
 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس المسم  

 د/الماسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة وااللتصاد

 لسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 

 توصٌف ممرر: الثمافة الوطنٌة
Course Specification of: National culture 

 

 :  General information about the courseاوالً: المعلومات العامة عن الممرر 

1.  
 اسم الممرر

Course Title 
 الثمافة الوطنٌة

National culture 

2.  
 رمز الممرر ورلمه

Course Code and Number 
UR008 

3.  
 الساعات المعتمدة للممرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالً
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملً
Practical 

 /تمارٌنسمنار
Seminar/Tutorial 

5 0  0 2 

4.  
 المستوى والفصل الدراسً

Study Level and Semester 
 ثانًالمستوى االول/ الفصل ال

First Year/ second Semester 

5.  
 الممرر )إن وجدت(المتطلبات السابمة 

Pre-requisites (if any) 
 ال توجد

 None 

6.  
 (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت
Co-requisites (if any) 

 ال توجد
  None 

7.  
 درس له الممررٌالبرنامج الذي 

Program (s) in which the 
course is offered 

 جمٌع البرامج
 

8.  
 لغة تدرٌس الممرر

Language of teaching the 
course 

 اللغة العربٌة

9.  
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلً / انتظام

11.  

 معد توصٌف الممرر
Prepared By 

 د. دمحم عبدهللا حسٌن تمً 
 

 اشراف ومراجعة:
supervision 

 أ.م. د . هدى علً العماد
 

11.  
 تارٌخ اعتماد توصٌف الممرر

Date of Approval  
 

 ثانٌاً: وصف الممرر:

ً وانساناً، وابراز أرضتعرٌف الطالب بالهوٌة االٌمانٌة، والهوٌة الوطنٌة، والتعرٌف بأهمٌة الٌمن  إلىٌهدف هذا الممرر  ا
اهم الثورات الحمٌمة ولادتها ، وبٌان اطماع لوى االستكبار العالمً  إلىاالحتالل وكٌفٌة مواجهته، مع التطرق  أهداف

 العدوان. مواجهة أسالٌبللسٌطرة على الٌمن، و

 

 :Course Intended Learning Outcomes (CILOs) ثالثاً: مخرجات تعلم الممرر

 بعد االنتهاء من دراسة الممرر سوف ٌكون الطالب لادرا على أن:
a1 .ٌظهر فهماً واسعاً لمعنى الهوٌة االٌمانٌة والوطنٌة 
a2 .ًٌبٌن أهمٌة مولع الٌمن االستراتٌج 
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 جامعة صنعاء
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a3  االحتالل وكٌفٌة مواجهته. أهدافٌوضح 
b1 .ٌحلل أطماع لوى االستكبار العالمً للسٌطرة على الٌمن 
b2 .ٌمٌم تارٌخ الٌمنٌٌن الجهادي 
b3  ة على بالدنا.اإلسرائٌلٌٌفسر المؤامرات االمرٌكٌة 
C1  ًاإلسرائٌلًٌعمل بفاعلٌة لمواجهة العدو االمرٌك. 
C2    .ًٌعدد مجاالت الصراع مع لوى االستكبار العالم 
C3     ة.اإلسرائٌلٌٌطبك العداء للغزاة الجدد بالمماطعة للبضائع االمرٌكٌة 
d1  وفك المعارف والمٌم اإلٌمانٌة. اآلخرٌنٌتعامل مع 
d2 .ٌعمل بفاعلٌة ضمن الفرٌك الواحد 
d3 سالمٌةاألمة اإل المرار فً لضاٌا  اتخاذٌستخدم طرق حل المشكالت و. 

 

 مخرجات تعلم جامعة صنعاء: رابعاً: مواءمة مخرجات تعلم الممرر مع               

الرمز 
 والرلم

 من مخرجات تعلم جامعة صنعاء
الرمز 
 والرلم

 مخرجات التعلم الممصودة من الممرر:
 بعد االنتهاء من دراسة الممرر سوف ٌكون الطالب             
 لادراً على ان:             

 

a3 

ودورها فً  سالمٌةٌشرح مبادئ الثمافة اإل
تحمٌك الشراكة الفاعلة مع كافة المطاعات 

 المحلٌة المختلفة.

a1  ًواسعاً لمعنى الهوٌة االٌمانٌة والوطنٌةٌظهر فهما. 

a2  أهمٌة مولع الٌمن االستراتٌجً.ٌبٌن 

a3  االحتالل وكٌفٌة مواجهته. أهدافٌعرف 

b1 
ٌمارس مهارات التفكٌر المختلفة بشكل منهجً 

 واٌجابً فً تشخٌص المشكالت والمضاٌا.

b1 .ٌحلل اطماع لوى االستكبار العالمً للسٌطرة على الٌمن 

b2 .ٌموم تارٌخ الٌمنٌٌن الجهادي 

b3  ة على بالدنااإلسرائٌلٌٌفسر المؤامرات االمرٌكٌة. 

c5 

ٌمارس دوره االسالمً والوطنً والمومً من 
 .سالمٌةخالل الثمافة المرآنٌة واإل

c1  ًاإلسرائٌلًٌعمل بفاعلٌة لمواجهة العدو االمرٌك. 

c2 .ًٌعدد مجاالت الصراع مع لوى االستكبار العالم 

c3 
ٌطبك العداء للغزاة الجدد بالمماطعة للبضائع االمرٌكٌة 

 ة.اإلسرائٌلٌ

d2 
وثمافة  سالمٌةبفاعلٌة فً ترسٌخ الثمافة اإل ٌشارن

 التسامح والتعددٌة ممارسةً وتطبٌماً.
d1 

 وفك المعارف والمٌم اإلٌمانٌة. اآلخرٌنٌتعامل مع 

d3 

بطاللة نجلٌزٌة ٌتواصل باللغتٌن العربٌة واإل
 وفاعلٌة فً مجال تخصصه .

d2 .ٌعمل بفاعلٌة ضمن الفرٌك الواحد 

d3 
المرار فً لضاٌا   اتخاذالمشكالت وٌستخدم طرق حل 

 .سالمٌةاألمة اإل

 

 اً: موائمة مخرجات التعلم مع استراتٌجٌات التدرٌس واستراتٌجٌات التمٌٌمخامس

الرمز 
 والرلم

 ilos)مخرجات التعلم الممصودة من الممرر )             
استراتٌجٌات 

 التدرٌس
 استراتٌجٌات التمٌٌم

a               :مجال المعرفة والفهم   

a-1  ًااللماء الفاعل. - .واسعاً لمعنى الهوٌة االٌمانٌة والوطنٌةٌظهر فهما 
 .الحوار والمنالشة -

 اسئلة شفهٌة. -
 أهمٌة مولع الٌمن االستراتٌجً.ٌبٌن  a-2 تكلٌف منزلً. -

a-3  االحتالل وكٌفٌة مواجهته. أهدافٌعرف 

b  الذهنٌة المهاراتمجال  :   
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b-1 .التعلٌم التعاونً. - ٌحلل اطماع لوى االستكبار العالمً للسٌطرة على الٌمن 
 عرض. -
 مشاهد فٌدٌو. -

 .اسئلة شفهٌة -
 ٌموم تارٌخ الٌمنٌٌن الجهادي. b-2 التدرٌب على االلماء. -

b-3  ة على بالدنااإلسرائٌلٌٌفسر المؤامرات االمرٌكٌة. 

c   :مجال المهارات المهنٌة والعملٌة   

c-1  ًالتعلٌم التعاونً. - .اإلسرائٌلًٌعمل بفاعلٌة لمواجهة العدو االمرٌك 
 عرض. -
 مشاهد فٌدٌو. -

 .اسئلة شفهٌة -
 التدرٌب على االلماء. -
 تكلٌف بحث. -

c-2 .ًٌعدد مجاالت الصراع مع لوى االستكبار العالم 

c-3 
ٌطبك العداء للغزاة الجدد بالمماطعة للبضائع االمرٌكٌة 

 ة.اإلسرائٌلٌ

d  :مجال المهارات العامة واالنتمالٌة   

d-1  أسلوب حل  - وفك المعارف والمٌم اإلٌمانٌة. اآلخرٌنٌتعامل مع
 المشكالت.

 .العصف الذهنً -

 المشاهدة. -
 الواحد.ٌعمل بفاعلٌة ضمن الفرٌك  d-2 اسئلة شفهٌة. -

d-3 
المرار فً لضاٌا األمة   اتخاذٌستخدم طرق حل المشكالت و

 .سالمٌةاإل

 

اً: كتابة مواضٌع الممرر الرئٌسة والفرعٌة )النظرٌة والعملٌة( وربطها بمخرجات التعلم الممصودة للممرر مع تحدٌد سادس
 الساعات الفعلٌة لتنفٌذها.

 الفرعٌةالمواضٌع  الرئٌسةالمواضٌع  الوحدة
عدد 

 االسابٌع

عدد 
الساعات 

 الفعلٌة

مخرجات 
 التعلم

1 
التعرٌفات والمرتكزات 

 والمفردات

 مفهوم الثمافة الوطنٌة. -1
احٌاء الثمافة  إلىاالسباب التً دعت  -2

 الوطنٌة.
االهتمام بأمر األمة والوطن واجب دٌنً  -3

 ووطنً.
 تعرٌف الهوٌة االٌمانٌة. -4
 تعرٌف الهوٌة الوطنٌة. -5

 

2 
 
4 

 

a1 

2 
 المواطنة

 

 مفهوم المواطنة. -1
 حموق المواطنة وواجباتها. -2
 طرق تحمٌك المواطنة واالنتماء الوطنً. -3
دور المؤسسات التعلٌمٌة فً تعزٌز  -4

 االنتماء الوطنً.

2 4 

3 
الٌمن ودورها الحضاري  

 لبل االسالم.

 التسمٌة. -1
 .أهمٌتهمولع الٌمن و -2
 .اإلنسانٌةالٌمن ودورها فً الحضارة  -3
 الٌمن عبر التارٌخ.وحدة  -4

3 6 a2 

4 
الٌمنٌون ودورهم الرٌادي 

.فً نصرة االسالم  
 

 الٌمنٌون ودورهم المشرف عبر التارٌخ. -1
 ما ذكره هللا عن الٌمن فً المرآن الكرٌم. -2
 اسالم األوس والخزرج الٌمنٌٌن. -3
الرسول ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ٌختص الٌمنٌٌن باإلمام علً  -4

 علٌه السالم.

2 4 b2 - d1  

 b1 6 3 العدوان على الشعب الٌمنً. -1االستعمار الجدٌد واستهداف  5
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 الشعب الٌمنً.
 

 االخطار التً واجهت الٌمن وال زالت. -2
 ضرورة االعتصام بحبل هللا. -3
 وسائل مواجهة المشروع االستعماري. -4

 

 الثورات والوحدة الٌمنٌة. 6

 االستعمار المدٌم. -1
 السالم.ثورة االمام الماسم بن دمحم علٌه  -2
 االحتالل العثمانً. -3
 االحتالل البرٌطانً. -4
 الثورات الٌمنٌة. -5
 الوحدة الٌمنٌة. -6

2 4 
a3- b3 
- c1   

  ( 52) ( 47) اإلجمالً

 

 سابعاً: استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة فً تدرٌس الممرر:

 االلماء الفاعل. -1

 الحوار والمنالشة -2

 أسلوب حل المشكالت. -3

 العصف الذهنً. -4

 التعاونًالتعلم  -5

 والتكلٌفات: نشطةثامناً: األ

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم النشاط / التكلٌف الرلم

1 
المحاضرات فً الكلٌة وٌعد ملخصا  إحدى إلىٌستمع 

 ٌة التً وردت فً المحاضرةساسباألفكار األ
a2- b1 W2 5 

2 
ٌشارن زمالءه فً مجموعة العمل فً جلسة عصف 

 اهمٌة الثمافة الوطنٌة.  ذهنً تنالش
a2- b1- c1 W4 

5 

 a1- d2- c2 W6 5 ٌكتب بحثاً عن أهمٌة مولع الٌمن االستراتٌجً. 3

 c3- b2 W10 5 ٌعد تمرٌراً عن االستعمار الجدٌد وطرق مواجهته 4

5 
وتمدٌم محاضرة عن  عدادٌشترن فً مجموعة إل

 الثمافة الوطنٌة. 
b3- d2 W12 11 

 63 اإلجمالً

 

 تاسعاً: تمٌٌم التعلم:
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 :  التعلم عاشراً: مصادر

 المراجع الرئٌسة:

 المران الكرٌم. -1

 الثمافة الوطنٌة، صنعاء، مكتبة الجٌل الجدٌد.م(: 2112وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ) -2

 المراجع المساعدة:
 ، صنعاء، مكتبة الجٌل الجدٌد.سالمٌةم(: الثمافة اإل2112وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ) -1

 :اإلنترنت، وموالع لكترونٌةالمصادر اإل
 

 

 احد عشر: الضوابط والسٌاسات المتبعة فً الممرر:

 للوائح جامعة  صنعاء تم كتابة السٌاسة العامة للممرر كاآلتً:بعد الرجوع 

   سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:  .4
 %(.55الحضور بنسبة )

 وٌعتمد الغٌاب بعذر رسمً.
 وٌعد الطالب محروماً من الممرر اذا لم ٌحضر، او غش فً االمتحان

 ٌسمح بـــــ خمس دلائك ولمرتٌن.   : تأخر الحضور الم  .5

 ضوابط االمتحان:  .6
 حاالت الغٌاب عن االمتحان ٌعتبر راسباً.

  الطالب عن االمتحان. ٌمنع من دخول االمتحانتأخر فً حاالت  

 التعٌٌنات والمشارٌع:  .7
 فً حاالت تأخٌر تسلٌم التكالٌف والمشارٌع ٌحرم من الدرجة.

 االمتحان النهائً بأسبوع. إجراءلبل  ستاذاأل إلىوٌجب أن تسلم  

 الغش:  .8
 فً حاالت الغش فً االمتحانات  ٌحرم من الدرجة.

وفً حاالت الغش التكالٌف بأي طرٌمة من طرائك الغش ٌحرم من 
 الدرجة.

 االنتحال:  .9
 المتبعة فً حالة حدوثهواإلجراءات ٌحدد تعرٌف االنتحال وحاالته 

 ٌمنع دخول لاعة االمتحان.

 
 

 الدرجة  األسبوع التمٌٌم أنشطة الرلم
درجة   إلىنسبة الدرجة 

  التموٌم النهائً
 المخرجات التً ٌحممها

W3- w13 5 5% الحضور والمشاركة 1  a2- b2- c2 

W3- w13 30 31% والتكلٌفات نشطةاأل 2  a2- b1- c2 

W6 5 5% اختبار أول 3  a3- c2 

  W8 15 15% a1- b2- c1- a2-b2 الفصلاختبار منتصف  4

W12 5 5% اختبار ثالث  5  a2- b2- d2 

W16 40 41% االختبار النهائً 6  a1 – b1- b3- d2-d3 

%111 100 اجمالً الدرجة   
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 )الثمافة الوطنٌة( خطة الممرر الدراسً
 

 :معلومات عن مدرس الممرر

 االسم  / أسبوعٌا(6)  الساعات المكتبٌة

 المكان ورلم الهاتف  السبت األحد االثنٌن الثالثاء األربعاء الخمٌس

 البرٌد اإللكترونً  - - - 1 1 1

 

 :  General information about the courseاوالً: المعلومات العامة عن الممرر 

4 
 اسم الممرر

Course Title 
 الثمافة الوطنٌة

National culture 

5 
 رمز الممرر ورلمه

Course Code and 
Number 

UR008 

6 
 الساعات المعتمدة للممرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالً
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملً
Practical 

 /تمارٌنسمنار
Seminar/Tutorial 

5 0  0 2 

7 
 المستوى والفصل الدراسً

Study Level and Semester 
 ثانًالمستوى االول/ الفصل ال

First Year/ second Semester 

8 
 المتطلبات السابمة الممرر )إن وجدت(

Pre-requisites (if any) 
 ال توجد

 None 

9 
 (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت
Co-requisites (if any) 

 ال توجد
  None 

7 
 درس له الممررٌالبرنامج الذي 

Program (s) in which the 
course is offered 

 جمٌع البرامج
 

2 
 لغة تدرٌس الممرر

Language of teaching the 
course 

 اللغة العربٌة

9 
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلً / انتظام

 

 ثانٌاً: وصف الممرر:

اً وانساناً، أرضتعرٌف الطالب بالهوٌة االٌمانٌة، والهوٌة الوطنٌة، والتعرٌف بأهمٌة الٌمن  إلىٌهدف هذا الممرر 
اهم الثورات الحمٌمة ولادتها، وبٌان اطماع لوى  إلىاالحتالل وكٌفٌة مواجهته، مع التطرق  أهدافوابراز 

 مواجهة العدوان. أسالٌباالستكبار العالمً للسٌطرة على الٌمن، و

 
 



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس المسم  

 د/الماسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة وااللتصاد

 لسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 :Course Intended Learning Outcomes (CILOs) مخرجات تعلم الممرر ثالثاً:

 بعد االنتهاء من دراسة الممرر سوف ٌكون الطالب لادرا على أن:
a1 .ٌظهر فهماً واسعاً لمعنى الهوٌة االٌمانٌة والوطنٌة 
a2 .ًٌبٌن أهمٌة مولع الٌمن االستراتٌج 
a3  االحتالل وكٌفٌة مواجهته. أهدافٌوضح 
b1 .ٌحلل اطماع لوى االستكبار العالمً للسٌطرة على الٌمن 
b2 .ٌموم تارٌخ الٌمنٌٌن الجهادي 
b3  ة على بالدنا.اإلسرائٌلٌٌفسر المؤامرات االمرٌكٌة 
C1  ًاإلسرائٌلًٌعمل بفاعلٌة لمواجهة العدو االمرٌك. 
C2    .ًٌعدد مجاالت الصراع مع لوى االستكبار العالم 
C3     ة.اإلسرائٌلٌٌطبك العداء للغزاة الجدد بالمماطعة للبضائع االمرٌكٌة 
d1  وفك المعارف والمٌم اإلٌمانٌة. اآلخرٌنٌتعامل مع 
d2 .ٌستطٌع العمل ضمن الفرٌك الواحد 
d3 سالمٌةالمرار فً لضاٌا األمة اإل  اتخاذٌستخدم طرق حل المشكالت و. 

 

ترتٌب 
 الوحدات

 المواضٌع الفرعٌة الرئٌسةالمواضٌع 
عدد 

 االسابٌع
عدد الساعات 

 الفعلٌة

1 
التعرٌفات والمرتكزات 

 والمفردات

 .مفهوم الثمافة الوطنٌة 

  احٌاء الثمافة  إلىاالسباب التً دعت
 الوطنٌة.

  ًاالهتمام بأمر األمة والوطن واجب دٌن
 ووطنً.

 .تعرٌف الهوٌة االٌمانٌة 

 .تعرٌف الهوٌة الوطنٌة 

2،1 
 
4 

 

2 
 المواطنة

 

 .مفهوم المواطنة 

 .حموق المواطنة وواجباتها 

 .ًطرق تحمٌك المواطنة واالنتماء الوطن 

  دور المؤسسات التعلٌمٌة فً تعزٌز
 االنتماء الوطنً.

5،4،3 6 

3 
الٌمن ودورها الحضاري لبل  

 االسالم.

 .التسمٌة 

 أهمٌتهمولع الٌمن و. 

  اإلنسانٌةالٌمن ودورها فً الحضارة. 

  الٌمن عبر التارٌخ.وحدة 

2،5،6 6 

 2 9 االختبار النصفً

4 
الٌمنٌون ودورهم الرٌادي فً 

.نصرة االسالم  
 

 .الٌمنٌون ودورهم المشرف عبر التارٌخ 

 .ما ذكره هللا عن الٌمن فً المرآن الكرٌم 

 .اسالم األوس والخزرج الٌمنٌٌن 

  ًالرسول ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ٌختص الٌمنٌٌن باإلمام عل
 علٌه السالم.

11،11 4 



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس المسم  

 د/الماسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة وااللتصاد

 لسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

5 
االستعمار الجدٌد واستهداف 

 الشعب الٌمنً.
 

 .ًالعدوان على الشعب الٌمن 

 .االخطار التً واجهت الٌمن وال زالت 

 .ضرورة االعتصام بحبل هللا 

 .وسائل مواجهة المشروع االستعماري 

13،12 4 

 .الثورات والوحدة الٌمنٌة 6

 .االستعمار المدٌم 

  الماسم بن دمحم علٌه السالم.ثورة االمام 

 .ًاالحتالل العثمان 

 .ًاالحتالل البرٌطان 

 .الثورات الٌمنٌة 

 .الوحدة الٌمنٌة 

15،14 4 

 2 16 االختبار النهائً

 اإلجمالً
(49 )

 ً  أسبوعا
 ( ساعة65)

 

 سابعاً: استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة فً تدرٌس الممرر:

 االلماء الفاعل. -1

 الحوار والمنالشة -2

 أسلوب حل المشكالت. -3

 العصف الذهنً. -4

 التعلم التعاونً -5

 والتكلٌفات: نشطةثامناً: األ

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم النشاط / التكلٌف الرلم

1 
المحاضرات فً الكلٌة وٌعد  إحدى إلىٌستمع 

ٌة التً وردت فً ساسملخصا باألفكار األ
 المحاضرة

a2- b1 W2 5 

2 
مجموعة العمل فً جلسة ٌشارن زمالءه فً 
 اهمٌة الثمافة الوطنٌة.  عصف ذهنً تنالش

a2- b1- c1 W4 
5 

 a1- d2- c2 W6 5 ٌكتب بحثاً عن أهمٌة مولع الٌمن االستراتٌجً. 3

 c3- b2 W10 5 ٌعد تمرٌراً عن االستعمار الجدٌد وطرق مواجهته 4

5 
وتمدٌم محاضرة عن  عدادٌشترن فً مجموعة إل

 الثمافة الوطنٌة. 
b3- d2 W12 11 

 63 اإلجمالً

 
 
 



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس المسم  

 د/الماسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة وااللتصاد

 لسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 :  التعلم عاشراً: مصادر

 المراجع الرئٌسة:

 المران الكرٌم. -1

 م(: الثمافة الوطنٌة، صنعاء، مكتبة الجٌل الجدٌد.2112وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ) -2

 المراجع المساعدة:
 ، صنعاء، مكتبة الجٌل الجدٌد.سالمٌةم(: الثمافة اإل2112وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ) -1

 :اإلنترنت، وموالع لكترونٌةالمصادر اإل

 

 احد عشر: الضوابط والسٌاسات المتبعة فً الممرر:

 بعد الرجوع للوائح جامعة  صنعاء تم كتابة السٌاسة العامة للممرر كاآلتً:

4 
سٌاسة حضور 

   الفعالٌات التعلٌمٌة:
 %(.55الحضور بنسبة )

 وٌعتمد الغٌاب بعذر رسمً.
 غش فً االمتحان وٌعد الطالب محروماً من الممرر اذا لم ٌحضر، او

 ٌسمح بـــــ خمس دلائك ولمرتٌن.   : تأخر الحضور الم 5

6 
 حاالت الغٌاب عن االمتحان ٌعتبر راسباً. ضوابط االمتحان:

  الطالب عن االمتحان. ٌمنع من دخول االمتحانتأخر فً حاالت  

7 
 من الدرجة.فً حاالت تأخٌر تسلٌم التكالٌف والمشارٌع ٌحرم  التعٌٌنات والمشارٌع:

 االمتحان النهائً بأسبوع. إجراءلبل  ستاذاأل إلىوٌجب أن تسلم  

8 
 فً حاالت الغش فً االمتحانات  ٌحرم من الدرجة. الغش:

 وفً حاالت الغش التكالٌف بأي طرٌمة من طرائك الغش ٌحرم من الدرجة.

9 
ٌمنع دخول  حالة حدوثهالمتبعة فً واإلجراءات ٌحدد تعرٌف االنتحال وحاالته  االنتحال:

 لاعة االمتحان.

 

 تاسعاً: تمٌٌم التعلم:

 الدرجة  األسبوع التمٌٌم أنشطة الرلم
نسبة الدرجة 

درجة   إلى
  التموٌم النهائً

 المخرجات التً ٌحممها

W3- w13 5 5% الحضور والمشاركة 1  a2- b2- c2 

W3- w13 30 31% والتكلٌفات نشطةاأل 2  a2- b1- c2 

W6 5 5% اختبار أول 3  a3- c2 

  W8 15 15% a1- b2- c1- a2-b2 اختبار منتصف الفصل 4

W12 5 5% اختبار ثالث  5  a2- b2- d2 

W16 40 41% االختبار النهائً 6  a1 – b1- b3- d2-d3 

%111 100 اجمالً الدرجة   


