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 مواصفات مقرر: بحث التخرج

 

i.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course  : 

1.  

 اسم المقرر

Course Title 

 بحث التخرج

2.  

 مهرمز المقرر ورق

 Course Code and 
Number  

 

3.  

 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 يجمالاإل

Total 
 محاضرات

Lecture 

 عملي

Practical 

 /تمارينسمنار

Seminar/Tutorial 

3 - - 3 

4.  

 يرأسالمستوى والفصل الد

Study Level and 
Semester 

 فصل الثانيالمستوى الرابع/ال

5.  

 المتطلبات السابقة المقرر )إن وجدت(

Pre-requisites (if any) 
 مناهج البحث العلمي

6.  

 (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت

Co-requisites (if any) 

 ال يوجد

7.  

 درس له المقرريالبرنامج الذي 

Program (s) in which the 
course is offered 

 اقتصاد + مالية ومصرفية

8.  

 تدريس المقررلغة 

Language of teaching 
the course 

 العربية

9.  
 ةرأسنظام الد

Study System 

 انتظام

10.  

 معد)و( مواصفات المقرر

Prepared By 

 عبده كليب سيفأ.م . د. علي 
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11.  

 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 

 

 المادة عمليه ونزول ميداني وبحث مكتبي. :مالحظة

 

ii. روصف المقر Course Description: 

بحث التخرج ويُعد هذا المقرر من المواد  إعداديهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب بالمعارف والمهارات التي تمكنه من 
البحوث األكاديمية بشسسسكا عا  واالقتصسسسادية  إعدادية لكلية التجارة واالقتصسسسادل التي تاسسسساعد الطالب ة على تعل   اسسسسااسسسساأل

البحث ابتداًء من تكوين فكرة وعنوان البحث وكيفية جمع  ءإجراخاص.  ويحتوي هذا المقرر على خطوات والمالية بشسسكا 
ماسح لألدبياتل وتكوين فكرة واضحة عن هدف البحثل والبيانات المطلوبة  ءإجراالبيانات والمعلومات التي تخد  البحثل و

د علمي وتوثيق المراجع عن أاسسسلوبوكيفية كتابة البحث بئي المالئ  الذي اسسسيت  ااسسستخدامه حصسسااإل اسسسلوبومصسسادرهال واأل
ويعتبر من المواد التي تاسسسسساعد الطالب ة على  االقتياس وصسسسسوالً الاسسسسستخالص النتائي والتوصسسسسيات وكتابة قائمة المراجع.

ا ح علمي وصسسوالً الاسسستخالص النتائي والتوصسسيات التي تاسسساعد في أاسسسلوبة وتحليا الظواهر االقتصسسادية والمالية برأاسسسد
 المشكلة البحثية.

iii. مخرجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 ة المقرر اسوف يكون الطالب قادرا على أن:رأاسبعد االنتهاء من د

a1 -  خطة البحث العلمي.  إعداديشرح  مراحا 

- a2 البحث العلمي. يظهر المعرفة والفه  بالمبادئ والمصطلحات والمفاهي  المرتبطة بمناهي 

a 3 - .يوضح العناصر الرئياسة لخطة البحث العلمي 

-b1 يحلا الحقائق والمعلومات النظرية التي دراسها والجانب التطبيقي لمناهي البحث العلمي في كتابة البحث 

-b2 .يقارن بين مناهي البحث العلمي المختلفة الختيار األناسب لبحثه    

  -b3  ئي في اختبار الفرضياتحصالمي والتحليا اإلالبحث الع أاساليبياستنبط . 

 - c1  األعماايطبق ما حصا عليه من مفاهي  ومهارات على أرض الواقع في المماراسات البحثية  وفي منظمات . 

c2-   خطه بحثيه ترتبط بالتخصص. إعدادخطة البحث العلمي في  إعدادياستخد  مراحا 

 -d1 في إيجاد حلوا للظواهر والمشاكا االقتصادية والمالية التي يعاني منها  قواعد وااسس البحث العلميعملياً يجاسد
 االقتصاد والمجتمع

 d2-   عدادإفي  ة أو العمارأاساسواء في بيئة الد زمالئهيعما بشكا فعاا منفردا أو من خالا فريق )عما جماعي( مع 
 وكتابة البحث العلمي.

-d3  أه يتواصا ويتف  ً لحصوا من أجا ا آخرىوآلياً مع اآلخرين في منظمته أو في منظمات  بشكا فعاا شفوياً وكتابيا
 على 

 البيانات والمعلومات التي يحتاجها لنجاح عمله البحثي.       

 

iv. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات التعلم للبرنامج 
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Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program 
Intended Learning Outcomes  (  

 مخرجات التعلم المقصودة من المقرر

(Course Intended Learning Outcomes) 

 مخرجات التعلم المقصودة من البرنامج

(Program Intended Learning 
Outcomes  (  

 

 

a1 -  خطة البحث العلمي.  إعداديشرح  مراحا 

 

A1 .دية اوالنظريات االقتص والمبادئ األاسس يبين
 والمالية

 - a2  يظهر المعرفة والفه  بالمبادئ والمصطلحات
 والمفاهي  المرتبطة بمناهي البحث العلمي.

 

A3 االقتصادية والمالية  زماتاألب . يظهر المعرفة
ة في ينجليزوبالمصطلحات والكتب باللغة اإل

 مجاله.

 a 3 - .يوضح العناصر الرئياسة لخطة البحث العلمي 

 

A2زماتاأللقضايا والظواهر و. يوضح  ا 
 االقتصادية  والمالية المعاصرة.

   -b1  يحلا الحقائق والمعلومات النظرية التي دراسها
والجانب التطبيقي لمناهي البحث العلمي في كتابة 

 البحث.
B1.يحلا  الظواهر والقضايا االقتصادية والمالية . 

   -b2  .يقارن بين مناهي البحث العلمي المختلفة 

 

B4 . يقارن بين النظريات والمدارس الفكرية
االقتصادية والماليةل وينقد ويتخذ  القرار 

 االاستثماري واالقتصادي والمالي المنااسب..

 -b3  ي ئحصاالبحث العلمي والتحليا اإل أاساليبيحدد
 في اختبار الفرضيات

 

B3 . يحدد  نظرياً وكمياً العالقات  بين  المتغيراتل
الظواهر والعالقات االقتصادية ويتنبأ بماستقبا 

 الواقعية.

 
-c1  خطة  إعدادياستخد  مناهي البحث العلمي  في

 بحثيه ترتبط بالتخصص
C3 .ات رأاسيعد التقارير والبحوث العلمية ود

 الجدوى االقتصادية.

 -c2  يطبق ما حصا عليه من مفاهي  ومهارات على
أرض الواقع في المماراسات البحثية وفي منظمات 

 .عماااأل

C4 يضع الاسيااسات االقتصادية والخطط والبرامي .
  العلمي اسلوبية وفق األاإلنمائ

  -d1 يجاسد عملياً  قواعد وااسس البحث العلمي في إيجاد
حلوا للظواهر والمشاكا االقتصادية والمالية التي 

 .يعاني منها االقتصاد والمجتمع

D1في حا المشكالت االقتصادية للمجتمع أه . ياس. 
. 

 

 

 -d2 يعما بشكا فعاا منفردا أو من خالا فريق )عما
ة أو العما في رأاساسواء في بيئة الد زمالئهجماعي( مع 

 وكتابة البحث العلمي. إعداد
D2.يعما بضمن فريق متميزاً باسمات القيادة . 
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 مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

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

First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم

Knowledge and Understanding 
CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching Strategies 

 التقويم استراتيجية

Assessment 
Strategies 

a1 - 
يشرح ما هو البحث العلمي    
ه وكيف يت  اختيار موضوع أنواعو

 البحث وعنوانه.

 المحاضرة  -

 الحوار والمناقشة -

 التعل  الذاتي والتعاوني -

 العصف الذهني  -

 

التكاليف والتقارير  -
 الفردية

 والجماعية 
 اسريعة  امتحانات -

المشاركة في قاعة  -
 الدرس

 المالحظة -

a2- 
فة المختل نواعيظهر المعرفة والفه  باأل

لمناهي البحث العلمي واختيار ما 
 ينااسب بحثه

المحاضرة والعروض 
 يةيضاحاإل

 الحوار والمناقشة -

 التعل  الذاتي والتعاوني -

 العصف الذهني -

التكاليف والتقارير 
 الفردية

 والجماعية 
 اسريعة امتحانات  -

المشاركة في قاعة  -
 الدرس

 المالحظة -

-a3 
 يوضح العناصر الرئياسة لخطة   

 البحث العلمي.      

المحاضرة والعروض 
 يةيضاحاإل

 الحوار والمناقشة -

 التعل  الذاتي والتعاوني -

 العصف الذهني -

التكاليف والتقارير 
 الفردية

 والجماعية 
 اسريعة امتحانات  -

  -d3ع بشكا فعاا شفوياً وكتابياً وآلياً م أه يتواصا ويتف
من أجا  آخرىمات اآلخرين في منظمته أو في منظ

الحصوا عا البيانات والمعلومات التي يحتاجها لنجاح 
 عمله البحثي.

D3 يتواصا بفاعلية مع الوحدات والمؤاساسات .
 االقتصادية والمالية والبيئة المحيطة..
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ركة في قاعة المشا -
 الدرس

 المالحظة -

 

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

Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية

Intellectual Skills CILOs 

 راتيجية التدريساست

Teaching 
Strategies 

 استراتيجية التقويم

Assessment 
Strategies 

b1– 

لبحث العلمي ا إعداديحلا مراحا وخطوات 
ومتطلبات كا مرحلة وكيفية توفير البيانات 

 يتها لبحثة أهموالمراجع وفرزها حاسب 

 

 

 المحاضرة  -
العروض  -

ية من قبا يضاحاإل
 الطالب

 الحوار والمناقشة  -
 لعصف الذهني ا -
ة نشطالمها  واأل -

ومجموعات العما 
)تعل  ذاتي 

 وتعاوني(
 مها  بحثية -

 تقيي  التكاليف. -
تقيي  العروض  -

 ية يضاحاإل
تقيي  المناقشة  -

 والحوار.
 امتحان شفوي  -
المالحظة وتقيي   -

مشاركة الطالب 
 في القاعة 

 تقيي  التقارير -
 المالحظة -
 اختبارات تحريرية -

b2 - 

ومناهي البحث العلمي  أاساليبيقارن بين 
 ويفرق بين المنهي والمنهجية.

 

 

 

 المحاضرة  -
العروض  -

ية من قبا يضاحاإل
 الطالب

 الحوار والمناقشة  -
 العصف الذهني  -
ة نشطالمها  واأل -

ومجموعات العما 
)تعل  ذاتي 

 وتعاوني(

 مها  بحثية -

 تقيي  التكاليف. -
تقيي  المناقشة  -

 والحوار.
 امتحان شفوي  -
المالحظة وتقيي   -

مشاركة الطالب 
 في القاعة 

 تقيي  التقارير -
 المالحظة -
 اختبارات تحريرية -

 
 

 

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

Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قسم االقتصاد والمالية 

 العلوم المالية والمصرفيةبرنامج 

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوير األكاديمي  عميد الكلية          نائب العميد لشئون الجودة        رئيس القسم  

 د/القاسم العباس      د/هدى العماد     د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/صالح المقطري

 العمليةمخرجات المقرر/ المهارات المهنية و

Professional and Practical Skills 
CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching 
Strategies 

 استراتيجية التقويم

Assessment 
Strategies 

c1- 

خطة بحثية لموضوع أو ظاهرة يريد يعد 
من واقع المشاهدة أو تها والبحث فيها رأاسد

 بحاسب اهتمامه.

 

 المحاكاة   -
 التطبيق العملي.    -
ة والتكاليف نشطاأل  -

المنزلية الفردية 
 والجماعية

الحوار والمناقشة  -
 والتغذية الراجعة. 

 التدريس المصغر. -
 التدريب العملي -
 ة الحاالت رأاسد -

 اختبارات تحريرية. -
 امتحانات شفوية  -
تقيي  التقارير  -

 والتكاليف 
تقيي  العروض  -

 الفردية والجماعية
المشاركة في قاعة  -

 الدرس

C2- 
في كتابة بحث علمي حوا  يطبق ما دراسه

موضوع أو ظاهرة معينة ته  المجتمع أو 
 .  بوصفة باحثتهمه 

العروض العملية   -
 والمحاكاة 

 التطبيق العملي.    -
ة والتكاليف نشط)األ  -

المنزلية الفردية 
 والجماعية( 

ة والتغذيالحوار والمناقشة  -
 الراجعة. 

 التدريس المصغر. -

 اختبارات  تحريرية. -
 شفوية  اختبارات -
تقيي  التقارير  -

 والتكاليف 
االمتحان العملي  -

 .داءومالحظة األ
المشاركة في قاعة  -

 الدرس.

 

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

 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 

Transferable (General) Skills 
CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم

Assessment 
Strategies 

d1- 
وفق  بحاثيوظف مهارة كتابة األ

أاسس علمية اسليمة  في كتابة بحث 
 التخرج الخاص به.

 الحوار والمناقشة    -
 التعل  الذاتي والتعاوني  -
 والتكاليفة والمها  نشطاأل   -
التدريس المصغر والتغذية   -

 الراجعة
المفكرة اليومية والتغذية   -

 الراجعة
 التطبيق العملي.  -

 . داءمالحظة األ  -
 االمتحانات القصيرة  -
 تقيي  العروض التقديمية -
 تقيي  التقارير والتكاليف -

 ةنشطواأل
 االمتحانات الشفوية  -
 تقيي  النزوا الميداني -

d2- ريق اسواًء يعما منفرداً أو ضمن ف
ة أو العما لتطبيق رأاسفي بيئة الد

 الحوار والمناقشة    -
 التعل  الذاتي والتعاوني  -
 ة والمها  والتكاليفنشطاأل   -

 . اءدمالحظة األ  -
 االمتحانات القصيرة  -
 تقيي  العروض التقديمية -
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مراحا كتابة البحث العلمي وفق 
 منهي علمي اسلي .

التدريس المصغر والتغذية   -
 الراجعة

المفكرة اليومية والتغذية   -
 الراجعة

 التطبيق العملي. 

 تقيي  التقارير والتكاليف -
 ةنشطواأل

 االمتحانات الشفوية  -

 تقيي  النزوا الميداني

d3- 

اً بشكا فعاا شفوي أه يتواصا ويتف
وكتابياً وآلياً مع اآلخرين في منظمته 

من أجا  آخرىأو في منظمات 
الحصوا عا البيانات والمعلومات 

 ي يحتاجها لنجاح عمله البحثيالت
ويتابع كا جديد فيما يتعلق بالظواهر 

االقتصادية والمالية والتي تحتاج 
ة وكذا كا جديد في رأاسللبحث والد

والمناهي الماستخدمة الكمية  اساليباأل
 .وتطبيقها في كتابة بحثه بحاثفي األ

 الحوار والمناقشة    -
 التعل  الذاتي والتعاوني  -
 ا  والتكاليفة والمهنشطاأل   -
التدريس المصغر والتغذية   -

 الراجعة
المفكرة اليومية والتغذية   -

 الراجعة

 التطبيق العملي. 

 . داءمالحظة األ  -
 االختبارات القصيرة  -
 تقيي  العروض  -
 تقيي  التقارير والتكاليف -

 ةنشطواأل
 االمتحانات الشفوية  -

 

v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم

Order 

الموضوعات 
الرئيسة/ 
 الوحدات

Topic 
List / 
Units 

 الموضوعات التفصيلية

Sub Topics List 

عدد 
 األسابيع 

Number 
of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلية

Contact 
Hours 

 لتعلم للمقرررموز مخرجات ا

(CILOs) 

1 
مفاهي  

ية في أاسااس
 البحث العلمي 

  

   تعريف العل
 والبحث العلمي.

 ية البحث أهم
 العلمي.

 البحث  أنواع
 العلمي.

  اهدافه. البحث
 العلمي

  خصائص البحث
 العلمي

 البحث  أدوات
 العلمي

 ية خالقالمبادئ األ
 في البحث العلمي.

1 3 a1, a2,a3,c2,d1 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قسم االقتصاد والمالية 

 العلوم المالية والمصرفيةبرنامج 

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوير األكاديمي  عميد الكلية          نائب العميد لشئون الجودة        رئيس القسم  

 د/القاسم العباس      د/هدى العماد     د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/صالح المقطري

  مواصفات البحث
 الجيد.

  صفات الباحث
 الناجح

  خطوات البحث
 العلمي.

 

2 
اختيار 

موضع بحثي 
 لكتابته

  كيفية اختيار
 موضوع بحثي

  كيف نختار عنوان
يعبر عن الظاهرة 

 ةرأاسمحا ال

2 6 a1, a2,b1,b2,c2,d2 

3 

تصمي  خطة 
 البحث

ات ءإجرا) 
البحث 
 العلمي(

    عنوان البحث
 وصفحة العنوان

 المقدمة 

 مشكلة البحث 

 ت البحث.فرضيا 

  تحديد المتغيرات في
 البحث

 ية البحث أهم
 وأهدافه.

  المنهي الماستخد  في
 البحث.

 ات الاسابقة رأاسالد
ة رأاسوعالقتها بالد

 الحالية )ان وجدت(

  تعريف
 المصطلحات 

 .محتويات البحث 

  قائمة أولية بالمراجع
. 

4 12 
a1, a2, 

a3,b1,b2,b3,c1,c2,d1,d2,d3 

4 

ااستخدا  
المراجع 
 في والوثائق

 البحث العلمي

  التقييمات البحثية
 للوثائق والمراجع.

  متطلبات عامة في
ااستخدا  الوثائق 

والمراجع في البحث 
 العلمي.

  الوثائق والمراجع
ية األول)المصادر(
 والثانوية .

 الوثائق  أنواع
والمراجع البحثية 

 المطبوعة

2 6 C1,c2,d1d2,d3 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قسم االقتصاد والمالية 

 العلوم المالية والمصرفيةبرنامج 

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوير األكاديمي  عميد الكلية          نائب العميد لشئون الجودة        رئيس القسم  

 د/القاسم العباس      د/هدى العماد     د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/صالح المقطري

  مصادر المعلومات
 ية.لكتروناإل

  الفرق بين المراجع
والهوامش ) 

 لحاشية(ا
 

6 
مناقشة 

 بحاثاأل

  عرض وتحليا
 النتائي

 التوصيات 
)العناصر التي 

ينبغي مراعاتها عند 
كتابة البحث ووضع 

 التوصيات

3 9 
a1, a2, 

a3,b1,b2,b3,c1,c2,d1,d2,d3 

7 
عرض وتقيي  

 بحاثاأل

o  
4 12 a 1,a3,b2,b3,c1,c2,d3 

يةعدد األسابيع والساعات الفعلي إجمال  

 Number of Weeks /and Contact 
Hours Per Semester 

14 42 === 

 

                                                  Practical Aspect موضوعات الجانب العملي  ثانيا:

 الرقم

Order 

 التجارب العملية/  تدريبات

Practical / Tutorials 
topics 

 عدد األسابيع

Number of 
Weeks 

الساعات 
 الفعلية

Contact 
Hours 

رموز مخرجات 
 التعلم

Course 
ILOs 

1 === === === === 

ي األسابيع والساعات الفعليةإجمال  

Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
 === 

 

 :Teaching Strategiesاستراتيجيات التدريس 

  المحاضرة 
 المناقشة والحوار 
 العصف الذهني 
 لمشكالت حا ا 
 ة والتطبيقات العملية. نشطالمها  والتكاليف واأل 
 ة والتكاليف المنزلية الفردية والجماعية والمشاريع التطبيقية(نشطالتعل  الذاتي والتعاوني )األ 
 .التغذية الراجعة 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قسم االقتصاد والمالية 

 العلوم المالية والمصرفيةبرنامج 

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوير األكاديمي  عميد الكلية          نائب العميد لشئون الجودة        رئيس القسم  

 د/القاسم العباس      د/هدى العماد     د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/صالح المقطري

 المها  البحثية 
 دوارالمحاكاة ولعب األ 
 الزيارة الخارجية 
 ة الحاالترأاسد 

 

I. ة نشطاألTasks and Assignments : 

 الرقم

No. 

 النشاط / التكليف

Task/Assignment 

 مخرجات التعلم

CILOs 

 األسبوع

Week due 

 الدرجة

Mark 

 a1+a2+a3+b1  أاسئلة عامة عن البحث العلمي 1

 
 5 الثاني األاسبوع

على كا مجموعه تتكون من  خماسة طالب   2
طالبات ان يختاروا عنوان منااسب لبحثه  

 ف المنااسب له.صفحة الغال إعدادو

d1+d2+ a1+a2 

 
 5 الثالث األاسبوع

تكلف كا مجموعه بوضع ) خطة بحث(   3
ية أهمتتكون من :المقدمة وكذلك توضيح 

البحث واهدافه والمنهي الماستخد ل ااسئلة 
البحثل فرضياته ل الفترة الزمنية له وقائمة 

 مراجع اولية.

a 1,a 2 ,b1, b2, 
d1  

 10 الرابع  األاسبوع

بحث عن كا مجموعة بعما  تكلف 4
الموضوع الذي اسبق  وقدمت الخطة 

الخاصة به وتقدي  ناسخة أولية )مناقشة أولية 
 (بحاثلأل

a1+a3+b1+b2 
c1+c2+d1 

 10 العاشر األاسبوع

  



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قسم االقتصاد والمالية 

 العلوم المالية والمصرفيةبرنامج 

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوير األكاديمي  عميد الكلية          نائب العميد لشئون الجودة        رئيس القسم  

 د/القاسم العباس      د/هدى العماد     د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/صالح المقطري

 

II. تعلملمصادر اLearning Resources : 

 Textbooks      :المراجع الرئيسة

يةل مطبوعات      اسالمفي العلو  المالية والمصرفية اإلل منهجية البحث العلمي 2019عبدالحلي  عمار غربيل ـ 1
(KIE Publications . 

ل منهجية البحث العلميل ملكة ابيض ) مترج  ( ل دليا الباحث المبتدئ في موضوعات البحث 2004ماثيو جيدرلـ 2
 وراسائا الماجاستير والدكتوراه

ية ل المركز الجامعي دارالعلو  االقتصادية واإلل منهجية البحث في  2018ـ 2017وهيبة عبد الرحي  ) معد( ـ 3
 تامنغاستل معهد العلو  االقتصادية والتجارية وعلو  التياسير ل الجمهورية الجزائرية.

-ئها(ل دار الكتاب الحديثل القاهرة إجرا(ل طرائق البحث العلمي )تقييمها و2002صالح مرادل وفوزية هادي )ـ 4
 جمهورية مصر العربية.

  Essential References لمساعدة:المراجع ا

هل دار أاسامة للنشر والتوزيعل أاساليب -ه أدوات –(ل البحث العلمي: مفهومه 2005)آخرينعبد الرحمن عدس وـ 1
 المملكة العربية الاسعودية.  –الرياض 

المملكة  –ة (ل مقدمة في مناهي البحث العلميل دار خلودل جد2002حاسن عواد الاسريحي وعبد العزيز النهاري ) ـ2
 العربية الاسعودية

 :Learning Assessmentتقييم التعلم 

 الرقم

No. 

 ة التقييمأنشط

Assessment 
Tasks 

موعد التقييم/ 
 اليوم والتاريخ

Assessment 
day & date   

 الدرجة

Mark 

الوزن 
 النسبي 

)ناسبة 
الدرجة 

إلى درجة  
التقيي  
 النهائي(

Weight 

 مخرجات التعلم

CILOs 

1.  
 ةأنشطتكاليف و

مناقشة أولية 
 بحاثلأل

 األوا األاسبوعمن 
 وحتى الرابع

 العاشر األاسبوع

30 30% 

+ a1+a2+a3+b1 

b2+c1+c2 

a1+a2+b1 + b2+ c2 2.  

3.  
 بحاثاألتقيي  

 بشكلها النهائي

 األاسبوعمن 
الحادي عشر 

 األاسبوعوحتى 
 الاسادس عشر

70 70% 

a1, a2, 
a3,b1,b2,b3,c1,c2,d1,d2,d3 

  Total  100 100%المجموع 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قسم االقتصاد والمالية 

 العلوم المالية والمصرفيةبرنامج 

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوير األكاديمي  عميد الكلية          نائب العميد لشئون الجودة        رئيس القسم  

 د/القاسم العباس      د/هدى العماد     د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/صالح المقطري

  Electronic Materials and Web Sites ية وإنترنت:    إلكترونمواد 

www.google.com 

 

vi. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 

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

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك. %75يلتزم الطالب بحضور  -
المقرر تقريرا بحضور وغياب الطالب للقسم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في حال تجاوز  أستاذيقدم  -

 الحرمان من مجلس القسم. رارإقويتم  %25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

تأخر  إذاي، ورأسممتأخر لمدة ربع سمماعة لثالث مرات في الفصممل الد إذاللطالب حضممور المحاضممرة  يسمممح -
 المقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دخول المحاضرة. أستاذزيادة عن ثالث مرات يحذر شفويا من 

 :endance/PunctualityExam Attضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20تأخر مقدار ) إذاال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي  -
 تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. إذا -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

التعيينات في بداية الفصمممممل ويحدد مواعيد تسمممممليمها وضممممموابط تنفيذ التكليفات المقرر نوع  أسمممممتاذيحدد  -
 وتسليمها.

 تأخر الطالب في تسليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في تسليمه. إذا -

 :Cheatingالغش  5

 ن الطالب.ئوق عليه الئحة شفي حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي تطب -
 في حال ثبوت قيام الطالب بالغش او النقل في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف. -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذلك داءفي حالة وجود شخص ينتحل شخصية طالب أل -

 :iesOther polic آخرىسياسات  7

 مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ آخرىأي سياسات  -

 

 حث التخرجب :خطة مقرر

 

i.  المقرر  أستاذمعلومات عنInformation about Faculty Member Responsible 
for the Course 

 االسم

Name أ.م.د. علي سيف عبده كليب 

الساعات المكتبية 
 )أسبوعيا(

Office Hours 

 

 المكان ورقم الهاتف

Location 
&Telephone 

No.  

773440000 

السب
 ت

SA
T 

 األحد

SU
N 

 االثنين

MO
N 

الثالث
 اء

TUE 

األربعا
 ء

WED 

الخمي
 س

THU 

http://www.google.com/


 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قسم االقتصاد والمالية 

 العلوم المالية والمصرفيةبرنامج 

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوير األكاديمي  عميد الكلية          نائب العميد لشئون الجودة        رئيس القسم  

 د/القاسم العباس      د/هدى العماد     د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/صالح المقطري

 يلكترونالبريد اإل

E-mail 
alibensaif@yahoo.com   3    

 

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

1.  
 المقرراسم 

Course Title 

 بحث التخرج

2.  

 رمز المقرر ورقمه

Course Code and 
Number 

 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع

Total 
 محاضرات

Lecture 

 عملي

Practical 

 /تمارينسمنار

Seminar/Tutorial 

3   3 

4.  

 يرأسالمستوى والفصل الد

Study Level and 
Semester 

 المستوى الرابع/الفصل الثاني

5.  

المتطلبات السابقة للمقرر )إن 
 وجدت(

Pre-requisites  

 مناهج البحث العلمي

6.  
 (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت

Co –requisite 
 ال يوجد

7.  

البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 
 Program (s)تدريس المقرر 

in which the course is 
offered 

 اقتصاد + مالية ومصرفية

8.  

 لغة تدريس المقرر

Language of teaching 
the course 

 العربية

9.  

 مكان تدريس المقرر

Location of teaching 
the course 

 انتظام/فصلي



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قسم االقتصاد والمالية 

 العلوم المالية والمصرفيةبرنامج 

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوير األكاديمي  عميد الكلية          نائب العميد لشئون الجودة        رئيس القسم  

 د/القاسم العباس      د/هدى العماد     د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/صالح المقطري

 المادة عمليه ونزول ميداني وبحث مكتبي :مالحظة

 

iii.  وصف المقررCourse Description: 

عد هذا المقرر من  إعدادتزويد الطالب بالمعارف والمهارات التي تمكنه من  يهدف هذا المقرر إلى بحث التخرج ويُ
البحوث األكاديمية بشسسسسسكا عا   إعدادية لكلية التجارة واالقتصسسسسسادل التي تاسسسسسساعد الطالب ة على تعل   اسسسسسسااسسسسسسالمواد األ

بحث ابتداًء من تكوين فكرة وعنوان ال ءإجراواالقتصسسسسادية والمالية بشسسسسكا خاص.  ويحتوي هذا المقرر على خطوات 
ماسسسسسح لألدبياتل وتكوين فكرة واضسسسسحة عن هدف  ءإجراالبحث وكيفية جمع البيانات والمعلومات التي تخد  البحثل و

 اسلوبأئي المالئ  الذي اسيت  ااستخدامه وكيفية كتابة البحث بحصااإل اسلوبالبحثل والبيانات المطلوبة ومصادرهال واأل
من المواد  ويعتبر اجع عند االقتياس وصسسوالً الاسسستخالص النتائي والتوصسسيات وكتابة قائمة المراجع.علمي وتوثيق المر

علمي وصسسسوالً الاسسسستخالص النتائي  أاسسسسلوبة وتحليا الظواهر االقتصسسسادية والمالية برأاسسسسالتي تاسسسساعد الطالب ة على د
 والتوصيات التي تاساعد في حا المشكلة البحثية

 

iv.  مخرجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

a1  .يظهر المعرفة والفه  بالمبادئ والمصطلحات والمفاهي  المرتبطة بمناهي البحث العلمي 

 - a2 خطة البحث العلمي. إعداديشرح  مراحا 

a 3 - .يوضح العناصر الرئياسة لخطة البحث العلمي 

-b1  الختيار األناسب لبحثه.يقارن بين مناهي البحث العلمي المختلفة 

 -b2   .يحلا الحقائق والمعلومات النظرية التي دراسها والجانب التطبيقي لمناهي البحث العلمي في كتابة البحث    

  -b3  ئي في اختبار الفرضياتحصاالبحث العلمي والتحليا اإل أاساليبياستنبط . 

 - c1  األعماافي المماراسات البحثية  وفي منظمات يطبق ما حصا عليه من مفاهي  ومهارات على أرض الواقع . 

c2-   خطه بحثيه ترتبط بالتخصص. إعدادخطة البحث العلمي في  إعدادياستخد  مراحا 

 -d1 قواعد وااسس البحث العلمي في إيجاد حلوا للظواهر والمشاكا االقتصادية والمالية التي يعاني منها عملياً يجاسد
 االقتصاد والمجتمع

 d2-  عدادإفي  ة أو العمارأاساسواء في بيئة الد زمالئهكا فعاا منفردا أو من خالا فريق )عما جماعي( مع يعما بش 
 وكتابة البحث العلمي.

-d3  الحصوا  من أجا آخرىبشكا فعاا شفوياً وكتابياً وآلياً مع اآلخرين في منظمته أو في منظمات  أه يتواصا ويتف
 على 

 يحتاجها لنجاح عمله البحثي.البيانات والمعلومات التي        
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v. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظريةأوال: 

الر
 قم

O
rd
er 

 الوحدات

)الموضوعات 
 (الرئيسة

Units 

 الموضوعات التفصيلية

Sub Topics 

 األسبوع

Week Due 

 الساعات الفعلية

Con. H 

الر
 قم

N
o. 

وحدات/ موضوعات 
 المقرر

Course 
Topics/Units 

 المواضيع التفصيلية

Sub-topics 

 عدد األسابيع

No. of 
Weeks 

الساعات 
 الفعلية

Contact 
Hours 

1 
ية في أاسااسمفاهي  

 البحث العلمي 

  

 .تعريف العل  والبحث العلمي 

 ية البحث العلمي.أهم 

 البحث العلمي. أنواع 

 اهدافه. البحث العلمي 

 خصائص البحث العلمي 

 لبحث العلميا أدوات 

 ية في البحث العلمي.خالقالمبادئ األ 

 .مواصفات البحث الجيد 

 صفات الباحث الناجح 

 .خطوات البحث العلمي 

W1 3 

2 
اختيار موضع بحثي 

 لكتابته

 كيفية اختيار موضوع بحثي 

  كيف نختار عنوان يعبر عن الظاهرة
 ةرأاسمحا ال

W2,W3 6 

3 

 تصمي  خطة البحث

ات البحث ءإجرا) 
 (العلمي

   عنوان البحث وصفحة العنوان 

 المقدمة 

 مشكلة البحث 

 .فرضيات البحث 

 تحديد المتغيرات في البحث 

 ية البحث وأهدافه.أهم 

 .المنهي الماستخد  في البحث 

 ة رأاسات الاسابقة وعالقتها بالدرأاسالد
 الحالية )ان وجدت(

  تعريف المصطلحات 

 .محتويات البحث 

 . قائمة أولية بالمراجع 

W4,W5,W
6,W7 

12 
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4 
ااستخدا  المراجع 

والوثائق في البحث 
 العلمي

 .التقييمات البحثية للوثائق والمراجع 

  متطلبات عامة في ااستخدا  الوثائق
 والمراجع في البحث العلمي.

 )ية األولالوثائق والمراجع )المصادر
 والثانوية .

 الوثائق والمراجع البحثية  أنواع
 المطبوعة

 ية.لكترونمصادر المعلومات اإل 

  ( الفرق بين المراجع والهوامش
 الحاشية(

W8,W9 6 

 بحاثمناقشة األ 5

 عرض وتحليا النتائي 

 العناصر التي ينبغي  التوصيات(
مراعاتها عند كتابة البحث ووضع 

 التوصيات

W10, 

W11,W12 
9 

  o بحاثعرض وتقيي  األ 6

W13,W14,
W15, 

W16 

12 

 عدد األسابيع والساعات الفعلية

Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
16 48 

 

 :                                       Training/ Tutorials/ Exercises Aspectsثانيا: خطة تنفيذ الجانب العملي 

 الرقم

Orde
r 

 المهام / التمارين
Tutorials/ Exercises   

 األسبوع

Week Due 

 الساعات الفعلية

Cont. H 

1 === === === 

ي األسابيع والساعات الفعليةإجمال  

Number of Weeks /and Contact Hours Per 
Semester 

  

 

vi.  استراتيجيات التدريسTeaching Strategies: 

 المحاضرة  -
 المناقشة والحوار -
 العصف الذهني -
 حا المشكالت  -
 ة والتطبيقات العملية. نشطالمها  والتكاليف واأل -
 ة والتكاليف المنزلية الفردية والجماعية والمشاريع التطبيقية(نشط)األ التعل  الذاتي والتعاوني -
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 التغذية الراجعة. -
 التدريس المصغر  -

 المها  البحثية -
 دوارالمحاكاة ولعب األ -
 ة الحاالترأاسد -

 

I. ة نشطاألTasks and Assignments : 

الر
 قم

N
o 

 النشاط / التكليف

Task/Assignment 

 األسبوع

Week due 

 الدرجة

Mark 

 W1 5 أاسئلة عامة عن البحث العلمي 1

على كا مجموعة تتكون من خماسة طالب اختيار عنوان  2
 صفحة الغالف المنااسب له إعدادمنااسب و

W2 

 
5 

تكلف كا مجموعه بوضع ) خطة بحث( تتكون من   3
ية البحث واهدافه ومنهجيتهل أهم:المقدمة وكذلك توضيح 

منية له وقائمة مراجع ااسئلة البحثل فرضياته ل الفترة الز
 اولية.

W4 

10 

بحث عن الموضوع الذي اسبق وأن مناقشة وتقيي  خطة ال 4
 (بحاثقدمته المجموعة أو الطالب ة. )مناقشة أولية لأل

W11 10 

 30 المجموع 

 :Learning Assessmentتقييم التعلم 

 الرقم

No. 

 ة التقييمأنشط

Assessment 
Tasks 

موعد التقييم/ اليوم 
 تاريخوال

Assessment day 
& date   

 الدرجة

Mark 

 الوزن النسبي 

)ناسبة الدرجة إلى درجة  التقيي  
 النهائي(

Weight 

1 

 ةأنشطتكاليف و

 بحاثومناقشة أولية لأل

وحتى   األوا األاسبوع
 الرابع األاسبوع

 العاشر األاسبوع

30 30% 

 االختبار النهائي 2
الحادي عشر  األاسبوعمن 

اسادس ال األاسبوعوحتى 
 عشر

70 70% 
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III. تعلملمصادر اLearning Resources : 

 Textbooks      :المراجع الرئيسة

يةل اسالمل منهجية البحث العلمي في العلو  المالية والمصرفية اإل2019عبدالحلي  عمار غربيل   .1
 . KIE Publicationsمطبوعات      )

حث العلميل ملكة ابيض ) مترج  ( ل دليا الباحث المبتدئ في ل منهجية الب2004ماثيو جيدرل .2
 .موضوعات البحث وراسائا الماجاستير والدكتوراه

ية ل المركز دارل منهجية البحث في العلو  االقتصادية واإل 2018ـ 2017وهيبة عبد الرحي  ) معد(  .3
 لجمهورية الجزائرية.الجامعي تامنغاستل معهد العلو  االقتصادية والتجارية وعلو  التياسير ل ا

ئها(ل دار الكتاب الحديثل إجرا(ل طرائق البحث العلمي )تقييمها و2002صالح مرادل وفوزية هادي ) .4
 جمهورية مصر العربية.-القاهرة 

  Essential References المراجع المساعدة:

اسامة للنشر هل دار أأاساليب -ه أدوات –(ل البحث العلمي: مفهومه 2005)آخرينعبد الرحمن عدس و .1
 المملكة العربية الاسعودية.  –والتوزيعل الرياض 

 –(ل مقدمة في مناهي البحث العلميل دار خلودل جدة 2002حاسن عواد الاسريحي وعبد العزيز النهاري ) .2
 المملكة العربية الاسعودية

  Electronic Materials and Web Sites ية وإنترنت:    إلكترونمواد 

www.google.com 

 

i. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 

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

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 ت ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك.من المحاضرا %75يلتزم الطالب بحضور  -
المقرر تقريرا بحضور وغياب الطالب للقسم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في حال تجاوز  أستاذيقدم  -

 الحرمان من مجلس القسم. إقرارويتم  %25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

تأخر  إذاي، ورأسممفي الفصممل الد تأخر لمدة ربع سمماعة لثالث مرات إذاللطالب حضممور المحاضممرة  يسمممح -
 المقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دخول المحاضرة. أستاذزيادة عن ثالث مرات يحذر شفويا من 

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20تأخر مقدار ) إذاال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي  -
 لطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية.تغيب ا إذا -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

المقرر نوع التعيينات في بداية الفصمممممل ويحدد مواعيد تسمممممليمها وضممممموابط تنفيذ التكليفات  أسمممممتاذيحدد  -
 وتسليمها.

 عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في تسليمه. تأخر الطالب في تسليم التكليفات إذا -

 :Cheatingالغش  5

 ن الطالب.ئوفي حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي تطبق عليه الئحة ش -
 كليف.تفي حال ثبوت قيام الطالب بالغش او النقل في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة لل -

 :Plagiarismاالنتحال 

 Total  100 100%المجموع 

http://www.google.com/
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 االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذلك داءفي حالة وجود شخص ينتحل شخصية طالب أل - 6

 :Other policies آخرىسياسات  7

 مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ آخرىأي سياسات  -

 

 

 مجلجنة اإلشراف على مواصفات البرنا

 الصفة االسم م

 عميد الكلية الريفي أحمدد. مشعل  1

 ممثل مركز التطوير وضمان الجودة د. عبد هللا الطيب صالح النور 2

 ممثل مركز التطوير وضمان الجودة د. عبده نعمان الشريف 3

 ممثل مركز التطوير وضمان الجودة د. نبيلة الصرابي 4

 

 


