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 تانبحثيت نهكهي تتقرير استفاء انخط

0202-5020 

 ق يع خطت انزبيعتتستيىحقت ويعهُت  0005-0000 تبحخُ تخط تانًُىفُ تانتًشَط ربيع تنكهُ

نكهُت عهً تىفُش وتًُُت انًىاسد انالصيت انتٍ ، وتحشص ا تًُىفُواحتُبربث يزتًع يحبفظت ان

تًكٍ انببحخٍُ يٍ انقُبو ببنُشبغ انبحخٍ، وتشزع انتعبوٌ وانًشبسكت بٍُ انتخصصبث انًختهفت 

بشكم دوسي  تانخط تتى يشارعَ سىفو فٍ يزبل انبحىث، وتخهق يُبخب داعًب نألَشطت انعهًُت

وسؤسبء االقسبو ، وكُم انكهُت نهذساسبث انعهُب هت يٍ عًُذ انكهُت ت انًشكسُُنزُتهب انشئ تبىاسط

انعهًُت وسئُس وحذة انزىدة وسئُس يعُبس انبحج انعهًً وبعط يٍ غالة انذساسبث انعهُب 

 هبى يتببعه تُفُزَتانًحتًهت و  توانًشبكم انًزتًعُ تانتطىساث انعهًُ تنعًبٌ تحذَخهب نًىاكب

 . 0005-0000انبحخُت  تُفُز يحبوس انخطت وربسٌ تُفُزعهً ظىء يخشربتهب نعًبٌ ان

 .0202-0202 انعبو انزبيعً خالل  نخطهب انبحخُت توفًب َهً َتعح يذي تُفُز انكهُ

 :تيهنهكانخطت انبحثيت مهخص محاور  اوال 

دساست االيشاض االكخش اَتشبسا وعالقتهب ببنعىايم انبُىنىرُت، االرتًبعُت ، انُفسُت وانبُئُت  .2

 انًزتًع و بتخصصبث انتًشَط انًختهفتفٍ 

 ظًبٌ رىدة انشعبَت انتًشَعُت انشبيهت فٍ يزبالث انتًشَط انًختهفه . .0

تصًُى  بشتىكىالث انشعبَت انتًشَعت ببستخذاو انتقُُبث انحذَخت نهًشبكم االكخش شُىعب فٍ  .3

 انًزتًع.

تصًُى انبشايذ انتأهُهُت انحذَخت نهفئبث االكخش عشظت نهخطىسة فٍ انًزتًع  .4

يشظٍ األيشاض انًعذَت  -انًسٍُُ-روٌ االحتُبربث انخبصت –انًصشٌ)انًذيٍُُ 

 يشظٍ َقم وصساعت االععبء  / انًشأة( .-االيشاض انًهُُه   -وانًضيُه 

 عهت فٍ انشعبَت انتًشَعُت.تقُُى انبشتىكىالث انًبُُت عهً االدنت انًإحشة وانفب .5

 .ُى وفً  تخصصبث انتًشَط انًختهفتتقُُى استخذاو انتطبُقبث انتكُىنىرُت انحذَخت فٍ انتعه .6



 

    

 

  

 تفعُم دوس انصحه االستقبئُه فً انًزتًع يٍ خالل تخصصبث انتًشَط انًختهفه. .7

 .َطئداسة انكىاسث فً انًزبل انصحً وتًُُت يهبساث انقُبدة وانتىاصم فً يزبل انتًش .8
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 انعبو انزبيعًخالل  تانبحخُ تانخطيحبوس َىظح انشكم انبُبًَ انسببق يذي تفعُم 

وانتً تى انتسزُم عهً كم يحبوسهب يٍ قبم االقسبو انعهًُت انًختهفت و   0000-0005

نتأهُهُت انحذَخت وتسزُال عهُه انًحىس انشابع)تصًُى انبشايذ اًحبوس تًخُال ان كبٌ اكخش 

روٌ االحتُبربث  –نهفئبث االكخش عشظت نهخطىسة فٍ انًزتًع انًصشٌ)انًذيٍُُ 

يشظٍ -االيشاض انًهُُه   -يشظٍ األيشاض انًعذَت وانًضيُه  -انًسٍُُ-انخبصت

 َقم وصساعت االععبء  / انًشأة( .

  0005-0000حبَُب:يشفق غُت ًَبرد استُفبء يحبوس انخطه انبحخُت. 

 0005-0000:يشفق غُت انزذول انضيًُ الستسفبء يحبوس انخطت انبحخُهحبنخب. 

 

 وكيم انكهيت نهذراساث انعهيا وانبحوث                                                   رئيس معيار انبحج انعهمي   

أ.د منال انسيذ فريذ                                                                          انحجرى د غادة محمذ

  


