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 ذىصُف يقزر قزاءج ويذادشح
 

I. :يؼهىياخ ػايح ػٍ انًقزر 

 قزاءج ويذادشح :اطى انًقزر  .1

 DR12 انًقزر ورقًه:ريش   .2

 انظاػاخ انًؼرًذج:  .3
 اإلجًانٍ ذذرَة ػًهٍ طًُار يذاضزج
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 انفصم انذراطٍ األول -انًظرىي األول انًظرىي وانفصم انذراطٍ:  .4

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

 ال َىجذ (:انًرطهثاخ انًصادثح )إٌ وجذخ  .6

 تكانىرَىص نه انًقزر:ذرص َانثزَايج انذٌ   .7

 انهغح انؼزتُح نغح ذذرَض انًقزر:  .8

 فصىل َظاو انذراطح:  .9

 د/ أكزو َاصز دظٍُ يؼذ)ٌ( يىاصفاخ انًقزر:  .11

  ذارَخ اػرًاد يىاصفاخ انًقزر:  .11

 

II. :وصف انًقزر 
يٍ انًفشداد ٔانزشاكٛت  ٚزُبٔل ْزا انًقشس يٓبسارٙ انقشاءح ٔانزذذس, ٔرطٕٚشْب نذٖ انطهجخ؛ يٍ أجم صٚبدح يؼجًٓى انزُْٙ

بل فٙ ثٛئخ رًُٙ اإلثذاع ٔانذٕاس ٔانًُبقشبد ٔانزفكٛش  انهغٕٚخ, إنٗ جبَت رؼضٚض يٓبسارٓى فٙ انزخبطت ٔانزٕاطم انشفٕ٘ انفؼَّ

 انُبقذ, ٔرطٕٚش قذسارٓى فٙ انقشاءح, انقشاءح انسهًٛخ.

 

III. :يخزجاخ انرؼهى 

((A انًؼزفح وانفهى 
 ( PILOs)( يغ يخزجاخ ذؼهى انثزَايجCILOsانًقزر )يىاءيح يخزجاخ ذؼهى 

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

انطانة نًرطهثاخ انثزَايج األكادًٍَ طُكىٌ  تؼذ اطرُفاء

 قادراػهً أٌ:

 قادرا طُكىٌ انذراطٍ انًقزر نًرطهثاخ انطانة تؼذ اطرُفاء

 :أٌ ػهً

A3  َشزح أطاطُاخ انهغحانؼزتُح: صىذُا وصزفُا وذزكُثُا

 ودالنُا ويؼجًُا وذؼهًُا نهًرذذشٍُ تغُزها.

a1  َُؼّزف يظرىَاخ انهغح انؼزتُح ػُذ قزاءج انُصىص أو

 انرذذز نهُاطقٍُ تغُزها.

 

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

 اطرزاذُجُح انرقىَى اطرزاذُجُح انرذرَض  يخزجاخ انًقزر / انًؼزفح وانفهى

a1 . َُؼّزف يظرىَاخ انهغح انؼزتُح ػُذ قزاءج انُصىص

 .أو انرذذز نهُاطقٍُ تغُزها

 انزكهٛفبد ٔانٕاججبد - انؼشٔع انزقذًٚٛخ -

 

  

 



 انجًهىرَح انًُُُح 

 وسارج انرؼهُى انؼانٍ وانثذس 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 
 

 

 انرطىَز يزكش ػًُذ 

 .و.د/ هذي انؼًادأ

 انكهُح ػًُذ

 د/ يذًذ انُاصز

 َائة انؼًُذ نشؤوٌ انجىدج

 أ.و.د/ ػثذانذًُذ انشجاع

 انقظى رئُض

 د/ ػذَاٌ انشؼُثٍأ.و.

 انجايؼح رئُض

 أ.د/ انقاطى ػثاص

  

 

2 

 

((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 انثزَايج األكادًٍَ طُكىٌ  اطرُفاءتؼذ 

 قادراػهً أٌ:

B1  ًَُِّش االطرؼًاالخ انهغىَح نهغح انؼزتُح وَصُف

 األخطاء.

b1  ًَُش االطرؼًاالخ انهغىَح فٍ دُاذه انُىيُح واألخطاء

 ػُذ انقزاءج أو انرذذز.

B2 َذهّم انُصىص انًخرهفح ذذهُال نغىَا وأدتُا. b2  َصىصا يرُىػح تانرزكُش ػهً انجىاَة انهغىَح َذهم

 واألدتُح.
 

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

 اطرزاذُجُح انرقىَى   اطرزاذُجُح انرذرَض يخزجاخ انًقزر/ انًهاراخ انذهُُح 

b1 ًَُش االطرؼًاالخ انهغىَح فٍ دُاذه انُىيُح  .

 واألخطاء ػُذ انقزاءج أو انرذذز .

 انركهُفاخ وانىاجثاخ - انؼًم انذاذٍ وانًظرقم -

b2 َذهم َصىصا يرُىػح تانرزكُش ػهً انجىاَة   .

 انهغىَح واألدتُح .

 اخرثار انرذصُم - انؼًم انصُائٍ وانجًاػٍ -

 

((C انًهاراخ انًهُُح وانؼًهُح 

 ( PILOs)( يغ يخزجاخ ذؼهى انثزَايج CILOsيىاءيح يخزجاخ ذؼهى انًقزر )

 (: انًهُُح  وانؼهًُح CILOsيخزجاخ ذؼهى انًقزر ) : انًهُُح  وانؼهًُح(PILOs)يخزجاخ ذؼهى انثزَايج

 :انطانثهًرطهثاذانًقزرانذراطُظُكىَقادًراػهًتؼذ اطرُفاء :انطانثهًرطهثاذانثزَايجانذراطُظُكىَقادًراػهًتؼذ اطرُفاء

C1 .َظرؼًم انًهاراخ انهغىَح انًخرهفح، وَقُى األخطاء c1  َظرؼًم يهارذٍ انقزاءج وانرذذز نهرىاصم انفؼَّال يغ

 اِخزٍَ.

C3  َُقذ انُصىص انًخرهفح وانُظزَاخ انهغىَح واألدتُح

 وفقا نهًُاهج انذذَصح.

c2  َقًذا نغىًَا تُاًء تهذف ذقُُى َُقذ انُصىص انًقزوءج

 األخطاء فُها.
 

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

 اطرزاذُجُح انرقىَى اطرزاذُجُح انرذرَض يخزجاخ انًقزر/ انًهاراخ انًهُُح وانؼًهُح

c1. َظرؼًم يهارذٍ انقزاءج وانرذذز نهرىاصم

 انفؼَّال يغ اِخزٍَ.

 اخرثار األداء اإلنقاء وانًذاضزج

c2. َُقذ انُصىص انًقزوءج َقًذا نغىًَا تُاًء تهذف

 ذقُُى األخطاء فُها.

 انًشارَغ انجًاػُح

 

 انركهُفاخ وانىاجثاخ

 

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

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

انطانة نًرطهثاخ انثزَايج األكادًٍَ طُكىٌ  تؼذ اطرُفاء

 قادراػهً أٌ:

انطانة نًرطهثاخ انثزَايج األكادًٍَ طُكىٌ قادراػهً  تؼذ اطرُفاء

 أٌ:

D2  ٙيجبل رؼهّى انهغخ ٔرؼهًٛٓب ٚسزؼًم انزكُٕنٕجٛب ف

 ٔأغشاع انجذش انؼهًٙ.

d1  ,ّٚٚسزؼًم انزكُٕنٕجٛب فٙ رًُٛخ يٓبسرٙ انقشاءح ٔانزذذس نذ

 ػٍ طشٚق انقشاءح ٔاالطالع فٙ انًٕاقغ اإلنكزشَٔٛخ .

D3 .ٚسزؼًم يٓبسارّ فٙ رؼهّى انؼشثٛخ ٔرؼهًٛٓب d2 .ٚسزؼًم يٓبسارّ فٙ رؼهى انقشاءح ٔانزذذس 

D4  فٙ رؼًٛق االَزًبء انٕطُٙ ٔانؼشثٙ ٚسٓى

 ٔاإلساليٙ.

d3  ٙٚسٓى فٙ رؼًٛق االَزًبء نهٕطٍ ػٍ طشٚق انزؼجٛش انشفٕ٘ ف

 انًٕاقف انًخزهفخ.
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 رتظ يخزجاخ ذؼهى انًقزر )انًهاراخ انؼايح( تاطرزاذُجُح انرذرَض وانرقُُى:
 اطرزاذُجُح انرقىَى اطرزاذُجُح انرذرَض يخزجاخ انًقزر 

d1 . َظرؼًم انركُىنىجُا فٍ ذًُُح يهارذٍ انقزاءج وانرذذز

 نذَه، ػٍ طزَق انقزاءج واالطالع فٍ انًىاقغ اإلنكرزوَُح.
 انركهُفاخ وانىاجثاخ انرؼهى انرؼاوٍَ

d2.انقزاءج فٍ يجًىػاخ  . َظرؼًم يهاراذه فٍ ذؼهى انقزاءج وانرذذز

 وانًُاقشح
 اخرثار األداء

d3ء نهىطٍ ػٍ طزَق انرؼثُز انشفىٌ . َظهى فٍ ذؼًُق االَرًا

 فٍ انًىاقف انًخرهفح.
 انركهُفاخ وانىاجثاخ انًشارَغ انجًاػُح

 

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

 نهًقزر يغ ذذذَذ انظاػاخ انًؼرًذج نها.  

 كراتح ودذاخ /يىاضُغ يذرىي انًقزر

 أوال:انجاَة انُظزٌ 

 انزقى
ودذاخ/ يىضىػاخ 

 انًقزر
 انًىاضُغ انرفصُهُح

ػذد 

 األطاتُغ

انظاػاخ 

 انفؼهُح
 يخزجاخ ذؼهى انًقزر

1 
يذخم: أًْٛخ انهغخ 

 انؼشثٛخ ٔيٓبسارٓب.

 أًْٛخ انهغخ انؼشثٛخ ٔيكبَزٓب -

انذذٚش ػٍ رشرٛت انًٓبساد ػُذ  -

 اإلَسبٌ.

 كٛفٛخ ركٍٕٚ انًٓبسح. -

1 3 a1,b1,b2 

2 

 يٓبسح االسزًبع 

)رطجٛق ػهٗ َض 

شؼش٘ ٔ إدذٖ 

 انشٔاٚبد(

 

 رؼشٚف االسزًبع -

 أًْٛزّ -

 ػُبطشِ -

 ششٔطّ -

 يؼٕقبرّ -

رطجٛق ػهٗ قظٛذح ػجذ ٚغٕس  -

 انًٛبَٙ

 إَٔاػّ -

 يخبسط األطٕاد. -

ػالقخ يٓبسح االسزًبع ثبنًٓبساد  -

 األَُخش.

رطجٛق ػهٗ سٔاٚخ )أََّب كبسُٚب(  -

 نزهسزٕ٘.

3 9 b1,b2,d2, c2 

3 

(1يٓبسح انقشاءح )  

قشاءح َض أدثٙ ٔ 

ػالقخ انقشاءح ثفٌُٕ 

 انهغخ األخش

 رؼشٚف انقشاءح -

 أًْٛزٓب -إَٔاػٓب  -

رطجٛق ػهٗ قظٛذح )أثٙ رًبو  -

 ٔػشٔثخ انٕٛو( نهجشدَٔٙ.

 يشادم انقشاءح -

 يشبكم انقشاءح -

 رقُٛبد انقشاءح انزكٛخ -

رطجٛق ػهٗ قظٛذح )انذت  -

 ٔانجزشٔل( نُضاس قجبَٙ.

3 9 

 

a1, b1,b2,c1, 

c2,d2 
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 ٔاالسزًبعانقشاءح  -

 انقشاءح ٔانكزبثخ -

 انقشاءح ٔانزذذس -

 يششٔع قشاءح كزبة 4,5
قشاءح َظٕص يٍ خطت اإليبو  -

 ػهٙ كشو هللا ٔجّٓ.
2 6 

b1,b2, c1,c2,c3, 

d1,d2,d3 

 يٓبسح انزذذس  6

 يفٕٓو يٓبسح انزذذس. -

بل. -  انؼُبطش األسبسٛخ نهزذذس انفؼَّ

 طفبد انًزذذس انجٛذ. -

 يٕاطٍ انضؼف ػُذ انًزذذس. -

 يشادم انذذٚش انجٛذ. -

يؤششاد رفبػم انجًٕٓس يغ  -

 انًزذذس.

 إػذاد انؼشٔع انزقذًٚٛخ. -

 يٓبسح كسش انجًٕد. -

 األسهٕة ٔٔسبئم جزة انًزهقٙ -

 انًؤصشاد انظٕرٛخ. -

3 9 
b1,b2, c1,c2,c3, 

d1,d2,d3 

 رطجٛق يٓبسح انزذذس 7

إجشاء يذبدصبد ثٍٛ انطالة ػُذ 

أدذ انًٕاقغ انًٛذاَٛخ ٔيٍ  انُضٔل إنٗ

 صى رقًٛٛٓب.

1 3 
b1,b2, c1,c2,c3, 

d1,d2,d3 

  3 1 يشاجؼخ ػبيخ 8

  42 14 إجًانٍ األطاتُغ وانظاػاخ

 

 شاَُا:انجاَة انؼًهٍ:    )إٌ ُوجذ(
 ركزت رجبسة )يٕاضٛغ( انؼًهٙ

 يخزجاخ انرؼهى انظاػاخ انفؼهُح ػذد األطاتُغ انرجارب انؼًهُح انزقى

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

2.  ----------- -------- ---------- --------- 

    إجًانٍ األطاتُغ وانظاػاخ
 

V. :اطرزاذُجُح انرذرَض 
 اإلنقبء ٔانًذبضشح. .1

 انؼشٔع انزقذًٚٛخ .2

 انزؼهى انزؼبَٔٙ ٔانًُبقشخ .3

 انؼًم انزارٙ ٔانًسزقم .4

 انؼًم انضُبئٙ ٔانجًبػٙ .5

 انًشبسٚغ انجًبػٛخ .6
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VI. :األَشطح وانركهُفاخ 
 انذرجح األطثىع يخزجاخ انرؼهى انُشاط / انركهُف انزقى

1 

 
 سٔاٚخ( أٔ كزبة رؼهًٛٙ. -يششٔع قشاءح كزبة أدثٙ )قظخ

b1,b2, c1,c2,c3, 

d1,d2,d3 
 5 انسبثغ

ركهٛف انطالة ثُضٔل يٛذاَٙ نشطذ األخطبء انهغٕٚخ فٙ  2

 نٕدبد اإلػالَبد

 فٙ أيبَخ انؼبطًخ.

b1,b2, c1,c2,c3, 

d1,d2,d3 
 7 انزبسغ

ركهٛف انطالة ثُضٔل إنٗ إدذٖ انًذبكى أٔ أدذ انًٕاقغ  3

 انًٛذاَٛخ, ٔيٍ صى ُٚطهت يُٓى ٔطف يب ٚذذس فّٛ.

b1,b2, c1,c2,c3, 

d1,d2,d3 
 8 انضبَٙ ػشش

 

VII. :ذقُُى انرؼهى 

 انذرجح  األطثىع أَشطح انرقُُى انزقى

إنً  َظثح انذرجح

درجح  انرقىَى 

 انُهائٍ

 انًخزجاخ انرٍ َذققها

 %22 22 12, 9, 7 انٕاججبد 1
a1,b1,b2, c1,c2,c3, 

d1, d2, d3 

 ,a1,b1,b2, c1,c2,c3 %22 22 8 اخزجبس يُزظف انفظم 2

3 
 االخزجبس انُٓبئٙ

 
16 62 62% a1,b1,b2, c1,c2,c3, 

 

VIII. :يصادر انرؼهى 
 سُخ انُشش, اسى انكزبة, داس انُشش, ثهذ انُشش(.)اسى انًؤنف,                 

 : ) ال ذشَذ ػٍ يزجؼٍُ( انًزاجغ انزئُظح

 و(, يٓبساد انهغخ انؼشثٛخ, داس انًسٛشح, األسدٌ, د.ط.2214ػجذ هللا ػهٙ يظطفٗ, ) .1

 انًزاجغ انًظاػذج

 انكزبة انجبيؼٙ, انًٍٛ.و(, يٓبساد االرظبل فٙ انهغخ انؼشثٛخ, داس 2212يذًذ ػجذ هللا انًذجش٘, ) .1

 يذًذ ثٍ ػجذ هللا انذٔغبٌ, د.د, انقشاءح ٔانًذبدصخ, جبيؼخ انًهك فٛظم, انسؼٕدٚخ. .2

 يىاد إنكرزوَُح وإَرزَد:   

1- www.e1500.com 

 

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

 طُاطح دضىر انفؼانُاخ انرؼهًُُح:  .1

 % يٍ انًذبضشاد ٔٚذشو فٙ دبل ػذو انٕفبء ثزنك.75ٚهزضو انطبنت ثذضٕس  -

% 25ٚقذو أسزبر انًقشس رقشٚشا ثذضٕس ٔغٛبة انطالة نهقسى ٔٚذشو انطبنت يٍ دخٕل االيزذبٌ فٙ دبل رجبٔص انغٛبة 

 انذشيبٌ يٍ يجهس انقسى. ٔٚزى اقشاس

 انذضىر انًرأخز:   .2

ٚسًخ نهطبنت دضٕس انًذبضشح إرا رأخش نًذح سثغ سبػخ نضالس يشاد فٙ انفظم انذساسٙ, ٔإرا رأخش صٚبدح ػٍ صالس 

 يشاد ٚذزس شفٕٚب يٍ أسزبر انًقشس, ٔػُذ ػذو االنزضاو ًُٚغ يٍ دخٕل انًذبضشح.

http://www.e1500.com/
http://www.e1500.com/
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 ضىاتظ االيرذاٌ:  .3

 ػٍ االيزذبٌ انُظفٙ نُظف سبػخ ٚذق ألسزبر انًقشس انسًبح نّ ثبنذخٕل.فٙ دبل رأخش انطبنت  -

 فٙ دبل رغٛت انطبنت ػٍ دضٕس االيزذبٌ انُظفٙ ٚذق ألسزبر انًقشس أٌ ٚزخز يب ٚشاِ يُبسجبً نؼالط انذبنخ. -

 ( دقٛقخ يٍ ثذء االيزذبٌ 32ال ٚسًخ نهطبنت دخٕل االيزذبٌ انُٓبئٙ إرا رأخش يقذاس ) -

 انطبنت ػٍ االيزذبٌ انُٓبئٙ رطجق انهٕائخ انخبطخ ثُظبو االيزذبٌ فٙ انكهٛخ.إرا رغٛت 

 انرؼُُُاخ وانًشارَغ:  .4

 ٚذذد أسزبر انًقشس َٕع انزؼُٛٛبد فٙ ثذاٚخ انفظم ٔٚذذد يٕاػٛذ رسهًٛٓب. -

 ٚجٍٛ أسزبر انًقشس انضٕاثظ ٔانقٕاػذ نزُفٛز انزكهٛفبد ٔرسهًٛٓب. -

 هٛفبد ػٍ انًٕػذ انًذذد ٚذشو يٍ دسجخ انزكهٛف انز٘ رأخش فٙ رسهًّٛ.إرا رأخش انطبنت فٙ رسهٛى انزك

 انغش:  .5

 فٙ دبل صجٕد قٛبو انطبنت ثبنغش فٙ االيزذبٌ انُظفٙ أٔ انُٓبئٙ رطجق ػهّٛ الئذخ شؤٌٔ انطالة. -

 فٙ دبل صجٕد قٛبو انطبنت ثبنغش أٔ انُقم فٙ انزكهٛفبد ٔانًشبسٚغ ٚذشو يٍ انذسجخ انًخظظخ نهزكهٛف.

 االَرذال:  .6

 فٙ دبنخ ٔجٕد شخض ُٚزذم شخظٛخ طبنت ألداء االيزذبٌ َٛبثخ ػُّ رطجق انالئذخ انخبطخ ثزنك.

 طُاطاخ أخزي:  .7

 أ٘ سٛبسبد أخشٖ يضم اسزخذاو انًٕثبٚم أٔ يٕاػٛذ رسهٛى انزكهٛفبد ..... انخ

 

 :انهجُخ اإلششافٛخ

 انزٕقٛغ انظفخ انٕظٛفٛخ االسى و

  َبئت انؼًٛذ نهذساسبد انؼهٛب  د/ ػثاص يطهز 2

يشكض انزطٕٚش األكبدًٚٙ ٔضًبٌ  ػًٛذَبئت  أ.و.د/ أدًذ يجاهذ 3

 انجٕدح

 

  َبئت سئٛس انجبيؼخ نهشئٌٕ األكبدًٚٛخ أ.د/ إتزاهُى انًطاع 4
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 خطح يقزر قزاءج ويذادشح

 
I. يؼهىياخ ػٍ يذرص انًقزر: 

 االطى أكزو َاصز دظٍُ / أطثىػُا(3)  انظاػاخ انًكرثُح

 انظثد األدذ االشٍُُ انصالشاء األرتؼاء انخًُض
 صُؼاء

777853518 
 انًكاٌ ورقى انهاذف

      al-jahfaly@hotmail.com  ٍَانثزَذ اإلنكرزو 

 

II. :يؼهىياخ ػايح ػٍ انًقزر 
 قزاءج ويذادشح اطى انًقزر:  .1

 DR12 ريش انًقزر ورقًه:  .2

 انظاػاخ انًؼرًذج نهًقزر:  .3

 انظاػاخ
 انًجًىع

 ذذرَة ػًهٍ طًُار َظزٌ

3     

 انفصم األول -انًظرىي األول انًظرىي وانفصم انذراطٍ:  .4

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

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

 تكانىرَىص انثزايج انرٍ َرى فُها ذذرَض انًقزر:انثزَايج/   .7

 انهغح انؼزتُح نغح ذذرَض انًقزر:  .8

 كهُح انهغاخ يكاٌ ذذرَض انًقزر:   .9

 

III. :ٍوصف  انًقزر انذراط 
ٚزُبٔل ْزا انًقشس يٓبسارٙ انقشاءح ٔانزذذس, ٔرطٕٚشْب نذٖ انطهجخ؛ يٍ أجم صٚبدح يؼجًٓى انزُْٙ يٍ انًفشداد ٔانزشاكٛت 

بل فٙ ثٛئخ رًُٙ اإلثذاع ٔانذٕاس ٔانًُبقشبد ٔانزفكٛش  انهغٕٚخ, إنٗ جبَت رؼضٚض يٓبسارٓى فٙ انزخبطت ٔانزٕاطم انشفٕ٘ انفؼَّ

 انُبقذ, ٔرطٕٚش قذسارٓى فٙ انقشاءح, انقشاءح انسهًٛخ.

 

IV. :يخزجاخ انرؼهى انًقصىدج نهًقزر 
 انزذذس نهُبطقٍٛ ثغٛشْب.ُٚؼّشف يسزٕٚبد انهغخ انؼشثٛخ ػُذ قشاءح انُظٕص أٔ  .1

 ًٚٛض االسزؼًبالد انهغٕٚخ فٙ دٛبرّ انٕٛيٛخ ٔاألخطبء ػُذ انقشاءح أٔ انزذذس. .2

 ٚذهم َظٕطب يزُٕػخ ثبنزشكٛض ػهٗ انجٕاَت انهغٕٚخ ٔاألدثٛخ. .3

بل يغ اٜخشٍٚ. .4  ٚسزؼًم يٓبسرٙ انقشاءح ٔانزذذس نهزٕاطم انفؼَّ

 ذف رقٛٛى األخطبء فٛٓب.ُٚقذ انُظٕص انًقشٔءح َقًذا نغًٕٚب ثُبًء ثٓ .5

 ٚسزؼًم انزكُٕنٕجٛب فٙ رًُٛخ يٓبسرٙ انقشاءح ٔانزذذس نذّٚ, ػٍ طشٚق انقشاءح ٔاالطالع فٙ انًٕاقغ اإلنكزشَٔٛخ. .6

 ٚسزؼًم يٓبسارّ فٙ رؼهى انقشاءح ٔانزذذس. .7

 ٚسٓى فٙ رؼًٛق االَزًبء نهٕطٍ ػٍ طشٚق انزؼجٛش انشفٕ٘ فٙ انًٕاقف انًخزهفخ. .8
 

  

mailto:al-jahfaly@hotmail.com
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V.  انًقزر:يذرىي 

 :انجاَة انُظزٌ
 انظاػاخ انفؼهُح األطثىع انًىاضُغ انرفصُهُح ودذاخ انًقزر انزقى

1 
يذخم: أًْٛخ انهغخ انؼشثٛخ 

 ٔيٓبسارٓب.

 أًْٛخ انهغخ انؼشثٛخ ٔيكبَزٓب -

انذذٚش ػٍ رشرٛت انًٓبساد ػُذ  -

 اإلَسبٌ.

 كٛفٛخ ركٍٕٚ انًٓبسح. -

1 3 

2 

(1يٓبسح االسزًبع )  

شؼش٘رطجٛق ػهٗ َض   

 

 -ػُبطشِ -أًْٛزّ -رؼشٚف االسزًبع -

 يؼٕقبرّ -ششٔطّ

 رطجٛق ػهٗ قظٛذح ػجذ ٚغٕس انًٛبَٙ -

1 3 

3 
(2يٓبسح االسزًبع )  

 

 إَٔاػّ -

 يخبسط األطٕاد ٔيخبسجٓب -

ػالقخ يٓبسح االسزًبع ثبنًٓبساد  -

 األخشٖ.

1 3 

4 
(3يٓبسح االسزًبع )  

 رطجٛق ػهٗ إدذٖ انشٔاٚبد
 3 1 كبسُٚب نزهسزٕ٘.رطجٛق ػهٗ سٔاٚخ أَب  -

5 
(1يٓبسح انقشاءح )  

 قشاءح َض أدثٙ

 رؼشٚف انقشاءح -

 أًْٛزٓب -إَٔاػٓب  -

رطجٛق ػهٗ قظٛذح أثٕ رًبو ٔػشٔثخ  -

 انٕٛو نهجشدَٔٙ.

1 3 

6 
(2يٓبسح انقشاءح )  

قشاءح َض أدثٙ   

 يشادم انقشاءح -

 يشبكم انقشاءح -

 رقُٛبد انقشاءح انزكٛخ -

 رطجٛق ػهٗ قظٛذح )انذت ٔانجزشٔل( -

 نُضاس قجبَٙ.

 

 

1 3 

7 
(3يٓبسح انقشاءح )  

 ػالقخ انقشاءح ثفٌُٕ انهغخ األخشٖ

 انقشاءح ٔاالسزًبع -

 انقشاءح ٔانكزبثخ -

 انقشاءح ٔانزذذس -

 

1 3 

 3 1 اخزجبس َظفٙ 8

 يششٔع قشاءح كزبة 9,10
قشاءح َض يٍ خطت اإليبو ػهٙ كشو  -

 هللا ٔجّٓ.

2 
6 

(1يٓبسح انزذذس ) 11  

 انزذذس.يفٕٓو يٓبسح  -

بل. -  انؼُبطش األسبسٛخ نهزذذس انفؼَّ

 طفبد انًزذذس انجٛذ. -

 يٕاطٍ انضؼف ػُذ انًزذذس. -

 

 

1 
3 

(2يٓبسح انزذذس ) 12  

 يشادم انذذٚش انجٛذ. -

 يؤششاد رفبػم انجًٕٓس يغ انًزذذس. -

 إػذاد انؼشٔع انزقذًٚٛخ. -

 

1 3 

(3يٓبسح انزذذس ) 13  
 يٓبسح كسش انجًٕد. -

 انًزهقٙاألسهٕة ٔٔسبئم جزة  -

1 3 
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 انًؤصشاد انظٕرٛخ. -

 رطجٛق يٓبسح انزذذس 14
إجشاء يذبدصبد ثٍٛ انطالة ػُذ انُضٔل 

 إنٗ أدذ انًٕاقغ انًٛذاَٛخ ٔيٍ صى رقًٛٛٓب.

 

1 
 

3 

 

 3 1 يشاجؼخ ػبيخ 15

 3 1 رقٛٛى نًب رًذ دساسزّ. اخزجبس َٓبئٙ 16

 48 16 ػذد األطاتُغ وانظاػاخ

 

 ُوجذ( انجاَة انؼًهٍ:       )إٌ
 كراتح ذجارب )يىاضُغ / يهاو( انُشاط انؼًهٍ

 انظاػاخ انفؼهُح ػذد األطاتُغ انًهاو / انرجارب انؼًهُح انزقى

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

 -------- --------- إجًانٍ األطاتُغ وانظاػاخ
 

VI. اطرزاذُجُاخ انرذرَض 
 اإلنقبء ٔانًذبضشح. .1

 انزقذًٚٛخانؼشٔع  .2

 انزؼهى انزؼبَٔٙ ٔانًُبقشخ .3

 انؼًم انزارٙ ٔانًسزقم .4

 انؼًم انضُبئٙ ٔانجًبػٙ .5

 انًشبسٚغ انجًبػٛخ .6
 

 األَشطح وانركهُفاخ: .1
 )إٌ ٔجذد(انذرجح  األطثىع انُشاط/ انركهُف انزقى

 5 انسبثغ سٔاٚخ( أٔ كزبة رؼهًٛٙ. -يششٔع قشاءح كزبة أدثٙ )قظخ 1

2 

يٛذاَٙ نشطذ األخطبء انهغٕٚخ فٙ نٕدبد ركهٛف انطالة ثُضٔل 

 اإلػالَبد

 فٙ أيبَخ انؼبطًخ.

 انزبسغ
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3 

 

ركهٛف انطالة ثُضٔل إنٗ إدذٖ انًذبكى أٔ أدذ انًٕاقغ انًٛذاَٛخ, ٔيٍ 

 صى ُٚطهت يُٓى ٔطف يب ٚذذس فّٛ.
 انضبَٙ ػشش
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 ذقُُى انرؼهى: .2

 يىضىػاخ انرقُُى انزقى
يىػذ انرقُُى/ انُىو 

 وانرارَخ
 انذرجح

 انىسٌ انُظثٍ 

)َسجخ انذسجخ إنٗ دسجخ  

 انزقٕٚى انُٓبئٙ(

 %22 22 12, 9, 7 انٕاججبد  .1

 %22 22 8 اخزجبس يُزظف انفظم  .2

 %62 62 16 االخزجبس انُٓبئٙ .3

 %111 111 انًجًىع 

 

  



 انجًهىرَح انًُُُح 

 وسارج انرؼهُى انؼانٍ وانثذس 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 
 

 

 انرطىَز يزكش ػًُذ 

 .و.د/ هذي انؼًادأ

 انكهُح ػًُذ

 د/ يذًذ انُاصز

 َائة انؼًُذ نشؤوٌ انجىدج

 أ.و.د/ ػثذانذًُذ انشجاع

 انقظى رئُض

 د/ ػذَاٌ انشؼُثٍأ.و.

 انجايؼح رئُض

 أ.د/ انقاطى ػثاص
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VII. :يصادر انرؼهى 

 :انًشاجغ انشئٛسخ 

 ( ,ٗيٓبساد انهغخ 2214ػجذ هللا ػهٙ يظطف ,)انؼشثٛخ, داس انًسٛشح, األسدٌ, د.ط.و 

 :انًشاجغ انًسبػذح 

 ( ,٘يٓبساد االرظبل فٙ انهغخ انؼشثٛخ, داس انكزبة انجبيؼٙ, انًٍٛ.2212يذًذ ػجذ هللا انًذجش ,)و 

 .يذًذ ثٍ ػجذ هللا انذٔغبٌ, د.د, انقشاءح ٔانًذبدصخ, جبيؼخ انًهك فٛظم, انسؼٕدٚخ 

 :يٕاد إنكزشَٔٛخ ٔإَزشَذ 

 www.e1500.com 

 

VIII. .انضىاتظ وانظُاطاخ انًرثؼح فٍ انًقزر 

 تؼذ انزجىع نهىائخ انجايؼح َرى كراتح انظُاطح انؼايح نهًقزر فًُا َرؼهق تاِذٍ:

 طُاطح دضىر انفؼانُاخ انرؼهًُُح:  .1

 انٕفبء ثزنك.% يٍ انًذبضشاد ٔٚذشو فٙ دبل ػذو 75ٚهزضو انطبنت ثذضٕس  -

% 25ٚقذو أسزبر انًقشس رقشٚشا ثذضٕس ٔغٛبة انطالة نهقسى ٔٚذشو انطبنت يٍ دخٕل االيزذبٌ فٙ دبل رجبٔص انغٛبة 

 ٔٚزى اقشاس انذشيبٌ يٍ يجهس انقسى.

 انذضىر انًرأخز:   .2

ش صٚبدح ػٍ صالس ٚسًخ نهطبنت دضٕس انًذبضشح إرا رأخش نًذح سثغ سبػخ نضالس يشاد فٙ انفظم انذساسٙ, ٔإرا رأخ

 يشاد ٚذزس شفٕٚب يٍ أسزبر انًقشس, ٔػُذ ػذو االنزضاو ًُٚغ يٍ دخٕل انًذبضشح.

 ضىاتظ االيرذاٌ:  .3

 فٙ دبل رأخش انطبنت ػٍ االيزذبٌ انُظفٙ نُظف سبػخ ٚذق ألسزبر انًقشس انسًبح نّ ثبنذخٕل. -

 ٚزخز يب ٚشاِ يُبسجبً نؼالط انذبنخ. فٙ دبل رغٛت انطبنت ػٍ دضٕس االيزذبٌ انُظفٙ ٚذق ألسزبر انًقشس أٌ -

 ( دقٛقخ يٍ ثذء االيزذبٌ 32ال ٚسًخ نهطبنت دخٕل االيزذبٌ انُٓبئٙ إرا رأخش يقذاس ) -

 إرا رغٛت انطبنت ػٍ االيزذبٌ انُٓبئٙ رطجق انهٕائخ انخبطخ ثُظبو االيزذبٌ فٙ انكهٛخ.

 انرؼُُُاخ وانًشارَغ:  .4

 ثذاٚخ انفظم ٔٚذذد يٕاػٛذ رسهًٛٓب.ٚذذد أسزبر انًقشس َٕع انزؼُٛٛبد فٙ  -

 ٚجٍٛ أسزبر انًقشس انضٕاثظ ٔانقٕاػذ نزُفٛز انزكهٛفبد ٔرسهًٛٓب. -

 إرا رأخش انطبنت فٙ رسهٛى انزكهٛفبد ػٍ انًٕػذ انًذذد ٚذشو يٍ دسجخ انزكهٛف انز٘ رأخش فٙ رسهًّٛ.

 انغش:  .5

 انُٓبئٙ رطجق ػهّٛ الئذخ شؤٌٔ انطالة.فٙ دبل صجٕد قٛبو انطبنت ثبنغش فٙ االيزذبٌ انُظفٙ أٔ  -

 فٙ دبل صجٕد قٛبو انطبنت ثبنغش أٔ انُقم فٙ انزكهٛفبد ٔانًشبسٚغ ٚذشو يٍ انذسجخ انًخظظخ نهزكهٛف.

 االَرذال:  .6

 فٙ دبنخ ٔجٕد شخض ُٚزذم شخظٛخ طبنت ألداء االيزذبٌ َٛبثخ ػُّ رطجق انالئذخ انخبطخ ثزنك.

 طُاطاخ أخزي:  .7

 أخشٖ يضم اسزخذاو انًٕثبٚم أٔ يٕاػٛذ رسهٛى انزكهٛفبد ..... انخأ٘ سٛبسبد 
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