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 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة وااللتصاد

 لسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 

 

 مواصفات ممرر: مبادئ المانون
 

 General Information About the Course المعلومات العامة عن الممرر:  

1 
 اسم الممرر

Course Title 
 مبادئ المانون

2 
 رمز الممرر ورلمه

Course Code and 
Number 

 

3 
 الساعات المعتمدة للممرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالً
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملً
Practical 

 /تمارٌنسمنار
Seminar/Tutorial 

3 0  3 

4 
 المستوى والفصل الدراسً
Study Level and 

Semester 

 الفصل الدراسً الثانً –المستوى الثانً 

5 
المتطلبات السابمة الممرر )إن 

 وجدت(
Pre-requisites (if any) 

 ال توجد

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

 ال توجد

7 
 لغة تدرٌس الممرر

Language of teaching 
the course 

 العربٌة

8 
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلً

9 
 مكان تدرٌس الممرر

Location of teaching 
the course 

 كلٌة التجارة وااللتصاد

10 
 الجامعةتارٌخ اعتماد مجلس 

Date of Approval 
   

 

 :Course Description وصف الممرر:

ان اسااسٌة للمانون باعتبارها مدخالً لعلم المانون، حٌث ٌتناول األاسااستزوٌد الطالب بالمبادئ األ إلىٌهدف الممرر 
ونظرٌة الحك(، حٌث ٌركز الجزء األول )نظرٌة  –اللذان ٌموم علٌهما التنظٌم المانونً وهما: )نظرٌة المانون 

ووظٌفته، وبٌان الماعدة المانونٌة  أهمٌتهالمانون( على تحلٌل الماعدة المانونٌة من خالل: )تعرٌف المانون وبٌان 
ول تماسٌمات المانون، ومصادره ونطاق تطبٌمه وكٌفٌة تفاسٌر وعناصرها وخصائصها وتمٌٌزها عن غٌرها، كما ٌتنا

المانون(. وٌتناول فً الجزء الثانً )نظرٌة الحك( ببٌان ماهٌة الحك وتماسٌماته، وتحدٌد أشخاصه ومحله، وكٌفٌة 
ه انمضاء الحك، بما ٌُمكن الطالب من فهم وااستٌعاب هذ إلىااستعمال الحك وآلٌات حماٌته، وطرق إثباته وصوالً 

 المبادئ.
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 Course Intended Learning Outcomes (CILOs) مخرجات تعلم الممرر

 بعد االنتهاء من دراسة الممرر سوف ٌكون الطالب لادرا على أن:

a1 .ٌعرف ماهٌة المانون وكٌفٌة اسن الموانٌن 

a2  والمجتمع التً ٌنظمها المانون. األفرادٌوضح تماسٌمات المانون، وٌمٌز حموق 

b1 المواعد المانونٌة، وٌمٌز الماعدة اآلمرة عن  أنواعبٌن المواعد المانونٌة وغٌرها، وٌمارن بٌن  ٌمٌز
 الماعدة المكملة.

b2  ٌحلل وٌفاسر النصوص المانونٌة وٌطوعها لخدمة وجهة النظر التً ٌتبناها. وٌاستشعر أهمٌة المانون
 ووجوب احترام لواعده وعدم تجاوزها.

c1  الحموق وتماسٌماتها وٌطبمها على الوالع العملً. أنواعٌاستعرض 

c2 ات التً تضمن جراءاإلالمانونٌة المنظمة للحموق، وٌنتمدها. وٌطبك  حكامٌتمن عملٌة البحث عن األ
 عدم االعتداء على الحك.

d1 ٌوٌعزز ثمافة احترام الحموق والحرٌات، وٌاستعمل اآلخرٌنحموله دون اإلضرار بحموق  مارس ،
 الواسائل الحدٌثة فً التعلم الذاتً لتنمٌة ثمافته المانونٌة. 

d2  مهارات االتصال والتواصل وااستخدام الواسائل الحدٌثة فً التعلم الذاتً، ومهارات المحاججة ٌجٌد
 والدفاع عن الحموق المانونٌة. 

 

 الممررمخرجات التعلم الممصودة من 
(Course Intended Learning Outcomes) 

a1 .ٌُعّرف ماهٌة المانون وكٌفٌة اسن الموانٌن A1 

a2  والمجتمع التً  األفرادٌوضح تماسٌمات المانون، وٌمٌز حموق
 ٌنظمها المانون.

A2 

   

b1 المواعد  أنواعبٌن المواعد المانونٌة وغٌرها، وٌمارن بٌن  ٌمٌز
 المانونٌة، وٌمٌز الماعدة اآلمرة عن الماعدة المكملة.

B1 

b2  ًٌحلل وٌفاسر النصوص المانونٌة وٌطوعها لخدمة وجهة النظر الت
ٌتبناها. وٌاستشعر أهمٌة المانون ووجوب احترام لواعده وعدم 

 تجاوزها.

B2 

   

c1  الحموق وتماسٌماتها وٌطبمها على الوالع العملً. أنواعٌاستعرض C1 

c2 المانونٌة المنظمة للحموق، وٌنتمدها.  حكامٌتمن عملٌة البحث عن األ
 ات التً تضمن عدم االعتداء على الحك.جراءاإلوٌطبك 

C2 

   

d1 ٌوٌعزز ثمافة احترام اآلخرٌنحموله دون اإلضرار بحموق  مارس ،
الحموق والحرٌات، وٌاستعمل الواسائل الحدٌثة فً التعلم الذاتً 

 لتنمٌة ثمافته المانونٌة. 

D1 

d2  ًٌجٌد مهارات االتصال والتواصل وااستخدام الواسائل الحدٌثة ف
 التعلم الذاتً، ومهارات المحاججة والدفاع عن الحموق المانونٌة. 

D2 
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 التعلم باستراتٌجٌات التعلٌم والتعلم والتموٌممواءمة مخرجات 
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 التعلٌم والتعلم والتموٌم: استراتٌجٌة أوال: مواءمة مخرجات تعلم الممرر )المعارف والفهم( ب
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 الممرر/ المعرفة والفهممخرجات 
Knowledge and Understanding CILOs 

التعلٌم  استراتٌجٌة 
 والتعلم

Teaching 
Strategies 

 التموٌم استراتٌجٌة 
Assessment 
Strategies 

a1 .الحوار  -المحاضرات  ٌُعّرف ماهٌة المانون وكٌفٌة اسن الموانٌن
العروض  –والمنالشة 

 –التكالٌف  –التمدمٌة 
 –العصف الذهنً 

التعلٌم  -خرائط المفاهٌم 
 الذاتً.

تموٌم  –االختبارات 
والمجتمع  األفرادٌوضح تماسٌمات المانون، وٌمٌز حموق  a2 التكالٌف العملٌة

 التً ٌنظمها المانون.

 

 التدرٌس والتموٌم:     استراتٌجٌة ثانٌا: مواءمة مخرجات تعلم الممرر )المهارات الذهنٌة( ب
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 مخرجات الممرر/ المهارات الذهنٌة
Intellectual Skills CILOs 

التعلٌم  استراتٌجٌة 
 والتعلم

Teaching 
Strategies 

 التموٌم استراتٌجٌة 
Assessment 
Strategies 

b1 أنواعبٌن المواعد المانونٌة وغٌرها، وٌمارن بٌن  ٌمٌز 
المواعد المانونٌة، وٌمٌز الماعدة اآلمرة عن الماعدة 

 المكملة.

 –حل المشكالت 
 –العصف الذهنً 

 –العروض التمدمٌة 
العمل ضمن  –الحوار 
 التعلم الذاتً –فرٌك 

تموٌم التكالٌف 
العملٌة والمشارٌع 

 البحثٌة التطبٌمٌة

b2  وٌفاسر النصوص المانونٌة وٌطوعها لخدمة وجهة ٌحلل
النظر التً ٌتبناها. وٌاستشعر أهمٌة المانون ووجوب 

 احترام لواعده وعدم تجاوزها.

 

 التدرٌس والتموٌم: استراتٌجٌة ثالثا: مواءمة مخرجات تعلم الممرر )المهارات المهنٌة والعملٌة( ب
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 مخرجات الممرر/ المهارات المهنٌة والعملٌة
Professional and Practical Skills CILOs 

التعلٌم  استراتٌجٌة 
 والتعلم

Teaching 
Strategies 

 التموٌم استراتٌجٌة 
Assessment 
Strategies 

c1  الحموق وتماسٌماتها وٌطبمها على الوالع  أنواعٌاستعرض
 العملً.

 -المحاضرات 
 –العروض التمدمٌة 
 -التطبٌك العملً 

تمٌٌم  –االختبارات 
التكالٌف العملٌة 

والعروض التطبٌمٌة 
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c2 المانونٌة المنظمة  حكامٌتمن عملٌة البحث عن األ
ات التً تضمن عدم جراءاإلللحموق، وٌنتمدها. وٌطبك 

 االعتداء على الحك.

 –العصف الذهنً 
 -الحوار والمنالشة 

التعلٌم  –التعلٌم الذاتً 
تحلٌل  -التعاونً 

 المهام.

نمد وتمٌٌم درااسات  –
المالحظة  –اسابمة 

تمٌٌم  -المباشرة 
 كتابة –المشاركة 

 تمارٌر.

 

     التدرٌس والتموٌم: استراتٌجٌة رابعا: مواءمة مخرجات تعلم الممرر )المهارات العامة( ب
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات الممرر 
Transferable (General) Skills CILOs 

التعلٌم  استراتٌجٌة 
 والتعلم

Teaching 
Strategies 

 التموٌم استراتٌجٌة 
Assessment 
Strategies 

d1 ٌوٌعزز اآلخرٌنحموله دون اإلضرار بحموق  مارس ،
ثمافة احترام الحموق والحرٌات، وٌاستعمل الواسائل 

 الحدٌثة فً التعلم الذاتً لتنمٌة ثمافته المانونٌة. 

التعلٌم  –التعلم الذاتً 
العروض  –التعاونً 
الحوار  –التمدمٌة 

 والمنالشة

المنالشة والحوار 
تمٌٌم  –الماستمرة 

العروض التمدٌمٌة 
تمٌٌم  –للطالب 
 -إلنجاز ماستوى ا

االختبارات الشفهٌة 
 والتحرٌرٌة

d2  ٌجٌد مهارات االتصال والتواصل وااستخدام الواسائل
الحدٌثة فً التعلم الذاتً، ومهارات المحاججة والدفاع 

 عن الحموق المانونٌة. 

   

 

 Course Content  محتوى الممرر

 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري   أوال:

 الرلم
Order 

الموضوعات 
 الرئٌسة/ الوحدات

 

 الموضوعات الفرعٌة
 

عدد 
 األسابٌع 

 

الساعات 
 الفعلٌة
 

رموز 
مخرجات 
التعلم 
 للممرر

 

1 

 تعرٌفٌة 
 وتوضٌحٌة

 التعارف -
 التعرٌف بالممرر  -
توضٌح الخطة الدرااسٌة للممرر وما  -

ٌرتبط به من حضور وتمارٌر 
 ومشاركة وتمٌٌم.

1 (3) 

a1-b1-
c1-d1 

2 

ماهٌة الماعدة 
المانونٌة 

وخصائصها 
وتمٌٌزها عن 

 غٌرها

 ووظٌفته أهمٌتهالتعرٌف بالمانون و -
الماعدة المانونٌة وعناصرها  -

 وخصائصها
 تمٌٌز الماعدة المانونٌة عن غٌرها -

1 (3) 

a1-b1-
c1-d1 
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3 
المواعد  أنواع

المانونٌة وألسام 
 المانون

 المواعد المانونٌة أنواع -
 ألاسام المانون )فروع المانون( -

1 (3) 
a2, b1, 
c1, d1 

4 
 مصادر المانون

 ,a1, b1 (3) 1 المصادر الراسمٌة للمانون  -
c1, d1 5 -  (3) 1 المصادر التفاسٌرٌة للمانون 

نطاق تطبٌك  6
 المانون وتفسٌره

-a1-b2 (3) 1 المانوننطاق تطبٌك  -
c2-d1 7 - (3) 1 تفاسٌر المانون 

8 
التعرٌف بالحك 

 ه  أنواعوبٌان 

-a1 -c1 (3) 1 التعرٌف بالحك -
d1 

9 
-a2-b2 (3) 1 الحموق وتماسٌمها أنواع -

c2-d1 

10 

 أركان الحك

 (3) 1 أشخاص الحك  -
a1, b2, 
c1, d1 

 (3) 1 أشخاص الحك - 11

 (3) 1 محل الحك وحماٌته - 12

13 
مصادر الحك 

 واستعماله
 مصادر الحك  -
 ااستعمال الحك -

1 (3) a1, b1, 
c1, d1 

14 
إثبات الحك 

 وانمضائه
 إثبات الحك -
 انمضاء الحك -

1 (3) a1, b1, 
c1, d1 

 
 عدد األسابٌع والساعات الفعلٌة

Number of Weeks /and Contact Hours Per 
Semester 

14 42  

 

 Teaching Strategiesاستراتٌجٌات التعلٌم والتعلم 

 اإللماء والمحاضرة          

 المنالشة والحوار 

 العصف الذهنً

 أاسلوب حل المشكالت

 العرض العملً

 كتابة التمارٌر 

 ااستخدام الشبكة العنكبوتٌة فً البحث والتمصً. -التعلم التعاونً 

 مجموعات( –ثنائً  –عمل ماستمل )فردي 

 

 Tasks and Assignmentsالواجبات والتكلٌفات 

   

 م
No 

 الواجبالتكلٌف/ 
Assignments/ Tasks 

)فردي/ نوع التكلٌف 
 تعاونً(

 الدرجة 
Mark 

أسبوع 
 التنفٌذ

Week  

خرجات 
 التعلم
 

 a2 b1  10 جماعٌة التكالٌف والواجبات 1

 a1 c1  5 جماعٌة المشاركة 2

 a2 c1  5 فردٌة الحضور 3
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 :Learning Assessment التعلم تمٌٌم

 الرلم
No. 

 التمٌٌم أنشطة 
Assessment Tasks 

 أسبوع
 التمٌٌم
 

 الدرجة
Mark 

نسبة الدرجة 
الدرجة  إلى

 النهائٌة 

  مخرجات التعلم
CILOs 

(symbols) 

1 
 والتكلٌفات نشطةاأل

 Tasks and Assignments 
 20 

02/122=  
02 %  

a1, b1 
a2 
 

 Quiz( 1كوز) 2
 

  
 

3 
 اختبار نصف الفصل
Midterm Exam 

 
20 

02/122=  
02 %  

a1-b1-c1 

     Quiz( 2كوز) 4

6 
 اختبار نهاٌة الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 

W16 
60 

62/122=  
62%  

a1-b1-c1 

 Total   %100 100   اإلجمالً

 

كتابة المراجع للممرر )ااسم المإلف، اسنة النشر، ااسم الكتاب، :  Learning Resourcesمصادر التعلم 
 دار النشر، بلد النشر(.

 

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن(Required Textbook(s) المراجع الرئٌسة

 
 م. 0202د. فارس دمحم المادري، المدخل لدرااسة علم المانون، مكتبة ومركز الصادق، صنعاء، الطبعة الرابعة، 

 م.0210للنشر والتوزٌع، صنعاء،  األمٌند. عبدالكرٌم ٌواسف الماضً، النظرٌة العامة للمانون، 
 م.1111د. عبدهللا دمحم علً المخالفً، المدخل لدرااسة المانون، صنعاء، 

 :Essential Referencesالمراجع المساندة 

 

 .Electronic Materials and Web Sites etc... اإلنترنتوموالع  لكترونٌةالمصادر اإل

 

I. .الضوابط والاسٌااسات المتبعة فً الممرر 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة الاسٌااسة العامة للممرر فٌما ٌتعلك باآلتً:

 اسٌااسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:    .1

 % من المحاضرات.55ٌلتزم الطالب بحضور  -

الممرر تمرٌرا بحضور وغٌاب الطالب للماسم، وٌحرم الطالب من دخول االمتحان فً  أاستاذٌمدم  -
 الحرمان من مجلس الماسم. إلرار% وٌتم 05حال تجاوز الغٌاب 

  : آخرالحضور المت   .0
زٌادة عن تؤخر ربع اساعة لثالث مرات فً الفصل الدرااسً، وإذا تؤخر ٌاسمح للطالب حضور المحاضرة إذا 



 

 

 

                                                                                             

 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

   الممرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة.  أاستاذثالث مرات ٌحذر شفوٌاً من 

 ضوابط االمتحان:  .3

 الممرر الاسماح له بالدخول. استاذالطالب عن االمتحان النصفً لنصف اساعة ٌحك ألتؤخر فً حال  -

الممرر أن ٌتخذ ما ٌراه منااسباً  استاذفً حال تغٌب الطالب عن حضور االمتحان النصفً ٌحك أل -
 لعالج الحالة.

 ( دلٌمة من بدء االمتحان.02ممدار )تؤخر ال ٌاسمح للطالب بدخول االمتحان النهائً إذا  -

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

 :األبحاثو التكلٌفات / المهام  .4

 الممرر نوع التكالٌف واألبحاث فً بداٌة الفصل، وٌحدد مواعٌد تاسلٌمها. أاستاذٌحدد     -

 الممرر الضوابط لتنفٌذ التكالٌف واألبحاث وتاسلٌمها. أاستاذٌبٌن  -

فً تؤخر الطالب فً تاسلٌم التكالٌف عن الموعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي تؤخر إذا  -
 تاسلٌمه.

 الغش:   .5

 ن الطالب.ئوفً حال ثبوت لٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصفً أو النهائً تطبك علٌه الئحة ش -

المخصصة  فً حال ثبوت لٌام الطالب بالغش أو النمل فً التكالٌف واألبحاث ٌحرم من الدرجة -
 لذلن.

 االنتحال:   .6
 ن الطالب.ئوفً حال ثبوت وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبك الئحة ش

 : آخري اسٌااسات   .5
 مثل ااستخدام الموباٌل أو مواعٌد تاسلٌم التكالٌف واألبحاث ..إلخ. آخري أي اسٌااسات 

 
 

  



 

 

 

                                                                                             

 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

 مبادئ المانون :خطة ممرر
 

 الممرر أستاذمعلومات عن 

 االسم
Name 

 د. فارس دمحم المادري
 )أسبوعٌا(الساعات المكتبٌة 

Office Hours 
 

المكان ورلم 
  .الهاتف

 جامعة صنعاء
777919146 

 السبت
 

 األحد
 

 االثنٌن
 

 الثالثاء
 

 األربعاء
 

 الخمٌس
 

 البرٌد اإللكترونً
E-mail 

farisalqadre@gmail.com 
farsadv@hotmail.com 

      

 

 :General information about the courseمعلومات عامة عن الممرر 

1 
 اسم الممرر

Course Title 
 مبادئ المانون

0 
 رمز الممرر ورلمه

Course Code and 
Number 

 

3 
 للممررالساعات المعتمدة 

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملً
Practical 

 /تمارٌنسمنار
Seminar/Tutorial 

3   3 

4 
 المستوى والفصل الدراسً
Study Level and 

Semester 

 الفصل الثانً –الثانً 

5 
-Preالمتطلبات السابمة للممرر
requisites  

 توجد ال

6 
 Co(المتطلبات المصاحبة )إن وجدت

–requisite 
 ال توجد

5 
 درس له الممررٌالبرنامج الذي 

Program (s) in which the 
course is offered 

 كافة التخصصات  –البكالورٌوس 

8 
 لغة تدرٌس الممرر

Language of teaching the 
course 

 العربٌة

1 
 مكان تدرٌس الممرر

Location of teaching the 
course 

 كلٌة التجارة وااللتصاد

 

 Course Description  وصف الممرر

ٌة للمانون باعتبارها مدخالً لعلم المانون، حٌث ٌتناول اسااستزوٌد الطالب بالمبادئ األ إلىٌهدف الممرر 
ونظرٌة الحك(، حٌث ٌركز الجزء األول  –ان اللذان ٌموم علٌهما التنظٌم المانونً وهما: )نظرٌة المانون اسااساأل

ووظٌفته، وبٌان الماعدة  أهمٌته)نظرٌة المانون( على تحلٌل الماعدة المانونٌة من خالل: )تعرٌف المانون وبٌان 
ول تماسٌمات المانون، ومصادره ونطاق تطبٌمه المانونٌة وعناصرها وخصائصها وتمٌٌزها عن غٌرها، كما ٌتنا

mailto:farisalqadre@gmail.com
mailto:farisalqadre@gmail.com


 

 

 

                                                                                             

 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

وكٌفٌة تفاسٌر المانون(. وٌتناول فً الجزء الثانً )نظرٌة الحك( ببٌان ماهٌة الحك وتماسٌماته، وتحدٌد أشخاصه 
انمضاء الحك، بما ٌُمكن الطالب من فهم  إلىومحله، وكٌفٌة ااستعمال الحك وآلٌات حماٌته، وطرق إثباته وصوالً 

 ه المبادئ.وااستٌعاب هذ

 

 Course Intended Learning مخرجات تعلم الممرر
Outcomes (CILOs) 

 بعد االنتهاء من دراسة الممرر سوف ٌكون الطالب لادرا على أن:

a1 .ٌعرف ماهٌة المانون وكٌفٌة اسن الموانٌن 

a2  والمجتمع التً ٌنظمها المانون. األفرادٌوضح تماسٌمات المانون، وٌمٌز حموق 

b1 المواعد المانونٌة، وٌمٌز الماعدة اآلمرة عن الماعدة  أنواعبٌن المواعد المانونٌة وغٌرها، وٌمارن بٌن  ٌمٌز
 المكملة.

b2  ٌحلل وٌفاسر النصوص المانونٌة وٌطوعها لخدمة وجهة النظر التً ٌتبناها. وٌاستشعر أهمٌة المانون ووجوب
 احترام لواعده وعدم تجاوزها.

c1  الحموق وتماسٌماتها وٌطبمها على الوالع العملً. أنواعٌاستعرض 

c2 ات التً تضمن عدم جراءاإلالمانونٌة المنظمة للحموق، وٌنتمدها. وٌطبك  حكامٌتمن عملٌة البحث عن األ
 االعتداء على الحك.

d1 ٌوٌعزز ثمافة احترام الحموق والحرٌات، وٌاستعمل الواسائل اآلخرٌنحموله دون اإلضرار بحموق  مارس ،
 الحدٌثة فً التعلم الذاتً لتنمٌة ثمافته المانونٌة. 

d2  مهارات االتصال والتواصل وااستخدام الواسائل الحدٌثة فً التعلم الذاتً، ومهارات المحاججة والدفاع ٌجٌد
 عن الحموق المانونٌة. 

 

 Course Content  محتوى الممرر

 : Theoretical Aspectخطة تنفٌذ الموضوعات النظرٌة

 الرلم
Order 

 الوحدات
 ()الموضوعات الرئٌسة

Units 

 الموضوعات التفصٌلٌة
Sub Topics 

 األسبوع
Week 
Due 

 الساعات الفعلٌة
Con. H 

1 

 تعرٌفٌة 
 وتوضٌحٌة

 التعارف -
 التعرٌف بالممرر  -
ٌرتبط توضٌح الخطة الدرااسٌة للممرر وما  -

 به من حضور وتمارٌر ومشاركة وتمٌٌم.

W1 (3)  

2 
ماهٌة الماعدة المانونٌة 
وخصائصها وتمٌٌزها 

 عن غٌرها

 ووظٌفته أهمٌتهالتعرٌف بالمانون و -
 الماعدة المانونٌة وعناصرها وخصائصها -
 تمٌٌز الماعدة المانونٌة عن غٌرها -

W2 (3)  

3 
المواعد المانونٌة  أنواع

 وألسام المانون
 المواعد المانونٌة أنواع -
 ألاسام المانون )فروع المانون( -

W3 (3)  

4 
 مصادر المانون

W4 (3) المصادر الراسمٌة للمانون  -  

W5 (3) المصادر التفاسٌرٌة للمانون  - 5  

نطاق تطبٌك المانون  6
 وتفسٌره

W6 (3) نطاق تطبٌك المانون -  

W7 (3) تفاسٌر المانون - 7  

W8 (3) االختبار النصفً 8  

التعرٌف بالحك وبٌان  9
 ه  أنواع

W9 (3) التعرٌف بالحك -  

W10 (3) الحموق وتماسٌمها أنواع - 10  



 

 

 

                                                                                             

 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

11 

 أركان الحك

W11 (3) أشخاص الحك  -  

W12 (3) أشخاص الحك - 12  

W13 (3) محل الحك وحماٌته - 13  

 مصادر الحك واستعماله 14
 مصادر الحك  -
 ااستعمال الحك -

W14 (3)  

 إثبات الحك وانمضائه 15
 إثبات الحك -
 انمضاء الحك -

W15 (3)  

W16 (3) االختبار النهائً 16  

 48 16 عدد األسابٌع والساعات الفعلٌة 

 

 Teaching Strategiesاستراتٌجٌات التعلٌم والتعلم 

 اإللماء والمحاضرة          

 المنالشة والحوار 

 العصف الذهنً

 أاسلوب حل المشكالت

 العرض العملً

 كتابة التمارٌر 

 ااستخدام الشبكة العنكبوتٌة فً البحث والتمصً. -التعلم التعاونً 

 مجموعات( –ثنائً  –عمل ماستمل )فردي 

 

 Tasks and Assignmentsالواجبات والتكلٌفات 

   

 م
No 

 الواجبالتكلٌف/ 
Assignments/ Tasks 

نوع التكلٌف 
 )فردي/ تعاونً(

الدرجة 
 المستحمة
Mark 

 أسبوع التنفٌذ
Week Due 

  10 جماعٌة التكالٌف والواجبات 1

  5 جماعٌة المشاركة 2

  5 فردٌة الحضور 3

  Total Score  20إجمالً الدرجة  

 

 :Learning Assessment التعلم تمٌٌم

 م
No 

 التموٌم أسالٌب
Assessment Method 

موعد)أسبوع( 
 التموٌم
Week 
Due 

 الدرجة
Mark 

 النسبً%الوزن 
Proportion of Final 

Assessment 

1 
 والتكلٌفات نشطةاأل

 Tasks and Assignments 
 20 

02/122=  
02 %  

 Quiz( 1كوز) 2
 

  



 

 

 

                                                                                             

 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

3 
 اختبار نصف الفصل
Midterm Exam 

 
20 

02/122=  
02 %  

    Quiz( 2كوز) 4

 اختبار نهاٌة الفصل )نظري( 6
W16 

60 62%  

 Total  %100 100   اإلجمالً

 

كتابة المراجع للممرر )ااسم المإلف، اسنة النشر، ااسم الكتاب، :  Learning Resourcesمصادر التعلم 
 دار النشر، بلد النشر(.

 

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن(Required Textbook(s) المراجع الرئٌسة

 م. 0211د. فارس دمحم المادري، المدخل لدرااسة علم المانون، مكتبة ومركز الصادق، صنعاء، الطبعة الثالثة، 
 م.0210للنشر والتوزٌع، صنعاء،  األمٌند. عبدالكرٌم ٌواسف الماضً، النظرٌة العامة للمانون، 

 م.1111د. عبدهللا دمحم علً المخالفً، المدخل لدرااسة المانون، صنعاء، 

 :Essential Referencesالمراجع المساندة 
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II. .الضوابط والاسٌااسات المتبعة فً الممرر 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة الاسٌااسة العامة للممرر فٌما ٌتعلك باآلتً:

1.  

 اسٌااسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:  

 % من المحاضرات.55ٌلتزم الطالب بحضور  -

الممرر تمرٌرا بحضور وغٌاب الطالب للماسم، وٌحرم الطالب من دخول االمتحان فً  أاستاذٌمدم  -
 الحرمان من مجلس الماسم. إلرار% وٌتم 05حال تجاوز الغٌاب 

0.  
  : آخرالحضور المت 

زٌادة عن تؤخر ربع اساعة لثالث مرات فً الفصل الدرااسً، وإذا تؤخر ٌاسمح للطالب حضور المحاضرة إذا 
   الممرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة.  أاستاذثالث مرات ٌحذر شفوٌاً من 

3.  

 ضوابط االمتحان:

 الممرر الاسماح له بالدخول. استاذالطالب عن االمتحان النصفً لنصف اساعة ٌحك ألتؤخر فً حال  -

الممرر أن ٌتخذ ما ٌراه منااسباً  استاذفً حال تغٌب الطالب عن حضور االمتحان النصفً ٌحك أل -
 لعالج الحالة.

 ( دلٌمة من بدء االمتحان.02ممدار )تؤخر ال ٌاسمح للطالب بدخول االمتحان النهائً إذا  -

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

4.  

 :األبحاثو التكلٌفات / المهام

 الممرر نوع التكالٌف واألبحاث فً بداٌة الفصل، وٌحدد مواعٌد تاسلٌمها. أاستاذٌحدد     -

 الممرر الضوابط لتنفٌذ التكالٌف واألبحاث وتاسلٌمها. أاستاذٌبٌن  -

فً تؤخر الطالب فً تاسلٌم التكالٌف عن الموعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي تؤخر إذا  -
 تاسلٌمه.



 

 

 

                                                                                             

 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.  

 الغش: 

ن ئوفً حال ثبوت لٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصفً أو النهائً تطبك علٌه الئحة ش -
 الطالب.

المخصصة  فً حال ثبوت لٌام الطالب بالغش أو النمل فً التكالٌف واألبحاث ٌحرم من الدرجة -
 لذلن.

6.  
 االنتحال: 

 ن الطالب.ئوفً حال ثبوت وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبك الئحة ش

5.  
 : آخري اسٌااسات 

 مثل ااستخدام الموباٌل أو مواعٌد تاسلٌم التكالٌف واألبحاث ..إلخ. آخري أي اسٌااسات 

 


