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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة 3( :ساعات اسبوعيا)
 .2نوع المقرر
أ.

متطلب
كلية

متطلب جامعة

ب.

إجباري

متطلب قسم ×

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر :المستوي
الخامس
 .4المتطلبات السابقة لهذا
MGT112

المقرر (إن وجدت)

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا

المقرر (إن وجدت)

ال يوجد
 .6نمط الدراسة
م

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

1
2
3
4
5

 .7ساعات االتصال
م
1
2
3
4

عدد الساعات التدريسية

النسبة
%100
-%100
-

(على مستوى الفصل الدراسي)

النشاط
محاضرات
معمل أو أستوديو
دروس إضافية
أخرى (تذكر)
اإلجمالي

ساعات التعلم
45
45

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:

تعريف الطالب بالطريقة العلمية في البحث وأساليب تطبيقها في تحليل ومعالجة المشكالت اإلدارية في
مؤسسات األعمال ،وكذلك تنمية قدرات الطالب في تصميم وتنفيذ البحوث التطبيقية وذلك من خالل ال يام
ببحث ميداني.
 .2الهدف الرئيس للمقرر

تعريف الطالب باالطر العلمياة ا البحاا والح اااااوم علة المعر اة وكيةياة معاالجاة الم اااااكالت االدارياة
واالقت اادية واالجتماعية واسااليب حل،او وتنمية قدرات الطالب ا مجام ت اميم وتنةيذ البحوا ودراساات
الميدانية
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 .3مخرجات التعلم للمقرر:
رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

مخرجات التعلم للمقرر
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1

المعرفة والفهم
يكتسب الطالب ويدرك مفاهيم ومهارات البحث العلمي
القدرة على تحليل المشكالت واستنباط الحلول لها
القدرة على التفكير العلمي والتعامل وفق المنهج العلمي في التعامل مع المشكالت
المهارات
القدرة على الربط بين المعرفة المكتسبة والتطبيق العملي

2.2
2.3
3
3.1
3.2

القدرة على المقارنة واالستنتاج
المشاركة في النقاش وابداء المالحظات
القيم
أن يتجاوب الطالب مع الطالب وتطوير الشعور بالحس بالمسؤولية في انجاز المهام والواجبات
أن يشارك الطالب بفعالية في المناقشات العلمية.

K1
K1
K2
S1
S1
S1
C1
C1

ج .موضوعات المقرر
قائمة الموضوعات

م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ساعات االتصال

مقدمة وتمهيد للمقرر.
تحديد المشكلة ومراجعة الدراسات السابقة.
اإلطار النظري وتنمية الفروض.
عناصر تصميم البحث.
تصميم التجارب.
قياس المتغيرات.
قياس المتغيرات.
المعاينة.
مراجعة بعض المصطلحات واالختبارات اإلحصائية.
تحليل البيانات وتفسيرها.
تقرير البحث.
البحوث التطبيقية.
دراسات الحالة في البحوث.
حاالت دراسية للبحوث.
بحوث ميدانية وتطبيقات عملية.
المجموع

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
45

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
1.0

1.1
1.2
1.3

4

مخرجات التعلم

استراتيجيات التدريس

طرق التقييم

المعرفة والفهم

يكتساااااب الطاالاب ويادر مةااايم وم،اارات محاضرات+سمنارات

البحا العلما
القادر علة تحليام الم اااااكالت واساااااتنبااط محاضرات+سمنارات االمتتتتتتتتتحتتتتانتتتتات
الحلوم ل،ا
+االختبارات.
القادر علة التةكير العلما والتعاامام و
المن،ج العلما ا التعامم مع الم كالت

اسئلة  +محاور نقاش

الرمز
2.0

2.1
2.2
2.3

مخرجات التعلم

استراتيجيات التدريس

المهارات

القادر علة الربط بي المعر اة المكتسااااباة
والتطبي العملا
البحوث +سمنارات
القدر علة المقارنة واالستنتاج
الم اركة ا النقاش وابداء المالحظات

3.0
القيم
أن يتجتاو الطتالتب مع الطال وتطوير الشتتتتعور
3.1
بالحس بالمسؤولية في انجاز المهام والواجبات
أن يشارك الطالب بفعالية في المناقشات العلمية.
3.2
أن يتجتاو الطتالتب مع الطال وتطوير الشتتتتعور
3.3
بالحس بالمسؤولية في انجاز المهام والواجبات
 .2أنشطة تقييم الطلبة

م
1
2
3
4
5
6

طرق التقييم

عروض الطال
حل المشكالت
مجموعات العمل

أنشطة التقييم

حضور الطالب للمحاضرات
الم اركة والمناق ة اثناء المحاضر
تقديم السمنارات والبحوا الق ير او المقاالت
االختبار الة لا األوم
االختبار الة لا الثانا
االمتحا الن،ائا

االمتتتتتتتتتحتتتتانتتتتات
+االختبارات

تقييم العروض
أسئلة تحتوي على مشكالت
تقويم العروض

توقيت التقييم
(باألسبوع)

طوام الة م الدراسا
طوام الة م الدراسا
طوام الة م الدراسا
األسبوع السادس
األسبوع الحادي ع ر
ن،اية الة م

النسبة
من إجمالي
درجة التقييم

%10
%5
%5
%20
%20
%40

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ترتيبات إتاحة أعضاء ايئة التدريس وال،يئة التعليمية لالست ارات واإلر اد األكاديما الخاص لكم طالب
(مع ذكر مقدا ر الوقت الذي يتوقع أ يتواجد خالله أعضاء ايئة التدريس ل،ذا الغرض ا كم أسبوع).
الساعات المكتبية ألعضاء ايئة التدريس ا كم اسبوع
االر اد األكاديما لكم مجموعة خالم االسبوع
و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر
المراجع المساندة

المصادر اإللكترونية

أخرى
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• مناهج البحث العلمي ،عبد الرحمن بدوي ،مكتبة الكتب٢٠١٤ ،
،

• البحتث العلمي أستتتتس علميتة – حتاالت تطبيقيتة ،أحمتد عبتد
مصطفى محمود أبوبكر ،الدار الجامعية ١٩٩٢ ،
• المكتبات اإللكترونيةو مواقع االنترنت ذات ال لة
• االقراص المضغوطة  CDأو اي مواد اخري ذات لة بموضوع
المقرر
البرامج الحاسوبيةو البرمجياتو واألسطوانات المدمجة:
اي ماد تعليمية اخري ذات لة بالمقرر

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

• قاعات دراسية مج،ز بأحدا الوسائم التعليمية
• اج،ز حاسوب محموم
• ا ات عرض وسبور الكترونية
•

التجهيزات التقنية

ج،از حاسوب  +سبور ذكية

(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

ال توجد

تجهيزات أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

طرق التقييم

المقيمون

نتائج الطالب
تقارير األداء

الطال

االستبانة

نتائج الطالب
تقارير األداء

األساتذة

االستبانة

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطال  ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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قسم المالية
الثامنة
 1443/04/05هـ

