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 منهجية البحث العلمي  مواصفات المقرر الدراسي:

 

 المعلومات العامة عن المقرر:

 منهجية البحث العلمي : اسم المقرر 

  رمز المقرر ورقمه:  

 الساعات المعتمدة:  
 اإلجمالي تدريب عملي سمنار  محاضرة 

3    3 

 المستوى الرابع / الفصل الثاني المستوى والفصل الدراسي:  

 اإلحصاء مبادئ  :(المقرر )إن وجدتالمتطلبات السابقة لدراسة  

 ال يوجد  (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر )إن وجدت 

 بكالوريوس المحاسبة والمراجعة  البرنامج الذي يتم فيه تدريس المقرر: 

 العربية لغة تدريس المقرر: 

 فصلي  نظام الدراسة: 

 انتظام الدراسة في البرنامج: أسلوب  

 قسم المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة واالقتصاد  المقرر:مكان تدريس  

 فضل عبيدان د.  اسم معد مواصفات المقرر: 

 محسن بابقي عبد القادر  د.  اسم مراجع مواصفات المقرر: 

  تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  

 

 وصف المقرر: 

يهدف هذا المقرر الى تزويد الطالب بالمهارات الالزمة التي تمكنهم من إعداد البحوث العلمية في مجال المحاسبة والمراجعة، كما  

يتناول أساسيات البحث العلمي، ودوائر المعرفة، ومناهج البحث العلمي، واإلطار العام للبحث، والمفاهيم ودورها في بناء النظريات،  

 جمع البيانات، والتقدير، واختبار الفرضيات. والعينات، وطرق 

 مخرجات التعلم:

 يتوقع من الطالب بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر أن يكون قادراً على أن:

a :المعرفة والفهم : 

 يشرح أساسيات البحث العلمي، ودوائر المعرفة المختلفة.

 للبحث وخطوات البحث العلمي.ها، واإلطار العام أنواعيوضح مناهج البحث العلمي و

 التقدير، واختبار الفرضيات. أساليبالعينات، وتحديد حجم العينة المناسبة، وطرق جمع البيانات الالزمة للبحث، و أنواعيبين 

b:المهارات الذهنية : 

 يستنبط مشكلة البحث، وفرضياته، وأهدافه، ويطور خطة بحث في مجال المحاسبة والمراجعة. 

 بين مناهج البحث المختلفة، ويختار المناسب منها لخطة بحثه. يقارن 

 التقدير، واختبار الفرضيات. أساليببين العينات، وطرق جمع البيانات، ويختار المناسب منها، و أنواعيفرق بين 

c :المهارات المهنية والعملية : 

 يوظف خطوات البحث العلمي في إيجاد الحلول للمشكالت المحاسبية. 

المختلفة للتقدير واختبار  اإلحصائيةالوسائل المختلفة لتحديد حجم العينة المناسبة للبحث، ولجمع البيانات، واالختبارات  يستخدم

 الفرضيات.

d :المهارات العامة واالنتقالية : 

 يشارك في فرق العمل البحثية، ويدير فرق المهام المكلف بها. 
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 في البحث العلمي. اإلنترنتيجيد استخدام الحاسوب وشبكة 

 

 

 

 مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج: 

 مخرجات تعلم البرنامج مخرجات تعلم المقرر 

 a :المعرفة والفهم : 

a.1 .يشرح أساسيات البحث العلمي، ودوائر المعرفة المختلفة A5 

a.2 
ها، واإلطار العام للبحث وخطوات البحث  أنواعالبحث العلمي ويوضح مناهج 

 العلمي. 
A5 

a.3 
العينات، وتحديد حجم العينة المناسبة، وطرق جمع البيانات الالزمة  أنواعيبين 

 التقدير، واختبار الفرضيات. أساليبللبحث، و
A5 

 b:المهارات الذهنية : 

b.1 
وفرضياته، وأهدافه، ويطور خطة بحث في مجال المحاسبة  يستنبط مشكلة البحث، 

 .والمراجعة
B5 

b.2  .يقارن بين مناهج البحث المختلفة، ويختار المناسب منها لخطة بحثه B5 

b.3 
  أساليببين العينات، وطرق جمع البيانات، ويختار المناسب منها، و أنواعيفرق بين 

 التقدير، واختبار الفرضيات.
B5 

 c :المهارات المهنية والعملية : 

c.1  .يوظف خطوات البحث العلمي في إيجاد الحلول للمشكالت المحاسبية C5 

c.2 
يستخدم الوسائل المختلفة لتحديد حجم العينة المناسبة للبحث، ولجمع البيانات،  

 المختلفة للتقدير واختبار الفرضيات.  اإلحصائيةواالختبارات 
C5 

 d :المهارات العامة واالنتقالية : 

d.1  .يشارك في فرق العمل البحثية، ويدير فرق المهام المكلف بها D1 

d.2  في البحث العلمي. اإلنترنتيجيد استخدام الحاسوب وشبكة D3 

 

 مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التدريس والتقويم:

 أوال: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجية التدريس والتقويم:

 

A استراتيجية التقويم  استراتيجية التدريس مخرجات المقرر / المعرفة والفهم 

يشرح أساسيات البحث العلمي، ودوائر 

 المعرفة المختلفة.

 المحاضرات

 الحوار والمناقشات

 عرض تقديمي بور بوينت 

 االختبارات )النصفية والنهائية(. 

 تقييم الحوار والمناقشة

 تقييم العروض التقديمية 

ها،  أنواعيوضح مناهج البحث العلمي و

 واإلطار العام للبحث وخطوات البحث العلمي. 

 المحاضرات

 الحوار والمناقشات

 االختبارات )النصفية والنهائية(. 

 تقييم الحوار والمناقشة
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 تقييم العروض التقديمية  عرض تقديمي بور بوينت 

العينات، وتحديد حجم العينة   أنواعيبين 

المناسبة، وطرق جمع البيانات الالزمة  

 التقدير، واختبار الفرضيات. أساليبللبحث، و

 المحاضرات

 الحوار والمناقشات

 عرض تقديمي بور بوينت 

 االختبارات )النصفية والنهائية(. 

 تقييم الحوار والمناقشة

 تقييم العروض التقديمية 

 

 

 ثانيا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية التدريس والتقويم:

B استراتيجية التقويم  استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 

يستنبط مشكلة البحث، وفرضياته، وأهدافه، 

مجال المحاسبة  ويطور خطة بحث في 

 .والمراجعة

التعلم الذاتي وتكليف الطالب بإعداد 

 خطة بحث. 

 الحوار والمناقشة

 العصف الذهني 

 التعلم التعاوني

 التعلم الذاتي 

تقييم التكاليف الخاصة بإعداد خطة البحث في  

 مجال المحاسبة والمراجعة 

يقارن بين مناهج البحث المختلفة، ويختار  

 المناسب منها لخطة بحثه. 

 الحوار والمناقشة

 دراسة الحاالت

 .التكاليف والواجبات

 العصف الذهني 

 التعلم التعاوني

 التعلم الذاتي 

 تقييم الحوار والمناقشة

 تقييم دراسة الحالة

 تقييم التكاليف والواجبات 

 رفع تقارير

العينات، وطرق جمع  أنواعيفرق بين 

بين  البيانات، ويختار المناسب منها، و 

 التقدير، واختبار الفرضيات. أساليب

 الحوار والمناقشة

 دراسة الحاالت

 .التكاليف والواجبات

 العصف الذهني 

 التعلم التعاوني

 التعلم الذاتي 

 تقييم الحوار والمناقشة

 تقييم دراسة الحالة

 والواجبات تقييم التكاليف 

 رفع تقارير

 

 ثالثا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( باستراتيجية التدريس والتقويم: 

C   مخرجات المقرر/ المهارات المهنية

 والعملية

 استراتيجية التقويم  استراتيجية التدريس

يوظف خطوات البحث العلمي في إيجاد  

 المحاسبية. الحلول للمشكالت 

 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

 دراسة الحاالت

 .التكاليف والواجبات

 العصف الذهني 

التعلم التعاوني وتكليف الطالب بإعداد 

 خطة بحث 

 االختبارات )النصفية والنهائية(. 

 تقييم الحوار والمناقشة

 تقييم دراسة الحالة

تقييم التكاليف الخاصة بإعداد خطة البحث في  

 المحاسبة والمراجعة مجال 

 رفع تقارير

يستخدم الوسائل المختلفة لتحديد حجم العينة  

المناسبة للبحث، ولجمع البيانات، واالختبارات 

 المحاضرات

 الحوار والمناقشات

 دراسة الحاالت

 االختبارات )النصفية والنهائية(. 

 تقييم الحوار والمناقشة

 تقييم دراسة الحالة
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المختلفة للتقدير واختبار  اإلحصائية

 الفرضيات.

 .التكاليف والواجبات

 العصف الذهني 

 التعاونيالتعلم 

 تقييم التكاليف والواجبات 

 

 

 رابعا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجية التدريس والتقويم:

D استراتيجية التقويم  استراتيجية التدريس مخرجات المقرر / المهارات العامة 

يشارك في فرق العمل البحثية، ويدير فرق 

 المهام المكلف بها.

التعلم الذاتي وتكليف الطالب بإعداد 

 بحث محاسبي. 

 الحوار والمناقشات

 العصف الذهني 

 التعلم التعاوني

 التعلم الذاتي 

 تقييم التكاليف الخاصة بإعداد بحث محاسبي 

في   اإلنترنتيجيد استخدام الحاسوب وشبكة 

 البحث العلمي. 

التعلم الذاتي وتكليف الطالب بإعداد 

 بحث محاسبي. 

 الحوار والمناقشات

 العصف الذهني 

 التعلم التعاوني

 التعلم الذاتي 

 تقييم التكاليف الخاصة بإعداد بحث محاسبي 

 

مواضيع المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات   تحديد وكتابة

 المعتمدة لها. 

 

 كتابة وحدات / مواضيع محتوى المقرر 

 الجانب النظري  أوال:

 الساعات الفعلية  عدد األسابيع  المواضيع التفصيلية وحدات/ موضوعات المقرر الرقم 
مخرجات تعلم 

 المقرر 

 أساسيات البحث العلمي 1

 البحث العلمي. 

 البحث.

 العلم. 

 الفرق بين العلم والمعرفة.

 البحث العلمي. فروض 

 خصائص البحث العلمي.

 خصائص التفكير العلمي. 

 خصائص الباحث العلمي.

 الفروض التي يقوم عليها العلم.

 أهداف العلم. 

 المنهج العلمي والبحوث االجتماعية. 

1.5 4.5 
a1, b1, c1, d1, 

d2 

2 
 دوائر المعرفة 

 

 دوائر المعرفة. 

 مصادر المعرفة: 

 القديمة:أوالً: الطرق 

1.5 4.5 
a1, b1, c1, 

d1, d2, 
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 د. السلطة والتقالي

 استشارة الغير.

 الخبرة الشخصية.

 ثانياً: المنطق االستنباطي )الصوري(:

 االستنباط الحملي.

 االستنباط الشرطي.

 ثالثاً: المنطق االستقرائي:

 االستقراء التام.

 االستقراء الناقص.

 المنطق الرياضي. 

 رابعاً: المنهج الحديث. 

 مناهج البحث العلمي 3

 المنهج. 

 أوالً: المنهج التاريخي: 

 خطوات البحث في المنهج التاريخي.

 تقييم المنهج التاريخي.

 ثانياً: المنهج الوصفي:

 الدراسات المسحية.

 دراسة الحالة. 

 الدراسات العلية المقارنة.

 تقييم الدراسات الوصفية.

 المحتوى:ثالثاً: تحليل 

 خطوات تحليل المحتوى.

 أوجه استخدامات تحليل المحتوى 

 رابعاًك المنهج التجريبي: 

 التجربة.

 خطوات القيام بالتجربة. 

1.5 4.5 
a1, a2, b1, b2, 

c1, d1, d2 

 اإلطار العام للبحث العلمي  4

 عنوان البحث. 

 مقدمة البحث. 

 مشكلة البحث. 

 فرضيات البحث. 

 أهداف البحث.

 البحث.  أهمية

 منهج البحث.

 حدود البحث.

 الدراسات السابقة.

1 3 
a1, a2, b1, b2, 

c1, d1, d2 

5 
المفاهيم ودورها في بناء  

 النظريات

 المفاهيم ووظائفها. 

 التعريف.

 التعريف المفهومي.

 خصائص التعريف المفهومي. 

 التعريف االجرائي. 

0.5 1.5 
a1, a2, b1, b2, 

c1, d1, d2 
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 العينات  6

 صعوبات الحصر الشامل.

 مزايا استخدام العينات.

 العينات:  أنواع

 العينات العشوائية: 

 العينة البسيطة. 

 العينة المنتظمة. 

 العينة الطبقية. 

 العينة العنقودية. 

 العينات غير العشوائية: 

 العينة العمدية. 

 العينة الحصصية. 

 اعتبارات تحديد حجم العينة. 

 المعاينة. أخطاء 

 أخطاء غير المعاينة. 

 الخطأ المعياري.

 حجم العينة. 

 درجة الثقة.

 مدى تمثيل حجم العينة. 

2 6 
a1, a3, b3, c2, 

d1, d2 

 طرق جمع البيانات  7

 البيانات.  أنواع

 مصادر جمع البيانات: 

 المقابلة: 

 المقابالت. أنواع

 اإلجراءات الواجب مراعاتها في المقابالت. 

 المقابالت. مزايا 

 عيوب المقابالت. 

 المالحظة: 

 المالحظات. أنواع

 الشروط الواجب توافرها في المالحظة.

 مزايا المالحظة.

 عيوب المالحظة. 

 االستبيان: 

 خطوات االستبيان. 

األمور الواجب مراعاتها عند صياغة  

 األسئلة. 

 تصميم االستبيان. 

 مزايا االستبيان. 

 عيوب االستبيان. 

 التغلب على عيوب االستبيان. كيفية 

 اختبار مفردات االستبيان: 

 اختبار الثبات. 

 اختبار الصدق.

2 6 
a1, a3, b3, c3, 

d1, d2 
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8 
 التقدير

 

 مقدمة. 

 الوصفي. اإلحصاء

 االستنتاجي.  اإلحصاء

 التقدير:

 التقدير النقطي. 

 التقدير بفترة )فترات الثقة(: 

 معلوم. فترة الثقة لعينة كبيرة تباينها  

 فترة الثقة لعينة صغيرة تباينها غير معلوم.

 تقدير النسبة: 

 تقدير النسبة بنقطة. 

 تقدير النسبة بفترة. 

 فترات الثقة للفرق بين وسطين وبين فترتين. 

 فترات الثقة للتباين. 

 فترات الثقة للنسبة بين تباينين. 

1 3 
a1, a4, b4, c4, 

d1, d2, d3 

 اختبار الفرضيات 9

 استراتيجية اختبار الفرضيات. 

 الفرضية البديلة وفرضية العدم.

 توزيع المعاينة. 

 ومنطقة الرفض. هميةمستوى األ

 االختبار من طرف واحد ومن طرفين. 

 ومن النوع الثاني.  األولالخطأ من النوع 

 المعلمية والالمعلمية:  هميةاختبار األ

 االختبارات المعلمية: 

مجتمع تباينه  اختبار الفرضيات لوسط 

 معلوم.

 اختبار الفرضية للنسبة )عينة كبيرة(. 

 اختبار الفرق بين وسطين )تباين معلوم(. 

اختبار الفرق بين وسطين )تباين غير  

 معلوم(.

 .tتوزيع 

 درجات الحرية.

 لعينة واحدة.  tاختبار 

 بيرسون.   أهميةاختبار 

 صفر.  pعندما تكون   r أهميةاختبار 

 صفر.  pعندما ال تكون   r أهميةاختبار 

 االختبارات الالمعلمية: 

 اختبار مان وتني. 

 اختبار كاي تربيع. 

 تحليل التباين. 

3 9 
a1, a3, b3, c2, 

d1, d2 
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 استراتيجية التدريس:

 المحاضرات.

 الحوار والمناقشة.

 دراسات الحالة. 

 العصف الذهني. 

 التعاوني.التعلم 

 التعلم الذاتي. 

 

 التعيينات والتكليفات: 

 الدرجة  األسبوع  مخرجات التعلم التكليف/النشاط الرقم 

1 

يكلف كل طالب بإعداد خطة بحث لمشكلة  

معينة في مجال المحاسبة والمراجعة،  

بغرض تطبيق منهجية البحث العلمي 

وتدريب الطالب على اعداد خطة بحث 

 البكالوريوس.

a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, 

c2, d1, d2 

من األسبوع الخامس الى  

 األسبوع الخامس عشر 
10 

 والمشاركة الحوار 2
a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, 

c2, d1, d2 
 10 أسبوعياً 

 20   المجموع  3

 

 تقويم التعلم:

 المخرجات التي يحققها  درجة التقويم النهائينسبة الدرجة إلى  الدرجة  األسبوع  التقويم  أنشطة الرقم 

 %20 20 5من األسبوع  والتكليفات  األنشطة 1
a1, a2, a3, b1, b2, 

b3, c1, c2, d1, d2 

 جميع المخرجات  % 10 10 التاسع اختبار منتصف الفصل 2

 جميع المخرجات  % 60 60 السادس عشر  االختبار النهائي  3

  % 100 100  المجموع  

 

 تعلم:لمصادر ا

 

 : )ال تزيد عن مرجعين( المراجع الرئيسة

م، منهج البحث العلمي وتطبيقاته في العلوم التجارية واالقتصادية، الطبعة الثانية، األمين للنشر 2013األديمي، منصور ياسين،  

 الجمهورية اليمنية.  –والتوزيع، صنعاء 
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 :المراجع المساعدة

ى، األولم، طرق البحث للباحثين في العلوم اإلدارية والتسويقية والمالية والمصرفية، الطبعة 2007العريقي، منصور محمد إسماعيل، 

 الجمهورية اليمنية.  –األمين للنشر والتوزيع، صنعاء 

يوني، دار المريخ للنشر، الرياض : مدخل لبناء المهارات، ترجمة إسماعيل علي بساإلدارة( طرق البحث في 2006سيكاران، اوما )

 المملكة العربية السعودية.  –

المملكة العربية   –م، طرق البحث في المحاسبة، تعريب: المطيري وآخرين، دار المريخ للنشر، الرياض 2014سميث، مالكوم، 

 السعودية.

وث العلمية مع حاالت دراسية باستخدام برنامج  التطبيقية لتحليل واعداد البح ساليبم، األ2014البلداوي، عبد الحميد عبد المجيد، 

SPSS األردن.  –، دار الشروق، عمان 

الناصر، عبد المجيد حمزة، والمرزوك، عصرية ردام، بدون سنة نشر، العينات، بدون رقم طبعة، منشورات بيت الحكمة، جامعة  

 جمهورية العراق. –بغداد، بغداد 

 وجدت( مواد إلكترونية وإنترنت: )إن 

 . اإلنترنتمواقع البحث العلمي والتحليل االحصائي على شبكة  -1

2- 

 

 الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.

 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي: 

تحدد سياسة الحضور ومتى يعتمد الغياب وكيفيته ونسبته، ومتى يعد الطالب محروماً من    سياسة حضور الفعاليات التعليمية: 

 المقرر 

 يتم تحديد السياسة المتبعة في حاالت تكرار تأخر الطالب عن حضور الفعاليات التعليمية الحضور المتأخر:  

تحديد السياسات المتبعة في حاالت الغياب عن االمتحان وتوصيف السياسة المتبعة في حاالت تأخر الطالب   ضوابط االمتحان: 

 عن االمتحان. 

 تحديد السياسات المتبعة في حاالت تأخير تسليم التكاليف والمشاريع ومتى يجب أن تسلم إلى األستاذ. التعيينات والمشاريع: 

 في التكاليف بأي طريقة من طرائق الغش.أو تحدد هنا السياسات المتبعة في حاالت الغش إما في االمتحانات  الغش: 

 . يحدد تعريف االنتحال وحاالته واإلجراءات المتبعة في حالة حدوثه االنتحال: 

 مواعيد تسليم التكليفات ..... الخأو أي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل سياسات أخرى:  
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 منهجية البحث العلمي: خطة المقرر الدراسي

 :معلومات عن مدرس المقرر

 / أسبوعيا(   3) الساعات المكتبية
 فضل عبيدان د. 

 
 االسم

 المكان ورقم الهاتف 777266255 السبت األحد االثنين  الثالثاء األربعاء  الخميس

 البريد اإللكتروني        

 

 معلومات عامة عن المقرر:

 منهجية البحث العلمي اسم المقرر:  

  رمز المقرر ورقمه:  

 الساعات المعتمدة للمقرر: 

 الساعات
 المجموع 

 تدريب عملي سمنار  نظري

3    3 

 المستوى الرابع / الفصل الثاني المستوى والفصل الدراسي:  

 اإلحصاء مبادئ  :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر )إن وجدت 

 ال يوجد  (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر )إن وجدت 

 بكالوريوس المحاسبة والمراجعة  فيها تدريس المقرر:البرنامج/ البرامج التي يتم  

 العربية لغة تدريس المقرر: 

 كلية التجارة واالقتصاد  –قسم المحاسبة والمراجعة  مكان تدريس المقرر: 

 

 المقرر الدراسي:  وصف

العلمية في مجال المحاسبة والمراجعة، كما  يهدف هذا المقرر الى تزويد الطالب بالمهارات الالزمة التي تمكنهم من إعداد البحوث 

يتناول أساسيات البحث العلمي، ودوائر المعرفة، ومناهج البحث العلمي، واإلطار العام للبحث، والمفاهيم ودورها في بناء النظريات،  

 والعينات، وطرق جمع البيانات، والتقدير، واختبار الفرضيات. 

 

 للمقرر: مخرجات التعلم المقصودة 

 يتوقع من الطالب بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر أن يكون قادراً على أن:

a :المعرفة والفهم : 

 يشرح أساسيات البحث العلمي، ودوائر المعرفة المختلفة.

 ها، واإلطار العام للبحث وخطوات البحث العلمي.أنواعيوضح مناهج البحث العلمي و

 التقدير، واختبار الفرضيات. أساليبالعينات، وتحديد حجم العينة المناسبة، وطرق جمع البيانات الالزمة للبحث، و أنواعيبين 

b:المهارات الذهنية : 

 يستنبط مشكلة البحث، وفرضياته، وأهدافه، ويطور خطة بحث في مجال المحاسبة والمراجعة. 

 نها لخطة بحثه. يقارن بين مناهج البحث المختلفة، ويختار المناسب م 

 التقدير، واختبار الفرضيات. أساليببين العينات، وطرق جمع البيانات، ويختار المناسب منها، و أنواعيفرق بين 
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c :المهارات المهنية والعملية : 

 يوظف خطوات البحث العلمي في إيجاد الحلول للمشكالت المحاسبية. 

المختلفة للتقدير واختبار  اإلحصائيةيستخدم الوسائل المختلفة لتحديد حجم العينة المناسبة للبحث، ولجمع البيانات، واالختبارات 

 الفرضيات.

d :المهارات العامة واالنتقالية : 

 يشارك في فرق العمل البحثية، ويدير فرق المهام المكلف بها. 

 في البحث العلمي. اإلنترنتيجيد استخدام الحاسوب، وشبكة 

 

 محتوى المقرر:

 : الجانب النظري

 الساعات الفعلية  األسبوع  المواضيع التفصيلية وحدات المقرر  الرقم 

 أساسيات البحث العلمي 1

 البحث العلمي. 

 البحث.

 العلم. 

 الفرق بين العلم والمعرفة.

 فروض البحث العلمي. 

 خصائص البحث العلمي.

 العلمي. خصائص التفكير 

 خصائص الباحث العلمي.

 الفروض التي يقوم عليها العلم.

 أهداف العلم. 

 المنهج العلمي والبحوث االجتماعية. 

W1+w2 6 

2 
 دوائر المعرفة 

 

 دوائر المعرفة. 

 مصادر المعرفة: 

 أوالً: الطرق القديمة:

 د. السلطة والتقالي

 استشارة الغير.

 الخبرة الشخصية.

 االستنباطي )الصوري(:ثانياً: المنطق 

 االستنباط الحملي.

 االستنباط الشرطي.

 ثالثاً: المنطق االستقرائي:

 االستقراء التام.

 االستقراء الناقص.

 المنطق الرياضي. 

 رابعاً: المنهج الحديث. 

W3 3 

 مناهج البحث العلمي 3

 المنهج. 

 أوالً: المنهج التاريخي: 

 التاريخي.خطوات البحث في المنهج 

 تقييم المنهج التاريخي.

W4+w5 6 
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 ثانياً: المنهج الوصفي:

 الدراسات المسحية.

 دراسة الحالة. 

 الدراسات العلية المقارنة.

 تقييم الدراسات الوصفية.

 ثالثاً: تحليل المحتوى:

 خطوات تحليل المحتوى.

 أوجه استخدامات تحليل المحتوى 

 رابعاًك المنهج التجريبي: 

 التجربة.

 القيام بالتجربة. خطوات 

 اإلطار العام للبحث العلمي  4

 عنوان البحث. 

 مقدمة البحث. 

 مشكلة البحث. 

 فرضيات البحث. 

 أهداف البحث.

 البحث.  أهمية

 منهج البحث.

 حدود البحث.

 الدراسات السابقة.

W6 3 

 المفاهيم ودورها في بناء النظريات  5

 المفاهيم ووظائفها. 

 التعريف.

 التعريف المفهومي.

 خصائص التعريف المفهومي. 

 التعريف االجرائي. 

W7 3 

 W8 3 االختبار النصفي  6

 العينات  7

 صعوبات الحصر الشامل.

 مزايا استخدام العينات.

 العينات:  أنواع

 العينات العشوائية: 

 العينة البسيطة. 

 العينة المنتظمة. 

 العينة الطبقية. 

 العينة العنقودية. 

 العينات غير العشوائية: 

 العينة العمدية. 

 العينة الحصصية. 

 اعتبارات تحديد حجم العينة. 

 أخطاء المعاينة. 

 أخطاء غير المعاينة. 

 الخطأ المعياري.

W9+w10 6 
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 حجم العينة. 

 درجة الثقة.

 مدى تمثيل حجم العينة. 

 طرق جمع البيانات  8

 البيانات.  أنواع

 مصادر جمع البيانات: 

 المقابلة: 

 المقابالت. أنواع

 اإلجراءات الواجب مراعاتها في المقابالت. 

 مزايا المقابالت. 

 عيوب المقابالت. 

 المالحظة: 

 المالحظات. أنواع

 الشروط الواجب توافرها في المالحظة.

 مزايا المالحظة.

 عيوب المالحظة. 

 االستبيان: 

 خطوات االستبيان. 

 صياغة األسئلة. األمور الواجب مراعاتها عند 

 تصميم االستبيان. 

 مزايا االستبيان. 

 عيوب االستبيان. 

 كيفية التغلب على عيوب االستبيان. 

 اختبار مفردات االستبيان: 

 اختبار الثبات. 

 اختبار الصدق.

W10+w11 6 

9 
 التقدير

 

 مقدمة. 

 الوصفي. اإلحصاء

 االستنتاجي.  اإلحصاء

 التقدير:

 التقدير النقطي. 

 بفترة )فترات الثقة(: التقدير 

 فترة الثقة لعينة كبيرة تباينها معلوم. 

 فترة الثقة لعينة صغيرة تباينها غير معلوم.

 تقدير النسبة: 

 تقدير النسبة بنقطة. 

 تقدير النسبة بفترة. 

 فترات الثقة للفرق بين وسطين وبين فترتين. 

 فترات الثقة للتباين. 

 فترات الثقة للنسبة بين تباينين. 

W12 3 

 اختبار الفرضيات 10
 استراتيجية اختبار الفرضيات. 

 الفرضية البديلة وفرضية العدم.
W13-w15 9 



 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم المحاسبة والمراجعة

 المحاسبة والمراجعةبرنامج بكالوريوس 

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة  مركز التطوير األكاديمي  نائب العميد لشئون الجودة           عميد الكلية         رئيس القسم   
 د. القاسم العباس          د. هدى العماد    د. مشعل الريفي         د. ناصر الطويل  د. محمد سعيد الحاج      

 توزيع المعاينة. 

 ومنطقة الرفض. هميةمستوى األ

 االختبار من طرف واحد ومن طرفين. 

 ومن النوع الثاني.  األولالخطأ من النوع 

 المعلمية والالمعلمية:  هميةاختبار األ

 المعلمية: االختبارات 

 اختبار الفرضيات لوسط مجتمع تباينه معلوم.

 اختبار الفرضية للنسبة )عينة كبيرة(. 

 اختبار الفرق بين وسطين )تباين معلوم(. 

 اختبار الفرق بين وسطين )تباين غير معلوم(.

 .tتوزيع 

 درجات الحرية.

 لعينة واحدة.  tاختبار 

 بيرسون.   أهميةاختبار 

 صفر.  pعندما تكون   r أهميةاختبار 

 صفر.  pعندما ال تكون   r أهميةاختبار 

 االختبارات الالمعلمية: 

 اختبار مان وتني. 

 اختبار كاي تربيع. 

 تحليل التباين. 

 W16 3  امتحان نهاية الفصل 11

 48 16 عدد األسابيع والساعات 

 

 

 استراتيجية التدريس

 المحاضرات.

 والمناقشة.الحوار 

 دراسات الحالة. 

 العصف الذهني. 

 التعلم التعاوني.

 التعلم الذاتي. 

 

 التكليفات / المهام: 

 

 الدرجة  األسبوع  التكليف/النشاط الرقم 

1 

يكلف كل طالب بإعداد خطة بحث لمشكلة  

معينة في مجال المحاسبة والمراجعة،  

بغرض تطبيق منهجية البحث العلمي 

اعداد خطة بحث وتدريب الطالب على 

 البكالوريوس.

 10 من األسبوع الخامس الى األسبوع الخامس عشر



 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم المحاسبة والمراجعة

 المحاسبة والمراجعةبرنامج بكالوريوس 

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة  مركز التطوير األكاديمي  نائب العميد لشئون الجودة           عميد الكلية         رئيس القسم   
 د. القاسم العباس          د. هدى العماد    د. مشعل الريفي         د. ناصر الطويل  د. محمد سعيد الحاج      

 10 أسبوعياً  الحضور والمشاركة 2

 20  المجموع  3

 

 تقويم التعلم:

 موضوعات التقويم  الرقم 
موعد التقويم/ اليوم 

 والتاريخ
 الدرجة 

 الوزن النسبي 

)نسبة الدرجة إلى درجة 

 التقويم النهائي(

 %20 20 5من األسبوع  والتكليفات  األنشطة 

 % 20 20 التاسع اختبار منتصف الفصل 

 % 60 60 السادس عشر  االختبار النهائي  

 % 100 100 المجموع  

 

 مصادر التعلم:

 المراجع الرئيسة:

واالقتصادية، الطبعة الثانية، األمين للنشر م، منهج البحث العلمي وتطبيقاته في العلوم التجارية 2013األديمي، منصور ياسين،  

 الجمهورية اليمنية.  –والتوزيع، صنعاء 

 المراجع المساعدة:

ى، األولم، طرق البحث للباحثين في العلوم اإلدارية والتسويقية والمالية والمصرفية، الطبعة 2007العريقي، منصور محمد إسماعيل، 

 الجمهورية اليمنية.  –األمين للنشر والتوزيع، صنعاء 

يوني، دار المريخ للنشر، الرياض : مدخل لبناء المهارات، ترجمة إسماعيل علي بساإلدارة( طرق البحث في 2006سيكاران، اوما )

 المملكة العربية السعودية.  –

المملكة العربية   –م، طرق البحث في المحاسبة، تعريب: المطيري وآخرين، دار المريخ للنشر، الرياض 2014سميث، مالكوم، 

 السعودية.

وث العلمية مع حاالت دراسية باستخدام برنامج  التطبيقية لتحليل واعداد البح ساليبم، األ2014البلداوي، عبد الحميد عبد المجيد، 

SPSS األردن.  –، دار الشروق، عمان 

الناصر، عبد المجيد حمزة، و المرزوك، عصرية ردام، بدون سنة نشر، العينات، بدون رقم طبعة، منشورات بيت الحكمة، جامعة  

 جمهورية العراق. –بغداد، بغداد 

 مواد إلكترونية وإنترنت: )إن وجدت( 

 . اإلنترنتمواقع البحث العلمي والتحليل االحصائي على شبكة 

 

 الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر:

 الحضور والغياب: 

 الحضور المتأخر:  

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:  

 المشاريع: و التكليفات / المهام 

 الغش: 



 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم المحاسبة والمراجعة

 المحاسبة والمراجعةبرنامج بكالوريوس 

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة  مركز التطوير األكاديمي  نائب العميد لشئون الجودة           عميد الكلية         رئيس القسم   
 د. القاسم العباس          د. هدى العماد    د. مشعل الريفي         د. ناصر الطويل  د. محمد سعيد الحاج      

 االنتحال:  

 سياسات أخرى:  

 

 


