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 العلميمواصفات مقرر: مناهج البحث 
 

i.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course  : 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
 مناهج البحث العلمي

2.  
 رمز المقرر ورقمه

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 

 األولي رأسالمستوى الرابع/ الفصل الد

5.  

المتطلبات السابقة المقرر )إن 
 وجدت(

Pre-requisites (if any) 

قتصااااادية الجزميةا مبادئ االقتصاااااد الجزميا مبادئ الكليا الن رية اال
 الن رية الكليةا االقتصاد الرياضي واالقتصاد القياسي.

6.  

المتطلبات المصاحبة )إن 
 (وجدت

Co-requisites (if any) 

 ال يوجد           

7.  

 درس له المقرريالبرنامج الذي 
Program (s) in which 
the course is offered 

 مصرفيةبكالوريوس اقتصاد + علوم مالية و        

8.  

 لغة تدريس المقرر
Language of 

teaching the course 

 العربية              

9.  
 ةرأسن ام الد

Study System 
 / انت امفصلي               

10.  
 معد)و( مواصفات المقرر

Prepared By 
 أ.م.د .علي سيف عبده كليب

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 اك ساعة معتمدة للتطبيقات والتمارين.هن :مالح ة
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ii. وصف المقرر Course Description: 

عد هذا المقرر من  يهدف المقرر إلى تزويد الطالب/ة بالمعارف والمهارات في مناهج البحث العلمي، ويُ
اديمية كالبحوث األ إعداديات أاسسسسااسسسسية لكلية التجارة واالقتصسسساد، التي تاسسسساعد الطالب/ة على تعل  اسسسسااسسسسالمواد األ

 أنواعالبحث العلمي، و إعدادبشسسسكا عا  واالقتصسسسادية والمالية بشسسسكا تاي   ويحتوق هذا المقرر على مراحا 
ماسح لألدبيات، وتكوين فكرة واضحة عن  ءإجراوكيفية جمع البيانات والمعلومات التي تتد  البحث، و  بحاثاأل

وبة ومصادرها، والمنهج المالئ  الذق اسيت  ااستتدامه هدف البحث، المشكلة البحثية، الفرضيات  والبيانات المطل
واهر ة وتحليا الظرأاسسسسويعتبر من المواد التي تاسسسساعد الطالب/ة على د وصسسسوالك لكتابة البحث في شسسسكله النهائي 

 علمي وصوالك الاستتالي النتائج والتوصيات التي تاساعد في حا المشكلة البحثية أاسلوباالقتصادية والمالية ب

 
 

 
 
  

iii. رجات تعلم المقررمخ Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 ة المقرر اسوف يكون الطالب قادرا على أن:رأاسبعد االنتهاء من د
a1-   يظهر المعرفة والفه  بالمبادئ والمصطلحات والمفاهي  المرتبطة بمناهج البحث العلمي 
a2-  تطة البحث العلمي  إعداديُعرف  مراحا 

a 3-  العناصر الرئياسة لتطة البحث العلمييوضح 
-b1  يحلا الحقائق والمعلومات النظرية التي دراسها والجانب التطبيقي لمناهج البحث العلمي في منظمات

  األعماا
 - b2   يقارن بين مناهج البحث العلمي المتتلفة 

 -b3   ئي في اتتبار الفرضيات حصاالبحث العلمي والتحليا اإل أاساليبيحدد 
- c1  تطة بحثيه ترتبط بالتتصي   إعدادياستتد  مناهج البحث العلمي  في 

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

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

d2-   ة أو رأاساسواء في بيئة الد زمالئهيعما بشكا فعاا منفردا أو من تالا فريق )عما جماعي( مع
 العما 

d 3 ك مع اآلترين في منظمته أو في منظمات  أه ـ يتواصا ويتف ك وآليا ك وكتابيا من  ترىآبشكا فعاا شفويا
 أجا الحصوا على    

 علومات التي يحتاجها لنجاح عمله البيانات والم       

  

 

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  (  
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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 

 التقويم استراتيجية استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم

 
a1 -   يظهر المعرفة والفه  بالمبادئ

والمصطلحات والمفاهي  المرتبطة بمناهج 
 البحث العلمي 

 A3 االقتصادية والمالية  زماتاألب   يظهر المعرفة
ي ية فنجليزوبالمصطلحات والكتب باللغة اإل

  جالهم

a 3   -  يوضح العناصر الرئياسة لتطة البحث
 العلمي

A2زماتاأل  يوضح  القضايا والظواهر و 
 االقتصادية  والمالية المعاصرة 

  a2-   تطة البحث العلمي  إعداديُعرف مراحا A4 يُعرف  أاسس التفكير االقتصادق والبحث  
   العلمي 

-b1 يحلا الحقائق والمعلومات النظرية التي 
دراسها والجانب التطبيقي لمناهج البحث 

  األعمااالعلمي في منظمات 
B1   يحلا  الظواهر والقضايا االقتصادية والمالية  

  - 
-b2    يقارن بين مناهج البحث العلمي المتتلفة 

B4-  يقارن بين النظريات والمدارس الفكرية
االقتصادية والمالية، وينقد ويتتذ  القرار 

 القتصادق والمالي المنااسب االاستثمارق وا

-b3  البحث العلمي والتحليا  أاساليبيحدد
 ئي في اتتبار الفرضياتحصااإل

B3   ،ك العالقات  بين  المتغيرات ك وكميا يحدد  نظريا
ويتنبأ بماستقبا الظواهر والعالقات االقتصادية 

 الواقعية 

-c1  ة تط إعدادياستتد  مناهج البحث العلمي  في
 لتتصيبحثيه ترتبط با

C3  ى ات الجدورأاسيعد التقارير والبحوث العلمية ود
 االقتصادية 

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

 األعمااوفي منظمات 

C4   يضع الاسيااسات االقتصادية والتطط والبرامج
 العلمي اسلوبية وفق األاإلنمائ

 -d1لبحث العلمي في إيجاد يجاسد قواعد وااسس ا
حلوا للظواهر والمشاكا االقتصادية 

والمالية التي يعاني منها االقتصاد 
  والمجتمع

.D4  يجاسد قواعد التفكير والاسلوك االقتصادق
ته أنشطالرشيد والكفؤ في جميع قراراته و

 االقتصادية 

 -d2 يعما بشكا فعاا منفردا أو من تالا فريق
اء في بيئة اسو زمالئه)عما جماعي( مع 

 ة أو العما رأاسالد

D2 يعما بضمن فريق متميزاك باسمات القيادة   

 -d3ك وكتابي أه يتواصا ويتف ك بشكا فعاا شفويا ا
ك مع اآلترين في منظمته أو في  وآليا

من أجا الحصوا عا  آترىمنظمات 
البيانات والمعلومات التي يحتاجها لنجاح 

 عمله 

D3مؤاساسات   يتصا بفاعلية مع الوحدات وال
 االقتصادية والمالية والبيئة المحيطة 
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Knowledge and Understanding 
CILOs 

Teaching 
Strategies 

Assessment 
Strategies 

a1 - 

يظهر المعرفة والفه  بالمبادئ  
مرتبطة بمناهج والمصطلحات والمفاهي  ال

   البحث العلمي 
 

 المحاضرة  -
 الحوار والمناقشة -
التعل  الذاتي -

 والتعاوني 
 العصف الذهني  -
 

التكاليف والتقارير  -
 الفردية

 والجماعية 
 اسريعة امتحانات  -
المشاركة في قاعة  -

 الدرس
 المالحظة -

a2-  تطة البحث العلمي  إعداديُعرف  مراحا 

ض المحاضرة والعرو
 يةيضاحاإل
 الحوار والمناقشة -
التعل  الذاتي -

 والتعاوني 
 العصف الذهني -

التكاليف والتقارير 
 الفردية

 والجماعية 
 اسريعة امتحانات  -
المشاركة في قاعة  -

 الدرس
 المالحظة -

-a3 
 يوضح العناصر الرئياسة لتطة   

 البحث العلمي       

المحاضرة والعروض 
 يةيضاحاإل
 لمناقشةالحوار وا -
التعل  الذاتي -

 والتعاوني 
 العصف الذهني -

التكاليف والتقارير 
 الفردية

 والجماعية 
 اسريعة امتحانات  -
المشاركة في قاعة  -

 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 

 استراتيجية التدريس
Teaching 
Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

b1– 

لبحث ا إعداديحلا مراحا وتطوات 
 العلمي ومتطلبات كا مرحلة 

 
 

 اضرة المح -
العروض  -

ية من قبا يضاحاإل
 الطالب

 الحوار والمناقشة  -

 العصف الذهني  -
ة نشطالمها  واأل -

ومجموعات العما 
)تعل  ذاتي 

 وتعاوني(
 مها  بحثية -

 تقيي  التكاليف  -
تقيي  العروض  -

 ية يضاحاإل
تقيي  المناقشة  -

 والحوار 
 امتحان شفوق  -
المالحظة وتقيي   -

مشاركة الطالب 
 في القاعة 

 لتقاريرتقيي  ا -
 المالحظة -
 اتتبارات تحريرية -
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b2 - 

ومناهج البحث العلمي  أاساليبيقارن بين 
 ويفرق بين المنهج والمنهجية 

 
 

 

 المحاضرة  -
العروض  -

ية من قبا يضاحاإل
 الطالب

 الحوار والمناقشة  -
 العصف الذهني  -
ة نشطالمها  واأل -

ومجموعات العما 
)تعل  ذاتي 
 وتعاوني(

 مها  بحثية -

  فتقيي  التكالي -
تقيي  المناقشة  -

 والحوار 
 امتحان شفوق  -
المالحظة وتقيي   -

مشاركة الطالب 
 في القاعة 

 تقيي  التقارير -
 المالحظة -
 اتتبارات تحريرية -

 
 

 

 ثالثا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( باستراتيجية التدريس والتقويم:
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 مخرجات المقرر/ المهارات المهنية والعملية
Professional and Practical Skills 

CILOs 

 استراتيجية التدريس
Teaching 
Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

c1- 
تطة بحثية لموضوع أو ظاهرة يريد يعد 

  تها والبحث فيها رأاسد
 

  المحاكاة  -
 التطبيق العملي     -
ة والتكاليف نشطاأل  -

المنزلية الفردية 
 والجماعية

الحوار والمناقشة  -
 والتغذية الراجعة  

 التدريس المصغر  -
 التدريب العملي -
 ة الحاالت رأاسد -

 اتتبارات تحريرية  -
 امتحانات شفوية  -
تقيي  التقارير  -

 والتكاليف 
تقيي  العروض  -

 الفردية والجماعية
 المشاركة في قاعة -

 الدرس

C2- 
يطبق ما دراسه في كتابة بحث علمي 
حوا موضوع أو ظاهرة معينة ته  

    بوصفة باحثالمجتمع أو تهمه 

العروض العملية   -
 والمحاكاة 

 التطبيق العملي     -
ة والتكاليف نشط)األ  -

المنزلية الفردية 
 والجماعية( 

الحوار والمناقشة  -
 والتغذية الراجعة  

 التدريس المصغر  -

 بارات  تحريرية اتت -
 اتتبارات شفوية  -
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 

 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر 
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Transferable (General) Skills 
CILOs 

Teaching Strategies Assessment 
Strategies 

d1- 

ق وف بحاثيكتاسب مهارة كتابة األ
 أاسس علمية اسليمة 

 الحوار والمناقشة    -
 التعل  الذاتي والتعاوني  -
 اليفة والمها  والتكنشطاأل   -
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- 
يعما منفرداك أو ضمن فريق 

تطبيق مراحا كتابة البحث ل
 العلمي 

 الحوار والمناقشة    -
 التعل  الذاتي والتعاوني  -
 ة والمها  والتكاليفنشطاأل   -
التدريس المصغر والتغذية   -

 الراجعة
المفكرة اليومية والتغذية   -

 الراجعة
 التطبيق العملي  

   داءمالحظة األ  -
 االمتحانات القصيرة  -
تقيي  العروض  -

 التقديمية
لتقارير تقيي  ا -

والتكاليف 
 ةنشطواأل

 االمتحانات الشفوية  -
 تقيي  النزوا الميداني

d3- 

يتابع كا جديد فيما يتعلق 
بالظواهر االقتصادية والمالية 

ة رأاسوالتي تحتاج للبحث والد
ة الكمي اساليبوكذا كا جديد في األ

  بحاثوالمناهج الماستتدمة في األ

 الحوار والمناقشة    -
 تعاونيالتعل  الذاتي وال  -
 ة والمها  والتكاليفنشطاأل   -
التدريس المصغر والتغذية   -

 الراجعة
المفكرة اليومية والتغذية   -

 الراجعة
 التطبيق العملي  

   داءمالحظة األ  -
 االتتبارات القصيرة  -
 تقيي  العروض  -
تقيي  التقارير  -

والتكاليف 
 ةنشطواأل

 االمتحانات الشفوية  -

 

v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

 

                                                       Theoretical Aspectالجانب الن ري  أوال: موضوعات

 الرقم
Order 

الموضوعات 
الرميسة/ 
 الوحدات
Topic 
List / 
Units 

الموضوعات 
 التفصيلية

Sub Topics 
List 

عدد 
 األسابيع 

Number 
of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلية

Contact 
Hours 

 رموز مخرجات التعلم للمقرر
(CILOs) 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

1 
ة يأاسااسمفاهي  

في البحث 
 العلمي 

   تعريف العل
 والبحث العلمي 

 ية البحث أهم
 العلمي 

 البحث  أنواع
 العلمي 

  اهدافه  البحث
 العلمي

  تصائي البحث
 العلمي

 البحث  أدوات
 العلمي

 يةتالقالمبادئ األ 
في البحث 

 العلمي 

  مواصفات البحث
 د الجي

  صفات الباحث
 الناجح

  تطوات البحث
 العلمي 

1 3 a1, a2,a,c2,d1 

2 
مناهج البحث 

 العلمي

               المنهج التاريتي
 ) االاستردادق(

  المنهج المقارن 

 المنهج التجريبي 

 )االاستقرائي ( 

  المنهج الوصفي 

 )االاستداللي ( 

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

3 
البحث 

 الوصفي

  مفهو  البحث
 في وتطورهالوص

  فوائد وايجابيات
 البحوث الوصفية

  تطوات المنهج
 الوصفي 

  مالحظات عامة
عن المنهج 

 الوصفي 

  ماستويات
ة الوصفية رأاسالد
ات رأاس)الد

2 6 a1,a2,b1,d2,.c1,d1,d2 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

الماسحية ــ 
ة الحالة ــ رأاسد
ة تحليا رأاسد

 المحتوى( 

 ات رأاسالد
 المقارنة 

4 
البحث 
 النوعي

  التعريف بالبحث
 عي النو

  التصائي
العامة للبحث 

 النوعي 

  مقارنة بين
البحث النوعي 
 والبحث الكمي 

 جمع  أدوات
 البيانات 

  مالحظات عامة
جمع  أدواتعن 

 البيانات 

  المراجع
 والوثائق 

  االاستبيان 

  المقابلة 

  المالحظة 

2 6 a1,a2,b1,d2,.c1,d1,d2 

5 

تصمي  تطة 
 البحث

ات ءإجرا) 
البحث 
 العلمي(

   حث عنوان الب
 وصفحة العنوان

 المقدمة 

 مشكلة البحث 

  فرضيات البحث 

  تحديد المتغيرات
 في البحث

 ية البحث أهم
 وأهدافه 

   المنهج الماستتد
 في البحث 

 ات الاسابقة رأاسالد
وعالقتها 

ة الحالية رأاسبالد
 )ان وجدت(

  تعريف
 المصطلحات 

3 9 
a1, a2, 

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



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

  محتويات البحث 

  قائمة أولية
 بالمراجع  

6 

ااستتدا  
المراجع 

والوثائق في 
 البحث العلمي

  التقييمات البحثية
للوثائق 

 والمراجع 

  متطلبات عامة
في ااستتدا  

الوثائق والمراجع 
في البحث 

 العلمي 

  الوثائق والمراجع
ية األول)المصادر(
 والثانوية  

 الوثائق  أنواع
والمراجع البحثية 

 المطبوعة

  مصادر
المعلومات 

 ية لكتروناإل

  الفرق بين
المراجع 

والهوامش ) 
 الحاشية(

2 6 C1,c2,d1d2,d3 

7 
كيفية كتابة 

 البحث العلمي

  الصياغة العلمية
 الاسليمة

 االقتباس 

  طرق كتابة
 المراجع

  كتابة الحواشي
 والهوامش

1 3 
a1, a2, 

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

8 

كيفية 
ااستتالي 

النتائج 
والتوصيات 

وقائمة 
ع المراج

النهائية 
 والمالحق

  النتائج
الماستتلصة 

وعالقتها 
بالمشكلة 

 والفرضيات

  التوصيات
 وعالقتها بالنتائج

  طرق كتابة قائمة
 المراجع النهائية

 المالحق 

1 3 b2,b3,c1,c2,d1,d2,d3 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

عدد األسابيع والساعات الفعليةي إجمال  
 Number of Weeks /and Contact 

Hours Per Semester 
14 42 === 

 
  



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

                                                  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 
  حا المشكالت 
 ة والتطبيقات العملية  نشطالمها  والتكاليف واأل 
 ة والتكاليف المنزلية الفردية والجماعية والمشاريع التطبيقية(نشطعل  الذاتي والتعاوني )األالت 
  التغذية الراجعة 
 المها  البحثية 
 دوارالمحاكاة ولعب األ 
 الزيارة التارجية 
 ة الحاالترأاسد 

 

I. ة نططاألTasks and Assignments : 

 الرقم
No. 

 النطاط / التكليف
Task/Assignment 

 ت التعلممخرجا
CILOs 

 األسبوع
Week due 

 الدرجة
Mark 

عرف منهج البحث العلمي موضحا  1
يته والصفات التي يجب ان يتميز بها أهم

 الباحث 

 
a1+a2+a3+b1 

 
 2.5 الثاني األاسبوع

 +d1+d2 وضح مراحا كتابة البحث العلمي  2
a1+a2 

 
 2.5 الرابع األاسبوع

تكلف كا مجموعه بوضع ) تطة   3
كون من :المقدمة وكذلك بحث( تت
ية البحث واهدافه ومنهجيته، أهمتوضيح 

ااسئلة البحث، فرضياته ، الفترة الزمنية 
 له وقائمة مراجع اولية 

a 1,a 2 ,b1, 
b2, d1  

 5 التااسع  األاسبوع



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

بحث عن مناقشة وتقيي  تطة ال 4
الموضوع الذق اسبق وأن قدمته 

 المجموعة أو الطالب/ة 

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

الحادق  األاسبوع
 عشر

10 

  



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

 

II. تعلملمصادر اLearning Resources : 

 Textbooks      :المراجع الرميسة

ية، اسالم، منهجية البحث العلمي في العلو  المالية والمصرفية اإل2019عبدالحلي  عمار غربي، ـ 1
   KIE Publications) مطبوعات     

دليا الباحث المبتدئ في موضوعات البحث وراسائا ، منهجية البحث العلمي، 2004ماثيو جيدر، -1
 ملكة ابيضترجمة الماجاستير والدكتوراه 

ية ، دار، منهجية البحث في العلو  االقتصادية واإل 2018ـ 2017وهيبة عبد الرحي  ) معد(  -2
و  االقتصادية والتجارية وعلو  التياسير ، الجمهورية المركز الجامعي تامنغاست، معهد العل

 الجزائرية 
ئها(، دار الكتاب إجرا(، طرائق البحث العلمي )تقييمها و2002صالح مراد، وفوزية هادق ) -3

 جمهورية مصر العربية  الحديث، القاهرة

  Essential References المراجع المساعدة:

 :Learning Assessmentتقييم التعلم 

الرق
 م

No
. 

 ة التقييمأنطط
Assessme
nt Tasks 

موعد التقييم/ 
 اليوم والتاريخ
Assessme
nt day & 

date   

 الدرجة
Mar

k 

الوزن 
 النسبي 
)ناسبة 
الدرجة 

إلى درجة  
التقيي  
 النهائي(

Weigh
t 

 مخرجات التعلم
CILOs 

 ةأنشطيف وتكال 1
المحاضرة الثانية  
وحتى المحاضرة 

 العاشرة

10 10% 
+ a1+a2+a3+b1 

b2+c1+c2 
 

  %5 5 كا األاسابيع حضور ومشاركة 2

 %15 15 الاسابع اتتبار نصفي 3

a1+a2+b1 + b2+ c2 

 %10 10 الثاني عشر تقيي  التكاليف 4

a1,a2,a3,a4,a5,b1,b2,b3,
b4 

C1,c2,d1,d2, 

 %60 60 الاسادس عشر ياالتتبار النهائ 5

a1,a2,a3,a4,a5,b1,b2,b3,
b4 

C1,c2,d1,d2, 

 Total  100 100%المجموع 
 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

ه، دار أاسامة للنشر أاساليب -ه أدوات –العلمي: مفهومه (، البحث 2005)آترينعبد الرحمن عدس و -1
 المملكة العربية الاسعودية   –والتوزيع، الرياض 

(، مقدمة في مناهج البحث العلمي، دار 2002حاسن عواد الاسريحي وعبد العزيز النهارق )  -2
 المملكة العربية الاسعودية –تلود، جدة 

  Electronic Materials and Web Sites ية وإنترنت:    إلكترونمواد 

www.google.com 

 
 

vi. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 

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

 : anceClass Attendسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك. %75يلتزم الطالب بحضور  -
المقرر تقريرا بحضاااور وبياب الطالب للقسااام ويحرم الطالب من دخول االمتحان في  أساااتاذيقدم  -

 الحرمان من مجلس القسم. إقرارويتم  %25حال تجاوز الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

 إذايا ورأستأخر لمدة ربع ساعة لثالث مرات في الفصل الد إذاالمحاضرة  للطالب حضور يسمح -
المقررا وعند عدم االلتزام يمنع من دخول  أساااااتاذتأخر زيادة عن ثالث مرات يحذر طااااافويا من 

 المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20قدار )تأخر م إذاال يسمح للطالب دخول االمتحان النهامي  -
 تغيب الطالب عن االمتحان النهامي تطبق اللوامح الخاصة بن ام االمتحان في الكلية. إذا -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمطاريع  4

المقرر نوع التعيينات في بداية الفصاااااال ويحدد مواعيد تسااااااليمها وضااااااوابط تنفيذ  أسااااااتاذيحدد  -
 تسليمها.التكليفات و

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

 :Cheatingالغش  5

ن ومفي حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصااااااافي أو النهامي تطبق عليه المحة طااااااا -
 الطالب.

تكليفات والمطاريع يحرم من الدرجة المخصصة في حال ثبوت قيام الطالب بالغش او النقل في ال -
 للتكليف.

 :Plagiarismاالنتحال  6

االمتحان نيابة عنه تطبق الالمحة الخاصاااة  داءفي حالة وجود طاااخن ينتحل طاااخصاااية طالب أل -
 بذلك

 :Other policies آخرىسياسات  7

 .... الخمثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات . آخرىأي سياسات  -

 
 
 

  

http://www.google.com/


 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

 مناهج البحث العلمي :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 

الس
 بت
SA
T 

 األحد
SU
N 

االثن
 ين

MO
N 

الثالث
 اء

TUE 

األربعا
 ء

WE
D 

الخمي
 س

THU 

 يلكترونالبريد اإل
E-mail 

alibensaif@yahoo.co
m 

  3    

 

ii   معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
 مناهج البحث العلمي

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 

 األولي رأسالمستوى الرابع/ الفصل الد

5.  
المتطلبات السابقة للمقرر )إن 

 وجدت(
Pre-requisites  

مبادئ االقتصاد الجزميا مبادئ الكليا الن رية االقتصادية الجزميةا 
 الن رية الكليةا االقتصاد الرياضي واالقتصاد القياسي.

6.  
المتطلبات المصاحبة )إن 

 Co –requisite (وجدت
 ال يوجد

7.  

ي يتم البرنامج/ البرامج الت
فيها تدريس المقرر 
Program (s) in 

which the course is 
offered 

 بكالوريوس اقتصاد + علوم مالية ومصرفية

 العربية لغة تدريس المقرر  .8



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

Language of 
teaching the 

course 

9.  

 مكان تدريس المقرر
Location of 
teaching the 

course 

 فصلي

 
 ت ساعة معتمدة للتطبيقاتوجد  :مالح ة

iii.  وصف المقررCourse Description: 

هذا المقرر من  عد  حث العلمي، ويُ ناهج الب هارات في م بالمعارف والم لب/ة  طا يد ال هدف المقرر إلى تزو ي
اديمية البحوث األك إعداديات أاسااسية لكلية التجارة واالقتصاد، التي تاساعد الطالب/ة على تعل  اسااسالمواد األ

 نواعأالبحث العلمي، و إعدادلية بشكا تاي   ويحتوق هذا المقرر على مراحا بشكا عا  واالقتصادية والما
ماسسسح لألدبيات، وتكوين فكرة واضسسحة  ءإجراوكيفية جمع البيانات والمعلومات التي تتد  البحث، و  بحاثاأل

يت  اسسس عن هدف البحث، المشسسكلة البحثية، الفرضسسيات  والبيانات المطلوبة ومصسسادرها، والمنهج المالئ  الذق
ة وتحليا اسرأويعتبر من المواد التي تاساعد الطالب/ة على د ااستتدامه وصوالك لكتابة البحث في شكله النهائي 

علمي وصسسسوالك الاسسسستتالي النتائج والتوصسسسيات التي تاسسسساعد في حا  أاسسسسلوبالظواهر االقتصسسسادية والمالية ب
 المشكلة البحثية

 

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

 ة المقرر اسوف يكون الطالب قادرا على أن:رأاسبعد االنتهاء من د
 a1-   يظهر المعرفة والفه  بالمبادئ والمصطلحات والمفاهي  المرتبطة بمناهج البحث العلمي 

a2-  تطة البحث العلمي  إعداديُعرف  مراحا 
a 3- يوضح العناصر الرئياسة لتطة البحث العلمي 
-b1  يحلا الحقائق والمعلومات النظرية التي دراسها والجانب التطبيقي لمناهج البحث العلمي في منظمات

  األعماا
 - b2   يقارن بين مناهج البحث العلمي المتتلفة 

 -b3   ئي في اتتبار الفرضيات حصاالبحث العلمي والتحليا اإل أاساليبيحدد 
- c1  طة بحثيه ترتبط بالتتصي  ت إعدادياستتد  مناهج البحث العلمي  في 

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

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

d2-  ة أو رأاساسواء في بيئة الد زمالئها فعاا منفردا أو من تالا فريق )عما جماعي( مع يعما بشك
 العما 

d 3 ك مع اآلترين في منظمته أو في منظمات  أه ـ يتواصا ويتف ك وآليا ك وكتابيا من  ترىآبشكا فعاا شفويا
 أجا الحصوا على    

 البيانات والمعلومات التي يحتاجها لنجاح عمله        

 

v. المقرر  ىمحتوCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات الن ريةأوال: 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

 الرقم
Ord
er 

 الوحدات
)الموضوعات 

 (الرميسة
Units 

 الموضوعات التفصيلية
Sub Topics 

 األسبوع
Week 
Due 

الساعات 
 الفعلية

Con. H 

 الرقم
No. 

وحدات/ موضوعات 
 المقرر

Course 
Topics/Units 

 ليةالمواضيع التفصي
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 -
 تصائي البحث العلمي -
 البحث العلمي أدوات -
حث ية في البتالقالمبادئ األ -

 العلمي 
 مواصفات البحث الجيد  -
 صفات الباحث الناجح -
 تطوات البحث العلمي  -

 

W1 3 

2 
مناهج البحث 

 العلمي

  (              المنهج التاريتي
 االاستردادق(

  المنهج المقارن 

 المنهج التجريبي 
 ) االاستقرائي(

  المنهج الوصفي 
 ) االاستداللي(

W2,w3 6 

 البحث الوصفي 3

 صفي وتطورهمفهو  البحث الو 

  فوائد وايجابيات البحوث
 الوصفية

  تطوات المنهج الوصفي 

  مالحظات عامة عن المنهج
 الوصفي 

 ة الوصفية رأاسماستويات الد
ة رأاسات الماسحية ــ درأاس)الد

ة تحليا رأاسالحالة ــ د
 المحتوى( 

 ات المقارنة رأاسالد 

W4,w5 6 

 W6,w7 6 التعريف بالبحث النوعي   البحث النوعي 4



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 
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 ة للبحث التصائي العام
 النوعي 

  مقارنة بين البحث النوعي
 والبحث الكمي 

 جمع البيانات  أدوات 

  أدواتمالحظات عامة عن 
 جمع البيانات 

  المراجع والوثائق 

  االاستبيان 

  المقابلة 

  المالحظة 

5 
اتتبار نصف 

 الفصا
 4وحتى  1المواضيع من   -

W8 3 

5 
 تصمي  تطة البحث

ات البحث ءإجرا) 
 العلمي(

عنوان البحث وصفحة    -
 العنوان

 المقدمة -
 مشكلة البحث -
 فرضيات البحث  -
 تحديد المتغيرات في البحث -
 ية البحث وأهدافه أهم -
 المنهج الماستتد  في البحث  -
ات الاسابقة وعالقتها رأاسالد -

 ة الحالية )ان وجدت(رأاسبالد
 تعريف المصطلحات  -
 محتويات البحث  -
 قائمة أولية بالمراجع   -

W9,w10,
w11 

9 

6 
ااستتدا  المراجع 

والوثائق في البحث 
 العلمي

  التقييمات البحثية للوثائق
 والمراجع 

   متطلبات عامة في ااستتدا
الوثائق والمراجع في البحث 

 العلمي 

  الوثائق والمراجع
 ية والثانوية  األول)المصادر(

 الوثائق والمراجع البحثية  أنواع
 المطبوعة

  مصادر المعلومات
 ية لكتروناإل

 رق بين المراجع والهوامش الف
 ) الحاشية(

W12,w13 6 

7 
كيفية كتابة البحث 

 العلمي
 الصياغة العلمية الاسليمة -
 االقتباس -

W14 3 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 
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 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

 طرق كتابة المراجع -
 كتابة الحواشي والهوامش -

8 

كيفية ااستتالي 
النتائج والتوصيات 

وقائمة المراجع 
 النهائية والمالحق

  النتائج الماستتلصة وعالقتها
 والفرضيات بالمشكلة

 التوصيات وعالقتها بالنتائج 

  طرق كتابة قائمة المراجع
 النهائية

 المالحق 

W15 3 

 W16 3 في كا المواضيع الاسابقة االتتبار النهائي 9

 عدد األسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 
16 48 

 

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

 الرقم
Ord
er 

 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(نشطالتعل  الذاتي والتعاوني )األ -
 الراجعة  التغذية -
 التدريس المصغر  -
 المها  البحثية -
 دوارالمحاكاة ولعب األ -
-  
 ة الحاالترأاسد -

 

I. ة نططاألTasks and Assignments : 

الر
 قم
N
o. 

 النطاط / التكليف
Task/Assignment 

 األسبوع
Week due 

 الدرجة
Mark 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 
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يته والصفات أهمعرف منهج البحث العلمي موضحا  1
 احث التي يجب ان يتميز بها الب

W2 
 

2.5 

 W4 وضح مراحا كتابة البحث العلمي  2
 

2.5 

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

ومنهجيته، ااسئلة البحث، فرضياته ، الفترة الزمنية له 
 وقائمة مراجع اولية 

W9 

5 

ق اسبق بحث عن الموضوع الذمناقشة وتقيي  تطة ال 4
 وأن قدمته المجموعة أو الطالب/ة 

W11 10 

 

III. تعلملمصادر اLearning Resources : 

 Textbooks      :المراجع الرميسة

ية، اسالم، منهجية البحث العلمي في العلو  المالية والمصرفية اإل2019عبدالحلي  عمار غربي،  -1
   KIE Publicationsمطبوعات      )

دليا الباحث المبتدئ في موضوعات البحث وراسائا  ، منهجية البحث العلمي،2004ماثيو جيدر، -2
 ملكة ابيض  ،الماجاستير والدكتوراه

ية ، المركز دار، منهجية البحث في العلو  االقتصادية واإل 2018ـ 2017وهيبة عبد الرحي  ) معد(  -3
 الجامعي تامنغاست، معهد العلو  االقتصادية والتجارية وعلو  التياسير ، الجمهورية الجزائرية 

(، دار الكتاب الحديث، ئهاإجرا(، طرائق البحث العلمي )تقييمها و2002صالح مراد، وفوزية هادق ) -4
 جمهورية مصر العربية -القاهرة 

  Essential References المراجع المساعدة:

 :Learning Assessmentتقييم التعلم 

 الرقم
No. 

 ة التقييمأنطط
Assessment 

Tasks 

موعد التقييم/ اليوم 
 والتاريخ

Assessment day 
& date   

 الدرجة
Mark 

 الوزن النسبي 
)ناسبة الدرجة إلى درجة  التقيي  

 النهائي(
Weight 

 ةأنشطف وتكالي 1
المحاضرة الثانية  وحتى 

 عشرةحادق المحاضرة ال
10 10% 

 %5 5 كا األاسابيع حضور ومشاركة 2

 %15 15 الثامن اتتبار نصفي 3

 %10 10 الحادق عشر تقيي  التكاليف 4

 %60 60 الاسادس عشر االتتبار النهائي 5

 Total  100 100%المجموع 
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 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  
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ه، دار أاسامة للنشر أاساليب -ه أدوات –(، البحث العلمي: مفهومه 2005)آترينعبد الرحمن عدس و  1
 المملكة العربية الاسعودية  –والتوزيع، الرياض 

(، مقدمة في مناهج البحث العلمي، دار تلود، 2002نهارق )حاسن عواد الاسريحي وعبد العزيز ال  2
 المملكة العربية الاسعودية –جدة 

  Electronic Materials and Web Sites ية وإنترنت:    إلكترونمواد 

www.google.com 

 

i. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 

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

1 

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية 

 من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك. %75يلتزم الطالب بحضور  -
الطالب من دخول االمتحان في المقرر تقريرا بحضاااور وبياب الطالب للقسااام ويحرم  أساااتاذيقدم  -

 الحرمان من مجلس القسم. إقرارويتم  %25حال تجاوز الغياب 

2 

 :Tardyالحضور المتأخر 

 إذايا ورأستأخر لمدة ربع ساعة لثالث مرات في الفصل الد إذاللطالب حضور المحاضرة  يسمح -
لتزام يمنع من دخول المقررا وعند عدم اال أساااااتاذتأخر زيادة عن ثالث مرات يحذر طااااافويا من 

 المحاضرة.

3 

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان 

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20تأخر مقدار ) إذاال يسمح للطالب دخول االمتحان النهامي  -
 تغيب الطالب عن االمتحان النهامي تطبق اللوامح الخاصة بن ام االمتحان في الكلية. إذا -

4 

 :Assignments & Projectsمطاريع التعيينات وال

المقرر نوع التعيينات في بداية الفصاااااال ويحدد مواعيد تسااااااليمها وضااااااوابط تنفيذ  أسااااااتاذيحدد  -
 التكليفات وتسليمها.

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

5 

 :Cheatingالغش 

ن ومبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصااااااافي أو النهامي تطبق عليه المحة طااااااافي حال ث -
 الطالب.

في حال ثبوت قيام الطالب بالغش او النقل في التكليفات والمطاريع يحرم من الدرجة المخصصة  -
 للتكليف.

6 

 :Plagiarismاالنتحال 

عنه تطبق الالمحة الخاصاااة االمتحان نيابة  داءفي حالة وجود طاااخن ينتحل طاااخصاااية طالب أل -
 بذلك

7 
 :Other policies آخرىسياسات 

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

 
 

 

http://www.google.com/

