
 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

  

 

1 

 4)) ذىصُف يقزر َحى

 

I.  :يؼهىياخ ػايح ػٍ انًقزر 

 4َحى :اطى انًقزر 1

 DR51 ريش انًقزر ورقًه: 2

 انظاػاخ انًؼرًذج: 3
 اإلجًانٍ ذذرَة ػًهٍ طًُار يحاضزج

 3    3 

 انفصم األول –انثانث  انًظرىي وانفصم انذراطٍ: 4

 Dr13.Dr21.Dr31 :(انًرطهثاخ انظاتقح نذراطح انًقزر)إٌ وجذخ 5

 ال ذىجذ (:انًرطهثاخ انًصاحثح )إٌ وجذخ 6

 انهغح انؼزتُح –تكانىرَىص  ذرص نه انًقزر:َانثزَايج انذٌ  7

 انهغح انؼزتُح نغح ذذرَض انًقزر: 8

 فصهٍ َظاو انذراطح: 9

 د/أحًذ انؼزوطٍ يؼذيىاصفاخ انًقزر 01

  ذارَخ اػرًاد يىاصفاخ انًقزر: 11

 

II. :وصف انًقزر 
ٚذسط انًمشس ػذدا يٍ انًغبئم انُؾٕٚخ انزبثؼخ نجبة انًُظٕثبد انًكًهخ نهغًهخ انفؼهٛخ، أٔ انزٙ رمغ فٙ فهكٓب، كبنظشف 

ٔغٛشْب، فٛؼشع يفبًْٛٓب ٔيظطهؾبرٓب ٔألغبيٓب ٔإَٔاػٓب، ٔٚششػ ثبنزفظٛم أؽكبيٓب ٔلٕاػذْب،ٔرنك ثٓذف ٔانًغزضُٗ ٔانؾبل، 

ئكغبة انطبنت انًؼشفخ انالصيخ ثزهك انًٕاضٛغ، ٔرٕظٛفٓب فٙ انزؼجٛش ػٍ َفغّ ثطشق طؾٛؾخ. ُٔٚؼزًذ فٙ رذسٚظ انًمشس ػهٗ 

 يزطهجبد لجهٛخ نٓزا انًمشس. 1َٔؾٕ 2َٔؾٕ 3د َؾٕانًؾبضشاد ٔانزطجٛمبد ٔانزًبسٍٚ انظفٛخ. ٔرؼذ يمشسا

 

 

 

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  تؼذ اطرُفاء

 قادراػهً أٌ:

تؼذ اطرُفاء انطانة نًرطهثاخ انًقزر انذراطٍ طُكىٌ قادرا ػهً 

 ::أٌ

A1  ٚظٓش يؼشفخ ثبعزؼًبل انهغخ انؼشثٛخ َطمبً ٔلشاءح

 ٔكزبثخ. 

a1  ٕٚضؼ يفٕٓو انظشف ٔألغبيّ، ٔانًخزض يُّ ٔانًجٓى

ٔأدٔارّ، ٔانفشق ثٍٛ انؾبل ٔأعهٕة االعزضُبء ٔإَٔاػّ 

 ٔانزًٛٛض، يٍ ؽٛش انًفٕٓو ٔانٕظٛفخ ٔانغًٕد ٔاالشزمبق.

A2  a2 ٔظبئف أعهٕة انُذاء ٔاعزؼًبنّ، ٔإَٔاع انًُبدٖ  ٚششػ

أؽكبو ئػشاة رًٛٛض ٔٔأؽكبيّ يٍ ؽٛش انجُبء ٔاإلػشاة،

 انؼذد.
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 رتظ يخزجاخ انرؼهى تاطرزاذُجُاخ انرذرَض وانرقُُى

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

 اطرزاذُجُح انرقىَى اطرزاذُجُح انرذرَض يخزجاخ انًقزر / انًؼزفح وانفهى

a1 -  ٕٚضؼ يفٕٓو انظشف ٔألغبيّ، ٔانًخزض يُّ ٔانًجٓى

ٔأعهٕة االعزضُبء ٔإَٔاػّ ٔأدٔارّ، ٔانفشق ثٍٛ انؾبل 

 ٔانزًٛٛض، يٍ ؽٛش انًفٕٓو ٔانٕظٛفخ ٔانغًٕد ٔاالشزمبق . 

 

 انًؾبضشح انزفبػهٛخ.  -

األيضهخ انزٕضٛؾٛخ  -

 ٔانزًبسٍٚ.

انؾٕاس ٔانًُبلشخ فٙ  -

 انمبػخ.

 يغًٕػبد انؼًم. -

 نًفبْٛى.خشائظ ا -

 انؼظف انزُْٙ -

 االخزجبساد انشفٓٛخ ٔانزؾشٚشٚخ. -

 انًزبثؼخ ٔانًالؽظخ.  -

انًُبلشبد انشفٓٛخ فٙ  -

 انًؾبضشاد.

 لٛبط انًشبسكخ فٙ لبػخ انذسط. -

 سطذ دسعبد انًشبسكخ. -

  انزكهٛفبربنًُضنٛخ. -

a2 -   ٚششػ ٔظبئف أعهٕة انُذاء ٔاعزؼًبنّ، ٔإَٔاع

انًُبدٖ ٔأؽكبيّ يٍ ؽٛش انجُبء ٔاإلػشاة،ٔأؽكبو ئػشاة 

 . رًٛٛض انؼذد

 
 

((B انًهاراخ انذهُُح 
 ( 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  تؼذ اطرُفاء

 قادراػهً أٌ:

تؼذ اطرُفاء انطانة نًرطهثاخ انًقزر انذراطٍ طُكىٌ قادرا ػهً 

 :أٌ

B1  ،ًٚٛض االعزؼًبالد انهغٕٚخ انًخزهفخ نهغخ انؼشثٛخ

 ٔٚظُف األخطبء.

b1  ٔاالعى انًُبدٖ ئنٗ يؼشة ٔيجُٙ.ٚظُف انظشٔف 

B2  b2  ٖٕٚاصٌ ثٍٛ أؽكبو انؾبل ٔانزًٛٛض ٔأؽكبو انًُبد

 ٔانًغزضُٗ.
 

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

b1-  ٚظُف انظشٔف ٔاالعى انًُبدٖ ئنٗ يؼشة

 ٔيجُٙ.

 انًؾبضشاد انزٕضٛؾٛخ. -

 انُمبشبد انظفٛخ.-

 انزؼهى انزؼبَٔٙ. -

 اخزجبساد انشفٓٛخ ٔانزؾشٚشٚخ -

 انزكهٛفبد انًُضنٛخ -

 انزذسٚجبد ٔاألَشطخ انظفٛخ   -

b2-  :انؾبل، انزًٛٛض، انًُبدٖ، ٕٚاصٌ ثٍٛ أؽكبو

 انًغزضُٗ.

 انًؾبضشاد انزٕضٛؾٛخ. -

 انُمبشبد انظفٛخ.-

انزؼهى انزارٙ ثبعزخذاو -

 انًظبدس انًخزهفخ.

 اخزجبساد انشفٓٛخ ٔانزؾشٚشٚخ -

 انزكهٛفبد انًُضنٛخ -

 انزذسٚجبد ٔاألَشطخ انظفٛخ  -

 

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

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

تؼذ اطرُفاء انطانة نًرطهثاخ انثزَايج انذراطٍ طُكىٌ 

 قادرا ػهً أٌ:

تؼذ اطرُفاء انطانة نًرطهثاخ انًقزر انذراطٍ طُكىٌ قادرا ػهً 

 أٌ:

C1  ٚغزؼًم انًٓبساد انهغٕٚخ انًخزهفخ ٔٚمٕو األخطبء

 انهغٕٚخ.

c1  ٚكزت كزبثخ طؾٛؾخ خبنٛخ يٍ األخطبء انُؾٕٚخ، يغ رؾذٚذ

 أخطبء انضجظ ٔانزشكٛم انكزبثٙ ٔٚظؾؾٓب.
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 رتظ يخزجاخ ذؼهى انًقزر )انًهاراخ انًهُُح وانؼًهُح( تاطرزاذُجُح انرذرَض وانرقُُى:

 اطرزاذُجُح انرقىَى اطرزاذُجُح انرذرَض انًقزر/ انًهاراخ انًهُُح وانؼًهُحيخزجاخ 

c1-  ٚكزت كزبثخ طؾٛؾخ خبنٛخ يٍ األخطبء

انُؾٕٚخ، يغ رؾذٚذ أخطبء انضجظ ٔانزشكٛم انكزبثٙ 

 ٔٚظؾؾٓب.

 رطجٛمبد َظٛخ-

 يُبلشبد يٓبسٚخ -

 رؼهى رؼبَٔٙ -

 رذسٚجبد طفٛخ-

 اخزجبساد رؾشٚشٚخ -

 ٔٔاعجبد يُضنٛخركبنٛف -

 أَشطخ طفٛخ-

 
 

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

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

تؼذ اطرُفاء انطانة نًرطهثاخ انثزَايج انذراطٍ 

 طُكىٌ قادرا ػهً أٌ:

 تؼذ اطرُفاء انطانة نًرطهثاخ انًقزر انذراطٍ طُكىٌ قادرا ػهً أٌ:

D1  ٚؼشع أفكبسِ ثأعهٕة نغٕ٘ ٔاضؼ ثًب ٚؾمك

 رٕاطهّ انفؼبل يغ اٜخشٍٚ.

d1  ٚكزت َظبً َضشٚبً ٚزضًٍ عًال ٔػجبساد يٍ أعهٕثٙ انُذاء

شف، ٔاالعزضُبء، ٔكهًبد يٍ يٕضٕػبد انؾبل ٔانزًٛٛض ٔانظ

 يغ انمشاءح انظؾٛؾخ انخبنٛخ يٍ األخطبء.

D2 .ٚغزؼًم انزكُٕنٕعٛب فٙ يغبل انهغخ d2  ٚغزخذو يظبدس انزؼهى انًخزهفخ، كبإلَزشَذ، ٔثشايظ انؾبعٕة

)انجبٔسثُٕٚذ(، نكزبثخ انزكبنٛف ٔعًغ انشٕاْذ، ٔػًم خشائظ 

 رُْٛخ نهًٕاضٛغ انُؾٕٚخ.
 

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

d1-  ٍٚكزت َظبً َضشٚبً ٚزضًٍ عًال ٔػجبساد ي

أعهٕثٙ انُذاء ٔاالعزضُبء، ٔكهًبد يٍ يٕضٕػبد انؾبل 

ٔانزًٛٛض ٔانظشف، ٔٚمشأِ لشاءح طؾٛؾخ خبنٛخ يٍ 

 األخطبء.

 انزٕضٛؾٛخانًؾبضشاد -

انزطجٛمبد انُظٛخ ثاششاف -

 انًذسط

 انزكبنٛف-

 انًزبثؼخ ٔانًالؽظخ  -

 رمٛٛى األداء ٔانؼشٔع ٔاألثؾبس -

 انٕاعجبد انًُضنٛخ -

 االخزجبساد انزؾشٚشٚخ -

d2-  ٚغزخذو يظبدس انزؼهى انًخزهفخ، كبإلَزشَذ، ٔثشايظ

انؾبعٕة )انجبٔسثُٕٚذ(، نكزبثخ انزكبنٛف ٔعًغ 

 ٔػًم خشائظ رُْٛخ نهًٕاضٛغ انُؾٕٚخ.انشٕاْذ، 

 انزكبنٛف -

 اإلَزشَذ-

 انًزبثؼخ ٔانًالؽظخ  -

رمٛٛى األثؾبس ٔانزمبسٚش ٔانؼشٔع  -

 ٔانزكبنٛف

 
 

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

 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

 انظشف  1

 رؼشٚفّ -

 أؽكبيّ -

 انًجٓى ٔانًخزض -

 انًكبٌإَٔاع ظشف  -

2 6 a1,b1,c1 ,d1 
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 انًزظشف ٔانغبيذ -

 انظشٔف انًجُٛخ. -

 

 االعزضُبء 2

 رؼشٚفّ ٔأدٔارّ -

ألغبيّ: انزبو/انًٕعت/انًُفٙ،  -

انًزظم/انًُمطغ/انُبلض/انًغزضُٗ ثـ)ئال(/ 

 انًغزضُٗ ثـ)غٛش ٔ عٕٖ( ٔ)خال ٔػذا ٔؽبشب( 

2 6 b2,c1,d1 

 انؾبل 3

–انًُزمهخ–ألغبيٓب–طبؽجٓب–ػبيهٓب–رؼشٚفٓب -

 انًفشدح  -يؼشفخ–انُكشح  -انغبيذح–انًشزمخ -انضبثزخ

 رمذًٚٓب ٔرأخٛشْب -شجّ عًهخ -انغًهخ

ؽزف ػبيهٓب ٔطبؽجٓب  -طفبد طبؽجٓب -

 انفشق ثُٛٓب ٔثٍٛ انزًٛٛض ٔانظفخ. -ٔساثطٓب

 

2 6 b2,c1,d1, 

 انزًٛٛض 4

 رؼشٚفّ -

 انفشق ثُّٛ ٔثٍٛ انؾبل -

 ألغبيّ -

 رمغٛى رًٛٛض انغًهخ -

 أؽكبو رًٛٛض انًفشد -

 أؽكبو رًٛٛض انُغجخ  -

 رمذٚى انزًٛٛض  -

 ٔظٛفزّ انذالنٛخ.  -

1 3 b2,c1 

 رًٛٛض انؼذد 5

 رزكٛش انؼذد ٔرأَٛضّ -

 أؽكبو رًٛٛضِ -

 ئػشاثّ ٔثُبؤِ -

 رؼشٚفّ ٔرُكٛشِ -

 طٕغّ  -

 ػهٗ ٔصٌ فبػم -

 أؽكبو)كى( ثُٕػٛٓب.  -

2 6 b2,c1,d1 

 انُذاء 6

 ثبنُذاءانًشاد  -

 أدٔاد انُذاء -

 ألغبو انًُبدٖ ٔؽكى كم لغى -

 َذاء يب فّٛ)أل( -

 َذاء انَؼهَى انًٕطٕف ثبثٍ ٔاثُخ -

َذاء انًضبف ئنٗ ٚبء  -

 انزشخٛى/انُذثخ/االعزغبصخ./انًزكهى

4 9 a2,b2,c1, d1 

 3 1 كم يب عجك يشاعؼخ 7
a1,a2,b1, 

b2,c1,d1 

  42 14 إجًانٍ األطاتُغ وانظاػاخ
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V. :اطرزاذُجُح انرذرَض 

 انًؾبضشاد انزفبػهٛخ انزٙ ٚزى يٍ خالنٓب ػشع انًفبْٛى ٔيُبلشخ انًٓبساد. -

 األيضهخ ٔانًؾبضشاد انزٕضٛؾٛخ ٔانزًبسٍٚ انزؾشٚشٚخ ٔانشفٓٛخ نزًُٛخ انًٓبساد. -

 انمشاءح انفشدٚخ ثاششاف انًذسط. -

 انًؾبضشاد ٔانزًبسٍٚ ٔانؾهمبد انُمبشٛخ. -

 انظفٛخ. انؾٕاس ٔانُمبشبد -

 انؼظف انزُْٙ. -

 انزذسٚت فٙ انًكزجخ ػهٗ اعزخالص انًؼهٕيبد ٔرظُٛفٓب )يغًٕػبد انؼًم(. -

 األَشطخ ٔانزكبنٛف انًُضنٛخ انفشدٚخ ٔانغًبػٛخ. -

 انزؼهى انزارٙ ثبعزخذاو انًظبدس انًخزهفخ. -

 انزطجٛمبد انُظٛخ ثاششاف انًذسط. -

 

VI. :األَشطح وانركهُفاخ 
 انذرجح األعجٕع يخزجاخ انرؼهى انركهُفانُشاط /  انزقى

 - a1,c1 2,5,9 1رًبسٍٚ طفٛخ 1

 a1,c1 4 5 اخزجبس لظٛش 2

 a1,c1,d1 6 5 ركهٛف )ػًم خشائظ رُْٛخ( 3

 d2 7 4 ركهٛف )عًغ انشٕاْذ انُؾٕٚخ( 4

 b2,c1,d1 10 2 ٔاعت يُضنٙ 5

 a2,b2,c1, d1 13 4 2رًبسٍٚ طفٛخ 6
 

VII. :ذقُُى انرؼهى 

 انذرجح  األطثىع أَشطح انرقُُى انزقى

َظثح انذرجح إنً 

درجح انرقىَى 

 انُهائٍ

 انًخزجاخ انرٍ َحققها

 a1,a2,b1,b2,c1 d1 %15 15 3,4,5,6,9,10,11 ٔاعجبد ٔركبنٛف طفٛخ 1

 a1,c1 %5 5 4 لظٛشاخزجبس  2

 a1,b2,c1 %20 20 8 اخزجبس يُزظف انفظم 3

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

VIII. :يصادر انرؼهى 
 )اعى انًإنف، عُخ انُشش، اعى انكزبة، داس انُشش، ثهذ انُشش(.

 : )ال ذشَذ ػٍ يزجؼٍُ( انًزاجغ انزئُظح

 و( انُؾٕ انٕافٙ، داس انًؼبسف، انمبْشح.1793ػجبط ؽغٍ)- 

 و( ششػ اثٍ ػمٛم ػهٗ أنفٛخ اثٍ يبنك، داس انكزت انؼهًٛخ، ثٛشٔد.2009اثٍ ػمٛم)- 

 انًزاجغ انًظاػذج

 و(، ششػ لطش انُذٖ ٔثم انظذٖ، رؾمٛك ئيٛم ثذٚغ ٚؼمٕة، داس انكزت انؼهًٛخ، ثٛشٔد.2012اثٍ ْشبو األَظبس٘ )- 

 و( انزطجٛك انُؾٕ٘، داس انًؼشفخ انغبيؼٛخ، اإلعكُذسٚخ.1772ػجذِ انشاعؾٙ)- 
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 و( انخالطخ فٙ ػهى انُؾٕ، يكزجخ اثٍ عُٛبء، انمبْشح.2003ؽًذ٘ يؾًٕد ػجذ انًطهت )- 

 يىاد إنكرزوَُح وإَرزَد: )إٌ وجذخ(

 .شجكخ انفظٛؼ نؼهٕو انهغخ انؼشثٛخ 

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

 :يٕلغ انٕساق 

http://WWW.alwaraq.com 

 .يٕلغ انًكزجخ انشبيهخ 
 

IX. .انضىاتظ وانظُاطاخ انًرثؼح فٍ انًقزر 

 تؼذ انزجىع نهىائح انجايؼح َرى كراتح انظُاطح انؼايح نهًقزر فًُا َرؼهق تاِذٍ:

 طُاطح حضىر انفؼانُاخ انرؼهًُُح: 1
 يٍ انًؾبضشاد ٔٚؾشو فٙ ؽبل ػذو انٕفبء ثزنك. %75ٚهزضو انطبنت ثؾضٕس -

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

 ٔٚزى ئلشاس انؾشيبٌ يٍ يغهظ انمغى.25%

 انحضىر انًرأخز: 2

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

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

 ضىاتظ االيرحاٌ: 3
 فٙ ؽبل رأخش انطبنت ػٍ االيزؾبٌ انُظفٙ نُظف عبػخ ٚؾك ألعزبر انًمشس انغًبػ نّ ثبنذخٕل.-

 بل رغٛت انطبنت ػٍ ؽضٕس االيزؾبٌ انُظفٙ ٚؾك ألعزبر انًمشس أٌ ٚزخز يب ٚشاِ يُبعجبً نؼالط انؾبنخ.فٙ ؽ-

 ( دلٛمخ يٍ ثذء االيزؾبٌ 20ال ٚغًؼ نهطبنت دخٕل االيزؾبٌ انُٓبئٙ ئرا رأخش يمذاس )-

 انكهٛخ.ئرا رغٛت انطبنت ػٍ االيزؾبٌ انُٓبئٙ رطجك انهٕائؼ انخبطخ ثُظبو االيزؾبٌ فٙ -

 انرؼُُُاخ وانًشارَغ:  4

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

 ٚجٍٛ أعزبر انًمشس انضٕاثظ ٔانمٕاػذ نزُفٛز انزكهٛفبد ٔرغهًٛٓب. -

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

 انغش: 5

 فٙ ؽبل صجٕد لٛبو انطبنت ثبنغش فٙ االيزؾبٌ انُظفٙ أٔ انُٓبئٙ رطجك ػهّٛ الئؾخ شإٌٔ انطالة. -

 فٙ ؽبل صجٕد لٛبو انطبنت ثبنغش أٔ انُمم فٙ انزكهٛفبد ٔانًشبسٚغ ٚؾشو يٍ انذسعخ انًخظظخ نهزكهٛف. -

 االَرحال: 6

 .االيزؾبٌ َٛبثخ ػُّ رطجك انالئؾخ انخبطخ ثزنكفٙ ؽبنخ ٔعٕد شخض ُٚزؾم شخظٛخ طبنت ألداء 

 أ٘ عٛبعبد أخشٖ يضم اعزخذاو انًٕثبٚم أٔ يٕاػٛذ رغهٛى انزكهٛفبد...انخ.طُاطاخ أخزي:  7
 

 :انهغُخ اإلششافٛخ

 انزٕلٛغ انظفخ 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 نهشئٌٕ األكبدًٚٛخ أ.د/ إتزاهُى انًطاع 3
 

  

http://www.alwaraq.com/
http://www.alwaraq.com/
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 4)خطح يقزر َحى )
I. يؼهىياخ ػٍ يذرص انًقزر: 

 االطى د. أؽًذ ؽغٍ انؼشٔعٙ / أطثىػُا(3) انظاػاخ انًكرثُح

 0067774048181صُؼاء انظثد األحذ االثٍُُ انثالثاء األرتؼاء انخًُض
انًكاٌ ورقى 

 انهاذف

   3   
ahmadalarosi71@gmail.com 

 
 انثزَذ اإلنكرزوٍَ

 

II. :يؼهىياخ ػايح ػٍ انًقزر 
 4َحى اطى انًقزر: 1

 DR51 ريش انًقزر ورقًه: 2

 انظاػاخ انًؼرًذج نهًقزر: 3

 انظاػاخ
 انًجًىع

 ذذرَة ػًهٍ طًُار َظزٌ

3    3 

 انفصم األول –انثانث  انًظرىي وانفصم انذراطٍ: 4

5 
انًرطهثاخ انظاتقح نذراطح انًقزر)إٌ 

 :(وجذخ

Dr13, Dr21,Dr31 

6 
انًرطهثاخ انًصاحثح نذراطح انًقزر)إٌ 

 (:وجذخ

 ال ذىجذ

7 
انثزَايج/ انثزايج انرٍ َرى فُها ذذرَض 

 انًقزر:

 انهغح انؼزتُح –تكانىرَىص 

 انهغح انؼزتُح نغح ذذرَض انًقزر: 8

 جايؼح صُؼاء –كهُح انهغاخ  يكاٌ ذذرَض انًقزر:  9

 

III. :ٍوصف  انًقزر انذراط 
ٚذسط انًمشس ػذدا يٍ انًغبئم انُؾٕٚخ انزبثؼخ نجبة انًُظٕثبد انًكًهخ نهغًهخ انفؼهٛخ، أٔ انزٙ رمغ فٙ فهكٓب، كبنظشف 

ٔغٛشْب، فٛؼشع يفبًْٛٓب ٔيظطهؾبرٓب ٔألغبيٓب ٔإَٔاػٓب، ٔٚششػ ثبنزفظٛم أؽكبيٓب ٔلٕاػذْب،ٔرنك ثٓذف ٔانًغزضُٗ ٔانؾبل، 

ئكغبة انطبنت انًؼشفخ انالصيخ ثزهك انًٕاضٛغ، ٔرٕظٛفٓب فٙ انزؼجٛش ػٍ َفغّ ثطشق طؾٛؾخ. ُٔٚؼزًذ فٙ رذسٚظ انًمشس ػهٗ 

 يزطهجبد لجهٛخ نٓزا انًمشس. 1َٔؾٕ 2َٔؾٕ 3د َؾٕانًؾبضشاد ٔانزطجٛمبد ٔانزًبسٍٚ انظفٛخ. ٔرؼذ يمشسا

 

IV. :يخزجاخ انرؼهى انًقصىدج نهًقزر 
ٕٚضؼ يفٕٓو انظشف ٔألغبيّ، ٔانًخزض يُّ ٔانًجٓى ٔأعهٕة االعزضُبء ٔإَٔاػّ ٔأدٔارّ، ٔانفشق ثٍٛ انؾبل ٔانزًٛٛض، يٍ .1

 ؽٛش انًفٕٓو ٔانٕظٛفخ ٔانغًٕد ٔاالشزمبق .. 

 أؽكبو ئػشاة رًٛٛض انؼذد.ٔٔظبئف أعهٕة انُذاء ٔاعزؼًبنّ، ٔإَٔاع انًُبدٖ ٔأؽكبيّ يٍ ؽٛش انجُبء ٔاإلػشاة، . ٚششػ3

 . ٚظُف انظشٔف ٔاالعى انًُبدٖ ئنٗ يؼشة ٔيجُٙ.4

 . ٕٚاصٌ ثٍٛ أؽكبو انؾبل ٔانزًٛٛض ٔأؽكبو انًُبدٖ ٔانًغزضُٗ.5

 رؾذٚذ أخطبء انضجظ ٔانزشكٛم انكزبثٙ ٔٚظؾؾٓب. .ٚكزت كزبثخ طؾٛؾخ خبنٛخ يٍ األخطبء انُؾٕٚخ، يغ6

.ٚكزت َظبً َضشٚبً ٚزضًٍ عًال ٔػجبساد يٍ أعهٕثٙ انُذاء ٔاالعزضُبء، ٔكهًبد يٍ يٕضٕػبد انؾبل ٔانزًٛٛض ٔانظشف، ٔٚمشأِ 9

mailto:ahmadalarosi71@gmail.com
mailto:ahmadalarosi71@gmail.com
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 لشاءح طؾٛؾخ خبنٛخ يٍ األخطبء نؼًم خشائظ رُْٛخ نهًٕاضٛغ انُؾٕٚخ.

كبإلَزشَذ، ٔثشايظ انؾبعٕة )انجبٔسثُٕٚذ(، نكزبثخ انزكبنٛف ٔعًغ انشٕاْذ، ٔػًم خشائظ  . ٚغزخذو يظبدس انزؼهى انًخزهفخ،2

 رُْٛخ نهًٕاضٛغ انُؾٕٚخ.

 

V. :يحرىي انًقزر 

 :انجاَة انُظزٌ
 انظاػاخ انفؼهُح األطثىع انًٕاضٛغ انزفظٛهٛخ ٔؽذاد انًمشس انشلى

1 

 

 انظشف )أ(

 

 

 رؼشٚف انظشف -

فّٛ ؽزف ػبيم انظشف عٕاصا ؽكى انظشف ٔثٛبٌ يب ٚؼًم  -

 ٔٔعٕثب اَزظبة كم أعًبء انضيبٌ ػهٗ انظشفٛخ

 يب ُٚزظت ػهٗ انظشفٛخ يٍ أعًبء انًكبٌ -

1 3 

2 
 انظشف )ة(

 

 انظشف انًجٓى ٔانًخزض -

 انظشف انًزظشف ٔانغبيذ -

 انظشف انًؼشة ٔانًجُٙ -

 يب ُٕٚة ػٍ انظشف -

2 3 

3 

 

 

 )أ( االعزضُبء

 

 

 رؼشٚفّ ٔأدٔارّ ٔألغبيّ -

 انًغزضُٗ انٕالغ ثؼذ )ئال(ؽكى  -

 االعزضُبء انًفشؽ

 ؽكى )ئال( ئرا ركشسد -

3 3 

4 

 

 )ة( االعزضُبء

 

 ؽكى انًغزضُٗ ثـ)غٛش ٔ عٕٖ( -

 ؽكى ئػشاة )غٛش( -

 ؽكى انًغزضُٗ ثـ)خال ٔػذا( -

 ؽكى انًغزضُٗ ثـ)ؽبشب( -

4 3 

5 

 انؾبل )أ(

 

 

 

 رؼشٚفٓب ٔثٛبٌ انؼبيم فٛٓب -

 طفبد طبؽت انؾبل -

 ٔانضبثزخ ٔانًشزمخ ٔانغبيذح انُكشح ٔانًؼشفخانؾبل انًُزمهخ  -

 

5 3 

 انؾبل )ة( 6

يغٙء انؾبل عًهخ ٔشجّ عًهخ رمذًٚٓب ػهٗ ػبيهٓب  -

 ٔرأخٛشْب

 ؽزف ػبيهٓب ٔساثطٓب -

 انفشق ثُّٛ أٔثٍٛ انزًٛٛض ٔانظفخ. -
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3 

 انزًٛٛض )أ( 7
 رؼشٚفّ ٔانفشق ثُّٛ ٔثٍٛ انؾبل

 كم لغىاَمغبو انزًٛٛض ئنٗ يفشد ٔعًهخ ٔأؽكبو 
7 3 

 3 8 فًٛب عجك دساعزّ االخزجبس انُظفٙ 8

 انزًٛٛض )ة( 9

 ؽكى انزًٛٛض ثؼذ أفؼم انزفضٛم -

 ؽكى رمذٚى انزًٛٛض -

 يب ٚغٕص عشِ ثًٍ ٔيب ال ٚغٕص -

 ٔظٛفزّ انذالنٛخ

9 3 
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 رًٛٛض انؼذد)أ(

 

 10-3رًٛٛض األػذاد يٍ  -

 رًٛٛض انؼذد انًشكت ٔانًؼطٕف -

 رزكٛش انؼذد ٔرأَٛضّ ٔرؼشٚفّ ٔرُكٛشِ  -

10 3 

 رًٛٛض انؼذد)ة( 11
 طٕؽ انؼذد ػهٗ ٔصٌ فبػم -

 أؽكبو )كى( االعزفٓبيٛخ ٔانخجشٚخ -
11 3 

 انُذاء)أ( 12

 انًشاد ثبنُذاء -

 أدٔارّ ٔيٕاضغ اعزؼًبنٓب  -

 ألغبو انًُبدٖ ٔؽكى كم لغى  -

 َذاء انَؼهَى انًٕطٕف ثبثُٕاثُخ.-َذاء يب فّٛ)أل(  -

12 3 

 انُذاء)ة( 13

 أؽكبو َذاء االعى انًضبف ئنٗ ٚبء انًزكهى -

 األعًبء انًالصيخ نهُذاء -

 ؽزف أداح انُذاء -

 أؽكبو االعزغبصخ -

13 3 

 انُذاء)ط( 14

 رؼشٚف انُذثخ ٔأؽكبيٓب -

 أؽكبو االعى انًُذٔة  -

 يب ٚغٕص َذثّ ٔيب ال ٚغٕص -

 انزشخٛى ٔيٕاضؼّ ٔأؽكبيّ  

14 3 

 3 15 كم يب عجك يشاعؼخ 15

 3 16 انًمشس كبيال االخزجبس انُٓبئٙ 16

 48 16 ػذد األطاتُغ وانظاػاخ

 

 انجاَة انؼًهٍ: )إٌ ُوجذ(

 ال َىجذ

 

VI. اطرزاذُجُاخ انرذرَض 

 انًؾبضشاد انزفبػهٛخ انزٙ ٚزى يٍ خالنٓب ػشع انًفبْٛى ٔيُبلشخ انًٓبساد. -

 نزًُٛخ انًٓبساد.األيضهخ ٔانًؾبضشاد انزٕضٛؾٛخ ٔانزًبسٍٚ انزؾشٚشٚخ ٔانشفٓٛخ  -

 انمشاءح انفشدٚخ ثاششاف انًذسط. -

 انًؾبضشاد ٔانزًبسٍٚ ٔانؾهمبد انُمبشٛخ. -

 انؾٕاس ٔانُمبشبد انظفٛخ. -

 انؼظف انزُْٙ. -

 انزذسٚت فٙ انًكزجخ ػهٗ اعزخالص انًؼهٕيبد ٔرظُٛفٓب )يغًٕػبد انؼًم(. -

 األَشطخ ٔانزكبنٛف انًُضنٛخ انفشدٚخ ٔانغًبػٛخ. -

 انًفبْٛى ٔانًظطهؾبد نضجظ ؽذٔد انًٕاضٛغ انُؾٕٚخ ٔرذاخهٓب.خشائظ  -

 انزؼهى انزارٙ ثبعزخذاو انًظبدس انًخزهفخ. -

 انزطجٛمبد انُظٛخ ثاششاف انًذسط. -
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VII. :األَشطح وانركهُفاخ 
 )ئٌ ٔعذد(انذرجح  األطثىع انُشاط/ انركهُف انزقى

 - 2,5,9 1رًبسٍٚ طفٛخ 1

 5 4 اخزجبس لظٛش 2

 5 6 )ػًم خشائظ رُْٛخ(ركهٛف  3

 4 7 ركهٛف )عًغ انشٕاْذ انُؾٕٚخ( 4

 2 10 ٔاعت يُضنٙ 5

 4 13 2رًبسٍٚ طفٛخ 6

 

VIII. :ذقُُى انرؼهى 

 يىضىػاخ انرقىَى انزقى
يىػذ انرقىَى/ 

 انُىو وانرارَخ
 انذرجح

 انىسٌ انُظثٍ

)َغجخ انذسعخ ئنٗ دسعخ  

 انزمٕٚى انُٓبئٙ(

 ٔاعجبد ٔركبنٛف ٔرًبسٍٚ طفٛخ 1
2,3,4,5,6, 

9,10,11 
15 15% 

 %5 5 4 لظٛشاخزجبس  2

 %20 20 8 اخزجبس يُزظف انفظم 3

 %60 60 16 االخزجبس انُٓبئٙ 4

 %100 100 انًجًىع انُهائٍ 

 

IX. :يصادر انرؼهى 

 :انًزاجغ انزئُظح 

 و( انُؾٕ انٕافٙ، داس انًؼبسف، انمبْشح.1793ػجبط ؽغٍ)-

 و( ششػ اثٍ ػمٛم ػهٗ أنفٛخ اثٍ يبنك، داس انكزت انؼهًٛخ، ثٛشٔد.2009اثٍ ػمٛم)- 

 انًزاجغ انًظاػذج: 

 و(، ششػ لطش انُذٖ ٔثم انظذٖ، رؾمٛك ئيٛم ثذٚغ ٚؼمٕة، داس انكزت انؼهًٛخ، ثٛشٔد.2012اثٍ ْشبو األَظبس٘ )-

 و( انزطجٛك انُؾٕ٘، داس انًؼشفخ انغبيؼٛخ، اإلعكُذسٚخ.1772ػجذِ انشاعؾٙ)- 

 و( انخالطخ فٙ ػهى انُؾٕ، يكزجخ اثٍ عُٛبء، انمبْشح.2003ؽًذ٘ يؾًٕد ػجذ انًطهت )- 

 )ئٌ ٔعذد( يىاد إنكرزوَُح وإَرزَد:

 .شجكخ انفظٛؼ نؼهٕو انهغخ انؼشثٛخ Alfaseeh.com/vb/findex.php.WWW // http 

 :يٕلغ انٕساق 

http://WWW.alwaraq.com 

 .يٕلغ انًكزجخ انشبيهخ 

 

  

http://www.alwaraq.com/
http://www.alwaraq.com/
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X. :انضىاتظ وانظُاطاخ انًرثؼح فٍ انًقزر 
 انحضىر وانغُاب:   1

 % يٍ انًؾبضشاد ٔٚؾشو فٙ ؽبل ػذو انٕفبء ثزنك.95ٚهزضو انطبنت ثؾضٕس  -

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

 % ٔٚزى الشاس انؾشيبٌ يٍ يغهظ انمغى.25

 انحضىر انًرأخز:  2

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

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

 ضىاتظ االخرثاراخ وااليرحاَاخ: 3

 فٙ ؽبل رأخش انطبنت ػٍ االيزؾبٌ انُظفٙ نُظف عبػخ ٚؾك ألعزبر انًمشس انغًبػ نّ ثبنذخٕل. -

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

 ( دلٛمخ يٍ ثذء االيزؾبٌ 20ال ٚغًؼ نهطبنت دخٕل االيزؾبٌ انُٓبئٙ ئرا رأخش يمذاس ) -

 ئرا رغٛت انطبنت ػٍ االيزؾبٌ انُٓبئٙ رطجك انهٕائؼ انخبطخ ثُظبو االيزؾبٌ فٙ انكهٛخ.

 :انًشارَغو انركهُفاخ / انًهاو 4

 خ انفظم ٔٚؾذد يٕاػٛذ رغهًٛٓب.ٚؾذد أعزبر انًمشس َٕع انزؼُٛٛبد فٙ ثذاٚ -

 ٚجٍٛ أعزبر انًمشس انضٕاثظ ٔانمٕاػذ نزُفٛز انزكهٛفبد ٔرغهًٛٓب. -

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

 انغش: 5

 رطجك ػهّٛ الئؾخ شإٌٔ انطالة.فٙ ؽبل صجٕد لٛبو انطبنت ثبنغش فٙ االيزؾبٌ انُظفٙ أٔ انُٓبئٙ  -

 فٙ ؽبل صجٕد لٛبو انطبنت ثبنغش أٔ انُمم فٙ انزكهٛفبد ٔانًشبسٚغ ٚؾشو يٍ انذسعخ انًخظظخ نهزكهٛف.-

 االَرحال: 6

 فٙ ؽبنخ ٔعٕد شخض ُٚزؾم شخظٛخ طبنت ألداء االيزؾبٌ َٛبثخ ػُّ رطجك انالئؾخ انخبطخ ثزنك

 اعزخذاو انًٕثبٚم أٔ يٕاػٛذ رغهٛى انزكهٛفبد ...ئنخ.أ٘ عٛبعبد أخشٖ يضم طُاطاخ أخزي: 7

 

 


