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 3ذٕطٛف يمشس َؽٕ

I.  :يؼهٕياخ ػايح ػٍ انًمشس 

 3انُؽٕ  :اعى انًمشس .1

 DR 31 سيض انًمشس ٔسلًّ:  .2

 انغاػاخ انًؼرًذج:  .3
 اإلظًانٙ ذذسٚة ػًهٙ عًُاس يؽاػشج

3    3 

 انفظم انصاَٙ –األٔل  انًغرٕٖ ٔانفظم انذساعٙ:  .4

5.  
 DR 13,DR 21 انًرطهثاخ انغاتمح نذساعح انًمشس)إٌ ٔظذخ(:

 

 ال ٕٚظذ انًظاؼثح )إٌ ٔظذخ(:انًرطهثاخ  ` .6

 انهغح انؼشتٛح –تكانٕسٕٚط  ذسط نّ انًمشس:ٚانثشَايط انز٘   .7

 انهغح انؼشتٛح نغح ذذسٚظ انًمشس:  .8

 فظهٙ َظاو انذساعح:  .9

 فاٚغ ذ نطفأ. أصْاس يؽً يؼذ)ٔ( يٕاطفاخ انًمشس:  .11

  ذاسٚخ اػرًاد يٕاطفاخ انًمشس:  .11
 

II. :ٔطف انًمشس 
انعًهح انفؼهٛح، ٔيكًالذٓا ، نٛرًكٍ انطانة يٍ فٓى األؼكاو اإلػشاتٛح انًرؼهمح تانفاػم َٔائة انفاػم ، ٚششغ انًمشس أسكاٌ 

ٔأًْٛح انفؼم فٙ انعًهح انفؼهٛح ، ٔٚظُف األفؼال انُاطثح ألكصش يٍ يفؼٕل ، ًٔٚٛض تٍٛ انًفاػٛم انخًغح ، ٔٚرؼشف ػهٗ تؼغ 

ذاً ػهٗ انًؽاػشاخ انرفاػهٛح ، ٔاأليصهح انرٕػٛؽٛح ، ٔانرذسٚثاخ انرٙ ذغاػذ ػهٗ انًظطهؽاخ انُؽٕٚح كاالشرغال ٔانؼايم . يؼرً

 يرطهثٍٛ لثهٍٛٛ نّ . 2، ٔانُؽٕ 1ذًُٛح انًٓاساخ ، ٔانؼًم انصُائٙ ٔانعًاػٙ . ٔٚؼـذ يمشسا انُؽٕ 

III. :يخشظاخ انرؼهى 

((A انًؼشفح ٔانفٓى 
 ( PILOs)( يغ يخشظاخ ذؼهى انثشَايط CILOsيٕاءيح يخشظاخ ذؼهى انًمشس )

 (: انًؼشفح ٔانفٓى CILOsيخشظاخ ذؼهى انًمشس ) : انًؼشفح ٔانفٓى(PILOs)يخشظاخ ذؼهى انثشَايط

انطانة نًرطهثاخ انثشَايط األكادًٚٙ عٛكٌٕ  تؼذ اعرٛفاء

 لادساػهٗ أٌ:

لادساً ػهٗ  تؼذ االَرٓاء يٍ دساعح انًمشس عٕف ٚكٌٕ انطانة

 :ٌأ

A1  ًٚظٓش يؼشفح ػانٛح تاعرؼًاالخ انهغح انؼشتٛح َطما

 ٔلشاءج ٔكراتح.

a1 

 

ٚششغ يؼُٗ انؼايم ) انفؼم ٔ شثّٓ ( ٔػاللرّ تأظضاء 

 انعًهح انفؼهٛح.

A2  ًٚرؼشف ػهٗ انهغح انؼشتٛح طٕذٛاً ٔطشفٛاً ٔذشكٛثٛا

 ٔدالنٛاً ٔيؼعًٛاً ٔذؼهًٛاً نهًرؽذشٍٛ تغٛشْا.

a2  ّٔانًفاػٛم انخًغح ٔاالشرغال ُٚؼشف انفاػم َٔائث

 ٕٔٚػػ أؼكاو ٔششٔؽ كم يُٓا.
 

 ستؾ يخشظاخ انرؼهى تاعرشاذٛعٛاخ انرذسٚظ ٔانرمٛٛى

 ستؾ يخشظاخ ذؼهى انًمشس )انًؼشفح ٔانفٓى( تاعرشاذٛعٛح انرذسٚظ ٔانرمٛٛى:

 اعرشاذٛعٛح انرمٕٚى اعرشاذٛعٛح انرذسٚظ  يخشظاخ انًمشس / انًؼشفح ٔانفٓى

.a1  ّٚششغ يؼُٗ انؼايم ) انفؼم ٔ شثّٓ( ٔػاللر

 تأظضاء انعًهح انفؼهٛح.

 

انًؽاػشاخ انرفاػهٛح انرٙ ٚرى فٛٓا  -

 ػشع انًفاْٛى.

 انرًاسٍٚ ٔانًؽاػشاخ. -

 يُالشاخ طفٛح. -

 ٛم.ؽظاخرثاساخ انر -

 ذكهٛفاخ. -

 اخرثاساخ لظٛشج . -

 انرمٛٛى انشفٓٙ. -



 انعًٕٓسٚح انًُٛٛح 
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 طُؼاء ظايؼح

 كهٛح انهغاخ
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.a2  ُٚؼشف انفاػم َٔائثّ ٔانًفاػٛم انخًغح

 ٔاالشرغال، ٕٔٚػػ أؼكاو ٔششٔؽ كم يُٓا.

 

انًؽاػشاخ انرفاػهٛح انرٙ ٚرى فٛٓا  -

 ػشع انًفاْٛى.

 يُالشاخ طفٛح. -

 ٛم.ؽظاخرثاساخ انر -

 انرمٛٛى انشفٓٙ. -

 

((B : )يخشظاخ انرؼهٛى )انًٓاساخ انزُْٛح 
 ( PILOs)( يغ يخشظاخ ذؼهى انثشَايط CILOsيٕاءيح يخشظاخ ذؼهى انًمشس )

 ( انزُْٛح: CILOsيخشظاخ ذؼهى انًمشس ) انزُْٛح: (PILOs)يخشظاخ ذؼهى انثشَايط

انطانة نًرطهثاخ انثشَايط األكادًٚٙ عٛكٌٕ  تؼذ اعرٛفاء

 لادساػهٗ أٌ:

 تؼذ َعاغ انطانة فٙ انًمشسانذساعٙ عٛكٌٕ لادسا ػهٗ أٌ:

B1  انهغٕٚح انًخرهفح نهغح انؼشتٛح ًٚٛض االعرؼًاالخ

 ٔٚظُف األخطاء.

.b1 ًّٚٛض انفؼم انالصو ػٍ انًرؼذ٘ ٔؽشق ذؼذٚر. 

 

B2 .ًٚؽهم انُظٕص انًخرهفح ذؽهٛالً نغٕٚاً ٔأدتٛا .b2  ٚغرخشض يٍ انُظٕص األدتٛح انًخرهفح إَٔاع انعًم

ٔأسكآَا ٔيكًالذٓا شى ٚثٍٛ ػاللح اإلػشاب ٔانرشكٛة 

 تانًؼُٗ.
 

 يخشظاخ ذؼهى انًمشس )انًٓاساخ انزُْٛح( تاعرشاذٛعٛح انرذسٚظ ٔانرمٛٛى:ستؾ 

 اعرشاذٛعٛح انرمٕٚى   اعرشاذٛعٛح انرذسٚظ يخشظاخ انًمشس/ انًٓاساخ انزُْٛح 

 .b1 ًٚٛض انفؼم انالصو ػٍ انًرؼذ٘ ٔؽشق

 ذؼذٚرّ.

 

 انُماشاخ انظفٛح. -

 انؼًم انصُائٙ ٔانعًاػٙ. -

 انؼظف انزُْٙ. -

 انرًاسٍٚ. -

 اخرثاساخ ذؽشٚشٚح . -

 ذكهٛفاخ ٔٔاظثاخ. -

 اخرثاساخ لظٛشج. -

 

  .b2 ٚغرخشض يٍ انُظٕص األدتٛح انًخرهفح

إَٔاع انعًم ٔأسكآَا ٔيكًالذٓا شى ٚثٍٛ ػاللح 

 اإلػشاب ٔانرشكٛة تانًؼُٗ.

 انؼًم انصُائٙ ٔانعًاػٙ. -

 انؼظف انزُْٙ. -

 انرًاسٍٚ. -

 ذكهٛفاخ ٔٔاظثاخ. -

 اخرثاساخ لظٛشج. -

 
 

((C : ) يخشظاخ انرؼهٛى ) انًٓاساخ انًُٓٛح ٔانؼًهٛح- 
 ( PILOs)( يغ يخشظاخ ذؼهى انثشَايط CILOsيٕاءيح يخشظاخ ذؼهى انًمشس )

 ( انًُٓٛح ٔانؼًهٛح: CILOsيخشظاخ ذؼهى انًمشس ) انًُٓٛح ٔانؼًهٛح:  (PILOs)يخشظاخ ذؼهى انثشَايط

انطانة نًرطهثاخ انثشَايط األكادًٚٙ عٛكٌٕ  تؼذ اعرٛفاء

 لادساػهٗ أٌ:

 تؼذ َعاغ انطانة فٙ انًمشسانذساعٙ عٛكٌٕ لادسا ػهٗ أٌ:

C1  ٚغرؼًم انًٓاساخ انهغٕٚح انًخرهفح نهغح انؼشتٛح ٔٚمٕو

 األخطاء انهغٕٚح.

.c1  ٚؼشب أسكاٌ انعًهح انفؼهٛح انًرؼذدج انًفاػٛم ٔيكًالذٓا

 ٔكايالً.إػشاتاً طؽٛؽاً 

.c2  ٚؽذد أخطاء انظٛاغح ٔاإلػشاب فٙ األفؼال ٔيشفٕػاذٓا

 ٔيفاػٛهٓا ، شى ٚظٕتٓا.
 

 ستؾ يخشظاخ ذؼهى انًمشس )انًٓاساخ انًُٓٛح ٔانؼًهٛح( تاعرشاذٛعٛح انرذسٚظ ٔانرمٛٛى:

 اعرشاذٛعٛح انرمٕٚى اعرشاذٛعٛح انرذسٚظ يخشظاخ انًمشس/ انًٓاساخ انًُٓٛح ٔانؼًهٛح

C1 . ٚؼشب أسكاٌ انعًهح انفؼهٛح انًرؼذدج

 انًفاػٛم ، ٔيكًالذٓا إػشاتاً طؽٛؽاً ٔكايالً.
يؽاػشاخ نرٕػٛػ ٔيُالشح  -

 انًٓاساخ.

 األيصهح انرٕػٛؽٛح . -

 اخرثاساخ ذؽشٚشٚح. -

 ٔاظثاخ . -



 انعًٕٓسٚح انًُٛٛح 

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ

 طُؼاء ظايؼح

 كهٛح انهغاخ

 ٔؼذج ػًاٌ انعٕدج
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C2  ٚؽذد أخطاء انظٛاغح ٔ اإلػشاب فٙ األفؼال .

 ٔيشفٕػاذٓا ٔيفاػٛهٓا شى ٚظٕتٓا.
ذغاػذ فٙ ذًُٛح ذًاسٍٚ ٔذذسٚثاخ  -

 انًٓاساخ.

 انمشاءج انفشدٚح تئششاف انًذسط. -

 أَشطح طفٛح. -

 اخرثاساخ لظٛشج. -

 

((D انًٓاساخ انؼايح 
 ( PILOs)( يغ يخشظاخ ذؼهى انثشَايط CILOsيٕاءيح يخشظاخ ذؼهى انًمشس )

 ( انًٓاساخ انؼايح: CILOsيخشظاخ ذؼهى انًمشس ) انًٓاساخ انؼايح: (PILOs)يخشظاخ ذؼهى انثشَايط

انطانة نًرطهثاخ انثشَايط األكادًٚٙ عٛكٌٕ  تؼذ اعرٛفاء

 لادساػهٗ أٌ:

 تؼذ َعاغ انطانة فٙ انًمشسانذساعٙ عٛكٌٕ لادسا ػهٗ أٌ:

D1  . ٚؼشع أفكاسِ تأعهٕب نغٕ٘ ٔاػػ .d1 َظٕطاً َصشٚح عهًٛح انرشاكٛة ٔانظٛاغح ئ ُٚش

ٔٚمشأْا لشاءج ٔيؼثٕؽح ػثطاً إػشاتٛاً طؽٛؽاً ، 

 خانٛح يٍ األخطاء.

D2  ٚغرؼًم انركُٕنٕظٛا فٙ يعال ذؼهى انهغح ٔ ذؼهًٛٓا

 ٔأغشاع انثؽس انؼهًٙ .

.d2  ٙٚظُغ خشائؾ رُْٛح نهًٕاػٛغ انُؽٕٚح انر

 ٚذسعٓا يغرؼًالً تشايط انؽاعٕب انًخرهفح.
 

 ٔانرمٛٛى:ستؾ يخشظاخ ذؼهى انًمشس )انًٓاساخ انؼايح( تاعرشاذٛعٛح انرذسٚظ 

 اعرشاذٛعٛح انرمٕٚى اعرشاذٛعٛح انرذسٚظ يخشظاخ انًمشس 

.d1 ُٚشئ َظٕطاً َصشٚح عهًٛح انرشاكٛة ٔانظٛاغح

ٔيؼثٕؽح ػثطاً إػشاتٛاً طؽٛؽاً ، ٔٚمشأْا لشاءج خانٛح 

 يٍ األخطاء. 

 

 ؼهماخ َماشٛح طفٛح -

انمشاءج انفشدٚح تئششاف  -

 انًذسط.

 اخرثاساخ انرؽظٛم. -

 ذكهٛفاخ . -

 

.d2 ٚظُغ خشائؾ رُْٛح نهًٕاػٛغ انُؽٕٚح انرٙ ٚذسعٓا

 يغرؼًالً تشايط انؽاعٕب انًخرهفح.
انؼًم فٙ يعًٕػاخ ٔفشق  -

 ػًم.

 انؼشٔع ذمذًٚٛح. -

 انؼًم فٙ فشٚك. -

 انؼشٔع انرمذًٚٛح. -

 

IV. انًمشس انشئٛغح ٔانفشػٛح )انُظشٚح ٔانؼًهٛح( ٔستطٓا تًخشظاخ انرؼهى انًمظٕدج  كراتح يٕاػٛغ

 نهًمشس يغ ذؽذٚذ انغاػاخ انًؼرًذج نٓا.  

 كراتح ٔؼذاخ /يٕاػٛغ يؽرٕٖ انًمشس

 أٔال:انعاَة انُظش٘                                                        

 انشلى
ٔؼذاخ/ يٕػٕػاخ 

 انًمشس
 انًٕاػٛغ انرفظٛهٛح

ػذد 

 األعاتٛغ

انغاػاخ 

 انفؼهٛح
 يخشظاخ ذؼهى انًمشس

1 
 انعًهح انفؼهٛح:

 انفاػم

 ذؼشٚف انفاػم ، طٕسِ .

 أؼكاو انفاػم.
1 3 a1,c1,d2 

 َائة انفاػم 2

 ذؼشٚفّ .

 انذٔاػٙ نؽزف انفاػم.  

انرغٛٛش انز٘ ٚطشأ ػهٗ انعًهح 

تؼذ ؼزف انفاػم. أؼكايّ 

 ٔطٕسِ .
2 6 a1,c1 

 يا ُٕٚب ػٍ انفاػم ٔششٔؽّ .

 إَاتح انًفؼٕل تّ .

 إَاتح انًظذس.



 انعًٕٓسٚح انًُٛٛح 

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ

 طُؼاء ظايؼح

 كهٛح انهغاخ

 ٔؼذج ػًاٌ انعٕدج

  

Republic of Yemen 

Ministry of Higher Education 

and Scientific Research 

Sana’a University 

Faculty of Languages 

Quality Assurance Unit 
 

 

 انرطٕٚش يشكض ػًٛذ 

 .و.د/ ْذٖ انؼًادأ

 انكهٛح ػًٛذ

 د/ يؽًذ انُاطش

 َائة انؼًٛذ نشؤٌٔ انعٕدج

 أ.و.د/ ػثذانؽًٛذ انشعاع

 انمغى سئٛظ

 د/ ػذَاٌ انشؼٛثٙأ.و.

 انعايؼح سئٛظ

 أ.د/ انماعى ػثاط

  

 

4 

 إَاتح انظشف .

 إَاتح انعاس ٔانًعشٔس.

 ذؼذٚح انفؼم ٔنضٔيّ 3

إَٔاع انفؼم انراو يٍ ؼٛس 

 انرؼذ٘ ٔانهضٔو .

 إَٔاع انفؼم انالصو ، ؽشق ذؼذٚرّ.

ػاللح انفؼم ٔانؼايم تأظضاء 

 انعًهح.

1 3 a1, b1,c1, d2 

 انًفؼٕل تّ ) أ ( 4

ذؼشٚفّ ، طٕسِ ، ؼكًّ ، ذؼذدِ 

. 

األفؼال انرٙ ذُظة يفؼٕنٍٛ 

 a1, b1,c1, d2 6 2 نٛظ أطهًٓا يثرذأ ٔ خثش.

األفؼال انرٙ ذُظة يفؼٕنٍٛ 

أطهًٓا يثرذأ ٔخثش )ظٍ 

 ٔأخٕاذٓا(.

 a1, b1,c1, d2 3 1 األفؼال انرٙ ذُظة شالشح يفاػٛم انًفؼٕل تّ ) ب ( 

 انًفؼٕل انًطهك      5

ذؼشٚفّ ، ألغايّ ، يا ُٕٚب ػُّ ، 

إَٔاع يخرهفح يٍ انًظادس 

 انغًاػٛح.

1 3 a1, b2, c1 , c2,d2 

 3 1 ذؼشٚفّ ، ألغايّ ، أؼكايّ انًفؼٕل نّ 7

 

a1, c1, d2 

 

 انًفؼٕل يؼّ 8
ذؼشٚفّ ، أؼكايّ ، ؼاالخ االعى انز٘ 

 تؼذ انٕأ.
1 3 

 

a1,b1, c1, d2 

 انًفؼٕل فّٛ 9

ذؼشٚفّ ، أؼكايّ ، انظشف انًثٓى 

 ٔانًخرض.  
2 6 

 

a1, c1  ، انظشف انًرظشف ٔغٛش انًرظشف

 يا ُٕٚب ػٍ انظشف.

 االشرغال 11

يؼُاِ ، َٕع انؼايم ٔششٔؽّ ، ؼكى 

 االعى انغاتك يغ االشرغال. 

ؼكى األعًاء انًرمذيح ػهٗ ػٕايهٓا، 

 ششٔؽ ٔذفظٛالخ أخشٖ.

1 3 a1, b1, c1, d2 

 3 1 كم يا عثك دساعرّ     يشاظؼح 11
a1,a2,b1,b2,c1,c2,

d1 

  42 14 إظًانٙ األعاتٛغ ٔانغاػاخ
 

ظذ( ُٔ  شاَٛا:انعاَة انؼًهٙ:    )إٌ 

 ذكرة ذعاسب )يٕاػٛغ( انؼًهٙ

 يخشظاخ انرؼهى انغاػاخ انفؼهٛح ػذد األعاتٛغ انرعاسب انؼًهٛح انشلى

1.      

    ٔانغاػاخإظًانٙ األعاتٛغ 
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V. :اعرشاذٛعٛح انرذسٚظ 

 انًؽاػشاخ انرفاػهٛح انرٙ ٚرى فٛٓا ػشع انًفاْٛى. -

 يؽاػشاخ نرٕػٛػ ٔيُالشح انًٓاساخ.  -

 األيصهح ٔانًؽاػشاخ انرٕػٛؽٛح.  -

 انرًاسٍٚ انرؽشٚشٚح ٔانشفٕٚح نرًُٛح انًٓاساخ. -

 انًُالشاخ انظفٛح. -

 انؼًم انصُائٙ ٔانعًاػٙ. -

 انؼظف انزُْٙ. -

 انمشاءاخ انفشدٚح تئششاف انًذسط. -

 انؼشٔع انرمذًٚٛح .  -

 انؼًم فٙ يعًٕػاخ ٔفشق ػًم. -
 

VI. :األَشطح ٔانركهٛفاخ 

 انذسظح األعثٕع يخشظاخ انرؼهى انُشاؽ / انركهٛف انشلى

كراتح أؼكاو انفاػم يٍ كراب َؽٕ٘  (ٔاظة ذؽؼٛش٘  1

 ٚخراسِ انطانة (
a2,c2,d2 1 3 

 a2,b1,b2,d1 3 3 فؼهٛح يغُذج نغٛش انفاػم(ذكهٛف)كراتح ظًم  2

 a1,a2,b1,c1,c2,d1 5.7.13 4 ٔاظثاخ يُضنٛح)ذذسٚثاخ يرُٕػح( 3

 ال ٕٚظذ a1,a2,b1,b2,d1 4,6,14 ذًاسٍٚ طفٛح 4

 a2,b1,b2,d1,d2 9 6 )ػًم خشائؾ رُْٛح نثؼغ دسٔط انًمشس(َشاؽ 5

)اعرخشاض ٔظًغ شٕاْذ لشآَٛح ٔشؼشٚح نثؼغ ذكهٛف 6

 دسٔط انًمشس(
a2,b2,c1 12 4 

 

VII. :ذمٛٛى انرؼهى 

 انذسظح األعثٕع أَشطح انرمٛٛى انشلى

َغثح 

انذسظح إنٗ 

دسظح  

انرمٕٚى 

 انُٓائٙ

 انًخشظاخ انرٙ ٚؽممٓا

1 
 اخ ٔ ذكانٛف ٔأَشطح ٔٔاظث

 ذًاسٍٚ طفٛح

,14,13,12.9,7 

,6,5,4,3,1 
20 %20 a1,a2,b1,b2 c1,c2,,d1,d2 

 a1,a2,b1,b2,c1,c2,d1. 20% 20 8 االخرثاس انُظفٙ 2

 a1,a2,b1,b2,c1,c2,d1, 60% 60 16 االخرثاس انُٓائٙ 3
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VIII. :يظادس انرؼهى 

 )اعى انًؤنف، عُح انُشش، اعى انكراب، داس انُشش، تهذ انُشش(.

 : ) ال ذضٚذ ػٍ يشظؼٍٛ( انًشاظغ انشئٛغح

 ، انُؽٕ انٕافٙ، داس انًؼاسف، انماْشج.الٕٚظذ((ػثاط ؼغٍ، .1

 اتٍ ػمٛم، )ال ٕٚظذ( ، ششغ اتٍ ػمٛم ػهٗ أنفٛح اتٍ يانك، داس انكرة انؼهًٛح، تٛشٔخ. .2

 انًشاظغ انًغاػذج

تم انظذٖ ، داس انكرة انؼهًٛح، لطش انُذٖ ٔ و ( ، ششغ 2118اتٍ ْشاو األَظاس٘، ذؽمٛك إيٛم تذٚغ ٚؼمٕب ، )  .1

 تٛشٔخ.

 ، داس انًؼاسف، انماْشج. ػثذ انؼهٛى اتشاْٛى، ) ال ٕٚظذ ( ،  انُؽٕ انٕظٛفٙ .2

 و(، انرطثٛك انُؽٕ٘، داس انًؼشفح انعايؼٛح، اإلعكُذسٚح. 1998ػثذِ انشاظؽٙ ، ) .3

 و( انخالطح فٙ ػهى انُؽٕ، يكرثح اتٍ عُٛاء، انماْشج.2113ؼًذ٘ يؽًٕد ػثذ انًطهة، ) .4

 يٕاد إنكرشَٔٛح ٔإَرشَد:    )إٌ ٔظذخ(

 شثكح انفظٛػ نؼهٕو انهغح انؼشتٛح . --1

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

 http://WWW.alwaraq.com يٕلغ انٕساق .  -2

 https://WWW.alulokah.net شثكح األنٕكح .  -3

 

IX. .انؼٕاتؾ ٔانغٛاعاخ انًرثؼح فٙ انًمشس 
 تؼذ انشظٕع نهٕائػ انعايؼح ٚرى كراتح انغٛاعح انؼايح نهًمشس فًٛا ٚرؼهك تاٜذٙ:

 عٛاعح ؼؼٕس انفؼانٛاخ انرؼهًٛٛح:   .1

 % يٍ انًؽاػشاخ ٔٚؽشو فٙ ؼال ػذو انٕفاء تزنك.75ٚهرضو انطانة تؽؼٕس  -

% 25ٚمذو أعرار انًمشس ذمشٚشا تؽؼٕس ٔغٛاب انطالب نهمغى ٔٚؽشو انطانة يٍ دخٕل االيرؽاٌ فٙ ؼال ذعأص انغٛاب 

 ٔٚرى الشاس انؽشياٌ يٍ يعهظ انمغى.

 انؽؼٕس انًرأخش :   .2

ٚغًػ نهطانة ؼؼٕس انًؽاػشج إرا ذأخش نًذج ستغ عاػح نصالز يشاخ فٙ انفظم انذساعٙ، ٔإرا ذأخش صٚادج ػٍ شالز 

 يشاخ ٚؽزس شفٕٚا يٍ أعرار انًمشس، ٔػُذ ػذو االنرضاو ًُٚغ يٍ دخٕل انًؽاػشج.

 ػٕاتؾ االيرؽاٌ:  .3

 ًمشس انغًاغ نّ تانذخٕل.فٙ ؼال ذأخش انطانة ػٍ االيرؽاٌ انُظفٙ نُظف عاػح ٚؽك ألعرار ان -

 فٙ ؼال ذغٛة انطانة ػٍ ؼؼٕس االيرؽاٌ انُظفٙ ٚؽك ألعرار انًمشس أٌ ٚرخز يا ٚشاِ يُاعثاً نؼالض انؽانح. -

 ( دلٛمح يٍ تذء االيرؽاٌ 21ال ٚغًػ نهطانة دخٕل االيرؽاٌ انُٓائٙ إرا ذأخش يمذاس ) -

 طح تُظاو االيرؽاٌ فٙ انكهٛح.إرا ذغٛة انطانة ػٍ االيرؽاٌ انُٓائٙ ذطثك انهٕائػ انخا

 انرؼُٛٛاخ ٔانًشاسٚغ:  .4

 ٚؽذد أعرار انًمشس َٕع انرؼُٛٛاخ فٙ تذاٚح انفظم ٔٚؽذد يٕاػٛذ ذغهًٛٓا. -

 ٚثٍٛ أعرار انًمشس انؼٕاتؾ ٔانمٕاػذ نرُفٛز انركهٛفاخ ٔذغهًٛٓا. -

 انز٘ ذأخش فٙ ذغهًّٛ.إرا ذأخش انطانة فٙ ذغهٛى انركهٛفاخ ػٍ انًٕػذ انًؽذد ٚؽشو يٍ دسظح انركهٛف 

 انغش:  .5

 فٙ ؼال شثٕخ لٛاو انطانة تانغش فٙ االيرؽاٌ انُظفٙ أٔ انُٓائٙ ذطثك ػهّٛ الئؽح شؤٌٔ انطالب. -

 فٙ ؼال شثٕخ لٛاو انطانة تانغش أٔ انُمم فٙ انركهٛفاخ ٔانًشاسٚغ ٚؽشو يٍ انذسظح انًخظظح نهركهٛف.
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 االَرؽال:  .6

 ؽانة ألداء االيرؽاٌ َٛاتح ػُّ ذطثك انالئؽح انخاطح تزنك.فٙ ؼانح ٔظٕد شخض ُٚرؽم شخظٛح 

 عٛاعاخ أخشٖ:  .7

 أ٘ عٛاعاخ أخشٖ يصم اعرخذاو انًٕتاٚم أٔ يٕاػٛذ ذغهٛى انركهٛفاخ ..... انخ

 

 

 :اللجنة اإلشرافية 

 التوقيع الصفة الوظيفية االسن م

  نبئب العويد للدراسبت العليب  د/ ػثاط يطٓش 2

  هركز التطوير األكبديوي وضوبى الجودة عويدنبئب  أؼًذ يعاْذأ.و.د/  3

  نبئب رئيس الجبهعة للشئوى األكبديوية أ.د/ إتشاْٛى انًطاع 4
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 3خطح يمشس َؽٕ 

 

I. يؼهٕياخ ػٍ يذسط انًمشس: 

 االعى أ.أصْاس يؽًذ نطف فاٚغ / أعثٕػٛا(3)  انغاػاخ انًكرثٛح

 انًكاٌ ٔسلى انٓاذف 775757408طُؼاء انغثد األؼذ االشٍُٛ انصالشاء األستؼاء انخًٛظ

 3     az-faya@yahoo.com َٙٔانثشٚذ اإلنكرش 
 

II. :يؼهٕياخ ػايح ػٍ انًمشس 

 3َؽٕ  اعى انًمشس:  .1

 DR 31 سيض انًمشس ٔسلًّ:  .2

 انغاػاخ انًؼرًذج نهًمشس:  .3

 انغاػاخ
 انًعًٕع

 ذذسٚة ػًهٙ عًُاس َظش٘

3    3 

 انفظم انصاَٙ –األٔل  ٔانفظم انذساعٙ:انًغرٕٖ   .4

 DR 13 , DR 21 انًرطهثاخ انغاتمح نذساعح انًمشس)إٌ ٔظذخ(:  .5

 ال ٕٚظذ انًرطهثاخ انًظاؼثح نذساعح انًمشس)إٌ ٔظذخ(:  .6

 انهغح انؼشتٛح –تكانٕسٕٚط  انثشَايط/ انثشايط انرٙ ٚرى فٛٓا ذذسٚظ انًمشس:  .7

 انهغح انؼشتٛح نغح ذذسٚظ انًمشس:  .8

 ظايؼح طُؼاء –كهٛح انهغاخ  يكاٌ ذذسٚظ انًمشس:   .9
 

III. :ٙٔطف  انًمشس انذساع 
ٚششغ انًمشس أسكاٌ انعًهح انفؼهٛح، ٔيكًالذٓا ، نٛرًكٍ انطانة يٍ فٓى األؼكاو اإلػشاتٛح انًرؼهمح تانفاػم َٔائة انفاػم ، 

يفؼٕل ، ًٔٚٛض تٍٛ انًفاػٛم انخًغح ، ٔٚرؼشف ػهٗ تؼغ ٔأًْٛح انفؼم فٙ انعًهح انفؼهٛح ، ٔٚظُف األفؼال انُاطثح ألكصش يٍ 

انًظطهؽاخ انُؽٕٚح كاالشرغال ٔانؼايم . يؼرًذاً ػهٗ انًؽاػشاخ انرفاػهٛح ، ٔاأليصهح انرٕػٛؽٛح ، ٔانرذسٚثاخ انرٙ ذغاػذ ػهٗ 

 ٍ نّ .يرطهثٍٛ لثهٛٛ 2، ٔانُؽٕ 1ذًُٛح انًٓاساخ ، ٔانؼًم انصُائٙ ٔانعًاػٙ . ٔٚؼـذ يمشسا انُؽٕ 
 

IV. :يخشظاخ انرؼهى انًمظٕدج نهًمشس 
 ٚششغ يؼُٗ انؼايم ) انفؼم ٔشثّٓ ( ٔػاللرّ تأظضاء انعًهح انفؼهٛح. .1

 ٚؼشف انفؼم َٔائثّ ٔانًفاػٛم انخًغح ٔاالشرغال ٕٔٚػػ أؼكاو ٔششٔؽ كم يُٓا. .2

 ًٚٛض انفؼم انالصو يٍ انًرؼذ٘ ٔؽشق ذؼذٚرّ . .3

 إَٔاع انعًم ٔأسكآَا ٔيكًالذٓا ، شى ٚثٍٛ ػاللح اإلػشاب ٔانرشكٛة تانًؼُٗ.ٚغرخشض يٍ انُظٕص األدتٛح انًخرهفح  .4

 ٚؼشب أسكاٌ انعًهح انفؼهٛح انًرؼذدج انًفاػٛم ، ٔيكًالذٓا إػشاتاً طؽٛؽاً ٔكايالً. .5

 ٚؽذد أخطاء انظٛاغح ٔاإلػشاب فٙ األفؼال ٔيشفٕػاذٓا ٔيفاػٛهٓا شى ٚظٕتٓا. .6

 ٔانظٛاغح ٔيؼثٕؽاً ػثطاً إػشاتٛاً طؽٛؽاً ، ٔٚمشأْا لشاءج خانٛح يٍ األخطاء. ُٚشئ َظٕطاً َصشٚح عهًٛح انرشاكٛة .7

 ٚظُغ خشائؾ رُْٛح نهًٕاػٛغ انرٙ ٚذسعٓا يغرؼًالً تشايط انؽاعٕب انًخرهفح . .8

 

 

  



 انعًٕٓسٚح انًُٛٛح 

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ

 طُؼاء ظايؼح

 كهٛح انهغاخ

 ٔؼذج ػًاٌ انعٕدج

  

Republic of Yemen 

Ministry of Higher Education 

and Scientific Research 

Sana’a University 

Faculty of Languages 

Quality Assurance Unit 
 

 

 انرطٕٚش يشكض ػًٛذ 

 .و.د/ ْذٖ انؼًادأ

 انكهٛح ػًٛذ

 د/ يؽًذ انُاطش

 َائة انؼًٛذ نشؤٌٔ انعٕدج
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V. :يؽرٕٖ انًمشس 

 أٔال:انعاَة انُظش٘                                                        

 ػذد األعاتٛغ انًٕاػٛغ انرفظٛهٛح انًمشسٔؼذاخ  انشلى
انغاػاخ 

 انفؼهٛح

1 
 انعًهح انفؼهٛح:

 انفاػم

 ذؼشٚف انفاػم ، طٕسِ . -

 أؼكاو انفاػم -
1 3 

 َائة انفاػم) أ ( 2

 انذٔاػٙ نؽزف انفاػم  ،ذؼشٚفّ  -

انرغٛٛش انز٘ ٚطشأ ػهٗ انعًهح تؼذ  -

 ؼزف انفاػم ، أؼكايّ .

 

2 

 

3 

 َائة انفاػم)ب( 3

 ػٍ انفاػم ٔششٔؽّ . يا ُٕٚب -

 إَاتح انًفؼٕل تّ  -

 إَاتح انًظذس. -

 إَاتح انظشف . -

 إَاتح انعاس ٔانًعشٔس. -

3 3 

 ذؼذٚح انفؼم ٔنضٔيّ 4

إَٔاع انفؼم انراو يٍ ؼٛس انرؼذ٘  -

 ٔانهضٔو .

 إَٔاع انفؼم انالصو ، ؽشق ذؼذٚرّ. -

 ػاللح انفؼم ٔانؼايم تأظضاء انعًهح. -

4 3 

5 

 انًفؼٕل تّ ) أ (

 

 

 

 انًفؼٕل تّ ) ب (
 

 ؼكًّ ، ذؼذدِ.ِ ، ذؼشٚفّ ، طٕس -

األفؼال انرٙ ذُظة يفؼٕنٍٛ نٛظ  -

 أطهًٓا يثرذأ ٔخثش .

5 3 

األفؼال انرٙ ذُظة يفؼٕنٍٛ أطهًٓا  -

 يثرذأ ٔخثش ) ظٍ ٔأخٕاذٓا(
6 3 

 3 7 األفؼال انرٙ ذُظة شالشح يفاػٛم انًفؼٕل تّ ) ظـ ( 7

 االخرثاس انُظفٙ 8

 

 دساعرّيا عثك 

 

8 3 

9 
 انًفؼٕل انًطهك

 

ذؼشٚفّ ، ألغايّ ،  يا ُٕٚب ػُّ ، إَٔاع 

 يخرهفح يٍ انًظادس انغًاػٛح.
9 3 

10 
 انًفؼٕل نّ

 

 ذؼشٚفّ ،ألغايّ ، أؼكايّ .

ذؼشٚفّ ، أؼكايّ ، ؼاالخ االعى انز٘ تؼذ 

 انٕأ.

10 3 

 انًفؼٕل يؼّ 11
ذؼشٚفّ ، أؼكايّ ، ؼاالخ االعى انز٘ تؼذ 

 انٕأ.
11 3 

ذؼشٚفّ ، أؼكايّ ، انظشف انًثٓى  انًفؼٕل فّٛ)أ( 12

 ٔانًخرض.

12 

13 

3 

 انًفؼٕل فّٛ)ب( 13 3
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انظشف انًرظشف ٔغٛش انًرظشف ، يا   

 ُٕٚب ػٍ انظشف.

 االشرغال 14

يؼُاِ ، َٕع انؼايم ٔششٔؽّ ، ؼكى االعى 

 انغاتك يغ االشرغال .

ؼكى األعًاء انًرمذيح ػهٗ ػٕايهٓا 

 ٔذفظٛالخ أخشٖ.ششٔؽ 

14 3 

 3 15 انًمشس كايالً  يشاظؼح 15

 3 16 كم يا عثك دساعرّ االخرثاس انُٓائٙ 16

 48 16 إظًانٙ األعاتٛغ ٔانغاػاخ
 

ظذ( ُٔ  انعاَة انؼًهٙ:       )إٌ 

 كراتح ذعاسب )يٕاػٛغ / يٓاو( انُشاؽ انؼًهٙ

 انفؼهٛحانغاػاخ  ػذد األعاتٛغ انًٓاو / انرعاسب انؼًهٛح انشلى

1.     

2.     

   إظًانٙ األعاتٛغ ٔانغاػاخ
 

VI. اعرشاذٛعٛاخ انرذسٚظ 

 انًؽاػشاخ انرفاػهٛح انرٙ ٚرى فٛٓا ػشع انًفاْٛى. -

 يؽاػشاخ نرٕػٛػ ٔيُالشح انًٓاساخ. -

 األيصهح ٔانًؽاػشاخ انرٕػٛؽٛح. -

 انرًاسٍٚ انرؽشٚشٚح ٔانشفٕٚح نرًُٛح انًٓاساخ.  -

 انًُالشاخ انظفٛح. -

 انصُائٙ ٔانعًاػٙ.انؼًم  -

 انؼظف انزُْٙ. -

 انمشاءج انفشدٚح تئششاف انًذسط.  -

 انؼشٔع انرمذًٚٛح .     -

 انؼًم فٙ يعًٕػاخ ٔفشق ػًم. -
 

VII. :األَشطح ٔانركهٛفاخ 

 األعثٕع انُشاؽ/ انركهٛف انشلى
انذسظح )إٌ 

 ٔظذخ(

 3 1 كراتح أؼكاو انفاػم يٍ كراب َؽٕ٘ ٚخراسِ انطانة((ٔاظة ذؽؼٛش٘ 1

 3 3 ذكهٛف)كراتح ظًم فؼهٛح يغُذج نغٛش انفاػم(  2

 4 5,7,13 ٔاظثاخ يُضنٛح)ذذسٚثاخ يرُٕػح( 3

 ال ٕٚظذ 4,6,14 ذًاسٍٚ طفٛح 4

 6 9 )ػًم خشائؾ رُْٛح نثؼغ دسٔط انًمشس(َشاؽ 5

 4 12,13 )اعرخشاض ٔظًغ شٕاْذ لشآَٛح ٔشؼشٚح نثؼغ دسٔط انًمشس( ذكهٛف 6
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 طُؼاء ظايؼح

 كهٛح انهغاخ

 ٔؼذج ػًاٌ انعٕدج

  

Republic of Yemen 

Ministry of Higher Education 

and Scientific Research 

Sana’a University 

Faculty of Languages 

Quality Assurance Unit 
 

 

 انرطٕٚش يشكض ػًٛذ 

 .و.د/ ْذٖ انؼًادأ

 انكهٛح ػًٛذ

 د/ يؽًذ انُاطش

 َائة انؼًٛذ نشؤٌٔ انعٕدج

 أ.و.د/ ػثذانؽًٛذ انشعاع

 انمغى سئٛظ

 د/ ػذَاٌ انشؼٛثٙأ.و.

 انعايؼح سئٛظ

 أ.د/ انماعى ػثاط

  

 

11 

VIII. ذمٛٛى انرؼهٛى 

 يٕػٕػاخ انرمٕٚى انشلى
يٕػذ انرمٕٚى/ انٕٛو 

 ٔانراسٚخ
 انذسظح

 انٕصٌ انُغثٙ

)َغثح انذسظح إنٗ دسظح  انرمٕٚى 
 انُٓائٙ(

 20% 20 13,12.9,7,5,3,1 اخ ٔ ذكانٛف ٔأَشطحٔاظث 1

 ال ٕٚظذ ال ٕٚظذ 4-6-14 ذًاسٍٚ طفٛح 2

 20% 20 8 االخرثاس انُظفٙ 3

 60% 60 16 االخرثاس انُٓائٙ 4

 %100 100 انًعًٕع 

 

IX. :يظادس انرؼهى 

 :انًشاظغ انشئٛغح 

 .ػثاط ؼغٍ، )ال ٕٚظذ(، انُؽٕ انٕافٙ، داس انًؼاسف، انماْشج 

 .اتٍ ػمٛم، )الٕٚظذ(، ششغ اتٍ ػمٛم ػهٗ أنفٛح اتٍ يانك، داس انكرة انؼهًٛح، تٛشٔخ 

 :انًشاظغ انًغاػذج 

 ششغ لطش انُذٖ ٔتم انظذٖ، داس انكرة انؼهًٛح، تٛشٔخ. و(،2118اتٍ ْشاو األَظاس٘، ذؽمٛك إيٛم تذٚغ ٚؼمٕب )  .1

 ػثذ انؼهٛى اتشاْٛى، )الٕٚظذ(، انُؽٕ انٕظٛفٙ، داس انًؼاسف، انماْشج. .2

 و(، انرطثٛك انُؽٕ٘، داس انًؼشفح انعايؼٛح، اإلعكُذسٚح.1998ػثذِ انشاظؽٙ، )  .3

 عُٛاء، انماْشج. و(، انخالطح فٙ ػهى انُؽٕ، يكرثح ات2113ٍؼًذ٘ يؽًٕد ػثذ انًطهة،)  .4

 

     :إٌ ٔظذخ(يٕاد إنكرشَٔٛح ٔإَرشَد( 

 :Alfaseeh.com/vb/index.php.WWW // httpشثكح انفظٛػ نؼهٕو انهغح انؼشتٛح . -1

 http://WWW.alwaraq.com يٕلغ انٕساق . -2

 https://WWW.alulokah.net شثكح األنٕكح . -3

 

X. :انؼٕاتؾ ٔانغٛاعاخ انًرثؼح فٙ انًمشس 

 انؽؼٕس ٔانغٛاب:  .1

 % يٍ انًؽاػشاخ ٔٚؽشو فٙ ؼال ػذو انٕفاء تزنك.75ٚهرضو انطانة تؽؼٕس  -

ٚمذو أعرار انًمشس ذمشٚشا تؽؼٕس ٔغٛاب انطالب نهمغى ٔٚؽشو انطانة يٍ دخٕل االيرؽاٌ فٙ ؼال ذعأص انغٛاب 

 % ٔٚرى الشاس انؽشياٌ يٍ يعهظ انمغى.25

 انؽؼٕس انًرأخش:    .2

انًؽاػشج إرا ذأخش نًذج ستغ عاػح نصالز يشاخ فٙ انفظم انذساعٙ، ٔإرا ذأخش صٚادج ػٍ شالز  ٚغًػ نهطانة ؼؼٕس -

 يشاخ ٚؽزس شفٕٚا يٍ أعرار انًمشس، ٔػُذ ػذو االنرضاو ًُٚغ يٍ دخٕل انًؽاػشج.

 ػٕاتؾ االخرثاساخ ٔااليرؽاَاخ:  .3

 انًمشس انغًاغ نّ تانذخٕل.فٙ ؼال ذأخش انطانة ػٍ االيرؽاٌ انُظفٙ نُظف عاػح ٚؽك ألعرار  -

 فٙ ؼال ذغٛة انطانة ػٍ ؼؼٕس االيرؽاٌ انُظفٙ ٚؽك ألعرار انًمشس أٌ ٚرخز يا ٚشاِ يُاعثاً نؼالض انؽانح. -

 ( دلٛمح يٍ تذء االيرؽاٌ 21ال ٚغًػ نهطانة دخٕل االيرؽاٌ انُٓائٙ إرا ذأخش يمذاس ) -

 خاطح تُظاو االيرؽاٌ فٙ انكهٛح.إرا ذغٛة انطانة ػٍ االيرؽاٌ انُٓائٙ ذطثك انهٕائػ ان -
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 :انًشاسٚغٔ انركهٛفاخ / انًٓاو  .4

 ٚؽذد أعرار انًمشس َٕع انرؼُٛٛاخ فٙ تذاٚح انفظم ٔٚؽذد يٕاػٛذ ذغهًٛٓا. -

 ٚثٍٛ أعرار انًمشس انؼٕاتؾ ٔانمٕاػذ نرُفٛز انركهٛفاخ ٔذغهًٛٓا. -

 دسظح انركهٛف انز٘ ذأخش فٙ ذغهًّٛ.إرا ذأخش انطانة فٙ ذغهٛى انركهٛفاخ ػٍ انًٕػذ انًؽذد ٚؽشو يٍ  -

 انغش:  .5

 فٙ ؼال شثٕخ لٛاو انطانة تانغش فٙ االيرؽاٌ انُظفٙ أٔ انُٓائٙ ذطثك ػهّٛ الئؽح شؤٌٔ انطالب. -

 فٙ ؼال شثٕخ لٛاو انطانة تانغش  أٔ انُمم فٙ انركهٛفاخ ٔانًشاسٚغ ٚؽشو يٍ انذسظح انًخظظح نهركهٛف. -

 االَرؽال:  .6

 ُٚرؽم شخظٛح ؽانة ألداء االيرؽاٌ َٛاتح ػُّ ذطثك انالئؽح انخاطح تزنكفٙ ؼانح ٔظٕد شخض  -

 عٛاعاخ أخشٖ:  .7

 أ٘ عٛاعاخ أخشٖ يصم اعرخذاو انًٕتاٚم أٔ يٕاػٛذ ذغهٛى انركهٛفاخ ..... انخ -

 


