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الوأ
ً

 :ديدجتلاو ةيطسولا اياضقو داور ةلسلس - 
 نب دمح ةعماج ،ةيمالسإلا تاساردلا ةيلكب ،ديدجتلاو ةيطسولل يواضرقلا زكرم وعدي
 ةيعماجلا مهلئاسرو مهثاحبأو مهبتك رشن يف نيبغارلا نيثحابلا ،رطق يف ،ةفيلخ
 هذه لوانتت نأ ىلع .زكرملا ربع اهرشنو اهميدقتل )هاروتكدلا ،ريتسجاملا ،سويرولاكب(
 وأ ،يمالسإلا ملاعلا يف نيرصاعملا ديدجتلاو حالصإلا داور ركفو ةايح لئاسرلاو بتكلا
 .ةيزيلجنالا مأ ةيبرعلا ةغللاب تناكأ ءاوس ،ديدجتلاو حالصإلاب ةلصلا تاذ اياضقلا
 
 الأو ،ةملك )000,20( فلأ نيرشع نع ةلسلسلا يف رشنلل مدقملا ثحبلا لقي الأ طرتشيو
 بسح ةروشنملا ثاحبألا نع ةيلام ةأفاكم زكرملا مدقيو .لبق نم رشن دق نوكي
 .اهمجحو اهتميق
  :نيروحم ىلإ ةلسلسلا هذه مسقنت

 
  :ديدجتلاو حالصإلا داور :لوألا روحملا •

 مهريسو مهلامعأ يف تلجت نيذلا ثيدحلا رصعلا يف مالسإلا مالعأب فيرعتلا ىلإ فدهيو
 .ةيعون تافاضإ ةيمالسالا ةسرامملاو ركفلاو مولعلا ىلإ اوفاضأو ،ةيطسولا حمالم
 لقنلاو لقعلا نيب تعمج يتلا ةيصخشلا كلت ةددجملا ةيطسولا ةيصخشلاب دصقنو
 موق لك تبحصو ،ةيمالسإلا سرادملا فلتخمل اهقافآ تحتفو ،ةعدبم ةيبيكرت ةقيرطب
 نم تررحتو ،صاخشألاو راكفألا ىلع مكحلا يف فاصنإلاب تمستاو ،مهدنع ام نسحأ ىلع
 ثارت عم تلماعتو ،نيفلاخملا ىلع ملاظلا لماحتلاو ،ىمعألا ديلقتلاو ،تيقملا بصعتلا
 جهنملا يف ةيعون تافاضإ نيملسملا ركف ىلإ تفاضأو ،سيدقت نود ريدقتب نيملسملا
  .نومضملا يف وأ
 
 ديدجتلاو حالصإلا داور نمض نيتفصلا نيتاهب اوفصتا نم ةفاك يطغت نأ ةلسلسلا لواحتو
الصفم رصعلا اذه رابتعاب ثيدحلا رصعلا يف

ً
 ةلحرمو ،ةمألا ةايح يف خيراتلا لصافم نم 

 .نآلا ىتح اهرامث فشكتت مل ةيلاقتنا
 

 :ديدجتلاو حالصإلا اياضق :يناثلا روحملا •
 ةلصلا تاذ ةيجهنملا ئدابملا مهأ ضرع امهالوأ :نيتياغ قيقحت ىلإ روحملا اذه فدهي 
 ناهذأ يف اهحضوي امب اهليصفتو اهليصأتو ،ديدجتلاو حالصإلاو ةيمالسإلا ةيطسولاب
قييضت بيستلاو عيمتلا نم اهيمحيو ،يقلتملا

ً
ةعسوت وأ ا

ً
 ديدجتلا نطاوم زاربإ ةيناثلاو .

ثيدحو اًميدق ةيمالسإلا ةفاقثلاو يمالسإلا ركفلا يف عادبإلاو
ً
 راكفألاب فيرعتلا لالخ نم ،ا

 يف نيملسملا تاماهسإو ،يناسنإلاو يمالسإلا خيراتلا ىرجم تريغ يتلا ىربكلا ميهافملاو
   .مهتازاجنإو مهتافاقثو مهمولع فلتخم يف ةيعادبإلا راكفألا هذه ةغايص

 
 ،حالصإلا ،ةضهنلا ،ةثادحلا ،ديدجتلا ،ةيطسولا :اهيف ةباتكلا بولطملا اياضقلا ةلثمأ نمو
 اذه نأ امك .خلا...،ةيوهلا ،ةيددعتلا ،فرطتلا ،شياعتلا ،راوحلا ،حماستلا ،ةلاصألا ،داهتجالا
 لوانتتسو .ةحئاللا هذه ىلع باتكلاو ءاملعلا ةداسلا نم ةفاضإ ةيأ ىلع حتفنم روحملا

 ،هانعمل اًديدحت ،هيف لوقلا طسبتو ،اًددحم اًموهفم وأ ةركف لئاسرلا هذه نم ةلاسر لك
 مث .ناهذألا يف هب قلاعلا سبلل اًعفرو ،ةفلتخملا هيناعمو هلالظل اًحيضوتو ،هازغمل احرشو
 مئاقلا نيملسملا رضاح يف موهفملا اذه ىلع ةبترتملا ةيلمعلا تارابتعالا ةلاسرلا نيبت
  .يتآلا مهلبقتسمو
 
 
 
 



 
  :ةلسلسلا يف رشنلا تاءارجإو دعاوق - اًيناث

لستي .1
ّ

 .ةداملا هملست نم مايأ ةثالث نوضغ يف كلذب اهَبتاك مِلعُيو ةلسرملا ةداملا زكرملا م
 
 ;qcimr@hbku.edu.qaيلاتلا ينورتكلإلا ديربلا ربع ةينورتكلإ ةخسن ثحابلا مدقي .2
 
 .ةملك )000,20( نع لسرملا ثحبلا مجح لقي الأ طرتشي .3

 
 .ةيشاحلل )12( مجحبو ،نتملل )16( مجحب ةيبرعلا ةغلل )Traditional Arabic( طخ مدختسي .4

 )10( مجحبو ،نتملل )12( مجحب ةيزيلجنإلا ةغلل )Times New Roman( طخ مدختسيو
 .ةيشاحلل

 
 ضيرع ّطخ )Traditional Arabic( )16( مجح ّطخب نوكت ةّيعرفلاو ةسيئّرلا نيوانعلا عيمج .5

 .ةيزيلجنإلل ضيرع طخ )Times New Roman( )12( مجح طخبو ،ةيبرعلل
 

 ديزت ال ثيحب ةيزيلجنإلاو ةيبرعلا نيتغللاب صخلمو ،ةسيئرلا تاحلطصملاب ةمئاقب ثحبلا قفري .6
 .ةملك ةئامسمخ نع هتاملك

 
 ،هصصختو ،ةيملعلا هتجردو ،همسا نمضتت ثحابلل ةرصتخم ةيتاذ ةريس ثحبلاب قفري .7

 .فتاوهلا ماقرأو ينورتكلإلاو يديربلا هناونعو ،اهب لمعي يتلا ةهجلاو ةيلاحلا هتفيظوو
 

 رذتعتو ،ةيلّوألا اهتءارق دعب ةلسرملا ةداملل يلوأ مييقتب زكرملا يف ةيملعلا ةنجللا موقت .8
تو .يلّوألا زرفلا بجومب ،هريياعمو رشّنلا طورش ىلإ بيجتست ال يتلا ّداوملا رشن نع

ُ
 لِسر

تلل ةلوبقملا ةداملا
َّ

 ةداملا عضوم يف نيصتخملا نيمكحملا نم مهراتخت نمل ،ميكح
 .يملعلا ميكحتلا ىلإ داوملا عاضخإل كلذو ؛ةلسرملا

 
 ءاوس ،ميكحتلا جئاتنب ثحابلا مالعإب زكرملا موقي ،مهتّمهم ءاربخلاو نيمَّكحملا مامتإ دعب .9

 راذتعالاو ثحبلا ضفر وأ ،تاليدعت لاخدإ ةرورضب طورشملا لوبقلا وأ ؛رشنلل ثحبلا لوبقب
 .نيمكحملا ءارآب ذخألا دعب هرشن نع

 
تلاب اهباحصأ مالعإ متي ،اهرشن لوبقل ةدام يأ ىلع تاليدعت ءارجإ طارتشا لاح يف .10

ّ
 تاليدع

 ثحبلا ةيحالص مدع دنعو ،هخيرات نم رهش لالخ هديعي نأ ىلع .داوملا ىلع اهلاخدإ بجاولا
 .كلذب ثحابلا غلبي رشنلل

 
 هل قحي امك ،ةلسلسلاب رشنلا طمن عم بسانتي امب ةيلكش تاليدعت ءارجإ زكرملل قحي .11

 بابسألا ءادبإ نود ثحب يأ رشن مدع نع راذتعالا
 

 متتو ،هثحب لوبقب ثحابلا غلبيو ،رشنلا تاءارجإ لمكتست ،تاظوحلم نود ثحبلا لوبق دنع .12
 .هثحب بسانت يتلا ةيلاملا ةأفاكملا هل ملست ثيح ،ثحابلا عم دقاعتلا تاءارجإ

 
 .روشنملا هثحب نم ةخسن 25 ثحابلل ملست ثحبلا رشن دعب .13

 
للا نم رشنلل اهلوبق متي يتلا داوملا ضعب ةمجرت متت .14

ّ
 نم وأ ،ةّيبرعلا ىلإ ةّيزيلكنإلا ةغ

للا
ّ

 .زكرملا ةرادإ هررقت امل اقفو ،ةّيزيلكنإلا ىلإ ةّيبرعلا ةغ
 

  .رشنت مل مأ ترشن ءاوس اهباحصأ ىلإ داعت ال زكرملا ىلإ ةلسرملا ثوحبلا .15

 

 

 



ثلاث
ً

 :ثحبلا قيثوت - ا

 مساو ،باتكلا ناونع( ركذب نوكي )شماوهلا( ةيلفسلا ةيشاحلا ةباتك .1
 قيثوتلا يـف هب لومعملا يملعلا جهنملا بسح )ةحفصلا /ءزجلاو ،فلؤملا
 .يملعلا

 
 :يلاتلا ماظنلا بسح ثحبلا ةياهن يـف عجارملا ثحابلا قثوي .2

a. فلؤملل ريخألا مسالاف .باتكلا ناونع( :)اًباتك( عجرملا ناك اذإ 
 – ققحملا مساف .ىرخألا ءامسألاو لوألا مسالاف ،)ةرهشلا مسا(
 ةنسف ،رشانلا مساف :رشنلا ةنيدمف ،ةعبطلا نايبف .– دجو نإ
  .)رشنلا

b. مسالاف .ةلاسرلا ناونع( :)عبطت مل ةيملع ةلاسر( عجرملا ناك اذإ 
 عونف .ىرخألا ءامسألاو لوألا مسالاف ،)ةلئاعلا مسا( ثحابلل ريخألا
 مساف ،ةيلكلا مساف :ناكملاف ،)هاروتكد /ريتسجام( ةلاسرلا
  .)ةنسلاف ،ةعماجلا

c. الاقم( عجرملا ناك اذإ
ً

 ريخألا مسالاف .»لاقملا ناونع«( :)ةيرود نم 
 مساف .ىرخألا ءامسألاو لوألا مسالاف ،)ةلئاعلا مسا( فلؤملل
 ،رشنلا ةنسف ،)ددعلا مقرف( ،دلجملا مقرف ،ناكملاف ،ةيرودلا
 .)...ص ىلإ – ...ص نم ةحفصلاف

  تانايب يـف نايب يأ اهل دجوي مل نإ تاراصتخالا ضعب ركذ ىلإ ةفاضإلاب اذه    .3
 :يلاتلاك يهو ،عجرملا

 .)م .د( :رشنلا ناكم نودب    .أ
 .)ن .د( :رشانلا مسا نودب  .ب
 .)ط .د( :ةعبطلا مقر نودب  .ج
 .)ت .د( :رشنلا خيرات نودب  .د

 
 ماظن وه ةيبنجألا عجارملل ةبسنلاب ةلجملا يـف دمتعملا قيثوتلا ماظن .4

 .)وغاكيش ةعماج(
 

 تبثتو هرخآ ىلإ ثحبلا لوأ نم ةحفص لك لفسأ )شماوهلا( يشاوحلا عضوت .5
 رخآ يف عجارملاو رداصملل عضوب ثحابلا موقي مث ،اهيف عجارملاو رداصملا
 .ثحبلا

 
 .ةيشاحلا يف سيلو صنلا نتم يف ةينآرقلا تايآلا قيثوت .6

 
 
 
اعبار

ً
 :زكرملا ديرب - 

 qcimr@hbku.edu.qa  :ينورتكلالا ديربلا

 
 
 


