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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 
 رمز المقرر ورقمه

 Course Code and Number  
 

3 
 المعتمدة للمقررالساعات 

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالً
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملً
Practical 

 /تمارٌنسمنار
Seminar/Tutorial 

6 - - 6 

4 
 المستوى والفصل الدراسً

Study Level and Semester 
 المستوى الرابع/الفصل الثانً

5 
 )إن وجدت( المتطلبات السابقة المقرر

Pre-requisites (if any) 
 مناهج البحث العلمً

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

 ال ٌوجد

7 
 درس له المقررٌالبرنامج الذي 

Program (s) in which the 
course is offered 

 التصاد + مالٌة ومصرفٌة

8 
 لغة تدرٌس المقرر

Language of teaching the 
course 

 العربٌة

9 
 نظام الدراسة

Study System 
 انتظام /فصلً

10 
 معد)و( مواصفات المقرر

Prepared By 
 أ.م . د. علً سف عبده كلٌب            

11 
 مواصفات المقرر تارٌخ اعتماد

Date of Approval 
 

 

II. وصف المقرر Course Description: 

ٌهدف هذا الممرر إلى تزوٌد الطالب بالمعارف والمهارات التيً تمكنيم ميع إعيداد بحيث التييرد وٌاعيد هيذا المميرر ميع الميواد 
األساسٌة لكلٌة التجارة وااللتصاد، التً تساعد الطالب/ة على تعلم  إعداد البحوث األكادٌمٌة بشكل عام وااللتصيادٌة والمالٌية بشيكل 

على يطوات إجراء البحث ابتداًء مع تكيوٌع فكيرة وعنيواع البحيث وكٌفٌية جميع البٌانيات والمعلوميات  ياص.  وٌحتوي هذا الممرر
التً تيدم البحث، وإجيراء مسيل لبدبٌيات، وتكيوٌع فكيرة وانيحة عيع هيدف البحيث، والبٌانيات المطلوبية ومصيادرها، واألسيلوب 

علمً وتوثٌك المراجع عند االلتٌاس وصوالً الستيالص النتائج وب بأسلاإلحصائً المالئم الذي سٌتم استيدامم وكٌفٌة كتابة البحث 
وٌعتبيير مييع المييواد التييً تسيياعد الطالييب/ة علييى دراسيية وتحلٌييل الظييواهر االلتصييادٌة والمالٌيية  والتوصييٌات وكتابيية لائميية المراجييع.

 علمً وصوالً الستيالص النتائج والتوصٌات التً تساعد فً حل المشكلة البحثٌة.بأسلوب 

 

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

 بعد االنتهاء مع دراسة الممرر سوف ٌكوع الطالب لادرا على أع:
a1 -  .ًٌشرح  مراحل إعداد يطة البحث العلم 

- a2 .ًٌظهر المعرفة والفهم بالمبادئ والمصطلحات والمفاهٌم المرتبطة بمناهج البحث العلم 
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a3- .ًٌونل العناصر الرئٌسة ليطة البحث العلم 
-b1 ٌحلل الحمائك والمعلومات النظرٌة التً درسها والجانب التطبٌمً لمناهج البحث العلمً فً كتابة البحث 
-b2 .ٌمارع بٌع مناهج البحث العلمً الميتلفة اليتٌار األنسب لبحثم    
-b3 ايتبار الفرنٌاتٌستنبط أسالٌب البحث العلمً والتحلٌل االحصائً ف ً . 
- c1 . ٌطبك ما حصل علٌم مع مفاهٌم ومهارات على أرض الوالع فً الممارسات البحثٌة  وفً منظمات األعمال 

c2-  .ٌستيدم مراحل إعداد يطة البحث العلمً فً إعداد يطم بحثٌم ترتبط بالتيصص 
 -d1 ٌجسد ً والمشاكل االلتصادٌة والمالٌة التً ٌعانً منها االلتصاد لواعد واسس البحث العلمً فً إٌجاد حلول للظواهر عملٌا

 والمجتمع
d2-  فً إعداد وكتابة  ٌعمل بشكل فعال منفردا أو مع يالل فرٌك )عمل جماعً( مع زمالءه سواء فً بٌئة الدراسة أو العمل

 البحث العلمً.
-d3  نظمتم أو فً منظمات أيرى مع أجل الحصول على ٌتواصل وٌتفاهم بشكل فعال شفوٌاً وكتابٌاً وآلٌاً مع اآليرٌع فً م 

 البٌانات والمعلومات التً ٌحتاجها لنجاح عملم البحثً.       

 

IV. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات التعلم للبرنامج 
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 - 
 

 والنظرٌات االلتصادٌة والمالٌة األسس والمبادئ ٌبٌع. A1 ٌشرح  مراحل إعداد يطة البحث العلمً. 

a2 - 
المعرفة والفهم بالمبادئ والمصطلحات والمفاهٌم ٌظهر 

 المرتبطة بمناهج البحث العلمً.
A3 .  باألزمات االلتصادٌة والمالٌة  ٌظهر المعرفة

 وبالمصطلحات والكتب باللغة االنجلٌزٌة فً مجالم..

a3- .ًٌونل العناصر الرئٌسة ليطة البحث العلم 
A2 .   ٌونل  المناٌا والظواهر واألزمات االلتصادٌة

 والمالٌة المعاصرة

-b1 
ٌحلل الحمائك والمعلومات النظرٌة التً درسها   

 والجانب التطبٌمً لمناهج البحث العلمً فً كتابة البحث.
B1.ٌحلل  الظواهر والمناٌا االلتصادٌة والمالٌة . 

 -b2   .ٌمارع بٌع مناهج البحث العلمً الميتلفة 
B4 . ٌمارع بٌع النظرٌات والمدارس الفكرٌة االلتصادٌة

والمالٌة، وٌنمد وٌتيذ  المرار االستثماري وااللتصادي 
 والمالً المناسب..

-b3  
 

ٌحدد أسالٌب البحث العلمً والتحلٌل االحصائً فً 
 ايتبار الفرنٌات

B3 . ًالعاللات  بٌع  المتغٌرات، وٌتنبأ ٌحدد  نظرٌاً وكمٌا
 بمستمبل الظواهر والعاللات االلتصادٌة الوالعٌة.

-c1 
ٌستيدم مناهج البحث العلمً  فً إعداد يطة بحثٌم 

 ترتبط بالتيصص
C3 . ٌعد التمارٌر والبحوث العلمٌة ودراسات الجدوى

 االلتصادٌة.

-c2 
ٌطبك ما حصل علٌم مع مفاهٌم ومهارات على أرض 

 .الوالع فً الممارسات البحثٌة وفً منظمات األعمال
C4 ٌنع السٌاسات االلتصادٌة واليطط والبرامج االنمائٌة .

 وفك االسلوب العلمً

d1-  
ٌجسد عملٌاً  لواعد واسس البحث العلمً فً إٌجاد  

حلول للظواهر والمشاكل االلتصادٌة والمالٌة التً 
 .ٌعانً منها االلتصاد والمجتمع

D1 .ٌساهم فً حل المشكالت االلتصادٌة للمجتمع .. 

-d2 
 

ٌعمل بشكل فعال منفردا أو مع يالل فرٌك )عمل 
جماعً( مع زمالءه سواء فً بٌئة الدراسة أو العمل فً 

 إعداد وكتابة البحث العلمً.
D2.ٌعمل بنمع فرٌك متمٌزاً بسمات المٌادة . 

-d3 

وكتابٌاً وآلٌاً مع ٌتواصل وٌتفاهم بشكل فعال شفوٌاً  
اآليرٌع فً منظمتم أو فً منظمات أيرى مع أجل 

الحصول عل البٌانات والمعلومات التً ٌحتاجها لنجاح 
 عملم البحثً.

D3 ٌتواصل بفاعلٌة مع الوحدات والمؤسسات االلتصادٌة .
 والمالٌة والبٌئة المحٌطة..
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 والتقوٌممواءمة مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التعلٌم والتعلم 
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 أوال: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم والتقوٌم:
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and Understanding 

CILOs 

 استراتٌجٌة التدرٌس
Teaching Strategies 

 التقوٌم استراتٌجٌة
Assessment Strategies 

a1 - 
ٌشرح ما هو البحث العلمً وأنواعم    

وكٌف ٌتم ايتٌار مونوع البحث 
 وعنوانم.

 المحانرة  -
 الحوار والمنالشة -
 التعلم الذاتً والتعاونً -
 العصف الذهنً  -
 

 التكالٌف والتمارٌر الفردٌة -
 والجماعٌة 

 سرٌعة امتحانات  -
 المشاركة فً لاعة الدرس -
 المالحظة -

a2- 
ٌظهر المعرفة والفهم باألنواع الميتلفة 

لمناهج البحث العلمً وايتٌار ما ٌناسب 
 بحثم

 المحانرة والعروض االٌناحٌة
 الحوار والمنالشة -
 التعلم الذاتً والتعاونً -
 الذهنً العصف -

 التكالٌف والتمارٌر الفردٌة
 والجماعٌة 

 سرٌعة امتحانات  -
 المشاركة فً لاعة الدرس -
 المالحظة -

-a3 
 ٌونل العناصر الرئٌسة ليطة   

 البحث العلمً.      

 المحانرة والعروض االٌناحٌة
 الحوار والمنالشة -
 التعلم الذاتً والتعاونً -
 العصف الذهنً -

 والتمارٌر الفردٌةالتكالٌف 
 والجماعٌة 

 سرٌعة امتحانات  -
 المشاركة فً لاعة الدرس -
 المالحظة -

 

 ثانٌا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنٌة( باستراتٌجٌة التدرٌس والتقوٌم:    
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 المقرر/ المهارات الذهنٌةمخرجات 
Intellectual Skills CILOs 

 استراتٌجٌة التدرٌس
Teaching Strategies 

 استراتٌجٌة التقوٌم
Assessment Strategies 

b1– 

لبحث ٌحلل مراحل ويطوات إعداد ا
العلمً ومتطلبات كل مرحلة وكٌفٌة 

توفٌر البٌانات والمراجع وفرزها حسب 
 أهمٌتها لبحثة 

 
 

 المحانرة  -
العروض االٌناحٌة مع لبل  -

 الطالب
 الحوار والمنالشة  -
 العصف الذهنً  -
المهام واالنشطة ومجموعات  -

 العمل )تعلم ذاتً وتعاونً(
 مهام بحثٌة -

 تمٌٌم التكالٌف. -
 تمٌٌم العروض االٌناحٌة  -
 تمٌٌم المنالشة والحوار. -
 امتحاع شفوي  -
المالحظة وتمٌٌم مشاركة الطالب  -

 فً الماعة 
 تمٌٌم التمارٌر -
 المالحظة -
 ايتبارات تحرٌرٌة -

b2 
- 

ٌمارع بٌع أسالٌب ومناهج البحث العلمً 
 وٌفرق بٌع المنهج والمنهجٌة.

 
 
 

 المحانرة  -

العروض االٌناحٌة مع لبل  -
 الطالب

 الحوار والمنالشة  -
 العصف الذهنً  -
المهام واالنشطة ومجموعات  -

 العمل )تعلم ذاتً وتعاونً(
 مهام بحثٌة -

 التكالٌف.تمٌٌم  -
 تمٌٌم المنالشة والحوار. -
 امتحاع شفوي  -
المالحظة وتمٌٌم مشاركة الطالب  -

 فً الماعة 
 تمٌٌم التمارٌر -
 المالحظة -
 ايتبارات تحرٌرٌة -
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b3- 
ٌحدد أسالٌب البحث العلمً والتحلٌل 

 االحصائً فً ايتبار الفرنٌات

 المحانرة  -
العروض االٌناحٌة مع لبل  -

 الطالب
 الحوار والمنالشة  -
 العصف الذهنً  -
المهام واالنشطة ومجموعات  -

 العمل )تعلم ذاتً وتعاونً(
 مهام بحثٌة -

 تمٌٌم التكالٌف. -
 تمٌٌم المنالشة والحوار. -
 امتحاع شفوي  -
المالحظة وتمٌٌم مشاركة الطالب  -

 فً الماعة 
 تمٌٌم التمارٌر -
 المالحظة -
 ايتبارات تحرٌرٌة -
 

 

 )المهارات المهنٌة والعملٌة( باستراتٌجٌة التدرٌس والتقوٌم:ثالثا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر 
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 مخرجات المقرر/ المهارات المهنٌة والعملٌة
Professional and Practical Skills 

CILOs 

 استراتٌجٌة التدرٌس
Teaching Strategies 

 التقوٌماستراتٌجٌة 
Assessment Strategies 

c1- 

يطة بحثٌة لمونوع أو ظاهرة ٌرٌد ٌعد 
مع والع المشاهدة دراستها والبحث فٌها 

 أو بحسب اهتمامم.
 

 المحاكاة   -
 التطبٌك العملً.    -
االنشطة والتكالٌف المنزلٌة   -

 الفردٌة والجماعٌة
والتغذٌة الحوار والمنالشة  -

 الراجعة. 
 التدرٌس المصغر. -
 التدرٌب العملً -
 دراسة الحاالت  -

 ايتبارات تحرٌرٌة. -
 امتحانات شفوٌة  -
 تمٌٌم التمارٌر والتكالٌف  -
 تمٌٌم العروض الفردٌة والجماعٌة -
 المشاركة فً لاعة الدرس -

c2- 
ٌطبك ما درسم فً كتابة بحث علمً 
حول مونوع أو ظاهرة معٌنة تهم 

 المجتمع أو تهمم كباحث.  

 العروض العملٌة والمحاكاة   -
 التطبٌك العملً.    -
)االنشطة والتكالٌف المنزلٌة   -

 الفردٌة والجماعٌة( 
والتغذٌة الحوار والمنالشة  -

 الراجعة. 
 التدرٌس المصغر. -

 ايتبارات  تحرٌرٌة. -
 ايتبارات شفوٌة  -
 تمٌٌم التمارٌر والتكالٌف  -
 االمتحاع العملً ومالحظة االداء. -
 لاعة الدرس.المشاركة فً  -

 

     رابعا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتٌجٌة التدرٌس والتقوٌم:
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills 

CILOs 

 استراتٌجٌة التدرٌس
Teaching Strategies 

 استراتٌجٌة التقوٌم
Assessment Strategies 
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d1- 
ٌوظف مهارة كتابة األبحاث وفك أسس 

علمٌة سلٌمة  فً كتابة بحث التيرد 
 الياص بم.

 الحوار والمنالشة    -
 التعلم الذاتً والتعاونً  -
 االنشطة والمهام والتكالٌف   -
التدرٌس المصغر والتغذٌة   -

 الراجعة
 الراجعةالمفكرة الٌومٌة والتغذٌة   -
 التطبٌك العملً.  -

 مالحظة االداء.   -
 االمتحانات المصٌرة  -
 تمٌٌم العروض التمدٌمٌة -
 تمٌٌم التمارٌر والتكالٌف واألنشطة -
 االمتحانات الشفوٌة  -
 تمٌٌم النزول المٌدانً -

d2- 

ٌعمل منفرداً أو نمع فرٌك سواًء فً 
بٌئة الدراسة أو العمل لتطبٌك مراحل 

وفك منهج علمً كتابة البحث العلمً 
 سلٌم.

 الحوار والمنالشة    -
 التعلم الذاتً والتعاونً  -
 االنشطة والمهام والتكالٌف   -
التدرٌس المصغر والتغذٌة   -

 الراجعة
 المفكرة الٌومٌة والتغذٌة الراجعة  -

 التطبٌك العملً. 

 مالحظة االداء.   -
 االمتحانات المصٌرة  -
 تمٌٌم العروض التمدٌمٌة -
 والتكالٌف واألنشطةتمٌٌم التمارٌر  -
 االمتحانات الشفوٌة  -

 تمٌٌم النزول المٌدانً

d3- 

ٌتواصل وٌتفاهم بشكل فعال شفوٌاً 
وكتابٌاً وآلٌاً مع اآليرٌع فً منظمتم أو 

فً منظمات أيرى مع أجل الحصول عل 
البٌانات والمعلومات التً ٌحتاجها لنجاح 

وٌتابع كل جدٌد فٌما ٌتعلك  عملم البحثً
بالظواهر االلتصادٌة والمالٌة والتً 

تحتاد للبحث والدراسة وكذا كل جدٌد فً 
والمناهج المستيدمة فً األسالٌب الكمٌة 

 األبحاث وتطبٌمها فً كتابة بحثم.

 الحوار والمنالشة    -
 التعلم الذاتً والتعاونً  -
 االنشطة والمهام والتكالٌف   -
التدرٌس المصغر والتغذٌة   -

 الراجعة
 المفكرة الٌومٌة والتغذٌة الراجعة  -

 التطبٌك العملً. 

 مالحظة االداء.   -
 االيتبارات المصٌرة  -
 تمٌٌم العروض  -
 تمٌٌم التمارٌر والتكالٌف واألنشطة -
 االمتحانات الشفوٌة  -

 
 

V.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم
Order 

الموضوعات 
الرئٌسة/ 
 الوحدات
Topic 
List / 
Units 

 الموضوعات التفصٌلٌة
Sub Topics List 

عدد 
 األسابٌع 

Number 
of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلٌة

Contact 
Hours 

 التعلم للمقرررموز مخرجات 
(CILOs) 

1 

مفاهٌم 
أساسٌة فً 

البحث 
 العلمً 

 تعرٌف العلم والبحث العلمً. -
 أهمٌة البحث العلمً. -
 أنواع البحث العلمً. -
 اهدافم. البحث العلمً -
 يصائص البحث العلمً -
 أدوات البحث العلمً -
المبادئ األياللٌة فً البحث  -

 العلمً.
 مواصفات البحث الجٌد. -
 صفات الباحث الناجل -
 يطوات البحث العلمً. -
 

1 3 a1, a2, c2,d1 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

2 

ايتٌار 
مونع 
بحثً 
 لكتابتم

 ًكٌفٌة ايتٌار مونوع بحث 

  كٌف نيتار عنواع ٌعبر عع
 الظاهرة محل الراسة

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

3 

تصمٌم 
يطة 
 البحث

) إجراءات 
البحث 
 العلمً(

عنواع البحث وصفحة    -
 العنواع

 الممدمة -
 مشكلة البحث -
 البحث.فرنٌات  -
 تحدٌد المتغٌرات فً البحث -
 أهمٌة البحث وأهدافم. -
 المنهج المستيدم فً البحث. -
الدراسات السابمة وعاللتها  -

 بالدراسة الحالٌة )اع وجدت(
 تعرٌف المصطلحات  -
 محتوٌات البحث. -
 لائمة أولٌة بالمراجع . -

4 12 
a1, a2, 

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

4 

استيدام 
المراجع 
والوثائك 

فً البحث 
 العلمً

  التمٌٌمات البحثٌة للوثائك
 والمراجع.

  متطلبات عامة فً استيدام
الوثائك والمراجع فً البحث 

 العلمً.

  الوثائك والمراجع
 )المصادر(األولٌة والثانوٌة .

  أنواع الوثائك والمراجع
 البحثٌة المطبوعة

  مصادر المعلومات
 األلكترونٌة.

  الفرق بٌع المراجع والهوامش
 الحاشٌة() 

2 6 c1,c2,d1d2,d3 

6 
منالشة 
 األبحاث

 عرض وتحلٌل النتائج -
)العناصر التً  التوصٌات -

ٌنبغً مراعاتها عند كتابة 
 البحث وونع التوصٌات

3 9 
a1, a2, 

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

7 
عرض 
وتمٌٌم 

 األبحاث

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

الفعلٌةعدد األسابٌع والساعات اجمالً   
 Number of Weeks /and Contact Hours 

Per Semester 
47 42 === 

 

                                                  Practical Aspect موضوعات الجانب العملً  ثانٌا:

 الرقم
Order 

 التجارب العملٌة/  تدرٌبات
Practical / Tutorials topics 

عدد 
 األسابٌع

Number 
of 

الساعات 
 الفعلٌة

Contact 
Hours 

 رموز مخرجات التعلم
Course ILOs 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

Weeks 

4 === === === === 

 اجمالً األسابٌع والساعات الفعلٌة
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

=== 

 

 :Teaching Strategiesاستراتٌجٌات التدرٌس 

  المحانرة 
 المنالشة والحوار 
 ًالعصف الذهن 
  حل المشكالت 
  .المهام والتكالٌف واالنشطة والتطبٌمات العملٌة 
 )التعلم الذاتً والتعاونً )االنشطة والتكالٌف المنزلٌة الفردٌة والجماعٌة والمشارٌع التطبٌمٌة 
 .التغذٌة الراجعة 
 المهام البحثٌة 
 المحاكاة ولعب االدوار 
 الزٌارة اليارجٌة 
 دراسة الحاالت 

 

I.  األنشطةTasks and Assignments : 

 الرقم
No. 

 النشاط / التكلٌف
Task/Assignment 

 مخرجات التعلم
CILOs 

 األسبوع
Week due 

 الدرجة
Mark 

 .ونع اسئلة فً مجال البحث العلمً 1
a1+a2+a3+b1 

 
 5 األسبوع الثانً

2 
على كل مجموعم تتكوع مع  يمسة طالب/ 

واعداد  طالبات اع ٌيتاروا عنواع مناسب لبحثهم
 صفحة الغالف المناسب لم.

d1+d2+ a1+a2 
 

 5 األسبوع الثالث

3 

تكلف كل مجموعم بونع ) يطة بحث( تتكوع 
مع :الممدمة وكذلن تونٌل أهمٌة البحث واهدافم 

والمنهج المستيدم، اسئلة البحث، فرنٌاتم ، 
 الفترة الزمنٌة لم ولائمة مراجع اولٌة.

a 1,a 2 ,b1, b2, 
d1 

 10 الرابعاألسبوع 

4 
بحث عع المونوع تكلف كل مجموعة بعمل 

الذي سبك  ولدمت اليطة الياصة بم وتمدٌم 
 نسية أولٌة )منالشة اولٌة لالبحاث(

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

 10 األسبوع العاشر

 03   المجموع 

 :Learning Assessmentتقٌٌم التعلم 

 الرقم
No. 

 أنشطة التقٌٌم
Assessment 

Tasks 

التقٌٌم/  موعد
 الٌوم والتارٌخ

Assessment 
day & date   

 الدرجة
Mark 

 الوزن النسبً 
)نسبة الدرجة إلى درجة  

 التمٌٌم النهائً(
Weight 

 مخرجات التعلم
CILOs 

4.  
تكالٌف وانشطة 

وتمٌٌم منالشة أولٌة 
 لببحاث

مع األسبوع األول 
وحتى الرابع 

 واالسبوع العاشر
03 03% 

+ a1+a2+a3+b1 
b2+c1+c2 

 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 

 : Learning Resourcesتعلملمصادر ا

 Textbooks      :المراجع الرئٌسة

 KIEمنهجٌة البحث العلمً فً العلوم المالٌة والمصرفٌة اإلسالمٌة، مطبوعات      )، 9302عبدالحلٌم عمار غربً، 
Publications . 

، منهجٌة البحث العلمً، ملكة ابٌض ) مترجم ( ، دلٌل الباحث المبتدئ فً مونوعات البحث ورسائل 9332ماثٌو جٌدر،
 الماجستٌر والدكتوراه

منهجٌة البحث فً العلوم االلتصادٌة واإلدارٌة ، المركز الجامعً تامنغست، معهد ،  9302ـ 9302وهٌبة عبد الرحٌم ) معد( 
 العلوم االلتصادٌة والتجارٌة وعلوم التٌسٌر ، الجمهورٌة الجزائرٌة.

جمهورٌة مصر -(، طرائك البحث العلمً )تمٌٌمها وإجرائها(، دار الكتاب الحدٌث، الماهرة 9339صالح مراد، وفوزٌة هادي )
 ة.العربٌ

  Essential References المراجع المساعدة:

 –أسالٌبم، دار أسامة للنشر والتوزٌع، الرٌاض  -أدواتم  –(، البحث العلمً: مفهومم 9332عبد الرحمع عدس وآيروع) -0
 المملكة العربٌة السعودٌة. 

المملكة العربٌة  –(، ممدمة فً مناهج البحث العلمً، دار يلود، جدة 9339حسع عواد السرٌحً وعبد العزٌز النهاري )  -9
 السعودٌة

  Electronic Materials and Web Sites مواد إلكترونٌة وإنترنت:    

 توجٌم الطالب للبحث عع مونوعات البحث وموالع البحث فً االنترنت

 

VI.  والسٌاسات المتبعة فً المقررالضوابط Course Policies 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للمقرر فٌما ٌتعلق باآلتً:

 : Class Attendanceسٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة  4

  من المحاضرات وٌحرم فً حال عدم الوفاء بذلك.58ٌلتزم الطالب بحضور % 

  المقرر تقرٌرا بحضوور ويٌواب الطولب للقسوم وٌحورم الطالوب مون دخوول االمتحوان فوً حوال تجواوز الغٌواب ٌقدم أستاذ
 % وٌتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.58

 :Tardyالحضور المتأخر  5

 للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع ساعة لثلث مرات فً الفصل الدراسً، وإذا تأخر زٌادة عن ثولث  ٌسمح
 مرات ٌحذر شفوٌا من أستاذ المقرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  6

 ( دقٌقة من بدء االمتحان 52ال ٌسمح للطالب دخول االمتحان النهائً إذا تأخر مقدار ) 

 .إذا تغٌب الطالب عن االمتحان النهائً تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان فً الكلٌة 

 :Assignments & Projectsالتعٌٌنات والمشارٌع  7

  الفصل وٌحدد مواعٌد تسلٌمها وضوابط تنفٌذ التكلٌفات وتسلٌمها.ٌحدد أستاذ المقرر نوع التعٌٌنات فً بداٌة 

 .إذا تأخر الطالب فً تسلٌم التكلٌفات عن الموعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي تأخر فً تسلٌمه 

 :Cheatingالغش  8

  الطلب.فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصفً أو النهائً تطبق علٌه الئحة شؤون 

 .فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش او النقل فً التكلٌفات والمشارٌع ٌحرم من الدرجة المخصصة للتكلٌف 

5.  
تمٌٌم األبحاث 
 بشكلها النهائً

مع األسبوع 
الحادي عشر 

وحتى األسبوع 
 السادس عشر

70 70% 

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

 Total  100 100%المجموع 
 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 :Plagiarismاالنتحال  6

 فً حالة وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبق اللئحة الخاصة بذلك 

 :Other policiesسٌاسات أخرى  7

  أخوورى مثوول اسووتخدام الموباٌوول أو مواعٌوود تسوولٌم التكلٌفووات ويٌرهووا، تحوودد موون قبوول اسووتاذ المقوورر فووً أي سٌاسووات
 المحاضرة األولى.

 
 

 4: اللغة اإلنجلٌزٌة )م5252/5254العام الجامعً: 
 حث التخرجب :خطة مقرر

I.  معلومات عن أستاذ المقررInformation about Faculty Member Responsible for the Course 

 االسم
Name 

 أ.م.د. علً سٌف عبده كلٌب
 )أسبوعٌا(الساعات المكتبٌة 

Office Hours 

 المكان ورقم الهاتف
Location 

&Telephone No.  
220223333 

 السبت
SAT 

 األحد
SUN 

 االثنٌن
MON 

 الثلثاء
TUE 

 األربعاء
WED 

 الخمٌس
THU 

 البرٌد اإللكترونً
E-mail 

.comalibensaif@yahoo   3    

 

II.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

1 
 اسم المقرر

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 

 عملً
Practical 

 /تمارٌنسمنار
Seminar/Tutorial 

3   3 

4 
 المستوى والفصل الدراسً

Study Level and Semester 
 المستوى الرابع/الفصل الثانً

5 
 المتطلبات السابقة للمقرر )إن وجدت(

Pre-requisites  
 البحث العلمً مناهج

6 
– Co (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت

requisite 
 ال ٌوجد

7 
البرنامج/ البرامج التً ٌتم فٌها تدرٌس 

 Program (s) in which theالمقرر 
course is offered 

 التصاد + مالٌة ومصرفٌة

8 
 لغة تدرٌس المقرر

Language of teaching the 
course 

 العربٌة

9 
 المقررمكان تدرٌس 

Location of teaching the 
course 

 انتظام/فصلً

 

mailto:alibensaif@yahoo.com
mailto:alibensaif@yahoo.com


 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

III.  وصف المقررCourse Description: 

ٌهدف هذا الممرر إلى تزوٌد الطالب بالمعارف والمهارات التً تمكنم مع إعداد بحث التيرد وٌاعد هذا الممرر ميع الميواد األساسيٌة 
لكلٌة التجارة وااللتصاد، التً تساعد الطالب/ة على تعلم  إعداد البحيوث األكادٌمٌية بشيكل عيام وااللتصيادٌة والمالٌية بشيكل يياص.  

على يطوات إجراء البحث ابتداًء مع تكوٌع فكرة وعنواع البحث وكٌفٌة جمع البٌانيات والمعلوميات التيً تييدم  وٌحتوي هذا الممرر
البحث، وإجراء مسل لبدبٌيات، وتكيوٌع فكيرة وانيحة عيع هيدف البحيث، والبٌانيات المطلوبية ومصيادرها، واألسيلوب اإلحصيائً 

علمييً وتوثٌييك المراجييع عنييد االلتٌيياس وصييوالً السييتيالص النتييائج وب بأسييلالمالئييم الييذي سييٌتم اسييتيدامم وكٌفٌيية كتابيية البحييث 
بأسلوب وٌعتبر مع المواد التً تساعد الطالب/ة على دراسة وتحلٌل الظواهر االلتصادٌة والمالٌة  والتوصٌات وكتابة لائمة المراجع.

 علمً وصوالً الستيالص النتائج والتوصٌات التً تساعد فً حل المشكلة البحثٌة

 

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

 بعد االنتهاء مع دراسة الممرر سوف ٌكوع الطالب لادرا على أع:
a1  .ًٌظهر المعرفة والفهم بالمبادئ والمصطلحات والمفاهٌم المرتبطة بمناهج البحث العلم 

 - a2.ًٌشرح  مراحل إعداد يطة البحث العلم 
a 3 - .ًٌونل العناصر الرئٌسة ليطة البحث العلم 
-b1 .ٌمارع بٌع مناهج البحث العلمً الميتلفة اليتٌار األنسب لبحثم 
 -b2   .ٌحلل الحمائك والمعلومات النظرٌة التً درسها والجانب التطبٌمً لمناهج البحث العلمً فً كتابة البحث    

  -b3 صائً فً ايتبار الفرنٌاتٌستنبط أسالٌب البحث العلمً والتحلٌل االح . 
 - c1 . ٌطبك ما حصل علٌم مع مفاهٌم ومهارات على أرض الوالع فً الممارسات البحثٌة  وفً منظمات األعمال 

c2-  .ٌستيدم مراحل إعداد يطة البحث العلمً فً إعداد يطم بحثٌم ترتبط بالتيصص 
 -d1 ٌجسد ً للظواهر والمشاكل االلتصادٌة والمالٌة التً ٌعانً منها االلتصاد لواعد واسس البحث العلمً فً إٌجاد حلول عملٌا

 والمجتمع
 d2-  فً إعداد وكتابة  ٌعمل بشكل فعال منفردا أو مع يالل فرٌك )عمل جماعً( مع زمالءه سواء فً بٌئة الدراسة أو العمل

 البحث العلمً.
-d3  مع اآل ً ً وآلٌا ً وكتابٌا يرٌع فً منظمتم أو فً منظمات أيرى مع أجل الحصول على  ٌتواصل وٌتفاهم بشكل فعال شفوٌا

 البٌانات والمعلومات التً ٌحتاجها لنجاح عملم البحثً.

 

V. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظرٌةأوال: 

 الرقم
Order 

 الوحدات
 ()الموضوعات الرئٌسة

Units 

 الموضوعات التفصٌلٌة
Sub Topics 

 األسبوع
Week Due 

 الساعات الفعلٌة
Con. H 

1 
مفاهٌم أساسٌة فً 

 البحث العلمً 

 تعرٌف العلم والبحث العلمً. -
 أهمٌة البحث العلمً. -
 أنواع البحث العلمً. -
 اهدافم. البحث العلمً -
 يصائص البحث العلمً -
 أدوات البحث العلمً -
 المبادئ األياللٌة فً البحث العلمً. -
 الجٌد.مواصفات البحث  -
 صفات الباحث الناجل -
 يطوات البحث العلمً. -

W1 3 

2 
ايتٌار مونع بحثً 

 لكتابتم

 ًكٌفٌة ايتٌار مونوع بحث 

  كٌف نيتار عنواع ٌعبر عع الظاهرة
 محل الراسة

W2,W3 6 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

3 
 تصمٌم يطة البحث
) إجراءات البحث 

 العلمً(

 عنواع البحث وصفحة العنواع   -
 الممدمة -
 مشكلة البحث -
 البحث.فرنٌات  -
 تحدٌد المتغٌرات فً البحث -
 أهمٌة البحث وأهدافم. -
 المنهج المستيدم فً البحث. -
الدراسات السابمة وعاللتها بالدراسة  -

 الحالٌة )اع وجدت(
 تعرٌف المصطلحات  -
 محتوٌات البحث. -
 لائمة أولٌة بالمراجع . -

W4,W5,W6,W7 12 

4 
استيدام المراجع 

والوثائك فً البحث 
 العلمً

  البحثٌة للوثائك والمراجع.التمٌٌمات 

  متطلبات عامة فً استيدام الوثائك
 والمراجع فً البحث العلمً.

  الوثائك والمراجع )المصادر(األولٌة
 والثانوٌة .

 أنواع الوثائك والمراجع البحثٌة المطبوعة 

 .مصادر المعلومات األلكترونٌة 

 )الفرق بٌع المراجع والهوامش ) الحاشٌة 

W8,W9 6 

 األبحاثمنالشة  5

 عرض وتحلٌل النتائج -
)العناصر التً ٌنبغً  التوصٌات -

مراعاتها عند كتابة البحث وونع 
 التوصٌات

W10, 
W11,W12 

9 

 عرض وتمٌٌم األبحاث 6
 W13,W14,W15, 

W16 
12 

 عدد األسابٌع والساعات الفعلٌة
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

16 48 

 

 :                                       Training/ Tutorials/ Exercises Aspectsثانٌا: خطة تنفٌذ الجانب العملً 

 الرقم
Order 

 المهام / التمارٌن
Tutorials/ Exercises   

 األسبوع
Week Due 

 الساعات الفعلٌة
Cont. H 

1 === === === 

 اجمالً األسابٌع والساعات الفعلٌة
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

  

 

VI.  استراتٌجٌات التدرٌسTeaching Strategies: 

 المحانرة  -
 المنالشة والحوار -
 العصف الذهنً -
 حل المشكالت  -
 المهام والتكالٌف واالنشطة والتطبٌمات العملٌة.  -
 والجماعٌة والمشارٌع التطبٌمٌة(التعلم الذاتً والتعاونً )االنشطة والتكالٌف المنزلٌة الفردٌة  -
 التغذٌة الراجعة. -
 التدرٌس المصغر  -



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 المهام البحثٌة -
 المحاكاة ولعب االدوار -
 دراسة الحاالت -

 

I. والتكالٌف األنشطة Tasks and Assignments : 

 الرقم
No. 

 النشاط / التكلٌف
Task/Assignment 

 األسبوع
Week due 

 الدرجة
Mark 

 W1 2 البحث العلمًونع اسئلة عامة عع  1

على كل مجموعم تتكوع مع  يمسة طالب/ طالبات اع ٌيتاروا  9
 عنواع مناسب لبحثهم واعداد صفحة الغالف المناسب لم.

W2 
2 

تكلف كل مجموعم بونع ) يطة بحث( تتكوع مع :الممدمة   0
وكذلن تونٌل أهمٌة البحث واهدافم ومنهجٌتم، اسئلة البحث، 

 فرنٌاتم ، الفترة الزمنٌة لم ولائمة مراجع اولٌة.

W4 
03 

بحث عع المونوع الذي سبك وأع لدمتم منالشة وتمٌٌم يطة ال 4
 لببحاث(المجموعة أو الطالب/ة. )منالشة اولٌة 

W11 10 

 03  المجموع  

 

VII. تعلملمصادر اLearning Resources : 

 Textbooks      :المراجع الرئٌسة

 KIEمطبوعات      ) ، منهجٌة البحث العلمً فً العلوم المالٌة والمصرفٌة اإلسالمٌة،9302عبدالحلٌم عمار غربً، 
Publications . 

، منهجٌة البحث العلمً، ملكة ابٌض ) مترجم ( ، دلٌل الباحث المبتدئ فً مونوعات البحث ورسائل 9332ماثٌو جٌدر،
 الماجستٌر والدكتوراه

، منهجٌة البحث فً العلوم االلتصادٌة واإلدارٌة ، المركز الجامعً تامنغست، معهد  9302ـ 9302وهٌبة عبد الرحٌم ) معد( 
 العلوم االلتصادٌة والتجارٌة وعلوم التٌسٌر ، الجمهورٌة الجزائرٌة.

جمهورٌة مصر -ب الحدٌث، الماهرة (، طرائك البحث العلمً )تمٌٌمها وإجرائها(، دار الكتا9339صالح مراد، وفوزٌة هادي )
 العربٌة.

  Essential References المراجع المساعدة:

المملكة  –أسالٌبم، دار أسامة للنشر والتوزٌع، الرٌاض  -أدواتم  –(، البحث العلمً: مفهومم 9332عبد الرحمع عدس وآيروع)
 العربٌة السعودٌة. 

 المملكة العربٌة السعودٌة –(، ممدمة فً مناهج البحث العلمً، دار يلود، جدة 9339)حسع عواد السرٌحً وعبد العزٌز النهاري 

  Electronic Materials and Web Sites مواد إلكترونٌة وإنترنت:    

 :Learning Assessmentتقٌٌم التعلم 

 الرقم
No. 

 أنشطة التقٌٌم
Assessment Tasks 

موعد التقٌٌم/ الٌوم 
 والتارٌخ

Assessment 
day & date   

 الدرجة
Mark 

 الوزن النسبً 
)نسبة الدرجة إلى درجة  

 التمٌٌم النهائً(
Weight 

 W1-W4 03 03% وتمٌٌم منالشة اولٌة لالبحاثتكالٌف وانشطة  1

 W11- W16 70 70% االيتبار النهائً 5

 Total  100 100%المجموع 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 ٌوجم الطالب للبحث عع موالع الدورٌات والكتب والمراجع فً االنترنت

 

i. الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر Course Policies 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للمقرر فٌما ٌتعلق باآلتً:

4 

 : Class Attendanceسٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة 

  من المحاضرات وٌحرم فً حال عدم الوفاء بذلك.58ٌلتزم الطالب بحضور % 

  للقسوم وٌحورم الطالوب مون دخوول االمتحوان فوً حوال تجواوز الغٌواب ٌقدم أستاذ المقرر تقرٌرا بحضوور ويٌواب الطولب
 % وٌتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.58

5 

 :Tardyالحضور المتأخر 

 للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع ساعة لثلث مرات فً الفصل الدراسً، وإذا تأخر زٌادة عن ثولث  ٌسمح
 مرات ٌحذر شفوٌا من أستاذ المقرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة.

6 

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان 

 ( دقٌقة من بدء االمتحان 52ال ٌسمح للطالب دخول االمتحان النهائً إذا تأخر مقدار ) 

 .إذا تغٌب الطالب عن االمتحان النهائً تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان فً الكلٌة 

7 

 :Assignments & Projectsالتعٌٌنات والمشارٌع 

  الفصل وٌحدد مواعٌد تسلٌمها وضوابط تنفٌذ التكلٌفات وتسلٌمها.ٌحدد أستاذ المقرر نوع التعٌٌنات فً بداٌة 

 .إذا تأخر الطالب فً تسلٌم التكلٌفات عن الموعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي تأخر فً تسلٌمه 

8 

 :Cheatingالغش 

  الطلب.فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصفً أو النهائً تطبق علٌه الئحة شؤون 

 .فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش او النقل فً التكلٌفات والمشارٌع ٌحرم من الدرجة المخصصة للتكلٌف 

6 
 :Plagiarismاالنتحال 

 فً حالة وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبق اللئحة الخاصة بذلك 

7 

 :Other policiesسٌاسات أخرى 

  أخوورى مثوول اسووتخدام الموباٌوول أو مواعٌوود تسوولٌم التكلٌفووات ويٌرهووا تحوودد موون قبوول اسووتاذ المقوورر فووً أي سٌاسووات
 المحاضرة األولى.

 
 


