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 يىاصفاخ يقشس انرذقُق انهغىٌ

I.  :يؼهىياخ ػايح ػٍ انًقشس 

 انرذقُق انهغىٌ :اعى انًقشس  .1

 DR  83 وسقًه:سيض انًقشس   .2

 انغاػاخ انًؼرًذج:  .3
 اإلجًانٍ ذذسَة ػًهٍ عًُاس يذاضشج

3    3 

 انًغرىي انشاتغ،  انفصم انثاٍَ  انًغرىي وانفصم انذساعٍ:  .4

 1،2وصشف1،2،3،4،5،6َذى  :(انًرطهثاخ انغاتقح نذساعح انًقشس)إٌ وجذخ  .5

 ال ٕٚجذ       (:انًرطهثاخ انًصادثح )إٌ وجذخ  .6

 انجكبنٕسٕٚط  ذسط نه انًقشس:َانثشَايج انزٌ   .7

 انؼشتُح نغح ذذسَظ انًقشس:  .8

 فظهٙ َظاو انذساعح:  .9

 أ.د. يذًذ انخشتٍ و د. هذي انصاَذٌ يؼذ)ٌ( يىاصفاخ انًقشس:  .11

  ذاسَخ اػرًاد يىاصفاخ انًقشس:  .11
 

II. :وصف انًقشس 
انؼشثٛخ تظذٛذب عهًٛب خبنٛب يٍ األخطبء انُذٕٚخ ٔانظشفٛخ ٚٓذف انًمشس إنٗ تًكٍٛ انطبنت يٍ يًبسعخ تظذٛخ انُظٕص 

ٔاإليالئٛخ يٍ خالل انتطجٛك ػهٗ يختهف انُظٕص كبنمبََٕٛخ ٔانطجٛخ ٔانتجبسٚخ ٔانًؼهٕيبتٛخ ٔاألدثٛخ ٔاإلػاليٛخ ٔانؼهًٛخ 

 ٔغٛشْب يٍ دمٕل انًؼشفخ، ػٍ طشٚك انًذبضشاد انتفبػهٛخ ٔانتًبسٍٚ انًكخفخ.
 

III.  انرؼهى:يخشجاخ 

((A انًؼشفح وانفهى 
 ( PILOs)( يغ يخشجاخ ذؼهى انثشَايج CILOsيىاءيح يخشجاخ ذؼهى انًقشس )

 (: انًؼشفح وانفهى CILOsيخشجاخ ذؼهى انًقشس ) : انًؼشفح وانفهى(PILOs)يخشجاخ ذؼهى انثشَايج

اعرُفاء انطانة نًرطهثاخ انثشَايج األكادًٍَ عُكىٌ  تؼذ

 قادساػهً أٌ:

 َجاح انطانة فٍ انًقشسانذساعٍ عُكىٌ قادسا ػهً أٌ:تؼذ 

A1  ٔ ٚظٓش يؼشفخ ػبنٛخ ثبعتؼًبالد انهغخ انؼشثٛخ َطمب

 لشاءح ٔ كتبثخ.

a1  ٚظٓش لذسح نغٕٚخ فٙ تذلٛك ٔ تظذٛخ كم إَٔاع

 انُظٕص انكتبثٛخ )أدثٛخ، تجبسٚخ ، لبََٕٛخ(.
 

 ستظ يخشجاخ انرؼهى تاعرشاذُجُاخ انرذسَظ وانرقُُى

 ستظ يخشجاخ ذؼهى انًقشس )انًؼشفح وانفهى( تاعرشاذُجُح انرذسَظ وانرقُُى:

 اعرشاذُجُح انرقىَى اعرشاذُجُح انرذسَظ يخشجاخ انًقشس / انًؼشفح وانفهى

ٚظٓش لذسح نغٕٚخ فٙ تذلٛك ٔ تظذٛخ   -

كم إَٔاع انُظٕص انكتبثٛخ يًٓب كبٌ 

 يجبنٓب انًؼشفٙ

 انًذاضشاخ انرفاػهُح

 انُصىص تئششاف األعرارقشاءج 

 ػشوض ويُاقشاخ صفُح

 ذًاسٍَ يخرهفح

 االخرثاساخ

 انركهُفاخ

 انؼشوض انرطثُقُح

 انرقًُُاخ

 كراتح انُصىص و يشاجؼرها يؼا

ذُىَغ انُصىص انرطثُقُح يٍ كم يُادٍَ 

 انًؼشفح كراتُا
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((B انًهاساخ انزهُُح 
 (PILOs)( يغ يخشجاخ ذؼهى انثشَايج CILOsيىاءيح يخشجاخ ذؼهى انًقشس )

 (: انًهاساخ انزهُُح CILOsيخشجاخ ذؼهى انًقشس ) : انًهاساخ انزهُُح(PILOs)يخشجاخ ذؼهى انثشَايج

اعرُفاء انطانة نًرطهثاخ انثشَايج األكادًٍَ عُكىٌ  تؼذ

 قادساػهً أٌ:

انطانة نًرطهثاخ انًقشس انذساعٍ عُكىٌ قادسا  تؼذ اعرُفاء

 ػهً أٌ:

B1 ًٚٛض االعتؼًبالد انهغٕٚخ نهغخ انؼشثٛخ ٔٚظُف األخطبء b1  ٙٚذهم يختهف األخطبء انهغٕٚخ فٙ انُظٕص انكتبثٛخ ف

انًجبالد األدثٛخ ٔانتجبسٚخ ٔانُٓذعٛخ ٔانذبعٕثٛخ 

 ٔانمبََٕجخ.
 

 ستظ يخشجاخ ذؼهى انًقشس )انًهاساخ انزهُُح( تاعرشاذُجُح انرذسَظ وانرقُُى:                                                     

 اعرشاذُجُح انرقىَى اعرشاذُجُح انرذسَظ يخشجاخ انًقشس/ انًهاساخ انزهُُح

: b1 ٙٚذهم يختهف األخطبء انهغٕٚخ ف

يجبنٓب انُظٕص انكتبثٛخ يًٓب كبٌ 

 انًؼشفٙ.

 انُقاشاخ انصفُح 

 انؼًم انثُائٍ و انجًاػٍ 

 انرًاسٍَ

 دم انًشكالخ

 انؼصف انزهٍُ 

 ذًاسٍَ كراتُح و شفهُح

 اخرثاساخ 

 ػشوض ذقذًَُح

 اخرُاساخ َصُح

 ذقُُى انُصىص
 

((C انًهاساخ انًهُُح وانؼًهُح 
 ( PILOs)( يغ يخشجاخ ذؼهى انثشَايج CILOsيىاءيح يخشجاخ ذؼهى انًقشس )

 (: انًهاساخ انًهُُح وانؼًهُح CILOsيخشجاخ ذؼهى انًقشس ) : انًهاساخ انًهُُح وانؼًهُح(PILOs)يخشجاخ ذؼهى انثشَايج

انطانة نًرطهثاخ انثشَايج األكادًٍَ عُكىٌ  تؼذ اعرُفاء

 قادساػهً أٌ:

 تؼذ َجاح انطانة فٍ انًقشسانذساعٍ عُكىٌ قادسا ػهً أٌ:

C1  انًٓبساد انهغٕٚخ انًختهفخ ٔ ٚمٛى األخطبء ٚغتؼًم

 انهغٕٚخ.

c1  ٕٚظف يٓبساتّ انهغٕٚخ فٙ يؼبنجخ انُظٕص األدثٛخ

ٔانمبََٕجخ  ٔانتجبسٚخ، ٔانذبعٕثٛخ ٔانُٓذعٛخ ٔتظذٛذٓب 

 ثًب ٚجؼهٓب عهًٛخ كتبثٛب ٔيٕافمخ نمٕاػذ انهغخ انًختهفخ.
 

 وانؼًهُح( تاعرشاذُجُح انرذسَظ وانرقُُى:ستظ يخشجاخ ذؼهى انًقشس )انًهاساخ انًهُُح 

 اعرشاذُجُح انرقىَى اعرشاذُجُح انرذسَظ يخشجاخ انًقشس/ انًهاساخ انًهُُح وانؼًهُح

c1 ٕٚظف يٓبساتّ انهغٕٚخ فٙ يؼبنجخ انُظٕص :

ٔتظذٛذٓب ثًب ٚجؼهٓب عهًٛخ كتبثٛب ٔيٕافمخ نمٕاػذ 

 انهغخ انًختهفخ.

 يذاضشاخ ذىجُهُح  

 انؼًم فٍ يجًىػاخ 

 دم انًشكالخ

 ػشوض َقذيها انطالب

 ذًاسٍَ و ذذسَثاخ 

 اخرثاساخ

 ذكهُفاخ و واجثاخ 

 انؼشوض انرقذًَُح 

 إػذاد َصىص

انًشاسكح فٍ يؼانجح انُصىص يغ 

 األعرار 
 

((D انًهاساخ انؼايح 

 ( PILOs)( يغ يخشجاخ ذؼهى انثشَايج CILOsيىاءيح يخشجاخ ذؼهى انًقشس )

 (: انًهاساخ انؼايح CILOsيخشجاخ ذؼهى انًقشس ) : انًهاساخ انؼايح(PILOs)يخشجاخ ذؼهى انثشَايج

انطانة نًرطهثاخ انثشَايج األكادًٍَ عُكىٌ  تؼذ اعرُفاء

 قادساػهً أٌ:

انطانة نًرطهثاخ انًقشس انذساعٍ عُكىٌ قادسا  تؼذ اعرُفاء

 ػهً أٌ:

D3 ٔ تؼهًٛٓب ٚغتؼًم يٓبساتّ فٙ تؼهى انؼشثٛخ d1  ٚؼًم فٙ يشاكض ٔيؼبْذ تخظظٛخ نتمٛٛى انُظٕص

ثإَٔاػٓب أدثٛخ ٔعٛبعٛخ ٔتجبسٚخ ٔلبََٕٛخ ٔيؼبنجتٓب ٔفك 

 لٕاػذ انتذلٛك انهغٕ٘ انغهًٛخ.
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 ستظ يخشجاخ ذؼهى انًقشس )انًهاساخ انؼايح( تاعرشاذُجُح انرذسَظ وانرقُُى:
 انرقىَىاعرشاذُجُح  اعرشاذُجُح انرذسَظ يخشجاخ انًقشس

: d1 ٚؼًم فٙ يشاكض ٔيؼبْذ تخظظٛخ نتمٛٛى

انُظٕص ٔيؼبنجتٓب ٔفك لٕاػذ انتذلٛك انهغٕ٘ 

 انغهًٛخ.

 انرؼهى انزاذٍ و انًغرقم 

 انؼًم فٍ يجًىػاخ يخرهفح 

 دم انًشكالخ 

 انذهقاخ انُقاشُح 

 انؼًم فٍ فشَق 

 ذكهُفاخ و واجثاخ

 انًجًىػاخ انثؤسَح

 االخرثاساخ 

 

IV. يىاضُغ انًقشس انشئُغح وانفشػُح )انُظشَح وانؼًهُح( وستطها تًخشجاخ انرؼهى انًقصىدج  كراتح

 نهًقشس يغ ذذذَذ انغاػاخ انًؼرًذج نها.  
 كراتح ودذاخ /يىاضُغ يذرىي انًقشس

 أوال: انجاَة انُظشٌ                                                        

 انًىاضُغ انرفصُهُح انًقشسودذاخ/ يىضىػاخ  انشقى
ػذد 

 األعاتُغ

انغاػاخ 

 انفؼهُح

يخشجاخ ذؼهى 

 انًقشس

 انًمشس تمذٚى 1

تٕػٛخ انطبنت ثأًْٛخ يؼبنجخ انُظٕص ٔ 

سثطٓب ثذًبٚخ انكتبثخ يٍ األخطبء انشبئؼخ 

 فٙ يختهف دمٕل انًؼشفخ انتطجٛمٛخ

1 3 a1, b1 

2 

يشاجؼخ أْى انذسٔط انُذٕٚخ 

اإليالئٛخ انتٙ ٔانظشفٛخ ٔ 

 تشتجظ ثبنتذلٛك انهغٕ٘ يخم :

 دزف دشٔف انؼهخ 

 

 جضو انفؼم انًضبسع

 ٔ َظت األفؼبل انخًغخ

 ٔ صيٍ األيش ٔ

 أعهٕة انطهت

 ٔ أعهٕة انششط 

 تطجٛك ػهٗ عٕسح لشآَٛخ لظٛشح

2 6 a1, b1, c1 

 اشتمبق األيش يٍ انًؼتالد 3

 انًخبل ٔ األجٕف ٔ انُبلض

 :يخم

 ع يُٕػٗ

 ْجًُْٕت

 طًًُظبو

 تطجٛك ػهٗ دذٚج ششٚف

1 3 a1, b1, c1 

4 
كٛفٛخ انتؼبيم يغ دسٔط 

 انؼاليبد انفشػٛخ

يخم األعًبء انخًغخ ٔ انًخُٗ ٔ جًغ 

 انًزكش انغبنى ٔ

 دزف انٌُٕ ٔ حجٕتٓب فٙ األفؼبل انخًغخ

 تطجٛك  ػهٗ َض شؼش٘

2 6 
a1, b1, c1, 

d3 

 انًٓضح سعى 5

انتؼبيم يغ ا انٕطم ٔ انمطغ ٔ كٛفٛخ ح ًْض

 انًتٕعطخ ٔ انًتطشفخ

 تطجٛك ػهٗ يمبنخ  ػهًٛخ

2 6 a1, b1, c1 

 انتًٛٛض دبالد 6

كٛفٛخ انًطبثمخ أٔ ػذيٓب فٙ انؼذد ٔ انجُظ 

 ٔ ػاليبد اإلػشاة فٙ كم دبنخ

 تطجٛك ػهٗ يمبنخ اجتًبػٛخ

1 3 
 

a1, b1, c1 

 ,a1, b1, c1 6 2يخم انًًُٕع يٍ انظشف ٔ األخطبء  يختهفخ دبالد 7
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انتبء انًشثٕطخ ٔ انٓبء انضًٛش انشبئؼخ يخم 

انًتظم ثبالعى،  ٔ ػاللخ انٕظبئف انُذٕٚخ 

ثتهٌٕ أشكبل انكهًبد انؼشثٛخ ٔ غٛشْب يٍ 

 انٓفٕاد انكتبثٛخ فٙ انُظٕص انًكتٕثخ

 تطجٛك ػهٗ يمبنخ عٛبعٛخ/ألظٕطخ

d3 

 تطجٛمٛخ َظٕص 8

َظٕص ػهًٛخ تتؼهك ثًجبل انطت 

ٔ َظٕص أدثٛخ  ٔانُٓذعخ ٔ انذبعٕة

ٔتمُٛخ تتؼهك ثًجبالد فٍ انكتبثخ اإلثذاػٛخ 

 ٔانتجبسٚخ ٔانمبََٕٛخ ٔاإلػاليٛخ ٔ غٛشْب...

2 6 
a1, b1, c1, 

d1 

 3 1 يشاجؼخ  9
a1, b1, c1, 

d1 

  42 14 إجًانٍ األعاتُغ وانغاػاخ
 

 ثاَُا:انجاَة انؼًهٍ:    )إٌ ُوجذ(                                        
 تكتت تجبسة )يٕاضٛغ( انؼًهٙ

 يخشجاخ انرؼهى انغاػاخ انفؼهُح ػذد األعاتُغ انرجاسب انؼًهُح انشقى

1.      

    إجًانٍ األعاتُغ وانغاػاخ
 

V. :اعرشاذُجُح انرذسَظ 
 انًذبضشاد 

 االختجبساد انكتبثٛخ

 انُمبشبد انظفٛخ 

 انؼًم انفشد٘ ٔ انجًبػٙ

 انتطجٛمٛخ ػهٗ انُظٕص انًختهفخدم انًشكالد ٔ انتذسٚجبد 
 

VI. :األَشطح وانركهُفاخ 
 انذسجح األعجٕع يخشجاخ انرؼهى انُشاط / انركهُف انشقى

يؼبنجخ َظٕص يٍ دمٕل ػهًٛخ  1

 يختهفخ
a1, b1, c1, d3  انؼاشش و انذادٌ ػشش و

 انثاٍَ ػشش

     21 

 

VII.  

 انذسجح األعثىع أَشطح انرقُُى انشقى

َغثح انذسجح إنً 

انرقىَى   دسجح

 انُهائٍ

انًخشجاخ انرٍ 

 َذققها

1 
 انؼبشش انىاجثاخ 

ٔانذبد٘ ػشش ٔانخبَٙ 

 ػشش

11 %10 a1, b1, c1, d3 

 a1, b1, c1 15% 15 انخبيٍ اخرثاس يُرصف انفصم 2

  %15 15 ---- انذضىس وانغُاب 3

 a1, b1, c1 60% 60 انشاثغ ػشش االخرثاس انُهائٍ 4

  %111 111  انًجًىع 
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VIII. :يصادس انرؼهى 
 )اعى انًؤنف، عُخ انُشش، اعى انكتبة، داس انُشش، ثهذ انُشش(.

 : ) ال ذضَذ ػٍ يشجؼٍُ(انًشاجغ انشئُغح

 و(، أكخش األخطبء انهغٕٚخ ٔاإليالئٛخ شٕٛػب،داس األيم نهُشش، يظش. 2019ضشغبو  األجٕد٘.) 1-

 و(،يؼجى تظذٛخ نغخ اإلػالو انؼشثٙ، يكتجخ نجُبٌ ، نجُبٌ. 2002ػجذانٓبد٘ ثٕ طبنت ،)    2-

 

 انًشاجغ انًغاػذج

 و( نذٍ انؼبيخ ٔانتطٕس انهغٕ٘ ، صْشاء انششق، انمبْشح.2000سيضبٌ ػجذانتٕاة )1-

 .و( ،أخطبء انهغخ انؼشثٛخ انًؼبطشح ػُذ انكتبة ٔاإلراػٍٛٛ، ػبنى انكتت1993أدًذ يختبس ػًش)     2- 

 و(، يؼجى انظٕاة انهغٕ٘، ػبنى انكتت ، انشٚبع ، انغؼٕدٚخ.2008يختبس ػًش)أدًذ 3- 

 

 يىاد إنكرشوَُح وإَرشَد:    )إٌ وجذخ(

1-of arabic.net/ books / Mojam AlAKHTA. Adnan. www.voicehttp://  

2- http://www.voice of arabic.net/ book/Mojam Fesah. Nahhas. 

 

 

IX. .انضىاتظ وانغُاعاخ انًرثؼح فٍ انًقشس 

 تؼذ انشجىع نهىائخ انجايؼح َرى كراتح انغُاعح انؼايح نهًقشس فًُا َرؼهق تاِذٍ:

 عُاعح دضىس انفؼانُاخ انرؼهًُُح:   .1

 % يٍ انًذبضشاد ٔٚذشو فٙ دبل ػذو انٕفبء ثزنك.55ٚهتضو انطبنت ثذضٕس  - 

% 25تمشٚشا ثذضٕس ٔغٛبة انطالة نهمغى ٔٚذشو انطبنت يٍ دخٕل االيتذبٌ فٙ دبل تجبٔص انغٛبة ٚمذو أعتبر انًمشس  -

 ٔٚتى الشاس انذشيبٌ يٍ يجهظ انمغى.

 انذضىس انًرأخش:  .2

نهطبنت دضٕس انًذبضشح إرا تأخش نًذح سثغ عبػخ نخالث يشاد فٙ انفظم انذساعٙ، ٔإرا تأخش صٚبدح ػٍ حالث  ٚغًخ - 

 يشاد ٚذزس شفٕٚب يٍ أعتبر انًمشس، ٔػُذ ػذو االنتضاو ًُٚغ يٍ دخٕل انًذبضشح.

 ضىاتظ االيرذاٌ:  .3

 س انغًبح نّ ثبنذخٕل.فٙ دبل تأخش انطبنت ػٍ االيتذبٌ انُظفٙ نُظف عبػخ ٚذك ألعتبر انًمش - 

 فٙ دبل تغٛت انطبنت ػٍ دضٕس االيتذبٌ انُظفٙ ٚذك ألعتبر انًمشس أٌ ٚتخز يب ٚشاِ يُبعجبً نؼالد انذبنخ. -

 ( دلٛمخ يٍ ثذء االيتذبٌ 21ال ٚغًخ نهطبنت دخٕل االيتذبٌ انُٓبئٙ إرا تأخش يمذاس ) -

 ثُظبو االيتذبٌ فٙ انكهٛخ.إرا تغٛت انطبنت ػٍ االيتذبٌ انُٓبئٙ تطجك انهٕائخ انخبطخ  -

 انرؼُُُاخ وانًشاسَغ:  .4

 ٚذذد أعتبر انًمشس َٕع انتؼُٛٛبد فٙ ثذاٚخ انفظم ٔٚذذد يٕاػٛذ تغهًٛٓب. - 

 ٚجٍٛ أعتبر انًمشس انضٕاثظ ٔانمٕاػذ نتُفٛز انتكهٛفبد ٔتغهًٛٓب. -

 انز٘ تأخش فٙ تغهًّٛ.إرا تأخش انطبنت فٙ تغهٛى انتكهٛفبد ػُبنًٕػذ انًذذد ٚذشو يٍ دسجخ انتكهٛف  -

 انغش:  .5

 فٙ دبل حجٕد لٛبو انطبنت ثبنغش فٙ االيتذبٌ انُظفٙ أٔ انُٓبئٙ تطجك ػهّٛ الئذخ شؤٌٔ انطالة. - 

 فٙ دبل حجٕد لٛبو انطبنت ثبنغش  أٔ انُمم فٙ انتكهٛفبد ٔانًشبسٚغ ٚذشو يٍ انذسجخ انًخظظخ نهتكهٛف. -

http://www.voice/
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 االَرذال:  .6

 شخظٛخ طبنت ألداء االيتذبٌ َٛبثخ ػُّ تطجك انالئذخ انخبطخ ثزنكفٙ دبنخ ٔجٕد شخض ُٚتذم  - 

 عُاعاخ أخشي:  .7

 أ٘ عٛبعبد أخشٖ يخم اعتخذاو انًٕثبٚم أٔ يٕاػٛذ تغهٛى انتكهٛفبد ..... انخ - 

 

 

 :انهجُخ اإلششافٛخ

 انتٕلٛغ انظفخ انٕظٛفٛخ االعى و

  َبئت انؼًٛذ نهذساعبد انؼهٛب  د/ ػثاط يطهش 1

  َبئت ػًٛذ يشكض انتطٕٚش األكبدًٚٙ ٔضًبٌ انجٕدح أ.و.د/ أدًذ يجاهذ 2

  َبئت سئٛظ انجبيؼخ نهشئٌٕ األكبدًٚٛخ أ.د/ إتشاهُى انًطاع 3
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 خطح يقشس انرذقُق انهغىٌ 
 

I. يؼهىياخ ػٍ يذسط انًقشس: 

 االعى أ.د.يذًذ انخشث777760557ٙ / أعثىػُا(3)  انغاػاخ انًكرثُح

 انًكاٌ وسقى انهاذف صُؼاء انغثد األدذ االثٍُُ انثالثاء األستؼاء انخًُظ

      
mmm.iohay@ibmm.mmm 

 
 انثشَذ اإلنكرشوٍَ

 

II. :يؼهىياخ ػايح ػٍ انًقشس 
  اعى انًقشس:  .1

  سيض انًقشس وسقًه:  .2

 انغاػاخ انًؼرًذج نهًقشس:  .3

 انغاػاخ
 انًجًىع

 ذذسَة ػًهٍ عًُاس َظشٌ

     

 انًغرىي انشاتغ، انفصم انثاٍَ     انًغرىي وانفصم انذساعٍ:  .4

 1،2و صشف 1،2،3،4،5،6َذى :(انًرطهثاخ انغاتقح نذساعح انًقشس)إٌ وجذخ  .5

 ال  َىجذ      (:انًرطهثاخ انًصادثح نذساعح انًقشس)إٌ وجذخ  .6

 انثكانىسَىط  انًقشس:انثشَايج/ انثشايج انرٍ َرى فُها ذذسَظ   .5

 انؼشتُح  نغح ذذسَظ انًقشس:  .8

 كهُح انهغاخ  يكاٌ ذذسَظ انًقشس:   .9

 

III. :ٍوصف  انًقشس انذساع 
ٚٓذف انًمشس إنٗ تًكٍٛ انطبنت يٍ يًبسعخ تظذٛخ انُظٕص انؼشثٛخ تظذٛذب عهًٛب خبنٛب يٍ األخطبء انُذٕٚخ ٔانظشفٛخ ٔ 

انُظٕص كبنمبََٕٛخ ٔ انطجٛخ ٔ انتجبسٚخ ٔ انًؼهٕيبتٛخ ٔ األدثٛخ ٔ اإلػاليٛخ ٔ انؼهًٛخ ٔ اإليالئٛخ يٍ خالل انتطجٛك ػهٗ يختهف 

 غٛشْب يٍ دمٕل انًؼشفخ .

 

IV. :يخشجاخ انرؼهى انًقصىدج نهًقشس 

 . َظهش قذسج نغىَح فٍ ذذقُق و ذصذُخ كم أَىاع انُصىص انكراتُح يهًا كاٌ يجانها انًؼشفٍ. 1

 . َذهم يخرهف األخطاء انهغىَح فٍ انُصىص انكراتُح يهًا كاٌ يجانها. 2

 . َىظف يهاساذه انهغىَح فٍ يؼانجح انُصىص و ذصذُذها تًا َجؼهها عهًُح كراتُا ويىافقح نقىاػذ انهغح انًخرهفح.  3

 انغهًُح..َؼًم فٍ يشاكض ويؼاهذ ذخصصُح نرقُُى انُصىص ويؼانجرها وفق قىاػذ انرذقُق انهغىٌ 4

 

  

mailto:mmmkarbi@yahoo.com
mailto:mmmkarbi@yahoo.com
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V. :يذرىي انًقشس 
 :انجاَة انُظشٌ

 األعثىع انًىاضُغ انرفصُهُح ودذاخ انًقشس انشقى
انغاػاخ 

 انفؼهُح

 انًقشس ذقذَى 1

 انُظٕص ٔ سثطٓب يؼبنجخ انطبنت ثأًْٛخ تٕػٛخ

 دمٕل يختهف فٙ انشبئؼخ األخطبء يٍ انكتبثخ ثذًبٚخ

 انتطجٛمٛخ انًؼشفخ
1 3 

 

2 

 

 

ٔانظشفٛخ ٔ  انُذٕٚخ انذسٔط أْى يشاجؼخ

 (1) انهغٕ٘ ثبنتذلٛك تشتجظ انتٙ اإليالئٛخ

 ٔدزف دشٔف انؼهخ ،انًضبسع انفؼم جضو

 انخًغخ األفؼبل ٔ َظت

 األيش ٔ صيٍ

 تطجٛك ػهٗ عٕسح لشآَٛخ لظٛشح

2 3 

3  

 

يشاجؼخ أْى انذسٔط انُذٕٚخ ٔانظشفٛخ 

 (2ٔاإليالئٛخ انتٙ تشتجظ ثبنتذلٛك انهغٕ٘)

 انطهتأعهٕة 

 ٔ أعهٕثبنششط 

 تطجٛك ػهٗ عٕسح انضنضنخ
3 3 

 اشتمبق األيش يٍ انًؼتالد 4

 انًخبل ٔ األجٕف ٔ انُبلض

 يخم :

 ٔػٗ ًٍػ  

 ْٔت يٍ ْت

 طًًُظبو

 تطجٛك ػهٗ دذٚج ششٚف

4 3 

5 

 

 انفشػٛخ انؼاليبد دسٔط يغ انتؼبيم كٛفٛخ

(1) 

 انخًغخ ٔ انًخُٗ ٔجًغ انًزكشانغبنى األعًبء يخم

 ػهٗ َض شؼش٘تطجٛك 
5 3 

6 
 كٛفٛخ انتؼبيم يغ دسٔط انؼاليبد انفشػٛخ

(2) 

 انخًغخ األفؼبل فٙ انٌُٕ ٔ حجٕتٓب دزف

 تطجٛك ػهٗ َض  شؼش٘
6 3 

 3 7  ايتذبٌ َظفٙ 7

8 

 
 (1سعى انًٓضح )

 اانٕطم ٔانمطغ حًْض

 تطجٛك ػهٗ يمبنخ ػهًٛخ
8 3 

 (2سعى انًٓضح ) 9

 ٔانًتطشفخانًتٕعطخ  يغ انتؼبيم ٔ كٛفٛخ

 تطجٛك ػهٗ يمبنخ ػهًٛخ

 
9 3 

 انتًٛٛض دبالد 10 

 انؼذد ٔانجُظ ٔ ػاليبد فٙ ػذيٓب أٔ انًطبثمخ كٛفٛخ

 دبنخ كم فٙ اإلػشاة

 تطجٛك ػهٗ يمبنخ اجتًبػٛخ 
10 3 

11 

 

 

 (1) يخرهفح داالخ

 يخم انشبئؼخ انظشف ٔ األخطبء يٍ انًًُٕع يخم

 ثبالعى انضًٛشانًتظم انٓبءانًشثٕطخ ٔ انتبء

 تطجٛك ػهٗ يمبنخ عٛبعٛخ
11 3 

 

12 
 (2) داالخ يخرهفح

انؼشثٛخ  انكهًبد أشكبل ثتهٌٕ انُذٕٚخ انٕظبئف ػاللخ

 انًكتٕثخ انُظٕص فٙ انكتبثٛخ انٓفٕاد يٍ ٔ غٛشْب

 تطجٛك ػهٗ ألظٕطخ
12 3 
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13 

 
 (1) ذطثُقُح َصىص

َظٕص ػهًٛخ تتؼهك ثًجبل انطت ٔانُٓذعخ ٔ 

 انذبعٕة
13 3 

 

14 

 

 (2َصىص ذطثُقُح )

َظٕص أدثٛخ ٔتمُٛخ تتؼهك ثًجبالد فٍ انكتبثخ 

 اإلثذاػٛخ ٔانتجبسٚخ ٔانمبََٕٛخ ٔاإلػاليٛخ ٔغٛشْب..
14 3 

    

15 
 3 15 يشاجؼح 

 3 16  َهائٍ ايرذاٌ 16

 48 16 ػذد األعاتُغ وانغاػاخ

 

 انجاَة انؼًهٍ:       )إٌ ُوجذ(                                     

 كراتح ذجاسب )يىاضُغ / يهاو( انُشاط انؼًهٍ

 انغاػاخ انفؼهُح ػذد األعاتُغ انًهاو / انرجاسب انؼًهُح انشقى

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

    

   إجًانٍ األعاتُغ وانغاػاخ

 

VI. اعرشاذُجُاخ انرذسَظ 
 انًذبضشاد 

 االختجبساد انكتبثٛخ

 انُمبشبد انظفٛخ 

 انؼًم انفشد٘ ٔ انجًبػٙ

 دم انًشكالد ٔ انتذسٚجبد انتطجٛمٛخ ػهٗ انُظٕص انًختهفخ

 

VII. :األَشطح وانركهُفاخ 
 )إٌ ٔجذد(انذسجح  األعثىع انُشاط/ انركهُف انشقى

يؼبنجخ َظٕص يٍ دمٕل ػهًٛخ  1

 يختهفخ. 

انؼبشش ٔانذبد٘ ػشش ٔانخبَٙ 

 ػشش 
21 

2    
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 أ.د/ انقاعى ػثاط
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VIII. :ذقُُى انرؼهى 

 انذسجح يىػذ انرقىَى/ انُىو وانراسَخ يىضىػاخ انرقىَى انشقى

 انىصٌ انُغثٍ

)َغجخ انذسجخ إنٗ 
 دسجخ  انتمٕٚى انُٓبئٙ(

1.  
يؼبنجخ َظٕص يٍ دمٕل ػهًٛخ 

 يختهفخ.

انؼبشش ٔانذبد٘ ػشش ٔانخبَٙ 

 ػشش
11 11% 

 %15 15 انثايٍ اخرثاس َصفٍ   .2

 %15 15 ---- انذضىس وانغُاب  .3

4.  

 
 %61 61 انغادط ػشش ايرذاٌ َهائٍ 

 %111 111 انًجًىع 

 

IX. :يصادس انرؼهى 
 )اعى انًؤنف، عُخ انُشش، اعى انكتبة، داس انُشش، ثهذ انُشش(.

 : ) ال ذضَذ ػٍ يشجؼٍُ(انًشاجغ انشئُغح

 و(، أكخش األخطبء انهغٕٚخ ٔاإليالئٛخ شٕٛػب،داس األيم نهُشش، يظش. 2019ضشغبو  األجٕد٘.) 1-

 و(،يؼجى تظذٛخ نغخ اإلػالو انؼشثٙ، يكتجخ نجُبٌ ، نجُبٌ. 2002ػجذانٓبد٘ ثٕ طبنت ،)    2-

 

 انًشاجغ انًغاػذج

 و( نذٍ انؼبيخ ٔانتطٕس انهغٕ٘ ، صْشاء انششق، انمبْشح.2000سيضبٌ ػجذانتٕاة )1-

 .و( ،أخطبء انهغخ انؼشثٛخ انًؼبطشح ػُذ انكتبة ٔاإلراػٍٛٛ، ػبنى انكتت1993أدًذ يختبس ػًش)     2- 

 و(، يؼجى انظٕاة انهغٕ٘، ػبنى انكتت ، انشٚبع ، انغؼٕدٚخ.2008أدًذ يختبس ػًش)3- 

 

 يىاد إنكرشوَُح وإَرشَد:    )إٌ وجذخ(

1-of arabic.net/ books / Mojam AlAKHTA. Adnan. www.voicehttp://  

2-   http://www.voice of arabic.net/ book/Mojam Fesah. Nahhas. 

 

 

X. :انضىاتظ وانغُاعاخ انًرثؼح فٍ انًقشس 
 عُاعح دضىس انفؼانُاخ انرؼهًُُح:   .1

 ثزنك.% يٍ انًذبضشاد ٔٚذشو فٙ دبل ػذو انٕفبء 55ٚهتضو انطبنت ثذضٕس  -  .2

ٚمذو أعتبر انًمشس تمشٚشا ثذضٕس ٔغٛبة انطالة نهمغى ٔٚذشو انطبنت يٍ دخٕل االيتذبٌ فٙ دبل تجبٔص انغٛبة  -

 % ٔٚتى الشاس انذشيبٌ يٍ يجهظ انمغى.25

 انذضىس انًرأخش:  .3

ح ػٍ حالث نهطبنت دضٕس انًذبضشح إرا تأخش نًذح سثغ عبػخ نخالث يشاد فٙ انفظم انذساعٙ، ٔإرا تأخش صٚبد ٚغًخ -  .4

 يشاد ٚذزس شفٕٚب يٍ أعتبر انًمشس، ٔػُذ ػذو االنتضاو ًُٚغ يٍ دخٕل انًذبضشح.

 ضىاتظ االيرذاٌ:  .5

 فٙ دبل تأخش انطبنت ػٍ االيتذبٌ انُظفٙ نُظف عبػخ ٚذك ألعتبر انًمشس انغًبح نّ ثبنذخٕل. - 

 ٚتخز يب ٚشاِ يُبعجبً نؼالد انذبنخ.فٙ دبل تغٛت انطبنت ػٍ دضٕس االيتذبٌ انُظفٙ ٚذك ألعتبر انًمشس أٌ  -

http://www.voice/


 انجًهىسَح انًُُُح 

 وصاسج انرؼهُى انؼانٍ وانثذث انؼهًٍ

 صُؼاء جايؼح

 كهُح انهغاخ

 ودذج ضًاٌ انجىدج

  

Republic of Yemen 

Ministry of Higher Education 

and Scientific Research 

Sana’a University 

Faculty of Languages 

Quality Assurance Unit 
 

 

 انرطىَش يشكض ػًُذ 

 .و.د/ هذي انؼًادأ

 انكهُح ػًُذ

 د/ يذًذ انُاصش

 َائة انؼًُذ نشؤوٌ انجىدج

 أ.و.د/ ػثذانذًُذ انشجاع

 انقغى سئُظ

 د/ ػذَاٌ انشؼُثٍأ.و.

 انجايؼح سئُظ

 أ.د/ انقاعى ػثاط
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 ( دلٛمخ يٍ ثذء االيتذبٌ 21ال ٚغًخ نهطبنت دخٕل االيتذبٌ انُٓبئٙ إرا تأخش يمذاس ) -

 إرا تغٛت انطبنت ػٍ االيتذبٌ انُٓبئٙ تطجك انهٕائخ انخبطخ ثُظبو االيتذبٌ فٙ انكهٛخ. -

 انرؼُُُاخ وانًشاسَغ:  .6

 ثذاٚخ انفظم ٔٚذذد يٕاػٛذ تغهًٛٓب. ٚذذد أعتبر انًمشس َٕع انتؼُٛٛبد فٙ - 

 ٚجٍٛ أعتبر انًمشس انضٕاثظ ٔانمٕاػذ نتُفٛز انتكهٛفبد ٔتغهًٛٓب. -

 إرا تأخش انطبنت فٙ تغهٛى انتكهٛفبد ػُبنًٕػذ انًذذد ٚذشو يٍ دسجخ انتكهٛف انز٘ تأخش فٙ تغهًّٛ. -

 انغش:  .5

 بئٙ تطجك ػهّٛ الئذخ شؤٌٔ انطالة.فٙ دبل حجٕد لٛبو انطبنت ثبنغش فٙ االيتذبٌ انُظفٙ أٔ انُٓ - 

 فٙ دبل حجٕد لٛبو انطبنت ثبنغش  أٔ انُمم فٙ انتكهٛفبد ٔانًشبسٚغ ٚذشو يٍ انذسجخ انًخظظخ نهتكهٛف. -

 االَرذال:  .8

 فٙ دبنخ ٔجٕد شخض ُٚتذم شخظٛخ طبنت ألداء االيتذبٌ َٛبثخ ػُّ تطجك انالئذخ انخبطخ ثزنك - 

 عُاعاخ أخشي:  .9

 أخشٖ يخم اعتخذاو انًٕثبٚم أٔ يٕاػٛذ تغهٛى انتكهٛفبد ..... انخأ٘ عٛبعبد  - 

 


