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 يٕاصفاخ يقزر "َشأج انُحٕ ٔيذارطّ"

 

I.  :يؼهٕياخ ػايح ػٍ انًقزر 

 َشأج انُحٕ ٔيذارطّ :اطى انًقزر  .1

 DR62 انًقزر ٔرقًّ:ريش   .2

 انظاػاخ انًؼرًذج:  .3
 اإلجًانٙ ذذرٚة ػًهٙ طًُار يحاضزج

3 - - - 3 

 انفظم انضبَٙ -انضبنش  انًظرٕٖ ٔانفصم انذراطٙ:  .4

 ال ٕٚعذ :(انًرطهثاخ انظاتقح نذراطح انًقزر )إٌ ٔجذخ  .5

 ال ٕٚعذ (:انًرطهثاخ انًصاحثح )إٌ ٔجذخ  .6

 نغخ ػشثٛخ –ثكبنٕسٕٚط  انًقزر:ذرص نّ ٚانثزَايج انذ٘   .7

 انؼشثٛخ نغح ذذرٚض انًقزر:  .8

 انُظبو انفظهٙ َظاو انذراطح:  .9

 د. خبنذ انؼجغٙ يؼّذ يٕاصفاخ انًقزر:   .11

 9112 ذارٚخ اػرًاد يٕاصفاخ انًقزر:  .11
 

II. :ٔصف انًقزر 
انُشأج، ٔذأثٛز ذهك انؼٕايم فٙ طثٛؼح انُحٕ ػُذ ٚرُأل انًقزر َشأج انذرص انُحٕ٘ فٙ انحضارج انؼزتٛح ٔانؼٕايم انًخرهفح فٙ ذهك 

انؼزب، ٔاألطٕار انًخرهفح نهُحٕ انؼزتٙ ٔخصائصٓا، ٔظٕٓر انخالف تٍٛ انثصزج ٔانكٕفح، ٔأتزس رجال انًذْثٍٛ ٔأتزس يصُفاذٓى 

يٍ فٓى خصٕصٛح انذرص انُحٕٚح، ٔأيثهح يٍ انخالف انُحٕ٘، ٔيحأنح اتٍ يضاء فٙ َقذ انُحٕ انؼزتٙ، ًّٔٚكٍ انًقزُرانطانَة 

َح نّ، ُٔٚؼرًذ فٙ ذقذٚى انًقزر ػهٗ انًحاضزج انرفاػهٛح ٔانرؼهّى انرؼأَٙ ٔانًُاقشح. ّٕ  انُحٕ٘ انؼزتٙ ٔانظزٔف انثقافٛح انًك
 

III. :يخزجاخ انرؼهى 

((A انًؼزفح ٔانفٓى 
 ( PILOs( يغ يخشعبد رؼهى انجشَبيظ )CILOsيٕاءيخ يخشعبد رؼهى انًمشس )

 (: انًؼشفخ ٔانفٓىCILOsيخشعبد رؼهى انًمشس ) (: انًؼشفخ ٔانفٓىPILOsرؼهى انجشَبيظ )يخشعبد 

انطانة نًرطهثاخ انثزَايج األكادًٚٙ طٛكٌٕ  تؼذ اطرٛفاء

 قادراػهٗ أٌ:

انطانة نًرطهثاخ انًقزر انذراطٙ طٛكٌٕ قادرا ػهٗ  تؼذ اطرٛفاء

 أٌ:

A2  انهغٕ٘ ٚظف انًظبدس ٔانًشاؽم ٔاالرغبْبد نهجؾش

 ٔاألدثٙ ٔانجالغٙ.

a1  ٙٚظٓش يؼشفخ ثبنؼٕايم انًخزهفخ نُشأح انُؾٕ ٔآصبسْب ف

 طجٛؼزّ ٔأطٕاسِ ٔانخالف ثٍٛ انجظشٍٚٛ ٔانكٕفٍٛٛ.

A4 .ّٚظٓش يؼشفخ ثأعظ انجؾش انؼهًٙ ٔيُبْغ a2  ٚظٓش يؼشفخ ثأعظ انُظشٚخ انُؾٕٚخ ػُذ انؼشة ٔانُمذ

 انًٕعّ إنٛٓب.
 

 تاطرزاذٛجٛاخ انرذرٚض ٔانرقٛٛىرتظ يخزجاخ انرؼهى 

 رتظ يخزجاخ ذؼهى انًقزر )انًؼزفح ٔانفٓى( تاطرزاذٛجٛح انرذرٚض ٔانرقٛٛى:

 اطرزاذٛجٛح انرقٛٛى اطرزاذٛجٛح انرذرٚض يخزجاخ انًقزر / انًؼزفح ٔانفٓى

يٍ انًرٕقغ أٌ ٚكٌٕ انطانة تؼذ االَرٓاء يٍ دراطح ْذا انًقزر 

 قادرا ػهٗ أٌ:

a1  ّٚظٓزيؼزفح تانؼٕايم انًخرهفح نُشأج انُحٕ ٔآثارْا فٙ طثٛؼر

 ٔأطٕارِ ٔانخالف تٍٛ انثصزٍٚٛ ٔانكٕفٍٛٛ.

 انًؾبضشح انزفبػهٛخ 

 َٙٔانزؼهّى انزؼب 

 انؾٕاس ٔانًُبلشخ 

 خشائظ انًفبْٛى 

 اخزجبساد انزؾظٛم 

 انًشبسكخ فٙ انًؾبضشح 

 ٙٓانزمٛٛى انشف 

 االخزجبساد انمظٛشح 
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a2  ّٚظٓش يؼشفخ ثأعظ انُظشٚخ انُؾٕٚخ ػُذ انؼشة ٔانُمذ انًٕع

 إنٛٓب.

  انزكهٛفبد 

 انٕاعجبد 

 

((B انًٓاراخ انذُْٛح 
 ( PILOs)( يغ يخشعبد رؼهى انجشَبيظ CILOsيٕاءيخ يخشعبد رؼهى انًمشس )

 انزُْٛخ(: انًٓبساد CILOsيخشعبد رؼهى انًمشس ) : انًٓبساد انزُْٛخ(PILOs)يخشعبد رؼهى انجشَبيظ 

انطانة نًرطهثاخ انثزَايج األكادًٚٙ طٛكٌٕ  تؼذ اطرٛفاء

 قادراػهٗ أٌ:

انطانة نًرطهثاخ انًقزر انذراطٙ طٛكٌٕ قادرا  تؼذ اطرٛفاء

 ػهٗ أٌ:

B3 .ًٚٛض انًذاسط األدثٛخ ٔانهغبَٛخ َٔظشٚبرٓب ٔٚمبسٌ ثُٛٓب b1  ًٚٛض طجٛؼخ انُؾٕ انؼشثٙ ٔانفهغفخ انزٙ ٚمٕو ػهٛٓب ٔأصش

 رنك ػهٗ انزؾهٛم انهغٕ٘.

 

 رتظ يخزجاخ ذؼهى انًقزر )انًٓاراخ انذُْٛح( تاطرزاذٛجٛح انرذرٚض ٔانرقٛٛى: 
 اطرزاذٛجٛح انرقٛٛى اطرزاذٛجٛح انرذرٚض يخزجاخ انًقزر/ انًٓاراخ انذُْٛح 

يٍ انًرٕقغ أٌ ٚكٌٕ انطانة تؼذ االَرٓاء يٍ دراطح ْذا انًقزر 

 قادرا ػهٗ أٌ:

b1  ًٚٛض طجٛؼخ انُؾٕ انؼشثٙ ٔانفهغفخ انزٙ ٚمٕو ػهٛٓب ٔأصش رنك

 ػهٗ انزؾهٛم انهغٕ٘.

 انًؾبضشح انزفبػهٛخ 

 َٙٔانزؼهّى انزؼب 

 انؾٕاس ٔانًُبلشخ 

 خشائظ انًفبْٛى 

 

 اخزجبساد انزؾظٛم 

 انًشبسكخ فٙ انًؾبضشح 

 ٙٓانزمٛٛى انشف 

 االخزجبساد انمظٛشح 

 انزكهٛفبد 

 انٕاعجبد 

 

((C انًٓاراخ انًُٓٛح ٔانؼًهٛح 
 ( PILOs( يغ يخشعبد رؼهى انجشَبيظ)CILOsيٕاءيخ يخشعبد رؼهى انًمشس )

 (: انًٓبساد انًُٓٛخ ٔانؼًهٛخCILOsيخشعبد رؼهى انًمشس ) (: انًٓبساد انًُٓٛخ ٔانؼًهٛخPILOsيخشعبد رؼهى انجشَبيظ )

انطانة نًرطهثاخ انثزَايج األكادًٚٙ طٛكٌٕ  تؼذ اطرٛفاء

 قادراػهٗ أٌ:

انطانة نًرطهثاخ انًقزر انذراطٙ طٛكٌٕ قادرا  تؼذ اطرٛفاء

 ػهٗ أٌ:

C3  ُٚمذ انُظٕص انًخزهفخ ٔانُظشٚبد انهغٕٚخ ٔاألدثٛخ ٔفمب

 نهًُبْظ انؾذٚضخ.

c1  ُٚمذ انُؾٕ انؼشثٙ ٔاألعظ انفهغفٛخ ٔانؼًهٛبد اإلعشائٛخ

 ٚمٕو ػهٛٓب فٙ رؾهٛم انؼشثٛخ.انزٙ 

 

 رتظ يخزجاخ ذؼهى انًقزر )انًٓاراخ انًُٓٛح ٔانؼًهٛح( تاطرزاذٛجٛح انرذرٚض ٔانرقٛٛى:

 اطرزاذٛجٛح انرقٛٛى اطرزاذٛجٛح انرذرٚض يخزجاخ انًقزر/ انًٓاراخ انًُٓٛح ٔانؼًهٛح

يٍ انًرٕقغ أٌ ٚكٌٕ انطانة تؼذ االَرٓاء يٍ دراطح 

 قادرا ػهٗ أٌ:ْذا انًقزر 

c1  ُٚمذانُؾٕ انؼشثٙ ٔاألعظ انفهغفٛخ ٔاإلعشائٛخ

 انزٙ ٚمٕو ػهٛٓب فٙ رؾهٛم انؼشثٛخ.

 انًؾبضشح انزفبػهٛخ 

 َٙٔانزؼهّى انزؼب 

 انؾٕاس ٔانًُبلشخ 

 خشائظ انًفبْٛى 

 

 اخزجبساد انزؾظٛم 

 انًشبسكخ فٙ انًؾبضشح 

 ٙٓانزمٛٛى انشف 

 االخزجبساد انمظٛشح 

 انزكهٛفبد 

 انٕاعجبد 
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((D انًٓاراخ انؼايح 
 ( PILOs( يغ يخشعبد رؼهى انجشَبيظ)CILOsيٕاءيخ يخشعبد رؼهى انًمشس )

 (: انًٓبساد انؼبيخCILOsيخشعبد رؼهى انًمشس ) (: انًٓبساد انؼبيخPILOsيخشعبد رؼهى انجشَبيظ)

انطانة نًرطهثاخ انثزَايج األكادًٚٙ طٛكٌٕ  تؼذ اطرٛفاء

 قادراػهٗ أٌ:

انطانة نًرطهثاخ انًقزر انذراطٙ طٛكٌٕ قادرا  اطرٛفاءتؼذ 

 ػهٗ أٌ:

D2  ٚغزؼًم انزكُٕنٕعٛب فٙ يغبل رؼهّى انهغخ ٔرؼهًٛٓب

 ٔأغشاع انجؾش انؼهًٙ.

d1  ٚغزؼًم انؾبعٕة نكزبثخ أثؾبس رزؼهّك ثًٕاضٛغ انًمشس

 يفٛذا يٍ اإلَزشَذ.

D4 .ٙٚغٓى فٙ رؼًٛك االَزًبء انٕطُٙ ٔانؼشثٙ ٔاإلعالي d2  ٍٚغٓى فٙ رؼًٛك االَزًبء نهؾضبسح انؼشثٛخ اإلعاليٛخ ي

خالل يؼشفزّ ثطجٛؼخ انجؾش انُؾٕ٘ انفشٚذ انز٘ لبو ثّ 

 انؼهًبء انؼشة ٔانًغهًٌٕ.
 

 رتظ يخزجاخ ذؼهى انًقزر )انًٓاراخ انؼايح( تاطرزاذٛجٛح انرذرٚض ٔانرقٛٛى: 

 انرقٛٛىاطرزاذٛجٛح  اطرزاذٛجٛح انرذرٚض يخزجاخ انًقزر 

يٍ انًرٕقغ أٌ ٚكٌٕ انطانة تؼذ االَرٓاء يٍ دراطح ْذا 

 انًقزر قادرا ػهٗ أٌ:

d1 ٚغزؼًم انؾبعٕة نكزبثخ أثؾبس رزؼهّك ثًٕاضٛغ انًمشس

 يفٛذا يٍ اإلَزشَذ.

d2  ٍٚغٓى فٙ رؼًٛك االَزًبء نهؾضبسح انؼشثٛخ اإلعاليٛخ ي

خالل يؼشفزّ ثطجٛؼخ انجؾش انُؾٕ٘ انفشٚذ انز٘ لبو ثّ 

 انؼهًبء انؼشة ٔانًغهًٌٕ.

 انًؾبضشح انزفبػهٛخ 

 َٙٔانزؼهّى انزؼب 

 انؾٕاس ٔانًُبلشخ 

 خشائظ انًفبْٛى 

 

 اخزجبساد انزؾظٛم 

 انًشبسكخ فٙ انًؾبضشح 

 ٙٓانزمٛٛى انشف 

 االخزجبساد انمظٛشح 

 انزكهٛفبد 

 انٕاعجبد 

 

IV. انًقزر انزئٛظح ٔانفزػٛح )انُظزٚح ٔانؼًهٛح( ٔرتطٓا تًخزجاخ انرؼهى انًقصٕدج  كراتح يٕاضٛغ

 نهًقزر يغ ذحذٚذ انظاػاخ انًؼرًذج نٓا. 
 كراتح ٔحذاخ / يٕاضٛغ يحرٕٖ انًقزر

 أٔال: انجاَة انُظز٘

 انزقى
ٔحذاخ/ يٕضٕػاخ 

 انًقزر
 انًٕاضٛغ انرفصٛهٛح

ػذد 

 األطاتٛغ

انظاػاخ 

 انفؼهٛح

يخزجاخ ذؼهى 

 انًقزر

1 
 ػٕايم َشأح

 انُؾٕ انؼشثٙ

 ػٕايم دُٚٛخ -

 ػٕايم ُْٕٔٚخ -

 ػٕايم إداسٚخ -

 ػٕايم أدثٛخ -

 ػٕايم اعزًبػٛخ -

1 3 
a1 

d2 

2 

 لضبٚب يشرجطخ 

 ثؼٕايم َشأح

 انُؾٕ انؼشثٙ

 انؼشثٙأصش رهك انؼٕايم فٙ طجٛؼخ انُؾٕ  -

-  ّٙ ّٙ ْٕ أو ػهً  انخالف فٙ طجٛؼخ انُؾٕ أرؼهًٛ

 انخالف فٙ رأصّش انُؾٕ ثًؤصشاد أعُجٛخ -

1 3 

a1 

b1 

d2 

 ٔاضغ انُؾٕ انؼشثٙ 3

 سٔاٚبد انمذيبء -

 آساء انًغزششلٍٛ -

 آساء انجبؽضٍٛ انؼشة -

1 3 
a1 

d2 

4 
َضػخ انزًغٛذ انهغٕ٘ 

 ػُذ انُؾبح انؼشة

 طجٛؼخ انُضػخ انزًغٛذٚخ -

 أعجبة انُضػخ انزًغٛذٚخ -
1 3 

b1 

a2 

c1 



 انجًٕٓرٚح انًُٛٛح 

 ٔسارج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثحث انؼهًٙ

 صُؼاء جايؼح

 كهٛح انهغاخ

 ٔحذج ضًاٌ انجٕدج
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 انرطٕٚز يزكش ػًٛذ 

 .و.د/ ْذٖ انؼًادأ

 انكهٛح ػًٛذ

 د/ يحًذ انُاصز

 َائة انؼًٛذ نشؤٌٔ انجٕدج

 أ.و.د/ ػثذانحًٛذ انشجاع

 انقظى رئٛض

 د/ ػذَاٌ انشؼٛثٙأ.و.

 انجايؼح رئٛض

 أ.د/ انقاطى ػثاص
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d2 

5 
َضػخ انزًغٛذ انهغٕ٘ 

 ػُذ انُؾبح انؼشة

 َظٕطٓب ػُذ انُؾبح انمذيبء -

 أصشْب فٙ انمبػذح انُؾٕٚخ -
1 3 

b1 

a2 

c1 

d2 

 أطٕاس انُؾٕ انؼشثٙ 6

 انطٕس األٔل ٔياليؾّ ٔأػاليّ -

 انطٕس انضبَٙ ٔياليؾّ ٔأػاليّ -

 ٔياليؾّ ٔأػاليّانطٕس انضبنش  -

1 3 

a1 

a2 

d2 

7 

يظبدس االعزشٓبد 

 انُؾٕ٘

ٔانخالف فٙ أطم 

 انؼشثٛخ انفظؾٗ

انًظبدس األعبعٛخ )انشؼش، انمشاءاد انمشآَٛخ،  -

 انكالو انًزذأل(

 انًظبدس انٓبيشٛخ )األيضبل، انؾذٚش( -

 انخالف فٙ أطم انؼشثٛخ انفظؾٗ -

1 3 

a1 

a2 

d2 

8 
أثشص سعبل انًزْجٍٛ 

 ٔيؤنفبرٓى
 3 1 أشٓش ػهًبء انجظشح ٔأْى يؤنفبرٓى -

a1 

d2 

9 
أثشص سعبل انًزْجٍٛ 

 ٔيؤنفبرٓى
 3 1 أشٓش ػهًبء انكٕفخ ٔأْى يؤنفبرٓى -

a1 

d2 

10 
انخالف انُؾٕ٘ ثٍٛ 

 انجظشٍٚٛ ٔانكٕفٍٛٛ

األعجبة انًٕضٕػٛخ ٔاألعجبة غٛش  -

 انًٕضٕػٛخ فٙ ظٕٓس انخالف

انمٕل ثزؼذد انخالف ثٍٛ انًؼبطشٍٚ فٙ  -

انًزاْت فٙ انُؾٕ انؼشثٙ أٔ كَٕٓب رُٕػبد ػهٗ 

 أطٕل ٔاؽذح

 أْى يظبدس انخالف انُؾٕ٘ -

1 3 
a1 

d2 

11 

أيضهخ يٍ انخالف 

ثٍٛ انجظشٍٚٛ 

 ٔانكٕفٍٛٛ

 االخزالف فٙ إػشاة األعًبء انغزخ -

 انخالف فٙ أطم االشزمبق -

 انخالف فٙ "أفؼم" انزؼّغت -

 "يز" ٔ"يُز" إػشاة االعى انٕالغ ثؼذ -

1 3 
a1 

d2 

12 

أيضهخ يٍ انخالف 

ثٍٛ انجظشٍٚٛ 

 ٔانكٕفٍٛٛ

 انخالف فٙ رٕكٛذ انُكشح يؼُٕٚب -

 انخالف فٙ سافغ انًجزذأ ٔسافغ انخجش -

 انخالف فٙ َبطت انًفؼٕل ثّ -

 انخالفٙ فٙ أٔنٗ انؼبيهٍٛ ثبنؼًم فٙ انزُبصع -

1 3 
a1 

d2 

13 
يؾبٔنخ اثٍ يضبء 

 انؼشثٙفٙ َمذ انُؾٕ 

 انغٛبق انضمبفٙ -

 ػُبطش انُمذ ػُذ اثٍ يضبء -

 رمٛٛى يؾبٔنخ اثٍ يضبء -

1 3 

a1 

a2 

b1 

c1 

d2 

 3 1 يشاعؼخ ػبيخ 14

a1,a2,b1 

c1 

d2 

  42 14 إجًانٙ األطاتٛغ ٔانظاػاخ
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جذ(  ُٔ  ثاَٛا:انجاَة انؼًهٙ: )إٌ 
 ركزت رغبسة )يٕاضٛغ( انؼًهٙ

 يخزجاخ انرؼهى انظاػاخ انفؼهٛح األطاتٛغػذد  انرجارب انؼًهٛح انزقى

1.      

2.      

    إجًانٙ األطاتٛغ ٔانظاػاخ
 

V. :اطرزاذٛجٛاخ انرذرٚض 
 انًؾبضشح انزفبػهٛخ

 انزؼهّى انزؼبَٔٙ

 انؾٕاس ٔانًُبلشخ

 خشائظ انًفبْٛى
 

VI. :األَشطح ٔانركهٛفاخ 
 انذرجح األطثٕع يخزجاخ انرؼهى انُشاط / انركهٛف انزقى

 a2, d1, d2 2 5 كزبثخ يمبنخ ثبنؾبعٕة ػٍ أؽذ أػالو انجظشح يفٛذا يٍ شجكخ اإلَزشَذ 1

 a2, d1, d2 11 5 كزبثخ يمبنخ ثبنؾبعٕة ػٍ أؽذ أػالو انكٕفخ يفٛذا يٍ شجكخ اإلَزشَذ 2
 

VII. :ذقٛٛى انرؼهى 

 انذرجح  األطثٕع أَشطح انرقٛٛى انزقى

َظثح انذرجح إنٗ 

درجح انرقٛٛى 

 انُٓائٙ

انًخزجاخ انرٙ 

 ٚحققٓا

  %11 11  انحضٕر 1

 a2, d1, d2 %11 11 11، 2 انٕاجثاخ ٔانركهٛفاخ 2

 a1,a2,b1,c1,d2 %91 91 8 اخرثار يُرصف انفصم 3

 a1,a2,b,c1,d2 %61 61 16 االخرثار انُٓائٙ 5
 

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

 : )ال ذشٚذ ػٍ يزجؼٍٛ( انًزاجغ انزئٛظح

 (، فٙ أطٕل انُؾٕ، انًكزت اإلعاليٙ، ثٛشٔد، )د.ط(.1281عؼٛذ األفغبَٙ، ) .1

 .1(، أطٕل انُؾٕ انؼشثٙ، انُبشش األطهغٙ، انشثبط، ط1283يؾًذ خٛش انؾهٕاَٙ، ) .9

 انًزاجغ انًظاػذج:

 انهغٕ٘ ػُذ انؼشة، ػبنى انكزت، انمبْشح، )د.ط((، األطٕل دساعخ إثٛغزًٕٛنٕعٛخ نهفكش 9111رًبو ؽغبٌ، ) -1

 .1(، أطٕل انزفكٛش انُؾٕ٘، داس غشٚت، انمبْشح، ط9111ػهٙ أثٕ انًكبسو، ) -9

 (، انشبْذ ٔأطٕل انُؾٕ فٙ كزبة عٛجّٕٚ، يطبثغ يمٕٓ٘، انكٕٚذ، )د.ط(.1214خذٚغخ انؾذٚضٙ، ) -3

 غشٚت، انمبْشح، )د.ط(. (، انزفكٛش انهغٕ٘ ثٍٛ انمذٚى ٔانغذٚذ، داس9115كًبل ثشش، ) -4

 (،دساعبد َمذٚخ فٙ انُؾٕ انؼشثٙ، انغضء األٔل، يكزجخ األَغهٕ انًظشٚخ، انمبْشح، )د.ط(.1251ػجذ انشؽًٍ إٔٚة، ) -5

 يٕاد إنكرزَٔٛح ٔإَرزَد: )إٌ ٔجذخ(

 /http://mohamedrabeea.netيٕلغ انذكزٕس يؾًذ سثٛغ انغبيذ٘  -1

 mostafa.com/-https://www.alيكزجخ انًظطفٗ اإلنكزشَٔٛخ  -9
 

http://mohamedrabeea.net/
https://www.al-mostafa.com/
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IX. .انضٕاتظ ٔانظٛاطاخ انًرثؼح فٙ انًقزر 
 تؼذ انزجٕع نهٕائح انجايؼح ٚرى كراتح انظٛاطح انؼايح نهًقزر فًٛا ٚرؼهق تاٜذٙ:

 انفؼبنٛبد انزؼهًٛٛخ:عٛبعخ ؽضٕس   .1

 % يٍ انًؾبضشاد ٔٚؾشو فٙ ؽبل ػذو انٕفبء ثزنك.15ٚهزضو انطبنت ثؾضٕس  -

% 95ٚمذو أعزبر انًمشس رمشٚشا ثؾضٕس ٔغٛبة انطالة نهمغى ٔٚؾشو انطبنت يٍ دخٕل االيزؾبٌ فٙ ؽبل رغبٔص انغٛبة  -

 ٔٚزى الشاس انؾشيبٌ يٍ يغهظ انمغى.

 انؾضٕس انًزأخش:  .2

ؽضٕس انًؾبضشح إرا رأخش نًذح سثغ عبػخ نضالس يشاد فيٙ انفظيم انذساعيٙ، ٔإرا ريأخش صٚيبدح ػيٍ صيالس  ٚغًؾههطبنت -

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

 ضٕاثظ االيزؾبٌ:  .3

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

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

 ( دلٛمخ يٍ ثذء االيزؾبٌ 91ال ٚغًؼ نهطبنت دخٕل االيزؾبٌ انُٓبئٙ إرا رأخش يمذاس ) -

 يزؾبٌ فٙ انكهٛخ.إرا رغٛت انطبنت ػٍ االيزؾبٌ انُٓبئٙ رطجك انهٕائؼ انخبطخ ثُظبو اال -

 انزؼُٛٛبد ٔانًشبسٚغ:  .4

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

 ٚجٍٛ أعزبر انًمشس انضٕاثظ ٔانمٕاػذ نزُفٛز انزكهٛفبد ٔرغهًٛٓب. -

 رغهًّٛ. إرا 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 شؤٌٔ انطالة. -

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

 االَزؾبل:  .6

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

 عٛبعبد أخشٖ:  .7

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

 

 

 :انهغُخ اإلششافٛخ

 انزٕلٛغ انظفخ انٕظٛفٛخ االعى و

  َبئت انؼًٛذ نهذساعبد انؼهٛب  د/ ػثاص يطٓز 1

  يشكض انزطٕٚش األكبدًٚٙ ٔضًبٌ انغٕدح ػًٛذَبئت  أ.و.د/ أحًذ يجاْذ 9

  َبئت سئٛظ انغبيؼخ نهشئٌٕ األكبدًٚٛخ أ.د/ إتزاْٛى انًطاع 3
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 خطح يقّزر "َشأج انُحٕ ٔيذارطّ"
 

I. يؼهٕياخ ػٍ يذرص انًقزر: 

 االطى خبنذ ػجذ انؾهٛى انؼجغٙ / أطثٕػٛا(3)انظاػاخ انًكرثٛح

 انظثد األحذ االثٍُٛ انثالثاء األرتؼاء انخًٛض

 كهٛخ انهغبد-عبيؼخ طُؼبء

 لغى انهغخ انؼشثٛخ

111456111 
 انًكاٌ ٔرقى انٓاذف

      kha0123@hotmail.com َٙٔانثزٚذ اإلنكرز 

 

II. :يؼهٕياخ ػايح ػٍ انًقزر 
 َشأح انُؾٕ ٔيذاسعّ اطى انًقزر:  .1

 DR62 ريش انًقزر ٔرقًّ:  .9

 انظاػاخ انًؼرًذج نهًقزر:  .3

 انظاػاخ
 انًجًٕع

 ذذرٚة ػًهٙ طًُار َظز٘

3 - - - 3 

 انفظم انضبَٙ -انضبنش  انًظرٕٖ ٔانفصم انذراطٙ:  .4

 ال ٕٚعذ انًرطهثاخ انظاتقح نذراطح انًقزر )إٌ ٔجذخ(:  .5

 ال ٕٚعذ انًرطهثاخ انًصاحثح نذراطح انًقزر )إٌ ٔجذخ(:  .6

 نغخ ػشثٛخ –ثكبنٕسٕٚط انثزَايج انذ٘ ُٚذرص نّ انًقزر:  .1

 انؼشثٛخ ذذرٚض انًقزر:نغح   .8

 كهٛخ انهغبد يكاٌ ذذرٚض انًقزر:   .2
 

III. :ٙٔصف انًقزر انذراط 
ٚزُبٔل انًمشس َشأح انذسط انُؾٕ٘ فٙ انؾضبسح انؼشثٛخ ٔانؼٕايم انًخزهفخ فٙ رهك انُشأح، ٔرأصٛش رهك انؼٕايم فٙ طجٛؼخ انُؾٕ ػُذ 

انخالف ثٍٛ انجظشح ٔانكٕفخ، ٔأثشص سعبل انًزْجٍٛ ٔأثشص انؼشة، ٔاألطٕاس انًخزهفخ نهُؾٕ انؼشثٙ ٔخظبئظٓب، ٔظٕٓس 

يظُفبرٓى انُؾٕٚخ، ٔأيضهخ يٍ انخالف انُؾٕ٘، ٔيؾبٔنخ اثٍ يضبء فٙ َمذ انُؾٕ انؼشثٙ، ًّٔٚكٍ انًمشُسانطبنَت يٍ فٓى خظٕطٛخ 

َخ نّ، ُٔٚؼزًذ فٙ رمذٚى انًمشس ػهٗ انًؾبضشح ّٕ  انزفبػهٛخ ٔانزؼهّى انزؼبَٔٙ ٔانًُبلشخ. انذسط انُؾٕ٘ انؼشثٙ ٔانظشٔف انضمبفٛخ انًك
 

IV. :يخزجاخ انرؼهى انًقصٕدج نهًقزر 
 يٍ انًرٕقغ أٌ ٚكٌٕ انطانة تؼذ االَرٓاء يٍ دراطح ْذا انًقزر قادرا ػهٗ أٌ:

 ٚظٓش يؼشفخ ثبنؼٕايم انًخزهفخ نُشأح انُؾٕ ٔآصبسْب فٙ طجٛؼزّ ٔأطٕاسِ ٔانخالف ثٍٛ انجظشٍٚٛ ٔانكٕفٍٛٛ. -1

 ثأعظ انُظشٚخ انُؾٕٚخ ػُذ انؼشة ٔانُمذ انًٕعّ إنٛٓب. ٚظٓش يؼشفخ -9

 ًٚٛض طجٛؼخ انُؾٕ انؼشثٙ ٔانفهغفخ انزٙ ٚمٕو ػهٛٓب ٔأصش رنك ػهٗ انزؾهٛم انهغٕ٘. -3

 ُٚمذ انُؾٕ انؼشثٙ ٔاألعظ انفهغفٛخ ٔاإلعشائٛخ انزٙ ٚمٕو ػهٛٓب فٙ رؾهٛم انؼشثٛخ. -4

 مشس يفٛذا يٍ اإلَزشَذ.ٚغزؼًم انؾبعٕة نكزبثخ أثؾبس رزؼهّك ثًٕاضٛغ انً -5

ٚغٓى فٙ رؼًٛك االَزًبء نهؾضبسح انؼشثٛخ اإلعاليٛخ يٍ خالل يؼشفزّ ثبنذساعبد انُؾٕٚخ انزٙ لبو ثٓب انؼهًبء انؼشة  -6

 ٔانًغهًٌٕ.
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 انجايؼح رئٛض

 أ.د/ انقاطى ػثاص
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V. :يحرٕٖ انًقزر 

 :انجاَة انُظز٘

 األطثٕع انًٕاضٛغ انزفظٛهٛخ ٔؽذاد انًمشس انشلى
 انظاػاخ

 انفؼهٛح

1 
 ػٕايم َشأح

 انُؾٕ انؼشثٙ

 ػٕايم دُٚٛخ -

 ػٕايم ُْٕٔٚخ -

 ػٕايم إداسٚخ -

 ػٕايم أدثٛخ -

 ػٕايم اعزًبػٛخ -

1 3 

2 

 لضبٚب يشرجطخ 

 ثؼٕايم َشأح

 انُؾٕ انؼشثٙ

 أصش رهك انؼٕايم فٙ طجٛؼخ انُؾٕ انؼشثٙ -

-  ّٙ ّٙ ْٕ أو ػهً  انخالف فٙ طجٛؼخ انُؾٕ أرؼهًٛ

 أعُجٛخانخالف فٙ رأصّش انُؾٕ ثًؤصشاد  -

2 3 

 ٔاضغ انُؾٕ انؼشثٙ 3

 سٔاٚبد انمذيبء -

 آساء انًغزششلٍٛ -

 آساء انجبؽضٍٛ انؼشة -

3 3 

4 
َضػخ انزًغٛذ انهغٕ٘ ػُذ 

 انُؾبح انؼشة

 طجٛؼخ انُضػخ انزًغٛذٚخ -

 أعجبة انُضػخ انزًغٛذٚخ -
4 3 

5 
َضػخ انزًغٛذ انهغٕ٘ ػُذ 

 انُؾبح انؼشة

 َظٕطٓب ػُذ انُؾبح انمذيبء -

 أصشْب فٙ انمبػذح انُؾٕٚخ -
5 3 

 أطٕاس انُؾٕ انؼشثٙ 6

 انطٕس األٔل ٔياليؾّ ٔأػاليّ -

 انطٕس انضبَٙ ٔياليؾّ ٔأػاليّ -

 انطٕس انضبنش ٔياليؾّ ٔأػاليّ -

6 3 

7 

 يظبدس االعزشٓبد انُؾٕ٘

ٔانخالف فٙ أطم انؼشثٛخ 

 انفظؾٗ

 انًظبدس األعبعٛخ )انشؼش، انمشاءاد انمشآَٛخ، انكالو -

 انًزذأل(

 انًظبدس انٓبيشٛخ )األيضبل، انؾذٚش( -

 انخالف فٙ أطم انؼشثٛخ انفظؾٗ -

7 3 

 3 8  اخزجبس َظفٙ 8

9 
أثشص سعبل انًزْجٍٛ 

 ٔيؤنفبرٓى
 3 9 أشٓش ػهًبء انجظشح ٔأْى يؤنفبرٓى -

10 
أثشص سعبل انًزْجٍٛ 

 ٔيؤنفبرٓى
 3 10 أشٓش ػهًبء انكٕفخ ٔأْى يؤنفبرٓى -

11 
انُؾٕ٘ ثٍٛ انخالف 

 انجظشٍٚٛ ٔانكٕفٍٛٛ

األعجبة انًٕضٕػٛخ ٔاألعجبة غٛش انًٕضٕػٛخ فٙ  -

 ظٕٓس انخالف

انخالف ثٍٛ انًؼبطشٍٚ فٙ انمٕل ثزؼذد انًزاْت فٙ  -

 انُؾٕ انؼشثٙ أٔ كَٕٓب رُٕػبد ػهٗ أطٕل ٔاؽذح

 أْى يظبدس انخالف انُؾٕ٘ -

11 3 

12 
أيضهخ يٍ انخالف ثٍٛ 

 انجظشٍٚٛ ٔانكٕفٍٛٛ

 االخزالف فٙ إػشاة األعًبء انغزخ -

 انخالف فٙ أطم االشزمبق -

 انخالف فٙ "أفؼم" انزؼّغت -

 إػشاة االعى انٕالغ ثؼذ "يز" ٔ"يُز" -

12 3 



 انجًٕٓرٚح انًُٛٛح 

 ٔسارج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثحث انؼهًٙ

 صُؼاء جايؼح

 كهٛح انهغاخ

 ٔحذج ضًاٌ انجٕدج
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and Scientific Research 

Sana’a University 

Faculty of Languages 

Quality Assurance Unit 
 

 

 انرطٕٚز يزكش ػًٛذ 

 .و.د/ ْذٖ انؼًادأ

 انكهٛح ػًٛذ

 د/ يحًذ انُاصز

 َائة انؼًٛذ نشؤٌٔ انجٕدج

 أ.و.د/ ػثذانحًٛذ انشجاع

 انقظى رئٛض

 د/ ػذَاٌ انشؼٛثٙأ.و.

 انجايؼح رئٛض

 أ.د/ انقاطى ػثاص

  

 

2 

13 
أيضهخ يٍ انخالف ثٍٛ 

 انجظشٍٚٛ ٔانكٕفٍٛٛ

 انخالف فٙ رٕكٛذ انُكشح يؼُٕٚب -

 انخالف فٙ سافغ انًجزذأ ٔسافغ انخجش -

 انًفؼٕل ثّانخالف فٙ َبطت  -

 انخالفٙ فٙ أٔنٗ انؼبيهٍٛ ثبنؼًم فٙ انزُبصع -

13 3 

14 
يؾبٔنخ اثٍ يضبء فٙ َمذ 

 انُؾٕ انؼشثٙ

 انغٛبق انضمبفٙ -

 ػُبطش انُمذ ػُذ اثٍ يضبء -

 رمٛٛى يؾبٔنخ اثٍ يضبء -

14 3 

 3 15  يشاعؼخ ػبيخ 15

 3 16  اخزجبس َٓبئٙ 16

 48 16 إجًانٙ األطاتٛغ ٔانظاػاخ
 

جذ(  ُٔ  انجاَة انؼًهٙ: )إٌ 

 كراتح ذجارب )يٕاضٛغ / يٓاو( انُشاط انؼًهٙ

 انظاػاخ انفؼهٛح ػذد األطاتٛغ انًٓاو / انرجارب انؼًهٛح انزقى

1.     

2.     

   إجًانٙ األطاتٛغ ٔانظاػاخ

 

VI. اطرزاذٛجٛاخ انرذرٚض 
 انًؾبضشح انزفبػهٛخ

 انزؼهّى انزؼبَٔٙ

 انؾٕاس ٔانًُبلشخ

 انًفبْٛىخشائظ 
 

VII. :األَشطح ٔانركهٛفاخ 
 انذرجح األطثٕع انُشاط/ انركهٛف انزقى

 )إٌ ٔعذد(

 5 2 كزبثخ يمبنخ ثبنؾبعٕة ػٍ أؽذ أػالو انجظشح يفٛذا يٍ شجكخ اإلَزشَذ 1

 5 11 كزبثخ يمبنخ ثبنؾبعٕة ػٍ أؽذ أػالو انكٕفخ يفٛذا يٍ شجكخ اإلَزشَذ 2
 

VIII. :ذقٛٛى انرؼهى 

 انرقٛٛىيٕضٕػاخ  انزقى
يٕػذ انرقٛٛى/ انٕٛو 

 ٔانرارٚخ
 انذرجح

 انٕسٌ انُظثٙ 

)َغجخ انذسعخ إنٗ دسعخ 
 انزمٛٛى انُٓبئٙ(

 %11 11  انحضٕر 1

 %11 11 11، 2األعجٕع  انٕاجثاخ ٔانركهٛفاخ 2

 %91 91 8األعجٕع  اخرثار يُرصف انفصم 3

 %61 61 16األعجٕع  االخرثار انُٓائٙ 4

 %111 111 انًجًٕع 
 



 انجًٕٓرٚح انًُٛٛح 

 ٔسارج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثحث انؼهًٙ

 صُؼاء جايؼح

 كهٛح انهغاخ

 ٔحذج ضًاٌ انجٕدج

  

Republic of Yemen 

Ministry of Higher Education 

and Scientific Research 

Sana’a University 

Faculty of Languages 

Quality Assurance Unit 
 

 

 انرطٕٚز يزكش ػًٛذ 

 .و.د/ ْذٖ انؼًادأ

 انكهٛح ػًٛذ

 د/ يحًذ انُاصز

 َائة انؼًٛذ نشؤٌٔ انجٕدج

 أ.و.د/ ػثذانحًٛذ انشجاع

 انقظى رئٛض

 د/ ػذَاٌ انشؼٛثٙأ.و.

 انجايؼح رئٛض

 أ.د/ انقاطى ػثاص
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IX. :يصادر انرؼهى 
 : )ال ذشٚذ ػٍ يزجؼٍٛ( انًزاجغ انزئٛظح

 (، فٙ أطٕل انُؾٕ، انًكزت اإلعاليٙ، ثٛشٔد، )د.ط(.1281عؼٛذ األفغبَٙ، ) -1

 .1(، أطٕل انُؾٕ انؼشثٙ، انُبشش األطهغٙ، انشثبط، ط1283يؾًذ خٛش انؾهٕاَٙ، ) -9

 انًزاجغ انًظاػذج:

 إثٛغزًٕٛنٕعٛخ نهفكش انهغٕ٘ ػُذ انؼشة، ػبنى انكزت، انمبْشح، )د.ط((، األطٕل دساعخ 9111رًبو ؽغبٌ، ) -1

 .1(، أطٕل انزفكٛش انُؾٕ٘، داس غشٚت، انمبْشح، ط9111ػهٙ أثٕ انًكبسو، ) -9

 (، انشبْذ ٔأطٕل انُؾٕ فٙ كزبة عٛجّٕٚ، يطبثغ يمٕٓ٘، انكٕٚذ، )د.ط(.1214خذٚغخ انؾذٚضٙ، ) -3

 انمذٚى ٔانغذٚذ، داس غشٚت، انمبْشح، )د.ط(. (، انزفكٛش انهغٕ٘ ث9115ٍٛكًبل ثشش، ) -4

 (،دساعبد َمذٚخ فٙ انُؾٕ انؼشثٙ، انغضء األٔل، يكزجخ األَغهٕ انًظشٚخ، انمبْشح، )د.ط(.1251ػجذ انشؽًٍ إٔٚة، ) -5

 يٕاد إنكرزَٔٛح ٔإَرزَد: )إٌ ٔجذخ(

 /http://mohamedrabeea.netيٕلغ انذكزٕس يؾًذ سثٛغ انغبيذ٘  -1

 mostafa.com/-https://www.alيكزجخ انًظطفٗ اإلنكزشَٔٛخ  -9

 

 انضٕاتظ ٔانظٛاطاخ انًرثؼح فٙ انًقزر: -3

1 

 عٛبعخ ؽضٕس انفؼبنٛبد انزؼهًٛٛخ:

 % يٍ انًؾبضشاد ٔٚؾشو فٙ ؽبل ػذو انٕفبء ثزنك.15انطبنت ثؾضٕس  ٚهزضو -

أعزبر انًمشس رمشٚشا ثؾضيٕس ٔغٛيبة انطيالة نهمغيى ٔٚؾيشو انطبنيت ييٍ دخيٕل االيزؾيبٌ فيٙ ؽيبل رغيبٔص انغٛيبة  ٚمذو -

 % ٔٚزى الشاس انؾشيبٌ يٍ يغهظ انمغى.95

2 

 انؾضٕس انًزأخش:

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

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

3 

 ضٕاثظ االيزؾبٌ:

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

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

 ( دلٛمخ يٍ ثذء االيزؾبٌ.91ال ٚغًؼ نهطبنت دخٕل االيزؾبٌ انُٓبئٙ إرا رأخش يمذاس ) -

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

4 

 انزؼُٛٛبد ٔانًشبسٚغ:

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

 ٚجٍٛ أعزبر انًمشس انضٕاثظ ٔانمٕاػذ نزُفٛز انزكهٛفبد ٔرغهًٛٓب. -

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

5 

 انغش:

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

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

6 
 االَزؾبل:

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

7 
 عٛبعبد أخشٖ:

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

 

http://mohamedrabeea.net/
https://www.al-mostafa.com/

