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 نظاَُاخ يقارَح  :اطى انًقزر  .1

 DR74 ريشانًقزر ورقًه:  .2

 انظاػاخ انًؼرًذج:  .3
 اإلجًانٍ ذذرَة ػًهٍ طًُار يحاضزج

3    3 

 انفصم األول-انًظرىي انزاتغ  انًظرىي وانفصم انذراطٍ:  .4

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

 ال َىجذ (:انًرطهثاخ انًصاحثح )إٌ وجذخ  .6

 انجكبنٕسٕٚط  انًقزر:ذرص نه َانثزَايج انذٌ   .7

 انهغح انؼزتُح نغح ذذرَض انًقزر:  .8

 فصهٙ    َظاو انذراطح:  .9

 يحًذ يحًذ يحًذ انخزتٍ           أ.د/  انًقزر: يؼّذ يىاصفاخ  .11

  ذارَخ اػرًاد يىاصفاخ انًقزر:  .11

 

II. :وصف انًقزر 
ػهًٛخ يضم انًُٓظ انًقبسٌ ٔ رًٛٛضِ ػٍ انًُٓظ انٕصفٙ ٚٓذف انًقشس إنٗ دساعخ ػهى انهغبَٛبد انًقبسَخ  ٔيب ٚشرجظ ثّ يٍ قضبٚب 

ٔانزبسٚخٙ ٔانزقبثهٙ ٔرؼهى عًٛغ انًغبئم انًشرجطخ ثبالصدٔاط انهغٕ٘ ٔيبْٙ انظشٔف انزٙ أدد إنٗ ثهٕسح ْزا انؼهى ٔ اعزؼشاض 

انجؾش ػٍ أصم انهغبد انجؾشٚخ  ػبئالد األؽغبس انهغٕٚخ انكجشٖ ٔ رؼهى يخزهف انظشٔف انزٙ رزؾكى فٙ ؽٛبح انهغخ ٔيٕرٓب ٔكٛفٛخ

يًب ٚغؼم انطبنت قبدسا ػهٗ انزًٛٛض ثٍٛ أسثؼخ يُبْظ نغٕٚخ رطجٛقٛخ ٔٚزًكٍ انطبنت يٍ إعشاء دساعخ يقبسَٛخ فٙ انؼبئالد انهغٕٚخ  

 يٍ خالل انٕاعجبد ٔانؼشٔض انزفبػهٛخ .

 

 

III. :يخزجاخ انرؼهى 

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

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

تؼذ اطرُفاء انطانة نًرطهثاخ انًقزر انذراطٍ طُكىٌ قادرا  طُكىٌ قادراً ػهً أٌ: انثزَايج نًرطهثاخ انطانةتؼذ اطرُفاء

 :ػهً أٌ

A2  ٔ األدة ٔ انجؾش انهغٕ٘ ٚظٓش يؼشفخ ثًشاؽم انجالغخ

 ٔ ارغبْبرٓب ٔ يصبدسْب

a1 

 

 

a2 

ٚظٓش فًٓبً ثقضبٚب ػهى انهغبَٛبد انًقبسٌ انًخزهفخ 

 ٔيؼبنًّ ٔيُٓغّ ٔؽذٔدِ انؼهًٛخ ٔ انًُٓغٛخ.

 

ٚؼشف ؽذٔد انؼبئالد انهغٕٚخ انكجشٖ ٔ انفصبئم انًزفشػخ 

 يُٓب ٔ ػالقخ االصدٔاط انهغٕ٘ ثٓب.
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 تاطرزاذُجُاخ انرذرَض وانرقُُىرتظ يخزجاخ انرؼهى 

 رتظ يخزجاخ ذؼهى انًقزر)انًؼزفح وانفهى( تاطرزاذُجُحانرذرَض وانرقُُى:

 اطرزاذُجُح انرقىَى اطرزاذُجُح انرذرَض  يخزجاخ انًقزر / انًؼزفح وانفهى

a1  ٚظٓش فًٓبًثقضبٚب ػهى انهغبَٛبد .

انًقبسٌ انًخزهفخ ٔيؼبنًّ ٔيُٓغّ ٔؽذٔدِ 

 ٔانًُٓغٛخ.انؼهًٛخ 

 

a2 . ٖٚؼشف ؽذٔد انؼبئالد انهغٕٚخ انكجش

ٔ انفصبئم انًزفشػخ يُٓب ٔ ػالقخ 

 االصدٔاط انهغٕ٘ ثٓب.

 انًؾبضشح انزفبػهٛخ

 األعئهخ ٔ انُقبػ

 انؼشٔض انصفٛخ

 االخزجبساد

 انزكهٛفبد

 انؼشٔض

 

 

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

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

طُكىٌ قادراً ػهً  انثزَايج نًرطهثاخ انطانةتؼذ اطرُفاء

 :أٌ

تؼذ اطرُفاء انطانة نًرطهثاخ انًقزر انذراطٍ طُكىٌ قادرا ػهً 

 :أٌ

B3  ًٌٚٛض انًذاسط األدثٛخ ٔ انهغبَٛخ ٔ َظشٚبرٓب ٔٚقبس

 ثُٛٓب. 

b 1 

 

 

b2 

ًٚٛض انقضبٚب انهغٕٚخ انًقبسَٛخ فٙ إطبس انزقُٛبد انًُٓغٛخ 

 انخبصخ ثٓب.

 

ٚؾهم انظٕاْش انًقبسَٛخ يغ رٕصٚغ انهغبد انجؾشٚخ ٔفق 

 انزصُٛف انؾذٚش فٙ ْزا انؼهى.

 

 رتظ يخزجاخ ذؼهى انًقزر)انًهاراخ انذهُُح( تاطرزاذُجُحانرذرَض وانرقُُى:                               

 اطرزاذُجُح انرقىَى   اطرزاذُجُح انرذرَض يخزجاخ انًقزر/ انًهاراخ انذهُُح

b 1 ًٙٚٛض انقضبٚب انهغٕٚخ انًقبسَٛخ ف .

 إطبس انزقُٛبد انًُٓغٛخ انخبصخ ثٓب.

 

b2 . ٚؾهم انظٕاْش انًقبسَٛخ يغ رٕصٚغ

انهغبد انجؾشٚخ ٔفق انزصُٛف انؾذٚش فٙ 

 ْزا انؼهى.

 انُقبؽبد انصفٛخ 

 انؼصف انزُْٙ 

 ؽم انًؾكالد 

 اخزجبساد رؾشٚشٚخ 

 ركهٛفبد ٔ ٔاعجبد 

 ػشٔض رقذًٚٛخ 

 

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

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

تؼذ اطرُفاء انطانة نًرطهثاخ انًقزر انذراطٍ طُكىٌ قادرا  :طُكىٌ قادراً ػهً أٌ انثزَايج نًرطهثاخ انطانةتؼذ اطرُفاء

 :ػهً أٌ

C4 ًُٙٚغض يؾشٔع ثؾش ػه c1  نغٕٚخ يقبسَٛخ يغ انزقٛذ ثؾشٔط انًُٓظ َفغّ.ُٚغض دساعخ 
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 رتظ يخزجاخ ذؼهى انًقزر)انًهاراخ انًهُُح وانؼًهُح( تاطرزاذُجُحانرذرَض وانرقُُى:

 اطرزاذُجُح انرقىَى اطرزاذُجُح انرذرَض يخزجاخ انًقزر/ انًهاراخ انًهُُح وانؼًهُح

c1 ُٚغض دساعخ نغٕٚخ يقبسَٛخ يغ انزقٛذ ثؾشٔط .

 انًُٓظ َفغّ.

 رًبسٍٚ ٔ رذسٚجبد 

 يؾبسٚغ صُبئٛخ ٔ عًبػٛخ 

 يؾبضشاد رٕعٛٓٛخ

 ركهٛفبد ٔ ٔاعجبد 

 ػشٔض رقذًٚٛخ 

 اخزجبساد ٔ أَؾطخ رفبػهٛخ
 

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

 (: CILOsذؼهى انًقزر )يخزجاخ  : (PILOs)يخزجاخ ذؼهى انثزَايج

طُكىٌ قادراً  انذراطٍ انثزَايج نًرطهثاخ انطانة اطرُفاء تؼذ

 ػهً أٌ:

طُكىٌ قادراً  نًرطهثاخ انًقزر انذراطٍ انطانة اطرُفاء تؼذ

 ػهً أٌ:

D2  .ٚغزؼًم انزكُٕنٕعٛب فٙ يغبل انهغخ d1  ٙٚغزؼًم  ٔعبئم انزٕاصم ٔ ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد ف

 انؼهًٙ .رذػٛى اخزصبصّ 
 

 رتظ يخزجاخ ذؼهى انًقزر)انًهاراخ انؼايح( تاطرزاذُجُحانرذرَض وانرقُُى:

 اطرزاذُجُح انرقىَى اطرزاذُجُح انرذرَض يخزجاخ انًقزر

d1 ٚغزؼًم  ٔعبئم انزٕاصم ٔ ركُٕنٕعٛب .

 انًؼهٕيبد فٙ رذػٛى اخزصبصّ انؼهًٙ .

 انزؼهى انزارٙ ٔ انًغزقم 

 انزؼهى ضًٍ فشٚق

 

 ركهٛفبد ٔ ٔاعجبد 

 انؼًم فٙ فشٚق 

 

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

 نهًقزر 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

 انًقشس رقذٚى 1
 يغ ثبنهغبَٛبد انًقبسٌ ٔ ػالقزّ انهغخ ػهى َؾأح

 انًشاعغثبنًصبدس ٔ  قبئًخ رقذٚى
2 6 

a2+b1+b2+a

1+ 

 انًقبسٌ انًُٓظ دساعخ 2

 انقشٚجخ انًُبْظ انًقبسٌ ٔ ثقٛخ انًُٓظ ثٍٛ انزًٛٛض

 رطجٛقّ ؽشٔط ثٛبٌ يغ ٔانزقبثهٙ انزبسٚخٙ يضم يُّ

  .ػهًٛب

2 6 b2+c1 

3 
 يفبْٛى ٔ اصطالؽبد

 انهغبد ٔ رصُٛف

انهٓغبد ٔ  دساعخ انغغشافٛخ ٔ ػهى انهغبَٛبد

 ػهًٛخ قضبٚب يٍ ثٓب ٚشرجظ ٔيب انهغٕٚخ االصدٔاعٛخ

 انهغخانًخزهطخ ٔ انفصؾٗ ٔانهٓغخ ٔانهغخ انهغخ يضم

 رصُٛف يغأنخ اعزؼشاض صى انخبصخ ٔانغٕقٛخ

 .رقغٛى كم فٙ انًزجؼخ انهغبد ٔانًؼبٚٛش

3 9 
a1+a2+b1+b

2+c1 

 األؽغبسانهغٕٚخ 4

 يغ نهغٕٚخ انؼبئالرب أثشصأْى ٔ اعزؼشاض

-آعٕٛٚخ ٔ انُٓذٔ-األفشٔ انؼبئهخ انزشكٛضػهٗ

أٔسٔثٛخ يضم انغبيٛخ ٔانغُغكشٚزٛخ ٔ اإلغشٚقٛخ 

 ٔانالرُٛٛخ

3 9 a2+d1 

 نهغخ ٔ يٕرٓب ؽٛبح 5

 اَذصبسْبانهغبد ٔ يٕد فٙ انًؤصشح انؼٕايم رجٍٛٛ

 انزبسٚخ يٍ ٔاقؼٛخ أيضهخ يغ ثقبئٓب ٔدًٕٚيزٓب أٔ

 انجؾش٘

2 6 b2+c1 
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6 
 ػٍ انجؾش قضٛخ

 األٔل انهغٕ٘ األصم

انًقبسٍَٛ  انهغخ ػهًبء ثٍٛ انؾبئكخ انًغبئم أْى إصبسح

 ؽًُٛب انؼهًٛخ انًؼبٚٛشط ٔانؾشٔ يٍ عًهخ ٔرؾذٚذ

 انجؾش نكم انًضبل األٔل ألصم ْزاا دساعخ إنٗ َؼًذ

2 6 
a2+b2+c1+ 

d1 

  42 14 إجًانٍ األطاتُغ وانظاػاخ
 

 ثاَُا:انجاَة انؼًهٍ:    )إٌ ُوجذ(
 انؼًهٙركزت رغبسة )يٕاضٛغ( 

 يخزجاخ انرؼهى انظاػاخ انفؼهُح ػذد األطاتُغ انرجارب انؼًهُح انزقى

     
 

V. :اطرزاذُجُح انرذرَض 
 انًؾبضشح انزفبػهٛخ

 األعئهخ ٔ انُقبػ

 انؼشٔض انصفٛخ

 انُقبؽبد انصفٛخ 

 انؼصف انزُْٙ 

 ؽم انًؾكالد

 رًبسٍٚ ٔ رذسٚجبد 

 يؾبسٚغ صُبئٛخ ٔ عًبػٛخ 

 يؾبضشاد رٕعٛٓٛخ

 انزؼهى انزارٙ ٔ انًغزقم 

 انزؼهى ضًٍ فشٚق
 

 انذرجح األعجٕع يخزجاخ انرؼهى انُشاط / انركهُف انزقى

إػذاد يؾشٔع ثؾش فٙ يغبل ػهى انهغخ انًقبسٌ  1

 ػٍ طشٚق اخزٛبس قضٛخ ػهًٛخ.
a2. b3. c4. d2 10 20 

 

VI. :األَشطح وانركهُفاخ 

VII. :ذقُُى انرؼهى 

 انذرجح األطثىع أَشطح انرقُُى انزقى

َظثح انذرجح إنً 

درجح  انرقىَى 

 انُهائٍ

انًخزجاخ انرٍ 

 َحققها

1 

إػذاد يؾشٔع ثؾش فٙ يغبل ػهى انهغخ 

 انًقبسٌ ػٍ طشٚق اخزٛبس قضٛخ ػهًٛخ.
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20 %20 
a1+a2. 

+b1+b2. .c1 

+d1 

 a2. b2. c1 20% 20 8 اخزجبس َصفٙ 2

 .a2. b2. c1 60% 60 16 اخزجبس َٓبٚخ انفصم 3
 

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

 : ) ال ذشَذ ػٍ يزجؼٍُ(انًزاجغ انزئُظح

 ، صُؼبء.1، ثؾٕس نغبَٛخ ؽذٚضخ، األيٍٛ نهُؾش ٔ انزٕصٚغ،  ط/2015)يؾًذ يؾًذ يؾًذ انخشثٙ)1.

 ، ثٛشٔد.1يكزجخ نجُبٌ َبؽشٌٔ، ، ط/، يؼغى انهغبَٛبد انؾذٚضخ، 1997)عبيٙ ػٛبد ؽُب ٔ آخشٌٔ)2.
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 انًزاجغ انًظاػذج

 ٚزى إػطبء انطبنت قبئًخ يٍ انًصبدس ٔ انًشاعغ رضٚذ ػٍ ػؾشٍٚ كزبثب يضم:

 ، ثٛشٔد.4(، فقّ انهغخ انًقبسٌ، داس انؼهى نهًالٍٚٛ، ط/1987إثشاْٛى انغبيشائٙ)1.

 ، انقبْشح.3انخبَغٙ، ط/(، انًذخم إنٗ ػهى انهغخ، يكزجخ 1997سيضبٌ ػجذ انزٕاة)2.

 يىاد إنكرزوَُح وإَرزَد:    )إٌ وجذخ(

 ٚغزؼًم انطبنت األَزشَذ فٙ انجؾش ػٍ انًؼهٕيبد انًطهٕثخ ٔ إصشاء يٓبسارّ انجؾضٛخ.
 

IX. :انضىاتظ وانظُاطاخ انًرثؼح فٍ انًقزر 
 عٛبعخ ؽضٕس انفؼبنٛبد انزؼهًٛٛخ:  1

 ٔٚؾشو فٙ ؽبل ػذو انٕفبء ثزنك.% يٍ انًؾبضشاد 75ٚهزضو انطبنت ثؾضٕس  -

% 25ٚقذو أعزبر انًقشس رقشٚشا ثؾضٕس ٔغٛبة انطالة نهقغى ٔٚؾشو انطبنت يٍ دخٕل االيزؾبٌ فٙ ؽبل رغبٔص انغٛبة  -

 ٔٚزى اقشاس انؾشيبٌ يٍ يغهظ انقغى.

 انؾضٕس انًزأخش: 2

نهطبنت ؽضٕس انًؾبضشح إرا رأخش نًذح سثغ عبػخ نضالس يشاد فٙ انفصم انذساعٙ، ٔإرا رأخش صٚبدح ػٍ صالس  ٚغًؼ -

 يشاد ٚؾزس ؽفٕٚب يٍ أعزبر انًقشس، ٔػُذ ػذو االنزضاو ًُٚغ يٍ دخٕل انًؾبضشح.

 ضٕاثظ االيزؾبٌ: 3

 انغًبػ نّ ثبنذخٕل. فٙ ؽبل رأخش انطبنت ػٍ االيزؾبٌ انُصفٙ نُصف عبػخ ٚؾق ألعزبر انًقشس -

 فٙ ؽبل رغٛت انطبنت ػٍ ؽضٕس االيزؾبٌ انُصفٙ ٚؾق ألعزبر انًقشس أٌ ٚزخز يب ٚشاِ يُبعجبً نؼالط انؾبنخ. -

 ( دقٛقخ يٍ ثذء االيزؾبٌ 20ال ٚغًؼ نهطبنت دخٕل االيزؾبٌ انُٓبئٙ إرا رأخش يقذاس ) -

 ُظبو االيزؾبٌ فٙ انكهٛخ.إرا رغٛت انطبنت ػٍ االيزؾبٌ انُٓبئٙ رطجق انهٕائؼ انخبصخ ث -

 انزؼُٛٛبد ٔانًؾبسٚغ: 4

 ٚؾذد أعزبر انًقشس َٕع انزؼُٛٛبد فٙ ثذاٚخ انفصم ٔٚؾذد يٕاػٛذ رغهًٛٓب. -

 ٚجٍٛ أعزبر انًقشس انضٕاثظ ٔانقٕاػذ نزُفٛز انزكهٛفبد ٔرغهًٛٓب. -

 رأخش فٙ رغهًّٛ. إرا رأخش انطبنت فٙ رغهٛى انزكهٛفبد ػُبنًٕػذ انًؾذد ٚؾشو يٍ دسعخ انزكهٛف انز٘ -

 انغؼ: 5

 فٙ ؽبل صجٕد قٛبو انطبنت ثبنغؼ فٙ االيزؾبٌ انُصفٙ أٔ انُٓبئٙ رطجق ػهّٛ الئؾخ ؽؤٌٔ انطالة. -

 فٙ ؽبل صجٕد قٛبو انطبنت ثبنغؼ  أٔ انُقم فٙ انزكهٛفبد ٔانًؾبسٚغ ٚؾشو يٍ انذسعخ انًخصصخ نهزكهٛف. -

 االَزؾبل: 6

 ألداء االيزؾبٌ َٛبثخ ػُّ رطجق انالئؾخ انخبصخ ثزنك فٙ ؽبنخ ٔعٕد ؽخص ُٚزؾم ؽخصٛخ طبنت -

 عٛبعبد أخشٖ:  7

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

 

 :انهغُخ اإلؽشافٛخ

 انزٕقٛغ انصفخ انٕظٛفٛخ االعى و

  َبئت انؼًٛذ نهذساعبد انؼهٛب  د/ ػثاص يطهز 1

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

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

 
I. يؼهىياخ ػٍ يذرص انًقزر: 

 االطى انخشثٙ يؾًذ يؾًذ يؾًذ / أطثىػُا(3)  انظاػاخ انًكرثُح

 انًكاٌ ورقى انهاذف 777760557 انظثد األحذ االثٍُُ انثالثاء األرتؼاء انخًُض

     3 mmmkarbi@yahoo.com ٍَانثزَذ اإلنكرزو 

 

II. :يؼهىياخ ػايح ػٍ انًقزر 
 نظاَُاخ يقارَح  اطى انًقزر:  .1

 DR74 ريش انًقزر ورقًه:  .2

 انظاػاخ انًؼرًذج نهًقزر:  .3

 انظاػاخ
 انًجًىع

 ذذرَة ػًهٍ طًُار َظزٌ

3    3 

 انفصم األول-انًظرىي انزاتغ  انًظرىي وانفصم انذراطٍ:  .4

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

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

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

 انهغح انؼزتُح نغح ذذرَض انًقزر:  .8

 كهُح انهغاخ  –قظى انهغح انؼزتُح  يكاٌ ذذرَض انًقزر:   .9

 

III. :ٍوصف  انًقزر انذراط 
ٚٓذف انًقشس إنٗ دساعخ ػهى انهغبَٛبد انًقبسَخ  ٔ يب ٚشرجظ ثّ يٍ قضبٚب ػهًٛخ يضم انًُٓظ انًقبسٌ ٔ رًٛٛضِ ػٍ انًُٓظ انٕصفٙ 

ٔ انزقبثهٙ ٔ رؼهى عًٛغ انًغبئم انًشرجطخ ثبالصدٔاط انهغٕ٘ ٔ يبْٙ انظشٔف انزٙ أدد إنٗ ثهٕسح ْزا انؼهى ٔ  ٔ انزبسٚخٙ

اعزؼشاض ػبئالد األؽغبس انهغٕٚخ انكجشٖ ٔ رؼهى يخزهف انظشٔف انزٙ رزؾكى فٙ ؽٛبح انهغخ ٔ يٕرٓب ٔ كٛفٛخ انجؾش ػٍ أصم 

انزًٛٛض ثٍٛ أسثؼخ يُبْظ نغٕٚخ رطجٛقٛخ ٔ ٚزًكٍ انطبنت يٍ إعشاء دساعخ يقبسَٛخ فٙ انهغبد انجؾشٚخ يًب ٚغؼم انطبنت قبدسا ػهٗ 

 انؼبئالد انهغٕٚخ  يٍ خالل انٕاعجبد ٔ انؼشٔض انزفبػهٛخ .

 

IV. :يخزجاخ انرؼهى انًقصىدج نهًقزر 
 انًُٓغٛخ.ٚظٓش فًٓبً ثقضبٚب ػهى انهغخ انًقبسٌ انًخزهفخ ٔ يؼبنًّ ٔ يُٓغّ ٔ ؽذٔدِ انؼهًٛخ ٔ 1.

 . ٚؼشف ؽذٔد انؼبئالد انهغٕٚخ انكجشٖ ٔ انفصبئم انًزفشػخ يُٓب ٔ ػالقخ االصدٔاط انهغٕ٘ ثٓب2

 ًٚٛض انقضبٚب انهغٕٚخ انًقبسَٛخ فٙ إطبس انزقُٛبد انًُٓغٛخ انخبصخ ثٓب.. 3.

 . ٚؾهم انظٕاْش انًقبسَٛخ يغ رٕصٚغ انهغبد انجؾشٚخ ٔفق انزصُٛف انؾذٚش فٙ ْزا انؼهى.4

 ُٚغض دساعخ نغٕٚخ يقبسَٛخ يغ انزقٛذ ثؾشٔط انًُٓظ َفغّ.5.

 ٚغزؼًم  ٔعبئم انزٕاصم ٔ ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد فٙ رذػٛى اخزصبصّ انؼهًٙ ..6.

 

  

mailto:mmmkarbi@yahoo.com
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V. :يحرىي انًقزر 

 :انجاَة انُظزٌ

 األطثىع انًىاضُغ انرفصُهُح وحذاخ انًقزر انزقى
انظاػاخ 

 انفؼهُح

 انًقزر ذقذَى 1
انًقبسٌ + ) قبئًخ انًصبدس  انهغخ ػهى َؾأح

 ٔانًشاعغ( 
1 3 

 3 2 رؼشٚف ػهى انهغخ انًقبسٌ ٔػالقزّ ثبنهغبَٛبد انًقزر ذقذَى 2

 انًقارٌ انًُهج دراطح 3
انًًبصهخ  انًُبْظ انًقبسٌ ٔثقٛخ انًُٓظ ثٍٛ انزًٛٛض

  .ػهًٛب رطجٛقّ ؽشٔط ثٛبٌ يغ
3 

3 

 

 3 4 .انزبسٚخٙ ٔ انزقبثهٙدساعخ انًُٓظ  انًقارٌ انًُهج دراطح 4

5 
 يفاهُى و اصطالحاخ

 انهغاخ و ذصُُف
 5 انهٓغبد. دساعخ انغغشافٛخ ٔ ػهى انهغبَٛبد

3 

 

6 
 يفاهُى و اصطالحاخ

 انهغاخ و ذصُُف
 3 6 ػهًٛخ . قضبٚب يٍ ثٓب انهغٕٚخ ٔيبٚشرجظ االصدٔاعٛخ

7 
 يفاهُى و اصطالحاخ

 انهغاخ و ذصُُف

 انًخزهطخ ٔانهغخ ٔانهغخانفصؾٗ ٔانهٓغخ  انهغخ

 .انخبصخ ٔانغٕقٛخ

 
7 3 

 3 8  االيرحاٌ انُصفٍ 8

 3 9 انهغٕٚخ. انؼبئالد أْى ٔ أثشص اعزؼشاض األشجارانهغىَح 9

 3 10 أٔسٔثٛخ.-آعٕٛٚخ ٔ انُٓذٔ-األفشٔ دساعخ انؼبئهخ األشجارانهغىَح 10

 األشجارانهغىَح 11

ٔ اعزؼشاض انهغبد :  انغبيٛخ ٔانغُغكشٚزٛخ 

 اإلغشٚقٛخ ٔانالرُٛٛخ.

 
11 3 

 (1) انهغح و يىذها حُاج 12
 انهغبد ٔ اَذصبسْب يٕد فٙ انًؤصشح انؼٕايم رجٍٛٛ

 ثقبئٓب ٔ دًٕٚيزٓب. أٔ
12 3 

 (2) انهغح و يىذها حُاج 13
 انزبسٚخ انهغبد انجؾشٚخ. يٍ ٔاقؼٛخ أيضهخ

 
13 3 

14 
 انهغىٌ األصم ػٍ انثحث قضُح

 (1) األول

 انهغخ ػهًبء ثٍٛ انؾبئكخ انًغبئم أْى إصبسح

 .انًقبسٍَٛ

 
14 3 

15 
 انهغىٌ األصم ػٍ انثحث قضُح

 (2) األول

انؾشٔط ٔانًؼبٚٛشانؼهًٛخ فٙ   يٍ عًهخ رؾذٚذ

 نكم نغبد انجؾش انًضبل األٔل األصم ْزا دساعخ
15 3 

 3 16 اخرثار َهائٍ ايرحاٌ 16

 48 16 ػذد األطاتُغ وانظاػاخ

 

 )إٌ ُوجذ(      انجاَة انؼًهٍ: 

 كراتح ذجارب )يىاضُغ / يهاو( انُشاط انؼًهٍ

 انظاػاخ انفؼهُح ػذد األطاتُغ انًهاو / انرجارب انؼًهُح انزقى
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VI. اطرزاذُجُاخ انرذرَض 
 انًؾبضشح انزفبػهٛخ-1

 األعئهخ ٔ انُقبػ-2

 انؼشٔض انصفٛخ-3

 انُقبؽبد انصفٛخ -4

 انؼصف انزُْٙ -5

 ؽم انًؾكالد-6

 رًبسٍٚ ٔ رذسٚجبد  -7

 يؾبسٚغ صُبئٛخ ٔ عًبػٛخ  -8

 يؾبضشاد رٕعٛٓٛخ -9

 انزؼهى انزارٙ ٔ انًغزقم  -11

 انزؼهى ضًٍ فشٚق -11

 

VII. :األَشطح وانركهُفاخ 
 )إٌ ٔعذد(انذرجح  األطثىع انُشاط/ انركهُف انزقى

 20 10 إػذاد يؾشٔع ثؾش فٙ يغبل ػهى انهغخ انًقبسٌ ثبخزٛبس قضٛخ ػهًٛخ.  1

 

VIII. :ذقُُى انرؼهى 

 يىضىػاخ انرقىَى انزقى
يىػذ انرقىَى/ انُىو 

 وانرارَخ
 انذرجح

 انىسٌ انُظثٍ

)َغجخ انذسعخ إنٗ دسعخ  انزقٕٚى 
 انُٓبئٙ(

1.  
 إػذاد يشزوع تحث فٍ يجال ػهى انهغح

 انًقبسٌ ثبخزٛبس قضٛخ ػهًٛخ.
10 20 20% 

 %20 20 8 اخرثار َصفٍ   .2

 %60 60 16 ايرحاٌ َهائٍ .3

 %100 100 انًجًىع 

 

IX. :يصادر انرؼهى 
 ، صُؼبء.1، ثؾٕس نغبَٛخ ؽذٚضخ، األيٍٛ نهُؾش ٔ انزٕصٚغ ،  ط/2015)يؾًذ يؾًذ يؾًذ انخشثٙ)1. 

 ، ثٛشٔد.1، يؼغى انهغبَٛبد انؾذٚضخ، يكزجخ نجُبٌ َبؽشٌٔ، ، ط/1997)عبيٙ ػٛبد ؽُب ٔ آخشٌٔ) 2.

 انًشاعغ رضٚذ ػٍ ػؾشٍٚ كزبثب يضم:ٚزى إػطبء انطبنت قبئًخ يٍ انًصبدس ٔ 

 ، ثٛشٔد.4(، فقّ انهغخ انًقبسٌ، داس انؼهى نهًالٍٚٛ، ط/1987إثشاْٛى انغبيشائٙ)1.

 ، انقبْشح.3(، انًذخم إنٗ ػهى انهغخ، يكزجخ انخبَغٙ، ط/1997.سيضبٌ ػجذ انزٕاة)2

     :إٌ ٔعذد(يٕاد إنكزشَٔٛخ ٔإَزشَذ( 

 ٚؾبل انطبنت إنٗ يؾشكبد انجؾش األنكزشَٔٛخ يضم عٕعم نزذػٛى يؼبسفّ انًقبسَٛخ فٙ يغبل انهغخ يُٓب. 

 

  



 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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X. :انضىاتظ وانظُاطاخ انًرثؼح فٍ انًقزر 
 عٛبعخ ؽضٕس انفؼبنٛبد انزؼهًٛٛخ:  1

 % يٍ انًؾبضشاد ٔٚؾشو فٙ ؽبل ػذو انٕفبء ثزنك.75ٚهزضو انطبنت ثؾضٕس  -

% 25ٚقذو أعزبر انًقشس رقشٚشا ثؾضٕس ٔغٛبة انطالة نهقغى ٔٚؾشو انطبنت يٍ دخٕل االيزؾبٌ فٙ ؽبل رغبٔص انغٛبة  -

 ٔٚزى اقشاس انؾشيبٌ يٍ يغهظ انقغى.

 انؾضٕس انًزأخش: 2

نهطبنت ؽضٕس انًؾبضشح إرا رأخش نًذح سثغ عبػخ نضالس يشاد فٙ انفصم انذساعٙ، ٔإرا رأخش صٚبدح ػٍ صالس  ٚغًؼ -

 يشاد ٚؾزس ؽفٕٚب يٍ أعزبر انًقشس، ٔػُذ ػذو االنزضاو ًُٚغ يٍ دخٕل انًؾبضشح.

 ضٕاثظ االيزؾبٌ: 3

 انغًبػ نّ ثبنذخٕل. فٙ ؽبل رأخش انطبنت ػٍ االيزؾبٌ انُصفٙ نُصف عبػخ ٚؾق ألعزبر انًقشس -

 فٙ ؽبل رغٛت انطبنت ػٍ ؽضٕس االيزؾبٌ انُصفٙ ٚؾق ألعزبر انًقشس أٌ ٚزخز يب ٚشاِ يُبعجبً نؼالط انؾبنخ. -

 ( دقٛقخ يٍ ثذء االيزؾبٌ 20ال ٚغًؼ نهطبنت دخٕل االيزؾبٌ انُٓبئٙ إرا رأخش يقذاس ) -

 ُظبو االيزؾبٌ فٙ انكهٛخ.إرا رغٛت انطبنت ػٍ االيزؾبٌ انُٓبئٙ رطجق انهٕائؼ انخبصخ ث -

 انزؼُٛٛبد ٔانًؾبسٚغ: 4

 ٚؾذد أعزبر انًقشس َٕع انزؼُٛٛبد فٙ ثذاٚخ انفصم ٔٚؾذد يٕاػٛذ رغهًٛٓب. -

 ٚجٍٛ أعزبر انًقشس انضٕاثظ ٔانقٕاػذ نزُفٛز انزكهٛفبد ٔرغهًٛٓب. -

 انًؾذد ٚؾشو يٍ دسعخ انزكهٛف انز٘ رأخش فٙ رغهًّٛ. ػٍ انًٕػذإرا رأخش انطبنت فٙ رغهٛى انزكهٛفبد  -

 انغؼ: 5

 فٙ ؽبل صجٕد قٛبو انطبنت ثبنغؼ فٙ االيزؾبٌ انُصفٙ أٔ انُٓبئٙ رطجق ػهّٛ الئؾخ ؽؤٌٔ انطالة. -

 فٙ ؽبل صجٕد قٛبو انطبنت ثبنغؼ  أٔ انُقم فٙ انزكهٛفبد ٔانًؾبسٚغ ٚؾشو يٍ انذسعخ انًخصصخ نهزكهٛف. -

 االَزؾبل: 6

 فٙ ؽبنخ ٔعٕد ؽخص ُٚزؾم ؽخصٛخ طبنت ألداء االيزؾبٌ َٛبثخ ػُّ رطجق انالئؾخ انخبصخ ثزنك -

 عٛبعبد أخشٖ:  7

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

 

 

 


