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 انؼشوض ويىعُمً انشؼشيىاصفاخ يمشس
 

I.  :انًؼهىياخ انؼايح ػٍ انًمشس 

 انؼشوض ويىعُمً انشؼش :اعى انًمشس  .1

شس وسلًه:سيض انًم  .2  DR43  

 انغاػاخ انًؼرًذج:  .3
 اإلجًانٍ ذذسَة ػًهٍ عًُاس يحاضشج

3    3 

انفصم انصاٍَ –انًغرىي انصاٍَ  انًغرىي / انفصم انذساعٍ:  .4  

 ال َىجذ. انًرطهثاخ انغاتمح نذساعحانًمشس)إٌ وجذخ(:  .5

 ال َىجذ. انًرطهثاخ انًصاحثح نذساعح انًمشس)إٌ وجذخ(:  .6

ٍ َرى فُها ذذسَظ انًمشس:انثشَايج/انر  .7  انهغح انؼشتُح. 

 انهغح انؼشتُح.  نغح ذذسَظ انًمشس:  .8

 فصهٍ َظاو انذساعح:  .9

 اَرظاو     أعهىب انذساعح فٍ انثشَايج:  .11

 كهُح انهغاخ  يكاٌ ذذسَظ انًمشس:  .11

 أ.و. د. ػذَاٌ َىعف أحًذ انشؼُثٍ. اعى يؼذ يىاصفاخ انًمشس:  .12

ح:ذاسَخ اػرًاد يجهظ انجايؼ  .13   
 

II. :وصف انًمشس 
ثًٕعٛمٗ انشؼش انؼشثٙ ٔأًْٛزٓب، ٔيؼشفخ ثؾٕس انشؼش ٔأٔصاَّ ٚٓذف ْزا انًمشس إنٗ رضٔٚذ انطالة ثجؼغ يٍ انًفبْٛى انًزؼهمخ 

ب ػشٔػًٛب طؾًٛؾب ًً ، ٔكزا يؼشفخ انمبفٛخ، ٔإَٔاػٓب، ٔؽشٔفٓب، ٔػٕٛثٓب، ٔلؼبٚب انًخزهفخ ٔدٔائشِ انؼشٔػٛخ، ٔرمٕٚى األشؼبس رمٕٚ

انزغذٚذ، فٙ انٕصٌ ٔانمبفٛخ، ٔٚؼًم ْزا انًمشس ػهٗ رًُٛخ انزٔق انفُٙ ػُذ انطهجخ، ٔٚخهك نذٚٓى لبػذح يؼشفٛخ ػٍ ػهًٙ انؼشٔع 

 ٔانمبفٛخ، ٔٚؼزًذ فٙ رمذٚى انًغبق ػهٗ انًؾبػشاد انزفبػهٛخ، ٔانُمبشبد انظفٛخ.

III. :يخشجاخ انرؼهى انًمصىدج نهًمشس 
(A) يخشجاخ انًؼشفح وانفهى 

َايج، عُكىٌ انخشَج لادسا ػهً ؼذ َهاَح انثشت

 :أٌ

يٍ انًرىلغ أٌ َكىٌ  انطانة تؼذ االَرهاء يٍ دساعح هزا انًمشس لادسا ػهً 

 أٌ:

A1  -  ثًشاؽم انجالغخ ٔاألدة  يؼشفخٚظٓش

 ٔانجؾش انهغٕ٘ ٔارغبْبرٓب ٔيظبدسْب.

a1–   ٔإَٔاػٓب،  يفٕٓو ػهًٙ انؼشٔع، ٔانمبفٛخ، ٔأًْٛزًٓبٚؼشف

 شٔفٓب، ٔػٕٛثٓب.ٔؽ

a2-  انكزبثخ انؼشٔػٛخ، ٔانزفؼٛالد، ٔاألعجبة ٔاألٔربد، ٔانفٕاطمٕٚػؼ ،

 ٔإَٔاع انجؾٕس ٔيفبرٛؾٓب.

يخشعبد انزؼهى : ذغكٍُ  

 أوال: ذغكٍُ يخشجاخ ذؼهى انًمشس )انًؼاسف وانفهى( تاعرشاذُجُحانرذسَظ وانرمىَى:

نرذسَظاعرشاذُجُح ا يخشجاخ انًمشس / انًؼشفح وانفهى  اعرشاذُجُح انرمىَى 

a1– ،ٚؼشف يفٕٓو ػهًٙ انؼشٔع، ٔانمبفٛخ

 ،وأَىاػها، وحشوفها، وػُىتها.ٔأًْٛزًٓب
انًحاضشاخ انرفاػهُح-  

انُماشاخ فٍ لاػح انذسط-  

ذطثُماخ –ذماسَش  –ذكانُف  -  

 

 

a2-  ،ٕٚػؼ انكزبثخ انؼشٔػٛخ، ٔانزفؼٛالد

 ٔاألعجبة ٔاألٔربد، ٔانفٕاطم.
انُماشاخ فٍ  -انرفاػهُحانًحاضشاخ 

 لاػح انذسط

ذطثُماخ  -ذماسَش  –ذكانُف  -  
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(B) انًهاساخ انزهُُح يخشجاخ 
يٍ انًرىلغ أٌ َكىٌ  انطانة تؼذ االَرهاء يٍ دساعح هزا  تؼذ َهاَح انثشَايج، عُكىٌ انخشَج لادسا ػهً أٌ:

 انًمشس لادسا ػهً أٌ:

B1 ٔٚظُف األخطبء. االعزؼًبالد انهغٕٚخ نهغخ انؼشثٛخ ًَُض b1  ٍُانثحىس انشؼشَحَماسٌ ت . 

b2  ٍُانضؽبفبد ٔانؼهم، ٔيظطهؾبد انجٛذ ٔأنمبثَّفشق ت. 
 

يخشعبد انزؼهى : ذغكٍُ  
 أوال: ذغكٍُ يخشجاخ ذؼهى انًمشس )انًهاساخ انزهُُح( تاعرشاذُجُحانرذسَظ وانرمىَى:

ظاعرشاذُجُح انرذسَ يخشجاخ انًمشس / انًهاساخ انزهُُح  اعرشاذُجُح انرمىَى 

b1  ٍٛانجؾٕس انشؼشٚخٚمبسٌ ث. 
 انًحاضشاخ انرفاػهُح

 انًُالشاخ -

 ذكانُف -

 ذماسَش وواجثاخ -

 حم ذذسَثاخ- -

b2  ٍُانضؽبفبد ٔانؼهم ،ٔيظطهؾبد انجٛذ ٔأنمبثَّفشق ت. 

 
 انًحاضشاخ انرفاػهُح

 انًُالشاخ

 ذكانُف -

 ذماسَش وواجثاخ -

 حم ذذسَثاخ -
 

(C) نؼًهُح وانًهُُحانًهاساخ ا يخشجاخ 

يٍ انًرىلغ أٌ َكىٌ  انطانة تؼذ االَرهاء يٍ دساعح هزا  تؼذ َهاَح انثشَايج، عُكىٌ انخشَج لادسا ػهً أٌ :

 انًمشس لادسا ػهً أٌ:

C1 .َُمذ انُصىص انًخرهفح وفما نهًُاهج انُمذَح انحذَصح c1  َىظفًا ذؼهًه يٍ خالل حم انرًشَُاخ وانرطثُماخ انًرؼهمح

 انؼشوض  .تؼهى 

C2 .ًٍَُجض يششوع تحس ػه c2  تحىس انشؼش رواخ انرفؼُهح انىاحذج. ػٍ َُجض أتحاشا

 .لؼبٚب انزغذٚذ انًٕعٛمٙوػٍ
 

 يخشعبد انزؼهى : ذغكٍُ
 أوال: ذغكٍُ يخشجاخ ذؼهى انًمشس )انًهاساخ انؼًهُح وانًهُُح( تاعرشاذُجُحانرذسَظ وانرمىَى:

 اعرشاذُجُح انرمىَى اعرشاذُجُح انرذسَظ  ًهُح وانًهُُحيخشجاخ انًمشس / انًهاساخ انؼ

c1  َىظفًا ذؼهًه يٍ خالل حم انرًشَُاخ وانرطثُماخ انًرؼهمح تؼهى

 انؼشوض  .

دساعح  –انًحاضشاخ-

 انحانح

انُماشاخ فٍ لاػح انذسط. -

 انرطثُك –

 ذكانُف -

 ذماسَش -

 حم ذذسَثاخ  -

c2  لؼبٚب انىاحذج. وػٍتحىس انشؼش رواخ انرفؼُهح ػٍ َُجض أتحاشا

 .انزغذٚذ انًٕعٛمٙ

 انًحاضشاخ -

انُماشاخ فٍ لاػح انذسط. -

 انرطثُك -

 ذماسَش–ذكانُف

 حم ذذسَثاخ -

 

(D) انًهاساخ االَرمانُح )انؼايح( يخشجاخ 

يٍ انًرىلغ أٌ َكىٌ  انطانة تؼذ االَرهاء يٍ دساعح هزا  تؼذ َهاَح انثشَايج، عُكىٌ انخشَج  لادسا ػهً أٌ:

ًمشس لادسا ػهً أٌ:ان  

D1- أفكبسِ ثأعهٕة نغٕ٘ ٔاػؼ ثًب ٚؾمك رٕاطهّ يغ  َؼشض

 اٜخشٍٚ.

d1 ٚطجك يٓبساد انزٕاطم ٔانؼًم فٙ يغًٕػبد ػًم

 ثفبػهٛخ ٔفك يؼبٚٛش انؼًم فٙ فشٚك.

D2- .ٚغزؼًم انزكُٕنٕعٛب فٙ يغبل انهغخ 

 

d2 ثؾضٛخ يشزشكخ فٙ ظٕاْش انزغذٚذ فٙ  ٚمذو ٔسلخ

 بنشؼش انؾش، ٔانمٕافٙ. انًٕعٛمٗ، ك
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 ساتؼا: ذغكٍُ يخشجاخ ذؼهى انًمشس )انًهاساخ االَرمانُح  انؼايح( تاعرشاذُجُحانرذسَظ وانرمىَى: 
 اعرشاذُجُح انرمىَى اعرشاذُجُح انرذسَظ يخشجاخ انًمشس  انًهاساخ االَرمانُح )انؼايح(

يٍ انًرىلغ أٌ َكىٌ  انطانة تؼذ االَرهاء يٍ دساعح 

ًمشس لادسا ػهً أٌ:هزا ان  

انرؼهى انرؼاوٍَ وانزاذٍ -  

يحاضشاخ -  

ذًاسٍَ جًاػُح-  

َماشاخ-  

 

انًراتؼح  -انركانُف انفشدَح وانجًاػُح  -

 وانًالحظح 

يالحظح انؼشض داخم انماػح. -  

ذمُُى انرماسَش واألتحاز. -  

 

d1 َطثك يهاساخ انرىاصم وانؼًم فٍ يجًىػاخ ػًم

 فٍ فشَك..تفاػهُح وفك يؼاَُش انؼًم 

d2 تحصُح يشرشكح فٍ ظىاهش انرجذَذ فٍ  َمذو وسلح

 انًىعُمً، كانشؼش انحش  وانمىافٍ.

ذًاسٍَ   -يحاضشاخ

 جًاػُح

َماشاخ-  

انًراتؼح وانًالحظح  -انركانُف -  

انًُالشاخ انشفهُح فٍ انًحاضشاخ -  

ذمُُى انرماسَش واألتحاز. -  
 

IV. فشػُح )انُظشَح وانؼًهُح( وستطها تًخشجاخ انرؼهى يىاضُغ انًمشس انشئُغح وان ذحذَذ وكراتح

 انًمصىدج نهًغاق يغ ذحذَذ انغاػاخ انًؼرًذج نها.  

 انًىاضُغ انرفصُهُح وحذاخ/ يىضىػاخ انًمشس انشلى
ػذد 

 األعاتُغ

انغاػاخ 

 انفؼهُح

يخشجاخ 

 ذؼهى انًمشس

1 

يمذيخ ربسٚخٛخ ػٍ َشأح ػهى 

، ٔأًْٛزّ. انؼشٔع  

 

 

 ع.ػهى انؼشٔ رؼشٚف

 َجزح ػٍ َشأح ْزا انؼهى ٔأًْٛزّ.

 –االؽالع ػهٗ عٛشح يؤعظ ْزا انؼهى 

سؽًّ هللا –انخهٛم ثٍ أؽًذ   . 

1 3 
a1 a2 b1 

b2 c1 c2  

2 

.خطٕاد انكزبثخ انؼشٔػٛخ يمذيخ ػٍ انكزبثخ انؼشٔػٛخ ٔرؼشٚف  - 

 ثمبََٕٓب.

.رطجٛك ػهٗ انكزبثخ انؼشٔػٛخ  
1 3 

a1 a2 b1 

b2 c1 c2  

3 
مبؽغ انؼشٔػٛخ، دساعخ انً

 ٔانضؽبفبد ٔانؼهم ٔأعجبثٓب.

دساعخ انًمبؽغ انؼشٔػٛخ ٔانزفبػٛم، 

 ٔانضؽبفبد ٔانؼهم ٔأعجبثٓب.
1 3 

a1 a2 b1 

b2 c1 c2  

4 

ثؾٕس انشؼش رٔاد انزفؼٛهخ 

 انٕاؽذح.

ثؾٕس انشؼش رٔاد انزفؼٛهخ انٕاؽذح 

 )انًزمبسة، انكبيم، انشعض، انٓضط ...إنؼ(.

 
2 6 

a1 a2 b1 

b2 c1 c2  
 

5 
ثؾٕس انشؼش رٔاد انزفؼٛهزٍٛ ) انطٕٚم،  ثؾٕس انشؼش رٔاد انزفؼٛهزٍٛ

 انجغٛؾ (.
3 9 

a1 a2 b1 

b2 c1 c2  

6 
ثؾش انٕافش. -ثؾش انًذٚذ  ثؾٕس انشؼش رٔاد انزفؼٛهزٍٛ  

1 3 
a1 a2 b1 

b2 c1 c2  

7 
انمبفٛخ ؽشٔفٓب ٔؽشكبرٓب 

 ٔػٕٛثٓب

يفٕٓو انمبفٛخ، ؽشٔفٓب، ٔؽشكبرٓب، 

يٓب، ػٕٛثٓب.ألغب  
2 6 

a1 a2 b1 

b2 c1 c2 

8 

 لؼبٚب انزغذٚذ انًٕعٛمٙ

 
 انزغذٚذ فٙ انشؼش انؼشثٙ) انشؼش انؾش(.

 انزغذٚذ فٙ انمٕافٙ.
2 

 
6 

a1 a2 b1 

b2 c1 c2 

d1 d2 

 ؽم انزذسٚجبد ٔيشاعؼخ.  10
 

1 
3  

  14 42  
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V. :انرؼُُُاخ وانركهُفاخ 
 انذسجح األعثىع يخشجاخ انرؼهى انركهُف/انُشاط انشلى

إَٔاع انجؾٕس ٔإَٔاع انمٕافٙ، رمطٛغ َظٕص إػذاد أثؾبس ػٍ  - 1

 ٔرؾذٚذ أٔصآَب.
a1 a2b1 b2 

c1 c2 

2  ،3 ،4 ،5  ،6 ،8 ،

9 ،11 ،11 
5 

، ٔرذاخهٓب.انجؾٕس انشؼشٚخإػذاد عذٔل نهًمبسَخ ثٍٛ  - 2  a1 a2b1 b2 

c1 c2 
4 ،5  ،6 ،8،  5 

شؼشٚخ، ٔدٔائشِ انؼشٔػٛخ.انجؾٕس انػٍ إػذاد خشائؾ  - 3  a1 a2b1 b2 4 ،5  ،6 ،8 ،9 ،11  5 

، ٔلؼبٚب انزغذٚذ انًٕعٛمٙ.انكزبثخ ػشٔػٛخرهخٛض  - 4  
a1 a2b1 b2 

8 ،9 ،11 ،11 ،12  ،

13 
5 

انٕاسدح فٙ انًمشس. ؽم انزطجٛمبد ٔانزذسٚجبد - 5  a1 a2b1 b2 

c1 
،11 ،12  ،13   

 

VI. :اعرشاذُجُح انرذسَظ 
انزفبػهٛخ. انًؾبػشاد - 1  

انمشاءح انفشدٚخ رؾذ إششاف انًذسط. -2  

انُمبشبد انظفٛخ. -3  

كزبثخ رمبسٚش ٔركهٛفبد ٔٔاعجبد. -4  

انؼظف انزُْٙ. -5  

يشبسٚغ عًبػٛخ. -6  

رًبسٍٚ ٔرذسٚجبد.-7  

 

VII. ٍجذونح طشق/ أدواخ انرمىَى خالل انفصم انذساع 

 انذسجح األعثىع طشق/أدواخ انرمىَى انشلى
ذسجح إنً دسجح َغثح ان

انرمىَى انُهائٍ   

انًخشجاخ انرٍ 

 َحممها

1 

انٕاعجبد / األَشطخ / انزكبنٛف  

/األداء/انزطجٛمبد  

2  ،3 ،4 ،5  ،6 ،

8 ،9 ،11 ،11 ،12 

 ،13  

10 11% 
a1 a2 b1 b2 

c1 c2 

2 
 اخزجبس رؾشٚش٘ َظفٙ

 %20 20 األعجٕع انضبيٍ
a1 a2b1 b2 c1 

c2 

  %11 11  انؾؼٕس ٔانغٛبة 3

4 
األعجٕع انغبدط  اخزجبس رؾشٚش٘ َٓبئٙ

 ػشش
60 60% 

، d1 d2. a2، 

a1، 

  %100 100  اإلجًانٍ 
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VIII. :يصادس انرؼهى 
 

: ) ال ذضَذ ػٍ يشجؼٍُ( انًشاجغ انشئُغح  

 نخ ٔانؾذاصخ، يشكض كُض انغبيؼخ، طُؼبء. و(، يٕعٛمٗ انشؼش ثٍٛ األطب 2117د. ػذَبٌ ٕٚعف أؽًذ انشؼٛجٙ)  -1

 .3ؽ انشبفٙ فٙ انؼشٔع ٔانمٕافٙ،داس انكزت انؼهًٛخ،ثٛشٔد،(، و1995ْبشى طبنؼ يُبع ) -2

 انًشاعغ انًغبَذح

 و(، فٍ انزمطٛغ انشؼش٘ ٔانمبفٛخ، يكزجخ انًزُجٙ ،ثغذاد ،انطجؼخ انخبيغخ، انمبْشح.1977د. طفبء خهٕطٙ)  -1

 . 1ِ(، داس انٕسلبد نهُشش ٔانزٕصٚغ، ؽ1426ذ ثغُذ٘) د. يؾًذ ػجٛذ، ٔد. خبن -2

 و(،أٔصاٌ انشؼش انؼشثٙ ٔ لٕافّٛ، داس انًؼبسف، انمبْشح.1986انغًبٌ يؾًٕد ػهٗ ) -3

 انًظبدس اإلنكزشَٔٛخ ٔيٕالغ اإلَزشَذ...إنخ

1- http://www.alwarag.com/  نؼهٕو انًخزهفخ.كزت رشاصٛخ فٙ ا -انٕساق 

2- mostafa.com/index.htm-http://www.al .ٗيكزجخ انًظطف 

3- http;//www.alwaraq.net/index .يٕلغ انٕساق 

4- ://www.alarabiy.wshttp/ .طٕد انؼشثٛخ 

5- http:/www.alfaseeh.com/vb/index.php .شجكخ انفظٛؼ 

6- http://raddadi.com/.سداد٘، صمبفخ ػشثٛخ ٔإعاليٛخ 
 

 زٙ رؼزًذ ػهٗ انكًجٕٛرش أٔ األلشاص انًؼغٕؽخ ... إنخيٕاد رؼهى أخشٖ يضم انجشايظ ان

 انًٕعٕػخ انشبيهخ. CD ) ألشاص يًغُطخ ) -1

 ػشع ثبٔسثُٕٚذ. -3انًٕعٕػخاألدثٛخ. CD )  ألشاص يًغُطخ ) -2

 

 

IX. :انضىاتظ وانغُاعاخ انًرثؼح فٍ انًمشس 
 عٛبعخ ؽؼٕس انفؼبنٛبد انزؼهًٛٛخ: 1

ٔٚؾشو فٙ ؽبل ػذو انٕفبء ثزنك. % يٍ انًؾبػشاد75ٚهزضو انطبنت ثؾؼٕس  -  

% 25ٚمذو أعزبر انًمشس رمشٚشا ثؾؼٕس ٔغٛبة انطالة نهمغى ٔٚؾشو انطبنت يٍ دخٕل االيزؾبٌ فٙ ؽبل رغبٔص انغٛبة  -

 ٔٚزى الشاس انؾشيبٌ يٍ يغهظ انمغى.

 انؾؼٕس انًزأخش: 2

ظم انذساعٙ، ٔإرا رأخش صٚبدح ػٍ صالس نهطبنت ؽؼٕس انًؾبػشح إرا رأخش نًذح سثغ عبػخ نضالس يشاد فٙ انف ٚغًؼ -

 يشاد ٚؾزس شفٕٚب يٍ أعزبر انًمشس، ٔػُذ ػذو االنزضاو ًُٚغ يٍ دخٕل انًؾبػشح.

 ػٕاثؾ االيزؾبٌ: 3

 فٙ ؽبل رأخش انطبنت ػٍ االيزؾبٌ انُظفٙ نُظف عبػخ ٚؾك ألعزبر انًمشس انغًبػ نّ ثبنذخٕل. -

فٙ ٚؾك ألعزبر انًمشس أٌ ٚزخز يب ٚشاِ يُبعجبً نؼالط انؾبنخ.فٙ ؽبل رغٛت انطبنت ػٍ ؽؼٕس االيزؾبٌ انُظ -  

( دلٛمخ يٍ ثذء االيزؾبٌ.21ال ٚغًؼ نهطبنت دخٕل االيزؾبٌ انُٓبئٙ إرا رأخش يمذاس ) -  

 إرا رغٛت انطبنت ػٍ االيزؾبٌ انُٓبئٙ رطجك انهٕائؼ انخبطخ ثُظبو االيزؾبٌ فٙ انكهٛخ. -

 انزؼُٛٛبد ٔانًشبسٚغ: 4

ر انًمشس َٕع انزؼُٛٛبد فٙ ثذاٚخ انفظم ٔٚؾذد يٕاػٛذ رغهًٛٓب.ٚؾذد أعزب -  

 ٚجٍٛ أعزبر انًمشس انؼٕاثؾ ٔانمٕاػذ نزُفٛز انزكهٛفبد ٔرغهًٛٓب. -

 إرا رأخش انطبنت فٙ رغهٛى انزكهٛفبد ػُبنًٕػذ انًؾذد ٚؾشو يٍ دسعخ انزكهٛف انز٘ رأخش فٙ رغهًّٛ. -

http://www.alwarag.com/
http://www.alwarag.com/
http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.alarabiy.ws/
http://www.almeshkat.net/books/index.php
http://www.almeshkat.net/books/index.php
http://raddadi.com/
http://raddadi.com/
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 انغش: 5

فٙ االيزؾبٌ انُظفٙ أٔ انُٓبئٙ رطجك ػهّٛ الئؾخ شؤٌٔ انطالة.فٙ ؽبل صجٕد لٛبو انطبنت ثبنغش  -  

 فٙ ؽبل صجٕد لٛبو انطبنت ثبنغش  أ انُمم فٙ انزكهٛفبد ٔانًشبسٚغ ٚؾشو يٍ انذسعخ انًخظظخ نهزكهٛف. -

 االَزؾبل: 6

 فٙ ؽبنخ ٔعٕد شخض ُٚزؾم شخظٛخ ؽبنت ألداء االيزؾبٌ َٛبثخ ػُّ رطجك انالئؾخ انخبطخ ثزنك. -

 عٛبعبد أخشٖ: 7

 أ٘ عٛبعبد أخشٖ يضم اعزخذاو انًٕثبٚم أٔ يٕاػٛذ رغهٛى انزكهٛفبد ..... إنخ. -

 

 :انهغُخ اإلششافٛخ

 انزٕلٛغ انظفخ انٕظٛفٛخ االعى و

  َبئت انؼًٛذ نهذساعبد انؼهٛب  د/ ػثاط يطهش 2

  يشكض انزطٕٚش األكبدًٚٙ ٔػًبٌ انغٕدح ػًٛذَبئت  أ.و.د/ أحًذ يجاهذ 3

  َبئت سئٛظ انغبيؼخ نهشئٌٕ األكبدًٚٛخ أ.د/ إتشاهُى انًطاع 4
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 خطح انؼشوض ويىعُمً انشؼش
 

I. يؼهىياخ ػٍ أعرار انًمشس: 
/ أعثىػُا(3)  انغاػاخ انًكرثُح  االعى أ.و. د. ػذَاٌ َىعف أحًذ انشؼُثٍ 

 انغثد األحذ االشٍُُ انصالشاء األستؼاء انخًُظ
 كهُح انهغاخ

 11967773328496  

 انًكاٌ

 وسلى انهاذف

3     3 comalshadnan1970@gmail.  ٍَانثشَذ اإلنكرشو 
 

II. :يؼهىياخ ػايح ػٍ انًمشس 
ٔيٕعٛمٗ انشؼش انؼشٔع اعى انًمشس:  

 DR43 سيض انًمشس وسلًه:

 انغاػاخ انًؼرًذج نهًغاق:

 انغاػاخ
 انًجًىع

اسعًُ َظشٌ  ذذسَة ػًهٍ 

3    3 

انفصم انصاٍَ –انًغرىي انصاٍَ  انًغرىي وانفصم انذساعٍ:  

 ال َىجذ. انًرطهثاخ انغاتمح نذساعحانًمشس)إٌ وجذخ(:

.ال َىجذ انًرطهثاخ انًصاحثح نذساعح انًمشس)إٌ وجذخ(:  

 انهغح انؼشتُح. انثشَايج انزٌ َرى فُه ذذسَظ انًمشس:

هغح انؼشتُح.ان نغح ذذسَظ انًمشس:  

 كهُح انهغاخ. يكاٌ ذذسَظ انًمشس:
 

III. :ٍوصف  انًمشس انذساع 
ثًٕعٛمٗ انشؼش انؼشثٙ ٔأًْٛزٓب، ٔيؼشفخ ثؾٕس انشؼش ٔأٔصاَّ ٚٓذف ْزا انًمشس إنٗ رضٔٚذ انطالة ثجؼغ يٍ انًفبْٛى انًزؼهمخ 

ب ػشٔػًٛب طؾًٛؾب ًً يؼشفخ انمبفٛخ، ٔإَاػٓب، ٔؽشٔفٓب، ٔػٕٛثٓب،  ، ٔكزاانًخزهفخ ٔدٔائشِ انؼشٔػٛخ، ٔرمٕٚى األشؼبس رمٕٚ

ٔلؼبٚب انزغذٚذ، فٙ انٕصٌ ٔانمبفٛخ، ٔٚؼًم ْزا انًمشس ػهٗ رًُٛخ انزٔق انفُٙ ػُذ انطهجخ، ٔٚخهك نذٚٓى لبػذح يؼشفٛخ ػٍ ػهًٙ 

 انؼشٔع ٔانمبفٛخ، ٔٚؼزًذ فٙ رمذٚى انًغبق ػهٗ انًؾبػشاد انزفبػهٛخ ٔانُمبشبد انظفٛخ.
 

IV. هى انًمشس:يخشجاخ ذؼ 
 .،ٔإَٔاػٓب، ٔؽشٔفٓب، ٔػٕٛثٓب ٚؼشف يفٕٓو ػهًٙ انؼشٔع، ٔانمبفٛخ، ٔأًْٛزًٓب -1

 .ٕٚػؼ انكزبثخ انؼشٔػٛخ، ٔانزفؼٛالد، ٔاألعجبة ٔاألٔربد،ٔانفٕاطم -2

 . انجؾٕس انشؼشٚخٚمبسٌ ثٍٛ  -3

 .انضؽبفبد ٔانؼهم ،ٔيظطهؾبد انجٛذ ٔأنمبثّٚفشق ثٍٛ  -4

  بد ٔانزطجٛمبد انًزؼهمخ ثؼهى انؼشٔع  .ٕٚظفًب رؼهًّ يٍ خالل ؽم انزًشُٚ -5

 . مؼبٚب انزغذٚذ انًٕعٛمٙثؾٕس انشؼش رٔاد انزفؼٛهخ انٕاؽذح ٔػُػٍ ُٚغض أثؾبصب  -6

 ٚطجك يٓبساد انزٕاطم ٔانؼًم فٙ يغًٕػبد ػًم ثفبػهٛخ ٔفك يؼبٚٛش انؼًم فٙ فشٚك.. -7

 س ٔانزكبنٛف انًزؼهمخ ثبنًمشس.ػُذ كزبثخ األثؾب -ٔيُٓب االَزشَذ -ٚغزخذو  يظبدس انزؼهى انًخزهفخ  -8
 

  

mailto:alshadnan1970@gmail.com
mailto:alshadnan1970@gmail.com
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V. يىاضُغ انًمشس انشئُغح وانفشػُح )انُظشَح وانؼًهُح( وستطها تًخشجاخ انرؼهى  كراتح

 انًمصىدج نهًغاق يغ ذحذَذ انغاػاخ انًؼرًذج نها.

 األعثىع انًىاضُغ انرفصُهُح وحذاخ/ يىضىػاخ انًمشس انشلى
انغاػاخ 

 انفؼهُح

1 

 شوضيمذيح ػٍ َشأج ػهى انؼ
 ٔأًْٛزّ.

 

 

 ػهى انؼشٔع رؼشٚف

 َجزح ػٍ َشأح ْزا انؼهى ٔ أًْٛزّ 

انخهٛم ثٍ  –االؽالع ػهٗ عٛشح يؤعظ ْزا انؼهى 

سؽًّ هللا –أؽًذ   . 

1 3 

2 
 انكزبثخ انؼشٔػٛخ ٔرؼشٚف ثمبََٕٓب  .انكزبثخ انؼشٔػٛخ

.رطجٛك ػهٗ انكزبثخ انؼشٔػٛخ  
1 3 

3 
ألعجبة ٔاألٔربد ٔانفٕاطم ٔانضؽبفبد دساعخ ا انًمبؽغ انؼشٔػٛخ ٔانزفبػٛم

 ٔانؼهم ٔأعجبثٓب.
1 3 

4 
 دساعخ انجؾٕس انشؼشٚخ ٔرمغًٛبرٓب

 ويفاذُحها.

 دساعخ انجؾٕس انشؼشٚخ ٔرمغًٛبرٓب.

 
1 3 

5 
تحىس انشؼش رواخ انرفؼُهح 

 انىاحذج

 انًزمبسة ، انكبيم ، انشعض .
1 3 

6 
تحىس انشؼش رواخ انرفؼُهح 

 انىاحذج

 

، ثؾش انشيم.ثؾش انٓضط    
1 3 

 3 1 االخزجبس انُظفٙ. االخرثاس انُصفٍ. 7

 3 1 ثؾش انطٕٚم ، ثؾش انجغٛؾ ، ثؾش انًذٚذ. انثحىس رواخ انرفؼُهرٍُ 8

9 
 انثحىس رواخ انرفؼُهرٍُ

 
 3 1 ثؾش انٕافش، ثؾش انغشٚغ ، انًمزؼت.

 3 1 انذٔائش انؼشٔػٛخ. انذوائش انؼشوضُح 10

11 

كاذها انمافُح حشوفها وحش

 وػُىتها
 

 يفٕٓو انمبفٛخ ، ؽشٔفٓب، ؽشكبرٓب، ػٕٛثٓب.

 

1 

 

3 

 

12 
 لؼب٘ انزغذٚذ 

 
 انزغذٚذ فٙ انشؼش ) انشؼش انؾش(

 

1 
3 

13 
 انزغذٚذ فٙ انمٕافٙ

 
 3 1 يظبْش انزغذٚذ فٙ انمبفٛخ

14 
انذٔائش انؼشٔػٛخ   

 
 3 1 انذٔائش انؼشٔػٛخ

15 
 رطجٛمبد ٔرًبسٍٚ

 
 3 1 رطجٛمبد ٔرًبسٍٚ

16 

 
 3 1 االيزؾبٌ انُٓبئٙ االيزؾبٌ انُٓبئٙ

   16 48 
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Sana’a University 

Faculty of Languages 

Quality Assurance Unit 
 

 

 انرطىَش يشكض ػًُذ 

 .و.د/ هذي انؼًادأ

 انكهُح ػًُذ

 د/ يحًذ انُاصش

 َائة انؼًُذ نشؤوٌ انجىدج

 أ.و.د/ ػثذانحًُذ انشجاع

 انمغى سئُظ

 د/ ػذَاٌ انشؼُثٍأ.و.

 انجايؼح سئُظ

 أ.د/ انماعى ػثاط
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VI. :اعرشاذُجُح انرذسَظ 
انًؾبػشاد انزفبػهٛخ. - 1  

انمشاءح انفشدٚخ رؾذ إششاف انًذسط. -2  

انُمبشبد انظفٛخ. -3  

كزبثخ رمبسٚش ٔركهٛفبد ٔٔاعجبد. -4  

انؼظف انزُْٙ. -5  

يشبسٚغ عًبػٛخ. -6  

رًبسٍٚ ٔرذسٚجبد.-7  
 

VII. :انرؼُُُاخ وانركهُفاخ 
 انذسجح األعثىع يخشجاخ انرؼهى انركهُف/انُشاط انشلى

إَٔاع انجؾٕس ٔإَٔاع انمٕافٙ، رمطٛغ إػذاد أثؾبس ػٍ  - 1

 َظٕص ٔرؾذٚذ أٔصآَب.
a1 a2b1 b2 c1 

c2 

2  ،3 ،4 ،5  ،6 ،8 ،9 ،

11 ،11 
5 

، ٔرذاخهٓب.انجؾٕس انشؼشٚخإػذاد عذٔل نهًمبسَخ ثٍٛ  - 2  a1 a2b1 b2 c1 

c2 
4 ،5  ،6 ،8، 5 

انجؾٕس انشؼشٚخ، ٔدٔائشِ انؼشٔػٛخ.ػٍ إػذاد خشائؾ  - 3  a1 a2b1 b2 4 ،5  ،6 ،8 ،9 ،11 5 

، ٔلؼبٚب انزغذٚذ انًٕعٛمٙ.انكزبثخ ػشٔػٛخرهخٛض  - 4  a1 a2b1 b2 8 ،9 ،11،11 ،12 ،13 5 

انٕاسدح فٙ انًمشس. ؽم انزطجٛمبد ٔانزذسٚجبد - 5  a1 a2b1 b2 c1 ،11 ،12  ،13  

 

VIII. ٍجذونح طشق/ أدواخ انرمىَى خالل انفصم انذساع 

 انذسجح األعثىع طشق/أدواخ انرمىَى انشلى
َغثح انذسجح إنً دسجح 

انرمىَى انُهائٍ   

انًخشجاخ انرٍ 

 َحممها

1 

 

 

انٕاعجبد / األَشطخ / انزكبنٛف  

/األداء/انزطجٛمبد  

2  ،3 ،4 ،5  ،6 ،

8 ،9 ،11 ،11 ،12 

 ،13  

10 11% 
a1 a2 b1 b2 

c1 c2 

2 
 اخزجبس رؾشٚش٘ َظفٙ

 %20 20 األعجٕع انضبيٍ
a1 a2b1 b2 c1 

c2 

  %11 11  انؾؼٕس ٔانغٛبة 3

4 
األعجٕع انغبدط  اخزجبس رؾشٚش٘ َٓبئٙ

 ػشش
60 60% a4 ، a2، a1، 

  %100 100  اإلعًبنٙ 

 

: ) ال ذضَذ ػٍ يشجؼٍُ( غ انشئُغحانًشاج  

)انًؤنف، انؼاو، انؼُىاٌ، يكاٌ انُشش وانُاشش(   

 و(، يٕعٛمٗ انشؼش ثٍٛ األطبنخ ٔانؾذاصخ، يشكض كُض انغبيؼخ، طُؼبء. 2117د. ػذَبٌ ٕٚعف أؽًذ انشؼٛجٙ) -1

 . 3ؽانشبفٙ فٙ انؼشٔع ٔانمٕافٙ ، داس انكزت انؼهًٛخ ،ثٛشٔد ،(،و1995ْبشى طبنؼ يُبع)  -2

 انًشاعغ انًغبَذح

 و(، فٍ انزمطٛغ انشؼش٘ ٔانمبفٛخ ، يكزجخ انًزُجٙ، ثغذاد ،انطجؼخ انخبيغخ،انمبْشح.1977د. طفبء خهٕطٙ )  -1

 . 1ْـ(، داس انٕسلبد نهُشش ٔانزٕصٚغ،ؽ1426د. يؾًذ ػجٛذ، ٔد. خبنذ ثغُذ٘)  -2

 سف،انمبْشح.و(،أٔصاٌ انشؼش انؼشثٙ ٔلٕافّٛ ، داس انًؼب1986)  انغًبٌ يؾًٕد ػهٗ -3



 انجًهىسَح انًُُُح 

 وصاسج انرؼهُى انؼانٍ وانثحس انؼهًٍ

 صُؼاء جايؼح

 كهُح انهغاخ

 وحذج 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/ يحًذ انُاصش

 َائة انؼًُذ نشؤوٌ انجىدج

 أ.و.د/ ػثذانحًُذ انشجاع

 انمغى سئُظ

 د/ ػذَاٌ انشؼُثٍأ.و.

 انجايؼح سئُظ

 أ.د/ انماعى ػثاط
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 يٕاد إنكزشَٔٛخ ٔإَزشَذ:    )إٌ ٔعذد(

1- http://www.al-mostafa.com/index.htm .ٗيكزجخ انًظطف 

2- http://www.alwarag.com كزت رشاصٛخ فٙ انؼهٕو انًخزهفخ. -/ انٕساق 

3- http;//www.alwaraq.net/index .يٕلغ انٕساق 

4- http://www.alarabiy.ws/ .طٕد انؼشثٛخ 

5- http:/www.alfaseeh.com/vb/index.php .شجكخ انفظٛؼ 

6- http://raddadi.com/.سداد٘، صمبفخ ػشثٛخ ٔإعاليٛخ 

 يٕاد رؼهى أخشٖ يضم انجشايظ انزٙ رؼزًذ ػهٗ انكًجٕٛرش أٔ األلشاص انًؼغٕؽخ ... انخ

 انًٕعٕػخ انشبيهخ. CD ) ألشاص يًغُطخ ) -1

 ػشع ثبٔسثُٕٚذ. -3انًٕعٕػخاألدثٛخ. CD )  ألشاص يًغُطخ ) -2

 

IX. ُاعاخ انًرثؼح فٍ انًمشس:انضىاتظ وانغ 
 عٛبعخ ؽؼٕس انفؼبنٛبد انزؼهًٛٛخ:  1

% يٍ انًؾبػشاد ٔٚؾشو فٙ ؽبل ػذو انٕفبء ثزنك.75ٚهزضو انطبنت ثؾؼٕس  -  

ٚمذو أعزبر انًمشس رمشٚشا ثؾؼٕس ٔغٛبة انطالة نهمغى ٔٚؾشو انطبنت يٍ دخٕل االيزؾبٌ فٙ ؽبل رغبٔص انغٛبة  -

هظ انمغى.% ٔٚزى الشاس انؾشيبٌ يٍ يغ25  

 انؾؼٕس انًزأخش: 2

نهطبنت ؽؼٕس انًؾبػشح إرا رأخش نًذح سثغ عبػخ نضالس يشاد فٙ انفظم انذساعٙ، ٔإرا رأخش صٚبدح ػٍ صالس  ٚغًؼ -

 يشاد ٚؾزس شفٕٚب يٍ أعزبر انًمشس، ٔػُذ ػذو االنزضاو ًُٚغ يٍ دخٕل انًؾبػشح.

 ػٕاثؾ االيزؾبٌ: 3

بٌ انُظفٙ نُظف عبػخ ٚؾك ألعزبر انًمشس انغًبػ نّ ثبنذخٕل.فٙ ؽبل رأخش انطبنت ػٍ االيزؾ -  

 فٙ ؽبل رغٛت انطبنت ػٍ ؽؼٕس االيزؾبٌ انُظفٙ ٚؾك ألعزبر انًمشس أٌ ٚزخز يب ٚشاِ يُبعجبً نؼالط انؾبنخ. -

( دلٛمخ يٍ ثذء االيزؾبٌ.21ال ٚغًؼ نهطبنت دخٕل االيزؾبٌ انُٓبئٙ إرا رأخش يمذاس ) -  

اليزؾبٌ انُٓبئٙ رطجك انهٕائؼ انخبطخ ثُظبو االيزؾبٌ فٙ انكهٛخ.إرا رغٛت انطبنت ػٍ ا -  

 انزؼُٛٛبد ٔانًشبسٚغ: 4

 ٚؾذد أعزبر انًمشس َٕع انزؼُٛٛبد فٙ ثذاٚخ انفظم ٔٚؾذد يٕاػٛذ رغهًٛٓب. -

 ٚجٍٛ أعزبر انًمشس انؼٕاثؾ ٔانمٕاػذ نزُفٛز انزكهٛفبد ٔرغهًٛٓب. -

بنًٕػذ انًؾذد ٚؾشو يٍ دسعخ انزكهٛف انز٘ رأخش فٙ رغهًّٛ.إرا رأخش انطبنت فٙ رغهٛى انزكهٛفبد ػُ -  

 انغش: 5

 فٙ ؽبل صجٕد لٛبو انطبنت ثبنغش فٙ االيزؾبٌ انُظفٙ أٔ انُٓبئٙ رطجك ػهّٛ الئؾخ شؤٌٔ انطالة. -

 فٙ ؽبل صجٕد لٛبو انطبنت ثبنغش  أ انُمم فٙ انزكهٛفبد ٔانًشبسٚغ ٚؾشو يٍ انذسعخ انًخظظخ نهزكهٛف. -

 االَزؾبل: 6

 فٙ ؽبنخ ٔعٕد شخض ُٚزؾم شخظٛخ ؽبنت ألداء االيزؾبٌ َٛبثخ ػُّ رطجك انالئؾخ انخبطخ ثزنك. -

 عٛبعبد أخشٖ: 7

 أ٘ عٛبعبد أخشٖ يضم اعزخذاو انًٕثبٚم أٔ يٕاػٛذ رغهٛى انزكهٛفبد ..... إنخ. -
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