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 يٕاطفاخ يقزر كراتح ذخظظٛح
 

I. :يؼهٕياخ ػايح ػٍ انًقزر 

 كراتح ذخظظٛح :اطى انًقزر  .1

 DR 34 ريشانًقزر ٔرقًّ:  .2

 انظاػاخ انًؼرًذج:  .3
 اإلجًانٙ ذذرٚة ػًهٙ طًُار يحاضزج

3 --- --- --- 3 

 انفظم األٔل -انًظرٕٖ انثاَٙ  انًظرٕٖ ٔانفظم انذراطٙ:  .4

 كزبثخ ٔظٛفٛخ :(قح نذراطح انًقزر)إٌ ٔجذخانًرطهثاخ انظات  .5

 ال ٕٚجذ (:انًرطهثاخ انًظاحثح )إٌ ٔجذخ  .6

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

 انهغح انؼزتٛح  نغح ذذرٚض انًقزر:  .8

 فظهٙ  َظاو انذراطح:  .9

 )ُيذرص(إنٓاو انًظٕر٘  –إًٚاٌ يظاػذ )ُيذرص(  يؼذ)ٔ(يٕاطفاذانًقزر:  .11

  ذارٚخ اػرًاد يٕاطفاخ انًقزر:  .11
 

II. :ٔطف انًقزر 
ٚشًم ْزا انًمشس رمُٛخ انكزبثخ انزٙ رشرجظ ثًٕضٕع ٚخظذمالً يؼشفٛبً يؼُٛبً، ٔٚمذو نهًزؼهى أعبعٛبد يٓبسح االشزغبل ثإَٔاع انكزبثخ 

بطخ ػٍ طشٚك انششح ٔػشع ًَبرج انزخظظٛخ )انزجبسٚخ، اإلػاليٛخ، انمبََٕٛخ( ٔكم يب ٚزؼهك ثٓب يٍ يظطهذبد ٔطٛغ خ

 . ركغجّ يٕعٕػٛخ نهكزبثخ فٙ رخظظبد يزُٕػخ ٔثبدزشافٛخٔرًبسٍٚ ٔركبنٛف 
 

III.  :يخزجاخ انرؼهى 

(A)  انًؼشفخ  ٔانفٓى: 

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

 : انًؼزفح ٔانفٓى (PILOs)ؼهى انثزَايجيخزجاخ ذ : انًؼزفح ٔانفٓى(CILOsيخزجاخ ذؼهى انًقزر)

تؼذ اطرٛفاء انطانة نًرطهثاخ انًقزر انذراطٙ طٛكٌٕ 

 قادرا ػهٗ أٌ: 

 تؼذ اطرٛفاء انطانة نًرطهثاخ انثزَايج انذراطٙ طٛكٌٕ قادرا ػهٗ أٌ: 

ٚظٓز يؼزفح ػانٛح تاطرؼًاالخ انكراتح 

 انرخظظٛح فٙ حٛاذّ انٕٛيٛح.

a1 ؼًاالخ انهغح انؼزتٛح َطقاً ٔقزاءج ٚظٓز يؼزفح ػانٛح تاطر

 ٔكراتح. 

A1 

ٚرؼزف ػهٗ نغح انكراتح انرخظظٛح 

ٔيظطهحاذٓا: انرجارٚح ٔاإلػاليٛح ٔانقإََٛح 

 انرٙ ذخرهف ػٍ نغح انكراتح انؼادٚح.

a2  ًٚرؼزف ػهٗ انهغح انؼزتٛح: طٕذٛاً ٔطزفٛاً ٔذزكٛثٛاً ٔدالنٛا

 ٔيؼجًٛاً ٔذؼهًٛا نهًرحذثٍٛ تغٛزْا. 

A3 

 رتظ يخزجاخ انرؼهى تاطرزاذٛجاخ انرذرٚض ٔانرقٛٛى
 : رتظ يخزجاخ ذؼهى انًقزر )انًؼزفح ٔانفٓى( تاطرزاذٛجٛح انرذرٚض ٔانرقٛٛى

 يخشجبد انًمشس/ انًؼشفخ ٔانفٓى  اطرزاذٛجٛح انرذرٚض  اطرزاذٛجٛح انرقٕٚى

  االخرثاراخ

 انقظٛزج

 خ انكراتح انرخظظٛح فٙ حٛاذّ ٚظٓز يؼزفح ػانٛح تاطرؼًاال انًحاضزج ٔاإلنقاء

 انٕٛيٛح.

a1 

  اخرثار األداء  ٚرؼزف ػهٗ نغح انكراتح انرخظظٛح ٔيظطهحاذٓا: انرجارٚح  انحٕار ٔانًُاقشح

 ٔاإلػاليٛح ٔانقإََٛح انرٙ ذخرهف ػٍ نغح انكراتح انؼادٚح.

a2 
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(B)  انًٓبساد انزُْٛخ: 

 (PILOsؼهى انثزَايج )( يغ يخزجاخ ذCILOsيٕاءيح يخزجاخ ذؼهى انًقزر )

 : انًٓاراخ انذُْٛح (PILOs)يخزجاخ ذؼهى انثزَايج : انًٓاراخ انذُْٛح(CILOsيخزجاخ ذؼهى انًقزر)

تؼذ اطرٛفاء انطانة نًرطهثاخ انًقزر انذراطٙ طٛكٌٕ قادرا 

 ػهٗ أٌ: 

تؼذ اطرٛفاء انطانة نًرطهثاخ انثزَايج انذراطٙ طٛكٌٕ قادرا ػهٗ 

 أٌ: 

ًّٚٛش االطرؼًاالخ انهغٕٚح انًخرهفح  نهغح انؼزتٛح ٔٚظُف   b1 َٕاع انكراتح انرخظظٛح انًخرهفح. ًٚٛش تٍٛ أ 

 األخطاء. 

B1 

ٚحهم َظٕص انكراتح انرخظظٛح ذحهٛالً كراتٛاً  

 طحٛحاً.

b2   .ًٚحهم انُظٕص انًخرهفح ذحهٛالً نغٕٚاً ٔأدتٛا B2 

 ٛىرتظ يخزجاخ انرؼهى تاطرزاذٛجاخ انرذرٚض ٔانرقٛ

 : رتظ يخزجاخ ذؼهى انًقزر )انًٓاراخ انذُْٛح( تاطرزاذٛجٛح انرذرٚض ٔانرقٛٛى

 يخشجبد انًمشس/ انًٓبساد انزُْٛخ اطرزاذٛجٛح انرذرٚض  اطرزاذٛجٛح انرقٕٚى

 انؼزٔع انرقذًٚٛح  ًّٚٛش تٍٛ إَٔاع انكراتح انرخظظٛح انًخرهفح انحٕار ٔانًُاقشح. b1 

 

  انركهٛفاخ

 ٔانٕاجثاخ

 

 انذاذٙ ؼهىانر 

ٚحهّم َظٕص إَٔاع انكراتح انرخظظٛح ذحهٛالً نغٕٚاً ػهٗ 

 ٔفق قٕاػذ انكراتح انرخظظٛح انؼايح ٔانخاطح.

b2 

(C)  انًٓبساد انًُٓٛخ ٔانؼًهٛخ: 

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

: انًٓاراخ انًُٓٛح (CILOsيخزجاخ ذؼهى انًقزر)

 انؼًهٛحٔ
 : انًٓاراخ انًُٓٛح ٔانؼًهٛح (PILOs)يخزجاخ ذؼهى انثزَايج

تؼذ اطرٛفاء انطانة نًرطهثاخ انًقزر انذراطٙ طٛكٌٕ 

 قادرا ػهٗ أٌ: 

 تؼذ اطرٛفاء انطانة نًرطهثاخ انثزَايج انذراطٙ طٛكٌٕ قادرا ػهٗ أٌ: 

نرقٛٛى  ٚظرؼًم انًٓاراخ انكراتٛح انرخظظٛح

 أخطاء انكراتح. 

c1  .ٚظرؼًم انًٓاراخ انهغٕٚح انًخرهفح ٔٚقٛى األخطاء انهغٕٚح C1 

ُٚجش يقاالخ فٙ يجاالخ ذخظظٛح يثم  

 انقإٌَ ٔاإلػالو ٔانرجارج. 

c2   .ًُٙٚجش يشزٔع تحث ػه C4 

 رتظ يخزجاخ انرؼهى تاطرزاذٛجاخ انرذرٚض ٔانرقٛٛى

 : زاذٛجٛح انرذرٚض ٔانرقٛٛىرتظ يخزجاخ ذؼهى انًقزر )انًٓاراخ انًُٓٛح ٔانؼًهٛح( تاطر

 يخشجبد انًمشس/ انًٓبساد انًُٓٛخ ٔانؼًهٛخ  اطرزاذٛجٛح انرذرٚض اطرزاذٛجٛح انرقٕٚى

  انركهٛفاخ

 ٔانٕاجثاخ

  ٚظرؼًم انطانة انًٓاراخ انكراتٛح انرخظظٛح نرقٛٛى أخطاء   انًشارٚغ انجًاػٛح

 انكراتح.

c1 

 

  انؼزٔع

 انرقذًٚٛح 

 

 انُقاشاخ انظفٛح 

ش انطانة يقاالخ فٙ يجاالخ ذخظظٛح يثم انقإٌَ ُٚج 

 ٔاإلػالو ٔانرجارج. 

c2 
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(D)  انًٓبساد انؼبيخ: 

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

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

اطرٛفاء انطانة نًرطهثاخ انًقزر انذراطٙ طٛكٌٕ  تؼذ

 قادرا ػهٗ أٌ: 

 تؼذ اطرٛفاء انطانة نًرطهثاخ انثزَايج انذراطٙ طٛكٌٕ قادرا ػهٗ أٌ: 

ٚكرة تأطهٕب دقٛق ٚظٓز نغح انرخظض تًا 

 ٚفٛذ انًشرغهٍٛ فٙ انًجاالخ انًخرهفح.

d1  ّٚؼزع أفكارِ تأطهٕب نغٕ٘ ٔاضح تًا ٚحقق ذٕاطه

 ل يغ اٜخزٍٚ.انفّؼا

D1 

ٚظرؼًم يٓاراذّ فٙ ذًُٛح قذراذّ انكراتٛح 

  .انرخظظٛح

d2 ٚظرؼًم يٓاراذّ  فٙ ذؼهّى انؼزتٛح ٔذؼهًٛٓا.  D3 

 رتظ يخزجاخ انرؼهى تاطرزاذٛجاخ انرذرٚض ٔانرقٛٛى

 : رتظ يخزجاخ ذؼهى انًقزر )انًٓاراخ انؼايح( تاطرزاذٛجٛح انرذرٚض ٔانرقٛٛى

 يخشجبد انًمشس/ انًٓبساد انؼبيخ اطرزاذٛجٛح انرذرٚض  ٕٚىاطرزاذٛجٛح انرق

  انركهٛفاخ

انفزدٚح 

 ٔانجًاػٛح

 ٙٚكزت ثأعهٕة دلٛك ٚظٓش نغخ انزخظض ثًب ٚفٛذ انًشزغهٍٛ  انرؼهى انذاذ

 .فٙ انًجبالد انًخزهفخ

d1 

  اخرثاراخ

 انرحظٛم

  َٙٔفٙ  ٛحٚظرؼًم يٓاراذّ فٙ ذًُٛح قذراذّ انكراتٛح انرخظظ انرؼهى انرؼا

 .يجال ػًهّ

d2 

 

IV. انزئٛظح ٔانفزػٛح )انُظزٚح ٔانؼًهٛح( ٔرتطٓا تًخزجاخ انرؼهى انًقظٕدج  كراتح يٕاضٛغ انًقزر

 نهًقزر يغ ذحذٚذ انظاػاخ انًؼرًذج نٓا.  

 كراتح ٔحذاخ /يٕاضٛغ يحرٕٖ انًقزر

   أٔال:انجاَة انُظز٘                                                      

 ػذد األطاتٛغ انًٕاضٛغ انرفظٛهٛح ٔحذاخ/ يٕضٕػاخ انًقزر انزقى
انظاػاخ 

 انفؼهٛح

يخزجاخ ذؼهى 

 انًقزر

1 
يفٕٓو انكزبثخ انزخظظٛخ 

 ٔخظبئظٓب

رؼشٚف انكزبثخ انزخظظٛخ)نغخ -

 ٔاططالدبً(

انفشق ثٍٛ انكزبثخ انزخظظٛخ  -

 ٔانكزبثخ انٕظٛفٛخ

1 3 

a1 

a2 

b1 

 

 ظٛخ خظبئض انكزبثخ انزخظ 2
 عًبد انكزبثخ انزخظظٛخ  -

 إَٔاع انكزبثخ انزخظظٛخ -
1 3 

b1 

c1 

 انكزبثخ انزجبسٚخ 3
 يفٕٓيٓب  -

 يظطهذبرٓب ٔعٛبلبرٓب -
1 3 

a1 

a2 

c2 

 لٕاػذ انكزبثخ انزجبسٚخ 4

 أعظ انكزبثخ انزجبسٚخ -

 انًشاعالد  -

 انؼمٕد انزجبسٚخ  -

1 3 

a1 

b1 

c2 

d2 

 ًَبرج رطجٛمٛخ 5
ًبرج نهكزبثخ اعزؼشاع َ -

 انزجبسٚخ ثإَٔاػٓب
1 3 

c2 

d1 
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 ركبنٛف  6
اعزؼشاع ركبنٛف انطهجخ -

 انخبطخ ثبنكزبثخ انزجبسٚخ 
1 3 

b2 

d1 

 انكزبثخ اإلػاليٛخ 7
 يفٕٓيٓب -

 يظطهذبرٓب ٔعٛبلبرٓب -
1 3 

a1 

a2 

c1 

 لٕاػذ انكزبثخ اإلػاليٛخ 8

 أعظ انكزبثخ اإلػاليٛخ   -

 نغخ انكزبثخ انظذفٛخ  -

 غخ األخجبسن -

1 3 

a1 

b1 

c2 

d2 

 ًَبرج رطجٛمٛخ 9
اعزؼشاع ًَبرج يٍ َظٕص -

 إػاليٛخ
1 3 

c2 

d1 

10 
اعزؼشاع ركبنٛف انطهجخ - انزكبنٛف

 انخبطخ ثبنكزبثخ اإلػاليٛخ
1 3 

b2 

d1 

 انكزبثخ انمبََٕٛخ 11
 يفٕٓيٓب  -

 يظطهذبرٓب ٔعٛبلبرٓب -
1 3 

a1 

a2 

 لٕاػذ انكزبثخ انمبََٕٛخ 12

 نكزبثخ انمبََٕٛخ أعظ ا-

 نغخ انًشافؼبد  -

 طٛبغخ انمٕاٍَٛ -

1 3 

a1 

b1 

c2 

d2 

 ًَبرج رطجٛمٛخ  13
اعزؼشاع ًَبرج يٍ َظٕص -

 لبََٕٛخ
1 3 

c2 

d1 

 انزكبنٛف 14
اعزؼشاع ركبنٛف انطهجخ -

 انخبطخ ثبنكزبثخ انمبََٕٛخ
1 3 

b2 

d1 

  42 14 إجًانٙ األطاتٛغ ٔانظاػاخ
 

                                            ثاَٛا:انجاَة انؼًهٙ: 
 ركزت رجبسة )يٕاضٛغ( انؼًهٙ 

 يخزجاخ انرؼهى انظاػاخ انفؼهٛح ػذد األطاتٛغ انرجارب انؼًهٛح انزقى

1 ------------ ------------ ------------ ------------ 

2 ------------ ------------ ------------ ------------ 

3 ------------ ------------ ------------ ------------ 

    إجًانٙ األطاتٛغ ٔانظاػاخ 

 

V. :اطرزاذٛجٛح انرذرٚض 
 انًذبضشح ٔاإلنمبء

 انذٕاس ٔانًُبلشخ

 انزؼهى انزارٙ

 انُمبشبد انظفٛخ

 انًشبسٚغ انجًبػٛخ

 انزؼهى انزؼبَٔٙ
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 .و.د/ ْذٖ انؼًادأ
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 َائة انؼًٛذ نشؤٌٔ انجٕدج

 أ.و.د/ ػثذانحًٛذ انشجاع

 انقظى رئٛض

 د/ ػذَاٌ انشؼٛثٙأ.و.

 انجايؼح رئٛض
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VI. :األَشطح ٔانركهٛفاخ 
 انذرجح األعجٕع جاخ انرؼهىيخز انُشاط / انركهٛف انزقى

 a1; b2 كزبثخ َظٕص رجبسٚخ   1

c3; d1 

11 

 
6 

 b2; c1 كزبثخ َظٕص إػاليٛخ  2

d1 
11 7 

 a1; b2 كزبثخ َظٕص لبََٕٛخ  3

d1 
15 7 

 

VII. :ذقٛٛى انرؼهى 

 انذرجح األطثٕع أَشطح انرقٛٛى انزقى

َظثح انذرجح إنٗ 

درجح  انرقٕٚى 

 انُٓائٙ

 انًخزجاخ انرٙ ٚحققٓا

 a1 b2 c1 c4 d1 %21 21 14، 11، 6 انٕاجثاخ 1

 a1a2 b1 d1 %21 21 7 اخرثار يُرظف انفظم 2

 b1 b2 c1 d1 %61 61 16 االخرثار انُٓائٙ 3

 

VIII. :يظادر انرؼهى 
 )اعى انًؤنف، عُخ انُشش، اعى انكزبة، داس انُشش، ثهذ انُشش(.

 : ) ال ذشٚذ ػٍ يزجؼٍٛ(انًزاجغ انزئٛظح

 ، ػبنى انكزت، انمبْشح.4،  فٍ انكزبثخ انظذفٛخ، ط1991ٔق(،أثٕ صٚذ )فبس .1

، انًشاعالد انزجبسٚخ ثبنهغزٍٛ انؼشثٛخ ٔاالَجهٛضٚخ، انًكزجخ انذذٚثخ نهطجبػخ و )عجَٕش(، دد، رشجًخ: أدٚت انضٍٚ  .2

 ٔانُشش، ثٛشٔد.

بٌ. ، ، داس ػبن1، يٓبساد انكزبثخ انظذفٛخ، ط2112أفم إٚبد )نظمش( ٔ ٕٚعف )أثٕ ػٛذ(،  .3 ًّ  ى انثمبفخ نهُشش ٔانزٕصٚغ، ػ

 انًزاجغ انًظاػذج:

 ،  انذنٛم نهكزبثخ انؼهًٛخ، يُظًخ انًجزًغ انؼهًٙ انؼشثٙ.2116انذغٍٛ)ثشٕط(،  .1

 يٕاد إنكرزَٔٛح ٔإَرزَد:    )إٌ ٔجذخ(

 ،،  رمُٛخ انكزبثخ انمبََٕٛخ، يجهخ انًذبيٍٛ، انذساعبد ثبنهغخ انؼشثٛخ2111فٛكزٕس )يكشثم(،  -1

 .west-eu-website-http://twitmails3.s3-1انؼذد انخبيظ، انغُخ انشاثؼخ، 

 

IX. :انضٕاتظ ٔانظٛاطاخ انًرثؼح فٙ انًقزر 
 عٛبعخ دضٕس انفؼبنٛبد انزؼهًٛٛخ:  1

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

% 25ة نهمغى ٔٚذشو انطبنت يٍ دخٕل االيزذبٌ فٙ دبل رجبٔص انغٛبة ٚمذو أعزبر انًمشس رمشٚشا ثذضٕس ٔغٛبة انطال -

 ٔٚزى الشاس انذشيبٌ يٍ يجهظ انمغى.

 انذضٕس انًزأخش: 2

نهطبنت دضٕس انًذبضشح إرا رأخش نًذح سثغ عبػخ نثالس يشاد فٙ انفظم انذساعٙ، ٔإرا رأخش صٚبدح ػٍ ثالس  ٚغًخ -

 ػذو االنزضاو ًُٚغ يٍ دخٕل انًذبضشح. يشاد ٚذزس شفٕٚب يٍ أعزبر انًمشس، ٔػُذ
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 طُؼاء جايؼح

 كهٛح انهغاخ
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 انكهٛح ػًٛذ

 د/ يحًذ انُاطز

 َائة انؼًٛذ نشؤٌٔ انجٕدج

 أ.و.د/ ػثذانحًٛذ انشجاع

 انقظى رئٛض

 د/ ػذَاٌ انشؼٛثٙأ.و.

 انجايؼح رئٛض

 أ.د/ انقاطى ػثاص
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 ضٕاثظ االيزذبٌ: 3

 فٙ دبل رأخش انطبنت ػٍ االيزذبٌ انُظفٙ نُظف عبػخ ٚذك ألعزبر انًمشس انغًبح نّ ثبنذخٕل. -

 فٙ دبل رغٛت انطبنت ػٍ دضٕس االيزذبٌ انُظفٙ ٚذك ألعزبر انًمشس أٌ ٚزخز يب ٚشاِ يُبعجبً نؼالج انذبنخ. -

 ( دلٛمخ يٍ ثذء االيزذبٌ 21دخٕل االيزذبٌ انُٓبئٙ إرا رأخش يمذاس ) ال ٚغًخ نهطبنت -

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

 انزؼُٛٛبد ٔانًشبسٚغ: 4

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

 ًمشس انضٕاثظ ٔانمٕاػذ نزُفٛز انزكهٛفبد ٔرغهًٛٓب.ٚجٍٛ أعزبر ان -

 إرا رأخش انطبنت فٙ رغهٛى انزكهٛفبد ػٍ انًٕػذ انًذذد ٚذشو يٍ دسجخ انزكهٛف انز٘ رأخش فٙ رغهًّٛ. -

 انغش: 5

 فٙ دبل ثجٕد لٛبو انطبنت ثبنغش فٙ االيزذبٌ انُظفٙ أٔ انُٓبئٙ رطجك ػهّٛ الئذخ شؤٌٔ انطالة. -

 ٛبو انطبنت ثبنغش  أٔ انُمم فٙ انزكهٛفبد ٔانًشبسٚغ ٚذشو يٍ انذسجخ انًخظظخ نهزكهٛف.فٙ دبل ثجٕد ل -

 االَزذبل: 6

 فٙ دبنخ ٔجٕد شخض ُٚزذم شخظٛخ طبنت ألداء االيزذبٌ َٛبثخ ػُّ رطجك انالئذخ انخبطخ ثزنك -

 عٛبعبد أخشٖ: 7

 ٛفبد ..... انخأ٘ عٛبعبد أخشٖ يثم اعزخذاو انًٕثبٚم أٔ يٕاػٛذ رغهٛى انزكه -

 

 :انهجُخ اإلششافٛخ

 انزٕلٛغ انظفخ انٕظٛفٛخ االعى و

  َبئت انؼًٛذ نهذساعبد انؼهٛب  د/ ػثاص يطٓز 2

  يشكض انزطٕٚش األكبدًٚٙ ٔضًبٌ انجٕدح ػًٛذَبئت  أ.و.د/ أحًذ يجاْذ 3

  َبئت سئٛظ انجبيؼخ نهشئٌٕ األكبدًٚٛخ أ.د/ إتزاْٛى انًطاع 4
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 كراتح ذخظظٛحخطح يقزر 
 

I. يؼهٕياخ ػٍ يذرص انًقزر: 

 االطى إًٚبٌ ػجذهللا يغبػذ / أطثٕػٛا(3)  انظاػاخ انًكرثٛح

 انظثد األحذ االثٍُٛ انثالثاء األرتؼاء انخًٛض

 –كهٛح انهغاخ  –جايؼح طُؼاء 

 قظى انهغح انؼزتٛح

777150803 

انًكاٌ ٔرقى 

 انٓاذف

      eman7715080@gmail.com   َٙٔانثزٚذ اإلنكرز 
 

II. :يؼهٕياخ ػايح ػٍ انًقزر 
 كراتح ذخظظٛح اطى انًقزر:  .1

 DR 34 ريش انًقزر ٔرقًّ:  .2

 انظاػاخ انًؼرًذج نهًقزر:  .3

 انظاػاخ
 انًجًٕع

 ذذرٚة ػًهٙ طًُار َظز٘

3    3 

 انفظم انذارطٙ األٔل -انًظرٕٖ انثاَٙ  انًظرٕٖ ٔانفظم انذراطٙ:  .4

 كزبثخ ٔظٛفٛخ :(انًرطهثاخ انظاتقح نذراطح انًقزر)إٌ ٔجذخ  .5

 ال ٕٚجذ (:انًرطهثاخ انًظاحثح نذراطح انًقزر)إٌ ٔجذخ  .6

 انثكانٕرٕٚص انثزَايج/ انثزايج انرٙ ٚرى فٛٓا ذذرٚض انًقزر:  .7

 انهغح انؼزتٛح  نغح ذذرٚض انًقزر:  .2

 اػهٛحانًحاضزج انرف أطهٕب انرذرٚض:   .9

 قظى انهغح انؼزتٛح –كهٛح انهغاخ  –جايؼح طُؼاء  يكاٌ ذذرٚض انًقزر:   .11
 

III. :ٙٔطف  انًقزر انذراط 
ٚشًم ْزا انًمشس رمُٛخ انكزبثخ انزٙ رشرجظ ثًٕضٕع ٚخض دمالً يؼشفٛبً يؼُٛبً، ٔٚمذو نهًزؼهى أعبعٛبد يٓبسح االشزغبل ثإَٔاع 

نمبََٕٛخ( ٔكم يب ٚزؼهك ثٓب يٍ يظطهذبد ٔطٛغ خبطخ ػٍ طشٚك انششح ٔػشع انكزبثخ انزخظظٛخ )انزجبسٚخ، اإلػاليٛخ، ا

 .ركغجّ يٕعٕػٛخ نهكزبثخ فٙ رخظظبد يزُٕػخ ٔثبدزشافٛخًَبرج ٔانزًبسٍٚ ٔانزكبنٛف 
 

IV. :يخزجاخ انرؼهى انًقظٕدج نهًقزر 
 ٚظٓش يؼشفخ ػبنٛخ ثبعزؼًبالد انكزبثخ انزخظظٛخ فٙ دٛبرّ انٕٛيٛخ. .1

 نكزبثخ انزخظظٛخ ٔيظطهذبرٓب: انزجبسٚخ ٔاإلػاليٛخ ٔانمبََٕٛخ انزٙ رخزهف ػٍ نغخ انكزبثخ انؼبدٚخ.ٚزؼشف ػهٗ نغخ ا .2

 ًّٚٛض ثٍٛ إَٔاع انكزبثخ انزخظظٛخ انًخزهفخ.  .3

 ٚذهّم َظٕص إَٔاع انكزبثخ انزخظظٛخ رذهٛالً نغٕٚبً ػهٗ ٔفك لٕاػذ انكزبثخ انزخظظٛخ انؼبيخ ٔانخبطخ. .4

 ٛخ انزخظظٛخ نزمٛٛى أخطبء انكزبثخ.ٚغزؼًم انًٓبساد انكزبث .5

 ُٚجض يمبالد فٙ يجبالد رخظظٛخ يثم انمبٌَٕ ٔاإلػالو ٔانزجبسح. .6

 ٚكزت ثأعهٕة دلٛك ٚظٓش نغخ انزخظض ثًب ٚفٛذ انًشزغهٍٛ فٙ انًجبالد انًخزهفخ.  .7

 ٚغزؼًم يٓبسارّ فٙ رًُٛخ لذسارّ انكزبثٛخ انزخظظٛخ. .2
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V. :يحرٕٖ انًقزر 

 انجاَة انُظز٘:
 انظاػاخ انفؼهٛح ػذد األطاتٛغ انًٕاضٛغ انرفظٛهٛح ٔحذاخ انًقزر انزقى

1 
يفٕٓو انكزبثخ انزخظظٛخ 

 ٔخظبئظٓب

رؼشٚف انكزبثخ انزخظظٛخ)نغخ -

 ٔاططالدبً(

انفشق ثٍٛ انكزبثخ انزخظظٛخ  -

 ٔانكزبثخ انٕظٛفٛخ

1 3 

 خظبئض انكزبثخ انزخظظٛخ  2
 عًبد انكزبثخ انزخظظٛخ  -

 بثخ انزخظظٛخإَٔاع انكز -
1 3 

 انكزبثخ انزجبسٚخ 3
 يفٕٓيٓب  -

 يظطهذبرٓب ٔعٛبلبرٓب -

1 3 

 لٕاػذ انكزبثخ انزجبسٚخ 4

 أعظ انكزبثخ انزجبسٚخ -

 انًشاعالد  -

 انؼمٕد انزجبسٚخ  -

1 3 

 ًَبرج رطجٛمٛخ 5
اعزؼشاع ًَبرج نهكزبثخ انزجبسٚخ  -

 ثإَٔاػٓب

1 3 

 ركبنٛف  6
انخبطخ اعزؼشاع ركبنٛف انطهجخ -

 ثبنكزبثخ انزجبسٚخ 

1 3 

 3 1 اخزجبس يُزظف انفظم 7

 انكزبثخ اإلػاليٛخ 8
 يفٕٓيٓب -

 يظطهذبرٓب ٔعٛبلبرٓب -

1 3 

 لٕاػذ انكزبثخ اإلػاليٛخ 9

 أعظ انكزبثخ اإلػاليٛخ   -

 نغخ انكزبثخ انظذفٛخ  -

 نغخ األخجبس -

1 3 

 ًَبرج رطجٛمٛخ 10
اعزؼشاع ًَبرج يٍ َظٕص -

 إػاليٛخ

1 3 

11 
اعزؼشاع ركبنٛف انطهجخ انخبطخ - انزكبنٛف

 ثبنكزبثخ اإلػاليٛخ

1 3 

 انكزبثخ انمبََٕٛخ 12
 يفٕٓيٓب  -

 يظطهذبرٓب ٔعٛبلبرٓب -
1 3 

 لٕاػذ انكزبثخ انمبََٕٛخ 13

 أعظ انكزبثخ انمبََٕٛخ -

 نغخ انًشافؼبد  -

 طٛبغخ انمٕاٍَٛ -

1 3 

 ًَبرج رطجٛمٛخ  14
َظٕص اعزؼشاع ًَبرج يٍ -

 لبََٕٛخ
1 3 

 انزكبنٛف 15
اعزؼشاع ركبنٛف انطهجخ انخبطخ -

 ثبنكزبثخ انمبََٕٛخ
1 3 

 3 1 اخزجبس َٓبئٙ 16

 48 16 ػذد انظاػاخ ٔاألطاتٛغ
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 انجاَة انؼًهٙ:                                            
 كراتح ذجارب )يٕاضٛغ / يٓاو( انُشاط انؼًهٙ

 انظاػاخ انفؼهٛح ػذد األطاتٛغ جارب انؼًهٛحانًٓاو / انر انزقى

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

   إجًانٙ األطاتٛغ ٔانظاػاخ
 

VI. اطرزاذٛجٛاخ انرذرٚض 
 انًذبضشح ٔاإلنمبء.1

 انذٕاس ٔانًُبلشخ. 2

 انزؼهى انزارٙ.3

 انُمبشبد انظفٛخ.4

 . انًشبسٚغ انجًبػٛخ5

 َٙانزؼهى انزؼبٔ.6
 

VII.  :األَشطح ٔانركهٛفاخ 
 )إٌ ٔجذد(انذرجح  األطثٕع انُشاط/ انركهٛف انزقى

 6 6 كزبثخ َظٕص رجبسٚخ   1

 7 11 كزبثخ َظٕص إػاليٛخ 2

 7 15 كزبثخ َظٕص لبََٕٛخ 3
 

VIII. :ذقٛٛى انرؼهى 

 يٕضٕػاخ انرقٕٚى انزقى
يٕػذ انرقٕٚى/ 

 انٕٛو ٔانرارٚخ
 انذرجح

 انٕسٌ انُظثٙ

إنٗ دسجخ  )َغجخ انذسجخ 
 انزمٕٚى انُٓبئٙ(

1.  

 

 انٕاجثاخ

 "انحضٕر ٔانًشاركح"

 

6 ،11 ،14 
21 

5 

21% 

5% 

 %21 21 7 اخرثار يُرظف انفظم  .2

 %61 61 16 االخرثار انُٓائٙ  .3

 %111 111 انًجًٕع 
 

IX. :يظادر انرؼهى 

 :انًشاجغ انشئٛغخ 

 ،)بْشح.، انم4و،  فٍ انكزبثخ انظذفٛخ، ػبنى انكزت، ط1991أثٕ صٚذ )فبسٔق 

   و  )عجَٕش(، دد، رشجًخ: أدٚت انضٍٚ، انًشاعالد انزجبسٚخ ثبنهغزٍٛ انؼشثٛخ ٔاالَجهٛضٚخ، انًكزجخ انذذٚثخ نهطجبػخ

 ٔانُشش، ثٛشٔد.

 :انًشاجغ انًغبػذح 

 ،)انذنٛم نهكزبثخ انؼهًٛخ، يُظًخ انًجزًغ انؼهًٙ انؼشثٙ. ،2116 انذغٍٛ)ثشٕط 

     :ذد()إٌ ٔجيٕاد إنكزشَٔٛخ ٔإَزشَذ 

  ،)رمُٛخ انكزبثخ انمبََٕٛخ، يجهخ انًذبيٍٛ، انذساعبد ثبنهغخ انؼشثٛخ، انؼذد انخبيظ، انغُخ 2111فٛكزٕس)يكشثم  ،

 .west-eu-website-http://twitmails3.s3-1انشاثؼخ، 
 

http://twitmails3.s3-website-eu-west-1/


 انجًٕٓرٚح انًُٛٛح 

 ٔسارج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثحث انؼهًٙ

 طُؼاء جايؼح

 كهٛح انهغاخ

 ٔحذج ضًاٌ انجٕدج

  

Republic of Yemen 

Ministry of Higher Education 

and Scientific Research 

Sana’a University 

Faculty of Languages 

Quality Assurance Unit 
 

 

 انرطٕٚز يزكش ػًٛذ 

 .و.د/ ْذٖ انؼًادأ

 انكهٛح ػًٛذ

 د/ يحًذ انُاطز

 َائة انؼًٛذ نشؤٌٔ انجٕدج

 أ.و.د/ ػثذانحًٛذ انشجاع

 انقظى رئٛض

 د/ ػذَاٌ انشؼٛثٙأ.و.

 انجايؼح رئٛض

 أ.د/ انقاطى ػثاص
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X. :انضٕاتظ ٔانظٛاطاخ انًرثؼح فٙ انًقزر 
 عٛبعخ دضٕس انفؼبنٛبد انزؼهًٛٛخ:  1

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

ٚمذو أعزبر انًمشس رمشٚشا ثذضٕس ٔغٛبة انطالة نهمغى ٔٚذشو انطبنت يٍ دخٕل االيزذبٌ فٙ دبل رجبٔص انغٛبة  -

 % ٔٚزى الشاس انذشيبٌ يٍ يجهظ انمغى.25

 ش:انذضٕس انًزأخ 2

نهطبنت دضٕس انًذبضشح إرا رأخش نًذح سثغ عبػخ نثالس يشاد فٙ انفظم انذساعٙ، ٔإرا رأخش صٚبدح ػٍ  ٚغًخ -

 ثالس يشاد ٚذزس شفٕٚب يٍ أعزبر انًمشس، ٔػُذ ػذو االنزضاو ًُٚغ يٍ دخٕل انًذبضشح.

 ضٕاثظ االيزذبٌ: 3

 عزبر انًمشس انغًبح نّ ثبنذخٕل.فٙ دبل رأخش انطبنت ػٍ االيزذبٌ انُظفٙ نُظف عبػخ ٚذك أل -

 فٙ دبل رغٛت انطبنت ػٍ دضٕس االيزذبٌ انُظفٙ ٚذك ألعزبر انًمشس أٌ ٚزخز يب ٚشاِ يُبعجبً نؼالج انذبنخ. -

 ( دلٛمخ يٍ ثذء االيزذبٌ 21ال ٚغًخ نهطبنت دخٕل االيزذبٌ انُٓبئٙ إرا رأخش يمذاس ) -

 ئخ انخبطخ ثُظبو االيزذبٌ فٙ انكهٛخ.إرا رغٛت انطبنت ػٍ االيزذبٌ انُٓبئٙ رطجك انهٕا -

 انزؼُٛٛبد ٔانًشبسٚغ: 4

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

 ٚجٍٛ أعزبر انًمشس انضٕاثظ ٔانمٕاػذ نزُفٛز انزكهٛفبد ٔرغهًٛٓب. -

 خ انزكهٛف انز٘ رأخش فٙ رغهًّٛ.إرا رأخش انطبنت فٙ رغهٛى انزكهٛفبد ػٍ انًٕػذ انًذذد ٚذشو يٍ دسج -

 انغش: 5

 فٙ دبل ثجٕد لٛبو انطبنت ثبنغش فٙ االيزذبٌ انُظفٙ أٔ انُٓبئٙ رطجك ػهّٛ الئذخ شؤٌٔ انطالة. -

 فٙ دبل ثجٕد لٛبو انطبنت ثبنغش  أٔ انُمم فٙ انزكهٛفبد ٔانًشبسٚغ ٚذشو يٍ انذسجخ انًخظظخ نهزكهٛف. -

 االَزذبل: 6

 ض ُٚزذم شخظٛخ طبنت ألداء االيزذبٌ َٛبثخ ػُّ رطجك انالئذخ انخبطخ ثزنكفٙ دبنخ ٔجٕد شخ -

 عٛبعبد أخشٖ: 7

 أ٘ عٛبعبد أخشٖ يثم اعزخذاو انًٕثبٚم أٔ يٕاػٛذ رغهٛى انزكهٛفبد ..... انخ -

 

 



 انجًٕٓرٚح انًُٛٛح 

 ٔسارج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثحث انؼهًٙ

 طُؼاء جايؼح

 كهٛح انهغاخ

 ٔحذج ضًاٌ انجٕدج

  

Republic of Yemen 

Ministry of Higher Education 

and Scientific Research 

Sana’a University 

Faculty of Languages 

Quality Assurance Unit 
 

 

 انرطٕٚز يزكش ػًٛذ 

 .و.د/ ْذٖ انؼًادأ

 انكهٛح ػًٛذ

 د/ يحًذ انُاطز

 َائة انؼًٛذ نشؤٌٔ انجٕدج

 أ.و.د/ ػثذانحًٛذ انشجاع

 انقظى رئٛض

 د/ ػذَاٌ انشؼٛثٙأ.و.

 انجايؼح رئٛض

 أ.د/ انقاطى ػثاص
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