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 يٕاطفبد يقزر ربرٚخ انهغخ
 

I.  ٍانًقزر:يؼهٕيبد ػبيخ ػ 
 ربسٚخ انهغخ :اطى انًقزر  .1

 DR55 ريشانًقزر ٔرقًّ:  .2

 انظبػبد انًؼزًذح:  .3
 اإلجًبنٙ رذرٚت ػًهٙ طًُبر يحبضزح

3 --- --- --- 3 

 انفصم األٔل  -انضبنش  انًظزٕٖ ٔانفظم انذراطٙ:  .4

 ال ٕٚعذ  :(انًزطهجبد انظبثقخ نذراطخ انًقزر)إٌ ٔجذد  .5

 ال ٕٚعذ  (:ٔجذدانًزطهجبد انًظبحجخ )إٌ   .6

 انهغخ انؼشثٛخ –انجكبنٕسٕٚط  ذرص نّ انًقزر:ٚانجزَبيج انذ٘   .7

 انهغخ انؼشثٛخ  نغخ رذرٚض انًقزر:  .8

 فصهٙ  َظبو انذراطخ:  .9

 إًٚبٌ ػجذ هللا يغبػذ يؼذ)٘(يٕاطفبربنًقزر:  .11

  ربرٚخ اػزًبد يٕاطفبد انًقزر:  .11

 

II. :ٔطف انًقزر 
ٚقذو ْزا انًقشس رؼشٚفبً ثزبسٚخ انهغخ انؼشثٛخ يُز ركٌٕ انهغبد انغضسٚخ ؽزٗ اَزؾبسْب ثؼذ اإلعالو، ٔٚطشػ إؽكبالد ركٌٕ انؼشثٛخ 

انفصؾٗ ٔيشاؽم َؾٕء انخظ انؼشثٙ يٍ خالل انًؾبضشاد ٔانًُبقؾبد ٔانؼشٔض انزقذًٚٛخ ٔٚكغت انطبنت انقذسح ػهٗ رٕعٛغ 

 انهغخ انؼشثٛخ  ٔيشاؽهٓب انًخزهفخ. قبػذرّ انًؼشفٛخ ؽٕل ربسٚخ 
 

III.  :يخزجبد انزؼهى 

(A) انًؼشفخ  ٔانفٓى: 
 (PILOs( يغ يخزجبد رؼهى انجزَبيج )CILOsيٕاءيخ يخزجبد رؼهى انًقزر )

 : انًؼزفخ ٔانفٓى (PILOs)يخزجبد رؼهى انجزَبيج : انًؼزفخ ٔانفٓى(CILOsيخزجبد رؼهى انًقزر)

ثؼذ اطزٛفبء انطبنت نًزطهجبد انًقزر انذراطٙ طٛكٌٕ 

 قبدرا ػهٗ أٌ: 

 ثؼذ اطزٛفبء انطبنت نًزطهجبد انجزَبيج انذراطٙ طٛكٌٕ قبدرا ػهٗ أٌ: 

ٚظٓز يؼزفخ ػبنٛخ ثًزاحم انجالغخ ٔاألدة ٔانجحث انهغٕ٘  a 1 ٚظٓز يؼزفخ ػبنٛخ ثًزاحم ربرٚخ انهغخ انؼزثٛخ. 

 ٔارجبْبرٓب ٔيظبدرْب

A2 

 رثظ يخزجبد انزؼهى ثبطززارٛجبد انزذرٚض ٔانزقٛٛى
 : رثظ يخزجبد رؼهى انًقزر )انًؼزفخ ٔانفٓى( ثبطززارٛجٛخ انزذرٚض ٔانزقٛٛى

 يخشعبد انًقشس/ انًؼشفخ ٔانفٓى اطززارٛجٛخ انزذرٚض اطززارٛجٛخ انزقٕٚى

انًحبضزح انزفبػهٛخ انزٙ ٚزى  االخزجبراد

يٍ خالنٓب ػزع انًفبْٛى 

ٔانًُبْج انزئٛظخ فٙ 

 انزخظض 

 .a1 1  -ٚظٓز يؼزفخ ػبنٛخ ثًزاحم ربرٚخ انهغخ انؼزثٛخ
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(B) انًٓبساد انزُْٛخ: 
 (PILOs( يغ يخزجبد رؼهى انجزَبيج )CILOsيٕاءيخ يخزجبد رؼهى انًقزر )

 : انًٓبراد انذُْٛخ (PILOs)يخزجبد رؼهى انجزَبيج انًٓبراد انذُْٛخ: (CILOsيخزجبد رؼهى انًقزر)

ثؼذ اطزٛفبء انطبنت نًزطهجبد انًقزر انذراطٙ طٛكٌٕ 

 قبدرا ػهٗ أٌ: 

 ثؼذ اطزٛفبء انطبنت نًزطهجبد انجزَبيج انذراطٙ طٛكٌٕ قبدرا ػهٗ أٌ: 

ٚحهم يظبْز انؼزثٛخ رحهٛالً نغٕٚبً ػهٗ ٔفق  

 يزاحهٓب انزبرٚخٛخ  .

B1  ًٚحهم انُظٕص انًخزهفخ رحهٛالً نغٕٚبً ٔأدثٛب B2 

 B3 ش انًذارص األدثٛخ ٔانهظبَٛخ ٔٚقبرٌ ثُٛٓبًٚٛ B2 ًٚٛش ثٍٛ يزاحم َشٕء انخظ انؼزثٙ. 

ٚظُف انًزاجغ انهغٕٚخ انخبطخ ثزبرٚخ انهغخ 

 ٔفق يٕضٕػبرٓبٔفقّ انهغخ ػهٗ 

B3  ٚظُّف انًظبدر ٔانًزاجغ انهغٕٚخ ٔاألدثٛخ ٔانذراطبد

 انًؼجًٛخ

B4 

 رثظ يخزجبد انزؼهى ثبطززارٛجبد انزذرٚض ٔانزقٛٛى

 : رثظ يخزجبد رؼهى انًقزر )انًٓبراد انذُْٛخ( ثبطززارٛجٛخ انزذرٚض ٔانزقٛٛى

 انًٓبساد انزُْٛخيخشعبد انًقشس/  اطززارٛجٛخ انزذرٚض اطززارٛجٛخ انزقٕٚى

 االخزجبر انُٓبئٙ

انًحبضزح انزفبػهٛخ انزٙ ٚزى 

يٍ خالنٓب ػزع انًفبْٛى 

ٔانًُبْج انزئٛظخ فٙ 

 انزخظض

- b1 رحهٛم يظبْز انؼزثٛخ رحهٛالً نغٕٚبً ػهٗ ٔفق يزاحهٓب

 انزبرٚخٛخ  

1. 

 .2 ٔٚقبرٌ ثُٛٓبرًٛٛش ثٍٛ يزاحم َشٕء انخظ انؼزثٙ  -b 2 انًُبقشخ ٔانحٕار األطئهخ انشفٓٛخ

 حم انًشكالد ركهٛف
b 3-  ّرظُٛف انًزاجغ انهغٕٚخ انخبطخ ثزبرٚخ انهغخ ٔفق

 انهغخ ػهٗ ٔفق يٕضٕػبرٓب

3. 

 

(C) انًٓبراد انًُٓٛخ ٔانؼًهٛخ: 
 (PILOs( يغ يخزجبد رؼهى انجزَبيج )CILOsيٕاءيخ يخزجبد رؼهى انًقزر )

انًُٓٛخ : انًٓبراد (CILOsيخزجبد رؼهى انًقزر)

 ٔانؼًهٛخ

 : انًٓبراد انًُٓٛخ ٔانؼًهٛخ (PILOs)يخزجبد رؼهى انجزَبيج

 

ثؼذ اطزٛفبء انطبنت نًزطهجبد انًقزر انذراطٙ طٛكٌٕ قبدرا 

 ػهٗ أٌ: 

ثؼذ اطزٛفبء انطبنت نًزطهجبد انجزَبيج انذراطٙ طٛكٌٕ قبدرا ػهٗ 

 أٌ: 

ُٚقذ آراء انًظزشزقٍٛ فٙ ػالقخ انؼزثٛخ ثغٛزْب يٍ 

 انهغبد انجشرٚخ ٔفقبً نهًُبْج انحذٚثخ.

C1 
 ُٚقذ انُظٕص انًخزهفخ ٔفقبً نهًُبْج انُقذٚخ انحذٚثخ.

C2 

 رثظ يخزجبد انزؼهى ثبطززارٛجبد انزذرٚض ٔانزقٛٛى
 : رثظ يخزجبد رؼهى انًقزر )انًٓبراد انًُٓٛخ ٔانؼًهٛخ( ثبطززارٛجٛخ انزذرٚض ٔانزقٛٛى

 يخشعبد انًقشس/ انًٓبساد انًُٓٛخ ٔانؼًهٛخ اطززارٛجٛخ انزذرٚض اطززارٛجٛخ انزقٕٚى

 .1 َقذ انزُظٛشاد ؽٕل ربسٚخ انؼشثٛخ -C1 انُقبشبد انظفّٛخ انزكبنٛف
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(D) انًٓبساد انؼبيخ: 
 (PILOs( يغ يخزجبد رؼهى انجزَبيج )CILOsيٕاءيخ يخزجبد رؼهى انًقزر )

 انؼبيخ: انًٓبراد  (PILOs)يخزجبد رؼهى انجزَبيج انؼبيخ: انًٓبراد (CILOsيخزجبد رؼهى انًقزر)

ثؼذ اطزٛفبء انطبنت نًزطهجبد انًقزر انذراطٙ طٛكٌٕ 

 قبدرا ػهٗ أٌ: 

 : أٌ ثؼذ اطزٛفبء انطبنت نًزطهجبد انجزَبيج انذراطٙ طٛكٌٕ قبدرا ػهٗ

ٚؼزع يزاحم ربرٚخ انهغخ انؼزثٛخ ثأطهٕة 

 ػًهٙ ٔاضح. 

d1 نغٕ٘ ٔاضح ثًب ٚحقق رٕاطهّ يغ  ٚؼزع أفكبرِ ثأطهٕة

 اٜخزٍٚ

D1 

 D3 ٚظزؼًم يٓبرارّ فٙ رؼهى انهغخ انؼزثٛخ ٔرؼهًٛٓب .  d3 ٚظزؼًم يٓبرارّ فٙ رؼهى انهغخ انًُٛٛخ انقذًٚخ 

ٚظٓى فٙ رؼًٛق االَزًبء إنٗ انهغخ يٍ خالل 

انزثظ ثٍٛ يظبْز انهغخ انًُٛٛخ انقذًٚخ ٔانهغخ 

 انؼزثٛخ انفظحٗ. 

d4 

 فٙ رؼًٛق االَزًبء إنٗ انٕطٍٚظٓى 

D4 

 رثظ يخزجبد انزؼهى ثبطززارٛجٛبد انزذرٚض ٔانزقٛٛى

 : رثظ يخزجبد رؼهى انًقزر )انًٓبراد انؼبيخ( ثبطززارٛجٛخ انزذرٚض ٔانزقٛٛى

 يخشعبد انًقشس/ انًٓبساد انؼبيخ اطززارٛجٛخ انزذرٚض  اطززارٛجٛخ انزقٕٚى

اخزجبراد 

 انزحظٛم

انزؼهى انذارٙ 

 مٔانًظزق

d1- 1 انقذسح ػهٗ ػشض يشاؽم رطٕس انهغخ. 

 .2 اعزؼًبل يٓبسارّ فٙ رؼهى انهغخ انًُٛٛخ انقذًٚخ  -d 2 انًُبقشخ ٔانحٕار انزكهٛفبد

 َقبشبد طفٛخ انزكهٛفبد
d3-  ٍٛاإلعٓبو فٙ رؼًٛق االَزًبء إنٗ انهغخ يٍ خالل انشثظ ث

 انؼشثٛخ انفصؾٗ.يظبْش انهغخ انًُٛٛخ انقذًٚخٔيظبْش انهغخ 

3. 

 

IV. انزئٛظخ ٔانفزػٛخ )انُظزٚخ ٔانؼًهٛخ( ٔرثطٓب ثًخزجبد انزؼهى انًقظٕدح  كزبثخ يٕاضٛغ انًقزر

 نهًقزر يغ رحذٚذ انظبػبد انًؼزًذح نٓب.  
 كزبثخ ٔحذاد /يٕاضٛغ يحزٕٖ انًقزر

 :انجبَت انُظز٘                                                        أٔالً 

 ػذد األطبثٛغ انًٕاضٛغ انزفظٛهٛخ ٔحذاد/ يٕضٕػبد انًقزر انزقى
انظبػبد 

 انفؼهٛخ

يخزجبد رؼهى 

 انًقزر

1 
َؾأح انهغخ اإلَغبَٛخ َظشٚبد 

 َؾٕء انهغخ

 يزْت انًٕاصفخ ٔاالصطالػ-

 انًؾبكبح -

 انزٕقٛف   -

1 3 a 1 

2 
 َؾأح انهغخ اإلَغبَٛخ 

 َظشٚبد َؾٕء انهغخ

 انًالؽظخ  -

 االعزؼذاد انفطش٘ -

 انزطٕس انهغٕ٘ -

1 3 a 1 

 رقغٛى انهغبد ٔأقغبيٓب 3
 انهغبد انؼبصنخ ٔانهصٛقخ  -

 أعظ رقغٛى انهغبد -
1 3 

A1 

 انهغبد انغضسٚخ انغشثٛخ  4
انهغبد انغضسٚخ )انؾشقٛخ،  -

 األؽٕسٚخ(انجبثهٛخ، 
1 3 

C1,b3 

 b2 3 1 انغًبد انؼبيخ نهغبد انغضسٚخ- خصبئص انهغبد انغضسٚخ 5

 انؾشقٛخ 6

 انغشثٛخ انؾًبنٛخ  -

 انكُؼبَٛخ  -

 اٜسايٛخ  -

1 3 

a1 

c1 
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 انغشثٛخ انغُٕثٛخ 7

 انغشثٛخ انغُٕثٛخ 

 انؾجؾٛخ 

 انؼشثٛخ  

1 3 b1,b3 

 انغشثٛخ انؾًبنٛخ  8

 انؼشثٛخ انؾًبنٛخ 

 انجبئذح انضًٕدٚخ، انصفٕٚخ -

 

1 3 

b1 

d1 

d2 

 انهغخ انًُٛٛخ انقذًٚخ 9

 انزؼشٚف ثٓب -

 يشاؽهٓب -

 ؽشٔف انًغُذ-

 يظبْش نغٕٚخ ػبيخ-

1 3 

b2 

c2 

d2 

d3 

 انهغبد انًُٛٛخ انقذًٚخ 10

 انغجئٛخ-

 انًؼُٛٛخ-

 انقزجبَٛخ-

 انؾضشيٛخ-

1 3 

a1 

c1 

d3 

 انؼشثٛخ انفصؾٗ 11

 انكزبثخ قجم اإلعالو-

 أطٕاس انكزبثخ-

 أصم انخظ انؼشثٙ-

1 3 d2 

 انكزبثخ قجم اإلعالو  12

 انُقٕػ: َقؼ أو انغًبل األٔل

 َقؼ انًُبسح 

 َقؼ صثذ

 َقؼ ؽشاٌ

 َقؼ أو انغًبل انضبَٙ

1 3 
a1 

b1 

 انكزبثخ ثؼذ اإلعالو 13
ؽكم انكزبثخ ثؼذ اإلعالو ًَبرط  -

 يشاعالد انًغهًٍٛ
1 3 

d1 

d3 

 

 انؾكم ٔاإلػغبو 14
انؾكم ثطشٚقخ انُقظ ٔثطشٚقخ 

 انؾشٔف انصغٛشح
1 3 b3 

  42 14 إجًبنٙ األطبثٛغ ٔانظبػبد
 

 ثبًَٛب:انجبَت انؼًهٙ:                                            

 ركزت رغبسة )يٕاضٛغ( انؼًهٙ

 يخزجبد انزؼهى انظبػبد انفؼهٛخ ػذد األطبثٛغ انزجبرة انؼًهٛخ انزقى

1. ------------- ------------ ------------ ------------- 

    إجًبنٙ األطبثٛغ ٔانظبػبد
 

V. :اطززارٛجٛخ انزذرٚض 
 انًؾبضشح انزفبػهٛخ انزٙ ٚزى يٍ خالنٓب ػشض انًفبْٛى ٔانًُبْظ انشئٛغخ فٙ انزخصص .

 انًُبقؾخ ٔانؾٕاس

 ؽم انًؾكالد

 انزؼهى انزارٙ ٔانًغزقم

 انصفٛخانُقبؽبد 
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VI. :األَشطخ ٔانزكهٛفبد 
 انذرجخ األعجٕع ريٕس يخزجبد انزؼهى انُشبط / انزكهٛف انزقى

رقذٚى ػشٔض نًشاؽم ركٌٕ انهغخ انؼشثٛخ  1

 ًَٔبرط يٍ انُقٕػ انًُٛٛخ انقذًٚخ 
a2,c2,d4 12 10 

 

VII. :رقٛٛى انزؼهى 

 انذرجخ األطجٕع أَشطخ انزقٛٛى انزقى

َظجخ انذرجخ إنٗ 

انزقٕٚى درجخ  

 انُٓبئٙ

انًخزجبد انزٙ 

 ٚحققٓب

 a1,b4,d3,d4 20% 20 12,10 انٕاججبد  1

 a2,b2 20% 20 8 اخزجبر يُزظف انفظم 2

 b3,c2,d1 60% 60 16 االخزجبر انُٓبئٙ 3
 

VIII. :يظبدر انزؼهى 
 )اعى انًؤنف، عُخ انُؾش، اعى انكزبة، داس انُؾش، ثهذ انُؾش(.

 ػٍ يزجؼٍٛ(: ) ال رشٚذ انًزاجغ انزئٛظخ

يجبؽش فٙ ربسٚخ انهغخ انؼشثٛخ )انهغخ ٔانكزبثخ(، كهٛخ اٜداة ٔانؼهٕو اإلَغبَٛخ، عبيؼخ  ،و(2212انصهٕ٘، إثشاْٛى،)  .1

 .1صُؼبء، ط

 .6و( فصٕل فٙ فقخ انهغخ، يكزجخ انخبَغٙ، انقبْشح، ط1111ػجذ انزٕاة، سيضبٌ،) .2

 انًزاجغ انًظبػذح

 و(، أصم انهغخ ٔرطٕسْب، رشعًخ: ٔفٛق فبئق كشٚؾبد، انٓٛئخ انؼبيخ انغٕسٚخ نهكزبة       ديؾق، د. ط. 2221أرؾغٍ، عٍٛ، ) .1

 .1و(، دسٔط فٙ قٕاػذ نغخ انُقٕػ انًُٛٛخ انقذًٚخ ، انغًٕ نهطجبػخ ٔانزصٕٚش، صُؼبء، ط2215انصهٕ٘، إثشاْٛى،)  .2

 يٕاد إنكززَٔٛخ ٔإَززَذ:    )إٌ ٔجذد(

 -/https://ar.m.wikipedia.org/wikiٔٚكٛجٛذٚب  –ربسٚخ انهغخ انؼشثٛخ  -1
 

IX. .انضٕاثظ ٔانظٛبطبد انًزجؼخ فٙ انًقزر 

 ثؼذ انزجٕع نهٕائح انجبيؼخ ٚزى كزبثخ انظٛبطخ انؼبيخ نهًقزر فًٛب ٚزؼهق ثبٜرٙ:

 طٛبطخ حضٕر انفؼبنٛبد انزؼهًٛٛخ:  .1

 ٔٚؾشو فٙ ؽبل ػذو انٕفبء ثزنك.% يٍ انًؾبضشاد 55ٚهزضو انطبنت ثؾضٕس  -

ٚقذو أعزبر انًقشس رقشٚشا ثؾضٕس ٔغٛبة انطالة نهقغى ٔٚؾشو انطبنت يٍ دخٕل االيزؾبٌ فٙ ؽبل رغبٔص  -

 % ٔٚزى اقشاس انؾشيبٌ يٍ يغهظ انقغى.25انغٛبة 

انذساعٙ، ٔإرا رأخش نهطبنت ؽضٕس انًؾبضشح إرا رأخش نًذح سثغ عبػخ نضالس يشاد فٙ انفصم  ٚغًؼ:  انحضٕر انًزأخز  .2

 صٚبدح ػٍ صالس يشاد ٚؾزس ؽفٕٚب يٍ أعزبر انًقشس، ٔػُذ ػذو االنزضاو ًُٚغ يٍ دخٕل انًؾبضشح.

 :ضٕاثظ االخزجبراد ٔااليزحبَبد  .3

 فٙ ؽبل رأخش انطبنت ػٍ االيزؾبٌ انُصفٙ نُصف عبػخ ٚؾق ألعزبر انًقشس انغًبػ نّ ثبنذخٕل. -

 االيزؾبٌ انُصفٙ ٚؾق ألعزبر انًقشس أٌ ٚزخز يب ٚشاِ يُبعجبً نؼالط انؾبنخ.فٙ ؽبل رغٛت انطبنت ػٍ ؽضٕس  -

 ( دقٛقخ يٍ ثذء االيزؾبٌ 22ال ٚغًؼ نهطبنت دخٕل االيزؾبٌ انُٓبئٙ إرا رأخش يقذاس ) -

 إرا رغٛت انطبنت ػٍ االيزؾبٌ انُٓبئٙ رطجق انهٕائؼ انخبصخ ثُظبو االيزؾبٌ فٙ انكهٛخ

 :انًشبرٚغٔ انزكهٛفبد / انًٓبو  .4

 ٚؾذد أعزبر انًقشس َٕع انزؼُٛٛبد فٙ ثذاٚخ انفصم ٔٚؾذد يٕاػٛذ رغهًٛٓب. -

 ٚجٍٛ أعزبر انًقشس انضٕاثظ ٔانقٕاػذ نزُفٛز انزكهٛفبد ٔرغهًٛٓب. -

 إرا رأخش انطبنت فٙ رغهٛى انزكهٛفبد ػٍ انًٕػذ انًؾذد ٚؾشو يٍ دسعخ انزكهٛف انز٘ رأخش فٙ رغهًّٛ.



 انجًٕٓرٚخ انًُٛٛخ 

 ٔسارح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحث انؼهًٙ

 طُؼبء جبيؼخ

 كهٛخ انهغبد

 ٔحذح ضًبٌ انجٕدح

  

Republic of Yemen 

Ministry of Higher Education 

and Scientific Research 

Sana’a University 

Faculty of Languages 

Quality Assurance Unit 
 

 

 انزطٕٚز يزكش ػًٛذ 

 .و.د/ ْذٖ انؼًبدأ

 انكهٛخ ػًٛذ

 د/ يحًذ انُبطز

 َبئت انؼًٛذ نشؤٌٔ انجٕدح

 أ.و.د/ ػجذانحًٛذ انشجبع

 انقظى رئٛض

 د/ ػذَبٌ انشؼٛجٙأ.و.

 انجبيؼخ رئٛض

 أ.د/ انقبطى ػجبص

  

 

6 

 انغش:  .5

 قٛبو انطبنت ثبنغؼ فٙ االيزؾبٌ انُصفٙ أٔ انُٓبئٙ رطجق ػهّٛ الئؾخ ؽؤٌٔ انطالة.فٙ ؽبل صجٕد  -

 فٙ ؽبل صجٕد قٛبو انطبنت ثبنغؼ  أٔ انُقم فٙ انزكهٛفبد ٔانًؾبسٚغ ٚؾشو يٍ انذسعخ انًخصصخ نهزكهٛف.-

 انخبصخ ثزنكفٙ ؽبنخ ٔعٕد ؽخص ُٚزؾم ؽخصٛخ طبنت ألداء االيزؾبٌ َٛبثخ ػُّ رطجق انالئؾخ االَزحبل:  .6

 .أ٘ عٛبعبد أخشٖ يضم اعزخذاو انًٕثبٚم أٔ يٕاػٛذ رغهٛى انزكهٛفبد ..... انخ :طٛبطبد أخزٖ  .7

 

 

 :انهغُخ اإلؽشافٛخ 

 انزٕقٛغ انصفخ انٕظٛفٛخ االعى و

  َبئت انؼًٛذ نهذساعبد انؼهٛب  د/ ػجبص يطٓز 1

  يشكض انزطٕٚش األكبدًٚٙ ٔضًبٌ انغٕدح ػًٛذَبئت  أ.و.د/ أحًذ يجبْذ 2

  َبئت سئٛظ انغبيؼخ نهؾئٌٕ األكبدًٚٛخ أ.د/ إثزاْٛى انًطبع 3
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 خطخ يقزر ربرٚخ انهغخ
 

I. يؼهٕيبد ػٍ يذرص انًقزر: 

 االطى إًٚبٌ ػجذهللا يغبػذ / أطجٕػٛب(3)  انظبػبد انًكزجٛخ

 انظجذ األحذ االثٍُٛ انثالثبء األرثؼبء انخًٛض

 –كهٛخ انهغبد  –جبيؼخ طُؼبء 

 قظى انهغخ انؼزثٛخ

77150803 

 انًكبٌ ٔرقى انٓبرف

      eman7715080@gmail.com َٙٔانجزٚذ اإلنكزز 

 

II. :يؼهٕيبد ػبيخ ػٍ انًقزر 
 ربرٚخ انهغخ اطى انًقزر:  .1

 DR55 ريش انًقزر ٔرقًّ:  .2

 انظبػبد انًؼزًذح نهًقزر:  .3

 انظبػبد
 انًجًٕع

 رذرٚت ػًهٙ طًُبر َظز٘

3 ....... ....... ....... 3 

 انفظم األٔل -انًظزٕٖ انثبَٙ  انًظزٕٖ ٔانفظم انذراطٙ:  .4

 ال ٕٚعذ :(انًزطهجبد انظبثقخ نذراطخ انًقزر)إٌ ٔجذد  .5

 ٕٚعذال  (:انًزطهجبد انًظبحجخ نذراطخ انًقزر)إٌ ٔجذد  .6

 انجكبنٕرٕٚص انجزَبيج/ انجزايج انزٙ ٚزى فٛٓب رذرٚض انًقزر:  .5

 انهغخ انؼزثٛخ  نغخ رذرٚض انًقزر:  .8

 كهٛخ انهغبد يكبٌ رذرٚض انًقزر:   .1

 

III. :ٙٔطف  انًقزر انذراط 
ٚقذو ْزا انًقشس رؼشٚفبً ثزبسٚخ انهغخ انؼشثٛخ يُز ركٌٕ انهغبد انغضسٚخ ؽزٗ اَزؾبسْب ثؼذ اإلعالو، ٔٚطشػ إؽكبالد ركٌٕ انؼشثٛخ 

انفصؾٗ ٔيشاؽم َؾٕء انخظ انؼشثٙ يٍ خالل انًؾبضشاد ٔانًُبقؾبد ٔانؼشٔض انزقذًٚٛخ ٔٚكغت انطبنت انقذسح ػهٗ رٕعٛغ 

 انهغخ انؼشثٛخ  ٔيشاؽهٓب انًخزهفخ. قبػذرّ انًؼشفٛخ ؽٕل ربسٚخ 

 

IV. :ٌيخزجبد انزؼهى انًقظٕدح نهًقزر أ 
 ٚظٓش يؼشفخ ػبنٛخ ثًشاؽم ربسٚخ انهغخ انؼشثٛخ. -1

 ٚؾهم يظبْش انؼشثٛخ رؾهٛالً نغٕٚبً ػهٗ ٔفق يشاؽهٓب انزبسٚخٛخ  . -2

 ًٚٛض ثٍٛ يشاؽم َؾٕء انخظ انؼشثٙ. -3

 ٔفقّ انهغخ ػهٗ ٔفق يٕضٕػبرٓبٚصُف انًشاعغ انهغٕٚخ انخبصخ ثزبسٚخ انهغخ  -4

 ُٚقذ آساء انًغزؾشقٍٛ فٙ ػالقخ انؼشثٛخ ثغٛشْب يٍ انهغبد انغضسٚخ ٔفقبً نهًُبْظ انؾذٚضخ. -5

 ٚؼشض يشاؽم ربسٚخ انهغخ انؼشثٛخ ثأعهٕة ػًهٙ ٔاضؼ. -6

 ٚغزؼًم يٓبسارّ فٙ رؼهى انهغخ انًُٛٛخ انقذًٚخ. -5

 ثٍٛ يظبْش انهغخ انًُٛٛخ انقذًٚخ ٔانهغخ انؼشثٛخ انفصؾٗ. ٚغٓى فٙ رؼًٛق االَزًبء إنٗ انهغخ يٍ خالل انشثظ -8

 

  

mailto:eman7715080@gmail.com
mailto:eman7715080@gmail.com
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V. :يحزٕٖ انًقزر 

 :انجبَت انُظز٘

 انظبػبد انفؼهٛخ األطجٕع انًٕاضٛغ انزفصٛهٛخ ٔؽذاد انًقشس انشقى

1 
َؾأح انهغخ اإلَغبَٛخ َظشٚبد َؾٕء 

 انهغخ

 انًٕاصفخ ٔاالصطالػيزْت  -

 انًؾبكبح -

 انزٕقٛف -

1 3 

2 
 َؾأح انهغخ اإلَغبَٛخ 

 َظشٚبد َؾٕء انهغخ

 انًالؽظخ  -

 االعزؼذاد انفطش٘ -

 انزطٕس انهغٕ٘ -

1 3 

 رقغٛى انهغبد ٔأقغبيٓب 3
 انهغبد انؼبصنخ ٔانهصٛقخ  -

 أعظ رقغٛى انهغبد -
1 3 

 انهغبد انغضسٚخ انغشثٛخ  4
انهغبد انغضسٚخ )انؾشقٛخ، انجبثهٛخ،  -

 األؽٕسٚخ( 
1 3 

 3 1 انغًبد انؼبيخ نهغبد انغضسٚخ انهغبد انغضسٚخخصبئص  5

 انؾشقٛخ 6

 انغشثٛخ انؾًبنٛخ  -

 انكُؼبَٛخ  -

 اٜسايٛخ  -

1 3 

 انغشثٛخ انغُٕثٛخ 7

 انغشثٛخ انغُٕثٛخ 

 انؾجؾٛخ 

 انؼشثٛخ  

1 3 

 3 1 اخزجبس االخزجبس انُصفٙ 8

 انغشثٛخ انؾًبنٛخ  9
 انؼشثٛخ انؾًبنٛخ 

 انصفٕٚخ انجبئذح انضًٕدٚخ، -
1 3 

 3 1 ظشٔف ركٌٕ انفصؾٗ  - انؼشثٛخ انفصؾٗ  10

 3 1 خصبئص انهغخ انفصؾٗ - انؼشثٛخ انفصؾٗ 11

12 
 انكزبثخ ٔأصهٓب)أطٕاس انكزبثخ( - انخظ انؼشثٙ

 أصم انخظ انؼشثٙ -
1 3 

 انكزبثخ قجم اإلعالو  13

 انُقٕػ: َقؼ أو انغًبل األٔل

 َقؼ انًُبسح 

 َقؼ صثذ

 َقؼ ؽشاٌ

 َقؼ أو انغًبل انضبَٙ

1 3 

 انكزبثخ ثؼذ اإلعالو 14
 ؽكم انكزبثخ ثؼذ اإلعالو -

 ًَبرط يشاعالد انًغهًٍٛ - 
1 3 

 انؾكم ٔاإلػغبو  15
انؾكم ثطشٚقخ انُقظ ٔثطشٚقخ 

 انؾشٔف انصغٛشح
1 3 

 3 1 اخزجبس االخزجبس انُٓبئٙ 16

 48 16 ػذد األطبثٛغ ٔانظبػبد

 يحزٕٖ انًقزركزبثخ ٔحذاد /يٕاضٛغ 
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1 

 انجبَت انؼًهٙ:                                            
 كزبثخ رجبرة )يٕاضٛغ / يٓبو( انُشبط انؼًهٙ

 انظبػبد انفؼهٛخ ػذد األطبثٛغ انًٓبو / انزجبرة انؼًهٛخ انزقى

1.   ---------------------------- ---------- --------- 

   إجًبنٙ األطبثٛغ ٔانظبػبد
 

VI. اطززارٛجٛبد انزذرٚض 
 انًؾبضشح انزفبػهٛخ انزٙ ٚزى يٍ خالنٓب ػشض انًفبْٛى ٔانًُبْظ انشئٛغخ فٙ انزخصص.1

 انًُبقؾخ ٔانؾٕاس. 2

 انؼشٔض انزقذًٚٛخ.3

 انُقبؽبد انصفٛخ.4

 انزؼهى انزارٙ ٔانًغزقم.5
 

VII. :األَشطخ ٔانزكهٛفبد 
 ٔعذد()إٌ انذرجخ  األطجٕع انُشبط/ انزكهٛف انزقى

1 
رقذٚى ػشٔض نًشاؽم ركٌٕ انهغخ انؼشثٛخ ثكزبثخ رقبسٚش ٔػشضٓب فٙ انقبػخ 

 انذساعٛخ. 
10 10 

2 
رقذٚى ػشٔض نًُبرط يٍ انُقٕػ انًُٛٛخ انقذًٚخ ثكزبثخ رقبسٚش ٔػشضٓب فٙ انقبػخ 

 انذساعٛخ. 
12 10 

 

VIII. :رقٛٛى انزؼهى 

 يٕضٕػبد انزقٕٚى انزقى
يٕػذ انزقٕٚى/ 

 انٕٛو ٔانزبرٚخ
 انذرجخ

 انٕسٌ انُظجٙ

)َغجخ انذسعخ إنٗ دسعخ  
 انزقٕٚى انُٓبئٙ(

 %21 21 11،13 انٕاججبد  .1

 %21 21 8 اخزجبر يُزظف انفظم  .2

 %61 61 16 االخزجبر انُٓبئٙ  .3

 %111 111 انًجًٕع 
 

IX. :يظبدر انزؼهى 

 :انًشاعغ انشئٛغخ 

 (،يجبؽش فٙ ربسٚخ انهغخ انؼشثٛخ 2212انصهٕ٘، إثشاْٛى ،)انهغخ ٔانكزبثخ(، كهٛخ اٜداة ٔانؼهٕو اإلَغبَٛخ، عبيؼخ و(

 .1صُؼبء،  ط

  (،ٌفصٕل فٙ فقّ انهغخ، يكزجخ انخبَغٙ، انقبْشح، ط1111ػجذ انزٕاة، سيضب ،)6و. 

 :انًشاعغ انًغبػذح 

 ديؾق، د. ط. و(، أصم انهغخ ٔرطٕسْب، رشعًخ: ٔفٛق فبئق كشٚؾبد، انٓٛئخ انؼبيخ انغٕسٚخ نهكزبة،2221أرؾغٍ، عٍٛ، )-

 1و(، دسٔط فٙ قٕاػذ نغخ انُقٕػ انًُٛٛخ انقذًٚخ ، انغًٕ نهطجبػخ ٔانزصٕٚش، صُؼبء، ط2215انصهٕ٘، إثشاْٛى،) -

     :إٌ ٔعذد(يٕاد إنكزشَٔٛخ ٔإَزشَذ( 

  ٔٚكٛجٛذٚب  –ربسٚخ انهغخ انؼشثٛخhttps://ar.m.wikipedia.org/wiki/ 
 

  



 انجًٕٓرٚخ انًُٛٛخ 

 ٔسارح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحث انؼهًٙ

 طُؼبء جبيؼخ

 كهٛخ انهغبد

 ٔحذح ضًبٌ انجٕدح

  

Republic of Yemen 

Ministry of Higher Education 

and Scientific Research 

Sana’a University 

Faculty of Languages 

Quality Assurance Unit 
 

 

 انزطٕٚز يزكش ػًٛذ 

 .و.د/ ْذٖ انؼًبدأ

 انكهٛخ ػًٛذ

 د/ يحًذ انُبطز

 َبئت انؼًٛذ نشؤٌٔ انجٕدح

 أ.و.د/ ػجذانحًٛذ انشجبع

 انقظى رئٛض

 د/ ػذَبٌ انشؼٛجٙأ.و.

 انجبيؼخ رئٛض

 أ.د/ انقبطى ػجبص
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X.  ٙانًقزر:انضٕاثظ ٔانظٛبطبد انًزجؼخ ف 
 طٛبطخ حضٕر انفؼبنٛبد انزؼهًٛٛخ:  .1

 % يٍ انًؾبضشاد ٔٚؾشو فٙ ؽبل ػذو انٕفبء ثزنك.55ٚهزضو انطبنت ثؾضٕس  -

ٚقذو أعزبر انًقشس رقشٚشا ثؾضٕس ٔغٛبة انطالة نهقغى ٔٚؾشو انطبنت يٍ دخٕل االيزؾبٌ فٙ ؽبل رغبٔص  -

 % ٔٚزى اقشاس انؾشيبٌ يٍ يغهظ انقغى.25انغٛبة 

نهطبنت ؽضٕس انًؾبضشح إرا رأخش نًذح سثغ عبػخ نضالس يشاد فٙ انفصم انذساعٙ، ٔإرا  ٚغًؼ:  انًزأخزانحضٕر   .2

 رأخش صٚبدح ػٍ صالس يشاد ٚؾزس ؽفٕٚب يٍ أعزبر انًقشس، ٔػُذ ػذو االنزضاو ًُٚغ يٍ دخٕل انًؾبضشح.

 :ضٕاثظ االخزجبراد ٔااليزحبَبد  .3

 نُصف عبػخ ٚؾق ألعزبر انًقشس انغًبػ نّ ثبنذخٕل.فٙ ؽبل رأخش انطبنت ػٍ االيزؾبٌ انُصفٙ  -

 فٙ ؽبل رغٛت انطبنت ػٍ ؽضٕس االيزؾبٌ انُصفٙ ٚؾق ألعزبر انًقشس أٌ ٚزخز يب ٚشاِ يُبعجبً نؼالط انؾبنخ. -

 ( دقٛقخ يٍ ثذء االيزؾبٌ 22ال ٚغًؼ نهطبنت دخٕل االيزؾبٌ انُٓبئٙ إرا رأخش يقذاس ) -

 ُٓبئٙ رطجق انهٕائؼ انخبصخ ثُظبو االيزؾبٌ فٙ انكهٛخإرا رغٛت انطبنت ػٍ االيزؾبٌ ان

 :انًشبرٚغٔ انزكهٛفبد / انًٓبو  .4

 ٚؾذد أعزبر انًقشس َٕع انزؼُٛٛبد فٙ ثذاٚخ انفصم ٔٚؾذد يٕاػٛذ رغهًٛٓب. -

 ٚجٍٛ أعزبر انًقشس انضٕاثظ ٔانقٕاػذ نزُفٛز انزكهٛفبد ٔرغهًٛٓب. -

 انًٕػذ انًؾذد ٚؾشو يٍ دسعخ انزكهٛف انز٘ رأخش فٙ رغهًّٛ.إرا رأخش انطبنت فٙ رغهٛى انزكهٛفبد ػٍ 

 انغش:  .5

 فٙ ؽبل صجٕد قٛبو انطبنت ثبنغؼ فٙ االيزؾبٌ انُصفٙ أٔ انُٓبئٙ رطجق ػهّٛ الئؾخ ؽؤٌٔ انطالة. -

 فٙ ؽبل صجٕد قٛبو انطبنت ثبنغؼ  أٔ انُقم فٙ انزكهٛفبد ٔانًؾبسٚغ ٚؾشو يٍ انذسعخ انًخصصخ نهزكهٛف.-

 فٙ ؽبنخ ٔعٕد ؽخص ُٚزؾم ؽخصٛخ طبنت ألداء االيزؾبٌ َٛبثخ ػُّ رطجق انالئؾخ انخبصخ ثزنكاالَزحبل:  .6

 .أ٘ عٛبعبد أخشٖ يضم اعزخذاو انًٕثبٚم أٔ يٕاػٛذ رغهٛى انزكهٛفبد ..... انخ :طٛبطبد أخزٖ  .5

  



 انجًٕٓرٚخ انًُٛٛخ 

 ٔسارح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحث انؼهًٙ

 طُؼبء جبيؼخ

 كهٛخ انهغبد

 ٔحذح ضًبٌ انجٕدح

  

Republic of Yemen 

Ministry of Higher Education 

and Scientific Research 

Sana’a University 

Faculty of Languages 

Quality Assurance Unit 
 

 

 انزطٕٚز يزكش ػًٛذ 

 .و.د/ ْذٖ انؼًبدأ

 انكهٛخ ػًٛذ

 د/ يحًذ انُبطز

 َبئت انؼًٛذ نشؤٌٔ انجٕدح

 أ.و.د/ ػجذانحًٛذ انشجبع

 انقظى رئٛض

 د/ ػذَبٌ انشؼٛجٙأ.و.

 انجبيؼخ رئٛض

 أ.د/ انقبطى ػجبص
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