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 يىاصفاخ يقزر كراتح وظُفُح
 

I. :يؼهىياخ ػايح ػٍ انًقزر 

 كراتح وظُفُح :اطى انًقزر  .1

 DR 23 ريشانًقزر ورقًه:  .2

 انظاػاخ انًؼرًذج:  .3
 اإلجًانٍ ذذرَة ػًهٍ طًُار يحاضزج

3    3 

 انفصم انثاٍَ –انًظرىي انثاٍَ انًظرىي وانفصم انذراطٍ:  .4

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

 ال ٕٚجذ (:انًرطهثاخ انًصاحثح )إٌ وجذخ  .6

 انجكبنٕسٕٚط ذرص نه انًقزر:َانثزَايج انذٌ   .7

 انهغح انؼزتُح  نغح ذذرَض انًقزر:  .8

 فظهٙ  َظاو انذراطح:  .9

 َظُى انكحالٍَ )ُيذرص( –إنهاو انًظىرٌ )ُيذرص(  يؼذ)و(يىاصفاذانًقزر:  .11

  ذارَخ اػرًاد يىاصفاخ انًقزر:  .11

 

II. :وصف انًقزر 
فٙ انتغهت ػهٗ انًشكالد انكتبثٛخ ػٍ ٚتُبٔل ْزا انًمشس يٓبسح انكتبثخ انؼشثٛخ فٙ أشكبنٓب انٕظٛفٛخ، ثٓذف تؼًٛك لذساد انطهجخ 

)انتمبسٚش، ٔانخطبثبد انشعًٛخ، ٔانشعبئم اإلداسٚخ، ٔانغٛش انزاتٛخ(، ثًب طشٚك انتؼهى انزاتٙ ٔانتؼبَٔٙ فٙ دٛبتٓى انٕٛيٛخ ػُذ كتبثخ

 ٚغبػذ فٙ اكتغبة انًؼشفخ ٔثُبء انٕػٙ انخمبفٙ.

 

III.  :يخزجاخ انرؼهى 

(A)  انًؼشفخ  ٔانفٓى: 

 (PILOs( يغ يخزجاخ ذؼهى انثزَايج )CILOsيخزجاخ ذؼهى انًقزر )يىاءيح 

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

تؼذ اطرُفاء انطانة نًرطهثاخ انًقزر انذراطٍ طُكىٌ 

 قادرا ػهً أٌ: 

 تؼذ اطرُفاء انطانة نًرطهثاخ انثزَايج انذراطٍ طُكىٌ قادرا ػهً أٌ: 

َظهز يؼزفح ػانُح تاطرؼًاالخ انكراتح انىظُفُح 

 . أغزاضهافٍ حُاذه انُىيُح ػهً اخرالف 

a1  َظهز يؼزفح ػانُح تاطرؼًاالخ انهغح انؼزتُح  َطقاً وقزاءج

 وكراتح.

A1 

 A4 َظهز يؼزفح تأطض انثحث انؼهًٍ ويُاهجه. a2 َظهز يؼزفح تأطض انكراتح ووظائفها.  

 رتظ يخزجاخ انرؼهى تاطرزاذُجاخ انرذرَض وانرقُُى

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

 يخشجبد انًمشس/ انًؼشفخ ٔانفٓى  اطرزاذُجُح انرذرَض  اطرزاذُجُح انرقىَى

 انركهُفاخ 

 وانىاجثاخ

 ٚظٓش انطبنت يؼشفخ ػبنٛخ ثبعتؼًبالد انكتبثخ انٕظٛفٛخ فٙ  اإلنقاء وانًحاضزج

 دٛبتّ انٕٛيٛخ ػهٗ اختالف أغشاضٓب.

a1. 

 االخرثاراخ  ٚظٓش يؼشفخ ثأعظ انكتبثخ ٔٔظبئفٓب.   انحىار وانًُافشح a2 
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(B) انًٓبساد انزُْٛخ: 

 (PILOsانثزَايج )( يغ يخزجاخ ذؼهى CILOsيىاءيح يخزجاخ ذؼهى انًقزر )

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

هذراطٍ طُكىٌ ضتؼذ اطرُفاء انطانة نًرطهثاخ انًقزر ا

 قادرا ػهً أٌ : 

 تؼذ اطرُفاء انطانة نًرطهثاخ انثزَايج انذراطٍ طُكىٌ قادرا ػهً أٌ: 

ًَُّش االطرؼًاالخ انهغىَح انًخرهفح  نهغح انؼزتُح وَصُف   b1 ًَُّش انطانة يزاحم انكراتح انىظُفُح انًخرهفح.  

 األخطاء. 

B1 

 B2 َحهّم انُصىص انًخرهفح ذحهُالً نغىَاً وأدتُاً.  b2 َحهّم َصىص انكراتح انىظُفُح تطزَقح ػًهُح.

 وانرقُُىرتظ يخزجاخ انرؼهى تاطرزاذُجاخ انرذرَض 

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

 يخشجبد انًمشس/ انًٓبساد انزُْٛخ  اطرزاذُجُح انرذرَض  اطرزاذُجُح انرقىَى

  انؼزوض

 انرقذًَُح

 ًّٚٛض انطبنت يشادم انكتبثخ انٕظٛفٛخ انًختهفخ انُقاشاخ انصفُح. b1. 

  انركهُفاخ

 وانىاجثاخ

 ٍ2 .ٚذهّم انطبنت َظٕص انكتبثخ انٕظٛفٛخ ثطشٚمخ ػًهٛخ انرؼهى انذاذb. 

 

(C)  انًٓبساد انًُٓٛخ ٔانؼًهٛخ: 

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

: انًهاراخ انًهُُح (CILOsيخزجاخ ذؼهى انًقزر)

 وانؼًهُح
 : انًهاراخ انًهُُح وانؼًهُح (PILOs)يخزجاخ ذؼهى انثزَايج

تؼذ اطرُفاء انطانة نًرطهثاخ انًقزر انذراطٍ طُكىٌ 

 قادرا ػهً: 

 

 تؼذ اطرُفاء انطانة نًرطهثاخ انثزَايج انذراطٍ طُكىٌ قادرا ػهً: 

َظرؼًم يهاراخ انكراتح  وَىظفها فٍ يخرهف  

 حُاذه انُىيُح.  

c1  .َظرؼًم  انًهاراخ انهغىَح انًخرهفح وَقّىو األخطاء انهغىَح C1 

َُقذ انُصىص انًخرهفح وانُظزَاخ انهغىَح واألدتُح وفقا   c2 َُقذ َصىص انكراتح انىظُفُح َقذاً نغىَاً تُاًء.  

 نهًُاهج انحذَثح.

C3 

َُجش كراتح يىضىع أو ذقزَز ػٍ قضُح يا  

 ونغزض وظُفٍ يؼٍُ. 

c3   .ًٍَُجش يشزوع تحث ػه C4 

 رتظ يخزجاخ انرؼهى تاطرزاذُجاخ انرذرَض وانرقُُى

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

 يخشجبد انًمشس/ انًٓبساد انًُٓٛخ ٔانؼًهٛخ  اطرزاذُجُح انرذرَض  اطرزاذُجُح انرقىَى

  انركهُفاخ

 خوانىاجثا

 ٍيٓبساد انكتبثخ ٕٔٚظفٓب فٙ يختهف دٛبتّ ٚغتؼًم انطبنت  انرؼهى انذاذ

 انٕٛيٛخ.

c1 

 اخرثار األداء  ٍَُٚمذ انطبنت َظٕص انكتبثخ انٕظٛفٛخ َمذاً نغٕٚبً ثُبًء.   انرؼهى انرؼاو c2 

 ٍاخرثار َهائ  ُٚجض انطبنت كتبثخ يٕضٕع أٔ تمشٚش ػٍ لضٛخ يب ٔنغشع  انًشارَغ انجًاػُح

 ٔظٛفٙ يؼٍٛ. 

c3 
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(D) انًٓبساد انؼبيخ: 

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

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

تؼذ اطرُفاء انطانة نًرطهثاخ انًقزر انذراطٍ طُكىٌ 

 قادرا ػهً: 

 تؼذ اطرُفاء انطانة نًرطهثاخ انثزَايج انذراطٍ طُكىٌ قادرا ػهً: 

َظرؼًم انركُىنىجُا ػُذ كراتاذه نهًقاالخ 

 وانرقارَز وانظُز انذاذُح. 

d1  َظرؼًم انركُىنىجُا فٍ يجال ذؼهّى انهغح وذؼهًُها وأغزاض

 انثحث انؼهًٍ. 

D2 

َظرؼًم يهاراذه فٍ ذؼهّى انكراتح انىظُفُح 

 واطرخذايها. 

d2  .َظرؼًم يهاراذه فٍ ذؼهّى انؼزتُح وذؼهًُها D3 

 رتظ يخزجاخ انرؼهى تاطرزاذُجاخ انرذرَض وانرقُُى
 : )انًهاراخ انؼايح( تاطرزاذُجُح انرذرَض وانرقُُىرتظ يخزجاخ ذؼهى انًقزر 

 يخشجبد انًمشس/ انًٓبساد انؼبيخ اطرزاذُجُح انرذرَض  اطرزاذُجُح انرقىَى

  انركهُفاخ

انفزدَح 

 وانجًاػُح

 ٍٚغتؼًم انطبنت انتكُٕنٕجٛب ػُذ كتبثبتّ نهًمبالد ٔانتمبسٚش  انرؼهى انذاذ

 ٔانغٛش انزاتٛخ.

d1 

  يالحظاخ

داخم انؼزض 

 انقاػح

   ٍَٚغتؼًم يٓبساتّ فٙ تؼهّى انكتبثخ انٕظٛفٛخ ٔاعتخذايٓب.  انرؼهى انرؼاو d2 

 

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

 يغ ذحذَذ انظاػاخ انًؼرًذج نها.  
 كراتح وحذاخ /يىاضُغ يحرىي انًقزر

 أوال:انجاَة انُظزٌ                                                        

 انًىاضُغ انرفصُهُح وحذاخ/ يىضىػاخ انًقزر انزقى
ػذد 

 األطاتُغ

انظاػاخ 

 انفؼهُح
 يخزجاخ ذؼهى انًقزر

 انكتبثخ انٕظٛفٛخ ٔخظبئظٓب 1

 يفٕٓو انكتبثخ انٕظٛفٛخ-

ٔيؼبٚٛشْب انؼهًٛخ  خظبئظٓب

 ٔانهغٕٚخ

1 3 a1; a2; b2 

 يشادم انكتبثخ انٕظٛفٛخ  2

 يشدهخ يب لجم انكتبثخ -

 يشدهخ انتخطٛظ–

 يشدهخ انكتبثخ انفؼهٛخ-

 انًشاجؼخ ٔانتُمٛخ يشدهخ -

1 3 a2; b1; c3; d1 

 ثُبء انكتبثخ ٔتُظًٛٓب 3
 تمغٛى انًٕضٕع إنٗ:

 خبتًخ -يذتٕٖ  -يمذيخ  
1 3 a2; c3; d1 

4 
انهغٕٚخ نهكتبثخ انًتطهجبد 

 انٕظٛفٛخ

انمٕاػذ اإليالئٛخ ٔػاليبد  -

 انتشلٛى

االعتخذاو انظذٛخ نألنفبظ -

 ٔانًفشداد 

انتأكذ يٍ عاليخ انًؼبَٙ -

1 3 
 

a2; b1; c2 
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 ٔانذالالد

 انتشكٛت انظذٛخ نهجًم  –

 انظٛبغخ انمٕٚخ نهؼُبٍٔٚ –

االعتخذاو انظذٛخ  –

 نهًفبْٛى ٔانًظطهذبد

عاليخ انظٛبغخ ٔاألعهٕة  –

 انهغٕ٘

اعتخذاو األنفبظ – انٕدذح انًٕضٕػٛخ نهكتبثخ 5

ٔانًظطهذبد انًُبعجخ 

 نهًٕضٕع

1 3 a1; c1; d1 

6 
كتبثخ انتمبسٚش ٔانًمبالد راد 

 انغشع انٕظٛفٙ

يفٕٓيٓب -

 ٔأًْٛتٓبٔخظبئظٓب

 إَٔاع انتمبسٚش ٔانًمبالد-

 يشادم كتبثتٓب-

1 3 a2; b2; c3; d1; d2 

7 
ٔانتهخٛض إػبدح انظٛبغخ 

 نًٕضٕع يؼٍٛ

ششح طشٚمخ إػبدح  -

 انظٛبغخ

تؼشٚف يفٕٓو انتخهٛض  -

 لٕاػذِ ٔخظبئظّ

1 3 b2; c1 

 كتبثخ انشعبئم أٔ انخطبثبد 8

يفٕٓو فٍ كتبثخ انشعبئم  -

 ٔانخطبثبد

أًْٛخ انشعبئم ٔانخطبثبد  -

 ٔإَٔاػٓب

1 3 a2, b2; c1; d2 

 كتبثخ انتمبسٚش  11

 يفٕٓو كتبثخ انتمبسٚش -

 أًْٛخ كتبثخ انتمبسٚش-

 إَٔاع انتمبسٚش-

 يشادم كتبثخ انتمشٚش-

1 3 c3; d1; d2 

11 
كتبثخ انغٛش انزاتٛخ ٔتؼجئخ 

 1االعتًبساد

 فٕائذ كتبثخ انغٛش انزاتٛخ-

أشكبل ػشع انجٛبَبد  -

 انشخظٛخ

1 3 
 

b1;c2; d2 

11 
كتبثخ انغٛش انزاتٛخ ٔتؼجئخ 

 2االعتًبساد 

 انزاتٛخيشادم كتبثخ انغٛش -

 إػذاد انغٛش انزاتٛخ-

 يفٕٓو االعتًبساد -

 كٛفٛختؼجئخ االعتًبساد-

1 3 b2; c3; d2 

12 
كتبثخ انالفتبد ٔاإلػالَبد 

 ٔانذػٕاد

انفشق ثٍٛ كتبثخ اإلػالٌ  -

 ٔكتبثخ انالفتخ

يٓبساد كتبثخ انالفتبد  -

 ٔاإلػالَبد

يمٕيبد كتبثخ انالفتبد ٔ  -

 اإلػالَبد

1 3 c1; c2 

 b1; c3; d1; d2 3 1 يٓبساد كتبثخ اإلسشبداد- كتبثخ اإلسشبداد ٔانتؼهًٛبد  13
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 ػشع ًَبرد -

 كتبثخ يذضش االجتًبػبد  14

 يفٕٓو انًذضش-

 إَٔاع انًذبضش-

 أعهٕة كتبثخ انًذضش-

1 3 
 

c2; c3; d1 

  42 14 إجًانٍ األطاتُغ وانظاػاخ
 

 ثاَُا:انجاَة انؼًهٍ:                                            
 تكتت تجبسة )يٕاضٛغ( انؼًهٙ

 يخزجاخ انرؼهى انظاػاخ انفؼهُح ػذد األطاتُغ انرجارب انؼًهُح انزقى

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

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

    إجًانٍ األطاتُغ وانظاػاخ
 

V. :اطرزاذُجُح انرذرَض 
 اإلنمبء ٔانًذبضشح

 انذٕاس ٔانًُبلشخ

 انُمبشبد انظفٛخ

 انتؼهى انزاتٙ

 انتؼهى انتؼبَٔٙ

 انًشبسٚغ انجًبػٛخ
 

VI. :األَشطح وانركهُفاخ 
 انذرجح األعجٕع يخزجاخ انرؼهى انُشاط / انركهُف انزقى

يمبل أٔ تكهٛف انطبنت ثكتبثخ  1

تمشٚش ٚشاػٙ فّٛ تطجٛك يب دسط 

 فٙ يٓبسح انكتبثخ انٕظٛفٛخ

a1-a2-b1-b2-d2-d2 6 7 

 c1; c2; c3; d1 8 6 تهخٛض يٕضٕع يؼٍٛ 2

 c1; c2; c3; d1 12 7 كتبثخ عٛشح راتٛخ  3
 

VII. :ذقُُى انرؼهى 

 انذرجح  األطثىع أَشطح انرقُُى انزقى

َظثح انذرجح إنً 

درجح  انرقىَى 

 انُهائٍ

 انًخزجاخ انرٍ َحققها

1 
 انىاجثاخ

6،،،12 22 22% 
a1;a2; b1; b2; c1; 

c2; c3; d1; d2 

 ;a1; a2; c2 c3; d1 %22 22 7 اخرثار يُرصف انفصم 2

 c2; d1; c3 %62 62 16 االخرثار انُهائٍ 3
 

VIII. :يصادر انرؼهى 
 )اعى انًؤنف، عُخ انُشش، اعى انكتبة، داس انُشش، ثهذ انُشش(.

 : ) ال ذشَذ ػٍ يزجؼٍُ(انزئُظح انًزاجغ

و(، انكتبثخ ٔانٕظٛفٛخ ٔاإلثذاػٛخ)انًجبالد، انًٓبساد، األَشطخ، ٔانتمٕٚى(، داس انًغٛشح 2212ػجذ انجبس٘، يبْش، ) .1
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بٌ. ًّ  نهُشش ٔانتٕصٚغ،ػ

بٌ. ،222خهٛم، إثشاْٛى،  .2 ًّ  و،  فٍ انكتبثخ ٔانتؼجٛش، داس انًغٛشح نهُشش ٔانتٕصٚغ، ػ

 انًظاػذجانًزاجغ 

 و(، فٍ كتبثخ انتمبسٚش)كٛف تكتت تمشٚشاً ػهًٛب ٔإداسٚب ٔيُٓٛب ثُجبح؟(، داس انطالئغ، انمبْشح.2222انخضايٙ، ػجذانذكى، ) .1

 يىاد إنكرزوَُح وإَرزَد:    )إٌ وجذخ(

 . https://www.mosoah.comو(، ثذج ػٍ انكتبثخ انٕظٛفٛخ، انًٕعٕػخ انؼشثٛخ انشبيهخ، 2212يشعٙ، سٔاٌ، ) -1

 . https://fac.ksu.edu.sa(، انكتبثخ انٕظٛفٛخ، ،221ػجذهللا، َٕف، ) -2
 

IX. :انضىاتظ وانظُاطاخ انًرثؼح فٍ انًقزر 
 عٛبعخ دضٕس انفؼبنٛبد انتؼهًٛٛخ:  1

 % يٍ انًذبضشاد ٔٚذشو فٙ دبل ػذو انٕفبء ثزنك.55ثذضٕس ٚهتضو انطبنت  -

% 25ٚمذو أعتبر انًمشس تمشٚشا ثذضٕس ٔغٛبة انطالة نهمغى ٔٚذشو انطبنت يٍ دخٕل االيتذبٌ فٙ دبل تجبٔص انغٛبة  -

 ٔٚتى الشاس انذشيبٌ يٍ يجهظ انمغى.

 انذضٕس انًتأخش: 2

نهطبنت دضٕس انًذبضشح إرا تأخش نًذح سثغ عبػخ نخالث يشاد فٙ انفظم انذساعٙ، ٔإرا تأخش صٚبدح ػٍ حالث  ٚغًخ -

 يشاد ٚذزس شفٕٚب يٍ أعتبر انًمشس، ٔػُذ ػذو االنتضاو ًُٚغ يٍ دخٕل انًذبضشح.

 ضٕاثظ االيتذبٌ: 3

 انًمشس انغًبح نّ ثبنذخٕل.فٙ دبل تأخش انطبنت ػٍ االيتذبٌ انُظفٙ نُظف عبػخ ٚذك ألعتبر  -

 فٙ دبل تغٛت انطبنت ػٍ دضٕس االيتذبٌ انُظفٙ ٚذك ألعتبر انًمشس أٌ ٚتخز يب ٚشاِ يُبعجبً نؼالد انذبنخ. -

 ( دلٛمخ يٍ ثذء االيتذبٌ 22ال ٚغًخ نهطبنت دخٕل االيتذبٌ انُٓبئٙ إرا تأخش يمذاس ) -

 خبطخ ثُظبو االيتذبٌ فٙ انكهٛخ.إرا تغٛت انطبنت ػٍ االيتذبٌ انُٓبئٙ تطجك انهٕائخ ان -

 انتؼُٛٛبد ٔانًشبسٚغ: 4

 ٚذذد أعتبر انًمشس َٕع انتؼُٛٛبد فٙ ثذاٚخ انفظم ٔٚذذد يٕاػٛذ تغهًٛٓب. -

 ٚجٍٛ أعتبر انًمشس انضٕاثظ ٔانمٕاػذ نتُفٛز انتكهٛفبد ٔتغهًٛٓب. -

 انتكهٛف انز٘ تأخش فٙ تغهًّٛ.إرا تأخش انطبنت فٙ تغهٛى انتكهٛفبد ػٍ انًٕػذ انًذذد ٚذشو يٍ دسجخ  -

 انغش: 5

 فٙ دبل حجٕد لٛبو انطبنت ثبنغش فٙ االيتذبٌ انُظفٙ أٔ انُٓبئٙ تطجك ػهّٛ الئذخ شؤٌٔ انطالة. -

 فٙ دبل حجٕد لٛبو انطبنت ثبنغش  أٔ انُمم فٙ انتكهٛفبد ٔانًشبسٚغ ٚذشو يٍ انذسجخ انًخظظخ نهتكهٛف. -

 االَتذبل: 6

 ُٚتذم شخظٛخ طبنت ألداء االيتذبٌ َٛبثخ ػُّ تطجك انالئذخ انخبطخ ثزنكفٙ دبنخ ٔجٕد شخض  -

 عٛبعبد أخشٖ: 7

 أ٘ عٛبعبد أخشٖ يخم اعتخذاو انًٕثبٚم أٔ يٕاػٛذ تغهٛى انتكهٛفبد ..... انخ -
 

 :انهجُخ اإلششافٛخ 

 انتٕلٛغ انظفخ انٕظٛفٛخ االعى و

  َبئت انؼًٛذ نهذساعبد انؼهٛب  د/ ػثاص يطهز 2

  يشكض انتطٕٚش األكبدًٚٙ ٔضًبٌ انجٕدح ػًٛذَبئت  أ.و.د/ أحًذ يجاهذ 3

  َبئت سئٛظ انجبيؼخ نهشئٌٕ األكبدًٚٛخ أ.د/ إتزاهُى انًطاع 4

https://www.mosoah.com/
https://fac.ksu.edu.sa/
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 خطح يقزر كراتح وظُفُح
 

I. يؼهىياخ ػٍ يذرص انًقزر: 

 االطى إنٓبو ػجذهللا انًغٕس٘ / أطثىػُا(3)  انظاػاخ انًكرثُح

 انظثد األحذ االثٍُُ انثالثاء األرتؼاء انخًُض

قظى انهغح  –كهُح انهغاخ  –جايؼح صُؼاء 

 انؼزتُح

712669111 

انًكاٌ ورقى 

 انهاذف

      elhamalmaswari@gmail.com    
انثزَذ 

 اإلنكرزوٍَ
 

II. :يؼهىياخ ػايح ػٍ انًقزر 
 وظُفُحكراتح  اطى انًقزر:  .1

 DR 23 ريش انًقزر ورقًه:  .2

 انظاػاخ انًؼرًذج نهًقزر:  .3

 انظاػاخ
 انًجًىع

 ذذرَة ػًهٍ طًُار َظزٌ

3    3 

 انفصم انثاٍَ –انًظرىي انثاٍَ  انًظرىي وانفصم انذراطٍ:  .4

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

 ال َىجذ (:انًقزر)إٌ وجذخانًرطهثاخ انًصاحثح نذراطح   .6

 انثكانىرَىص انثزَايج/ انثزايج انرٍ َرى فُها ذذرَض انًقزر:  .5

 انهغح انؼزتُح  نغح ذذرَض انًقزر:  .،

 انًحاضزج انرفاػهُح أطهىب انرذرَض:   .2

12.  
 يكاٌ ذذرَض انًقزر: 

 

 قظى انهغح انؼزتُح –كهُح انهغاخ -جايؼح صُؼاء

 

III. :ٍوصف  انًقزر انذراط 
ٚتُبٔل ْزا انًمشس يٓبسح انكتبثخ انؼشثٛخ فٙ أشكبنٓب انٕظٛفٛخ، ثٓذف تؼًٛك لذساد انطهجخ فٙ انتغهت ػهٗ انًشكالد انكتبثٛخ ػٍ 

كتبثخ)انتمبسٚش، ٔانخطبثبد انشعًٛخ، ٔانشعبئم اإلداسٚخ، ٔانغٛش انزاتٛخ(، ثًب طشٚك انتؼهى انزاتٙ ٔانتؼبَٔٙ فٙ دٛبتٓى انٕٛيٛخ ػُذ 

 كتغبة انًؼشفخ ٔثُبء انٕػٙ انخمبفٙ.ٚغبػذ فٙ ا
 

IV. :يخزجاخ انرؼهى انًقصىدج نهًقزر 
 ٚظٓش يؼشفخ ػبنٛخ ثبعتؼًبالد انكتبثخ انٕظٛفٛخ فٙ دٛبتّ انٕٛيٛخ ػهٗ اختالف أغشاضٓب. .1

 ٚظٓش يؼشفخ ثأعظ انكتبثخ ٔٔظبئفٓب.  .2

 ًّٚٛض يشادم انكتبثخ انٕظٛفٛخ انًختهفخ.  .3

 ثطشٚمخ ػًهٛخ.ٚذهّم َظٕص انكتبثخ انٕظٛفٛخ  .4

 ٕٚظف يٓبساد انكتبثخ فٙ يختهف دٛبتّ انٕٛيٛخ.   .5

 ُٚمذ َظٕص انكتبثخ انٕظٛفٛخ َمذاً نغٕٚبً ثُبًء.  .6

 ُٚجضكتبثخ يٕضٕع أٔ تمشٚش ػٍ لضٛخ يب ٔنغشع ٔظٛفٙ يؼٍٛ. .5

 ٚغتؼًالنتكُٕنٕجٛب ػُذ كتبثبتّ نهًمبالد ٔانتمبسٚش ٔانغٛش انزاتٛخ.   .،

 تبثخ انٕظٛفٛخ ٔاعتخذايٓب. ٚغتؼًم يٓبساتّ فٙ تؼهّى انك .2

  

mailto:elhamalmaswari@gmail.com
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V. :يحرىي انًقزر 

 انجاَة انُظزٌ:

 انظاػاخ انفؼهُح ػذد األطاتُغ انًىاضُغ انرفصُهُح وحذاخ انًقزر انزقى

 انكتبثخ انٕظٛفٛخ ٔخظبئظٓب 1

يفٕٓو انكتبثخ انٕظٛفٛخ -

ٔخظبئظٓب ٔيؼبٚٛشْب انؼهًٛخ 

 ٔانهغٕٚخ

1 3 

 يشادم انكتبثخ انٕظٛفٛخ  2

 يب لجم انكتبثخيشدهخ  -

 يشدهخ انتخطٛظ –

 يشدهخ انكتبثخ انفؼهٛخ-

 يشدهخ انًشاجؼخ ٔانتُمٛخ -

1 3 

 ثُبء انكتبثخ ٔتُظًٛٓب 3
 تمغٛى انًٕضٕع إنٗ:

 خبتًخ -يذتٕٖ  -يمذيخ  
1 3 

4 
انًتطهجبد انهغٕٚخ نهكتبثخ 

 انٕظٛفٛخ

 انمٕاػذ اإليالئٛخ ٔػاليبد انتشلٛى -

االعتخذاو انظذٛخ نألنفبظ  -

 ٔانًفشداد 

انتأكذ يٍ عاليخ انًؼبَٙ  -

 ٔانذالالد

 انتشكٛت انظذٛخ نهجًم  –

 انظٛبغخ انمٕٚخ نهؼُبٍٔٚ –

االعتخذاو انظذٛخ نهًفبْٛى  –

 ٔانًظطهذبد

عاليخ انظٛبغخ ٔاألعهٕة  –

 انهغٕ٘

1 3 

اعتخذاو األنفبظ ٔانًظطهذبد – انٕدذح انًٕضٕػٛخ نهكتبثخ 5

 انًُبعجخ نهًٕضٕع
1 3 

6 
كتبثخ انتمبسٚش ٔانًمبالد راد 

 انغشع انٕظٛفٙ

 يفٕٓيٓب ٔأًْٛتٓب ٔخظبئظٓب -

 إَٔاع انتمبسٚش ٔانًمبالد -

 يشادم كتبثتٓب -

1 3 

 3 1 اختجبس يُتظف انفظم 7

8 
إػبدح انظٛبغخ ٔانتهخٛض 

 نًٕضٕع يؼٍٛ

 ششح طشٚمخ إػبدح انظٛبغخ -

لٕاػذِ تؼشٚف يفٕٓو انتخهٛض  -

 ٔخظبئظّ

1 3 

 كتبثخ انشعبئم أٔ انخطبثبد 9

يفٕٓو فٍ كتبثخ انشعبئم  -

 ٔانخطبثبد

أًْٛخ انشعبئم ٔانخطبثبد  -

 ٔإَٔاػٓب

1 3 

 كتبثخ انتمبسٚش  10

 يفٕٓو كتبثخ انتمبسٚش -

 أًْٛخ كتبثخ انتمبسٚش-

 إَٔاع انتمبسٚش-

 يشادم كتبثخ انتمشٚش-

1 3 
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11 
ٔتؼجئخ كتبثخ انغٛش انزاتٛخ 

 1االعتًبساد 

 فٕائذ كتبثخ انغٛش انزاتٛخ-

 أشكبل ػشع انجٛبَبد انشخظٛخ -
1 3 

12 
كتبثخ انغٛش انزاتٛخ ٔتؼجئخ 

 2االعتًبساد 

 فٕائذ كتبثخ انغٛش انزاتٛخ-

 أشكبل ػشع انجٛبَبد انشخظٛخ -

 يشادم كتبثخ انغٛش انزاتٛخ-

 إػذاد انغٛش انزاتٛخ-

 يفٕٓو االعتًبساد -

 تؼجئخ االعتًبسادكٛفٛخ  -

1 3 
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كتبثخ انالفتبد ٔاإلػالَبد 

 ٔانذػٕاد

انفشق ثٍٛ كتبثخ اإلػالٌ ٔكتبثخ  -

 انالفتخ

يٓبساد كتبثخ انالفتبد  -

 ٔاإلػالَبد

يمٕيبد كتبثخ انالفتبد  -

 ٔاإلػالَبد

1 3 

 كتبثخ اإلسشبداد ٔانتؼهًٛبد  14
 يٓبساد كتبثخ اإلسشبداد-

 ػشع ًَبرد -
1 3 

 كتبثخ يذضش االجتًبػبد  15

 يفٕٓو انًذضش-

 إَٔاع انًذبضش-

 أعهٕة كتبثخ انًذضش -

1 3 

 3 1 اختجبس َٓبئٙ 16

 48 16 ػذد انظاػاخ واألطاتُغ
 

 انجاَة انؼًهٍ:                                            

 كراتح ذجارب )يىاضُغ / يهاو( انُشاط انؼًهٍ

 انظاػاخ انفؼهُح ػذد األطاتُغ انؼًهُحانًهاو / انرجارب  انزقى

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

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

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

VI. اطرزاذُجُاخ انرذرَض 
 اإلنمبء ٔانًذبضشح

 ٔانًُبلشخانذٕاس 

 انُمبشبد انظفٛخ

 انتؼهى انزاتٙ

 انتؼهى انتؼبَٔٙ

 انًشبسٚغ انجًبػٛخ
 

VII. :األَشطح وانركهُفاخ 
 انذرجح األعجٕع يخزجاخ انرؼهى انُشاط / انركهُف انزقى

 a1-a2-b1-b2-d1- d2 6 7 كتبثخ انتمبسٚش ٔانًمبالد راد انغشع انٕظٛفٙ 1

 c1; c2; c3; d1 8 6 تهخٛض يٕضٕع يؼٍٛ 2

 c1; c2; c3; d1 12 7 كتبثخ عٛشح راتٛخ  3
 



 انجًهىرَح انًُُُح 

 وسارج انرؼهُى انؼانٍ وانثحث انؼهًٍ

 صُؼاء جايؼح

 كهُح انهغاخ

 وحذج 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/ يحًذ انُاصز

 َائة انؼًُذ نشؤوٌ انجىدج

 أ.و.د/ ػثذانحًُذ انشجاع

 انقظى رئُض

 د/ ػذَاٌ انشؼُثٍأ.و.

 انجايؼح رئُض

 أ.د/ انقاطى ػثاص
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VIII. :ذقُُى انرؼهى 

 انذرجح يىػذ انرقىَى يىضىػاخ انرقىَى انزقى
َظثح انذرجح إنً درجح  

 انرقىَى انُهائٍ

1 
 انىاجثاخ

 "انحضىر وانًشاركح" 

12،6،، 15 

5 

15% 

5% 

 %22 22 5 اخرثار يُرصف انفصم 2

 %62 62 16 االخرثار انُهائٍ 3

 %100 100 انًجًىع

 

IX. :يصادر انرؼهى 
 )اعى انًؤنف، عُخ انُشش، اعى انكتبة، داس انُشش، ثهذ انُشش(.

 : ) ال ذشَذ ػٍ يزجؼٍُ(انًزاجغ انزئُظح

و(، انكتبثخ ٔانٕظٛفٛخ ٔاإلثذاػٛخ)انًجبالد، انًٓبساد، األَشطخ، ٔانتمٕٚى(، داس 2212ػجذ انجبس٘، يبْش، ) .1

بٌ.انًغٛشح نهُشش  ًّ  ٔانتٕصٚغ،ػ

بٌ. ،222خهٛم، إثشاْٛى،  .2 ًّ  و،  فٍ انكتبثخ ٔانتؼجٛش، داس انًغٛشح نهُشش ٔانتٕصٚغ، ػ

 انًزاجغ انًظاػذج

و(، فٍ كتبثخ انتمبسٚش)كٛف تكتت تمشٚشاً ػهًٛب ٔإداسٚب ٔيُٓٛب ثُجبح؟(، داس انطالئغ، 2222انخضايٙ، ػجذانذكى، ) .1

 انمبْشح.

 وإَرزَد:    )إٌ وجذخ(يىاد إنكرزوَُح 

 . https://www.mosoah.comو(، ثذج ػٍ انكتبثخ انٕظٛفٛخ، انًٕعٕػخ انؼشثٛخ انشبيهخ، 2212يشعٙ، سٔاٌ، ) -1

 .    https://fac.ksu.edu.sa(، انكتبثخ انٕظٛفٛخ، ،221ػجذهللا، َٕف، ) -2

 

X. :انضىاتظ وانظُاطاخ انًرثؼح فٍ انًقزر 
 عٛبعخ دضٕس انفؼبنٛبد انتؼهًٛٛخ:  1

 % يٍ انًذبضشاد ٔٚذشو فٙ دبل ػذو انٕفبء ثزنك.55ٚهتضو انطبنت ثذضٕس  -

ٚمذو أعتبر انًمشس تمشٚشا ثذضٕس ٔغٛبة انطالة نهمغى ٔٚذشو انطبنت يٍ دخٕل االيتذبٌ فٙ دبل تجبٔص انغٛبة  -

 % ٔٚتى الشاس انذشيبٌ يٍ يجهظ انمغى.25

 انًتأخش:انذضٕس  2

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

 حالث يشاد ٚذزس شفٕٚب يٍ أعتبر انًمشس، ٔػُذ ػذو االنتضاو ًُٚغ يٍ دخٕل انًذبضشح.

 ضٕاثظ االيتذبٌ: 3

 ٚذك ألعتبر انًمشس انغًبح نّ ثبنذخٕل.فٙ دبل تأخش انطبنت ػٍ االيتذبٌ انُظفٙ نُظف عبػخ  -

 فٙ دبل تغٛت انطبنت ػٍ دضٕس االيتذبٌ انُظفٙ ٚذك ألعتبر انًمشس أٌ ٚتخز يب ٚشاِ يُبعجبً نؼالد انذبنخ. -

 ( دلٛمخ يٍ ثذء االيتذبٌ 22ال ٚغًخ نهطبنت دخٕل االيتذبٌ انُٓبئٙ إرا تأخش يمذاس ) -

 انهٕائخ انخبطخ ثُظبو االيتذبٌ فٙ انكهٛخ. إرا تغٛت انطبنت ػٍ االيتذبٌ انُٓبئٙ تطجك -

 انتؼُٛٛبد ٔانًشبسٚغ: 4

 ٚذذد أعتبر انًمشس َٕع انتؼُٛٛبد فٙ ثذاٚخ انفظم ٔٚذذد يٕاػٛذ تغهًٛٓب. -

 ٚجٍٛ أعتبر انًمشس انضٕاثظ ٔانمٕاػذ نتُفٛز انتكهٛفبد ٔتغهًٛٓب. -



 انجًهىرَح انًُُُح 

 وسارج انرؼهُى انؼانٍ وانثحث انؼهًٍ

 صُؼاء جايؼح

 كهُح انهغاخ

 وحذج 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/ يحًذ انُاصز

 َائة انؼًُذ نشؤوٌ انجىدج

 أ.و.د/ ػثذانحًُذ انشجاع

 انقظى رئُض

 د/ ػذَاٌ انشؼُثٍأ.و.

 انجايؼح رئُض

 أ.د/ انقاطى ػثاص

  

 

11 

 يٍ دسجخ انتكهٛف انز٘ تأخش فٙ تغهًّٛ.إرا تأخش انطبنت فٙ تغهٛى انتكهٛفبد ػٍ انًٕػذ انًذذد ٚذشو  -

 انغش: 5

 فٙ دبل حجٕد لٛبو انطبنت ثبنغش فٙ االيتذبٌ انُظفٙ أٔ انُٓبئٙ تطجك ػهّٛ الئذخ شؤٌٔ انطالة. -

 فٙ دبل حجٕد لٛبو انطبنت ثبنغش  أٔ انُمم فٙ انتكهٛفبد ٔانًشبسٚغ ٚذشو يٍ انذسجخ انًخظظخ نهتكهٛف. -

 االَتذبل: 6

 ٔجٕد شخض ُٚتذم شخظٛخ طبنت ألداء االيتذبٌ َٛبثخ ػُّ تطجك انالئذخ انخبطخ ثزنكفٙ دبنخ  -

 عٛبعبد أخشٖ: 7

 أ٘ عٛبعبد أخشٖ يخم اعتخذاو انًٕثبٚم أٔ يٕاػٛذ تغهٛى انتكهٛفبد ..... انخ -

 

 


