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I.  المقررعن المعلومات العامة: 

 اقتصاد اسالمي :المقرراسم   .1

 3502328 :هورقم المقرر رمز  .2

 :الساعات المعتمدة  .3

 اإلجمالي تدريب عملي سمنار ةمحاضر
3    3 

 / الفصل األولالمستوى الثالث :المستوى والفصل الدراسي  .4

 :()إن وجدتالمقرر السابقة لدراسةالمتطلبات   .5
 ال يوجد

 ال يوجد :()إن وجدتالمقررلدراسة المتطلبات المصاحبة   .6

 سالبكالوريوبرنامج  :المقررفيها تدريس يتم  /التيالبرنامج  .7

 اللغة العربية  :المقررلغة تدريس   .8
 فصلي :نظام الدراسة  .9

 انتظام :أسلوب الدراسة في البرنامج  .11

 حرم الجامعة  :المقررمكان تدريس   .11

 عبدا لله عيدروسد/  :المقرر مواصفات اسم معد  .12

  :تاريخ اعتماد مجلس الجامعة  .13

 

 

 

II.  المقرروصف: 
، في  قتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعيبين فلسفة كل من نظامي اال،   ةارق الجوهريو على الف فالتعر ،يتناول هذا المقرر 

التأكيد على أن لالقتصاد  وو المالية العامة ،  ،و التأمين ،الوساطة الماليةو  ، المشكلة االقتصادية ، و الملكية والتوزيع
بيان مدى فشل النظم االقتصادية الوضعية بسبب اعتناقها وتكريسها لمبدأ الفصل  و ، الشريعة مبادئذاتية تستند إلى  اإلسالمي

 ربط الطالب بالقضايا االقتصادية المعاصرة . ، و ة، ثم الفصل بين االقتصاد والدينبين الدين والدول
 

III. :مخرجات التعلم 

a1-  و  الوقف ،و الزكاة ، و  الملكية ،و ، لنظام االقتصادي اإلسالمياك ،هذا المقرر بمصطلحات يوضح كل ما يتعلق 
 .....التأمين التعاوني ، والمالية العامة.

a2– أمثلة على الملكية العامة وملكية الدولة والملكية الخاصة عطيي. 
b1– مساوئ النظامين الرأسمالي واالشتراكي  ، النظرية تهدراس من خالل  يستنتج. 
b2– حل المشكلة االقتصادية ، والملكية ، و التأمين، و المالية  في، االقتصاد االسالمي و الوضعي ات ، بين يقوم بعدة مقارن

 العامة .
c1 -   إلى جدارة االقتصاد االسالمي في حل المشكالت االقتصادية المعاصرة. يطمئن 
c2– بضرورة الرجوع إلى األحكام الشرعية في كافة المعامالت المالية المعاصرة. يؤمن 
d1-  .يتفاعل بإيجابية ويعمل بكفاءة ضمن زمالئه، وخاصة عند التكليفات البحثية الجماعية 
d2– ،مصادر في هذا كله  ويستخدم  ا األحكام الشرعية المتعلقة بفقه العبادات كذو  يطور قدارته اإللقائية والخطابية واإلقناعية

 نفسه. طويرمتنوعه في ت
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IV. التدريس والتقويم اتباستراتيجي مخرجات التعلم مواءمة 

 :والتقويمتدريس ال استراتيجيةب (المعارف والفهم)المقررمخرجات تعلم  مواءمةأوال: 
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس  / المعرفة والفهم المقررمخرجات 

a1-  كل ما يتعلق بمصطلحات يوضح
في هذا المقرر كالنظام االقتصادي 

اإلسالمي ،الملكية ، الزكاة ، الوقف ،  
 التأمين التعاوني ، والمالية العامة...

 المحاضرة. 
الحوار والمناقشة، التكليفات 

لتعلم والتعليم ا الجماعية والفردية،
،القراءة الخارجية  الذاتي والتعاوني

 . 
 

 التحريريةاالختبارات 
 تلخيص المادة العلمية  األسئلة القصيرة،

تقييم التقارير والواجبات والتكليفات الجماعية  
 المادة العلمية . . إعداد والفردية التكليفات

a2–  يعطي أمثلة على الملكية العامة
 وملكية الدولة والملكية الخاصة.

 

 :                               التدريس والتقويم ةباستراتيجي (الذهنيةالمهارات )المقررمخرجات تعلم  مواءمة ثانيا:
 استراتيجية التقويم   استراتيجية التدريس / المهارات الذهنيةالمقرر مخرجات

b1–  ، يستنتج من خالل  دراسته النظرية
  واالشتراكي، النظامين الرأسمالي  مساوئ 

التكليفات الجماعية والفردية، 
 والمناقشة.. والحوار

 العصف الذهني.

 اختبارات تحريرية.
تقيم التقارير والقراءة التحليلية والتكاليف 

 الجماعية والفردية.
 االختبارات الشفهية.

 مالحظة األداء.
 

b2–  يقوم بعدة مقارنات ، بين االقتصاد
االسالمي و الوضعي ، في حل المشكلة 

االقتصادية ، والملكية ، و التأمين، و 
 المالية العامة .

 
 

 :والتقويمتدريس ال استراتيجيةب (المهنية والعمليةالمهارات )المقررمخرجات تعلم   مواءمة ثالثا:
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس المهارات المهنية والعملية/ المقررمخرجات 

c1 -  يطمئن  إلى جدارة االقتصاد االسالمي
 االقتصادية المعاصرة.في حل المشكالت 

التكليفات الجماعية والفردية، 
 مجموعات النقاش.

 التعلم الذاتي.
 التعلم التعاوني.

 

 اختبارات تحريرية وشفهية.
 األسئلة القصيرة.

 تقيم التكليفات. 
 .مالحظة األداء

 

c2–   يؤؤؤ من ورؤؤؤرررة الرجؤؤؤحك إلؤؤؤى ا حكؤؤؤا
الشؤؤؤؤؤري ة فؤؤؤؤؤؤي الافؤؤؤؤؤة المعؤؤؤؤؤؤامالت المال ؤؤؤؤؤؤة 

  المعاصرة.

 

 :والتقويمتدريس ال ةياستراتيجب( المهارات العامة)المقررمخرجات تعلم  مواءمةرابعا: 
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس المقرر مخرجات

d1-   يتفاعل بإيجابية ويعمل بكفاءة

ضمن زمالئه، وخاصة عند التكليفات 

 البحثية الجماعية.

 التعليم الذاتي، التعلم التعاوني
 .عمل حوارات 

 والمشاريع والتكليفات. 
 والمناقشة

 شفهية وتحريرية. اختبارات
 المالحظة.

 تقيم التقارير والتكاليف والواجبات.
 واألسئلة القصيرة.

 

d2–  ناعية،  واإلق يطور قدارته اإللقائية

في هذا ويستخدم  وكذلك معلوماته الفقهية 

 نفسه. هيكله مصادر متنوعه في تفق
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V. الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم المقصودة  المقرر مواضيع كتابةتحديد و

 مع تحديد الساعات المعتمدة لها.   للمقرر
 

 المقررى محتومواضيع وحدات / كتابة

 الجانب النظري                                                         أوال:

الر

 قم

 / موضوعاتوحدات

 المقرر
 المواضيع التفصيلية

عدد 

 األسابيع

الساعات 

 الفعلية
 المقررمخرجات تعلم 

1 

 
 

         :األول الفصل   
 منهج ر التعريفال

  . المنهج االيجابي ر المنهج المع اري 
 .النظرية االقتصادية ر النظا  االقتصادي -

المنهج المع اري مهم الأهم ة  -
 .المنهج االيجابي

دراسة النظا  االقتصادي تعني وما   -
 .يجب أن يكحن 

 .ما هح النظا  االقتصادي  -

1 3 a1 a2,b1,b2,,c1,c2 

 

2 

 
   

 الثاني:  الفصل   
 المشكلة االقتصادية

      

ك ف راجهت ا نظمة  -
 .مشكلة الندرة

 .االسال  لنظا  االقتصاديا -

تك  ف الحاجات ر يد   -
 المبالغة في الرغبات

2 6 a1 a2,b1,b2,,c1,c2 

3 

     
 
 
 

  :الثالث الفصل      
 ملك ةال        

 .معنى الملك ة -

ملك ة في النظا  ال -
 .الرأسمالي

الملك ة في النظا   -
 . االشتراكي

الملك ة في االقتصاد  -
 . االسالمي

ضحاوط الملك ة الفردية في  -
 االقتصاد  االسالمي

 عامةضحاوط الملك ة ال -
 في االقتصاد  االسالمي

 الملك ة االجتماي ة -

3 9 a1 a2,b1,b2,,c1,c2 
 

4 

 الفصل الربع :
 التحزيع

 

التوزيع في ظل نظام  -
 . االسالم

 –الزكاة ) تعريفها  -

2    6      a1 a2,b1,b2,,c1,c2 



 اقتصاد اسالمي مواصفات مقرر:
 

 5 

     
 

 –األموال التي تجب فيها 
 . مصارف الزكاة (

5 

 
                                                    خامس: الفصل ال

الحساطة المال ة في 
ظل االقتصاد 

 .االسالمي .

 .وظيفة الوساطة المالية -

 .فكرة المصرف الربوي  -

 .صيغ التمويل االسالمية -

صيغ التمويل المعتمدة  -
 .على المداينة

الص غ التمحيل المعتمدة  -
 . يلى المشارالة

 

2 6 a1 a2,b1,b2,,c1,c2 
 

 

  
 

 الفصل السادس :    
 الحقف        

 معنى الوقف . -

 أنواع الوقف  -

الشخصية االعتبارية  -
 للوقف.

موقع الوقف في النظام  -
 االقتصادي االسالمي .

 تثمير األوقاف . -

 بعض صور الوقف . -

المبررات االقتصادية  -
 للوقف .

 األوقاف المالية . -

1 3  

 

 الفصل الساوع :  
 التأم ن التعارني  

 تعريف التأمين . -

 أطراف عقد التأمين . -

 أنواع التأمين . -

 أراء الفقهاء في التأمين . -

2 6  

 

 
 الفصل الثامن :

المال ة العامة في ظل 
النظا  االقتصادي 

 االسالمي

المالية العامة في ظل  -
 النظام الرأسمالي .

ظل المالية العامة في  -
النظام االقتصادي 

 االسالمي .

 إيرادات مخصصة . -

 ممتلكات الحكومة إيرادات  -

 العامة .النفقات  -

2 6  

 45 15                                                                          إجمالي األسابيع والساعات
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VI. استراتيجية التدريس: 

 المحاضرة -1

 لححار رالمناقشة.ا -2

 مجمحيات النقاش. -3

 التكل فات الفردية رالجماي ة. -4

 الذاتي، لعب ا درار، دراسة الحالة.حل المشكالت، العصف الذهني، رالتعلم  -5

 

 

VII. :التعيينات والتكليفات 
 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم التكليف/النشاط الرقم

النوازل التي مسائل في فقه  عمل 1
 جانب االقتصادي لها عالقة بال

، بيع المرابحة لآلمر بالشراءمثل 
 .المنتهية بالتمليك ةجار اإل

a1,b2,c1,d1,d2 الثالث، ر 
 الحادي يشر

4 

قيام الطالب بتقديم المادة العلمية  2
 .باستخدام أجهزة العرض  .

a1,a2,b1,c1,c2,d1.d2 3 الثالث يشر 

تكليف الطالب  بإرسال الواجبات  3
المنزلية واألبحاث عن طريق 

 البريد اإللكتروني .

a1,b1,c2,d1,d2 3 الخامس يشر 

 
 

VIII. :تقويم التعلم 

 الدرجة  األسبوع يموالتق أنشطة الرقم

نسبة الدرجة إلى 

يم ودرجة  التق

 النهائي

 المخرجات التي يحققها

 a1,a2,b1.b2.c1.c2,d1,d2 %10 10 طوال الترم واجبات ال 1

 a1,a2,b1.b2.c1.c2 %10 10 8 تكليف بالبحث  2

 a1,a2,b1.b2.c1.c2 %20 20 7 اختبار منتصف الفصل 3

 a1,a2,b1.b2.c1.c2 %60 60 6 االختبار النهائي 4
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IX. تعلملمصادر ا: 

 )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 : ) ال تزيد عن مرجعين(ةجع الرئيساالمر
 .  السعحدية -جدة  ،دار الجاحظ للنشر ر التحزيع ، 4مقدمة في أصحل االقتصاد االسالمي ،ط  -1

 .. 1160هؤ ؤؤ 1460، لبنان،  م سسة الرسالة، 1، ط ، ، د سع د سعد مرطان االسالمي مدخل للفكر االقتصادي -2

 المساعدة المراجع

 .1424،منار السبيل في شرح الدليل .الرياض  –مكتبة الرشد ، 1ط  ،عبد الحي النجار د. مصلح –تأصيل االقتصاد اإلسالمي  .1

      1161 - 1461بيروت ،–الدار الشامية ، دمشق  –، دار القلم 1أصول االقتصاد االسالمي ، د رفيق بونس المصري ،   ط  .2

 وإنترنت:    )إن وجدت( مواد إلكترونية

 /http://www.aljazeera.net/eBusinessمحقع االقتصاد را يمال  -1
 http://www.meshkat.net/new/home.phpشبكة المشكاة اإلسالم ة  - -2
 اإلصدار الراوع . –المحسحية الشاملة   -3

  .2002هؤ ؤ1424اإلصدار الثاني –الجامع الكب ر لكتب التراث العربي راإلسالمي -4

 

 

X.  المقررالضوابط والسياسات المتبعة في. 

 ف ما يتعلق واآلتي: للمقرر وعد الرجحك للحائح الجامعة يتم التاوة الس اسة العامة

يعتبر  متى  و نسبته، ووكيفيته  الغياب يعتمد ومتى الحضور سياسة تحدد: التعل م ة الفعال ات حرحر س اسة  .1
 المقرر من محروما   الطالب

يتم السماح بالتأخر إلى ربع ساعة من أول المحاضرة بشرط أن يكون التأخر مبررا  ومقبوال  لدى مدرس المتأخرالحرحر:  .2
 المادة، وفي حالة التأخر أكثر من ربع ساعة يتم االعتذار عن قبول الطالب بحضور المحاضرة.

تحديد السياسات المتبعة في حاالت الغياب عن االمتحان وتوصيفا لسياسة المتبعة في  حاالت  :االمتحان ضحاوط  .3
 تأخر الطالب عن االمتحان. بحسب الدليل

يكلف الطالب ببعض األنشطة العلمية الرديفة للمادة كالتقارير والتلخيصات المهمة، وعرضها  رالمشاريع: التع  نات  .4
 بالقاعة، ومناقشتها من قبل االستاذ المشرف وزمالء الطالب.

 .الغش طرائق من طريقة بأي التكاليف أوفي االمتحانات في إماالغش  حال في المتبعة السياسات هنا تحدد الغش:  .2

 .حدوثهفيحال  المتبعة إلجراءات هوا وحاالت االنتحال تعريف يحدد االنتحال:  .6

 الخ ..... التكليفات تسليم ومواعيد تالموبايال استخدام يمثل أخر سياسات أي أخرى: س اسات  .7
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I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 االسم عبدالله ابراهيم عيدروس  / أسبوعيا(3)  السايات المكتب ة

 المكان ورقم الهاتف 713127743 -صنعاء  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

      
Aidaros72@yahoo.com البريد اإللكتررني 

 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 االقتصاد االسالمي               :اسم المقرر  .1

 3502328 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

  3    3 

 األول المستوى والفصل الدراسي:  .4

 ال توجد :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  .5

 ال توجد (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت  .6

 سبكالوريو :البرنامج/ البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر  .7

 اللغة العربية :لغة تدريس المقرر  .8

 حرم الجامعة مكان تدريس المقرر:   .9

 
III. المقرر الدراسي:  وصف 

الفارق الجوهري بين فلسفة كل من نظامي االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي يتناول هذا المقرر التعرف  على الوقوف على 
، في المشكلة االقتصادية ، و الملكية والتوزيع ، و الوساطة المالية، و التأمين، و المالية العامة ، و التأكيد على أن لالقتصاد 

االقتصادية الوضعية بسبب اعتناقها وتكريسها لمبدأ الفصل اإلسالمي ذاتية تستند إلى مبادئ الشريعة ، و بيان مدى فشل النظم 
 .بين الدين والدولة، ثم الفصل بين االقتصاد والدين ، و ربط الطالب بالقضايا االقتصادية المعاصرة .

 
IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

a1--  الملكية ، الزكاة ، الوقف ،  التأمين يوضح كل ما يتعلق بمصطلحات في هذا المقرر كالنظام االقتصادي اإلسالمي،
 التعاوني ، والمالية العامة......

a2– .يعطي أمثلة على الملكية العامة وملكية الدولة والملكية الخاصة 
b1– دراسته النظرية ، مساوئ النظامين الرأسمالي واالشتراكي .من خالل   يستنتج 
b2–  و الوضعي ، في حل المشكلة االقتصادية ، والملكية ، و التأمين، و المالية يقوم بعدة مقارنات ، بين االقتصاد االسالمي

 .العامة
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c1 - .يطمئن  إلى جدارة االقتصاد االسالمي في حل المشكالت االقتصادية المعاصرة 
c2– .يؤمن بضرورة الرجوع إلى األحكام الشرعية في كافة المعامالت المالية المعاصرة 

 d1-   يعمل بكفاءة ضمن زمالئه، وخاصة عند التكليفات البحثية الجماعية.يتفاعل بإيجابية و 
d2– يطور قدارته اإللقائية والخطابية واإلقناعية،  وكذا األحكام الشرعية المتعلقة بفقه العبادات  ويستخدم  في هذا كله مصادر

 متنوعه في تطوير نفسه.

. 

 

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 األسبوع المواضيع التفصيلية وحدات المقرر الرقم
الساعات 

 الفعلية

1 

   
 

     الفصل األول:    
 المنهج ر التعريف

 

 المنهج االيجابي ر المنهج المع اري -         
. 

النظرية االقتصادية ر النظا   -
 االقتصادي.

المنهج المع اري مهم الأهم ة  -
 المنهج االيجابي.

دراسة النظا  االقتصادي تعني  -
 أن يكحن.وما يجب 

 ما هح النظا  االقتصادي. -

1 3 

2 

    
 الفصل  الثاني:

 المشكلة االقتصادية

ك ف راجهت ا نظمة مشكلة  -
 الندرة.

 النظا  االقتصادي االسال . -

تك  ف الحاجات ر يد  المبالغة  -
 . في الرغبات

2 6 

3 

 
 

 الفصل  الثالث:    
 الملك ة        

 معنى الملك ة. -

 الرأسمالي.الملك ة في النظا   -

 الملك ة في النظا  االشتراكي  -

الملك ة في االقتصاد  -
 االسالمي .

ضحاوط الملك ة الفردية في  -
 االقتصاد  االسالمي

ضحاوط الملك ة العامة في  -
 االقتصاد  االسالمي

 الملك ة االجتماي ة -

3 9 
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 الفصل الربع :

 التحزيع
 

 

ا محال التي  –الزالاة ) تعريفها  -
مصارف الزالاة ( .  –تجب ف ها 

 التحزيع في ظل نظا  االسال  

ا محال التي  –الزالاة ) تعريفها  -
 مصارف الزالاة ( . –تجب ف ها 

5 

 
الفصل الخامس:                                                     

الحساطة المال ة في ظل 
 االسالمي ..االقتصاد 

 وظيفة الوساطة المالية. -

 فكرة المصرف الربوي. -

 صيغ التمويل االسالمية. -

صيغ التمويل المعتمدة على  -
 المداينة.

الص غ التمحيل المعتمدة يلى  -
 المشارالة .

2 6 

 

 
 

 الفصل السادس :
 الحقف

 معنى الوقف . -

 أنواع الوقف  -

 الشخصية االعتبارية للوقف. -

موقع الوقف في النظام  -
 االقتصادي االسالمي .

 تثمير األوقاف . -

 بعض صور الوقف . -

 المبررات االقتصادية للوقف . -

 ا رقاف المال ة . -

1 3 

 

 الفصل الساوع :
 التأم ن التعارني

 تعريف التأمين . -

 أطراف عقد التأمين . -

 أنواع التأمين . -

 أراء الفقهاء في التأم ن . -

2 6 

 

 
 الفصل الثامن :

ظل النظا  المال ة العامة في 
 االقتصادي االسالمي

المالية العامة في ظل النظام  -
 الرأسمالي .

المالية العامة في ظل النظام  -
 االقتصادي االسالمي .

 إيرادات مخصصة . -

 إيرادات ممتلكات الحكومة  -

 النفقات العامة . -

2 6 
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VI. استراتيجية التدريس 

 المحاضرة .1

 والمناقشة.لحوار ا .2

 مجموعات النقاش. .3

 التكليفات الفردية والجماعية. .4

 حل المشكالت، العصف الذهني، والتعلم الذاتي، لعب األدوار، دراسة الحالة. .5

 
 
 

 

VII. :التكليفات / المهام 

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع التكليف/النشاط الرقم

عمل مسائل في فقه النوازل التي لها  1
االقتصادي  مثل عالقة بالجانب 

بيع المرابحة لآلمر بالشراء، اإلجارة 
 .المنتهية بالتمليك.

الثالث، والخامس، الحادي 

 عشر

4 

قيام الطالب بتقديم المادة العلمية  2
 باستخدام أجهزة العرض  .

 3 الثالث عشر

 3 الخامس عشر  3
 
 
 
 

VIII. :تقويم التعلم 

 موضوعات التقويم الرقم
موعد التقويم/ 

 والتاريخاليوم 
 الدرجة

 الوزن النسبي 

)نسبة الدرجة إلى درجة  
 التقويم النهائي(

 10% 10 طوال الترم واجبات ال 1

 10% 10 طوال الترم تكليف و حضور  2

 %20 20 7 اختبار منتصف الفصل 3

 %60 60 16   االختبار النهائي 4

 %111 111 المجموع 

 

 

 

IX. :مصادر التعلم 

 السعحدية .  -،دار الجاحظ للنشر ر التحزيع ، جدة  4مقدمة في أصحل االقتصاد االسالمي ،ط  -1
 .. 1160هؤ ؤؤ 1460، م سسة الرسالة ، لبنان، 1مدخل للفكر االقتصادي االسالمي ، د سع د سعد مرطان ، ، ط -2

 المراجع المساعدة

 الرياض .  –،مكتبة الرشد  1د. مصلح يبد الحي النجار، ط  –تأص ل االقتصاد اإلسالمي  -1
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 1161 - 1461ب ررت ،–الدار الشام ة ، دمشق  –، دار القلم 1أصحل االقتصاد االسالمي ، د رف ق بحنس المصري ،   ط  -2

 : محاد إلكتررن ة رإنترنت:    )إن رجدت(

 /http://www.aljazeera.net/eBusinessمحقع االقتصاد را يمال  -1

 http://www.meshkat.net/new/home.phpشبكة المشكاة اإلسالم ة  - -2

 اإلصدار الراوع . –المحسحية الشاملة   -3

  .2115هؤ ؤ1424اإلصدار الثاني –الجامع الكب ر لكتب التراث العربي راإلسالمي -4
 

 
 الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر: -5

 الطالب يعد ومتى ونسبته، وكيفيته الغياب يعتمد ومتى الحضور سياسة تحدد: التعل م ة الفعال ات حرحر س اسة  .1
 . المقرر من محروما  

يتم السماح بالتأخر إلى ربع ساعة من أول المحاضرة بشرط أن يكون التأخر مبررا  ومقبوال  لدى  المتأخر الحرحر:  .2
 أكثر من ربع ساعة يتم االعتذار عن قبول الطالب بحضور المحاضرة. مدرس المادة، وفي حالة التأخر

 حاالت  في المتبعة لسياسة وتوصيفا االمتحان عن الغياب حاالت في المتبعة السياسات تحديد :االمتحان ضحاوط  .3
 بحسب الدليل.االمتحان عن الطالب تأخر

يكلف الطالب ببعض األنشطة العلمية الرديفة للمادة كالتقارير والتلخيصات المهمة، وعرضها  رالمشاريع: التع  نات  .4
 بالقاعة، ومناقشتها من قبل االستاذ المشرف وزمالء الطالب.

 .الغش طرائق من طريقة بأي التكاليف أوفي االمتحانات في إما غشالذي  فيحال المتبعة السياسات هنا تحدد الغش:  .5

 .حدوثه حالة في المتبعة اإلجراءات هو وحاالت النتحال تعريفا يحدد االنتحال:  .6

 الخ ..... التكليفات تسليم ومواعيد لتيلفون ا ام ستخد مثال أخرى  سياسات أيأخرى: س اسات  .7
 

 


