سيردت ةئيه وضع رايتخا دنع •
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 :ةمدخلا ىلع لوخدلا.2
 :ةيلاتلا ةشاشلا يف نيبم وه امك رز ىلع طغضلا متي •

 

 . رز لالخ نم لوخدلا ليجست •
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 ةفاضإلا وأ تاليدعتلا ءارجإ هنكميو ،سيردتلا ةئيه وضع تامولعم ضرع متي ،لوخدلا ليجست دعب •

 ةيلكلا – تاداهشلا – ةيملعلا ةبترلا -ةروصلا – لماكلاب مسالا( اهضرعي يتلا تامولعملا .اهفذح وأ اهيلع
 راودأ – تاربخلا – ميلعتلا – لجوج ةحنم -رتيوت باسح – نإ دكنيل باسح -ناونعلا – لاوجلا مقر -مسقلا –
 .)ةيزيلجنإلا تاروشنملا – ةيبرعلا تاروشنملا – ةعماجلا يف وضعلا تايلوؤسمو

 .ظفح رز ىلع طغضلا لالخ نم اهظفح متي ،تامولعملا ةفاضإ وأ ليدعت دعب •

 

 يصخشلا فلملا ليدعت ىلع طغضلا لالخ نم يصخشلا هفلم ليدعت سيردتلا ةئيه وضعل نكمي •
   :يلاتلاك
 

 – تاغللا تادادعإ – ةروصلا رييغت – ينورتكلإلا ديربلا ناونع -رورملا ةملك رييغت( نم ةشاشلا هذه كنكمتو
 )ةيلحملا تادادعإ – لاصتالا تادادعإ
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 .ظفح رز ىلع طغضلا لالخ نم اهظفح متي ،تامولعملا ةفاضإ وأ ليدعت دعب •

 
  :يلاتلاك جورخ ىلع طغضلا لالخ نم ةمدخلا نم جورخلا ليجست متي •

 

 طبارلا لالخ نم ميدقلا عقوملا يف ةظوفحملا هتامولعم ىلع لوصحلا سيردتلا ةئيه وضع عيطتسي ،ةظحالم
 /old.psau.edu.sa-https://faculty :يلاتلا
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 سيردتلا ةئيه ءاضعأ عقاومب رشنلا تاسايس :ًاثلاث
 

 .ةعماجلا عقوم ىلع ةدمتعملا رشنلا تاسايسل ةعماجلاب سيردتلا ةئيه ءاضعأ عقاوم عيمج عضخت •
 .روشنملا ىوتحملا نع ةلماكلا ةيلوؤسملا سيردتلا ةئيه وضع لمحتي •
 الو ،سيردتلا ةئيه وضع لبق نم لماكلا مكحتلل عضخت سيردتلا ةئيه ءاضعأ عقاوم ىلع ةروشنملا ءارآلاو راكفألا عيمج •

 .لاكشألا نم لكش يأب ةعماجلا لثمت
 .ةيركفلا ةيكلملا قوقحب مازتلالا •
 .ةينوناق ريغ ةفصب ةيراجتلا تامالعلا وأ رشنلا قوقح تاذ جماربلا رشن مدع •
 .ينطولا نمألاب رارضإلا اهب دصقي وأ ،عرشلل ةفلاخم ىرخأ عقاومل طباور عضو مدع •
 اهلاكشأ عيمجب ةيقطانملاو ،ةيلبقلاو ،ةيرصنعلاو ،ةيفئاطلا ججؤت يتلا تاقيلعتلاو ىوتحملا عاونأ عيمج رشن مدعب مازتلالا •

 .اهروصو
 .طقف ةيملعلاو ةيميداكألا ةعماجلا ضارغأ ةمدخل رشنلا مادختسا •


