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 (2) حىصُف يقزر صزف

I. :يؼهىياث ػايت ػٍ انًقزر 

 2صزف :اطى انًقزر  .1

 DR 61 ريش انًقزر ورقًه:  .2

 انظاػاث انًؼخًذة:  .3
 اإلجًانٍ حذرَب ػًهٍ طًُار يحاضزة

3    3 

 انفصم انثاٍَ –انًظخىي انثانث  انًظخىي وانفصم انذراطٍ:  .4

 Dr41 :(انًخطهباث انظابقت نذراطت انًقزر)إٌ وجذث  .5

  (:انًخطهباث انًصاحبت )إٌ وجذث  .6

 انهغت انؼزبُت –بكانىرَىص  ذرص نه انًقزر:َانبزَايج انذٌ   .7

 انهغت انؼزبُت نغت حذرَض انًقزر:  .8

 فصهٍ َظاو انذراطت:  .9

 انؼزوطٍ د/أحًذ يؼذ)و( يىاصفاث انًقزر:  .11

  حارَخ اػخًاد يىاصفاث انًقزر:  .11
 

II. :وصف انًقزر 
ٚششح انًوشس رظشٚق األعًبء؛ كٕٛضخ أهغبو االعى ٔانزظـٛش ٔانُغت ٔؿٛشْب، ٔيٕاضٛغ طشكٛخ يشزشكخ ثٍٛ األعًبء 

طٛبؿزٓب نٛزًكٍ انطبنت يجُٛبً يلبًْٛٓب ٔيظطهذبرٓب ٔأهغبيٓب، ٔٚششح ثبنزلظٛم أدكبيٓب ٔطشم ٔاألكؼبل، كبإلػالل ٔاإلثذال، 

ثطشم طذٛذخ. ٔٚؼزًذ كٙ رذسٚظ انًوشس ػهٗ  –َطوب ٔكزبثخ  –يٍ يؼشكخ أدكبو رهك انًٕاضٛغ، ٕٔٚظلٓب كٙ انزؼجٛش ػٍ َلغّ 

   ( يزطهجب هجهٛب نٓزا انًوشس.1انًذبضشاد ٔاأليضهخ ٔانزطجٛوبد ٔانزًبسٍٚ.ٔٚؼذ يوشس )طشف
 

III. :يخزجاث انخؼهى 

((A انًؼزفت وانفهى 

 ( PILOs)( يغ يخزجاث حؼهى انبزَايج CILOsيىاءيت يخزجاث حؼهى انًقزر )

 (: انًؼزفت وانفهى CILOsيخزجاث حؼهى انًقزر ) : انًؼزفت وانفهى(PILOs)يخزجاث حؼهى انبزَايج

بؼذ اطخُفاء انطانب نًخطهباث انبزَايج انذراطٍ طُكىٌ 

 :قادرا ػهً أٌ

انذراطٍ طُكىٌ قادرا ػهً  بؼذ اطخُفاء انطانب نًخطهباث انًقزر

 :أٌ

A1  ٚظٓش يؼشكخ ػبنٛخ ثبعزؼًبالد انهـخ انؼشثٛخ َطوب

 ٔهشاءح ٔكزبثخ.

a1  ٍُٚؼشف األعًبء انًشزوخ ٔأهغبيٓب، ٔطشم طٛبؿزٓب ي

 انضالصٙ ٔيٍ ؿٛشِ.

A2 ػهٗ انهـخ انؼشثٛخ كٙ يغزٕاْب انظشكٙ  ٚزؼشف

 ٔانظٕرٙ.

a2  ٔانزأَٛش ٔانزضُٛخ ٚششح روغٛى االعى يٍ دٛش انززكٛش

 ٔانجًغ ٔانزجشد ٔانضٚبدح ٔانظذخ ٔاالػزالل.
 

 ربظ يخزجاث انخؼهى باطخزاحُجُاث انخذرَض وانخقُُى

 ربظ يخزجاث حؼهى انًقزر)انًؼزفت وانفهى( باطخزاحُجُت انخذرَض وانخقُُى:

 اطخزاحُجُت انخقىَى اطخزاحُجُت انخذرَض يخزجاث انًقزر / انًؼزفت وانفهى

a1-  ،ُٚؼشف األعًبء انًشزوخ ٔأهغبيٓب

 ٔطشم طٛبؿزٓب يٍ انضالصٙ ٔيٍ ؿٛشِ.

انًذبضشاد انزلبػهٛخ انزٙ ٚزى يٍ -

 خالنٓب ػشع انًلبْٛى.

 األيضهخ ٔانزطجٛوبد انُظٛخ-

 انوشاءح انلشدٚخ ثئششاف انًذسط.-

 خشائظ انًلبْٛى-

 اخزجبساد انشلٓٛخ ٔانزذشٚشٚخ -

 انزكهٛلبد انًُضنٛخ -

 انزذسٚجبد ٔاألَشطخ انظلٛخ  -
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a2-  ٚششح روغٛى االعى يٍ دٛش انززكٛش

ٔانزأَٛش ٔانزضُٛخ ٔانجًغ ٔانزجشد ٔانضٚبدح 

 ٔانظذخ ٔاالػزالل.

 انًذبضشاد انزٕضٛذٛخ. -

 األيضهخ ٔانزطجٛوبد انُظٛخ-

-انوشاءح انلشدٚخ ثئششاف انًذسط. -

 خشائظ انًلبْٛى

 اخزجبساد انشلٓٛخ ٔانزذشٚشٚخ -

 كهٛلبد انًُضنٛخانز -

 انزذسٚجبد ٔاألَشطخ انظلٛخ  -

 

((B انًهاراث انذهُُت 
 ( PILOs)( يغ يخزجاث حؼهى انبزَايج CILOsيىاءيت يخزجاث حؼهى انًقزر )

 (: انًهاراث انذهُُت CILOsيخزجاث حؼهى انًقزر ) : انًهاراث انذهُُت(PILOs)يخزجاث حؼهى انبزَايج

نًخطهباث انبزَايج انذراطٍ طُكىٌ قادرا بؼذ اطخُفاء انطانب 

 :ػهً أٌ

بؼذ اطخُفاء انطانب نًخطهباث انًقزر انذراطٍ طُكىٌ قادرا 

 :ػهً أٌ

B1  ًٚٛض االعزؼًبالد انهـٕٚخ انًخزهلخ نهـخ انؼشثٛخ

 ٔٚظُق األخطبء.

b1  ٚظُق االعى إنٗ أهغبيّ انًخزهلخ، ٔٚكشق انزـٛٛشاد

 ؼّ.انزٙ رذذس نالعى ػُذ رضُٛزّ ٔجً

b2 - ًٚٛض انزظـٛش ػٍ انُغت، ٔطشهًٓب ٔٔظبئلًٓب

 االعزؼًبنٛخ.

 

 ربظ يخزجاث حؼهى انًقزر)انًهاراث انذهُُت( باطخزاحُجُت انخذرَض وانخقُُى:   
 اطخزاحُجُت انخقىَى اطخزاحُجُت انخذرَض يخزجاث انًقزر/ انًهاراث انذهُُت

b1 -  ٚظُق االعى إنٗ أهغبيّ انًخزهلخ، ٔٚكشق

 انزـٛٛشاد انزٙ رذذس نالعى ػُذ رضُٛزّ ٔجًؼّ.

 

 انًذبضشح انزٕضٛذٛخ ٔاأليضهخ.-

 ٔانزًبسٍٚانزطجٛوبد ٔانُوبشبد  –

 .انظلٛخ

 انؼظق انزُْٙ-

 خشائظ انًلبْٛى -

 ركهٛلبد ٔٔاججبد. -

 اخزجبساد رذشٚشٚخ.-

 روٛٛى انزكبنٛق ٔاألثذبس -

b2-  ًٚٛض انزظـٛش ػٍ انُغت، ٔطشهًٓب

 ٔٔظبئلًٓب االعزؼًبنٛخ.

 

 انًذبضشح انزٕضٛذٛخ ٔاأليضهخ.-

 انزطجٛوبد ٔانُوبشبد ٔانزًبسٍٚ  –

 انؼظق انزُْٙ-

 خشائظ انًلبْٛى

 انًزبثؼخ ٔانًالدظخ-

 أَشطخ ٔرًبسٍٚ طلٛخ.-

 روٛٛى انزكبنٛق ٔاألثذبس -

 

((C انًهاراث انًهُُت وانؼًهُت 
 ( PILOs)( يغ يخزجاث حؼهى انبزَايج CILOsيخزجاث حؼهى انًقزر )يىاءيت 

: انًهاراث انًهُُت (PILOs)يخزجاث حؼهى انبزَايج

 وانؼًهُت

 (: انًهاراث انًهُُت وانؼًهُت CILOsيخزجاث حؼهى انًقزر )

بؼذ اطخُفاء انطانب نًخطهباث انبزَايج انذراطٍ طُكىٌ 

 :قادرا ػهً أٌ

 :نًخطهباث انًقزر انذراطٍ طُكىٌ قادرا ػهً أٌبؼذ اطخُفاء انطانب 

C1 

 

و  ّٕ ٚغزؼًم انًٓبساد انهـٕٚخ انًخزهلخ، ٔٚو

 األخطبء انهـٕٚخ.

c1  ٚظٕؽ يلشداد َض نـٕ٘ ثطشٚوخ طذٛذخ ٔكوب نوٕاػذ

 انظشف كٙ االشزوبم ٔانزظـٛش ٔانُغت ٔاإلػالل ٔاإلدؿبو.

c2  انهـٕٚخ ٔروًٕٚٓب ٕٚظق انًؼشكخ انظشكٛخ كٙ رذهٛم انُظٕص

 ٔرظٕٚت أخطبئٓب.
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 ربظ يخزجاث حؼهى انًقزر)انًهاراث انًهُُت وانؼًهُت( باطخزاحُجُت انخذرَض وانخقُُى:

 اطخزاحُجُت انخقىَى اطخزاحُجُت انخذرَض يخزجاث انًقزر/ انًهاراث انًهُُت وانؼًهُت

c1-  ٚظٕؽ يلشداد َض نـٕ٘ ثطشٚوخ طذٛذخ

االشزوبم ٔانزظـٛش  ٔكوب نوٕاػذ انظشف كٙ

 ٔانُغت ٔاإلػالل ٔاإلدؿبو.

رًبسٍٚ ٔرطجٛوبد ػًهٛخ ثئششاف  -

 انًذسط.

 رذسٚجبد شلٓٛخ ٔرؼهى رؼبَٔٙ -

 انزكبنٛق ٔانٕاججبد انًُضنٛخ -

 اخزجبساد رذشٚشٚخ ٔشلٓٛخ -

 روٛٛى انزكبنٛق ٔاألثذبس -

c2-  ٕٚظق انًؼشكخ انظشكٛخ كٙ رذهٛم

 ٔرظٕٚت أخطبئٓب.انُظٕص انهـٕٚخ ٔروًٕٚٓب 

 

 رًبسٍٚ ٔرطجٛوبد َظٛخ  -

 رذسٚجبد شلٓٛخ ٔرؼهى رؼبَٔٙ -

 أَشطخ يجبنٛخ -

 انزكبنٛق ٔانٕاججبد انًُضنٛخ-

 اخزجبساد رذشٚشٚخ ٔشلٓٛخ -

 روٛٛى األَشطخ -

 

((D انًهاراث انؼايت 
 ( PILOs)( يغ يخزجاث حؼهى انبزَايج CILOsيىاءيت يخزجاث حؼهى انًقزر )

 (: انًهاراث انؼايت CILOsيخزجاث حؼهى انًقزر ) : انًهاراث انؼايت(PILOs)حؼهى انبزَايجيخزجاث 

بؼذ اطخُفاء انطانب نًخطهباث انبزَايج انذراطٍ طُكىٌ قادرا 

 :ػهً أٌ

بؼذ اطخُفاء انطانب نًخطهباث انًقزر انذراطٍ طُكىٌ قادرا 

 :ػهً أٌ

D1 

 ٚغزؼًم انزكُٕنٕجٛب كٙ يجبل انهـخ.

 

 

d1  ٕٚظق يٓبسارّ انظشكٛخ كٙ انزذهٛن ٔانًشاجؼخ انهـٕٚخ

 نألثذبس ٔانكزت.

 

 ربظ يخزجاث حؼهى انًقزر)انًهاراث انؼايت( باطخزاحُجُت انخذرَض وانخقُُى:
 اطخزاحُجُت انخقىَى اطخزاحُجُت انخذرَض يخزجاث انًقزر

d1 -  ٕٚظق يٓبسارّ انظشكٛخ كٙ انزذهٛن ٔانًشاجؼخ

 انهـٕٚخ نألثذبس ٔانكزت.

نزكهٛق ثًشاجؼخ يوبالد طذلٛخ 

 ٔرظٕٚت أخطبئٓب

 ركهٛلبد ٔٔاججبد -

 روٛٛى األداء  -

 
 

IV.  كخابت يىاضُغ انًقزر انزئُظت وانفزػُت )انُظزَت وانؼًهُت( وربطها بًخزجاث انخؼهى انًقصىدة

 نهًقزر يغ ححذَذ انظاػاث انًؼخًذة نها.  

 كخابت وحذاث /يىاضُغ يحخىي انًقزر

 أوال:انجاَب انُظزٌ                                                        

 انزقى
يىضىػاث وحذاث/ 

 انًقزر
 ػذد األطابُغ انًىاضُغ انخفصُهُت

انظاػاث 

 انفؼهُت
 يخزجاث حؼهى انًقزر

1 

 

 

 انًشزوبد

 

 

 

طٛبؿخ اعى انلبػم يٍ انضالصٙ 

ٔيٍ ؿٛشِ. طٛبؿخ انًجبنـخ 

 ٔانظلخ انًشجٓخ.

طٛبؿخ اعى انًلؼٕل ٔاعى 

 انضيبٌ ٔانًكبٌ ٔاٜنخ

2 6 a1,c1,c2,d1 

 انزؼجت ٔانزلضٛم 2

طٛبؿخ انزؼجت: يب ششٔط 

أكؼهّ ٔأكؼم ثّ. اشزوبم اعى 

 انزلضٛم ٔأدكبو إضبكزّ

1 3 a1,c1,c2,d1 
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 أهغبو االعى 3

أدكبو انظذٛخ ٔانًوظٕس كٙ 

 انزضُٛخ ٔانجًغ انغبنى

أدكبو انًُوٕص ٔانًًذٔد كٙ 

 انزضُٛخ ٔانجًغ انغبنى

2 6 a2,b1,c2 ,d1 

 جًغ انزكغٛش 4

جًٕع انوهخ ٔانكضشح.انغًبع 

ٔانوٛبط كٙ أدكبو جًغ 

 انزكغٛش.

1 3 a2 ,b1,c2 ,d1 

 انزظـٛش 5

أؿشاضّ. رظـٛش انًؤَش ثبنزبء 

انضالصٙ . رظـٛش ٔثـٛشْب

 ٔانشثبػٙ ٔانخًبعٙ

1 3 b2,c1,c2,d1 

7 

 

 

 انُغت 

 

 

 

ٚبء انُغت ٔيؼُبْب ٔكبئذرٓب. 

انزـٛٛشاد انزٙ رذذس كٙ آخش 

 االعى انًُغٕة ثإَٔاػّ

داخم انزـٛٛشاد انزٙ رذذس 

االعى انًُغٕة. ٚبء كؼٛهخ  

 ٔكؼٛم. طٛؾ أخشٖ نهُغت

2 6 b2, c1,c2 ,d1 

8 
 اإلػالل ٔاإلثذال 

 

انوهت ثٍٛ انٕأ ٔانٛبء ٔانًٓضح. 

انوهججٍٛ األنق ٔانٕأ 

ٔانٛبء.إثذال انٕأ ٔانٛبء ربًء. 

إثذال ربء االكزؼبل. اإلػالل 

 ثبنُوم ٔانذزف.

2 6 c1,c2,d1 

 انلزخ ٔاإليبنخ 9
إيبنخ انلزذخ إنٗ انكغشح ٔاألنق 

 إنٗ انٛبء ٔيٕاَؼٓب
1 3 c1,c2,d1 

 اإلدؿبو ٔانٕهق 10

أعجبثًٓب انظٕرٛخ، إدؿبو انًضهٍٛ 

ٔانًزوبسثٍٛ. انٕهق ػهٗ انًٌُٕ 

ٔؿٛشِ، ٔانزبء ْٔبء انضًٛش. 

 ْبء انغكذ

1 3 c2,d1 

 c1,c2,d1 3 1 كم يب عجن يشاجؼخ 11

  42 14 إجًانٍ األطابُغ وانظاػاث
 

V. :اطخزاحُجُت انخذرَض 
 انًذبضشاد انزلبػهٛخ انزٙ ٚزى يٍ خالنٓب ػشع انًلبْٛى ٔيُبهشخ انًٓبساد.

 األيضهخ ٔانًذبضشاد انزٕضٛذٛخ ٔانزًبسٍٚ انزذشٚشٚخ ٔانشلٓٛخ نزًُٛخ انًٓبساد.

 انوشاءح انلشدٚخ ثئششاف انًذسط.

 انًذبضشاد ٔانزًبسٍٚ ٔانذهوبد انُوبشٛخ.

 ٔانُوبشبد انظلٛخ.انذٕاس 

 انؼظق انزُْٙ، ٔخشائظ انًلبْٛى ٔانًظطهذبد نضجظ دذٔد انًٕاضٛغ انظشكٛخ ٔرذاخهٓب.

 انزذسٚت كٙ انًكزجخ ػهٗ اعزخالص انًؼهٕيبد ٔرظُٛلٓب )يجًٕػبد انؼًم(.

 األَشطخ ٔانزكبنٛق انًُضنٛخ انلشدٚخ ٔانجًبػٛخ.
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VI. :األَشطت وانخكهُفاث 
 انذرجت األعجٕع يخزجاث انخؼهى انخكهُفانُشاط /  انزقى

 - a1,b1,c2 2,5,9 1رًبسٍٚ طلٛخ 1

 a1,b1,c1 4 5 اخزجبس هظٛش 2

 a1,b1,b2,d1 6,11 5 ركهٛق )ػًم خشائظ رُْٛخ( 3

 c2,d1 10 4 ركهٛق رذهٛم انُظٕص ٔرظذٛخ انًوبالد 4

 a1,b1,c1 11 2 ٔاجت يُضنٙ 5

 b1,c1,c2 9,13 4 2رًبسٍٚ طلٛخ 6
 

VII. :حقُُى انخؼهى 

 انذرجت األطبىع أَشطت انخقُُى انزقى

َظبت انذرجت إنً 

درجت انخقىَى 

 انُهائٍ

انًخزجاث انخٍ 

 َحققها

1 
 

 ٔاججبد ٔركبنٛق طلٛخ

2,5,6,9, 

10,11 
15 15% 

a1,b1,b2 

c1,c2,d1 

 a1,b1,c1 %5 5 4 اخزجبس هظٛش 2

 a1,a2,b1 c1 %20 20 8 اخزجبس يُزظق انلظم 3

 a2,b1,b2 ,c1 %60 60 16 االخزجبس انُٓبئٙ 4
 

VIII. :يصادر انخؼهى 
 )اعى انًؤنق، عُخ انُشش، اعى انكزبة، داس انُشش، ثهذ انُشش(.

 : ) ال رضٚذ ػٍ يشجؼٍٛ(انًشاجغ انشئٛغخ

 و("انزطجٛن انظشكٙ"، يُشٕساد داس انُٓضخ انؼشثٛخ، ثٛشٔد.2004ػجذِ انشاجذٙ)-1 

 )د.د("شزا انؼشف كٙ كٍ انظشف"، رذوٛن: َظش هللا ػجذ انشدًٍ، انُبشش: يكزجخانششذ، انشٚبع.أدًذ انذًالٔ٘ -2

 انًشاجغ انًغبػذح

 و("انًًزغ كٙ انزظشٚق"، رذوٛن: انذكزٕس كخش انذٍٚ هجبٔح، داس انًؼشكخ، ثٛشٔد.1891اثٍ ػظلٕس )-1

 انذكزٕس طبنخ ػجذ انؼظٛى انشبػش، يكزجخ اٜداة، انوبْشح. و( "انشبكٛخ كٙ ػهًٙ انزظشٚق ٔانخظ"، رذوٛن:2010اثٍ انذبجت)-2

 يىاد إنكخزوَُت وإَخزَج:    )إٌ وجذث(

 .شجكخ انلظٛخ نؼهٕو انهـخ انؼشثٛخ 

Alfaseeh.com/vb/findex.php.WWW // http: 

 :يٕهغ انٕسام 

http://WWW.alwaraq.com 

  انشبيهخ.يٕهغ انًكزجخ 

 
 

IX. .انضىابظ وانظُاطاث انًخبؼت فٍ انًقزر 

 بؼذ انزجىع نهىائح انجايؼت َخى كخابت انظُاطت انؼايت نهًقزر فًُا َخؼهق باِحٍ:

 طُاطت حضىر انفؼانُاث انخؼهًُُت:  .1
 يٍ انًذبضشاد ٔٚذشو كٙ دبل ػذو انٕكبء ثزنك. %75ٚهزضو انطبنت ثذضٕس -

ٚوذو أعزبر انًوشس روشٚشا ثذضٕس ٔؿٛبة انطالة نهوغى ٔٚذشو انطبنت يٍ دخٕل االيزذبٌ كٙ دبل رجبٔص انـٛبة  -

 ٔٚزى إهشاس انذشيبٌ يٍ يجهظ انوغى.25%

http://www.alwaraq.com/
http://www.alwaraq.com/
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ٚغًخ نهطبنت دضٕس انًذبضشح إرا رأخش نًذح سثغ عبػخ نضالس يشاد كٙ انلظم انذساعٙ، ٔإرا رأخش انحضىر انًخأخز:  .2

 س يشاد ٚذزس شلٕٚب يٍ أعزبر انًوشس، ٔػُذ ػذو االنزضاو ًُٚغ يٍ دخٕل انًذبضشح.صٚبدح ػٍ صال

 ضىابظ االيخحاٌ:  .3
 كٙ دبل رأخش انطبنت ػٍ االيزذبٌ انُظلٙ نُظق عبػخ ٚذن ألعزبر انًوشس انغًبح نّ ثبنذخٕل.-

 ِ يُبعجبً نؼالط انذبنخ.كٙ دبل رـٛت انطبنت ػٍ دضٕس االيزذبٌ انُظلٙ ٚذن ألعزبر انًوشس أٌ ٚزخز يب ٚشا-

 ( دهٛوخ يٍ ثذء االيزذبٌ 20ال ٚغًخ نهطبنت دخٕل االيزذبٌ انُٓبئٙ إرا رأخش يوذاس )-

 إرا رـٛت انطبنت ػٍ االيزذبٌ انُٓبئٙ رطجن انهٕائخ انخبطخ ثُظبو االيزذبٌ كٙ انكهٛخ.-

 انخؼُُُاث وانًشارَغ:   .4

 كٙ ثذاٚخ انلظم، ٔٚذذد ضٕاثظ ٔهٕاػذ رُلٛزْب ٔيٕاػٛذ رغهًٛٓب.ٚذذد أعزبر انًوشس َٕع انزؼُٛٛبد ٔانزكهٛلبد  -

 إرا رأخش انطبنت كٙ رغهٛى انزكهٛلبد ػٍ انًٕػذ انًذذد ٚذشو يٍ دسجخ انزكهٛق انز٘ رأخش كٙ رغهًّٛ. -

بل صجٕد كٙ دبل صجٕد هٛبو انطبنت ثبنـش كٙ االيزذبٌ انُظلٙ أٔ انُٓبئٙ رطجن ػهّٛ الئذخ شؤٌٔ انطالة، ٔكٙ د انغش:  .5

 هٛبيّ ثبنـش أٔ انُوم كٙ انزكهٛلبد ٔانًشبسٚغ ٚذشو يٍ انذسجخ انًخظظخ نهزكهٛق.

 .كٙ دبنخ ٔجٕد شخض ُٚزذم شخظٛخ طبنت ألداء االيزذبٌ َٛبثخ ػُّ رطجن انالئذخ انخبطخ ثزنكاالَخحال:  .6

 انزكهٛلبد...انخ.أ٘ عٛبعبد أخشٖ يضم اعزخذاو انًٕثبٚم أٔ يٕاػٛذ رغهٛى طُاطاث أخزي:   .7

 

 

 :انهجُخ اإلششاكٛخ 

 انزٕهٛغ انظلخ انٕظٛلٛخ االعى و

  َبئت انؼًٛذ نهذساعبد انؼهٛب  د/ ػباص يطهز 1

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

  َبئت سئٛظ انجبيؼخ نهشئٌٕ األكبدًٚٛخ أ.د/ إبزاهُى انًطاع 3
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 2صزف خطت يقزر

 
I. يؼهىياث ػٍ يذرص انًقزر: 

 االطى د. أدًذ دغٍ انؼشٔعٙ / أطبىػُا(3) انظاػاث انًكخبُت

 0067774048181صُؼاء انظبج األحذ االثٍُُ انثالثاء األربؼاء انخًُض
انًكاٌ ورقى 

 انهاحف

   3   
ahmadalarosi71@gmail.com 

 

انبزَذ 

 اإلنكخزوٍَ

 

II. :يؼهىياث ػايت ػٍ انًقزر 
 2صزف اطى انًقزر:  .1

 Dr61 ريش انًقزر ورقًه:  .2

 انظاػاث انًؼخًذة نهًقزر:  .3

 انظاػاث
 انًجًىع

 حذرَب ػًهٍ طًُار َظزٌ

3    3 

 انفصم انثاٍَ –انًظخىي انثانث  انًظخىي وانفصم انذراطٍ:  .4

 Dr41 انًقزر)إٌ وجذث(:انًخطهباث انظابقت نذراطت   .5

 ال َىجذ انًخطهباث انًصاحبت نذراطت انًقزر)إٌ وجذث(  .6

 انهغت انؼزبُت –بكانىرَىص  انبزَايج/ انبزايج انخٍ َخى فُها حذرَض انًقزر:  .1

 انهغت انؼزبُت نغت حذرَض انًقزر:  .9

 كهُت انهغاث يكاٌ حذرَض انًقزر:   .8

 

III. :ٍوصف  انًقزر انذراط 
ٚششح انًوشس رظشٚق األعًبء؛ كٕٛضخ أهغبو االعى ٔانزظـٛش ٔانُغت ٔؿٛشْب، ٔيٕاضٛغ طشكٛخ يشزشكخ ثٍٛ األعًبء 

يجُٛبً يلبًْٛٓب ٔيظطهذبرٓب ٔأهغبيٓب، ٔٚششح ثبنزلظٛم أدكبيٓب ٔطشم طٛبؿزٓب نٛزًكٍ انطبنت ٔاألكؼبل، كبإلػالل ٔاإلثذال، 

ثطشم طذٛذخ. ٔٚؼزًذ كٙ رذسٚظ انًوشس ػهٗ  –َطوب ٔكزبثخ  –ٙ انزؼجٛش ػٍ َلغّ يٍ يؼشكخ أدكبو رهك انًٕاضٛغ، ٕٔٚظلٓب ك

 ( يزطهجب هجهٛب نٓزا انًوشس.1انًذبضشاد ٔاأليضهخ ٔانزطجٛوبد ٔانزًبسٍٚ.ٔٚؼذ يوشس )طشف

 

IV. :يخزجاث انخؼهى انًقصىدة نهًقزر 
انززكٛش ٔانزأَٛش ٔانزضُٛخ ٔانجًغ ٔانزجشد ٔانضٚبدح ٚؼشف األعًبء انًشزوخ ٔأهغبيٓب، ٔطشم طٛبؿزٓب،ٔٚجٍٛ االعى يٍ دٛش .1

 ٔانظذخ ٔاالػزالل.

 ٚزؼشف ػهٗ انظٕاْش انهـٕٚخ نالعى، كبنزظـٛش ٔانُغت، ٔظٕاْش اإلػالل ٔاإلثذال ٔاإلدؿبو ٔاإليبنخ..2

 . ٚظُق االعى إنٗ أهغبيّ انًخزهلخ، ٔٚكشق انزـٛٛشاد انزٙ رذذس نالعى ػُذ رضُٛزّ ٔجًؼّ.3

 انزظـٛش ػٍ انُغت، ٔٚذذد طشهًٓب ٔٔظبئلًٓب االعزؼًبنٛخ.. ًٚٛض 4

 . ُٚشئ َظبً ٔٚظٕؽ يلشدارّ ثطشٚوخ طذٛذخ ٔكوب نوٕاػذ انظشف كٙ االشزوبم ٔانزظـٛش ٔانُغت ٔاإلػالل ٔاإلدؿبو.5

 . ٕٚظق انًؼشكخ انظشكٛخ كٙ رذهٛم انُظٕص انهـٕٚخ ٔروًٕٚٓب ٔرظٕٚت أخطبئٓب.6

 كٙ انزذهٛن ٔانًشاجؼخ انهـٕٚخ نألثذبس ٔانكزت.. ٕٚظق يٓبسارّ انظشكٛخ 1
 

mailto:ahmadalarosi71@gmail.com
mailto:ahmadalarosi71@gmail.com
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V. :يحخىي انًقزر 

 :انجاَب انُظزٌ
 انظاػاث انفؼهُت األطبىع انًٕاضٛغ انزلظٛهٛخ ٔدذاد انًوشس انشهى

1 
 انًشزوبد )أ(

 

طٛبؿخ اعى انلبػم يٍ انضالصٙ ٔؿٛشِ طٛبؿخ انًجبنـخ 

 ٔانظلخ انًشجٓخ.
1 3 

 3 2 انًلؼٕل ٔاعى انضيبٌ ٔانًكبٌ ٔاٜنخطٛبؿخ اعى  انًشزوبد )ة( 2

 انزؼجت ٔانزلضٛم 3
أكؼم ثّ. اشزوبم اعى -ششٔط طٛبؿخ انزؼجت: يب أكؼهّ 

 انزلضٛم ٔأدكبيّ
3 3 

 3 4 أدكبو انظذٛخ ٔانًوظٕس رضُٛخ ٔجًؼب أهغبو االعى )أ( 4

 3 5 أدكبو انًُوٕطٕانًًذٔد رضُٛخ ٔجًؼب أهغبو االعى )ة( 5

 جًغ انزكغٛش 6
جًٕع انوهخ ٔانكضشح. انغًبع ٔانوٛبط كٙ أدكبو جًغ 

 انزكغٛش.
6 3 

 انزظـٛش 7
انضالصٙ . رظـٛشأؿشاضّ. رظـٛش انًؤَش ثبنزبء ٔثـٛشْب

 ٔيب كٕهّ
7 3 

 3 8 يب عجن دساعزّ االخزجبس انُظلٙ 8

 انُغت )أ( 9
ٚبء انُغت ٔيؼُبْب ٔكبئذرٓب. انزـٛٛشاد انزٙ رذذس كٙ آخش 

 االعى انًُغٕة

9 

10 

3 

3 

 انُغت )ة( 10
انزـٛٛشاد انزٙ رذذس داخم االعى انًُغٕة. ٚبء كؼٛهخ 

 ٔكؼٛم.
  

11 
 اإلػالل ٔاإلثذال )أ(

 

انوهت ثٍٛ انٕأ ٔانٛبء ٔانًٓضح. انوهت ثٍٛ األنق ٔانٕأ 

 ٔانٛبء. 
11 3 

12 
 

 اإلػالل ٔاإلثذال )ة(

ثبنُوم إثذال انٕأ ٔانٛبء ربًء. إثذال ربء االكزؼبل. اإلػالل 

 ٔانذزف.
12 3 

 3 13 إيبنخ انلزذخ إنٗ انكغشح ٔاألنق إنٗ انٛبء ٔيٕاَؼٓب انلزخ ٔاإليبنخ      13

 اإلدؿبو ٔانٕهق 14
أعجبثًٓب انظٕرٛخ، إدؿبو انًضهُٕٛانًزوبسثٍٛ. انٕهق: ػهٗ 

 انًٌُٕ ٔانزبء ْٔبء انضًٛش ٔانغكذ
14 3 

 3 15 كم يب عجن يشاجؼخ 15

 3 16 كم يب عجن دساعزّ انُٓبئٙاالخزجبس  16

 48 16 ػذد األطابُغ وانظاػاث

 

 انجاَب انؼًهٍ:   )إٌ ُوجذ(

 ال َىجذ

 

VI. اطخزاحُجُاث انخذرَض 
 انًذبضشاد انزلبػهٛخ انزٙ ٚزى يٍ خالنٓب ػشع انًلبْٛى ٔيُبهشخ انًٓبساد.-1

 نزًُٛخ انًٓبساد.األيضهخ ٔانًذبضشاد انزٕضٛذٛخ ٔانزًبسٍٚ انزذشٚشٚخ ٔانشلٓٛخ -2

 انوشاءح انلشدٚخ ثئششاف انًذسط.-3

 انًذبضشاد ٔانزًبسٍٚ ٔانذهوبد انُوبشٛخ.-4



 انجًهىرَت انًُُُت 

 وسارة انخؼهُى انؼانٍ وانبحث انؼهًٍ

 صُؼاء جايؼت

 كهُت انهغاث

 وحذة ضًاٌ انجىدة

  

Republic of Yemen 

Ministry of Higher Education 

and Scientific Research 

Sana’a University 

Faculty of Languages 

Quality Assurance Unit 
 

 

 انخطىَز يزكش ػًُذ 

 .و.د/ هذي انؼًادأ

 انكهُت ػًُذ

 د/ يحًذ انُاصز

 َائب انؼًُذ نشؤوٌ انجىدة

 أ.و.د/ ػبذانحًُذ انشجاع

 انقظى رئُض

 د/ ػذَاٌ انشؼُبٍأ.و.

 انجايؼت رئُض

 أ.د/ انقاطى ػباص
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 انذٕاس ٔانُوبشبد انظلٛخ.-5

 انؼظق انزُْٙ، ٔخشائظ انًلبْٛى ٔانًظطهذبد نضجظ دذٔد انًٕاضٛغ انظشكٛخ ٔرذاخهٓب.-6

 )يجًٕػبد انؼًم(.انزذسٚت كٙ انًكزجخ ػهٗ اعزخالص انًؼهٕيبد ٔرظُٛلٓب -7

 األَشطخ ٔانزكبنٛق انًُضنٛخ انلشدٚخ ٔانجًبػٛخ.-8

 

VII. :األَشطت وانخكهُفاث 
 )إٌ ٔجذد(انذرجت  األطبىع انُشاط/ انخكهُف انزقى

 - 2,5,9 1رًبسٍٚ طلٛخ 1

 5 4 اخزجبس هظٛش 2

 5 6,11 ركهٛق )ػًم خشائظ رُْٛخ( 3

 4 10 ركهٛق رذهٛم انُظٕص ٔرظذٛخ انًوبالد 4

 2 11 ٔاجت يُضنٙ 5

 4 9,13 2رًبسٍٚ طلٛخ 

 

VIII. :حقُُى انخؼهى 

 يىضىػاث انخقىَى انزقى
يىػذ انخقىَى/ انُىو 

 وانخارَخ
 انذرجت

 انىسٌ انُظبٍ

)َغجخ انذسجخ إنٗ دسجخ  
 انزوٕٚى انُٓبئٙ(

1 

 ٔاججبد ٔركبنٛق طلٛخ

 ٔاججبد ٔركبنٛق طلٛخ

 ٔاججبد ٔركبنٛق طلٛخ

 ٔاججبد ٔركبنٛق طلٛخ

2,5,6,9,10,11 15 15% 

 %5 5 4 اخزجبس هظٛش 2

 %20 20 8 اخزجبس يُزظق انلظم 3

 %60 60 16 االخزجبس انُٓبئٙ 4

 %100 100 انًجًىع 

 

IX. :يصادر انخؼهى 

 :انًشاجغ انشئٛغخ 

 و("انزطجٛن انظشكٙ"، يُشٕساد داس انُٓضخ انؼشثٛخ، ثٛشٔد.2004)ػجذِ انشاجذٙ-1

 انؼشف كٙ كٍ انظشف"، رذوٛن: َظش هللا ػجذ انشدًٍ، انُبشش: يكزجخانششذ، انشٚبع.)د.د("شزا أدًذ انذًالٔ٘-2

 :انًشاجغ انًغبػذح 

 و("انًًزغ كٙ انزظشٚق"، رذوٛن: انذكزٕس كخش انذٍٚ هجبٔح، داس انًؼشكخ، ثٛشٔد.1891) اثٍ ػظلٕس-1

 طبنخ ػجذ انؼظٛى انشبػش، يكزجخ اٜداة، انوبْشح.و( "انشبكٛخ كٙ ػهًٙ انزظشٚق ٔانخظ"، رذوٛن: انذكزٕس 2010)اثٍ انذبجت-2

 :إٌ ٔجذد(يٕاد إنكزشَٔٛخ ٔإَزشَذ( 

 .شجكخ انلظٛخ نؼهٕو انهـخ انؼشثٛخ 

Alfaseeh.com/vb/findex.php.WWW // http: 

 :يٕهغ انٕسامhttp://WWW.alwaraq.com 

 .يٕهغ انًكزجخ انشبيهخ 

http://www.alwaraq.com/


 انجًهىرَت انًُُُت 

 وسارة انخؼهُى انؼانٍ وانبحث انؼهًٍ

 صُؼاء جايؼت

 كهُت انهغاث

 وحذة ضًاٌ انجىدة

  

Republic of Yemen 

Ministry of Higher Education 

and Scientific Research 

Sana’a University 

Faculty of Languages 

Quality Assurance Unit 
 

 

 انخطىَز يزكش ػًُذ 

 .و.د/ هذي انؼًادأ

 انكهُت ػًُذ

 د/ يحًذ انُاصز

 َائب انؼًُذ نشؤوٌ انجىدة

 أ.و.د/ ػبذانحًُذ انشجاع

 انقظى رئُض

 د/ ػذَاٌ انشؼُبٍأ.و.

 انجايؼت رئُض

 أ.د/ انقاطى ػباص
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X. :انضىابظ وانظُاطاث انًخبؼت فٍ انًقزر 

 طُاطت حضىر انفؼانُاث انخؼهًُُت:  .1
 يٍ انًذبضشاد ٔٚذشو كٙ دبل ػذو انٕكبء ثزنك. %75ٚهزضو انطبنت ثذضٕس -

ٚوذو أعزبر انًوشس روشٚشا ثذضٕس ٔؿٛبة انطالة نهوغى ٔٚذشو انطبنت يٍ دخٕل االيزذبٌ كٙ دبل رجبٔص انـٛبة  -

 انذشيبٌ يٍ يجهظ انوغى.ٔٚزى إهشاس 25%

ٚغًخ نهطبنت دضٕس انًذبضشح إرا رأخش نًذح سثغ عبػخ نضالس يشاد كٙ انلظم انذساعٙ، ٔإرا رأخش انحضىر انًخأخز:  .2

 صٚبدح ػٍ صالس يشاد ٚذزس شلٕٚب يٍ أعزبر انًوشس، ٔػُذ ػذو االنزضاو ًُٚغ يٍ دخٕل انًذبضشح.

 ضىابظ االيخحاٌ:  .3
 االيزذبٌ انُظلٙ نُظق عبػخ ٚذن ألعزبر انًوشس انغًبح نّ ثبنذخٕل. كٙ دبل رأخش انطبنت ػٍ-

 كٙ دبل رـٛت انطبنت ػٍ دضٕس االيزذبٌ انُظلٙ ٚذن ألعزبر انًوشس أٌ ٚزخز يب ٚشاِ يُبعجبً نؼالط انذبنخ.-

 ( دهٛوخ يٍ ثذء االيزذبٌ 20ال ٚغًخ نهطبنت دخٕل االيزذبٌ انُٓبئٙ إرا رأخش يوذاس )-

 نطبنت ػٍ االيزذبٌ انُٓبئٙ رطجن انهٕائخ انخبطخ ثُظبو االيزذبٌ كٙ انكهٛخ.إرا رـٛت ا-

 انخؼُُُاث وانًشارَغ:   .4

 ٚذذد أعزبر انًوشس َٕع انزؼُٛٛبد ٔانزكهٛلبد كٙ ثذاٚخ انلظم، ٔٚذذد ضٕاثظ ٔهٕاػذ رُلٛزْب ٔيٕاػٛذ رغهًٛٓب. - 

 ٚذشو يٍ دسجخ انزكهٛق انز٘ رأخش كٙ رغهًّٛ.إرا رأخش انطبنت كٙ رغهٛى انزكهٛلبد ػٍ انًٕػذ انًذذد  -

كٙ دبل صجٕد هٛبو انطبنت ثبنـش كٙ االيزذبٌ انُظلٙ أٔ انُٓبئٙ رطجن ػهّٛ الئذخ شؤٌٔ انطالة، ٔكٙ دبل  انغش:  .5

 صجٕد هٛبيّ ثبنـش أٔ انُوم كٙ انزكهٛلبد ٔانًشبسٚغ ٚذشو يٍ انذسجخ انًخظظخ نهزكهٛق.

 .ُٚزذم شخظٛخ طبنت ألداء االيزذبٌ َٛبثخ ػُّ رطجن انالئذخ انخبطخ ثزنك كٙ دبنخ ٔجٕد شخضاالَخحال:   .6

 أ٘ عٛبعبد أخشٖ يضم اعزخذاو انًٕثبٚم أٔ يٕاػٛذ رغهٛى انزكهٛلبد...انخ.طُاطاث أخزي:   .1

 
 


