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 Module Description      وصف المقرر :

 

تعريف الطالب بالطريقة العلمية في البحث وأساليب تطبيقها 
في تحليل ومعالجة المشكالت اإلدارية في مؤسسات 
األعمال، وكذلك تنمية قدرات الطالب في تصميم وتنفيذ 

 يام ببحث ميداني. وذلك من خالل الالبحوث التطبيقية 

This course focuses on the scientific 
methods in the research. It covers, in 
detail, the process of designing and 
implementing scientific research in 
business environment. 

 

 
 Module Aims                            أهداف المقرر :

 معرفة عناصر تصميم البحث. 1
Knowledge of the elements of the research 

design. 

2 
معرفة كيفية تحديد المشكلة و مراجعة 

 راسات السابقة. ال

Learn how to identify a problem and to 

review previous studies. 

3 
معرفة كيفية صياغة اإلطار النظري و تنمية 

 وض. الف

Know how to formulate a theoretical 

framework and how to develop hypotheses. 

 
 Learning                                                                              :مخرجات التعليم                   

outcomes 
 المقرر أن يكون قادرا على:يفترض بالطالب بعد دراسته لهذه                  

 

1 
 .Data analysis and interpretation تحليل البيانات و تفسيرها.

2 
 .Research report تقرير البحث.

3 
M قياس المتغيرات.asurement of variables. 

4 
 Design Experiment تصميم التجارب

 



 
 المعتمدة في التدريس( محتوى المقرر )يتم تعبئتها باللغة                   

 قائمة الموضوعات
(Subjects) 

 عدد األسابيع
(Weeks) 

ساعات 
 التدريس

(Hours) 

 3 1 * مقدمة وتمهيد للمقرر.

 3 1 * تحديد المشكلة ومراجعة الدراسات السابقة.

 3 1 * اإلطار النظري وتنمية الفروض.

 3 1 * عناصر تصميم البحث.

 3 1 * تصميم التجارب.

 3 1 قياس المتغيرات.* 

 3 1 * قياس المتغيرات.

 3 1 * المعاينة.

 3 1 * مراجعة بعض المصطلحات واالختبارات اإلحصائية.

 3 1 * تحليل البيانات وتفسيرها.

 3 1 * تقرير البحث.

 3 1 * البحوث التطبيقية.

 3 1 * دراسات الحالة في البحوث.

 3 1 * حاالت دراسية للبحوث.

 3 1 لية. ميدانية وتطبيقات ع* بحوث 

 الكتاب المقرر والمراجع المساندة: )يتم تعبئتها بلغة الكتاب الذي يدرس(                          

 اسم الكتاب المقرر
Textbook title 

 حاالت تطبيقية. –البحث العلمي أسس علمية 
 

 اسم المؤلف )رئيسي(
Author's Name 

 محمود أبوبكر.أحمد عبد هللا، مصطفى 
 

 اسم الناشر
Publisher 

 جامعية. الدار ا

 سنة النشر
Publishing Year 

 م1998

 (1اسم المرجع )
Reference (1) 

 مناهج البحث العلمي.

 اسم المؤلف
Author's Name 

 عبد الرحمن بدوي.

 اسم الناشر
Pblisher 

 مكتبة الكتب.

 سنة النشر
Publishing Year 

 م2014

 (2المرجع )اسم 
Reference (1) 

 لعلوم اإلدارية أساليب البحث العلمي في

 اسم المؤلف
Author's Name 

 . الدكتور علي سليم العالونة

 اسم الناشر
Publisher 

 مهارات النجاح.

 هـ1416 -م 1996 سنة النشر



Publishing Year 
 


