
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منهج البحث في ادارة االعمال المقرر:اسم 

 MGT310 المقرر:رمز 

 إدارة االعمال البرنامج:

 إدارة االعمال العلمي:القسم 

 حوطة سدير كلية العلوم والدراسات االنسانية الكلية:

 جامعة المجمعة المؤسسة:

 

 

  



 
2 

 

 المحتويات
 3 ......................................................................................................... أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 3 .............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 3 ...................................................................................................................... لعام للمقرر:وصف اال. 1

 3 ....................................................................................................................... الهدف الرئيس للمقرر2

 3 ................................................................................................................... ر:. مخرجات التعلم للمقر3

 4 .................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 4 ................................................................................................................... د. التدريس والتقييم:

 4 .................................................. ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم . 1

 5 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 5 ................................................................................... اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:أنشطة  -هـ 

 5 ......................................................................................................... مصادر التعلم والمرافق: –و 

 5 ........................................................................................................................ . قائمة مصادر التعلم:1

 5 ............................................................................................................ المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 6 ................................................................................................................. ز. تقويم جودة المقرر:

 6 .................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف

 



 
3 

  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات اسبوعيا( 3) المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   متطلب جامعة أ.
متطلب 

   أخرى × متطلب قسم   ليةك

    اختياري   إجباري ب.

المستوي : يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 الخامس

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

QUA211       MGT111 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100  المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

 -%100   عن بعدالتعليم  4

 -   أخرى 5
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 45 محاضرات 1

 - أستوديوأو معمل  2

 - إضافيةدروس  3

 - تذكر()ى أخر ¤ 4

 45 اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب
 لمقرر:العام لوصف ال. 1

إلدارية في تعريف الطالب بالطريقة العلمية في البحث وأساليب تطبيقها في تحليل ومعالجة المشكالت ا

م لماالل االخوتنفيذ البحوث التطبيقية وذلك من مؤسسات األعمال، وكذلك تنمية قدرات الطالب في تصميم 

 ميداني.البحث الب
  الهدف الرئيس للمقرر. 2

ية معالجة المشووووووكالت االداري فتعري بالطرق العلمية في البحث والحصووووووول على المعرفة وكيف ة الطالب 

راسووات البحوث ودواالقتصووادية واالجتماعية واسوواليب حلها، وتنمية قدرات الطالب في مجال تصووميم وتنفيذ 

  الميدانية

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 K3 يكتسب الطالب ويدرك مفاهيم ومهارات البحث العلمي 1.1
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 K3 القدرة على تحليل المشكالت واستنباط الحلول لها 1.2

 K3 لمشكالتالقدرة على التفكير العلمي والتعامل وفق المنهج العلمي في التعامل مع ا  1.3

  المهارات 2

 S2 القدرة على الربط بين المعرفة المكتسبة والتطبيق العملي 2.1

 S4 القدرة على المقارنة واالستنتاج 2.2

 S5 المشاركة في النقاش وابداء المالحظات 2.3

  القيم 3

 V2 اجباتيتجاوب الطالب مع الطالب وتطوير الشعور بالحس بالمسؤولية في انجاز المهام والوأن  3.1

 V2 أن يشارك الطالب بفعالية في المناقشات العلمية. 3.2
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 6 تحديد المشكلة ومراجعة الدراسات السابقة 1

 3 وتنمية الفروضاإلطار النظري  2

 3 عناصر تصميم البحث 3

 3 تصميم التجارب 4

 3 قياس المتغيرات 5

 3 المعاينة 6

 3 مراجعة بعض المصطلحات واالختبارات االحصائية 7

 6 تحليل البيانات وتفسيرها 8

 3 تقرير البحث 9

 6 البحوث التطبيقية 10

 6 وتطبيقات عليهبحوث ميدانية   و دراسات الحالة في البحوث 11

 45 المجموع
 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 
يكتسوووووووب الطالب ويدرك مفاهيم ومهارات 

 البحث العلمي
 سمنارات محاضرات+

االموووووووتوووووووحوووووووانوووووووات 

 .+االختبارات
1.2 

باط  يل المشووووووكالت واسووووووتن قدرة على تحل ال

 الحلول لها
 سمنارات محاضرات+

1.3 
القوودرة على التفكير العلمي والتعوواموول وفق  

 المنهج العلمي في التعامل مع المشكالت
 اسئلة + محاور نقاش

 المهارات 2.0

2.1 
المكتسووووووبووة القوودرة على الربط بين المعرفووة 

 والتطبيق العملي
 البحوث+ سمنارات

االموووووووتوووووووحوووووووانوووووووات 

 القدرة على المقارنة واالستنتاج 2.2 +االختبارات

 المشاركة في النقاش وابداء المالحظات 2.3

 القيم 3.0
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

3.1 
لب مع الطالب وتطوير الشعععععععور  أن يتجاوب الطا

 بالحس بالمسؤولية في انجاز المهام والواجبات
 عروض الطالب

 حل المشكالت

 مجموعات العمل        

 تقييم العروض

 أسئلة تحتوي على مشكالت

 تقويم العروض
 أن يشارك الطالب بفعالية في المناقشات العلمية. 3.2

  

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

 إجماليمن 

 يميالتقدرجة 

 %10 طوال الفصل الدراسي للمحاضراتحضور الطالب  1

 %5 طوال الفصل الدراسي المشاركة والمناقشة اثناء المحاضرة 2

 %5 طوال الفصل الدراسي تقديم السمنارات والبحوث القصيرة او المقاالت 3

 %20 األسبوع السادس األولاالختبار الفصلي  4

 %20 األسبوع الحادي عشر االختبار الفصلي الثاني 5

 %40 نهاية الفصل االمتحان النهائي 6

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 خاص لكل طالباللالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 أسبوع(.   ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كلاقدمذكر مع )

 الساعات المكتبية ألعضاء هيئة التدريس في كل اسبوع

            لكل مجموعة خالل االسبوع األكاديمياالرشاد  

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر الرئيسالمرجع 
 البحث العلمي اسس علمية،  ومصطفي محمود ابوبكر احمد عبد هللا

 م1998  الدار الجامعية  حاالت تطبيقية القاهرة،

 المساندةالمراجع 
 المجالت العلمية 

 االوراق العلمية المنشورة 
 

 اإللكترونيةالمصادر 

  االنترنت ذات الصلة اإللكترونية، مواقعالمكتبات 

  االقراص المضغوطةCD مواد اخري ذات صلة بموضوع  أو اي

 المقرر
 

  ىأخر

 األسطوانات المدمجة:و ،ياتالبرمج البرامج الحاسوبية،

 اي مادة تعليمية اخري ذات صلة بالمقرر                

 
 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 إلخ( ... ، قاعات المحاكاةالعرض المختبرات، قاعاتالدراسية،  القاعات)

  الوسائل التعليمية بأحدثقاعات دراسية مجهزة 

 اجهزة حاسوب محمول 

 شاشات عرض وسبورة الكترونية 
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 متطلبات المقرر العناصر

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 جهاز حاسوب + سبورة ذكية 
 

 التخصص(تبعاً لطبيعة ) ىأخر تجهيزات
 ال توجد

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 نتائج الطالب
 االستبانة الطالب

 األداءتقارير 

   

 نتائج الطالب
 االستبانة األساتذة

 األداءتقارير 
 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح

 الخالديلسة برئاسة رئيس القسم الدكتور ثامر ج –قسم إدارة األعمال  جهة االعتماد

 15 رقم الجلسة

 هــــــ1442/  6/  26 تاريخ الجلسة

 

 


