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 قسم :  طب األطفال     كلية الطب

 "    Master of science in Bioethics"         في األخالقيات الحيويةالعلوم ماجستير 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المستوي األول

 /الرمز

 الرقم

CODE/ 

NO. 

المتطلب  اسم المقرر

 السابق

 

 (Creditsالوحدات الدراسية )

 عربي
نظري  إنجليزي

(Th.) 
 تمارين

عملي 

Pr.)) 

مد معت

(Total) 

خلق ٦٠١  601 ETHS األخالقيات  أصول

اإلسالميةالحيوية   

Fundamental of 

Islamic Bioethics 
 1 1 0 2 

خلق ٦٠٢  602 ETHS  في المدارس الفكرية

 أخالقيات

Ethics School of 

thoughts 
 1 1 0 2 

خلق ٦٠٣  603 ETHS  منهج التحليل النقدي

 في أخالقيات

Critical thinking in 

bioethics 
 1 1 0 2 

بحث ٦٠١  601 RES  في فلسفة البحوث

 أخالقيات الطب

Empirical research 

in ethics 
 1 1 0 2 

 8 المجموع

 ثانيالمستوي ال

 /الرمز

 الرقم

CODE/ 

NO. 

المتطلب  اسم المقرر

 السابق

 

 (Creditsالوحدات الدراسية )

 عربي
نظري  إنجليزي

(Th.) 
 تمارين

عملي 

Pr.)) 

معتمد 

(Total) 

بحث ٦٠٢  602 RES  مقدمة في البحوث

 الكمية

Introduction to 

Quantitative Research 
٦٠١ 

 2 0 1 1 بحث

بحث ٦٠٣  603 RES  مقدمة في البحوث

 النوعية

Introduction to 

Qualitative Research 
٦٠١ 

 2 0 1 1 بحث

خلق ٦٠٤  604 ETHS األخالقيات الحيوية 

 التطبيقية

Applied Bioethics خلق٦٠٢  
2 1 0 3 

خلق ٦٠٥  605 ETHS  أخالقيات العناية

 الصحية

Medical care Ethics خلق٦٠٢  
1 1 0 2 

 9 المجموع
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 ثالثالمستوي ال

 /الرمز

 الرقم

CODE/ 

NO. 

المتطلب  اسم المقرر

 السابق

 

 (Creditsالوحدات الدراسية )

 عربي
نظري  إنجليزي

(Th.) 
 تمارين

عملي 

Pr.)) 

معتمد 

(Total) 

خلق ٦٠٦  606 ETHS أخالقيات البحث  Research Ethics خلق٦٠٢  1 1 0 2 

بحث ٦٠٤  604 RES تحليل البيانات الكمي Data analysis: 

Quantitative 

بحث٦٠٢  
1 1 0 2 

بحث ٦٠٥  605 RES تحليل البيانات النوعي Data analysis: 

Qualitative 

بحث٣٦٠  
1 1 0 2 

خلق ٦٠٧  607 ETHS ندوة Seminar خلق٦٠٥  0 3 0 3 

 9   المجموع

 رابعالمستوي ال

 /الرمز

 الرقم

CODE/ 

NO. 

المتطلب  اسم المقرر

 السابق

 

 (Creditsالوحدات الدراسية )

 عربي
نظري  إنجليزي

(Th.) 
 تمارين

عملي 

Pr.)) 

معتمد 

(Total) 

خلق٠٠٦  600 ETHS الرسالة Thesis خلق٦٦٠     4 

 4 المجموع



 

3 

 

توصيف المقررات( 25)  

 يجب أن يتضمن توصيف المقرر العناصر الثالثة اآلتية: 

األهداف ويجب أن تتضمن: البعد المعرفي، والبعد المهاري،  .1

 والبعد الوجداني.

 الموضوعات. .2

 وسائل التقويم. .3

 

Course description should include the following 

three elements: 

1.Objectives that include: cognitive dimension, 

Skills dimension and emotional dimension 

 2 Content. 

3. Assessment methods. 

رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

 - (١،١،٠)٢ أصول األخالقيات الحيويّة اإلسالمية خلق ٦٠1

ف المقرر
صي

و
ت

 

 العام الهدف . 1

  إسالمي إليجاد حلول للمشاكل األخالقية التي تطرأ اثناء ممارسة المهن الصحية مفهومتقديم 

مهن ال مـمارسيبعض لقد نتج عن التطور الكبير في التكنولوجيا الطبية مشكالت ذات أبعاد أخالقيـة، كـما ازدادت االنتهاكـات األخالقيـة مـن قبـل 

أدى مؤخرا إلى كثرة  األمر الذيوالتلقيح الصناعي وغيرها، خاصة في المسائل الشائكة مثل التبرع باألعضاء البحوث الطبية الحديثة حية وبعض الص

 .المريضاالهتمام بأخالقيات الطب من منظور إسالمي ودورها في حماية حقوق 

 : . األهداف1

 تعريف الطالب بالمذاهب األخالقية اإلسالمية 

 حماية حقوق المريض من خالل االلتـزام بالـضوابط الـشرعيةبوسائل ريف الطالب  تع  
 وأساليبها.  تعريف الطالب بمصادر الشريعة اإلسالمية• 

 خاص تمكين الطالب من تحديد وربط االختصاص اإلسالمي المتعلق باألخالق بشكل عام وأخالقيات علم األحياء بشكل• 

 المعرفة والفهم • 

 سيحصل الطالب على المعارف الالزمة في: بنجاح،نتهاء من هذه الوحدة بعد اال

  اإلسالمية الطبأخالقيات • 

  األخالقيةاإلسالم والفلسفة • 

 كيف ينظم اإلسالم األخالق الطبية • 

 الفقه اإلسالمي، بشكل عام • 

 المهارات• 

 من: الطالبسيتمكن  بنجاح،بعد االنتهاء من هذه الوحدة 

  األخالقيةوقف اإلسالمي بشكل نقدي من التغييرات شرح الم• 

 في األخالق العادلة األخالقيةمن أجل شرح األمور  ى اإلسالميةالتواصل بشكل أفضل مع دور الفتاو• 

 

 . المحتوي 2

  اإلسالمي الطب من المنظورأخالقيات • 

  األخالقيةاإلسالم والفلسفة • 

 كيف ينظم اإلسالم األخالق الطبية • 

  اإلسالميالفقه أساسيات • 

 أساليب التقييم. -3

 بحوث مكتوبة قصيرة 

 ءزماللالعرض التقديمي ل 

 الطالب في المناقشات الفصليةة مساهم 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 2(1,1,0) Fundamental of Islamic Bioethics ETH 601 
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This module will concentrate on teaching and training students on an adequate and systematic 

Islamic way to look at ethical challenges in health care. It also will provide a systematic ways of 

providing answers to those challenges based on the Sharia’s law.   

It features also a number of lectures and activities that depict importance of Islamic Sharia’s and 

methods of standardization and analysis. Its aim is to provide a framework in which to recognize 

and examine ethical issues from Islamic point of view. 

1.Objectives  

Module Aim  
To Provide an understanding about the Islamic way of looking at bioethics’ dilemma  

 To familiarize students with Islamic schools of ethics;  

 To familiarize students with Islamic Shari'a sources and methods;  

 To enable students to identify and relate Islamic jurisdiction pertinent to ethics in 

general and bioethics in particular  

 Knowledge and understanding  

Having successfully completed this module the candidates will demonstrate knowledge and 

understanding of: 

 Islamic Bioethics  

 Islam and moral philosophy  

 How Islam regulates Medical Ethics  

 Islamic Jurisprudence, in general  

-Cognitive Skills 

Having successfully completed this module the candidates will be able to: 

 Explain critically the Islamic stand from ethical changes  

 Communicate better with the Islamic Fatwa houses in order to explain the ethical 

matters in fair manners 

 Engage in the literature by crystalizing the Islamic point of views in an acceptable 

academic way 

 2 Content. 

 Islamic Bioethics  

 Islam and moral philosophy  

 How Islam regulates Medical Ethics  

 Islamic Jurisprudence, in general  

3. Assessment methods.  

3.1.Assignments 

3.2.In-class presentation 

3.3.Students’ contributiion to class discussion 

Teaching and learning:   

 Lectures.  

 In-class discussion.  

 One to one consultation with the module coordinator  

Learning activities include:  

 Attending lectures  

 Contributing to class discussion  

 Doing independent research C
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رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

 - (٠،١،١)٢ المدارس الفكرية األخالقية خلق ٦٠2

ف المقرر
صي

و
ت

 

نظرة شامله عما يسمى بالبوصلة األخالقية.  إعطاءيركز هذا المقرر على أساسيات المدارس الفكرية األخالقية كنبذه تاريخية ونظرة معاصرة. وسيتضمن 

ألخالقيات التطبيقية حيث يقدم مبادئ المدارس األخالقية الفلسفية والنظم الفكرية للقرارات األخالقية بشقيها الفلسفي والتطبيقي. وسيكون هذا المقرر متطلباً لوس

ون مختلفة فيما بينها. كما سيقدم فهماً سيقدم التمهيد الضروري للنظر في المشكالت المعقدة ومدى اختالف المدارس الفكرية في النظر لها، وتقديم حلول قد تك

 متقدماً للجدل الفكري في هذا المجال.

 : . األهداف1

 الهدف العام:  

ونظرية الفضيلة( ومبادئ أخالقيات الطب  واألخالق، التبريري،وهي: ) الرئيسة،تهدف هذه الوحدة إلى تزويد الطالب بفهم شامل للنظريات المعيارية 

 وكذلك المفاهيم المستخدمة في المناظرات الكالسيكية والتفرقة بينها (،وما إلى ذلك والعدالة، ي،الذاتالحيوي: )الحكم 

 األهداف المحددة للوحدة:

 توفير فهم قوي للمفاهيم الرئيسة والفروق في الفلسفة األخالقية • 

 فهم الحجج األخالقية وتحليلها وتقييمها ونشرها وفقاً للمدارس الفكرية المختلفة• 

 استخدام المصادر الفلسفية ذات الصلة وفقاً لسياقها التاريخي. • 

 أهداف التعلم:

 المعرفة والفهم • 

 سيظهر الطالب المعرفة والفهم لما يلي: بنجاح،بعد االنتهاء من هذه الوحدة 

 االستفادة بشكل صحيح من المفردات الصحيحة• 

 فهم الحجج األخالقية وتحليلها وتقييمها ونشرها • 

 المهارات المعرفية •

 سيتمكن الطالب من: بنجاح،بعد االنتهاء من هذه الوحدة 

 التعبير عن أنفسهم بوضوح وبالغه في الكتابة• 

 . ت لحل المشكالت األخالقيهفهم األفكار المعقدة والمقترحات والنظريا• 

 . المحتوي 2

 المفاهيم الرئيسة والتمييز في الفلسفة األخالقية • 

 لسفية األخالقية الرئيسة وبناء الحجج المضادة الحجج الف• 

 المصادر الفلسفية ذات الصلة وفقاً لسياقها التاريخي• 

 كيفية قراءه األدبيات األخالقية بطريقه أكثر تفاعلية وعمقاً. • 

 أساليب التقييم. -3

 المهام• 

 العرض التقدمي في الفئة• 

 مساهمة الطالب في المناقشات مع زمالءه• 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 2(1,1,0) Ethics School of thoughts ETH 602 

This module will concentrate on the nature of moral issues and some of the theories that help us understand how the 

moral compass works in the context of medical practice. An introduction to the major theories provides a theoretical 

framework for the analysis of a range of complex problems in biomedical ethics. This module will also be an 

introduction to the applied bioethics in a way that it aims to develop a critical awareness of the principles and doctrines 

operating by providing the arguments and its counter arguments in critical thinking way.  

 

1.Objectives  

Module Aim  
This module aims to provide students with thorough understanding of the major normative theories, namely 

consequentialism, deontology, virtue theory) and principles of biomedical ethics (autonomy, justice etc.), and also 

concepts and distinctions used in classic debates (i.e. moral status, active/passive distinction, doctrine of double effect, 

bodily integrity). 
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 Module specific objectives: 

 To provide a robust understanding of the main concepts and distinctions in moral philosophy  

 To grasp, analyze, evaluate and deploy arguments based on different school of thoughts 

 To utilize pertinent philosophical sources and its historical context.  

 To understand moral philosophical arguments and construct counter-arguments for them. 

 

Learning Objectives: 

 Knowledge and understanding  

Having successfully completed this module the candidates will demonstrate knowledge and 

understanding of: 

 Recognize  the right socialized vocabulary 

 Identify thr philosophical sources and its historical context.  

 Understand moral philosophical arguments and counter argue them. 

 

 Cognitive Skills 

Having successfully completed this module the candidates will be able to: 

 express themselves clearly and succinctly in writing 

 comprehend complex ideas, propositions and theories 

 defend their opinions by understanding their inherited assumptions 

 2 Content. 

 the main concepts and distinctions in moral philosophy  

 the main moral philosophical arguments and construct counter-arguments  

 pertinent philosophical sources and their  historical context 

 how to read ethics literature in more engaging and analytical way  

3. Assessment methods.  

 Assignments 

 In-class presentation 

 Students’ contribution to class discussion 

 

رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

 - (٠،١،١)٢ منهج التحليل النقدي األخالقي خلق ٦٠3

ف المقرر
صي

و
ت

 

ي يوفرها التاألدوات من خالل تحليل تلك الفكرة مع  موثوقيةأكثر  ةلتوفير فكر دقيقةالالزمة للتفكير بطريقه باألدوات الطالب  تزويد هدف المقرر العام هو

 أنالتجريبية أو الحدس. وينبغي  األدلةم عاده من خالل هذه المهارات من الحقائق التي تفيد بان القيم المعيارية تقي  أهمية الجدل. وتنبع  وأدواتالمنطق العلمي 

 . وموثوقةقدي صحيحه مهارات التفكير النتطبيقات  ن تكونأصالحه فقط من خالل التفكير النقدي. ومن المرجح  األخيرةتكون هذه 

 : . األهداف1

 بشكل نقدي.  األخالقيةتهدف هذه الوحدة إلى تزويد الطالب بالمهارات الضرورية لالحتفاظ بمهارات التفكير النقدي وتطبيقها لتقييم المطالبات 

 ينبغي ان يكون المرشح قادرا علي: الوحدة،األهداف المحددة للوحدة: بنهاية • 

 المعيارية ةآلراء، والدفاع عنها استنادا إلى النهج االخالقيصياغة المطالبات وا •

 باستخدام أدوات التفكير المتقدم  ةخالقيالقضايا األ شةمناق •

 ئهابنا ةعادإاستخدام أدوات التحليل إلنشاء تقييم المطالبات و •
 أهداف التعلم:

 المعرفة والفهم • 

 عرفة والفهم لما يلي:الم الطالبسيظهر  بنجاح،بعد االنتهاء من هذه الوحدة 

 بين المطالبات واآلراء الربط الجيد• 
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 عميق للمطالبات وتقييمها بشكل نقدي الفهم ال• 

 المهارات المعرفية• 

 بعد االنتهاء من هذه الوحدة بنجاح، سيتمكن الطالب من:

 تعلم التفاوض بشكل مناسب • 

 أخالقي موقف أي ن االدعاءات الصادرة عفهم • 

 . المحتوي 2

 والفروق بينهما اآلراءتركيب االدعاءات و• 

 المعيارية األخالقيةمبادئ النهج • 

 أدوات التفكير المتقدم • 

 بنائها  وإعادةتقييم المطالبات • 

 أدوات المنطق• 

 أساليب التقييم. -3

 المنزلية والبحوث القصيرة المهام• 

 أمام زمالءه  يالعرض التقديم• 

 ية باستعمال أدوات المنطقالصف ةشلمناقفي االطالب  مشاركة• 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 2(1,1,0) Critical thinking in bioethics ETH 603 

This is module is going to equip students with the needed tools for thinking in a critical manner to provide a 

more reliable idea through analyzing those idea with the tools provided by the science logic and the 

argumentations tools. The importance of those skills is stemmed from the facts that the normative values are 

usually assessed through empirical evidence or intuition. The latter should only be valid through critical 

thinking. By critical thinking skills ideas are more likely to be valid and reliable.  

1.Objectives 

Module Aim  
This module aims to provide students with the skills to hold and apply critical thinking skills to assess 

moral claims critically.  

 Module specific objectives: by the end of the module, the candidate should be able to: 

 Formulate claims and opinions, and defend them based on normative ethical approaches 

 Discuss ethical issues using advanced thinking tools  

 Utilize analyzing tools to create assess and reconstruct claims  

Learning Objectives: 

 Knowledge and understanding  

Having successfully completed this module the candidates will demonstrate knowledge and 

understanding of: 

 To make association between claims and opinions 

 To deeply understand the claims and assess them critically  

 Using the tools of Logic to assess and validate claims  

 Cognitive Skills 

Having successfully completed this module the candidates will be able to 

 learn to negotiate appropriately  

 understand the claims of any position  

 substantiate claims and avoiding fallacies  

 2 Content. 

 claims and opinions 

 principles of normative ethical approaches 

 advanced thinking tools  

 assessment and reconstruction of claims  

 tools of Logic 

3. Assessment methods.  
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 Assignments 

 In-class presentation 

 Students’ contributiion to class discussion 

رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

 - (٠،١،١)٢ لسفة البحوث األخالقيةف بحث ٦٠1

ف المقرر
صي

و
ت

 

. والركيزة الثانية: البحث الفالسفة القدماءيعتمد على إحدى ركيزتين: األولى: التفكير المتجرد بالمنهج العقلي وقد استخدم هذا المنهج البد ألي قرار أخالقي أن 

ألسس المنهجية يس االعملي في محاولة للوصول إلى القيم األخالقية عن طريق النظر في الممارسات المجتمعية وبحثها منهجيا. لذا فإن هذا المقرر معنّي بتدر

 التي يبنى عليها الدليل األخالقي المستنبط بأدوات البحث االجتماعي.

ية: األدلة التجريبية التي ويمكن تبرير أي بيان أخالقي بطريقتين: األولى: التفكير التجريدي الذي يقوم به الفالسفة التقليديون باستخدام المنطق والحدس. والثان

ياة الحقيقية من خالل المالحظات والقياسات والتقييمات المباشرة. وتعنى هذه الوحدة بمجال البحوث المتعلقة باألخالقيات، تختبر تصوير األخالق في الح

لالسترشاد وفر أدله تجريبية والفلسفات البحثية ذات الصلة باألدلة البحثية المتعلقة باألخالقيات. حيث إن مجال األخالقيات التجريبية هو الميدان الذي يتوقع ان ي

 بها في االستدالل األخالقي.

ي من شانه ان يسد الفجوة ذلك أن األخالق العملية مدفوعة أساسا بالشعور بااللتزام تجاه ما يمارس فعلياً على المستوي المعياري. وتهتم به باعتباره المجال الذ

 بين الفالسفة التقليديين والممارسة اليومية.

 : . األهداف1

 الهدف العام

 ل نقدي. دف هذه الوحدة إلى تزويد الطالب بالمهارات التي يمكنهم الحصول عليها وتطبيق مهارات التفكير النقدي لتقييم المطالبات األخالقية بشكته

 األهداف المحددة للوحدة:• 

 أهداف التعلم:

 االستخدام الصحيح للتبرير التجريبي والفلسفي الصحيح • 

 شره وفقاً للمدارس الفكرية المختلفةفهم الحق وتحليله وتقييمه ون• 

 استخدام المناهج التجريبية الفلسفية ذات الصلة وسياقها التاريخي. • 

 المعرفة والفهم • 

 سيظهر الطالب المعرفة والفهم لما يلي: بنجاح،بعد االنتهاء من هذه الوحدة 

 التجريبية،التبرير الفلسفي لألخالقيات • 

 وث األخالقية.مفاهيم المنهجيات في البح• 

 التجريبيين األسيينالفرق بين األساليب العملية واألنشطة البحثية المعتمدة من قبل الخبراء • 

 المهارات المعرفية• 

 سيتمكن الطالب من: بنجاح،بعد االنتهاء من هذه الوحدة 

 التعبير عن أنفسهم بوضوح وبالغه في الكتابة• 

 فهم المنهجيات المعقدة• 

 . المحتوي 2

 المناهج التجريبية الفلسفية ذات الصلة وسياقها التاريخي •

 المغالطة الطبيعية وردودها. • 

 المنهجيات الفلسفية التجريبية • 

 التجريبية،التبرير الفلسفي لألخالقيات • 

 األخالقية،مفاهيم المنهجيات في البحوث • 

 أساليب التقييم. -3

 المهام المنزلية • 

 زمالئه  العرض التقديمي أمام• 

 المناقشة الصفية  الطالب فيمشاركة • 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 2(1,1,0)  Empirical research in ethics RES 601 
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Any moral statement can be justified in two ways. The first is by abstract thinking which is done by 

traditional philosophers using logic and intuition. The second is mainly using the empirical evidence which 

is testing the depiction of morality in real life by first hand observations, measurements, and assessments. 

This module is concerned with the field of research in ethics and what are the research philosophies when 

it comes to ethics research evidence. The field of empirical ethics is the field that is expected to provide 

empirical evidence to inform moral reasoning. 

Empirical ethics is mainly driven by the feeling of obligation to towards what is practiced in a normative 

level. It is praised as the field that would bridge the gap between the traditional philosophers and the day-

to-day practice. 

1.Objectives 

Module Aim  
This module aims to provide students with the skills to held and apply critical thinking skills to assess 

moral claims critically.  

 Module specific objectives: 

Learning Objectives: 

 correctly utilizing the right empirical and philosophical justification  

 grasp, analyze, evaluate and deploy the right based on different school of thoughts  

 utilize pertinent philosophical empirical approaches and its historical context.  

 Understand empirical philosophical methodologies and to choose among them the best 

methodology to answer questions. 

 Knowledge and understanding  

Having successfully completed this module the candidates will demonstrate knowledge and 

understanding of: 

 the philosophical justification of the empirical ethics, 

 the concepts of the methodologies in ethics research, 

  the difference between the practical methods and the research activities adopted by empirical 

ethicists 

 Cognitive Skills 

Having successfully completed this module the candidates will be able to: 

 express themselves clearly and succinctly in writing 

 comprehend complex methodologies 

 defend their methodology of choice by understanding weakness and strengths 

 understand the different evidences ranking in ethics  

3. Assessment methods.  

 Assignment (summative essay( 

 In-class presentation 

Students’ contribution to class discussion 
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رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

 بحث ٦٠1 (٠،1،1)2 مقدمة في البحوث الكمية بحث٦٠2

ر
ر
ف المق

صي
تو

 

 .التطبيقية األخالقيات لخدمة وأنواعه وتصنيفه الكمي البحث الطالب سيتعلم المقرر هذا في 
 المسحية االستبانات من مختلفة أنواع عرض وسيتم. التصميم ناحية نالبحثية م المقترحات في والنظر الكمية البحوث تصميم في لبحثيةا الطلبة قدرة المقرر هذا سينمي

 الكمي لتحليلا ناحية من هذا يلي الذي للمقرر بتجهيز الطال وسيتم. ستباناتالا لتعبئة الشخصية المقابالت وتقنيات ستباناتالا تصميم تالبيانات ومهارا وتجميع

 متخصصة إحصائية برامج باستخدام

 : . األهداف1

اكتساب بتصاميم بحوث أخالقيات البيولوجيا. وسوف تسمح للطالب  فيالنحو المطبق  ىالتخطيط الكمي للبحوث عل منهذه الوحدة الدراسية الطالب  ستُمكن

أيضا مهارات في  ونكتسبيسومن المسوحات كمصادر لجمع البيانات.  مختلفةأنواع  على سيتعرف الطالبوالخبرة في بناء المقترحات البحثية والتقييم النقدي. 

  SPSSوذلك باستخدام برنامج  وتقديمها،سيكتسب الطالب المهارات في تحليل البيانات وجراء المقابالت. إتصميم االستبيانات وجمع البيانات وتقنيات 
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 األهداف -١

 من: الطالبسيتمكن  الوحدة،بنهاية هذه 

 األهداف المعرفيه

 تعيين المعايير الصحيحة الختيار البحث الكمي • 

 "أهداف البحث" وخصائصها. ىالتعرف عل• 

 د المتغيرات ومقاييس القياسات.يحدت• 

 المهارات

 مختلف التصاميم البحثية القيمة  إدراك• 

 معرفه تقنيات أخذ العينات.• 

 ت.الدفاع عن الطرق المختارة لجمع البيانا• 

 واستخدام اإلحصاءات االستداللية   اإلحصائية تاإلدارااستخدام • 

  المحتوي

 والتدخل( تحليلي، وصفي،مقدمه لمختلف التصاميم البحثية )• 

 يات مراجعه األدب• 

 متغيرات الدراسة.• 

 أخذ العينات وطرق جمع البيانات.• 

 وصالحيه القياسات ومصادر األخطاء. موثوقية• 

 قييم. أساليب الت-٣

 أمام زمالءه العرض التقديمي • 

 المشاركة النشطة في مناقشة زمالئه • 

 SPSSبرنامج باستخدام البحثية البيانات من تحليل مجموعه • 

 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

RES 601 2(1,1,0) Introduction to Quantitative Research RES 602 

This module will introduce the students to quantitative research planning as applied to 

bioethics research designs. It will allow the students to gain experience in the construction of 

research proposals and critical appraisal. The students will be acquainted with different types 

of surveys as sources of data collection. Skills in questionnaire design, data collection and 

interviewing techniques will also be gained. Students will acquire the skills in data analysis 

and presentation, using SPSS software program  

1.Objectives  
By the end of this course, the participant will be able to: 

Knowledge 

 Set the right criteria to choose quantitative research  

 Be acquainted with “research objectives” and their characteristics. 

 Select variables and scales of measurements. 

 Be acquainted with different quantitate research designs  

Skills: 

 Applying  sampling techniques. 

 Defend the chosen methods of data collection. 

 Validate research tools  

 Statistical tools utilization and using inferential statistics   

 2 Content. 

 Introduction to different research designs (Descriptive, analytic, and intervention) 

 Literature review  
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 Study Variables. 

 Sampling & Methods of Data Collection. 

 Reliability & Validity of Measurements & Sources of Errors. 

3. Assessment methods.  

 Home Assignments 

 In-class presentation 

 Students’ contributiion to class discussion 

 Analysis od a dataset using SPSS  

 

رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

 بحث ٦٠1 (٠،1،1)2 نوعيةمقدمة في البحوث ال بحث٦٠3

ف 
صي

و
ت

المقرر لما
 

 عليها التوافق يتم طريقة باستخدام سؤال على اإلجابة البحوث المختلفة يحاول أنواع من بحث كأي أنه فبرغم. وأهميته النوعي البحث عن نبذة المقرر هذا يقدم
 لدي رواجا النوعي البحث القى لذا فقد نظر العينة بوجهة معني ولكونه. البحث مكان العينة نظر وجهة من البحثي التساؤل عن يتميز بإجابته أنه إال البداية، قبل

المختلفة  وطرقه البحث النوعي أصول تدريس وسيتم. القياألخ اإلشكال ذات العلوم من والعديد اإلنسان علم علم االجتماع، القانون، مثل التخصصات من العديد
 .للتحليل وتجهيزها وصفهاو المعلومات  تجميع في

 ىعل لإلجابة األدلةجمع بالتحديد للتحقيق )تصميم البحث(  ةسؤال بطريقه محدده مسبق ىعل اإلجابةالبحث العلمي، يحاول  أشكال من شكل آخرالبحث النوعي 
 .الدراسة سؤال
 علىبشكل خاص في الحصول  مفيدةألنها  البيولوجيا،نطاق واسع في مجاالت علم االجتماع واألنثروبولوجيا وأخالقيات  علىتستخدم  بحوث النوعيةال فأن

لمجال من الدراسة أدوات يستخدم هذا ا الغاية،معلومات محدده ثقافيا عن القيم واآلراء والسلوكيات والسياقات االجتماعية لفئات معينه من السكان. وتحقيقا لهذه 
الطبيعة االجتماعية  بيان أو األسئلة ىعل لإلجابةذات قيمه خاصه  األدواتالخ. كل هذه  ولظاهراتي والمقابالت، التركيز،ومجموعات  االثنوجرافي،خاصه مثل 
 . األخالقية

 القيات البيولوجيا إلى توفير أدوات البحث الالزمة التي يغطيها البحث التجريبي في أخ يهدف هذا المقرر

 

 : . األهداف1

 معرفيهأهداف 
 من: الطالب، سيتمكن ا المقرربنهاية هذ 
 النوعية.تطوير المعرفة في الفلسفة والقيم التي ترتكز عليها البحوث • 
 

 مهارات
 المختلفة.هج النوعية انمالتمييز بين ال• 
 المعقدة.تخطيط وتنفيذ تصاميم الدراسات النوعية • 
 العينات.في مختلف أساليب جمع البيانات واستراتيجيات أخذ  إدخالها• 
 

 الطالب المعرفة والفهم لما يلي: ىسيكون لد الوحدة،بعد االنتهاء من هذه 
 عليها. واإلجابةالبحثية المعقدة  األسئلةالطرق األكثر مالءمة لطرح • 
 النوعية.تطبيق األساليب التقليدية والجديدة لجمع وتحليل البيانات  كيفية• 
والجداول  والمفتوحة،لتحديد الفرق بين المقابالت المنظمة وشبه المهيكلة  المثال،سبيل  ىعل النوعية،معرفه الفرق بين مختلف األساليب  كيفية• 
 لها.المصاحبة 
 المختلطة.جموعات البيانات بما في ذلك م البيانات،مالءمتها لمختلف مجموعات  ىالتمييز بين التطبيقات التحليلية النوعية ومد كيفية• 
 .publishable الدراسات البحث النوعي نحو النتائج  ىالعمل عل كيفية• 
 

 . المحتوي 2

  معرفة الفلسفة والقيم التي ترتكز عليها البحوث النوعية 

  النوعية المختلفة المناهج 

  مختلف أساليب جمع البيانات واستراتيجيات أخذ العينات 

 وعيةلف األساليب النمعرفه الفرق بين مخت 

 مالءمتها لمختلف مجموعات البيانات  ىالتمييز بين التطبيقات التحليلية النوعية ومد 
 

 طرق التقييم:.3
 NVIVOتطبيق  ىعل ةتمارين عملي• 
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 المهام المنزلية• 

 التقديميةالعروض • 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

RES 601 2(1,1,0) Introduction to Qualitative Research RES 603 

Qualitative research, like other forms of   scientific research, tries to answer a question by specific pre-determined 

method of enquiry (research design) and collects evidence to answer that question. 

Qualitative research, in addition, has the purpose to answer that question from the prospect of the population is 

studies. It is, thus, used extensively in the fields of sociology, anthropology and bioethics as it is particularly useful in 

obtaining information on culturally specific information about the values, opinions, behaviors, and social contexts of 

populations. To that end this field of study uses special tools such as ethnography, focus groups, interviews, 

phenomenology etc. All these tools are particularly valuable to answering questions or ethic social nature.  

This course is meant to provide the necessary research tools needed for and covered by the Empirical research in 

Bioethics course  

 

1.Objectives  
 

By the end of this course, the participant will be able to: 

 

Knowledge 

 To develop knowledge in the philosophy and values underpinning qualitative research; 

 To distinguish between different qualitative approaches; 

 

Skills 

 To plan and perform complex qualitative study designs;  

 To be introduced to different data collection methods and sampling strategies; 
 

After completing this Module, the students will have Knowledge and understanding of: 

 The most appropriate methods for asking and answering complex research questions; 

 How to apply traditional and new methods to collect and analyze qualitative data; 

 How to tell the difference between various qualitative methods, for example, to identify the 

difference between structured, semi-structured and open-ended interviews, and their 

concomitant schedules,  

 How to distinguish qualitative analytic applications and their appropriateness for different 

datasets, including mixed datasets, and 

 How to work on qualitative research studies towards publishable findings. 

  
 2 Content. 

 appropriate methods for asking and answering complex research questions 

 traditional and new methods to collect and analyze qualitative data 

 difference between various qualitative method 

 qualitative analytic applications and their appropriateness for different datasets 

 qualitative research studies towards publishable findings 
 

3. Assessment methods.  

 Assignments 

 In-class presentation 

 Students’ contributiion to class discussion 
exercises on NVIVO application 
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رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

 خلق ٦٠2 (2،0،1)3 األخالقيات الحيويّة التطبيقية خلق٦٠4 

ف المقرر
صي

و
ت

 

 السابقة رراتالمق من تعلمها التي المهارات استخدام على ويساعده األخالقية، التساؤالت مواجهة في يضعه حيث للطالب المقررات أهم المقرر من هذا يعتبر

 التي كانت. تاريخ البشرية في جدلية األكثر المجاالت ضمن من األخالقيات كون في األهمية وتكمن. لها خاص وتقديم فهم األخالقية التحديات في للنظر

 عن القرار النظري يختلف قد ولماذا خالقيةاأل القرارات الطالب سيتعلم. التطبيقيةالت التساؤ محاولٍة لإلجابة على في والعلماء المفكرين اهتمام محلّ  لظوست

 التطبيقي القرار

 . األهداف: 

 أهداف معرفيه

 معرفة مقدمة عن مفهوم الحقوق االنسانية   -١

 معرفة االضرار والمنافع في هذا المجال -٢

 تقييم كيفية استخدام مبادى االخالقيات الطبية في حل المشاكل  في هذا المجال -٣

 أهداف مهاريه

 

 االستفاللية في اتخاذ القرار  التدريب علي -١

 معرفة اهمية خصوصية المريض وسرية معلوماته وااللتزام باحترامها -٢

 . المحتوي 2

 مبادي علم االخالقيات الطبية -1

 انواع المخالفات االخالقية وكيفية تجنبها  -٢

 انواع موافقات المرضي -٣

 في القرار  ةاالستقاللي -٤

 سرية معلومات المرضي -٥

 خالقيات في ابحاث الحيوانات اال-٦

 االخالقيات في االبحاث الطبية الكمية والنوعية-٧

 تدريبات عملية على تطبيق االخالقيات الطبية-8

 طريق التقييم:

 محاضرات-1

 تدريبات عملية-٢

 المهام المنزلية-٣

 العروض التقديمية-٤

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

ETH 602 3(2,0,1)  Applied Bioethics ETH 604 

In this module the basic ethical principles of Beneficence, Non-Malfeasance, Autonomy, Consent, and 

Consent of the Incompetent will be introduced. Also, the sanctity of human private life; Equity & Justice, 

and acquaintance with ethical handling of animals will be looked at. Moreover, this course is linked to 

courses on quantitative and qualitative methods, along with empirical approaches to bioethics. The results 

of the applied ethics research are then used to influence the adoption and modification of policies and 

practices at various levels.  

This module is among the most important ones. Applied ethics is defined as the application of research 

methodologies (both qualitative and quantitative) to ethical issues in the medicine and biomedical research.  

It will aim to put the student in front of the ethical challenges and analyzing them by using the skills 

C
o
u

rs
e 

D
es

c
ri

p
ti

o
n

 



 

14 

 

   

acquired from the previous modules. Ethics is among the few highly debated issues in the history of human 

thoughts. It was and will always attract more intellectual efforts to understand it. Why do you behave as we 

do? Or why we are not, is the questions that ignite the philosophers’ minds in the journey to understand 

ethics. We will also try to cast a light on that journey, so the different schools of thoughts are better 

understood. Then we will move gradually from the abstract thoughts to the concrete reality through clinical 

cases. 

1.Objectives  

After completing this module, students will able to: 

Knowledge 

 Introduce the concept of human dignity and human rights 

 Balancing harms and benefits into account 

 Assess how the principles of bioethics can be used to solve some of the medical practice issues  

Skills 

 Describe the limits to the exercise of autonomy. 

 Explain why patient privacy and confidentiality should be respected 

 2 Content. 

 the concept of human dignity and human rights 

 Balancing harms and benefits into account 

 The concept of autonomy and the limits to its exercise  

 patient privacy and confidentiality 

3. Assessment methods.  

 Assignments 

 In-class presentation 

 Students’ contribution to class discussion 

رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

 خلق ٦٠2 (٠،1،1)2 أخالقيات العناية الصحية خلق٦٠5

ف المقرر
صي

و
ت

 

 المناسب وترجيح المختلفة جهاتها األخالقية من الطبية في المشكالت للنظر المنهجية بالمعرفة يتسلح أن صحي كممارس عليه أن الطالب تعلمسي المقرر هذا في

 التي الحاالت تلك ثلم. متعارضة المبادئ األخالقية كأنها فيها تبدو التي الحاالت دراسة شأنها من التي األدوات المنهجية في سيتم النظر كما. بقدرها حالة لكل

 وتعقيداتها جوانبها بكل علم مع منهجي المعضالت األخالقية والتي تحتاج لوعي تسمى

 : األهداف .1

 أهداف معرفيه

 سيتمكن الطالب من: الوحدة،بعد االنتهاء من هذه 

 وحقوق اإلنسان اإلنسانيةمفهوم الكرامة إدراك • 

 اراالعتب وأخذها بعينضرار والفوائد موازنة األ• 

 هاريهأهداف م

 حياء لحل بعض قضايا الممارسات الطبية تقييم الكيفية التي يمكن بها استخدام مبادئ أخالقيات علم األ •

 الحكم الذاتي. ةوصف حدود ممارس• 

 معلوماته شرح لماذا يجب احترام خصوصية المريض وسرية• 

 . المحتوي 2

 وحقوق اإلنسان اإلنسانيةمفهوم الكرامة • 

 االعتبار وأخذها بعينوالفوائد  األضرارزنة موا• 

 مفهوم الحكم الذاتي وحدود ممارسته • 

 ة معلوماته خصوصية المريض وسري• 



 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 أساليب التقييم. -3

 المنزلية المهام• 

 في الفئة يالعرض التقديم• 

 ةصفيمساهمه الطالب في المناقشات ال• 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

ETH 602 2(1,1,0) Medical care Ethics ETH 605 

In this module students need to be attending to and have moral sensitivity to be able to pick up ethical 

dimension of almost every case they deal with.  Some of these ethical problems are straightforward to sort 

out, other are complicated and have contradicting ethical principles to contend with. These would present 

dilemmas of varying depths and complexities.  The complexity levels and the wide-ranging nature of the 

clinical ethical issues is rapidly increasing and becoming more nuanced with the advancement in available 

drugs, medical interventions, medical technology, ever-increasing super specialization and possibilities of 

medical intervention for performance enhancements. 

1.Objectives  

Module Objectives: 

The aim of this module is to familiarize students with different ethical situations and dilemmas in the 

clinical setting. It will be geared towards cases with ethical challenges, the most appropriate way of 

thinking about them, how to analyze them and what is the best way to provide the most culturally attentive 

resolution in the best possible way  

After completing this module, the student will be able to: 

 Apply the theoretical knowledge with different perspectives (ethical, legal , Islamic, societal , 

professional) to medical cases 

 Better understanding to ethical issues regarding end or beginning of life 

 Being acquainted with different and common ethical issues relating to the patient’s different 

settings  

2 Content. 

 Ethical and clinical boundaries between health care givers and their patients 

 Ethical issues pertaining to ethical regarding end or beginning of life 

 Structure and functions of clinical ethics committees 

 Principles of organization ethics  

 Roles of clinical ethicist in healthcare settings 

 conflict resolution,  

 ethics consultation 

3. Assessment methods.  

 Assignments 

 In-class presentation 

 Students’ contribution to class discussion 

 Participation in real (or mock) clinical ethics committee meeting 
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رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

 خلق ٦٠2 (١،١،٠)٢ خالقيات البحثأ خلق٦٠٦

ف المقرر
صي

و
ت

 

األخالقية المتعلقة بالبحث العلمي الصحي، وسيتطرق لنظرة تاريخية عنها، وللقواعد المنظمة للبحوث. سيقدم هذا المنهج للطالب نظرة شموليه عن المشاكل 

مي من وجه نظر أخالقية وكيف أن بعض البحوث مثل البحوث االكلينيكية قد تقدم تحديات أخالقية جديرة لمثابة النظرة الناقدة للبحث العوسيكون هذا المقرر ب

 بالدراسة

  :. األهداف1

ئ وتطبيقات أخالقيات يقدم هذا المقرر دراسة استقصائية للقضايا األخالقية الرئيسية في البحوث الطبية. وتشمل المواضيع التي سيتم تغطيتها تاريخياً، ومباد

ودراسة القضايا  السريرية،لبحوث البحث. إلى جانب دراسة منهجيه للمفاهيم والمعايير األخالقية للعلوم الطبية الحيوية.  وهدفها تزويد الطالب بإطار ا

 األخالقية للبحوث السريرية.

كطالب ومحققين في المستقبل ولتعريف الطالب بأهم المفاهيم  سيوجهونهاوالهدف من هذا المقرر هو تعريف الطالب ببعض المخاوف الفلسفية والعملية التي 

 .وأديباتهالمستخدمة في النقاش المتعلق بأخالقيات البحث 

 سيكون الطالب قادرا علي: المقرر،النتهاء بنجاح من هذا عند ا

 أهداف معرفيه

  الحيوية؛الجذور التاريخية لاللتزام األخالقي في البحوث الطبية معرفة  •

لوم الطب الحيوي والبحوث في ع-الدينية-بما في ذلك التأثيرات القانونية واالجتماعية-تتبع التطور التاريخي لمفاهيم النزاهة العلمية والخطاب األخالقي• 

 السريرية.

 التعرف على األسئلة األساسية للمشاكل األخالقية في العلوم الطبية الحيوية والبحوث السريرية وتحديدها وتحليلها.• 

 أهداف معرفيه

 السريرية؛لبحوث تحديد وتطبيق المعايير المهنية والقانونية ذات الصلة بشأن المسائل األخالقية في علوم الطب اإلحيائي وا• 

 صياغة توصيات لمنع النزاعات األخالقية أو حلها في علوم الطب الحيوي والبحوث السريرية.• 

 التعرف على مجالس المراجعة المؤسسية وتحديدها• 

 دراسة وتقييم مقترحات البحوث السريرية.• 

 . المحتوي 2

  البحث؛األساس الفلسفي ألخالقيات • 

 تقييمها المخاطر في البحوث و• 

 المستنيرة؛الحكم الذاتي والموافقة • 

 المعايير األخالقية للبحوث التي تشمل اإلنسان • 

 البحوث ذات الطبيعة األخالقية الخاصة مثل البحوث الوراثية• 

 تضارب المصالح وأثره األخالقي على البحوث الصحية • 

 أساليب التقييم. -3

 المهام المنزلية • 

 لزمالئه العرض التقديمي • 

 مساهمه الطالب في المناقشات الفصلية• 

 المشاركة في لجنة مراجعة األخالقيات البحثية• 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

ETH 602 2(1,1,0)  Research Ethics ETH 606 

1.Objectives  
This course will be a survey of the main ethical issues in medical research. Topics to be covered include 

history, principles and applications of research ethics. This course is a systematic examination of the 

ethical concepts and standards of biomedical science.  Its aim is to provide students in clinical research a 

framework in which to recognize and examine ethical issues clinical research. 

The objective of the course is to introduce students to some of the philosophical and practical concerns that 

they will face both as students and future investigators and to familiarize students with the most important 

concepts used in the research ethics debate and literature. 

 

upon successful completion of this module, the candidate will be able to: 
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 Identify and critique the historical roots of ethical commitment in biomedical research;  

 Track the historical development of concepts of scientific integrity and  ethical discourse- including 

legal and socio-religious influences – in    Biomedical science and Clinical research; 

 Recognize, identify, and analyze questions central to the ethical problems in Biomedical science and 

Clinical research; 

 Identify and apply relevant professional and legal standards on the ethical issues in biomedical 

science and Clinical research; 

 Formulate recommendations for preventing and/or resolving ethical conflict in Biomedical science 

and Clinical research. 

 Recognize and identify, Institutional Review Boards (IRB) 

 Study and evaluate Clinical research proposals. 

 

 2 Content. 

 the philosophical foundation of research ethics;  

 value and validity as  ethical requirements for research;  

 risk in research an its assessmet  

 autonomy and informed consent; 

  clinical equipoise and placebo 

 controlled trials; conflict of interest; and genetic research.  

3. Assessment methods.  

 Assignments 

 In-class presentation 

 Students’ contribution to class discussion 

 Particiaption in real (or mock) research ethics committee, aka IRB 

 

رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

 بحث ٦٠2 (٠،1،1)2 تحليل البيانات الكمية بحث٦٠4

ف المقرر
صي

و
ت

 

ل مبدئ مبني على إدارة يعد هذا المقرر امتداداً لمقرر طرق البحث الكمية حيث سيعتمد عليه في تقديم التحليل الكمي للبيانات. وسيعتمد المنهج على تقديم تحلي

العديد من المهارات التي تساعد على البيانات ومن ثم التحليل اإلحصائي الدقيق بحثا عن األنماط اإلحصائية. ويعد هذا المقرر متطلباً للرسالة حيث سيقدم 

 دارة البيانات كخطوة أساس لعمليةالتحليل اإلحصائي الدقيق وإ

 : األهداف .1

 أهداف معرفيه

 

 معرفة اساسيات االبحاث الكمية وكيفية جمع البيانات-1

 معرفة كيفية اجراء االبحاث الكمية وكيفية كتابة التقرير لها-٢

 امج المستخدمة لتحليل البيانات لتلك االبحاثمعرفة الفرق االحصائية والبر-٣

  معرفة كيفية تحليل النتائج وكتابة المناقشة لهذه االبحاث-٤

 هاريهأهداف م

 أجراء ادخال و تحليل البيانات أحصائيا -١

 تفسير النتائج  -٢

 أستخالص التوصيات -٣

 . المحتوي 2

 طرق جمع البيانات-1

 البيانات االولية والثانوية-٢

 يانات االوليةطرق جمع الب-٣
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 طرق جمع البيانات الثانوية-٤

 مزايا وعيوب جمع البيانات-٥

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

RES 602 2(1,1,0) Data analysis: Quantitative RES 604 

1.Objectives  
 

a) To familiarize candidates with basic of quantitative research methods and quantitative data collection tools. 

b) To enable the participants in conducting research work and formulating research synopsis and report. 

c) To familiarize participants with Statistical packages such as SPSS/EXCEL. 

d) To impart knowledge for enabling students to develop data analytics skills and meaningful interpretation to the 

datasets 

 2 Content. 

 Data Collection Methods 

 Introduction to Primary & Secondary data 

 Methods of primary data collection 

 Methods of secondary data collection 

 Advantages & disadvantages of data collection. 

 Measurement & Scaling Technique, Scales of Measurement, Questionnaire Designing. 

 Analysis & Report Writing 

 Data Preparation, Data aggregation, Data accuracy, Data structure, Data transformation. 

 Descriptive Statistics, Univariate analysis, Correlation/Regression, Inferential Statistics.  

 Hypothesis Testing Process, Large sample test, Small sample, Parametric and Non 

Parametric Test.  

 Report Writing. 

3. Assessment methods.  

 Assignments 

 Analyszing a sample of quantitative dataset 

 Students’ contribution to class discussion 
This module is continuation to the previous module concerns about 

Quantitative method. It will concentrate on statistical data analysis looking for patterns and significances. It is going 

also to be a prerequisite for the thesis because it will be concerns to equip the students with all the steps needs to help 

them get their project data management in order. 
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 سابق متطلب عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 بحث ٦٠3 (١،١،٠)٢ تحليل البيانات النوعية بحث٦٠5

ف المقرر
صي

و
ت

 

 بعد نمطي تحليل تقديم على وسيعتمد. النصية البيانات في النوعي ألنماط التحليل تقديم في عليه سيعتمد ثالنوعية حي البحث طرق لمقرر امتداداً  المقرر هذا يعد

كما انه سيكون شرطا مسبقا بدون،  أو المنهجية زعدسة التركي باستخدام سواء األنماط عن بحثا الدقيق التحليل منهج تقديم المختلفة، ثم صوإدارة النصو إعداد

لمشروع لالبيانات  ةدارإ علىالحصول  فيمع كل الخطوات الالزمة لمساعدتهم  ةالطالب الذين يرغبون في اختيار منهجيه نوعي إلعداد مهمون ألنه سيك للرسالة؛

 هم في النظام.الخاص ب

 : . األهداف1

 شرح الجوانب العامة ألساليب البحث النوعي.ي 

 خصائص البحث النوعي والبحوث الكمية.. معرفة 

  التصاميم البحثية النوعية الرئيسية وخصائصها. معرفة 
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  التصاميم البحثية النوعية الرئيسية )المعروفة(. توصيف 

 النوعي.مراحل البحوث العلمية وأساليب البحث  توصيف 

 هاريهأهداف م

 أجراء ادخال و تحليل البيانات أحصائيا -١

 تفسير النتائج  -٢

 أستخالص التوصيات -٣

 . المحتوي 2

 .الجوانب العامة ألساليب البحث النوعي 

 طرق البحث المختلطة 

 .مقارنه التصاميم البحثية النوعية الرئيسة وخصائصها 

 مراحل البحوث العلمية وأساليب البحث النوعي 

 لتصاميم البحثية النوعيةصحة ا 

 جمع البيانات. يةثناء عملأ يةالبحث المصداقية 

 .أساليب تحليل البيانات النوعية 

  البيانات النوعية.كتابة تقارير تحليل 

 أساليب التقييم. -3

 المنزلية  المهام• 

 (البحثي البؤري النقاش ةأو مجموعشخصية بحثية  ةمن مقابلتفريغ نصي من البيانات النوعية ) ةتحليل عين• 

 الفصلية مع الزمالءالطالب في المناقشات  ةمساهم• 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

RES 603 2(1,1,0) Data analysis: Qualtitative RES 605 

This module is continuation to the previous module concerns about Qualitative methods. It will concentrate on text data 

analysis looking for patterns and themes. It is going also to be a prerequisite for the thesis because it will be concerns to 

equip the students who wish to choose a qualitative methodology with all the steps needs to help them get their project 

data management in order. 

1.Objectives  

Knowledge 

1. Define the general aspects of qualitative research methods. 

2. compares characteristics of qualitative research and quantitative research. 

3. compares ethical issues of qualitative research and quantitative research. 

4. compare some of the main qualitative research designs and their characteristics. 

5. Describes the stages of scientific researches and qualitative research methods. 

Skills 

1. Data entry 

2. Sample size calculation 

3. Data analysis 

4. Data interpretation 

5. Inference 

6. Content. 

 General aspects of qualitative research methods. 

 Mixed research methods 
 Comparison of the main qualitative research designs and their characteristics. 

 Stages of scientific researches and qualitative research methods 

 Validity of qualitative research designs 
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 Trustworthiness of the research during data collection process. 

 Analysis methods of the qualitative data. 

 Reporting qualitative data. 

3. Assessment methods.  

 Assignments 

 Analyszing a sample of qualitative data (transcript of an interview or focus group) 
Students’ contribution to class discussion 

رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

 خلق ٦٠5 (0،3،0)3 ندوة خلق٦٠7

ف المقرر
صي

و
ت

 

 : ألهدافا

 أهداف معرفيه

 خلق ٦٠٥و خلق ٦٠٤وهي  أخرى، مقرراتفي ات التي درسها الموضوع فهم 

 والعرض نقاشال معرفة مهارات

 أهداف مهاريه

 في وحدات أخرى الطالبتطبيق النظريات أو المبادئ التي تعلمها • 

 المهارات العقالنية في قراءه وتقديم األدبيات ذات الصلة • 

 القضايا. ةدية للقراءة ومناقشمفتوحة والنقالمناقشات ال ىإثراء التعلم من خالل تدريب الطالب عل• 

 

 . المحتوي 2

سيتم تقييمها في نهاية التدريس، و ةأحد أعضاء هيئ إشرافتحت  مختلفةالتي يقدمها الطالب وتناقش مواضيع  واألنشطةعددا من المحاضرات المقرر  تضمني

 . مع عضو هيئة التدريسمنتظمة  عرض، كما يتضمن مشاركة الطالب في مناقشاتكل 

 

 اليب التقييم. أس-3

 الخاصة بهم. التقديميةمع الطالب لتقييم العروض  المفصلة قواعد التقييم مشاركةسيتم 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

ETH 605 3(0,3,0) Seminar ETH 607 

1.Objectives  
Knowledge 

 Develop argumentational and presenation skills 

 Understatning topic  delivery  in other modules, namely 604 ETH and 605 ETH 

Skills 

 Application of specfic theories or principles that candidates have learned about in other 

modules 

 Demostrate rational anlaysitcal skills in reading and presenting the relevant literature  

 Enrich learning through training the students on open and critical discussion of readings, 

debates and case discussions. 

 2 Content. 

This course contains several lectures and activities provided by students and discussed various 

topics under the supervision of a member of academic teaching staff and it will be evaluated at the 

end of each presentation. The course will comprise regular talks from students and/or staff, which 
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candidates must attend and take part in the discussion. This is a good opportunity to encourage 

engagement in academic discourse in a realistic setting. 

3. Assessment methods.  

A detailed rubric will be shared with the students to assess their presentations.  

 متطلب سابق داتعدد الوح عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 خلق ٦٠7 (٠،4،٠)4 الرسالة خلق ٦٠٠

ف المقرر
صي

و
ت

 

 :. األهداف1

 إظهار: علىيكون المرشح قادرا  أنينبغي 

 أهداف معرفيه

 مجال الدراسة الرئيس، بما في ذلك التعمق في البحث الحالي والعمل التنموي. معرفه أعمق بكثير للموضوع• 

 مجال الدراسة. الرئيس معرفه أعمق لألساليب في الموضوع• 

 مهارات

 .وخالقةاستخدام نظره شامله لتحديد القضايا المعقدة وصياغتها ومعالجتها بصوره نقديه ومستقله  ىالقدرة عل• 

 تخطيط واستخدام األساليب المناسبة للقيام بالمهام المؤهلة في أطر معينه وتقييم هذا العمل. ىالقدرة عل• 

 ذات الصلة.األبعاد األخالقية المحددة لكي تؤخذ في االعتبار جميع  األطروحة إطارا التي يجب معالجتها في تحديد القضاي ىالقدرة عل• 

 . المحتوي: 2

اقتراح مواضيعهم الخاصة إذا  ىسيتم تشجيعهم أيضا علوأخرى.  مقرراتلمواضيع التي سبق دراستها في من ابقائمه من الموضوعات المشتقة  الدارسينسيتم تزويد 

 كانت ذات صله بأهداف التعلم.

 أساليب التقييم. -3

 األطروحة.تقدير أو  لوضع عالمة األطروحةقاعده مفصله مع معايير التقييم التي يستخدمها المقيمون في 

 معلمه. إشرافمن برنامجهم الرئيسي تحت  أطروحة كجزءسيستعد جميع الطالب لتقديم 

 األكاديميةكتابه القطع  علىمعلمه. والهدف من هذه الدورة هو تدريب الطالب  إشرافكجزء من برنامجهم الرئيسي تحت  أطروحةوتقديم  بإعدادسيقوم جميع الطالب 

 ، التي يطلب فيها من الطالب تقديم نسخ قصيرة.ىالطويلة، بالمقارنة مع المقررات األخر

 ، والتي تشمل:لألطروحةسيتم تقديم وصف مفصل 

 يمكن اختيارهاالحاالت التي أو  المواضيع• 

 لمدربين المتاحين ومجاالت اهتمامهم البحثيأو ا المشرفين• 

 الخ. الطلب، ، ومسودة-إذا لزم األمر-بما في ذلك تلك الخاصة بتقديم العروض  النهائية،المواعيد • 

 المراجع. ةدارإأنماط المرجعية وتوافر برامج • 

 ن وجدتإ المتاحة،التحريرية أو  الخدمات اللغوية• 

 الحد األدنى والحد األقصى لعدد الكلمات• 

 اختيار المواضيع الخاصة بهم بعد التشاور مع رؤسائهم علىن يتم تشجيع الطالب أالرغم من  على بينها،بما في ذلك قائمه لالختيار من  المواضيع،اختيار • 

 شرفين.بما في ذلك واجبات الطالب والم الطالب،يتوقعه  أنالذي ينبغي  اإلشراف ىمستو• 

 .األطروحةمع معايير التقييم التي يتم استخدامها من قبل المقيمين ة قاعده مفصل• 

 معايير التقييم العام السبعة: 

 . معرفه المادة المختارة١

 المشكلة بالنسبة لالنضباط المختار ةهميأ-٢

 النظريات واألساليب فيما يتعلق بالمشكلة ةهميأ -٣
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 تطبيق النظريات واألساليب-٤

 جمع البيانات التجريبية أو الوثائق األخرى وتطبيقها-٥

 التحليل وإيجاد النتائج واالستنتاج ووضع العمل في منظوره-٦

 الهيكلة والعرض )التقرير والعرض الشفوي والدفاع(-٧

2010Hansen, C. T. Citation (APA): Link back to DTU Orbit Publisher's PDF, also known as Version of record Document Version   

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

ETH 607 4(0,4,0) Thesis ETH 600 

1.Objectives  
The candidate should be able to demonstrate 

Knowledge 

• Considerably more in-depth knowledge of the major subject/field of study, including deeper insight into 

current research and development work. 

• Deeper knowledge of methods in the major subject/field of study. 

Skills 

• The capability to use a holistic view to critically, independently and creatively identify, formulate and 

deal with complex issues. 

• The capability to plan and use adequate methods to conduct qualified tasks in given frameworks and to 

evaluate this work. 

• The capability to create, analyse and critically evaluate different technical/architectural solutions. 

• The capability to identify the issues that must be addressed within the framework of the specific thesis 

in order to take into consideration all relevant dimensions of sustainable development. 

• A consciousness of the ethical aspects of research and development work. 

 2 Content. 

Candidates will be provided a list of topics that is derived and complimentary to the topics already studied in 

other courses. They will be also encouraged to suggest their own topics if they are relevant to the learning 

objectives. 

3. Assessment methods.  
A detailed rubric with the assessment criteria that are used by the thesis’ assessors to mark/grade the thesis. 

All students will prepare to present a dissertation as part of their master program under the supervision of 

his/her mentor. 

All students will prepare & present a dissertation as part of their master program under the supervision of 

his/her mentor. The aim of the course is to train the students in writing long academic pieces, compared to 

the other courses, in which students are asked to submit short versions. 

A detailed description of the thesis will be provided at the beginning of the course, which includes: 

 Topics/cases that can be chosen 

 Available supervisors/instructors and their areas of research interest 

 Deadlines, including those for proposal submission, if needed, draft submission, etc. 

 Referencing styles and the availability of reference management software. 

 Available linguistic/editorial services, if any 

 The minimum and maximum word count 

 The choice of the topics, including a list to choose from, though students are encouraged to choose 

their own topics after consulting with their supervisors 

 The level of supervision students should expect, including the students’ and the supervisors’ duties. 
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 A detailed rubric with the assessment criteria that are used by the thesis’ assessors to mark/grade the 

thesis. 

 The general assessment criteria: 

1 .Knowledge of the chosen subject matter 

2 .The relevance of the problem for the chosen discipline 

3 .The relevance of theories and methods in relation to the problem 

4 .The application of theories and methods 

5 .Collection and application of empirical data or other documentation 

6 .Analysis, creation of results, conclusion and putting the work into perspective 

7. Structuring and presentation (report, oral presentation and defense) 
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