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 يٕاصفبد يمشس َمذ أدثٙ زذٚث
 

I. :يؼهٕيبد ػبيخ ػٍ انًمشس 

:اعى انًمشس  .1  َمذ أدثٙ زذٚث 

 DR 81 سيض انًمشس ٔسلًّ:  .2

 انغبػبد انًؼزًذح:  .3
 اإلخًبنٙ رذسٚت ػًهٙ عًُبس يسبظشح

3     

 انًغزٕٖ انشاثغ، انفصم  انثبَٙ انًغزٕٖ ٔانفصم انذساعٙ:  .4

:(انًزطهجبد انغبثمخ نذساعخ انًمشس)إٌ ٔخذد  .5 األدة انسذٚث       DR72 

(:انًزطهجبد انًصبزجخ )إٌ ٔخذد  .6 ال ٕٚعذ     

ذسط نّ انًمشس:ٚانجشَبيح انز٘   .7 انجكبنٕسٕٚط     

 انهغخ انؼشثٛخ نغخ رذسٚظ انًمشس:  .8

فقهٙ   َظبو انذساعخ:  .9  

 د. ْذٖ أزًذ انصبٚذ٘ يؼذ يٕاصفبد انًمشس:  .10

  ربسٚخ اػزًبد يٕاصفبد انًمشس:  .11

 

II. :ٔصف انًمشس 
انؾشكخ ٚٓذف انًمشس إنٗ رؼشٚف انطبنت ثأْى انًقطهؾبد ٔأثشص انًزاْت ٔانزٛبساد انُمذٚخ انؾذٚضخ فٙ انغشة، ٔرأصٛشْب ػهٗ 

 انُمذٚخ انؼشثٛخ ،ٔٚمذو انًُبْظ انُمذٚخ انًؼبفشح انزٙ رؼٍٛ انطبنت ػهٗ يًبسعخ انزؾهٛم انُمذ٘ ثُبء ػهٗ فٓى آنٛبرٓب ،ٔٚكغجّ يؼشفخ

ثبألعُبط األدثٛخ ٔانزًٛٛض ثُٛٓب  َٔمذْب،  ًُٔٚٙ انمذسح ػهٗ رزٔق انُقٕؿ األدثٛخ ػٍ هشٚك انمشاءح فٙ يزٌٕ َمذٚخ ، 

نزفبػهٛخ ، ٔانُمبؽبد انقفٛخ ٔانزذسٚجبد انًغبػذح ػهٗ رًُٛخ انًٓبساد، ٔٚؼذ يمشس األدة انؾذٚش يمشسا لجهٛب نٓزا ٔانًؾبمشاد ا

 انًمشس.

 

III. :يخشخبد انزؼهى 
((A انًؼشفخ ٔانفٓى 

 ( PILOs)( يغ يخشخبد رؼهى انجشَبيح CILOsيٕاءيخ يخشخبد رؼهى انًمشس )

 (: انًؼشفخ ٔانفٓى CILOsيخشخبد رؼهى انًمشس ) انًؼشفخ ٔانفٓى: (PILOs)يخشخبد رؼهى انجشَبيح

انطبنت نًزطهجبد انجشَبيح األكبدًٚٙ عٛكٌٕ  ثؼذ اعزٛفبء

 :لبدساػهٗ أٌ

انطبنت نًزطهجبد انًمشس انذساعٙ عٛكٌٕ لبدسا  ثؼذ اعزٛفبء

 :ػهٗ أٌ

A1  ٚظٓش يؼشفخ ػبنٛخ ثبعزؼًبالد انهغخ انؼشثٛخ َطمب ٔلشاءح

ٔكزبثخ.   

a1 .ٚظٓش يؼشفخ ػبنٛخ ثبنًفبْٛى ٔانًقطهؾبد انُمذٚخ 

A2  ٔ ٕ٘ٚقف انًقبدس ٔانًشاؽم ٔاالرغبْبد نهجؾش انهغ

 األدثٙ ٔانجالغٙ.

a2  ٙٚقف انًزاْت ٔاألعُبط األدثٛخ ٔانًُبْظ انُمذٚخ ف

 اٜداة انغشثٛخ ٔانؼشثٛخ.
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 سثػ يخشخبد انزؼهى ثبعزشارٛدٛبد انزذسٚظ ٔانزمٛٛى

 يخشخبد رؼهى انًمشس )انًؼشفخ ٔانفٓى( ثبعزشارٛدٛخ انزذسٚظ ٔانزمٛٛى:سثػ 

 اعزشارٛدٛخ انزمٕٚى اعزشارٛدٛخ انزذسٚظ يخشخبد انًمشس / انًؼشفخ ٔانفٓى

a1  -  ٚظٓش يؼشفخ ػبنٛخ ثبنًفبْٛى

 ٔانًصطهسبد انُمذٚخ

انًسبظشح انزفبػهٛخ انزٙ ٚزى يٍ  -

 خالنٓب ػشض انًفبْٛى

 .انؼصف انزُْٙ  -

 انزمٛٛى انشفٓٙ -

 انؼشٔض انزمذًٚٛخ. -

  _انزكهٛفبد ٔانٕاخجبد -

a2 -  ٚصف انًزاْت ٔاألخُبط األدثٛخ

ٔانًُبْح انُمذٚخ، فٙ اٜداة انغشثٛخ 

 ٔانؼشثٛخ

 يدًٕػخ انُمبػ ٔانسٕاساد  -

 انؼصف انزُْٙ. -

 ركهٛفبد ٔٔاخجبد -

 انزمبسٚش. -

 

((B انًٓبساد انزُْٛخ 
 ( PILOs) ( يغ يخشخبد رؼهى انجشَبيح CILOsيٕاءيخ يخشخبد رؼهى انًمشس )

 (: انًٓبساد انزُْٛخ CILOsيخشخبد رؼهى انًمشس ) : انًٓبساد انزُْٛخ(PILOs)يخشخبد رؼهى انجشَبيح

انطبنت نًزطهجبد انجشَبيح األكبدًٚٙ عٛكٌٕ  ثؼذ اعزٛفبء

 لبدساػهٗ أٌ:

انطبنت نًزطهجبد انًمشس انذساعٙ عٛكٌٕ لبدسا  ثؼذ اعزٛفبء

 ػهٗ أٌ:

B2 .ٚؾهم انُقٕؿ انًخزهفخ رؾهٛال نغٕٚب ٔأدثٛب b1  ٚؾهم انُقٕؿ انًخزهفخ رؾهٛال أدثٛب ػهٗ ٔفك يُبْظ

 انزؾهٛم انًذسٔعخ.

B3 .ًٚٛض انًذاسط األدثٛخ ٔانهغبَٛخ َٔظشٚبرٓب ٔٚمبسٌ ثُٛٓب b2 ٔ األعُبط األدثٛخ ثٕػٙ ًٚٛض ثٍٛ انًزاْت ٔانًُبْظ 

 

 

             :سثػ يخشخبد رؼهى انًمشس )انًٓبساد انزُْٛخ( ثبعزشارٛدٛخ انزذسٚظ ٔانزمٛٛى

 اعزشارٛدٛخ انزمٕٚى اعزشارٛدٛخ انزذسٚظ يخشخبد انًمشس/ انًٓبساد انزُْٛخ

b1 -  ٚسهم انُصٕص انًخزهفخ رسهٛال

أدثٛب ػهٗ ٔفك يُبْح انزسهٛم انًذسٔعخ 

 ٚززٔلٓب.ٔ 

 انُمبشبد انصفٛخ. -

 انزطجٛمبد انُصٛخ -

 انؼصف انزُْٙ. -

 انزمٛٛى انشفٓٙ -

 انزذسٚجبد ٔاألَشطخ انصفٛخ. -

 انزكهٛفبد ٔ انٕاخجبد -

b2-  ًٚٛض ثٍٛ انًزاْت ٔانًُبْح

 ٔاألخُبط األدثٛخ ثٕػٙ.

 انُمبشبد انصفٛخ. -

 انًسبظشاد انزٕظٛسٛخ. -

 انًصبدس.انزؼهى انزارٙ ثبعزخذاو  -

 .  انؼصف انزُْٙ -

 انزمبسٚش. -

 ركهٛفبد ٔٔاخجبد فشدٚخ ٔخًبػٛخ. -

 

((C انًٓبساد انًُٓٛخ ٔانؼًهٛخ 

 ( PILOs)( يغ يخشخبد رؼهى انجشَبيح CILOsيٕاءيخ يخشخبد رؼهى انًمشس )

 (: انًٓبساد انًُٓٛخ ٔانؼًهٛخ CILOsيخشخبد رؼهى انًمشس ) : انًٓبساد انًُٓٛخ ٔانؼًهٛخ(PILOs)يخشخبد رؼهى انجشَبيح

انطبنت نًزطهجبد انجشَبيح األكبدًٚٙ عٛكٌٕ  ثؼذ اعزٛفبء

 :لبدساػهٗ أٌ

انطبنت نًزطهجبد انًمشس انذساعٙ عٛكٌٕ لبدسا  ثؼذ اعزٛفبء

 :ػهٗ أٌ

C3  ُٚمذ انُقٕؿ انًخزهفخ ٔانُظشٚبد انهغٕٚخ ٔاألدثٛخ ٔفمب

 نهًُبْظ انؾذٚضخ.

c1  انُمذٚخ فٙ َمذ انُقٕؿ انًخزهفخ )ؽؼشا ٚغزؼًم انًُبْظ

 ٔ َضشا(.

C4 .ًُٙٚغض يؾشٔع ثؾش ػه c2  ُٔٚغض يؾشٔع ثؾش ػهًٙ فٙ يزاْت األدة أٔ يُبْغّ ا

 أعُبعّ.
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 سثػ يخشخبد رؼهى انًمشس )انًٓبساد انًُٓٛخ ٔانؼًهٛخ( ثبعزشارٛدٛخ انزذسٚظ ٔانزمٛٛى:

 اعزشارٛدٛخ انزمٕٚى اعزشارٛدٛخ انزذسٚظ يخشخبد انًمشس/ انًٓبساد انًُٓٛخ ٔانؼًهٛخ

c1 -  ٚغزؼًم انًُبْح  انُمذٚخ فٙ َمذ انُصٕص

 انًخزهفخ )شؼشا ٔ َثشا(.

يسبظشاد نزٕظٛر ٔيُبلشخ  -

 انًٓبساد.

 انمشاءح رسذ إششاف انًذسط. -

 انؼصف انزُْٙ. -

 انزمبسٚش -

 اخزجبساد رسشٚشٚخ  -

 ركهٛفبد فشدٚخ ٔخًبػٛخ. -

c2  -  يششٔع ثسث ػهًٙ فٙ يزاْت األدة أٔ ُٚدض

 يُبْدّ أٔ أخُبعّ.

رًبسٍٚ ٔ رذسٚجبد رغبػذ  -

 انطبنت ػهٗ رًُٛخ انًٓبساد.

 _ يشبسٚغ خًبػٛخ.

 ركهٛفبد فشدٚخ ٔخًبػٛخ

 انؼشٔض انزمذًٚٛخ.

 

((D انًٓبساد انؼبيخ 
 ( PILOs) ( يغ يخشخبد رؼهى انجشَبيح CILOsيٕاءيخ يخشخبد رؼهى انًمشس )

 (: انًٓبساد انؼبيخ CILOsيخشخبد رؼهى انًمشس ) : انًٓبساد انؼبيخ(PILOs)يخشخبد رؼهى انجشَبيح

انطبنت نًزطهجبد انجشَبيح األكبدًٚٙ عٛكٌٕ  ثؼذ اعزٛفبء

 :لبدساػهٗ أٌ

انطبنت نًزطهجبد انًمشس انذساعٙ عٛكٌٕ لبدسا  ثؼذ اعزٛفبء

 :ػهٗ أٌ

D1 ٚؾمك رٕافهّ  ٚؼشك أفكبسِ ثأعهٕة نغٕ٘ ٔامؼ ثًب

 انفؼبل يغ اٜخشٍٚ.

d1  ٚزٕافم يغ فشٚك نزمذٚى ٔسلخ ثؾضٛخ يؾزشكخ فٙ يقطهؼ

 أٔ يُٓظ  َمذ٘ أٔ يزْت أدثٙ،   أٔ عُظ يٍ أعُبعّ 

D4 .ٙٚغٓى فٙ رؼًٛك االَزًبء انٕهُٙ ٔانؼشثٙ ٔاإلعالي d2  ٍٚغٓى فٙ رؼًٛك االَزًبء انٕهُٙ ٔ انؼشثٙ ٔاإلعاليٙ ػ

األعُبط األدثٛخ انًقٕسح نهجٛئخ هشٚك دساعخ ثؼل 

 ٔانًغزًغ.

 

 سثػ يخشخبد رؼهى انًمشس )انًٓبساد انؼبيخ( ثبعزشارٛدٛخ انزذسٚظ ٔانزمٛٛى:

 اعزشارٛدٛخ انزمٕٚى اعزشارٛدٛخ انزذسٚظ يخشخبد انًمشس

d1-  ٚزٕاصم يغ فشٚك نزمذٚى ٔسلخ ثسثٛخ يشزشكخ

فٙ يصطهر أٔ يُٓح َمذ٘ أ يزْت أدثٙ أٔ خُظ  

 يٍ أخُبعّ.

 يشبسٚغ خًبػٛخ. -

 انزؼهى انزؼبَٔٙ ٔانزارٙ. -

 

 اخزجبساد انزسصٛم. -

ركهٛفبد ٔٔاخجبد  انؼشض داخم  -

 انمبػخ

d2 -  ٙٚغٓى فٙ رؼًٛك االَزًبء انٕغُٙ ٔ انؼشث

شٚك دساعخ ثؼط األخُبط األدثٛخ ٔاإلعاليٙ ػٍ غ

 انًصٕسح نهجٛئخ ٔ انًدزًغ.

_ رًبسٍٚ ٔ رذسٚجبد رغبػذ 

 انطبنت ػهٗ رًُٛخ انًٓبساد.

 انؼًم فٙ فشٚك. -

 

IV. يٕاظٛغ انًمشس انشئٛغخ ٔانفشػٛخ )انُظشٚخ ٔانؼًهٛخ( ٔسثطٓب ثًخشخبد انزؼهى انًمصٕدح  كزبثخ

 نهًمشس يغ رسذٚذ انغبػبد انًؼزًذح نٓب.  
 كزبثخ ٔزذاد /يٕاظٛغ يسزٕٖ انًمشس

 أٔال:اندبَت انُظش٘                                                        

 انًٕاظٛغ انزفصٛهٛخ ٔزذاد/ يٕظٕػبد انًمشس انشلى
ػذد 

 األعبثٛغ

انغبػبد 

 انفؼهٛخ
 يخشخبد رؼهى انًمشس

1 
 يمذيخ فٙ انُمذ

 

 يفٕٓو انُمذ

 ٔانفٍانُمذ ثٍٛ انؼهى 

 صمبفخ انُبلذ

1 3 a1, c2 
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 يقطهؾبد انُمذ انزأعٛغٛخ

 _يقطهؾبد َمذٚخ ؽذٚضخ

 انًزاْت األدثٛخ 2

 أ_ انًزْت انكالعٛكٙ

 ة_ انًزْت انشٔيبَزٛكٙ

 ط _ انًزْت انٕالؼٙ

 د_ انًزْت انشيض٘

3 12 
 

a2, b2, c2 

3 

 انًُبْظ  انُمذٚخ

_ انًُبْظ انغٛبلٛخ1    

 

 أ_ انًُٓظ انُفغٙ

 ة_انًُٓظ انزبسٚخٙ.

 ط _ انًُٓظ انفُٙ.

3 9 

 

 

a2, b1, b2, c1, c2, 

d1 

_ انًُبْظ انُقٛخ.2 4  

 أ_ انًُٓظ األعهٕثٙ

 ة _ انًُٓظ انجُٕٛ٘

 ط _ انًُٓظ انزفكٛكٙ

3 9 

 

a2, b1, b2, c1, c2, 

d1 

 األعُبط األدثٛخ  5

 أ_ انًغشؽٛخ.

 ة _ انمقخ.

 ط _ انمبنخ .

3 6 

 

Aa2, b2, c2, d1, 

d2 

 3 1 يشاعؼخ ػبيخ      يشاعؼخ 6
A1, a2, b1, b2, c1, 

c2, d1, d2 

 42 14 إخًبنٙ األعبثٛغ ٔانغبػبد

 

خذ(                                          ُٔ  ثبَٛب:اندبَت انؼًهٙ:    )إٌ 
 ركزت رغبسة )يٕامٛغ( انؼًهٙ

 يخشخبد انزؼهى انغبػبد انفؼهٛخ ػذد األعبثٛغ انزدبسة انؼًهٛخ انشلى

1.      

    إخًبنٙ األعبثٛغ ٔانغبػبد

 

V. :اعزشارٛدٛخ انزذسٚظ 
_ انًؾبمشح انزفبػهٛخ انزٙ ٚزى يٍ خالنٓب ػشك انًفبْٛى1  

_يغًٕػخ انُمبػ ٔ انؾٕاساد.2  

_انُمبؽبد انقفٛخ.3  

_ انًؾبمشاد انزٕمٛؾٛخ.4  

_ انزؼهى انزارٙ ثبعزخذاو انًقبدس.5  

انًذسط. _انمشاءح رؾذ إؽشاف6  

_ رًبسٍٚ ٔ رذسٚجبد رغبػذ انطبنت ػهٗ رًُٛخ انًٓبساد.٧  

_ يؾبسٚغ عًبػٛخ.٨  
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 انزطٕٚش يشكض ػًٛذ 
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 أ.د/ انمبعى ػجبط
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VI. :األَشطخ ٔانزكهٛفبد 
 انذسخخ األعجٕع يخشخبد انزؼهى انُشبغ / انزكهٛف انشلى

ٚكزت ثؾضب ػهًٛب ػٍ يزْت ادثٙ   1  a2, b2, c2, d1 5 انخبيظ 

رؾهٛم َـ ٔفك أؽذ انًُبْظ  2

 انغٛبلٛخ
a2, b1, b2, c1, c2 5 انغبثغ 

رؾهٛم  َـ ٔفك أؽذ انًُبْظ   3

 انُقٛخ 
a2, b1, b2, c1, c2 5 انسبد٘ ػشش 

 ,Aa2, b1, b1, b2, c2, d1 َمذ عُظ أدثٙ  4

d2 

 5 انثبَٙ ػشش

 

VII. :رمٛٛى انزؼهى 

 انذسخخ األعجٕع أَشطخ انزمٛٛى انشلى

َغجخ انذسخخ إنٗ 

دسخخ  انزمٕٚى 

 انُٓبئٙ

انزٙ انًخشخبد 

 ٚسممٓب

 انٕاخجبد 1
5 , 

7  ,11 ,14 
10 10% 

a2, b1, b2, c1, 

c2, d1, d2 

 %15 15 8 اخزجبس يُزصف انفصم 2
a1, a2, b1, b2, 

c1 

  %15 15 _ انسعٕس ٔ انغٛبة 3

 %60 60 16 االخزجبس انُٓبئٙ 4
a1, a2, b1, b2, 

c1 

  100   انًدًٕع 

 

VIII. :يصبدس انزؼهى 
انُؾش، اعى انكزبة، داس انُؾش، ثهذ انُؾش(.)اعى انًؤنف، عُخ   

: ) ال رضٚذ ػٍ يشخؼٍٛ( انًشاخغ انشئٛغخ  

و ،يُبْظ انُمذ األدثٙ عغٕس رغٕل آفبق انًؼشفخ ، انًؾًذٚخ ، انغضائش.200٧ٕٚعف ٔغهٛغٙ ، .1  

و ، انًذاسط انُمذٚخ انًؼبفشح، داس انغشة نهُؾش ٔانزٕصٚغ، انغضائش. 200٧ػشاثٙ نخنش،  .2  

 انًشاخغ انًغبػذح

 و ، انُمذ األدثٙ  انؾذٚش،داس انؼٕدح ، ثٛشٔد.1٩٨6يؾًذ غًُٛٙ ْالل ،  .1

 و ، يُبْظ انُمذ انًؼبفش، داس اٜفبق، يقش.1٩٩6فالػ فنم،  .2

 يٕاد إنكزشَٔٛخ ٔإَزشَذ:    )إٌ ٔخذد(

 يٕعٕػخ األنٕكخ -1

 ؽجكخ انفقٛؼ. -2

 يٕلغ انُمذ األدثٙ انؾذٚش -3

 َمذٚخ . يٕلغ أٔساق  -4

 يٕلغ انٕساق. -5
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 .و.د/ ْذٖ انؼًبدأ

 انكهٛخ ػًٛذ

 د/ يسًذ انُبصش

 َبئت انؼًٛذ نشؤٌٔ اندٕدح

 أ.و.د/ ػجذانسًٛذ انشدبع
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IX. .انعٕاثػ ٔانغٛبعبد انًزجؼخ فٙ انًمشس 
 ثؼذ انشخٕع نهٕائر اندبيؼخ ٚزى كزبثخ انغٛبعخ انؼبيخ نهًمشس فًٛب ٚزؼهك ثبٜرٙ:

 عٛبعخ ؽنٕس انفؼبنٛبد انزؼهًٛٛخ:  1

% يٍ انًؾبمشاد ٔٚؾشو فٙ ؽبل ػذو انٕفبء ثزنك.٧5ٚهزضو انطبنت ثؾنٕس  -  

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

 انؾنٕس انًزأخش: 2

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

 يشاد ٚؾزس ؽفٕٚب يٍ أعزبر انًمشس، ٔػُذ ػذو االنزضاو ًُٚغ يٍ دخٕل انًؾبمشح.

 مٕاثو االيزؾبٌ: 3

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

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

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

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

 انزؼُٛٛبد ٔانًؾبسٚغ: 4

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

 

 ٚجٍٛ أعزبر انًمشس اننٕاثو ٔانمٕاػذ نزُفٛز انزكهٛفبد ٔرغهًٛٓب. -

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

 انغؼ: 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. -

 االَزؾبل: 6

ُٚزؾم ؽخقٛخ هبنت ألداء االيزؾبٌ َٛبثخ ػُّ رطجك انالئؾخ انخبفخ ثزنكفٙ ؽبنخ ٔعٕد ؽخـ  -  

 عٛبعبد أخشٖ: ٧

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

 

 

 :انهغُخ اإلؽشافٛخ

 انزٕلٛغ انقفخ انٕظٛفٛخ االعى و

  َبئت انؼًٛذ نهذساعبد انؼهٛب  د/ ػجبط يطٓش 1

  يشكض انزطٕٚش األكبدًٚٙ ٔمًبٌ انغٕدح ػًٛذَبئت  أ.و.د/ أزًذ يدبْذ 2

  َبئت سئٛظ انغبيؼخ نهؾئٌٕ األكبدًٚٛخ أ.د/ إثشاْٛى انًطبع 3

 

 

 

  



 اندًٕٓسٚخ انًُٛٛخ 

 ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجسث انؼهًٙ

 صُؼبء خبيؼخ

 كهٛخ انهغبد

 ٔزذح ظًبٌ اندٕدح

  

Republic of Yemen 

Ministry of Higher Education 

and Scientific Research 

Sana’a University 

Faculty of Languages 

Quality Assurance Unit 
 

 

 انزطٕٚش يشكض ػًٛذ 

 .و.د/ ْذٖ انؼًبدأ

 انكهٛخ ػًٛذ

 د/ يسًذ انُبصش

 َبئت انؼًٛذ نشؤٌٔ اندٕدح

 أ.و.د/ ػجذانسًٛذ انشدبع

 انمغى سئٛظ

 د/ ػذَبٌ انشؼٛجٙأ.و.

 اندبيؼخ سئٛظ

 أ.د/ انمبعى ػجبط

  

 

٧ 

 خطخ يمشس َمذ أدثٙ زذٚث

 
I. يؼهٕيبد ػٍ يذسط انًمشس: 

 االعى د. ْذٖ أؽًذ انقبٚذ٘ / أعجٕػٛب(3)  انغبػبد انًكزجٛخ

 ١١3١٩٧٧٧٧ انغجذ األزذ االثٍُٛ انثالثبء األسثؼبء انخًٛظ
انًكبٌ ٔسلى 

 انٓبرف

      
Dr.huda0alsaidi@gmail 

com 

انجشٚذ 

 اإلنكزشَٔٙ

 

II. :يؼهٕيبد ػبيخ ػٍ انًمشس 
 َمذ أدثٙ زذٚث اعى انًمشس:  .1

 DR81 سيض انًمشس ٔسلًّ:  .2

 انغبػبد انًؼزًذح نهًمشس:  .3

 انغبػبد
 انًدًٕع

 رذسٚت ػًهٙ عًُبس َظش٘

3     

 انًغزٕٖ انشاثغ ، انفصم  انثبَٙ انًغزٕٖ ٔانفصم انذساعٙ:  .4

 DR 72 :(انًزطهجبد انغبثمخ نذساعخ انًمشس)إٌ ٔخذد  .5

 ال ٕٚخذ (:انًزطهجبد انًصبزجخ نذساعخ انًمشس)إٌ ٔخذد  .6

 انجكبنٕسٕٚط انجشَبيح/ انجشايح انزٙ ٚزى فٛٓب رذسٚظ انًمشس:  .٧

انؼشثٛخ انهغخ نغخ رذسٚظ انًمشس:  .٨  

 كهٛخ انهغبد يكبٌ رذسٚظ انًمشس:  .٩

 

III. :ٙٔصف  انًمشس انذساع 
ٚٓذف انًمشس إنٗ رؼشٚف انطبنت ثأْى انًقطهؾبد ٔأثشص االرغبْبد ٔانًزاْت انُمذٚخ انؾذٚضخ فٙ انغشة، ٔرأصٛشْب ػهٗ انؾشكخ 

يًبسعخ انزؾهٛم انُمذ٘ ثُبء ػهٗ فٓى آنٛبرٓب ،ٔٚكغجّ انُمذٚخ انؼشثٛخ ،ٔٚمذو انًُبْظ انُمذٚخ انًؼبفشح انزٙ رؼٍٛ انطبنت ػهٗ 

يؼشفخ ثبألعُبط األدثٛخ ٔانزًٛٛض ثُٛٓب  َٔمذْب،  ًُٔٚٙ انمذسح ػهٗ رزٔق انُقٕؿ األدثٛخ ػٍ هشٚك انمشاءح فٙ يزٌٕ َمذٚخ ، 

س األدة انؾذٚش يمشسا لجهٛب نٓزا ٔانًؾبمشاد انزفبػهٛخ ، ٔانُمبؽبد انقفٛخ ٔانزذسٚجبد انًغبػذح ػهٗ رًُٛخ انًٓبساد، ٔٚؼذ يمش

 انًمشس.

 

IV. :يخشخبد انزؼهى انًمصٕدح نهًمشس 
. ٚظٓش يؼشفخ ػبنٛخ ثبنًفبْٛى ٔ انًقطهؾبد انُمذٚخ.1  

. ٚقف انًزاْت ٔاألعُبط األدثٛخ ٔانًُبْظ انُمذٚخ فٙ اٜداة انؼشثٛخ ٔانغشثٛخ.2  

. ٚؾهم انُقٕؿ انًخزهفخ رؾهٛال أدثٛب ػهٗ ٔفك انًُبْظ انًذسٔعخ. 3  

.ًٚٛض ثٍٛ انًزاْت ٔانًُبْظ ٔاألعُبط األدثٛخ ثٕػٙ.4  

. ٚغزؼًم انًُبْظ  انُمذٚخ  فٙ َمذ  انُقٕؿ انًخزهفخ ؽؼشا ٔ َضشا.5  

6. ُٚغض  يؾشٔع ثؾش ػهًٙ فٙ يزاْت األدة أٔ يُبْغّ أٔ أعُبعّ.   

ك نزمذٚى ٔسلخ ثؾضٛخ يؾزشكخ فٙ يقطهؼ أٔ يُٓظ َمذ٘ أٔ يزْت أدثٙ أٔ عُظ يٍ أعُبعّ.. ٚزٕافم يغ فش٧ٚ  

. ٚغٓى فٙ رؼًٛك االَزًبء انٕهُٙ ٔ انؼشثٙ ٔاإلعاليٙ ػٍ هشٚك دساعخ ثؼل األعُبط األدثٛخ انًقٕسح نهجٛئخ ٔ انًغزًغ.٨  



 اندًٕٓسٚخ انًُٛٛخ 

 ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجسث انؼهًٙ

 صُؼبء خبيؼخ

 كهٛخ انهغبد

 ٔزذح ظًبٌ اندٕدح
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 انزطٕٚش يشكض ػًٛذ 

 .و.د/ ْذٖ انؼًبدأ

 انكهٛخ ػًٛذ

 د/ يسًذ انُبصش

 َبئت انؼًٛذ نشؤٌٔ اندٕدح

 أ.و.د/ ػجذانسًٛذ انشدبع

 انمغى سئٛظ

 د/ ػذَبٌ انشؼٛجٙأ.و.

 اندبيؼخ سئٛظ

 أ.د/ انمبعى ػجبط

  

 

٨ 

 

V. :يسزٕٖ انًمشس 

:اندبَت انُظش٘  

 األعجٕع انزفقٛهٛخانًٕامٛغ  ٔؽذاد انًمشس انشلى
انغبػبد 

 انفؼهٛخ

1 
 يمذيخ

 يصطهسبد َمذٚخ

 انُمذ ثٍٛ انُمذ انؼهى ٔانفٍ

 يصطهسبد انُمذ انزأعٛغٛخ:

 انُمذ، األدة، انخٛبل، انؼبغفخ

 يصطهسبد َمذٚخ زذٚثخ:

 انزُبص، االَضٚبذ.

1 3 

(:٧انًزاْت األدثٛخ ) 2  

 أ_ انكالعٛكٙ:

انؼشثٙ )االرجبػٛخ، َشأرّ فٙ أٔسٔثب ٔاَؼكبعّ ػهٗ األدة 

خصبئصّ انفُٛخ، أػاليّ فٙ انششق ٔانغشة، ػشض ًَبرج 

 شؼشٚخ كالعٛكٛخ

 

2 

 

3 

(:٢انًزاْت األدثٛخ) 3  

_انشٔيبَزٛكٙ َشأرّ فٙ أٔسٔثب ٔاَؼكبعّ ػهٗ األدة ٢

انؼشثٙ)االثذاػٛخ( يفٕٓيّ، صيُّ، خصبئصّ انفُٛخ، 

 ٔأػاليّ فٙ انششق ٔانغشة ػشض ًَبرج شؼشٚخ 

 

3 

 

 

3 

 

(:3انًزاْت األدثٛخ ) 4  

_انٕالؼٙ: َشأرّ فٙ أٔسٔثب ٔاَؼكبعّ ػهٗ األدة انؼشثٙ، 3

يفٕٓيّ، صيُّ، خصبئصّ انفُٛخ ، أػاليّ فٙ انششق   

 ٔانغشة.

 ػشض ًَبرج شؼشٚخ ٔالؼٛخ.

4 3 

(:٤انًزاْت األدثٛخ ) 5  

_انشيض٘: َشأرّ، اَؼكبعّ ػهٗ األدة انؼشثٙ، يفٕٓيّ، ٤

انفُٛخ،  أػاليّ فٙ انششق ٔ انغشة.صيُّ،  خصبئصّ   

 ػشض ًَبرج شؼشٚخ سيضٚخ.

5 3 

6 

 

 انًُبْح انُمذٚخ:

)أ(   

 انًُبْح انغٛبلٛخ

(٧)  

 

 أ_ انًُٓح انُفغٙ :

 رؼشٚفّ،  صٕسرّ، أعغّ ،خزٔسِ فٙ َمذَب انمذٚى، ػٕٛثّ

 اعزؼشاض ًَٕرج َمذ٘.

6 3 

7 
 انًُبْح انغٛبلٛخ

(٢)  

فٙ دساعخ األدة، رؼشٚفّ، ة_ انًُٓح انزبسٚخٙ/االخزًبػٙ 

 خزٔسِ فٙ َمذَب انمذٚى، ًَٕرج َمذ٘ يؼبصش.

 

7 

 

3 

 3 8 االيزسبٌ انُصفٙ  ايزسبٌ  8

(3انًُبْح انغٛبلٛخ ) 9  

 ج _ انًُٓح انفُٙ.:

رؼشٚفّ، خزٔسِ فٙ َمذَب انمذٚى،  أعغّ، ًَٕرج َمذ٘ 

 يؼبصش

 

9 

 

3 

10 
 ة_ انًُبْح انُصٛخ

(٧)  
أ:  األعهٕثٛخ : َشأرٓب سٔادْب، أعغٓب، رطجٛك       

 

10 

 

3 

(٢انًُبْح انُصٛخ ) 11 ة  _انجُبئٛخ :َشأرٓب ، سٔادْب،  أعغٓب، رطجٛك       
 

11 

 

3 

(3انًُبْح انُصٛخ ) 12 ج _ انزفكٛكٛخ : َشأرٓب، أػاليٓب،  اعغٓب، رطجٛك.          



 اندًٕٓسٚخ انًُٛٛخ 

 ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجسث انؼهًٙ

 صُؼبء خبيؼخ

 كهٛخ انهغبد

 ٔزذح ظًبٌ اندٕدح
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 انزطٕٚش يشكض ػًٛذ 

 .و.د/ ْذٖ انؼًبدأ

 انكهٛخ ػًٛذ

 د/ يسًذ انُبصش

 َبئت انؼًٛذ نشؤٌٔ اندٕدح

 أ.و.د/ ػجذانسًٛذ انشدبع

 انمغى سئٛظ

 د/ ػذَبٌ انشؼٛجٙأ.و.

 اندبيؼخ سئٛظ

 أ.د/ انمبعى ػجبط

  

 

٩ 

12 3 

13 
 األخُبط األدثٛخ

(٧)  

األدثٛخ )انمصخ،  انًغشزٛخ، انًمبنخ( رؼشٚف ثبألخُبط  

فٍ انمصخ: َشأرّ،  إَٔاع انمصخ، أسكبَٓب، أػالو ْزا انفٍ فٙ 

 األدة انؼشثٙ

 رسهٛم لصخ يخزبسح

13 3 

(٢األخُبط األدثٛخ ) 14  

فٍ انًغشزٛخ: َشأرّ،  إَٔاػّ،  أسكبٌ انًغشزٛخ، أػاليٓب فٙ  

 األدة انؼشثٙ

 رسهٛم 

 يغشزٛخ يخزبسح

14 3 

يشاخؼخ ػبيخ    يشاخؼخ  15  15 3 

 3 16 االيزسبٌ انُٓبئٙ  16

 48 16 ػذد األعبثٛغ ٔانغبػبد

 

خذ(                                      ُٔ  اندبَت انؼًهٙ:       )إٌ 

 كزبثخ ردبسة )يٕاظٛغ / يٓبو( انُشبغ انؼًهٙ

انفؼهٛخانغبػبد  ػذد األعبثٛغ انًٓبو / انزدبسة انؼًهٛخ انشلى  

1.     

   إخًبنٙ األعبثٛغ ٔانغبػبد

 

VI. اعزشارٛدٛبد انزذسٚظ 
. انًؾبمشح انزفبػهٛخ انزٙ ٚزى يٍ خالنٓب ػشك انًفبْٛى .1  

. يغًٕػخ انُمبػ ٔ انؾٕاساد.2  

. انُمبؽبد انقفٛخ.3  

. انًؾبمشاد انزٕمٛؾٛخ.4  

انزؼهى انزارٙ ثبعزخذاو انًقبدس.-5  

انمشاءح رؾذ إؽشاف انًذسط. -6  

رًبسٍٚ ٔ رذسٚجبد رغبػذ انطبنت ػهٗ رًُٛخ انًٓبساد. -٧  

.يؾبسٚغ عًبػٛخ -٨  

 

VII. :األَشطخ ٔانزكهٛفبد 
 )إٌ ٔعذد(انذسخخ  األعجٕع انُشبغ/ انزكهٛف انشلى

 5 انخبيظ ٚكزت ثؾضب ػهًٛب يزْت أدثٙ   1

 5 انغبثغ رؾهٛم َـ ٔفك أؽذ انًُبْظ انغٛبلٛخ   2

 5 انسبد٘ ػشش رؾهٛم َـ ٔفك أؽذ انًُبْظ انُقٛخ    3

 5 انثبَٙ ػشش َمذ عُظ أدثٙ    4

 

  



 اندًٕٓسٚخ انًُٛٛخ 

 ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجسث انؼهًٙ

 صُؼبء خبيؼخ

 كهٛخ انهغبد

 ٔزذح ظًبٌ اندٕدح
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 انزطٕٚش يشكض ػًٛذ 

 .و.د/ ْذٖ انؼًبدأ

 انكهٛخ ػًٛذ

 د/ يسًذ انُبصش

 َبئت انؼًٛذ نشؤٌٔ اندٕدح

 أ.و.د/ ػجذانسًٛذ انشدبع

 انمغى سئٛظ

 د/ ػذَبٌ انشؼٛجٙأ.و.

 اندبيؼخ سئٛظ

 أ.د/ انمبعى ػجبط
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VIII. :رمٛٛى انزؼهى 

 يٕظٕػبد انزمٕٚى انشلى
يٕػذ انزمٕٚى/ انٕٛو 

 ٔانزبسٚخ
 انذسخخ

 انٕصٌ انُغجٙ

)َغجخ انذسعخ إنٗ دسعخ  
 انزمٕٚى انُٓبئٙ(

 أَشطخ ٔركهٛفبد  ٔرمبسٚش  .٧

االعجٕع : انخبيظ، 

انغبثغ، انسبد٘ 

 ػشش، انشاثغ ػشش

10 10% 

 %15 15 االعجٕع انثبيٍ االيزسبٌ انُصفٙ  .٢

 %15 15  - انسعٕس ٔ انغٛبة  .3

 االيزسبٌ انُٓبئٙ  .٤
االعجٕع انغبدط 

 ػشش
60 60% 

 %100 100 انًدًٕع 

 

IX. :يصبدس انزؼهى 
: ) ال رضٚذ ػٍ يشخؼٍٛ( انًشاخغ انشئٛغخ  

انُمذ األدثٙ عغٕس رغٕل آفبق انًؼشفخ ، انًؾًذٚخ ، انغضائش.و ،يُبْظ 200٧ٕٚعف ٔغهٛغٙ ، -1  

و ، انًذاسط انُمذٚخ انًؼبفشح، داس انغشة نهُؾش ٔانزٕصٚغ، انغضائش. 200٧ػشاثٙ نخنش،  -2  

 انًشاخغ انًغبػذح

و ، انُمذ األدثٙ  انؾذٚش،داس انؼٕدح ، ثٛشٔد.1٩٨6يؾًذ غًُٛٙ ْالل ،  -1  

يُبْظ انُمذ انًؼبفش، داس اٜفبق، يقش.و ، 1٩٩6فالػ فنم،  -2  

 

 يٕاد إنكزشَٔٛخ ٔإَزشَذ:    )إٌ ٔخذد(

 يٕعٕػخ األنٕكخ -1

 ؽجكخ انفقٛؼ. -2

 يٕلغ انُمذ األدثٙ انؾذٚش -3

 يٕلغ أٔساق َمذٚخ .  -4 

 يٕلغ انٕساق. -5

 

X. :انعٕاثػ ٔانغٛبعبد انًزجؼخ فٙ انًمشس 
1 

 

 عٛبعخ ؽنٕس انفؼبنٛبد انزؼهًٛٛخ: 

 % يٍ انًؾبمشاد ٔٚؾشو فٙ ؽبل ػذو انٕفبء ثزنك.٧5ٚهزضو انطبنت ثؾنٕس  -

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

 % ٔٚزى الشاس انؾشيبٌ يٍ يغهظ انمغى.25

2 

 

 انؾنٕس انًزأخش:

نهطبنت ؽنٕس انًؾبمشح إرا رأخش نًذح سثغ عبػخ نضالس يشاد فٙ انفقم انذساعٙ، ٔإرا رأخش صٚبدح ػٍ  ٚغًؼ -

 صالس يشاد ٚؾزس ؽفٕٚب يٍ أعزبر انًمشس، ٔػُذ ػذو االنزضاو ًُٚغ يٍ دخٕل انًؾبمشح.

 مٕاثو االيزؾبٌ: 3

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



 اندًٕٓسٚخ انًُٛٛخ 

 ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجسث انؼهًٙ

 صُؼبء خبيؼخ

 كهٛخ انهغبد

 ٔزذح ظًبٌ اندٕدح
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 انزطٕٚش يشكض ػًٛذ 

 .و.د/ ْذٖ انؼًبدأ

 انكهٛخ ػًٛذ

 د/ يسًذ انُبصش

 َبئت انؼًٛذ نشؤٌٔ اندٕدح

 أ.و.د/ ػجذانسًٛذ انشدبع

 انمغى سئٛظ

 د/ ػذَبٌ انشؼٛجٙأ.و.
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 فٙ ؽبل رغٛت انطبنت ػٍ ؽنٕس االيزؾبٌ انُقفٙ ٚؾك ألعزبر انًمشس أٌ ٚزخز يب ٚشاِ يُبعجبً نؼالط انؾبنخ. -

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

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

 انزؼُٛٛبد ٔانًؾبسٚغ: 4

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

 

 ٚجٍٛ أعزبر انًمشس اننٕاثو ٔانمٕاػذ نزُفٛز انزكهٛفبد ٔرغهًٛٓب. -

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

 انغؼ: 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. -

 االَزؾبل: 6

 ُٚزؾم ؽخقٛخ هبنت ألداء االيزؾبٌ َٛبثخ ػُّ رطجك انالئؾخ انخبفخ ثزنكفٙ ؽبنخ ٔعٕد ؽخـ  -

 عٛبعبد أخشٖ: ٧

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

 

 



 اندًٕٓسٚخ انًُٛٛخ 

 ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجسث انؼهًٙ

 صُؼبء خبيؼخ

 كهٛخ انهغبد

 ٔزذح ظًبٌ اندٕدح

  

Republic of Yemen 

Ministry of Higher Education 

and Scientific Research 

Sana’a University 

Faculty of Languages 

Quality Assurance Unit 
 

 

 انزطٕٚش يشكض ػًٛذ 

 .و.د/ ْذٖ انؼًبدأ

 انكهٛخ ػًٛذ

 د/ يسًذ انُبصش

 َبئت انؼًٛذ نشؤٌٔ اندٕدح

 أ.و.د/ ػجذانسًٛذ انشدبع

 انمغى سئٛظ

 د/ ػذَبٌ انشؼٛجٙأ.و.

 اندبيؼخ سئٛظ

 أ.د/ انمبعى ػجبط
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