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 ذىصُف يقزر يُاهج تحث

 

I.  :يؼهىياخ ػايح ػٍ انًقزر 

 يُاهج تحث              :اطى انًقزر  .1

 DR64 انًقزر ورقًه:ريش   .2

 انظاػاخ انًؼرًذج:  .3
 اإلجًانٍ ذذرَة ػًهٍ طًُار يحاضزج
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 انــثـانــث ــــ انــفصم انثاٍَ انًظرىي وانفصم انذراطٍ:  .4

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

 ال َىجذ (:انًرطهثاخ انًصاحثح )إٌ وجذخ  .6

 نــغـح انـؼـزتـُــح -تكـانــىرَــــىص نه انًقزر:ذرص َانثزَايج انذٌ   .7

 انـهــغـح انـؼـزتـُــح نغح ذذرَض انًقزر:  .8

 فـــصــهــٍ َظاو انذراطح:  .9

 د.  َثُهح ػهٍ إطًاػُم انًرىكم يؼذ) و( يىاصفاخ انًقزر:  .11

  ذارَخ اػرًاد يىاصفاخ انًقزر:  .11
 

II. :وصف انًقزر 
ٚمَذو ْزا انًمشس أْى يُبْظ انجؾش انؼهًٙ فٙ يغبل انهغخ ٔاألدة ٔانجالغخ، كًب ٚزُبٔل انخطٕاد انزٙ ُٚجغٙ ارخبرْب إلػذاد ثؾش    

ػهًٙ؛ نٛزًكٍ انطبنت يٍ كزبثخ ثؾش ػهًٙ ػهٗ ٔفك لٕاػذ انجؾش انؼهًٙ فٙ انًغبالد انغبثمخ، ٔٚزؾمك رنك ثٕاعطخ 

 نزًبسٍٚ ٔانؼًم انضُبئٙ ٔانغًبػٙ ٔانزؼهى انزارٙ ٔانًغزمم.انًؾبضشاد ٔانُمبؽبد انقفٛخ ٔا
 

III. :يخزجاخ انرؼهى 

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

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

انطانة نًرطهثاخ انثزَايج األكادًٍَ طُكىٌ  اطرُفاءتؼذ 

 قادراػهً أٌ:

انطانة نًرطهثاخ انًقزر انذراطٍ طُكىٌ قادرا  تؼذ اطرُفاء

 ػهً أٌ:

A4 

 

 

 ٚقف يُبْظ انجؾش انهغٕ٘ ٔاألدثٙ a1 ٚظٓش يؼشفخ ثأعظ انجؾش انؼهًٙ ٔيُبْغّ

a2  ٚؾشػ خطٕاد إػذاد انجؾش انؼهًٙ ٔرؾمٛك

 ثبنكبيم ٔثكبفخ انزفبفٛم ٔاإلعشاءادانًخطٕطبد 
 

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

 اطرزاذُجُح انرقىَى اطرزاذُجُح انرذرَض  يخزجاخ انًقزر / انًؼزفح وانفهى

a1 ٕ٘ـــ انًؾبضشح انزفبػهٛخ انزٙ ٚزى يٍ خالنٓب  ٔاألدثٙ.ٚقف يُبْظ انجؾش انهغ

ػشك انًفبْٛى ٔانًُبْظ انشئٛغخ فٙ 

 انًمشس

 ـــ االخزجبساد انمقٛشح

a2 ًٙٚؾشػ خطٕاد إػذاد انجؾش انؼه.

ٔرؾمٛك انًخطٕطبد ثبنكبيم ٔثكبفخ انزفبفٛم 

 ٔاإلعشاءاد

 ـــ انزًبسٍٚ ٔانًؾبضشاد

 ـــ يغًٕػبد انُمبػ ٔانؾٕاساد 

 

 ـــ انزكهٛفبد 

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

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

 قادرا طُكىٌ األكادًٍَ انثزَايج نًرطهثاخ انطانة اطرُفاء تؼذ

 أٌ: ػهً

 قادرا طُكىٌ انذراطٍ انًقزر نًرطهثاخ انطانة اطرُفاء تؼذ

 أٌ: ػهً

B2  ً1 ٚؾهم انُقٕؿ انًخزهفخ نغٕٚبً ٔأدثٛبb  ًٚٛض ثٍٛ األَٕاع انًخزهفخ يٍ يُبْظ انجؾش ٔيغبالد

 رطجٛمبرٓب فٙ رؾهٛم انُقٕؿ

B4  انًخزهفخٚقُف انًقبدس انهغٕٚخ ٔاألدثٛخ ٔانًؼبعى b2 انًؼهٕيبد يٍ انكزت إلػذاد ثؾٕس فٙ يغبل  ٚغزُجظ

 انجؾش انهغٕ٘ ٔاألدثٙ ٔانجالغٙ

 

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

1b ًٚٛض ثٍٛ األَٕاع انًخزهفخ يٍ يُبْظ انجؾش.

 ٔيغبالد رطجٛمبرٓب فٙ رؾهٛم انُقٕؿ

 انُمبؽبد انقفٛخ -

 
 اخزجبساد لقٛشح -

 

b2انًؼهٕيبد يٍ انكزت إلػذاد ثؾٕس  . ٚغزُجظ

 فٙ يغبل انجؾش انهغٕ٘ ٔاألدثٙ ٔانجالغٙ
 انؼًم انضُبئٙ ٔانغًبػٙ -

 انُمبؽبد انقفٛخ -

 انزًبسٍٚ -

 أَؾطخ ففٛخ -

 

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

 (: انًهاراخ انًهُُح وانؼًهُح CILOsيخزجاخ ذؼهى انًقزر ) (: انًهاراخ انًهُُح وانؼًهُحPILOs)يخزجاخ ذؼهى انثزَايج

انطانة نًرطهثاخ انثزَايج األكادًٍَ طُكىٌ  اطرُفاءتؼذ 

 قادراػهً أٌ:

انطانة نًرطهثاخ انًقزر انذراطٍ طُكىٌ قادرا  تؼذ اطرُفاء

 ػهً أٌ:

C2  ٚغزؼًم انًقبدس انهغٕٚخ ٔاألدثٛخ ٔانًؼبعى انهغٕٚخ

 ٔانًقطهؾٛخ

c1   ٚغزؼًم لٕاػذ انجؾش انؼهًٙ فٙ انشعٕع إنٗ انًقبدس

 ٔانًشاعغ ٔيُٓغٛخ رٕصٛمٓب.

C3  ًُٚمذ انُقٕؿ انًخزهفخ ٔانُظشٚبد انهغٕٚخ ٔاألدثٛخ ٔفمب

 نهًُبْظ انؾذٚضخ

c2 .ٚطجك انًُبْظ انؾذٚضخ فٙ َمذ انُقٕؿ انًخزهفخ 

C4 .ًُٙٚغض يؾشٔع ثؾش ػه c3  .ًٙٚكزت ثؾضبً ػهًٛبً ػهٗ ٔفك لٕاػذ انجؾش انؼه 

 

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

c1 ٗٚغزؼًم لٕاػذ انجؾش انؼًهٙ فٙ انشعٕع إن .

 .انًقبدس ٔانًشاعغ ٔيُٓغٛخ رٕصٛمٓب.

ـــ يؾبضشاد نزٕضٛؼ ٔيُبلؾخ 

 انًٓبساد

 أَؾطخ ففٛخ

c2ـــ رًبسٍٚ ٔرذسٚجبد رغبػذ انطبنت ػهٗ  .. ٚطجك انًُبْظ انؾذٚضخ فٙ َمذ انُقٕؿ انًخزهفخ

 رًُٛخ انًٓبساد

 ـــ أَؾطخ ففٛخ

 c3.ًٙـــ يؾبضشاد نزٕضٛؼ ٔيُبلؾخ  . ٚكزت ثؾضبً ػهًٛبً ػهٗ ٔفك لٕاػذ انجؾش انؼه

 انًٓبساد 

ـــ رًبسٍٚ ٔرذسٚجبد رغبػذ انطبنت ػهٗ 

 رًُٛخ انًٓبساد

ـــ ركهٛفبد 

 ٔٔاعجبد

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

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

انطانة نًرطهثاخ انثزَايج األكادًٍَ طُكىٌ  تؼذ اطرُفاء

 قادراػهً أٌ:

انطانة نًرطهثاخ انًقزر انذراطٍ طُكىٌ قادرا  تؼذ اطرُفاء

 ػهً أٌ:

D2  ٚغزؼًم انزكُٕنٕعٛب فٙ يغبل رؼهى انهغخ ٔرؼهًٛٓب

 ٔأغشاك انجؾش انؼهًٙ.

d1 .ٚغزؼًم اإلَزشَذ كًشعغ نألثؾبس فٙ يغبل انذساعخ 

 

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

 اطرزاذُجُح انرقىَى اطرزاذُجُح انرذرَض يخزجاخ انًقزر 

d1 ٚغزؼًم اإلَزشَذ كًشعغ نألثؾبس فٙ يغبل .

 انذساعخ.

 ـــ ركهٛفبد ٔٔاعجبد ـــ انزؼهى انزارٙ ٔانًغزمم

  ـــ ؽهمبد َمبؽٛخ ٚغشٚٓب انطالة 

 
 

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

 نهًقزر يغ ذحذَذ انظاػاخ انًؼرًذج نها.  

 كراتح وحذاخ /يىاضُغ يحرىي انًقزر

 أوال:انجاَة انُظزٌ                                                        

 انزقى
وحذاخ/ يىضىػاخ 

 انًقزر
 انًىاضُغ انرفصُهُح

ػذد 

 األطاتُغ

انظاػاخ 

 انفؼهُح
 يخزجاخ ذؼهى انًقزر

 خيمذي 1

انزؼشٚف ثًفٕٓو انجؾش انؼهًٙ،  -

ٔأْذافّ، ٔرطٕس يشاؽهّ، 

 ٔخقبئقّ، ٔإَٔاػّ

انزؼشٚف ثبنًُٓظ انؼهًٙ ـــ 

 ٔانًُٓغٛخ

1 3 a1 

2 
يُبْظ انجؾش األدثٙ 

 ٔانهغٕ٘

 ـــــ انًُٓظ انزبسٚخٙ    

 ـــــ انًُٓظ انُفغٙ  

 ــــ انًُٓظ انفُٙ    

 ـــــ انًُٓظ انزكبيهٙ 

 ــــ انًُٓظ انٕففٙ  

 ـــ انًُٓظ انًؼٛبس٘ 

 ـــــ انًُٓظ انًمبسٌ       

 

4 

 

12 
a1،b1،c2 

3 
خطٕاد إػذاد انجؾش 

 انؼهًٙ

 ـــــ اخزٛبس انًٕضٕع

 ـــــ ٔضغ خطخ 

ـــــ يقبدس انجؾش، إَٔاػٓب، آنٛخ 

انزؼشف ػهٛٓب، ثطبلبد انزؼشٚف 

 ثٓب

ــــــ انًبدح انؼهًٛخ، رؼشٚفٓب، 

أًْٛزٓب، طشٚمخ عًؼٓب، ٔعبئم 

8 24 

a2 

،b1،b2،c1،c2،c3،d1 
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رذُٔٚٓب، آنٛخ رشرٛجٓب ثقٕسح 

 يُٓغٛخ

طشق َمم انًؼهٕيبد يٍ  -

 انًقبدس

ــ انٕٓايؼ، أًْٛزٓب، ٔظبئفٓب، ـــ

 طشق انزًٓٛؼ

ـــــ ػاليبد انزشلٛى، طشق 

اعزؼًبنٓب، ثٛبٌ يٕاضؼٓب فٙ 

 انجؾش

ــــ يشؽهخ كزبثخ انجؾش، أًْٛزٓب، 

 انغٕاَت انزٙ ٚذٔس ػهٛٓب انجؾش

ـــــ كزبثخ يغٕدح انجؾش ٔخبرًزّ، 

 يشاعؼخ انجؾش ٔرُمٛؾّ

 ــــ رُظٛى لبئًخ انًقبدس

 انفٓبسطــــــ 

 رؾمٛك انًخطٕطبد 4

ـــــ أًْٛخ انزؾمٛك، انزؼشٚف 

ٔانًُٓظ، ففبد انًؾمك، 

 خطٕاد انزؾمٛك

1 3 a2 

  42 14  إجًانٍ األطاتُغ وانظاػاخ

 

 ثاَُا:انجاَة انؼًهٍ:    )إٌ ُوجذ(
 ركزت رغبسة )يٕاضٛغ( انؼًهٙ

 يخزجاخ انرؼهى انظاػاخ انفؼهُح األطاتُغػذد  انرجارب انؼًهُح انزقى

1.      

2.      

    إجًانٍ األطاتُغ وانظاػاخ

 

V. :اطرزاذُجُح انرذرَض 
 انًؾبضشح انزفبػهٛخ انزٙ ٚزى يٍ خالنٓب ػشك انًفبْٛى ٔانًُبْظ انشئٛغخ فٙ انًمشس.-1

 انزًبسٍٚ ٔانًؾبضشاد.-2

 يغًٕػخ انُمبػ ٔانؾٕاساد.-3

 انُمبؽبد انقفٛخ.-4

 انؼًم انضُبئٙ ٔانغًبػٙ.-5

 انزًبسٍٚ-6

 يؾبضشاد نزٕضٛؼ ٔيُبلؾخ انًٓبساد.-7

 رًبسٍٚ ٔرذسٚجبد رغبػذ انطبنت ػهٗ رًُٛخ انًٓبساد.-8

 انزؼهى انزارٕٛانًغزمم.-9

 ؽهمبد َمبؽٛخ ٚغشٚٓب انطالة. -11
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VI. :األَشطح وانركهُفاخ 
 انذرجح األعجٕع يخزجاخ انرؼهى انُشاط / انركهُف انزقى

 a1-b1 3 5 1انزكهٛف 1

 a1- b1-c2-d1 4 5 2انزكهٛف 2

 a2-b2- c1-d1 6 5 1انٕاعجبد 3

 a2-b2- c1-c3-d1 7 5 2انٕاعجبد 4

 
 

VII. :ذقُُى انرؼهى 

 انذرجح األطثىع أَشطح انرقُُى انزقى

َظثح انذرجح إنً 

درجح  انرقىَى 

 انُهائٍ

 انًخزجاخ انرٍ َحققها

 a1- b1-c2-d1 %11 11 4،3 انزكبنٛف 1

 a2-b2- c1-c3-d1 %11 11 7،6 انٕاعجبد 2

3 
 8 اخزجبس يُزقف انفقم

21 21% 
a1-a2-b1-b2-c1-c2-

d1 

4 
 16 االخزجبس انُٓبئٙ

61 61% 
a1-a2-b1-b2-c1-c2-

d1-c3 

 
 

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

 : ) ال ذشَذ ػٍ يزجؼٍُ( انًزاجغ انزئُظح

 و ، يُبْظ رغذٚذ فٙ انُؾٕ ٔ انجالغخ ٔانزفغٛش ٔاألدة ، يكزجخ األعشح ، انمبْشح.2113أيٍٛ انخٕنٙ  .1

 و، يُٓظ رؾمٛك انُقٕؿ َٔؾشْب، 1975د. َٕس٘ انمٛغٙ ٔ د. عبيٙ انؼبَٙ  .2

 انًزاجغ انًظاػذج

 .انًؤعغخ انؼشثٛخ نهذساعبد ٔانُؾشو ، يُٓظ انجؾش األدثٙ ، 2112د. ػهٙ عٕاد انطبْش،  .1

 و(،  يُبْظ رؾمٛك انزشاس ثٍٛ انمذايٗ ٔانًؾذصٍٛ، يكزجخ انخبَغٙ.1986د. سيضبٌ ػجذ انزٕاة، ) .2

 يىاد إنكرزوَُح وإَرزَد:    )إٌ وجذخ(

 يٕلغ أسؽٛف نزؾًٛم انكزت

https://archive.org/search.php?query=%D8%A7%D9%84% 

D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9 

 

 

IX. :انضىاتظ وانظُاطاخ انًرثؼح فٍ انًقزر 

 

 : طُاطح حضىر انفؼانُاخ انرؼهًُُح  .1

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

ٔغٛبة انطالة نهمغى ٔٚؾشو انطبنت يٍ دخٕل االيزؾبٌ فٙ ؽبل رغبٔص انغٛبة ٚمذو أعزبر انًمشس رمشٚشاً ثؾضٕس  -

https://archive.org/search.php?query=%D8%A7%D9%84%25
https://archive.org/search.php?query=%D8%A7%D9%84%25
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 % ٔٚزى إلشاس انؾشيبٌ يٍ يغهظ انمغى.25

 انحضىر انًرأخز:  .2

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

 انًمشس، ٔػُذ ػذو االنزضاو ًُٚغ يٍ دخٕل انًؾبضشحيشاد ٚؾزس ؽفٕٚبً يٍ أعزبر 

 ضىاتظ االيرحاٌ:  .3

 فٙ ؽبل رأخش انطبنت ػٍ االيزؾبٌ انُقفٙ نُقف عبػخ ٚؾك ألعزبر انًمشس انغًبػ نّ ثبنذخٕل. -

 فٙ ؽبل رغٛت انطبنت ػٍ ؽضٕس االيزؾبٌ انُقفٙ ٚؾك ألعزبر انًمشس أٌ ٚزخز يب ٚشاِ يُبعجبً نؼالط انؾبنخ. -

 ( دلٛمخ يٍ ثذء االيزؾبٌ 21ال ٚغًؼ نهطبنت دخٕل االيزؾبٌ انُٓبئٙ إرا رأخش يمذاس ) -

 إرا رغٛت انطبنت ػٍ االيزؾبٌ انُٓبئٙ رطجك انهٕائؼ انخبفخ ثُظبو االيزؾبٌ فٙ انكهٛخ.   

 انرؼُُُاخ وانًشارَغ:  .4

 ٚؾذد أعزبر انًمشس َٕع انزؼُٛٛبد فٙ ثذاٚخ انفقم ٔٚؾذد يٕاػٛذ رغهًٛٓب. -

 ٚجٍٛ أعزبر انًمشس انضٕاثظ ٔانمٕاػذ نزُفٛز انزكهٛفبد ٔرغهًٛٓب. -

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

 انغش:  .5

 فٙ ؽبل صجٕد لٛبو انطبنت ثبنغؼ فٙ االيزؾبٌ انُقفٙ أٔ انُٓبئٙ رطجك ػهّٛ الئؾخ ؽؤٌٔ انطالة.-

 فٙ ؽبل صجٕد لٛبو انطبنت ثبنغؼ أٔ انُمم فٙ انزكهٛفبد ٔانًؾبسٚغ ٚؾشو يٍ انذسعخ انًخققخ نهزكهٛف. -

 االَرحال:  .6

 فٙ ؽبنخ ٔعٕد ؽخـ ُٚزؾم ؽخقٛخ طبنت ألداء االيزؾبٌ َٛبثخ ػُّ رطجك انالئؾخ انخبفخ ثزنك. -

 طُاطاخ أخزي:  .7

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

 

 :انهغُخ اإلؽشافٛخ 

 انزٕلٛغ انقفخ انٕظٛفٛخ االعى و

  َبئت انؼًٛذ نهذساعبد انؼهٛب  د/ ػثاص يطهز 1

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

  َبئت سئٛظ انغبيؼخ نهؾئٌٕ األكبدًٚٛخ أ.د/ إتزاهُى انًطاع 3
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 خطح يقزر يُاهج تحث

 
I. يؼهىياخ ػٍ يذرص انًقزر: 

 االطى د. َثُهح ػهٍ إطًاػُم انًرىكم / أطثىػُا(3)  انظاػاخ انًكرثُح

 انًكاٌ ورقى انهاذف 738165730 انظثد األحذ االثٍُُ انثالثاء األرتؼاء انخًُض

 انثزَذ اإلنكرزوٍَ       

 

II. :يؼهىياخ ػايح ػٍ انًقزر 
 يُاهج تحث اطى انًقزر:  .1

 DR64 ريش انًقزر ورقًه:  .2

 انظاػاخ انًؼرًذج نهًقزر:  .3

 انظاػاخ
 انًجًىع

 ذذرَة ػًهٍ طًُار َظزٌ

 3 ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ 3

 انفصم انثاٍَ-انثانث انًظرىي وانفصم انذراطٍ:  .4

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

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

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

 انهغح انؼزتُح نغح ذذرَض انًقزر:  .8

 كهُح انهغاخ يكاٌ ذذرَض انًقزر:   .9

 

III. :ٍوصف  انًقزر انذراط 
انهغخ ٔاألدة ٔانجالغخ، كًب ٚزُبٔل انخطٕاد انزٙ ُٚجغٙ ارخبرْب إلػذاد ثؾش ٚمَذو ْزا انًمشس أْى يُبْظ انجؾش انؼهًٙ فٙ يغبل 

ػهًٙ؛ نٛزًكٍ انطبنت يٍ كزبثخ ثؾش ػهًٙ ػهٗ ٔفك لٕاػذ انجؾش انؼهًٙ فٙ انًغبالد انغبثمخ، ٔٚزؾمك رنك ثٕاعطخ 

 غزمم.انًؾبضشاد ٔانُمبؽبد انقفٛخ ٔانزًبسٍٚ ٔانؼًم انضُبئٙ ٔانغًبػٙ ٔانزؼهى انزارٙ ٔانً

 

IV.  :يخزجاخ انرؼهى انًقصىدج نهًقزر 

 أٌ َكىٌ انطانة قادراً ػهً أٌ :

 ٚقف يُبْظ انجؾش انهغٕ٘ ٔاألدثٙ.1

 ٚؾشػ خطٕاد إػذاد انجؾش انؼهًٙ ٔرؾمٛك انًخطٕطبد ثبنكبيم ٔثكبفخ انزفبفٛم ٔاإلعشاءاد.2

 رؾهٛم انُقٕؿًٚٛض ثٍٛ األَٕاع انًخزهفخ يٍ يُبْظ انجؾش ٔيغبالد رطجٛمبرٓب فٙ .3

 .ٚغزُجظ انًؼهٕيبد يٍ انكزت إلػذاد ثؾٕس فٙ يغبل انجؾش انهغٕ٘ ٔاألدثٙ ٔانجالغ4ٙ

 ٚغزؼًم لٕاػذ انجؾش انؼهًٙ فٙ انشعٕع إنٗ انًقبدس ٔانًشاعغ ٔيُٓغٛخ رٕصٛمٓب .5

 ٚطجك انًُبْظ انؾذٚضخ فٙ َمذ انُقٕؿ انًخزهفخ .6

 . ٚكزت ثؾضبً ػهًٛبً ػهٗ ٔفك لٕاػذ انجؾش انؼهًٙ 7

 .ٚغزؼًم اإلَزشَذ كًشعغ نألثؾبس فٙ يغبل انذساعخ8
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V. :يحرىي انًقزر 

 :انجاَة انُظزٌ
 انظاػاخ انفؼهُح األطثىع انًٕاضٛغ انزفقٛهٛخ ٔؽذاد انًمشس انشلى

 خيمذي 1

ــــ انزؼشٚف ثبنجؾش انؼهًٙ، ٔأْذافّ، 

 ٔخقبئقّ، ٔإَٔاػّٔرطٕس يشاؽهّ، 

 ـــــ انزؼشٚف ثبنًُٓظ انؼهًٙ ٔانًُٓغٛخ
1 3 

 يُبْظ انجؾش األدثٙ 2
 ـــــ انًُٓظ انزبسٚخٙ    

 ـــــ انًُٓظ انُفغٙ      
2 3 

 يُبْظ انجؾش األدثٙ 3
 ــــ انًُٓظ انفُٙ    

 ـــــ انًُٓظ انزكبيهٙ     
3 3 

4 
 يُبْظ انجؾش انهغٕ٘

 

 ــــ انًُٓظ انٕففٙ  

 ـــ انًُٓظ انًؼٛبس٘
4 3 

5 
 يُبْظ انجؾش انهغٕ٘

 

 ــــ انًُٓظ انزبسٚخٙ

 ـــــ انًُٓظ انًمبسٌ
5 3 

 خطٕاد إػذاد انجؾش انؼهًٙ 6
 ـــــ اخزٛبس انًٕضٕع

 ــــ ٔضغ خطخ
6 3 

 خطٕاد إػذاد انجؾش انؼهًٙ 7
ـــــ يقبدس انجؾش، إَٔاػٓب، آنٛخ 

 انزؼشف ػهٛٓب، ثطبلبد انزؼشٚف ثٓب
7 3 

 3 8  اخزجبس يُزقف انفقم 8

 خطٕاد إػذاد انجؾش انؼهًٙ 9

ـــــ انًبدح انؼهًٛخ، رؼشٚفٓب، أًْٛزٓب، 

طشٚمخ عًؼٓب، ٔعبئم رذُٔٚٓب، آنٛخ 

 رشرٛجٓب ثقٕسح يُٓغٛخ

9 3 

 3 11 ـــــ طشق َمم انًؼهٕيبد يٍ انًقبدس خطٕاد إػذاد انجؾش انؼهًٙ 10

 خطٕاد إػذاد انجؾش انؼهًٙ 11

ـــــ انٕٓايؼ، أًْٛزٓب، ٔظبئفٓب، طشق 

 انزًٓٛؼ

ـــــ ػاليبد انزشلٛى، ثٛبٌ يٕاضؼٓب فٙ 

 انجؾش

11 3 

 خطٕاد إػذاد انجؾش انؼهًٙ 12
ــــ يشؽهخ كزبثخ انجؾش، أًْٛزٓب، 

 انغٕاَت انزٙ ٚذٔس ػهٛٓب انجؾش
12 3 

 خطٕاد إػذاد انجؾش انؼهًٙ 13
ـــــ كزبثخ يغٕدح انجؾش ٔخبرًزّ، 

 يشاعؼّ انجؾش ٔرُمٛؾّ
13 3 

 خطٕاد إػذاد انجؾش انؼهًٙ 14
 ـــــ رُظٛى لبئًخ انًقبدس

 ــــــ انفٓبسط
14 3 

 رؾمٛك انًخطٕطبد 15
ـــــ أًْٛخ انزؾمٛك، انزؼشٚف ٔانًُٓظ، 

 ففبد انًؾمك، خطٕاد انزؾمٛك
15 3 

 3 16  انفقمس َٓبٚخ اخزجب 16

 48 16 ػذد األطاتُغ وانظاػاخ
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 انجاَة انؼًهٍ:       )إٌ ُوجذ(
 كراتح ذجارب )يىاضُغ / يهاو( انُشاط انؼًهٍ

 انظاػاخ انفؼهُح ػذد األطاتُغ انًهاو / انرجارب انؼًهُح انزقى

1.     

2.     

   إجًانٍ األطاتُغ وانظاػاخ

 

VI. اطرزاذُجُاخ انرذرَض 
 ٔانًُبْظ انشئٛغخ فٙ انًمشس.انًؾبضشح انزفبػهٛخ انزٙ ٚزى يٍ خالنٓب ػشك انًفبْٛى -1

 انزًبسٍٚ ٔانًؾبضشاد.-2

 يغًٕػخ انُمبػ ٔانؾٕاساد.-3

 انُمبؽبد انقفٛخ.-4

 انؼًم انضُبئٙ ٔانغًبػٙ.-5

 انزًبسٍٚ-6

 يؾبضشاد نزٕضٛؼ ٔيُبلؾخ انًٓبساد.-7

 رًبسٍٚ ٔرذسٚجبد رغبػذ انطبنت ػهٗ رًُٛخ انًٓبساد.-8

 انزؼهى انزارٕٛانًغزمم.-9

 ؽهمبد َمبؽٛخ ٚغشٚٓب انطالة-11

 

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

 5 3 1انزكهٛف 1

 5 4 2انزكهٛف 2

 5 6 1انٕاعجبد 3

 5 7 2انٕاعجبد 4

 

VIII. :ذقُُى انرؼهى 

 انذرجح يىػذ انرقىَى/ انُىو وانرارَخ يىضىػاخ انرقىَى انزقى

 انىسٌ انُظثٍ

)َغجخ انذسعخ إنٗ دسعخ  

 انزمٕٚى انُٓبئٙ(

 %11 11 3.4األعجٕع:  انزكهٛف  .1

 %11 11 6.7األعجٕع:   انٕاعجبد  .2

 %21 21 8األعجٕع:    اخزجبس يُزقف انفقم .3

 %61 61 16األعجٕع:   االخزجبس انُٓبئٙ .4

 %111 111 انًجًىع
 

  



 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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IX. :يصادر انرؼهى 
 انًشاعغ انشئٛغخ:

 و ، يُبْظ رغذٚذ فٙ انُؾٕ ٔ انجالغخ ٔانزفغٛش ٔاألدة ، يكزجخ األعشح ، انمبْشح.2113أيٍٛ انخٕنٙ  -1

 .و، يُٓظ رؾمٛك انُقٕؿ َٔؾشْب1975د. َٕس٘ انمٛغٙ ٔ د. عبيٙ انؼبَٙ  -2

 انًشاعغ انًغبػذح:

  ،و ، يُٓظ انجؾش األدثٙ ، انًؤعغخ انؼشثٛخ نهذساعبد ٔانُؾش2112د. ػهٙ عٕاد انطبْش. 

  ٌو(، يُبْظ رؾمٛك انزشاس ثٍٛ انمذايٗ ٔانًؾذصٍٛ، يكزجخ انخبَغٙ.1986ػجذ انزٕاة، )د. سيضب 

 )إٌ ٔعذد(يٕاد إنكزشَٔٛخ ٔإَزشَذ:

 يٕلغ أسؽٛف نزؾًٛم انكزت

https://archive.org/search.php?query=%D8%A7%D9%84% 

D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9 

 

 انضىاتظ وانظُاطاخ انًرثؼح فٍ انًقزر: .3

 : طُاطح حضىر انفؼانُاخ انرؼهًُُح  .1

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

% 25ؽبل رغبٔص انغٛبة ٚمذو أعزبر انًمشس رمشٚشاً ثؾضٕس ٔغٛبة انطالة نهمغى ٔٚؾشو انطبنت يٍ دخٕل االيزؾبٌ فٙ 

 ٔٚزى إلشاسانؾشيبٌ يٍ يغهظ انمغى.

 انحضىر انًرأخز:  .2

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

 يشاد ٚؾزس ؽفٕٚبً يٍ أعزبر انًمشس، ٔػُذ ػذو االنزضاو ًُٚغ يٍ دخٕل انًؾبضشح

 االيرحاٌ:ضىاتظ   .3

 فٙ ؽبل رأخش انطبنت ػٍ االيزؾبٌ انُقفٙ نُقف عبػخ ٚؾك ألعزبر انًمشس انغًبػ نّ ثبنذخٕل. -

 فٙ ؽبل رغٛت انطبنت ػٍ ؽضٕس االيزؾبٌ انُقفٙ ٚؾك ألعزبر انًمشس أٌ ٚزخز يب ٚشاِ يُبعجبً نؼالط انؾبنخ. -

 ( دلٛمخ يٍ ثذء االيزؾبٌ 21ال ٚغًؼ نهطبنت دخٕل االيزؾبٌ انُٓبئٙ إرا رأخش يمذاس ) -

 إرا رغٛت انطبنت ػٍ االيزؾبٌ انُٓبئٙ رطجك انهٕائؼ انخبفخ ثُظبو االيزؾبٌ فٙ انكهٛخ.

 انرؼُُُاخ وانًشارَغ:  .4

 ٚؾذد أعزبر انًمشس َٕع انزؼُٛٛبد فٙ ثذاٚخ انفقم ٔٚؾذد يٕاػٛذ رغهًٛٓب. -

 ٍٛ أعزبر انًمشس انضٕاثظ ٔانمٕاػذ نزُفٛز انزكهٛفبد ٔرغهًٛٓب.ٚج -

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

 انغش:  .5

 فٙ ؽبل صجٕد لٛبو انطبنت ثبنغؼ فٙ االيزؾبٌ انُقفٙ أٔ انُٓبئٙ رطجك ػهّٛ الئؾخ ؽؤَٔبنطالة.-

 ؽبل صجٕد لٛبو انطبنت ثبنغؼ أٔ انُمم فٙ انزكهٛفبد ٔانًؾبسٚغ ٚؾشو يٍ انذسعخ انًخققخ نهزكهٛف.فٙ  -

 االَرحال:  .6

 فٙ ؽبنخ ٔعٕد ؽخـ ُٚزؾم ؽخقٛخ طبنت ألداء االيزؾبٌ َٛبثخ ػُّ رطجك انالئؾخ انخبفخ ثزنك.

 طُاطاخ أخزي:  .7

 نزكهٛفبد ..... انخ.أ٘ عٛبعبد أخشٖ يضم اعزخذاو انًٕثبٚم أٔ يٕاػٛذ رغهٛى ا

 

https://archive.org/search.php?query=%D8%A7%D9%84%25
https://archive.org/search.php?query=%D8%A7%D9%84%25


 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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