
 

 ةعماجلا تايلكو تارادإ ىدل عقوملا يلثمم ماهم

 ىوتحملا ةدوج طباوضو

 

  :ةعماجلا تايلكو تارادإ ىدل عقوملا يلثمم ماهم

  .هلالخ نع تابلطلا ةعباتمو لاسرإو freshdesk.com عقوم ىلع ةهجلا باسح ةعباتم •

 ليلد قفرم( .ماظنلا لالخ نم اهلاسرإ متي تاراسفتسا وأ تابلط وأ تاهيجوت يأ عم بواجتلا •

 )freshdesk.com مادختسا

 ماظنلا قيرط نع )ةقفرملا طباوضلل ًاعبت( ىوتحملاب ةعماجلا ةيوه ةدحو ديوزت •

freshdesk.com ينورتكلإلا ديربلا وأ website@iau.edu.sa. 

 ةعماجلا ةيوه ةدحو غالبإو ةعماجلا عقوم ىلع ةهجلا ىوتحمل ةيرهشلا ةعجارملاو ةعباتملا •

 .تارييغت وأ تاثيدحت يأب

 وأ ةفاضإ وأ فذح يأب انغالبإو يسارد لصف لك ةياهن سيردتلا ةئيه ءاضعأ ةمئاق ةعباتم •

  .ةفيظو ريغت وأ ةيقرت

 سيئر ،ديمع( ةهجلا ىدل ةيرادإلا بصانملا ىلع أرطي رييغت يأب ةعماجلا ةيوه ةدحو غالبإ •

 ).... ،مسق

 طباوضل هتقفاوم نم دكأتلاو هتعجارم لبق ةعماجلا ةيوه ةدحو ىلإ ىوتحم يأ لاسرإ مدع •

 .ىوتحملا ةدوجو رشن

o ءانثتساب( طقف ةرادإلا وأ ةيلكلا لثمم لالخ نم ةعماجلا ةيوه ةدحو عم لصاوتلا نوكي 

 ةرشابم لصاوتلا ةحفصلا بحاصل نكمي ثيح سيردتلا ةئيه ءاضعأب ةصاخلا تاحفصلا

  .)هتحفص ىوتحم صوصخب

o ناك فرظ يأ وأ ةزاجإل لمعلا سأر ىلع ةهجلا ىدل عقوملا لثمم دجاوت مدع لاح يف 

 .رييغتلا اذهب ةعماجلا ةيوه ةدحو غالبإو هماهم يف هنع بوني نم نييعت ىجري

 



 

 :ىوتحملا ةفاضإ طباوض

  :ةماع طباوض

  .لقتسم بلط يف ًالصفنم ةحفص لكب صاخلا ىوتحملا لاسرإ •

 .خسنلل لباق فلمك وأ صنك ىوتحملا لاسرإ •

 .هرشن متي نل ةدحاو ةغلب هلاسرإ متي ىوتحم يأ نأ ثيح ةيزيلجنإلاو ةيبرعلا نيتغللاب ىوتحملا لاسرإ •

  .هلاسرإ لبق )ةيزيلجنإلاو ةيبرعلا نيتغللاب( ًايوغل ىوتحملا قيقدتو ةعجارم •

 

 :ىوتحملا ةدوج طباوض

 عقوملا ىلع هرشنو ىوتحملا ةفاضإ لبق اهريفوت بولطملا تامولعملا يلاتلا لودجلا حضوي

 .ينورتكلإلا

 رشنلا متي ال( يساسألا ىوتحملا )دجو نإ( يفاضإلا ىوتحملا
 )هنودب

 ىوتحملا

 طباوض بسح( ربخلل روص •
 )روصلا رشن

 ةكراشملا ىرخألا تاهجلا •
 ربخلا ناك لاح يف ربخلا يف
  .ةهج نم رثكأل عبتي

 .تاقفرملا •

 ةطبترملا تايلاعفلاو رابخألا •
 ىلع ًاقباس ةروشنملاو اهب
 .عقوملا

 ةيبرعلا نيتغللاب( ربخلا ناونع •
 زواجتي ال ثيحب )ةيزيلجنإلاو
  .character ٨٥ ناونعلا لوط

 )ليصافتلا( ربخلا صن •
 )ةيزيلجنإلاو ةيبرعلا نيتغللاب(

  رابخألا

 رشن طباوض بسح( ةروص •
 )روصلا

 يف ةكراشملا تاهجلا •
 عبتت تناك لاح يف ةيلاعفلا

 .ةهج نم رثكأل

 نيتغللاب( ةيلاعفلا ناونع •
 ال ثيحب )ةيزيلجنإلاو ةيبرعلا
 ٨٥ ناونعلا لوط زواجتي

character. 

  تايلاعفلا



 
 .ةيلاعفلا عون ديدحت •
 ةفدهتسملا ةئفلا ديدحت •

 .ةيلاعفلاب
 .تاقفرملا •
 ةيلاعفلا يف ليجستلا طبار •

  .دجو نإ

 ةطبترملا تايلاعفلاو رابخألا •
 ىلع ًاقباس ةروشنملاو اهب
 .عقوملا

 )ليصافتلا( ةيلاعفلا صن •
 )ةيزيلجنإلاو ةيبرعلا نيتغللاب(

  ةيلاعفلا عقوم •
 ةيلاعفلا ءاهتناو ءدب دعوم •

  ةيلاعفلا ءاهتناو ءدب خيرات •

 نيتخسنلاب تافلملا ريفوت •
 لاح يف ةيزيلجنإلاو ةيبرعلا
  .اهرفوت

 صاخلا طبارلا ديدحت •
 دارملا تاحفصلا / ةحفصلاب
 .اهيف قفرملا فلملا ةفاضإ
 ةديدجلا ةحفصلا ىمسم وأ(
 يف ةبغرلا لاح يف نيتغللاب
 )ةثدحتسم ةحفص ءاشنإ

 يف رهاظلا فلملا ىمسم •
 ةيبرعلا نيتغللاب( ةحفصلا
 )ةيزيلجنإلاو

 

 ,PDF) تافلملا
DOC, PPT, etc.) 

 ةئيه وضع نع ةذبن ريفوت •
  .فظوملا / سيردتلا

 تالهؤملا تامولعم ريفوت •
 ةئيه وضعل ةيملعلا
 .فظوملا / سيردتلا

 لصاوتلا عقاوم طباور ريفوت •
 :يعامتجالا
- Facebook 
- Twitter 
- Youtube 
- LinkedIn 
- Flickr 
- Instagram 

 / سيردتلا ةئيه وضع مسا •
 نيتغللاب( ًالماك فظوملا
 )ةيزيلجنإلاو ةيبرعلا

 .بصنملا تامولعم •
 / ةرادإلا / ةيلكلا •

 لمعي يتلا ىفشتسملا
 .اهب

 وضع هل يمتني يذلا مسقلا •
 .فظوملا /سيردتلا ةئيه

 ب صاخلا ينورتكلإلا ديربلا •
 / سيردتلا ةئيه وضع
 .فظوملا

 ءاضعأ تافلم
 سيردتلا ةئيه
  نيفظوملاو



 
- Personal Webpage 

 

 عقاوملا طباور ريفوت •
 .ةيثحبلا
- Google Scholar 
- Scopus 
- Thomson Reuters 
- Research Gate  
- ID  

 

 تاروشنملاب ةمئاق ريفوت •
  .ةيثحبلا

 وضعل ةيمسر ةروص ريفوت •
 ةيلاع ةدوجب سيردتلا ةئيه
  :نوكت ثيحب
 نم ربكأ ةروصلا داعبأ -

1280x960 pixels  
 ةروصلا تادادتما -

 png gif jpg :ةلوبقملا
jpeg. 

 هب حومسملا فلملا مجح -
  .MB 1 نع ديزي ال

 

 ةريسلا نم نيتخسن ريفوت •
 ةيبرعلا نيتغللاب ةيتاذلا
 ةيزيلجنإلاو
  .)دمتعملا بلاقلاب(

 ىنبملا تامولعم ريفوت •
  .بتكملاو

 وضع ب صاخلا فتاهلا •
 فظوملا / سيردتلا ةئيه

  :ةيتاذلا ةريسلا فلم •
 ةغيصب فلملا عفر بجي •

PDF  

 ريسلا بلاقب فلملا لاسرإ •
 )قفرم( دمتعملا ةيتاذلا



 

 عفر دارملا ةحفصلا ديدحت • 
 ةدوجوم ءاوس( اهيف فلملا
 )ةثدحتسم وأ

 ىلع فلملا ىمسم •
 ةيبرعلا نيتغللاب( ةحفصلا
 )ةيزيلجنإلاو

 

 ةقفرملا تافلملا

 روصلا نوكت نأ ةاعارم بجي 
 ةحفص يأ يف ةمدختسملا

  :عقوملا تاحفص نم
  .يلاع حوضوو ةدوج تاذ •
 ةروصلا ةيكلم قوقح عجرت نأ •

 .ةلسرملا ةهجلل
 ةئيدر روص مادختسا نكمي الو
 نم اهذخأ مت روص وأ ةدوجلا
  .نذإ نود تنرتنالا

 روصلا تاطارتشاو طباوض فلم(
 )ةعماجلا ةيوه ةحفص ىلع رفوتم

  روصلا

 جذومنلل ةمدقم ريفوت •
 )ةيزيلجنإلاو ةيبرعلا نيتغللاب(

 ةلاسرب صاخلا صنلا ريفوت •
 ةئبعت نم ءاهتنالا دعب ديكأتلا
 .جذومنلا

 نإ تابلطلل ىلعألا دحلا •
  .دجو

 بلطتي ةصاخ تاطارتشا يأ •
 ميلست لبق اهنم دكأتلا
 .جذومنلا

 

 جذومنلا ىمسم ريفوت •
 )ةيزيلجنإلاو ةيبرعلا نيتغللاب(

 ةلئسألا ةفاك ريفوت •
 نيتغللاب( اهعضو بولطملا
 عم )ةيزيلجنإلاو ةيبرعلا

  :يلاتلا ةاعارم
 لسلستب ةلئسألا بيترت -
  .يقطنم
 ىوتحملا عون ديدحت -
 .لاؤس لكل بولطملا
 ةيمازلإلا ةلئسألا ديدحت -
 .ةيرايتخالاو

 جذامنلا
(Webforms) 



 

 ديربلا نيوانع / ناونع ريفوت •
 هيلع لسرت يذلا ينورتكلإلا
   .جئاتنلا

 تالاجملا تامولعم ريفوت •
 .جمانربلا يجيرخل ةيفيظولا

 طورش تامولعم ريفوت •
 .لوبقلا

 فصو تامولعم ريفوت •
 .ةساردلا تاونس

 ةيفاضإ تابلطتم يأ ديدحت •
 ،زايتما ةنس :لاثم( .جمانربلل
 )..… جرخت عورشم ،بيردت

 جمانربلا ىمسم ريفوت •
 ةيبرعلا نيتغللاب( يميداكألا
 )ةيزيلجنإلاو

 جمانربلا عون ديدحت •
  )ايلع تاسارد /سويرولاكب(

 نع ةمدقم /ةذبن ريفوت •
  .جمانربلا

 .ةدمتعملا تاعاسلا ددع •
 عم ةساردلا تاونس ددع •

 ةنس :لاثم( اهل حيضوت
 تاونس ٤ + ةيريضحت
 )صصخت

 ةاعارم عم ةيساردلا ةطخلا •
  :يلاتلا ريفوت
 نيتغللاب تاررقملا ءامسأ -

  .ةيزيلجنإلاو ةيبرعلا
 .تاررقملا زمر -
 /ةدمتعملا( تاعاسلا ددع -

 ).… يلمعلا /يرظنلا
 تابلطتملا ديدحت -

 .ةقباسلا
 / يمازلإ :ررقملا عون -

 .يرايتخا
 يعماجلا مرحلا ديدحت •

 .جمانربلل
 هعبتي يذلا راسملا ديدحت •

 .جمانربلا
 اهل عباتلا ةيلكلا ديدحت •

 .جمانربلا

 جماربلا
  ةيميداكألا



 
 ةبلطل سنجلا ديدحت •

 .جمانربلا

 

 اهل عبتت يتلا ةهجلا ديدحت • 
 .اهتفاضإ بولطملا ةحفصلا

 ةحفصلا ىمسم ريفوت •
 نيتغللاب( اهتفاضإ دارملا
 )ةيزيلجنإلاو ةيبرعلا

 بولطملا صنلا ريفوت •
 خسنلل ةلباق ةغيصب هتفاضإ
 )ةيزيلجنإلاو ةيبرعلا نيتغللاب(

 ةحفصلا عقوم ديدحت •
 ةيبناجلا ةمئاقلا يف ةديدجلا
 )دجو نإ اهعرفتو(

 بلطتي رخآ ىوتحم يأ ريفوت •
  .ةحفصلا يف هدوجو

 

  ةيفاضإ تاحفص

 

 :ىوتحملا ثيدحت تابلط لاسرإ طورش

  .هثيدحت دارملا ىوتحملاب صاخلا طبارلا ديدحت •

 ىوتحملا ءاقب بجي( ةيزيلجنإلاو ةيبرعلا نيتغللاب ًالماك هثيدحت دارملا ىوتحملا ريفوت •

 رشنب ةصاخلا طباوضلا عيمج هيلع قبطتو )ةيزيلجنإلاو ةيبرعلا ةحفصلا نيب ًاقباطتم

 .ديدجلا ىوتحملا

 


