
 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

 انمظى رئُض

 د/ ػذَاٌ انشؼُثٍأ.و.

 انجايؼح رئُض

 أ.د/ انماطى ػثاص

  

 

1 

 1ذىصُف يمزر َحى

I. :يؼهىياخ ػايح ػٍ انًمزر 

 1َحى  :اطى انًمزر  .1

 DR 13 ريش انًمزر ورلًه:  .2

 انظاػاخ انًؼرًذج  .3
 اإلجًانٍ ذذرَة ػًهٍ طًُار يحاضزج

3    3 

 األولانفصم  -األول  انًظرىي وانفصم انذراطٍ:  .4

 ال َىجذ :(انًرطهثاخ انظاتمح نذراطح انًمزر)إٌ وجذخ  .5

 DR 12 (:انًرطهثاخ انًصاحثح )إٌ وجذخ  .6

 انهغح انؼزتُح –تكانىرَىص  ذرص نه انًمزر:َانثزَايج انذٌ   .7

 انهغح انؼزتُح نغح ذذرَض انًمزر:  .8

 فصهٍ َظاو انذراطح:  .9

 أ.أسهار يحًذ نطف فاَغ يؼذ)و( يىاصفاخ انًمزر:  .11

  ذارَخ اػرًاد يىاصفاخ انًمزر:  .11
 

II. :وصف انًمزر 
ٚششح انًمشس لٕاػذ انُذٕ انؼشثٙ األعبعٛخ؛ نٛزًكٍ انطبنت يٍ انؼجؾ انظذٛخ نهكهًبد َطمبً، ٔكزبثخً، ٔلشاءحً ثذغت انٕظبئف  

انُذٕٚخ انزٙ رؤدٚٓب فٙ انجًم انًخزهفخ، ٔأدكبيٓب اإلػشاثٛخ، ٔػاليبرٓب األطهٛخ، ٔانفشػٛخ. ٔٚزؼشف ػهٗ ثؼغ انًظطهذبد 

يؼزًذاً ػهٗ ٔاإلػشاة، ٔانزؼزس، ٔانثمم، ٔانًُبعجخ، ٔانُكشح، ٔانًؼشفخ.ٔٚؼشة انكهًبد ٔانجًم إػشاثبً عهًٛبً. ، انُذٕٚخ كبنجُبء

انًذبػشاد انزٙ رؼشع انًفبْٛى، ٔاأليثهخ انزٕػٛذٛخ، ٔانزذسٚجبد انزٙ رغبػذ ػهٗ رًُٛخ انًٓبساد. ٔٚؼذ يمشس انمشاءح 

 ٔانًذبدثخ يزطهجب يظبدجب نّ. 
 

III.  انرؼهى:يخزجاخ 
((A انًؼزفح وانفهى 

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

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

تؼذ اطرُفاء انطانة نًرطهثاخ انثزَايج انذراطٍ طُكىٌ لادرا 

 :أٌػهً 

تؼذ اطرُفاء انطانة نًرطهثاخ انًمزر انذراطٍ طُكىٌ لادرا 

 :أٌػهً 

A1  ًَظهز يؼزفح ػانُح تاطرؼًاالخ انهغح انؼزتُح َطما

 ولزاءج ًوكراتحً.

a1   ٚٔ تٍُ أَىاع اإلػزاب  انفزقؼّشف انًظطهذبد انُذٕٚخ

نهىصىل إنً ضثظ انكهًاخ ضثطاً إػزاتُاً طهًُاً َطماً 

 ولزاءجً وكراتحً.
 

 رتظ يخزجاخ انرؼهى تاطرزاذُجُاخ انرذرَض وانرمُُى

 رتظ يخزجاخ ذؼهى انًمزر )انًؼزفح وانفهى( تاطرزاذُجُح انرذرَض وانرمُُى:

 اطرزاذُجُح انرمىَى اطرزاذُجُح انرذرَض  يخزجاخ انًمزر / انًؼزفح وانفهى

- a1  ٚتٍُ  انفزقانُذٕٚخ ٔانًظطهذبد  ؼّشف

أَىاع اإلػزاب نهىصىل إنً ضثظ انكهًاخ ضثطاً 

 .إػزاتُاً طهًُاً َطماً ولزاءجً وكراتحً 

انًذبػشاد انزفبػهٛخ انزٙ رؼشع  -

 انًفبْٛى.

 انزًبسٍٚ ٔانًذبػشاد. -

 انًُبلشبد انظفٛخ. -

 انمشاءح انفشدٚخ ثئششاف انًذسط. -

 انزكهٛفبد. -

 انزمٛٛى انشفٓٙ. -

 اخزجبساد انزذظٛم. -

 انمظٛشح.االخزجبساد  -
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((B انًهاراخ انذهُُح 
 ( PILOs)( يغ يخزجاخ ذؼهى انثزَايج CILOsيىاءيح يخزجاخ ذؼهى انًمزر )

 (: انذهُُح CILOsيخزجاخ ذؼهى انًمزر ) : انذهُُح(PILOs)يخزجاخ ذؼهى انثزَايج

تؼذ اطرُفاء انطانة نًرطهثاخ انثزَايج انذراطٍ 

 :أٌطُكىٌ لادرا ػهً 

 :أٌتؼذ اطرُفاء انطانة نًرطهثاخ انًمزر انذراطٍ طُكىٌ لادرا ػهً 

B1  ًٚٛض االعزؼًبالد انهغٕٚخ انًخزهفخ نهغخ

 انؼشثٛخ، ٔٚظُف األخطبء.

b1 

 

b2 

 ٚظُف األعًبء إنٗ َكشاد ٔيؼبسف. -

ٚظُف األخطبء انُذٕٚخ انُبجًخ ػٍ عٕء فٓى انًؼُٗ، ٔانُبجًخ  -

 ػٍ ػذو انزضاو انمبػذح انُذٕٚخ.

B2  ًٚذهم انُظٕص انًخزهفخ رذهٛالً نغٕٚب

 ٔأدثٛبً.

.b3 - .ُٗٚكشف أثش اإلػشاة ٔػاليبرّ فٙ انًؼ 

 

 رتظ يخزجاخ ذؼهى انًمزر )انًهاراخ انذهُُح( تاطرزاذُجُح انرذرَض وانرمُُى:                                                     

 اطرزاذُجُح انرمىَى   اطرزاذُجُح انرذرَض يخزجاخ انًمزر/ انًهاراخ انذهُُح 

b1.ــــ ٚظُف األعًبء إنٗ َكشاد ٔيؼبسف 

 b2 ٍــــ ٚظُف األخطبء انُذٕٚخ انُبجًخ ػ

عٕءفٓى انًؼُٗ، ٔانُبجًخ ػٍ ػذو انزضاو انمبػذح 

 انُذٕٚخ.

 انًذبػشاد انزٕػٛذٛخ  -

 انُمبشبد انظفٛخ -

 انؼظف انزُْٙ  -

 انزًبسٍٚ -

 انزكهٛفبد  -

 انمظٛشحاالخزجبساد  -

 ٔاججبد -

 اخزجبساد انزذظٛم -

.b3.ُٗانًذبػشاد انزٕػٛذٛخ - ٚكشف أثش اإلػشاة ٔػاليبرّ فٙ انًؼ 

 انُمبشبد انظفٛخ -

 أَشطخ طفٛخ -

 

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

 (: انًهُُح وانؼًهُح CILOsيخزجاخ ذؼهى انًمزر ) انًهُُح وانؼًهُح: (PILOs)يخزجاخ ذؼهى انثزَايج

تؼذ اطرُفاء انطانة نًرطهثاخ انثزَايج انذراطٍ 

 :أٌطُكىٌ لادرا ػهً 

 :أٌتؼذ اطرُفاء انطانة نًرطهثاخ انًمزر انذراطٍ طُكىٌ لادرا ػهً 

C1  ٚغزؼًم انًٓبساد انهغٕٚخ انًخزهفخ ٔٚمٕو

 األخطبء انهغٕٚخ.

c1  
 

c2  
 

c3  

 ٚؼشة انكهًبد ٔانجًم إػشاثبً طذٛذبً ٔيفظالً. -

 ٚذذد أخطبء انؼجؾ ٔانزشكٛم اإلػشاثٍٛٛ ٔٚمٕيٓب. -

ٚغزخشج يٕاػغ انشٕاْذ انُذٕٚخ، نزٕػٛخ ٔجِٕ  -

 االعزشٓبد ثٓب فٙ انًغبئم انُذٕٚخ انًخزهفخ.
 

 انرذرَض وانرمُُى:رتظ يخزجاخ ذؼهى انًمزر )انًهاراخ انًهُُح وانؼًهُح( تاطرزاذُجُح 

 اطرزاذُجُح انرمىَى اطرزاذُجُح انرذرَض يخزجاخ انًمزر/ انًهاراخ انًهُُح وانؼًهُح

c1 - .ًٚؼشة انكهًبد ٔانجًم إػشاثبً طذٛذبً ٔيفظال 

-c2.ٚذذد أخطبء انؼجؾ ٔانزشكٛم اإلػشاثٍٛٛ ٔٚمٕيٓب 

c3- ِٕٚغزخشج يٕاػغ انشٕاْذ انُذٕٚخ، نزٕػٛخ ٔج

 فٙ انًغبئم انُذٕٚخ انًخزهفخ.االعزشٓبد ثٓب 

يذبػشاد نزٕػٛخ  -

 ٔيُبلشخ انًٓبساد. 

رًبسٍٚ ٔرذسٚجبد  -

شفٕٚخ ٔرذشٚشٚخ 

رغبػذ ػهٗ رًُٛخ 

 انًٓبساد.

يذبػشاد  -

 ٔاججبد. -

 اخزجبساد رذشٚشٚخ. -

 أَشطخ طفٛخ. -

 اخزجبساد لظٛشح. -

 ركهٛفبد. -
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 رٕػٛذٛخ.

 َمبشبد طفٛخ.

انمشاءح انفشدٚخ  -

 ثئششاف انًذسط.
 

((D انًهاراخ انؼايح 

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

 (: انؼايح CILOsيخزجاخ ذؼهى انًمزر ) : انؼايح(PILOs)يخزجاخ ذؼهى انثزَايج

تؼذ اطرُفاء انطانة نًرطهثاخ انثزَايج 

 :أٌانذراطٍ طُكىٌ لادرا ػهً 

 :أٌتؼذ اطرُفاء انطانة نًرطهثاخ انثزَايج انذراطٍ طُكىٌ لادرا ػهً 

D1  ٚؼشع أفكبسِ ثأعهٕة نغٕ٘ ٔاػخ ثًب

 ٚذمك رٕاطهّ انفؼبل يغ اٜخشٍٚ.

d1  ُّٛٚشئ َظبً َثشٚبً يؼجٕؽبً ثبنشكم ٔثبنذشف ػجطبً عهًٛبً ٚؼشع ف

رٕاطهّ انفؼبل أفكبسِ ثكزبثٍخ ٔلشاءٍح ٔاػذٍخ ٔخبنٍٛخ يٍ األخطبء؛ نٛذمك 

 يغ اٜخشٍٚ .

 

 رتظ يخزجاخ ذؼهى انًمزر )انًهاراخ انؼايح( تاطرزاذُجُح انرذرَض وانرمُُى:
 اطرزاذُجُح انرمىَى اطرزاذُجُح انرذرَض يخزجاخ انًمزر 

.d1  ًُٚشئ َظبً َثشٚبً يؼجٕؽبً ثبنشكم ٔثبنذشف ػجطب

عهًٛبً ٚؼشع فّٛ أفكبسِ ثكزبثٍخ ٔلشاءٍح ٔاػذٍخ ٔخبنٍٛخ يٍ 

 األخطبء؛ نٛذمك رٕاطهّ انفؼبل يغ اٜخشٍٚ.

 انًذبػشاد انزٕػٛذٛخ. -

 انمشاءح انفشدٚخ ثئششاف انًذسط. -

 انٕاججبد. -

االخزجبساد انشفٕٚخ   -

 ٔانزذشٚشٚخ.

 

IV. انًمزر انزئُظح وانفزػُح )انُظزَح وانؼًهُح( ورتطها تًخزجاخ انرؼهى انًمصىدج نهًمزر  كراتح يىاضُغ

 يغ ذحذَذ انظاػاخ انًؼرًذج نها. 

 كراتح وحذاخ /يىاضُغ يحرىي انًمزر
 أوال:انجاَة انُظزٌ                                                        

 انزلى
وحذاخ/ يىضىػاخ 

 انًمزر
 انًىاضُغ انرفصُهُح

ػذد 

 األطاتُغ

انظاػاخ 

 انفؼهُح

يخزجاخ ذؼهى 

 انًمزر

 a1 3 1 االعى ٔػاليبرّ. انفؼم ٔػاليبرٓبنذشف ألغبو انكالو  1

 انجُبء ٔاإلػشاة ) أ ( 2

 يفٕٓو انجُبء

 انًجُٛبد يٍ األعًبء

 انًجُٛبد يٍ األفؼبل

2 6 a1,c1,d1 

 انجُبء ٔاإلػشاة ) ة (  3
 ػشاة ، أدكبيّ، ألغبيّيفٕٓو اإل

 إَٔاػّ:  ظبْش٘، رمذٚش٘، يذهٙ
2 6 a1,b1 

 اإلػشاة انفشػٙ ) أ ( 4

إػشاة انفؼم انًؼبسع انًؼزم اٜخش 

 انًجضٔو

 إػشاة األفؼبل انخًغخ

1 3 a1,b1,c1 

 اإلػشاة انفشػٙ ) ة ( 5

 إػشاة األعًبء:

 . يب ٚؼشة ثبنذشكبد:1

 يب جًغ ثأنف ٔربء يضٚذرٍٛ ٔانًهذك ثّ

 انًًُٕع يٍ انظشف.

 . يب ٚؼشة ثبنذشٔف:2

4 12 a1,b1,c1,d1 
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 انًثُٗ ٔيب ٚهذك ثّ

جًغ انًزكش انغبنى ٔيب ٚهذك ثّ 

 األعًبءانخًغخ.

 انُكشح ٔانًؼشفخ  6

 يفٕٓو انُكشح ٔانًؼشفخ.

 إَٔاع انًؼبسف:

 انؼًٛش

 االعى انؼهى

 اعى اإلشبسح

 االعى انًٕطٕل

 انًؼشف ة )ال(

 انًؼبف إنٗ يؼشفخ

 انًُبدٖ انُكشح انًمظٕدح

3 9 a1,b1,b2,c1,c2 

 a1,b1,b2,c1,c2 3 1 كم يب رًذ دساعزّ يشاجؼخ         7

  42 14 إجًانٍ األطاتُغ وانظاػاخ

 

V. :اطرزاذُجُح انرذرَض 

 انًذبػشاد انزفبػهٛخ انزٙ رؼشع فٛٓب انًفبْٛى.-1

 األيثهخ انزٕػٛذٛخ ٔانزًبسٍٚ.-2

 انُمبشبد انظفٛخ.-3

 انؼظف انزُْٙ.-4

 انًٓبساد.ش انزًبسٍٚ ٔانًذبػشاد انزٙ رٕػخ ٔرُبل -5

 انزذسٚجبد انشفٕٚخ ٔانزذشٚشٚخ انزٙ رغبػذ ػهٗ رًُٛخ انًٓبساد.-6

 انمشاءح انفشدٚخ ثئششاف انًذسط.-7

 

VI. :األَشطح وانركهُفاخ 

 انذرجح األعجٕع يخزجاخ انرؼهى انُشاط / انركهُف انزلى

 a1 1 2 يُضنٙ)رظُٛف األعًبء ٔاألفؼبل ٔانذشٔف فٙ َض أدثٙ يخزبس(ٔاجت  1

 5 14إنٗ  a1,b1,b2,c1,c2 2 رًبسٍٚ طفٛخ 2

 a1,b1,b2,c1 8,9 4 ٔاجت يُضنٙ)إػشاة آٚبد لشآَٛخ كشًٚخ(   4

 a1,b2,c1,c2 11 4 ركهٛف )جًغ انشٕاْذ، ٔيؼهٕيبد َذٕٚخ( 6 

 a1,b1,c1,d1 13 5 يٍ إَشبء انطبنت(ركهٛف )كزبثخ َض َثش٘ يؼجٕؽ ثبنشكم  7
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VII. :ذمُُى انرؼهى 

 انذرجح األطثىع أَشطح انرمُُى انزلى

َظثح انذرجح 

إنً درجح  

 انرمىَى انُهائٍ

 انًخزجاخ انرٍ َحممها

 a1,b1,b2,c1,c2,d1 15% 15 1,2,3,5,8,9,11,12,13 انٕاججبد ٔانزكهٛفبد 1

 a1,b1,b2,c1,c2 5% 5 10 رًبسٍٚ طفٛخ 2

 a1,b1,c1 20% 20 7 اخزجبس يُزظف انفظم 3

 a1,b1,b2,c1,c2 60% 60 16 االخزجبس انُٓبئٙ 4

 

VIII. رؼهى:نيصادر ا 

 )اعى انًؤنف، عُخ انُشش، اعى انكزبة، داس انُشش، ثهذ انُشش(.

 : )ال ذشَذ ػٍ يزجؼٍُ( انًزاجغ انزئُظح

 ، انُذٕ انٕافٙ، داس انًؼبسف، انمبْشح.الٕٚجذ((ػجبط دغٍ، .1

 اثٍ ػمٛم، )ال ٕٚجذ(، ششح اثٍ ػمٛم ػهٗ أنفٛخ اثٍ يبنك، داس انكزت انؼهًٛخ، ثٛشٔد. .2

 انًزاجغ انًظاػذج

 ثم انظذٖ، لطش انُذٖ ٔ و (، ششح 2112اثٍ ْشبو األَظبس٘، رذمٛك إيٛم ثذٚغ ٚؼمٕة، )  .1

 داس انكزت انؼهًٛخ، ثٛشٔد.

 داس انًؼبسف، انمبْشح.ػجذ انؼهٛى اثشاْٛى، ) ال ٕٚجذ (، انُذٕ انٕظٛفٙ ،  .2

 و(، انزطجٛك انُذٕ٘، داس انًؼشفخ انجبيؼٛخ، اإلعكُذسٚخ. 1992ػجذِ انشاجذٙ، ) .3

 و( انخالطخ فٙ ػهى انُذٕ، يكزجخ اثٍ عُٛبء، انمبْشح.2113دًذ٘ يذًٕد ػجذ انًطهت، ) .4

 يىاد إنكرزوَُح وإَرزَد:    )إٌ وجذخ(

 شجكخ انفظٛخ نؼهٕو انهغخ انؼشثٛخ . -1

Alfaseeh.com/vb/index.php.WWW // http: 

 يٕلغ انٕساق . -2

 http://WWW.alwaraq.com 

 شجكخ األنٕكخ . -3

https://WWW.alulokah.net  
 

IX. .انضىاتظ وانظُاطاخ انًرثؼح فٍ انًمزر 

 نهًمزر فًُا َرؼهك تاِذٍ:تؼذ انزجىع نهىائح انجايؼح َرى كراتح انظُاطح انؼايح 

 طُاطح حضىر انفؼانُاخ انرؼهًُُح:  .1

 % يٍ انًذبػشاد ٔٚذشو فٙ دبل ػذو انٕفبء ثزنك.75ٚهزضو انطبنت ثذؼٕس  -

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

 انمغى. % ٔٚزى الشاس انذشيبٌ يٍ يجهظ25

 انحضىر انًرأخز:   .2

ٚغًخ نهطبنت دؼٕس انًذبػشح إرا رأخش نًذح سثغ عبػخ نثالس يشاد فٙ انفظم انذساعٙ، ٔإرا رأخش صٚبدح ػٍ ثالس 

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

 ضىاتظ االيرحاٌ:  .3

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

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

https://www.alulokah.net/
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 ( دلٛمخ يٍ ثذء االيزذبٌ 21ال ٚغًخ نهطبنت دخٕل االيزذبٌ انُٓبئٙ إرا رأخش يمذاس ) -

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

 انرؼُُُاخ وانًشارَغ:  .4

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

 ٚجٍٛ أعزبر انًمشس انؼٕاثؾ ٔانمٕاػذ نزُفٛز انزكهٛفبد ٔرغهًٛٓب. -

 نًٕػذ انًذذد ٚذشو يٍ دسجخ انزكهٛف انز٘ رأخش فٙ رغهًّٛ.إرا رأخش انطبنت فٙ رغهٛى انزكهٛفبد ػٍ ا

 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.

 االَرحال:  .6

 فٙ دبنخ ٔجٕد شخض ُٚزذم شخظٛخ ؽبنت ألداء االيزذبٌ َٛبثخ ػُّ رطجك انالئذخ انخبطخ ثزنك.

 طُاطاخ أخزي:  .7

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

 

 

 :انهجُخ اإلششافٛخ

 انزٕلٛغ انظفخ انٕظٛفٛخ االعى و

  َبئت انؼًٛذ نهذساعبد انؼهٛب  د/ ػثاص يطهز 2

  يشكض انزطٕٚش األكبدًٚٙ ٔػًبٌ انجٕدح ػًٛذَبئت  أ.و.د/ أحًذ يجاهذ 3

  َبئت سئٛظ انجبيؼخ نهشئٌٕ األكبدًٚٛخ أ.د/ إتزاهُى انًطاع 4
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 1خطح يمزر َحى
I. يؼهىياخ ػٍ يذرص انًمزر: 

 االطى يذًذ نطف فبٚغ أ.أسهار / أطثىػُا(3)  انظاػاخ انًكرثُح

 775757408صُؼاء  انظثد األحذ االثٍُُ انثالثاء األرتؼاء انخًُض
انًكاٌ ورلى 

 انهاذف

 3     az-faya@yahoo.com  
انثزَذ 

 اإلنكرزوٍَ

 

II. :يؼهىياخ ػايح ػٍ انًمزر 
 1انُحى   اطى انًمزر:  .1

 DR 13 ريش انًمزر ورلًه:  .2

 انظاػاخ انًؼرًذج نهًمزر:  .3

 انظاػاخ
 انًجًىع

 ذذرَة ػًهٍ طًُار َظزٌ

3    3 

 انفصم األول –األول  انًظرىي وانفصم انذراطٍ:  .4

 الَىجذ :(انًرطهثاخ انظاتمح نذراطح انًمزر)إٌ وجذخ  .5

 DR 12 (:انًرطهثاخ انًصاحثح نذراطح انًمزر)إٌ وجذخ  .6

 انهغح انؼزتُح –انثكانىرَىص  انرٍ َرى فُها ذذرَض انًمزر:انثزَايج/ انثزايج   .7

 انهغح انؼزتُح نغح ذذرَض انًمزر:  .2

9.  
 يكاٌ ذذرَض انًمزر: 

 

 جايؼح صُؼاء –كهُح انهغاخ 

 

III. :ٍوصف  انًمزر انذراط 
ٔكزبثخً، ٔلشاءحً ثذغت انٕظبئف ٚششح انًمشس لٕاػذ انُذٕ انؼشثٙ األعبعٛخ؛ نٛزًكٍ انطبنت يٍ انؼجؾ انظذٛخ نهكهًبد َطمبً، 

انُذٕٚخ انزٙ رؤدٚٓب فٙ انجًم انًخزهفخ، ٔأدكبيٓب اإلػشاثٛخ، ٔػاليبرٓب األطهٛخ، ٔانفشػٛخ. ٔٚزؼشف ػهٗ ثؼغ انًظطهذبد 

ًذاً ػهٗ يؼزٔاإلػشاة، ٔانزؼزس، ٔانثمم، ٔانًُبعجخ، ٔانُكشح، ٔانًؼشفخ.ٔٚؼشة انكهًبد ٔانجًم إػشاثبً عهًٛبً. ، انُذٕٚخ كبنجُبء

انًذبػشاد انزٙ رؼشع انًفبْٛى، ٔاأليثهخ انزٕػٛذٛخ، ٔانزذسٚجبد انزٙ رغبػذ ػهٗ رًُٛخ انًٓبساد. ٔٚؼذ يمشس انمشاءح 

 ٔانًذبدثخ يزطهجب يظبدجب نّ.
 

IV. :يخزجاخ انرؼهى انًمصىدج نهًمزر 
 .تٍُ أَىاع اإلػزاب نهىصىل إنً ضثظ انكهًاخ ضثطاً إػزاتُاً طهًُاً َطماً ولزاءجً وكراتحً  انفزقؼّشف انًظطهذبد انُذٕٚخ ٔٚ  . 1

 .  ٚظُف األعًبء إنٗ َكشاد ٔيؼبسف.2

 . ٚظُف األخطبء انُذٕٚخ انُبجًخ ػٍ عٕء فٓى انًؼُٗ أٔ انُبجًخ ػٍ ػذو انزضاو انمبػذح انُذٕٚخ .3

 .  ٚكشف أثش اإلػشاة ٔػاليبرّ فٙ انًؼُٗ .4

 .  ٚؼشة انكهًبد ٔانجًم إػشاثبً طذٛذبً يفظالً.5

 .  ٚذذد أخطبء انؼجؾ ٔانزشكٛم اإلػشاثٍٛٛ ٔٚمٕيٓب.6

 .ٚغزخشج يٕاػغ انشٕاْذ انُذٕٚخ، نزٕػٛخ ٔجِٕ االعزشٓبد ثٓب فٙ انًغبئم انُذٕٚخ انًخزهفخ.  7

بسِ ثكزبثٍخ ٔلشاءٍح ٔاػذٍخ ٔخبنٍٛخ يٍ األخطبء؛ نٛذمك .  ُٚشئ َظبً َثشٚبً يؼجٕؽبً ثبنشكم ٔثبنذشف ػجطبً عهًٛبً ٚؼشع فّٛ أفك2

 رٕاطال فؼبال يغ اٜخشٍٚ.

 

mailto:az-faya@yahoo.com
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V. :يحرىي انًمزر 

 :انجاَة انُظزٌ

 األطثىع انًىاضُغ انرفصُهُح وحذاخ انًمزر انزلى
انظاػاخ 

 انفؼهُح

 ألغبو انكالو 1

 االعى ٔػاليبرّ  -

 انفؼم ٔػاليبرّ  -

 انذشف -

1 3 

 ) أ (انجُبء ٔاإلػشاة  2
 يفٕٓو انجُبء -

 انًجُٛبد يٍ األعًبء -

2 

 
3 

 3 3 انًجُٛبد يٍ األفؼبل - انجُبء ٔاإلػشاة ) ة( 3

 انجُبء ٔاإلػشاة ) جـ ( 4
 يفٕٓو اإلػشاة -

 أدكبيّ. ألغبيّ -
4 3 

 3 5 إَٔاػّ: ظبْش٘، رمذٚش٘، يذهٙ- انجُبء ٔاإلػشاة ) د ( 5

 اإلػشاة انفشػٙ ) أ ( 6

انًؼبسع انًؼزم اٜخش إػشاة انفؼم -

 -انًجضٔو

 إػشاة األفؼبل انخًغخ-

6 3 

 3 7 كم يب عجك دساعزّ االخزجبس انُظفٙ 7

 اإلػشاة انفشػٙ ) ة ( 8

 -إػشاة األعًبء:

 . يب ٚؼشة ثبنذشكبد:1

 يب جًغ ثأنف ٔربء يضٚذرٍٛ ٔانًهذك ثّ 

8 3 

 3 9 انًًُٕع يٍ انظشف. اإلػشاة انفشػٙ ) جـ ( 9

 انفشػٙ ) جـ ( اإلػشاة 10

 . يب ٚؼشة ثبنذشٔف:

 ــــ انًثُٗ ٔيب ٚهذك ثّ

 ــــ جًغ انًزكش انغبنى ٔيب ٚهذك ثّ

10 3 

 3 11 األعًبء انخًغخ اإلػشاة انفشػٙ )د( 11

 انُكشح ٔانًؼشفخ)أ( 12

 إَٔاع انًؼبسف:  -يفٕٓو انُكشح ٔانًؼشفخ    -

 انؼًٛش   -

 االعى انؼهى          -

12 3 

13 

 

 انُكشح ٔانًؼشفخ) ة (

 

 اعى  اإلشبسح -

 االعى انًٕطٕل                -
13 3 

 انُكشح ٔانًؼشفخ) جـ ( 14

 انًؼشف ة )ال( –

 انًؼبف إنٗ يؼشفخ  – 

 انًُبدٖ انُكشح انًمظٕدح –

14 3 

 3 15 كم يب رًذ دساعزّ يشاجؼخ 15

 3 16 كم يب عجك دساعزّ االخزجبس انُٓبئٙ 16

 48 16  وانظاػاخ ػذد األطاتُغ
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VI. اطرزاذُجُاخ انرذرَض 
 انًذبػشاد انزفبػهٛخ انزٙ رؼشع فٛٓب انًفبْٛى.-1

 األيثهخ انزٕػٛذٛخ ٔانزًبسٍٚ.-2

 انُمبشبد انظفٛخ.-3

 انؼظف انزُْٙ.-4

 انًٓبساد. شانزًبسٍٚ ٔانًذبػشاد انزٙ رٕػخ ٔرُبل-5

 رًُٛخ انًٓبساد.انزذسٚجبد انشفٕٚخ ٔانزذشٚشٚخ انزٙ رغبػذ ػهٗ -6

 انمشاءح انفشدٚخ ثئششاف انًذسط.-7

 

VII. :األَشطح وانركهُفاخ 

 األطثىع انُشاط/ انركهُف انزلى
انذرجح )إٌ 

 وجذخ(

 2 1 ٔاجت يُضنٙ)رظُٛف األعًبء ٔاألفؼبل ٔانذشٔف فٙ َض أدثٙ يخزبس( 1

 5 14-2 رًبسٍٚ طفٛخ 2

 20 7 اخزجبس َظفٙ 3

 4 9،8 لشآَٛخ كشًٚخ(ٔاجت يُضنٙ)إػشاة آٚبد  4

 4 11 ركهٛف ) جًغ انشٕاْذ، ٔيؼهٕيبد َذٕٚخ( 6

 5 13 ركهٛف ) كزبثخ َض شؼش٘ يؼجٕؽ ثبنشكم يٍ إَشبء انطبنت ( 7

 

VIII. :ذمُُى انرؼهى 

 يىضىػاخ انرمىَى انزلى
يىػذ انرمىَى/ انُىو 

 وانرارَخ
 انذرجح

 انىسٌ انُظثٍ

)َغجخ انذسجخ إنٗ دسجخ  
 انزمٕٚى انُٓبئٙ(

 15% 15 1,2,3,5,8,9,11,12,13 انٕاججبد ٔانزكهٛفبد  .1

 5% 5 10 رًبسٍٚ طفٛخ  .2

3. 

 

 اخزجبس يُزظف انفظم

  

7 

 

20 

 

%20 

 

 60% 60 16 االخزجبس انُٓبئٙ .4

 %100 100 انًجًىع 
 

IX. :يصادر انرؼهى 
 انًشاجغ انشئٛغخ:

 ، انُذٕ انٕافٙ، داس انًؼبسف، انمبْشح.الٕٚجذ( (ػجبط دغٍ، .1

 ػمٛم، )ال ٕٚجذ( ، ششح اثٍ ػمٛم ػهٗ أنفٛخ اثٍ يبنك، داس انكزت انؼهًٛخ، ثٛشٔد.اثٍ  .2

 انًشاجغ انًغبػذح: 

 ثم انظذٖ ، داس انكزت انؼهًٛخ، ثٛشٔد.لطش انُذٖ ٔ و ( ، ششح 2112اثٍ ْشبو األَظبس٘، رذمٛك إيٛم ثذٚغ ٚؼمٕة، )  .1

 داس انًؼبسف، انمبْشح.ػجذ انؼهٛى اثشاْٛى، ) ال ٕٚجذ ( ،  انُذٕ انٕظٛفٙ ،  .2

 و(، انزطجٛك انُذٕ٘، داس انًؼشفخ انجبيؼٛخ، اإلعكُذسٚخ. 1992ػجذِ انشاجذٙ ، ) .3

 و( انخالطخ فٙ ػهى انُذٕ، يكزجخ اثٍ عُٛبء، انمبْشح.2113دًذ٘ يذًٕد ػجذ انًطهت، ) .4



 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

 انمظى رئُض

 د/ ػذَاٌ انشؼُثٍأ.و.

 انجايؼح رئُض

 أ.د/ انماطى ػثاص
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 )إٌ ٔجذد(يٕاد إنكزشَٔٛخ ٔإَزشَذ:    

 شجكخ انفظٛخ نؼهٕو انهغخ انؼشثٛخ . -1

Alfaseeh.com/vb/findex.php.WWW // http: 

 يٕلغ انٕساق . -2

http://WWW.alwaraq.com 

 شجكخ األنٕكخ . -3

https://WWW.alulokah.net 

X. .انضىاتظ وانظُاطاخ انًرثؼح فٍ انًمزر 

 تؼذ انزجىع نهىائح انجايؼح َرى كراتح انظُاطح انؼايح نهًمزر فًُا َرؼهك تاِذٍ:

 انفؼانُاخ انرؼهًُُح:طُاطح حضىر   .1

 % يٍ انًذبػشاد ٔٚذشو فٙ دبل ػذو انٕفبء ثزنك.75ٚهزضو انطبنت ثذؼٕس  -

% 25ٚمذو أعزبر انًمشس رمشٚشا ثذؼٕس ٔغٛبة انطالة نهمغى ٔٚذشو انطبنت يٍ دخٕل االيزذبٌ فٙ دبل رجبٔص انغٛبة 

 ٔٚزى الشاس انذشيبٌ يٍ يجهظ انمغى.

 انحضىر انًرأخز:   .2

دؼٕس انًذبػشح إرا رأخش نًذح سثغ عبػخ نثالس يشاد فٙ انفظم انذساعٙ، ٔإرا رأخش صٚبدح ػٍ ثالس ٚغًخ نهطبنت 

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

 ضىاتظ االيرحاٌ:  .3

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

 فٙ دبل رغٛت انطبنت ػٍ دؼٕس 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 ) -

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

 انرؼُُُاخ وانًشارَغ:  .4

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

 ٚجٍٛ أعزبر انًمشس انؼٕاثؾ ٔانمٕاػذ نزُفٛز انزكهٛفبد ٔرغهًٛٓب. -

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

 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.

 االَرحال:  .6

 االيزذبٌ َٛبثخ ػُّ رطجك انالئذخ انخبطخ ثزنك.فٙ دبنخ ٔجٕد شخض ُٚزذم شخظٛخ ؽبنت ألداء 

 طُاطاخ أخزي:  .7

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

 

 

 

 


