
يملعلا سابتقإلا نع فشكلا ةیلآ
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 يملعلا ثحبلاو ایلعلا تاساردلل ةعماجلا ةلاكوب يملعلا ثحبلا ةدامع

 ساوناب حلاص نب دیعس .د
ةینفلا نوؤشلل يملعلا ثحبلا ةدامع لیكو



؟456نروتلا جمانرب و* ام

u85@لا جما;:لا رهشأ نم456نروتلا جمانرب ;:تع
ABدعاس 

 نم ەولخ نامضل PAلعلا مهجاتنإ ةعجارم Jع 4I6ثحاFلا
 نم 4I6ثحاFلا نكم8 وهف .ە[\] لFق PAلعلا لاحتنالا
اdنوb:5لا PAلعلا مهجاتنا لاسرإ

e
 تن5:نالا ةكFش ;:ع 

 .ةdبدألا ةق\لاو لاحتنالا دض هقdقدت ضرغل
uلعتلا تاسسؤملاو تاعماجلا موقتdمdلاغ ةFا

e
 t\]ءا 

 ا*ءاضعأ نكمتي xAل456نروتلا جمانرب مادختسا ةصخر
.ةمدخلا كلت نم ةدافتسالا نم )بالطلا{ةذتاسألا(



:تاdئاصح�و قئاقح

v456نروتلاجمانربمدختس�tقنمملاعلالوحعساول�شFل
.ةdمdلعتلاتاسسؤملاودارفألا
v�6جمان;:لامدختس�

Aملاعلالوحةلود١٥٠نم�:�أ.
v�6جمان;:لامدختس�

Aلعتةسسؤم١٥,٠٠٠نم�:�أdمdلوحة
.ملاعلا
vملاعلالوحبلاط٣٠,٠٠٠,٠٠٠نم�:�أجمان;:لامدختس�.
vمويجمان;:لالالخنمةقرو٢٠٠,٠٠٠نم�:�أقيقدتمتيdا

e
.



5@لا ةdساسألا تاdلمعلا
A 8قيقدت دنع456نروتلا جمانرب اهب موق 

:PAلعلا جاتنإلا
 PAلعلاجاتنإلا ةنراقم لالخ نم A;�دألا لاحتنالا فشك�456نروتلا جمانرب موق8
�6 ةرفوتملا تاناdبلا ةدعاق� وأ فdشرألا� )ثحاFلا لFق نم لسرملا(

Aجمان;:لا 
 PAلعلا جاتنإلا نم ةفلتخمو ةI:ثك عاونأ Jع تاناdبلا ةدعاق يوتحت ذإ .هسفن
 .)خلا .... ةق�اس تاسارد ،تالاقم ،لمع قاروأ ،تن5:نا عقاوم ،بتك ،ثاح�أ(
:ةdساسأ تاdلمع ثالث لالخ نم A;�دألا لاحتنالا فشك�456نروت جمانرب موق8

uلعلا جاتنإلا ظفح :ًالوأPA �6
A بلا ةدعاقd456نروت ماظنل ة¬»كرملا تانا.

uناثdا
e: 4ب ةنراقم لمعI6 لعلا جاتنإلاPA ع ةدوجوملا تامولعملاوJ ةدعاق 

.456نروتلا جمان;:ب ةصاخلا تاناdبلا
uاثلاث

e: س] ةفرعم مدختسملا عيطتس� هلالخ نم ر̄¬قت دادعإFتقالا ةFسا 
.ەرداصمو



 ىجري لمھملا وا ديربلا قودنصب رھظت فوس ةكرشلا نملیميالاب ةفاضإلا ةلاسر
  نمآلا ديربلا نمضnoreply@turnitin.com ديرب ةفاضإ
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 باسحلا سیسأت ىلع طغضلا ىجریلیمیإلاب ةفاضإلا ةلاسر-

 باسحلا سیسأت يف دمتعملا وھو ةكرشلا نم لسرملالیمیالاب ریخألا مسالا ةظحالم عم-

 انھ ریخألا مسالا

 باسحلا سیسأت ةیلمع أدبل انھ طغضأ



 حتف دادعإبأدبإTurnitin ةكرش عقوم ىلع كلوحي ىرخأ ةذفان كل حتفت فوس-
 باسحلا

 سفنب دوجوملا ةلئاعلا وا ریخألامسإلا مث نمو يمسرلا ةعماجلا لیميإ لخدا-
لیميإلا



 ةكرشلا نم ينورتكیلالا دیربلاب ةلاسر كل لسری فوس لیجستلا ةیلمع مامتا دعب-
 ينورتكیلالا  دیربلل ىرخأ ةرم باھذلا اوجرأ عقوملل لوخدلا مقر سیسأتل



 ءاشنإب دیفت ةكرشلا نم ةلسرملا ةلاسرلا كل رھظت فوس-
  كب صاخلا رورملا ةملك
 رورملا ةملك ءاشنإ ةملك ىلع طغضأ-

 رورملا ةملك ءاشنإ ةملك ىلع طغضأ



 كلذو ةیاغلل مھم يرس لاؤس رایتخاب موقت فوس رورملا ةملك مامتإ دعب-
اقالطإ ھنایسن مدعو لاؤسلا اذھب مامتھالا اوجرأ باسحلا ةیرس ىلع ظافحلل



Turnitin ةكرشلا عقوم نم ةیسیئرلا ةحفصلا هذھ-
 فص وا سرد ةفاضإب مق

 فص وا سرد ةفاض±ب مق



 تاغارفلا ءيلمب مق

 سردلاءاھتنإ دعومب مكحتلا كنكمی



رخأسردةفاضإ كنكمی

بجاو وا ةمھم ءاشنإو سردلا لخاد ىلا لوخدلا مزلی كثحب صحفل



 انھ ةمھم ةقاضإ مزلی ةیملعلا كثاحبأ صحفل انھ رقنأ



ناونع عضو تاغارفلا ءيلمب مق
جایتحالا بسح ةمھملل

 تاغارفلا ءيلمب مق
 خیراوتلا عضو
بسح ةمھملل

جایتحالا

ةمھم ةفاضإ يف ةلحرم مھأ
 كثاحبأ ظفح مدع نامضل

 طغضلا ءاجرلا ةكرشلا ةركاذب
تارایخلا ىلع



 ادج ماھ
تاعدوتسم دجوی الرایتخاوھو

نامضل
ةكرشلاةركاذيفثحبلاظفحمدع



 انھ حرتقم ةفاضإ وأ تادادعالا ریغت كنكمی



 انھ ھصحف دارملا ثحبلاةفاضإ كنكمی



ناك ءاوس اھعفر دارملا تافلملا عاونأرایتخإ
 طوغضم فلم يف وا دحاو فلم

ةبولطملا تامولعملاب تاغارفلا ءالمإ

 كب صاخلا زاھجلا نم فلملا عفرو رایتخا



دیكأتىلعطغضأفلملاعفر نم دكأتلا دعب



ةمھملا ةحفصل عوجرلا كنكمی

رخآ ثحبةفاضإ كنكمی



لوطتت وا رصقت دق نمزلا نم ةرتف دعب
ةكرشلا رفریس ىلع طغضلا وا تنلا ةعرس بسح
 اھیلع طغضلاو سابتقالا ةبسن ىلع عالطالا كنكمي

ةفذحمدعومقرلااذھب ظافتحالاادجادجادجمھم
ببسلاناكامھم



سابتقالا ةبسن لیصافت ةفرعم كنكمی

 تالیدعتلاضعبةفاضإ كنكمی
 عجارملا باستحا مدع لثم

 ةماعلا ةبسنلاب صیصنتلا تامالعو

 ةخسنلا لیزنت كنكمی
كب صاخلا زاھجلا ىلع

فلم لكش ىلع
PDF

 نول ھل نوكی سابتقا ردصم لك
 لدتتتاولألا فالتخاف  صصخم

 ةسبتقملا رداصملا ددعت ىلع
 ھنم



م�عامتسإ نسحل م²ل اركش

 ةلئسألا تقو

uS.Banawas@mu.edu.sa
uExt. 1510
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