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 مستلزمات تنفيذ البرنامج

 االمكانات البشرية:-1

 ما هو عدد أعضاء الهيئة التدريسية املطلوب مع بداية التدريس في البرنامج:

 يرجى ذكر ذلك في بند متوفر أم ال( ،اذا كان األستاذ متوفر من برامج أخرى داخل الكلية)

وبالعدد املطل الرتبة األكاديمية التخصص الفرعي التخصص العام  

العدد متوفر من 

خرى داخل أبرامج 

 الكلية

     

     

     

     

كان املحاضر متوفر من  إذاما هو عدد املحاضرين املطلوب مع بداية التدريس في القسم: )

 م ال(أخرى داخل الكلية يرجى ذكر ذلك في بند متوفر أ برامج

 العدد املطلوب التخصص الفرعي التخصص العام
من اقسام  العدد متوفر

 اخرى داخل الكلية

    

    

    

كان املعيد متوفر من برامج اخرى داخل الكلية يرجى ذكر  إذاما هو عدد املعيدين املطلوب مع بداية التدريس في القسم: )

 ذلك في بند متوفر ام ال(
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 العدد املطلوب التخصص الفرعي  التخصص العام
العدد متوفر من اقسام 

 يةاخرى داخل الكل

    

    

    

خرى داخل أج ماذا كان الفني متوفر من براما هو عدد الفنيين املطلوب مع بداية التدريس في القسم: )

 م ال(أيرجى ذكر ذلك في بند متوفر  ،الكلية

 العدد املطلوب التخصص الفرعي التخصص العام
قسام أالعدد متوفر من 

 خرى داخل الكليةأ

    

    

    

 كانات املادية االم -2

ما هي عدد القاعات الدراسية املطلوبة للبرنامج )يرجى شرح بيان ومعلومات القاعات الدراسية املطلوبة -

  ..ضمن الدراسة املقدمة مع الطلب(

 

 العدد املطلوب حاليا: العدد االجمالي:  

 

شرح بيان ومعلومات القاعات الدراسية املطلوبة ضمن  عدد الورش الالزمة للبرنامج: )يرجى وما ه-

 الدراسة املقدمة مع الطلب(:
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العدد 

 االجمالي
 

التكلفة 

 االجمالية:
 ر.س

العدد 

املطلوب 

 حاليا:

التكلفة 

 الحالية:
 ر.س

 

 ما هي عدد املكاتب لإلدارة والخدمات واالجتماعات واملؤتمرات:-

 

مكاتب 

 االدارة
 

خدمات 

 طالبية:
 اتمؤتمر  

 
  اجتماعات:

 يرجى تحديد مكاتب االدارة والخدمات املطلوبة :) رئيس قسم، معاون، سكرتير، مكتبة، ............(.

 

 

mailto:PYD@JU.EDU.SA

