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 األدتٍ يثادئ ذحهُم انُؾيىاؿفاخ يقزر 

I.  :يؼهىياخ ػايح ػٍ انًقزر 

 يثادئ ذحهُم انُؾ األدتٍ :اطى انًقزر  .1

 DR54 انًقزر ورقًه:ريش   .2

 انظاػاخ انًؼرًذج:  .3
 اإلجًانٍ ذذرَة ػًهٍ طًُار يحاضزج

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

 انفـم األول -انثانث انًظرىي وانفـم انذراطٍ:  .4

 ال َىجذ :(انًرطهثاخ انظاتقح نذراطح انًقزر)إٌ وجذخ  .5

 ال َىجذ (:انًرطهثاخ انًـاحثح )إٌ وجذخ  .6

 لغى انهغخ انؼشثٛخ   -ثكبنٕسٕٚط ذرص نه انًقزر:َانثزَايج انذٌ   .7

 انهغح انؼزتُح  نغح ذذرَض انًقزر:  .8

 فقهٙ  َظاو انذراطح:  .9

 د/ أحًذ قاطى انشيز   يؼّذ يىاؿفاخ انًقزر:  .11

  ذارَخ اػرًاد يىاؿفاخ انًقزر:  .11
 

II. :وؿف انًقزر 
انؼشثٛخ إنٗ اكزغبة انًؼشفخ ثطشق رؾهٛم انُقٕؿ األدثٛخ رؾهٛالً نغٕٚبً لبئًبً ػهٗ ٚغؼٗ ْزا انًمشس إنٗ األخز ثٛذ داسط انهغخ 

ٙ ْزا انًمشس  ًّ ـّ ػٍ طشٚك انؾٕاس ٔانًُبلؾخ ُٔٚ انًؼشفخ انزبيخ ثًؾزٕٚبد انُقٕؿ انهغبَٛخ ٔانغًبنٛخ ٔثبنؾبػش ٔيؾٛظ انُ

 انمذسح ػهٗ رؾهٛم يضبيٍٛ انُقٕؿ ٔانُفبر إنٗ يب ٔساء عطٕسْب.
 

III. زجاخ انرؼهى:يخ 

((A انًؼزفح وانفهى 
 ( PILOs)( يغ يخزجاخ ذؼهى انثزَايج CILOsيىاءيح يخزجاخ ذؼهى انًقزر )

 (: انًؼزفح وانفهى CILOsيخزجاخ ذؼهى انًقزر ) : انًؼزفح وانفهى(PILOs)يخزجاخ ذؼهى انثزَايج

تؼذ اطرُفاء انطانة نًرطهثاخ انثزَايج انذراطٍ طُكىٌ قادرا 

 : ػهً أٌ

تؼذ اطرُفاء انطانة نًرطهثاخ انًقزر انذراطٍ طُكىٌ قادرا 

 : ػهً أٌ

A1  ٚظٓش يؼشفخ ػبنٛخ ثبعزؼًبالد انهغخ انؼشثٛخ َطمب

 ٔلشاءح ٔكزبثخ

a1 ٚظٓش يؼشفخ ػبنٛخ ثأعبنٛت انُقٕؿ انًخزهفخ 

 

 رتظ يخزجاخ انرؼهى تاطرزاذُجُاخ انرذرَض وانرقُُى
 وانفهى( تاطرزاذُجُح انرذرَض وانرقُُى: رتظ يخزجاخ ذؼهى انًقزر )انًؼزفح

 اطرزاذُجُح انرقىَى اطرزاذُجُح انرذرَض يخزجاخ انًقزر / انًؼزفح وانفهى

a1-  ٚظٓش يؼشفخ ػبنٛخ ثأعبنٛت

 انُقٕؿ انًخزهفخ
يحاضزاخ نرىضُح ويُاقؼح 

 انًهاراخ

 انؼزوف انرقذًَُح

 

((B انًهاراخ انذهُُح 
 ( PILOs)( يغ يخزجاخ ذؼهى انثزَايج CILOsيىاءيح يخزجاخ ذؼهى انًقزر )

 انًهاراخ انذهُُح(:  CILOsيخزجاخ ذؼهى انًقزر ) انًهاراخ انذهُُح: (PILOs)يخزجاخ ذؼهى انثزَايج

انطانة نًرطهثاخ انثزَايج األكادًٍَ طُكىٌ  تؼذ اطرُفاء

 قادراػهً أٌ:

انطانة نًرطهثاخ انًقزر انذراطٍ طُكىٌ قادرا  تؼذ اطرُفاء

 ػهً أٌ:

B2  ًٚؾهّم انُقٕؿ انًخزهفخ رؾهٛالً نغٕٚبً ٔأدثٛب b2  ٚؾهم انُقٕؿ انًخزهفخ رؾهٛالً نغٕٚبً ٔأدثٛبً فٙ ضٕء

 يؼشفزّ ثأعبنٛت انزؾهٛم انًخزهفخ.
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B4 ًّٚٛض انًذاسط األدثٛخ ٔانهغبَٛخ َٔظشٚبرٓب ٔٚمبسٌ ثُٛٓب b4  ثٍٛ انُقٕؿ ٔيذاسط انزؾهٛم األدثٙ ٔانهغبَٙ ًّٚٛض

 َٔظشٚبرٓب ٔٚمبسٌ ثُٛٓب
 

 رتظ يخزجاخ ذؼهى انًقزر )انًهاراخ انذهُُح( تاطرزاذُجُح انرذرَض وانرقُُى:                                                     

 انرقىَىاطرزاذُجُح  اطرزاذُجُح انرذرَض يخزجاخ انًقزر/ انًهاراخ انذهُُح

b1-  ًٚؾهم انُقٕؿ انًخزهفخ رؾهٛالً نغٕٚبً ٔأدثٛب

 فٙ ضٕء يؼشفزّ ثأعبنٛت انزؾهٛم انًخزهفخ.
 َمبؽبد ففٛخ

 ، ذحهُم َـىؽاخزجبساد رؾشٚشٚخ

b2-  ًّٙٚٛض ثٍٛ انُقٕؿ ٔيذاسط انزؾهٛم األدث

 ٔانهغبَٙ َٔظشٚبرٓب ٔٚمبسٌ ثُٛٓب
 اخزجبساد رؾشٚشٚخ

 

((C انًهاراخ انًهُُح وانؼًهُح 
 ( PILOs)( يغ يخزجاخ ذؼهى انثزَايج CILOsيىاءيح يخزجاخ ذؼهى انًقزر )

 انًهاراخ انًهُُح وانؼًهُح(:  CILOsيخزجاخ ذؼهى انًقزر ) انًهاراخ انًهُُح وانؼًهُح: (PILOs)يخزجاخ ذؼهى انثزَايج

انطانة نًرطهثاخ انثزَايج األكادًٍَ طُكىٌ  تؼذ اطرُفاء

  قادراػهً أٌ:

انطانة نًرطهثاخ انًقزر انذراطٍ طُكىٌ قادرا  تؼذ اطرُفاء

 ػهً أٌ:

C1 ٚغزؼًم انًٓبساد انهغٕٚخ انًخزهفخ ٔٚمّٛى االخطبء انهغٕٚخ c1  ٚغزؼًم انًٓبساد انهغٕٚخ فٙ رؾهٛهّ نهُقٕؿ ثًب ٚؾمك

 رؾهٛم يؾزٕاِ انهغٕ٘نهُقٕؿ ػهٗ ٔفك  رمًٛٛب

C2 ٚغٛذ اعزؼًبل انًؼبعى انهغٕٚخ انًخزهفخ c2  ٚغٛذ اعزؼًبل انًؼغى فٙ انجؾش ػٍ يؼبَٙ يفشداد

 انُقٕؿ انزٙ ٚؾههٓب.

C3 ُٚمذ انُقٕؿ انًخزهفخ ٔفمبً نهًُبْظ انُمذٚخ انؾذٚضخ c3  ُٚمذ انُقٕؿ انًخزهفخ ٔفمبً نًُبْظ رؾهٛم انُّقٕؿ

 انًخزهفخ

 

 يخزجاخ ذؼهى انًقزر )انًهاراخ انًهُُح وانؼًهُح( تاطرزاذُجُح انرذرَض وانرقُُى:رتظ 

 اطرزاذُجُح انرقىَى اطرزاذُجُح انرذرَض يخزجاخ انًقزر/ انًهاراخ انًهُُح وانؼًهُح

c1-  ٚغزؼًم انًٓبساد انهغٕٚخ فٙ رؾهٛهّ نهُقٕؿ

نهُقٕؿ ػهٗ ٔفك رؾهٛم يؾزٕاِ  ثًب ٚؾمك رمًٛٛب

 انهغٕ٘.

يؾبضشاد نزٕضٛؼ ٔيُبلؾخ 

 انًٓبساد
 انؼشٔك انزمذًٚٛخ، ٔرؾهٛم َقٕؿ

c2-  َٙٚغٛذ اعزؼًبل انًؼغى فٙ انجؾش ػٍ يؼب

رًبسٍٚ ٔرذسٚجبد رغبػذ انطبنت  يفشداد انُقٕؿ انزٙ ٚؾههٓب.

 ػهٗ رًُٛخ انًٓبساد
 ركهٛفبد ٔٔاعجبد

c3-  ُٚمذ انُقٕؿ انًخزهفخ ٔفمبً نًُبْظ رؾهٛم

 انًخزهفخانُّقٕؿ 

 

((D انًهاراخ انؼايح 
 ( PILOs)( يغ يخزجاخ ذؼهى انثزَايج CILOsيىاءيح يخزجاخ ذؼهى انًقزر )

 انًهاراخ انؼايح(:  CILOsيخزجاخ ذؼهى انًقزر ) انًهاراخ انؼايح: (PILOs)يخزجاخ ذؼهى انثزَايج

تؼذ اطرُفاء انطانة نًرطهثاخ انثزَايج انذراطٍ طُكىٌ قادرا 

 :أٌػهً 

انطانة نًرطهثاخ انًقزر انذراطٍ طُكىٌ قادرا  تؼذ اطرُفاء

 ػهً أٌ:

D1 ٚغزؼًم يٓبسارّ فٙ رؼهّى انؼشثٛخ ٔرؼهًٛٓب d1  ٚغزؼًم يٓبسارّ انهغٕٚخ فٙ رؼهّى طشائك رؾهٛم انُقٕؿ

 ٔرؼهًٛٓب
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 رتظ يخزجاخ ذؼهى انًقزر )انًهاراخ انؼايح( تاطرزاذُجُح انرذرَض وانرقُُى:

 اطرزاذُجُح انرقىَى اطرزاذُجُح انرذرَض يخزجاخ انًقزر

d1-  ٚغزؼًم يٓبسارّ انهغٕٚخ فٙ رؼهّى طشائك رؾهٛم

 انُقٕؿ ٔرؼهًٛٓب
 ركهٛفبد ٔٔاعجبد ٔػشٔك رمذًٚٛخ ؽهمبد َمبػ ٚغشٚٓب انطالة

 

IV. يىاضُغ انًقزر انزئُظح وانفزػُح )انُظزَح وانؼًهُح( ورتطها تًخزجاخ انرؼهى انًقـىدج نهًقزر  كراتح

 يغ ذحذَذ انظاػاخ انًؼرًذج نها.  

 كراتح وحذاخ /يىاضُغ يحرىي انًقزر

 أوال:انجاَة انُظزٌ                                                        

 انًىاضُغ انرفـُهُح انًقزروحذاخ/ يىضىػاخ  انزقى
ػذد 

 األطاتُغ

انظاػاخ 

 انفؼهُح
 يخزجاخ ذؼهى انًقزر

 يفٕٓو انُـ 1

ـّ -1  يؼُٗ انُ

 إَٔاع انُقٕؿ:-2

 َـ إثذاػٙ-

 َـ دُٚٙ-

 َـ ٔظٛفٙ-

 َـ رخققٙ-

1 3 a1 

 رؾهٛم انُـ  2

 يفٕٓو انزؾهٛم-1

 يذاسط انزؾهٛم-2

 يذاسط رمهٛذٚخ-

1 3 

a1,b2 

 أدثٛبً كٛف أؽهم َقبً  3

 كٛفٛخ رؾهٛم انُـ:-1

 انخهفٛخ انهغبَٛخ-

 انخهفٛخ انضمبفٛخ-

ـّ -  ؽٕاس انُ

1 3 

b2 

 رؾهٛم َـ لشآَٙ 4
 انفشق ثٍٛ انزؾهٛم ٔانزفغٛش-1

 عًبنٛبد انُـ انمشآَٙ-2
1 3 

b3,c3 

 رؾهٛم َـ َضش٘ 5

 َـ عشد٘-1

 طشٚك رؾهٛم انُـ انغشد٘-2

ـّ يغشؽٙ-3 َ 

2 6 c1,c3,d3 

ـّ ؽؼش٘ 6  عبْهٙ رؾهٛم َ
انزؾهٛم األعهٕثٙ إٚمبػٛبً ٔدالنٛبً 

 ٔرشكٛجٛبً 
1 3 

a1,b2,c2 

ـّ ؽؼش٘ ػجبعٙ 7  رؾهٛم َ
ـّ ػجبعٙ ٚؾًم يضبيٍٛ  َ

 رغذٚذٚخ
1 3 

b2,c2 

ـّ أَذنغٙ 8  رؾهٛم َ
ـّ األَذنغٙ-1  انُ

 انًّٕؽؾبد-2
1 3 

b2,c2,c3 

ـّ عشد٘ لذٚى انًمبيخ 9 ـّ انًمبيخ رؾهٛم َ َ 1 3 b2,c3 

ـّ  10  كالعٛكَٙ
ـّ انكالعٛكٙ-1  يؼبنى انُ

ـّ انكالعٛكٙ-2  رؾهٛم َ
1 3 

a1,b2,c2 

ـّ سٔيبَغٙ 11 ـّ انشٔيبَغٙ-1 َ  a1,b2,c2 3 1 يؼبنى انُ
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ـّ سٔيبَغٙ-2  رؾهٛم َ

ـّ ؽذاصٙ لقٛذح انزفؼٛهخ  12 َ 
 انمقٛذح انؾذٚضخ-1

 لقٛذح انزفؼٛهخ-2
1 3 

a1,b2,c2 

ـّ ؽذاصٙ لقٛذح انُضش 13  a1,b2,c2 3 1 لقٛذح َضشرؾهٛم -3 َ

  42 14 إجًانٍ األطاتُغ وانظاػاخ
 

 ثاَُا:انجاَة انؼًهٍ:    )إٌ ُوجذ(
 ركزت رغبسة )يٕاضٛغ( انؼًهٙ

 يخزجاخ انرؼهى انظاػاخ انفؼهُح ػذد األطاتُغ انرجارب انؼًهُح انزقى

1.  .................... .................... .................... .................... 

    إجًانٍ األطاتُغ وانظاػاخ
 

V. :اطرزاذُجُح انرذرَض 

 يحاضزاخ نرىضُح ويُاقؼح انًهاراخ-1

 َقاػاخ ؿفُح-2

 ذًارٍَ وذذرَثاخ ذظاػذ انطانة ػهً ذًُُح انًهاراخ-3

 حهقاخ َقاع َجزَها انطالب-4

VI. :األَؼطح وانركهُفاخ 
 انذرجح األعجٕع انرؼهىيخزجاخ  انُؼاط / انركهُف انزقى

 b1, b2, b4, c1 c3 d1 5 ،6 ،7 ،8 11 1واجثاخ  1

 b2, b4,c1 c3 11 ،11 ،12 ،13 11 2واجثاخ  2
 

VII. :ذقُُى انرؼهى 

 انذرجح األطثىع أَؼطح انرقُُى انزقى

َظثح انذرجح إنً 

درجح  انرقىَى 

 انُهائٍ

 انًخزجاخ انرٍ َحققها

 b1, b2, b4, c1 c3 d1 %11 11 8، 7، 6، 5 1واجثاخ  1

 b2, b4,c1 c3 %11 11 13، 12، 11، 11 2واجثاخ  2

 a1,b1 %21 21 8 اخرثار َـفٍ 3

 a1,b1 %61 61 16 اخرثار َهائٍ 4
 

VIII. :يـادر انرؼهى 
 )اعى انًؤنف، عُخ انُؾش، اعى انكزبة، داس انُؾش، ثهذ انُؾش(.

 : ) ال ذشَذ ػٍ يزجؼٍُ( انًزاجغ انزئُظح

 و (، انًذخم إنٗ رؾهٛم انُـ االدثٙ، ػجذ انمبدس اثٕ ؽشٚفّ ، داس انفكش ػًبٌ .2002ػجذ انمبدس ،)أثٕ ؽشٚفّ،  .1

 و (، دساعبد فٙ انُـ األدثٙ ، داس فٛبء انؾذٚضخ ، انمبْشح . 2002ثذٔ٘، ػجذِ ،) .2

 انًزاجغ انًظاػذج

 ْـ(، انزؾشٚش انؼشثٙ ، عبيؼخ انًهك عؼٕد ، انشٚبك، 1412سضٕاٌ، أؽًذ ؽٕلٙ ٔ انفشٚظ، ػضًبٌ ،)  .1

 األسدٌ ،.  –و (، فٙ انزؾهٛم انهغٕ٘ ، يكزجخ انًُبس ، انضسلبء 1822ػًبٚشح، خهٛم اؽًذ ، ) .2

 يىاد إنكرزوَُح وإَرزَد:    )إٌ وجذخ(

 انجالغخ:يٕلغ أسؽٛف نزؾًٛم انكزت يُٓب كزت فٙ 
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https://archive.org/search.php?query=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D

8%A9 

 

IX. .انضىاتظ وانظُاطاخ انًرثؼح فٍ انًقزر 
 كراتح انظُاطح انؼايح نهًقزر فًُا َرؼهق تاِذٍ:تؼذ انزجىع نهىائح انجايؼح َرى 

 طُاطح حضىر انفؼانُاخ انرؼهًُُح:  .1

 % يٍ انًؾبضشاد ٔٚؾشو فٙ ؽبل ػذو انٕفبء ثزنك.25ٚهزضو انطبنت ثؾضٕس  -

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

 الشاس انؾشيبٌ يٍ يغهظ انمغى.% ٔٚزى 25انغٛبة 

نهطبنت ؽضٕس انًؾبضشح إرا رأخش نًذح سثغ عبػخ نضالس يشاد فٙ انفقم انذساعٙ، ٔإرا رأخش  ٚغًؼ:  انحضىر انًرأخز  .2

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

 :ضىاتظ االخرثاراخ وااليرحاَاخ  .3

 فٙ ؽبل رأخش انطبنت ػٍ االيزؾبٌ انُقفٙ نُقف عبػخ ٚؾك ألعزبر انًمشس انغًبػ نّ ثبنذخٕل. -

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

 يزؾبٌ ( دلٛمخ يٍ ثذء اال20ال ٚغًؼ نهطبنت دخٕل االيزؾبٌ انُٓبئٙ إرا رأخش يمذاس ) -

 إرا رغٛت انطبنت ػٍ االيزؾبٌ انُٓبئٙ رطجك انهٕائؼ انخبفخ ثُظبو االيزؾبٌ فٙ انكهٛخ

 :انًؼارَغو انركهُفاخ / انًهاو  .4

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

 ٚجٍٛ أعزبر انًمشس انضٕاثظ ٔانمٕاػذ نزُفٛز انزكهٛفبد ٔرغهًٛٓب. -

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

 انغغ:  .5

 فٙ ؽبل صجٕد لٛبو انطبنت ثبنغؼ فٙ االيزؾبٌ انُقفٙ أٔ انُٓبئٙ رطجك ػهّٛ الئؾخ ؽؤٌٔ انطالة. -

 يٍ انذسعخ انًخققخ نهزكهٛف.فٙ ؽبل صجٕد لٛبو انطبنت ثبنغؼ  أٔ انُمم فٙ انزكهٛفبد ٔانًؾبسٚغ ٚؾشو -

 فٙ ؽبنخ ٔعٕد ؽخـ ُٚزؾم ؽخقٛخ طبنت ألداء االيزؾبٌ َٛبثخ ػُّ رطجك انالئؾخ انخبفخ ثزنكاالَرحال:  .6

 .أ٘ عٛبعبد أخشٖ يضم اعزخذاو انًٕثبٚم أٔ يٕاػٛذ رغهٛى انزكهٛفبد ..... انخ :طُاطاخ أخزي  .7

 

 :انهغُخ اإلؽشافٛخ

 انزٕلٛغ انقفخ انٕظٛفٛخ االعى و

  َبئت انؼًٛذ نهذساعبد انؼهٛب  د/ ػثاص يطهز 1

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

  َبئت سئٛظ انغبيؼخ نهؾئٌٕ األكبدًٚٛخ أ.د/ إتزاهُى انًطاع 3

https://archive.org/search.php?query=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9
https://archive.org/search.php?query=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9
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 خطح يقزر يثادئ ذحهُم انُؾ األدتٍ
 

I. :يؼهىياخ ػٍ يذرص انًقزر 

 االطى د/ أؽًذ لبعى انضيش  / أطثىػُا(3)  انًكرثُحانظاػاخ 

 انًكاٌ ورقى انهاذف 771507949 انظثد األحذ االثٍُُ انثالثاء األرتؼاء انخًُض

  1  2  alzumur62@hotmail.com ٍَانثزَذ اإلنكرزو 

 

II. :يؼهىياخ ػايح ػٍ انًقزر 
 يثادئ ذحهُم انُؾ األدتٍ انًقزر:اطى   .1

 DR54 ريش انًقزر ورقًه:  .2

 انظاػاخ انًؼرًذج نهًقزر:  .3

 انظاػاخ
 انًجًىع

 ذذرَة ػًهٍ طًُار َظزٌ

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

 انفـم األول -انثانث انًظرىي وانفـم انذراطٍ:  .4

 ال َىجذ :(انًرطهثاخ انظاتقح نذراطح انًقزر)إٌ وجذخ  .5

 ال َىجذ (:انًرطهثاخ انًـاحثح نذراطح انًقزر)إٌ وجذخ  .6

 لغى انهغخ انؼشثٛخ   -ثكبنٕسٕٚط انثزَايج/ انثزايج انرٍ َرى فُها ذذرَض انًقزر:  .2

 انهغح انؼزتُح  نغح ذذرَض انًقزر:  .2

 كهُح انهغاخ جايؼح ؿُؼاء  يكاٌ ذذرَض انًقزر:   .8

 

III. :ٍوؿف  انًقزر انذراط 
األخز ثٛذ داسط انهغخ انؼشثٛخ إنٗ اكزغبة انًؼشفخ ثطشق رؾهٛم انُقٕؿ األدثٛخ رؾهٛالً نغٕٚبً لبئًبً ػهٗ  ٚغؼٗ ْزا انًمشس إنٗ

ٙ ْزا انًمشس  ًّ ـّ ػٍ طشٚك انؾٕاس ٔانًُبلؾخ ُٔٚ انًؼشفخ انزبيخ ثًؾزٕٚبد انُقٕؿ انهغبَٛخ ٔانغًبنٛخ ٔثبنؾبػش ٔيؾٛظ انُ

 ٗ يب ٔساء عطٕسْب.انمذسح ػهٗ رؾهٛم يضبيٍٛ انُقٕؿ ٔانُفبر إن

 

IV. :يخزجاخ انرؼهى انًقـىدج نهًقزر 
 ٚظٓش يؼشفخ ػبنٛخ ثأعبنٛت انُقٕؿ انًخزهفخ. -1

 ٚؾهم انُقٕؿ انًخزهفخ رؾهٛالً نغٕٚبً ٔأدثٛبً فٙ ضٕء يؼشفزّ ثأعبنٛت انزؾهٛم انًخزهفخ. -2

 ثُٛٓب.ًّٚٛض ثٍٛ انُقٕؿ ٔيذاسط انزؾهٛم األدثٙ ٔانهغبَٙ َٔظشٚبرٓب ٔٚمبسٌ  -3

 نهُقٕؿ ػهٗ ٔفك رؾهٛم يؾزٕاِ انهغٕ٘. ٚغزؼًم انًٓبساد انهغٕٚخ فٙ رؾهٛهّ نهُقٕؿ ثًب ٚؾمك رمًٛٛب -4

 ٚغٛذ اعزؼًبل انًؼغى فٙ انجؾش ػٍ يؼبَٙ يفشداد انُقٕؿ انزٙ ٚؾههٓب. -5

 ُٚمذ انُقٕؿ انًخزهفخ ٔفمبً نًُبْظ رؾهٛم انُّقٕؿ انًخزهفخ. -6

 خ فٙ رؼهّى طشائك رؾهٛم انُقٕؿ ٔرؼهًٛٓب.ٚغزؼًم يٓبسارّ انهغٕٚ -2
 

  

mailto:alzumur62@hotmail.com
mailto:alzumur62@hotmail.com
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V. :يحرىي انًقزر 

 :انجاَة انُظزٌ

 انظاػاخ انفؼهُح األطثىع انًٕاضٛغ انزفقٛهٛخ ٔؽذاد انًمشس انشلى

1- 

 

 

 

 يفٕٓو انُـ

ـّ -1  يؼُٗ انُ

 إَٔاع انُقٕؿ:-2

 َـ إثذاػٙ-

 َـ دُٚٙ-

 َـ ٔظٛفٙ-

 َـ رخققٙ-

1 3 

 رؾهٛم انُـ  -2

 انزؾهٛميفٕٓو -1

 يذاسط انزؾهٛم:-2

 يذاسط رمهٛذٚخ-
2 3 

 كٛف أؽهم َقبً أدثٛبً  -3

 كٛفٛخ رؾهٛم انُـ:-1

 انخهفٛخ انهغبَٛخ-

 انخهفٛخ انضمبفٛخ-

ـّ -  ؽٕاس انُ

3 3 

 رؾهٛم َـ لشآَٙ -4
 انفشق ثٍٛ انزؾهٛم ٔانزفغٛش-1

 عًبنٛبد انُـ انمشآَٙ-2
4 3 

 رؾهٛم َـ َضش٘ -5
 َـ عشد٘-1

 انُـ انغشد٘ طشٚك رؾهٛم-2
5 3 

ـّ يغشؽٙ-3 رؾهٛم َـ َضش٘ -6 َ 6 3 

ـّ ؽؼش٘ عبْهٙ -7  رؾهٛم َ
انزؾهٛم األعهٕثٙ إٚمبػٛبً ٔدالنٛبً 

 ٔرشكٛجٛبً 
7 3 

 3 8 اخزجبس االخزجبس انُقفٙ -8

ـّ ؽؼش٘ ػجبعٙ -9 ـّ ػجبعٙ ٚؾًم يضبيٍٛ رغذٚذٚخ رؾهٛم َ َ 9 3 

ـّ أَذنغٙ -11  رؾهٛم َ
ـّ األَذنغٙ-1  انُ

 انًّٕؽؾبد-2
11 3 

ـّ عشد٘ لذٚى انًمبيخ -11 ـّ انًمبيخ رؾهٛم َ َ 11 3 

ـّ كالعٛكٙ -12 َ 
ـّ انكالعٛكٙ-1  يؼبنى انُ

ـّ انكالعٛكٙ-2  رؾهٛم َ
12 3 

ـّ سٔيبَغٙ -13 َ 
ـّ انشٔيبَغٙ-1  يؼبنى انُ

ـّ سٔيبَغٙ-2  رؾهٛم َ
13 3 

ـّ ؽذاصٙ -14 َ 
 انمقٛذح انؾذٚضخ-1

 لقٛذح انزفؼٛهخ-2
14 3 

ـّ ؽذاصٙ -15 ـّ ؽذاصٙ-3 َ  3 15 رؾهٛم َ

 3 16 االخزجبس االخزجبس انُٓبئٙ -16

 48 16 ػذد األطاتُغ وانظاػاخ
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 انجاَة انؼًهٍ:       )إٌ ُوجذ(

 كراتح ذجارب )يىاضُغ / يهاو( انُؼاط انؼًهٍ

 انظاػاخ انفؼهُح ػذد األطاتُغ انًهاو / انرجارب انؼًهُح انزقى

1.  .............................. ………….. ………… 

   إجًانٍ األطاتُغ وانظاػاخ
 
 

VI. اطرزاذُجُاخ انرذرَض 
 يؾبضشاد نزٕضٛؼ ٔيُبلؾخ انًٓبساد-1

 َمبؽبد ففٛخ-2

 رًبسٍٚ ٔرذسٚجبد رغبػذ انطبنت ػهٗ رًُٛخ انًٓبساد-3

 ؽهمبد َمبػ ٚغشٚٓب انطالة-4
 

VII.  
 )إٌ ٔعذد(انذرجح  األطثىع انُؼاط/ انركهُف انزقى

 11 8، 7، 6، 5 1واجثاخ  1

 11 13، 12، 11، 11 2واجثاخ  2
 

VIII. :ذقُُى انرؼهى 

 يىضىػاخ انرقىَى انزقى
يىػذ انرقىَى/ انُىو 

 وانرارَخ
 انذرجح

 انىسٌ انُظثٍ

)َغجخ انذسعخ إنٗ دسعخ  
 انزمٕٚى انُٓبئٙ(

 %11 11 8، 7، 6، 5 1واجثاخ   .1

 %11 11 13، 12، 11، 11 2واجثاخ   .2

 %21 21 8 اخرثار َـفٍ .3

 %61 61 16 اخرثار َهائٍ .4

 %111 111 انًجًىع 

 

IX. :يـادر انرؼهى 

 :انًشاعغ انشئٛغخ 

 و (، انًذخم إنٗ رؾهٛم انُـ االدثٙ، ػجذ انمبدس اثٕ ؽشٚفّ ، داس انفكش ػًبٌ .2002أثٕ ؽشٚفّ، ػجذ انمبدس ،)-

 األدثٙ ، داس فٛبء انؾذٚضخ ، انمبْشح .و (، دساعبد فٙ انُـ 2002ثذٔ٘، ػجذِ ،)-

 :انًشاعغ انًغبػذح 

 ْـ(، انزؾشٚش انؼشثٙ ، عبيؼخ انًهك عؼٕد ، انشٚبك.1412سضٕاٌ، أؽًذ ؽٕلٙ ٔ انفشٚظ، ػضًبٌ ،) -

 األسدٌ . –و (، فٙ انزؾهٛم انهغٕ٘ ، يكزجخ انًُبس ، انضسلبء 1822ػًبٚشح، خهٛم اؽًذ ، )-

     :إٌ ٔعذد(يٕاد إنكزشَٔٛخ ٔإَزشَذ( 

 يٕلغ أسؽٛف نزؾًٛم انكزت يُٓب كزت فٙ انجالغخ:

https://archive.org/search.php?query=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA

%D8%A9 

 

  

https://archive.org/search.php?query=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9
https://archive.org/search.php?query=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9
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Ministry of Higher Education 

and Scientific Research 

Sana’a University 

Faculty of Languages 

Quality Assurance Unit 
 

 

 انرطىَز يزكش ػًُذ 

 .و.د/ هذي انؼًادأ

 انكهُح ػًُذ

 د/ يحًذ انُاؿز

 َائة انؼًُذ نؼؤوٌ انجىدج

 أ.و.د/ ػثذانحًُذ انؼجاع

 انقظى رئُض

 د/ ػذَاٌ انؼؼُثٍأ.و.

 انجايؼح رئُض

 أ.د/ انقاطى ػثاص
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X. :انضىاتظ وانظُاطاخ انًرثؼح فٍ انًقزر 

 طُاطح حضىر انفؼانُاخ انرؼهًُُح:  .1

 % يٍ انًؾبضشاد ٔٚؾشو فٙ ؽبل ػذو انٕفبء ثزنك.25ٚهزضو انطبنت ثؾضٕس  -

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

 الشاس انؾشيبٌ يٍ يغهظ انمغى.% ٔٚزى 25انغٛبة 

نهطبنت ؽضٕس انًؾبضشح إرا رأخش نًذح سثغ عبػخ نضالس يشاد فٙ انفقم انذساعٙ، ٔإرا  ٚغًؼ:  انحضىر انًرأخز  .2

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

 :ضىاتظ االخرثاراخ وااليرحاَاخ  .3

 فٙ ؽبل رأخش انطبنت ػٍ االيزؾبٌ انُقفٙ نُقف عبػخ ٚؾك ألعزبر انًمشس انغًبػ نّ ثبنذخٕل. -

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

 يزؾبٌ ( دلٛمخ يٍ ثذء اال20ال ٚغًؼ نهطبنت دخٕل االيزؾبٌ انُٓبئٙ إرا رأخش يمذاس ) -

 إرا رغٛت انطبنت ػٍ االيزؾبٌ انُٓبئٙ رطجك انهٕائؼ انخبفخ ثُظبو االيزؾبٌ فٙ انكهٛخ

 :انًؼارَغو انركهُفاخ / انًهاو  .4

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

 ٚجٍٛ أعزبر انًمشس انضٕاثظ ٔانمٕاػذ نزُفٛز انزكهٛفبد ٔرغهًٛٓب. -

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

 انغغ:  .5

 فٙ ؽبل صجٕد لٛبو انطبنت ثبنغؼ فٙ االيزؾبٌ انُقفٙ أٔ انُٓبئٙ رطجك ػهّٛ الئؾخ ؽؤٌٔ انطالة. -

 يٍ انذسعخ انًخققخ نهزكهٛف.فٙ ؽبل صجٕد لٛبو انطبنت ثبنغؼ  أٔ انُمم فٙ انزكهٛفبد ٔانًؾبسٚغ ٚؾشو -

 فٙ ؽبنخ ٔعٕد ؽخـ ُٚزؾم ؽخقٛخ طبنت ألداء االيزؾبٌ َٛبثخ ػُّ رطجك انالئؾخ انخبفخ ثزنكاالَرحال:  .6

 .أ٘ عٛبعبد أخشٖ يضم اعزخذاو انًٕثبٚم أٔ يٕاػٛذ رغهٛى انزكهٛفبد ..... انخ :طُاطاخ أخزي  .2

 

 


