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وريقة جعسيف :مناهج البحث إلادازي
ّ
أشاشية:
 -1معلىمات
اشم ّ
املقسز
زمز ّ
املقسز
ّ
املسجلة
شاعات الجلصات
شاعات الجلصات املتزامنة
شاعات املراكسة
شاعات الامححان
ّ
املسجلة
شاعات الجهد الدزاس ي املقابل للجلصات
شاعات الجهد الدزاس ي املقابل للجلصات املتزامنة
عدد الصاعات املعحمدة

مىاهج البحث الاداري
RM
 16جلصت ( 23شاعت)
 16جلصت ( 23شاعت)
75 min
 16جلصت ( 23شاعت)
 61جلصت ( 23شاعت)
 23شاعت

ً
املقسزات املطلىب دزاشتها قبل ّ
ّ
املقسز مباشسة:
-2
ّ
املقسز
ال ًىجد

السمز
-

 -3الهدف من ّ
املقسز:
تهدف هره املادة إلى إكصاب الطالب مهازات البحث العلمي وطسقه وأشاليبه وثنميتها في العلىم إلادازية ،بما ًمكنه من
إلافادة منها على هحى كاف ومالئم في حل املشكالت الدزاشية والعملية.
ً
ًنطلق هرا املقسز بدءا من مصاعدة الباحث على اخحياز عنىان البحث إلى ثحدًد مشكلة البحث وثطىيس الفسضيات
ً
مسوزا بقياس املحغيرات وثصميم البحىذ باإلضافة إلى املعاًنة وأشاليبها ،كما ًخناول هاذ املقسز ثصاميم البحىذ شىاء كاهد
الاشحطالعية ،الىصفية والحجسيبية.
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ّ
ّ
ّ
املسجىة (:)ILO – Intended Learning Objectives / Outcomes
الحعليمية
املحصالت
-4
ّ
ّ
ّ
املسجىة
الحعليمية
املحصالت
السمز
Intended Learning Objectives/Outcomes ILO
ILO1

اشديعاب مهاراث البحث إلاداري واملهاراث املخصلت بخحدًد مشيلت البحث وجطىير أهىاع مخخلفت مً الفرضياث
بما ًخالءم مع مشيلت بحثه وأهدافه.

ILO2

اشديعاب وافت أهىاع جصاميم البحىر إلاداريت شىاء واهذ اشخطالعيت ،وصفيت ،أو ججريبيت ومعرفت الظروف
املىاشبت الشخخدام ول منها.

ILO3

اشديعاب البياهاث الثاهىيت وطرق جمعها وجلييمها
إلادران الجيد املدعم بأمثلت حليليت ألشاليب جمع البياهاث شىاء واهذ:

ILO4

ILO5

ILO6
ILO7



هىعيت( )Qualitative Methodsامللابالث املعملت ،جماعاث الترهيز ،ألاشاليب إلاشلاطيت



أو هميت ( )Quantitative Methodsالاشخبيان ،املالحظت ،الخلفىن ،امللابلت الشخصيت ،البرًد الالىترووي.

الفهم الجيد على أدواث اللياس املفردة منها وامللارهت ،والخاالث املىاشبت الشخخدام ول هىع مً اهىاع أدواث
اللياس والفرق بينها.
ئجلان كىاعد جصميم الاشخبيان.
الفهم العميم ألشاليب املعاًىت
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 -5مححىي املقسز 32(:شاعة مجمىع الصاعات املسجلة 32 ،شاعة مجمىع الصاعات املتزامنة)
ّ
املحصالت القصم النظسي مع مالحظات وثىضيحات
ّ
إن وجدت
الحعليمية

شاعات شاعات
ّ
مسجلة متزامنة

ILO1

جعسيف البحىذ الادازية
عمليت وخطىاث البحث إلاداري
مجاالث البحىر الاداريت
أهميت جحدًد مشيلت البحث
عمليت جحدًد مشيلت البحث وجطىير
املىهجيت
2
املهام املرجبطت بخحدًد مشيلت البحث
الفرق بين املشيلت (الصبب) وأعراضها
(الىديجت)
جحدًد املشيلت البحثيت
جطىير ملاربت للمشيلت
حصاؤالث البحث ،أهىاع املخغيراث ،أهىاع
الفرضياث

2

ILO2

حعريف جصميم البحث
جصييف جصاميم البحىر إلاداريت
البحث الاشخىشافي
البحث الىصفي
البحث الاشخيخاجي

3

ILO3

الفرق بين البياهاث واملعلىماث واملعرفت
إلاداريت
البياهاث ألاوليت والثاهىيت
مزاًا اشخخدام البياهاث الثاهىيت
عيىب اشخخدام البياهاث الثاهىيت
معاًير جلييم البياهاث الثاهىيت

أهماط املهام

 جماريً )(TD
 وظائف
 حللاث بحث
 مشاريع
 ججارب
 أخري .....

 جماريً )(TD
 وظائف
3

 حللاث بحث
 مشاريع
 ججارب
 أخري .....
 جماريً )(TD
 وظائف

1.5

1.5

 حللاث بحث
 مشاريع
 ججارب

القصم العملي مع
مالحظات وثىضيحات
إن وجدت

ILO4

ILO5

ILO6
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جصييف البياهاث الثاهىيت:
كىاعد البياهاث إلاداريت.
ً
أهىاع البحىر جبعا لىىع البياهاث
حاالث اشخخدام البحىر الىىعيت
أشاليب البحىر الىىعيت
البحىر الىميت
حعريف البحىر الىصفيت
حاالث اشخخدام البحىر الىصفيت
مفهىم الصببيت.
صالحيت الخجارب
أهىاع الخصاميم الخجريبيت
ملارهت الخجارب املعمليت مع امليداهيت
ملارهت الخصاميم الخجريبيت وغير الخجريبيت
الخصاميم الخجريبيت
حعريف اللياس
شبب كياس املخغيراث
حعريف أداة اللياس
أهم أهىاع امللاًيض
أشاليب اللياس (امللارهت واملفردة)
امللياس مخعدد العباراث :جصميمه وجلييمه
جلييم امللياس مخعدد العباراث
مراحل جصميم الاشخبيان:
جحدًد املعلىماث املطلىب الخصىل عليها
جحدًد طريلت ملابلت املصخجىبين
الشخجىابهم
جحدًد محخىياث ألاشئلت
جصميم ألاشئلت للخغلب على عدم كدرة
ورغبت املصخجىبين على إلاجابت
شيل وهييل ألاشئلت

 أخري .....

 جماريً )(TD
 وظائف
3.5

3.5

 حللاث بحث
 مشاريع
 ججارب
 أخري .....

 جماريً )(TD
 وظائف
3

3

1.5

1.5

 حللاث بحث
 مشاريع
 ججارب
 أخري .....
 جماريً )(TD
 وظائف
 حللاث بحث
 مشاريع
 ججارب
 أخري .....
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اخخيار ولماث ألاشئلت
جرجيب ألاشئلت بالشيل املالئم
جحدًد شيل الاشخبيان
طباعت الاشخبيان
اخخبار الاشخبيان وألاشئلت
مجخمع البحث
مفهىم العيىت
أشلىب الخصر الشامل ملابل العيىاث
أهىاع العيىاث
أشاليب العيىاث عبر إلاهترهذ
العىامل املإزرة في حجم العيىت
طرق جحدًد حجم العيىت

 جماريً )(TD
 وظائف
1.5

1.5

 حللاث بحث
 مشاريع
 ججارب
 أخري .....

 -6معاًير الحقىيم:
همط الحقىيم
ثفاعل
عسوض
في
ثقازيس
عملي امححاهات
ومقابالت
الجلصات
املتزامنة

ILO
Code

ّ
ّ
الحعليمية
املحصالت

ILO1

اشديعاب مهاراث البحث إلاداري
واملهاراث املخصلت بخحدًد مشيلت
البحث وجطىير أهىاع مخخلفت مً
الفرضياث بما ًخالءم مع مشيلت
بحثه وأهدافه.

X

ILO2

اشديعاب وافت أهىاع جصاميم
البحىر إلاداريت شىاء واهذ
اشخطالعيت ،وصفيت ،أو ججريبيت
ومعرفت الظروف املىاشبت الشخخدام

X

ّ
الحعليمية
النحائج

X

X

X

X

X

X
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ول منها.
ILO3

اشديعاب البياهاث الثاهىيت وطرق
جمعها وجلييمها

X

X

إلادران الجيد املدعم بأمثلت حليليت
ألشاليب جمع البياهاث شىاء واهذ:

ILO4

Qualitative
هىعيت(

 )Methodsامللابالث املعملت،
ألاشاليب
الترهيز،
جماعاث
إلاشلاطيت

X

X

X

X

أو هميت ( Quantitative

 )Methodsالاشخبيان ،املالحظت،
الخلفىن ،امللابلت الشخصيت ،البرًد
الالىترووي.
الفهم الجيد على أدواث اللياس
املفردة منها وامللارهت ،والخاالث
املىاشبت الشخخدام ول هىع مً اهىاع
أدواث اللياس والفرق بينها.

X

X

X

X

ILO6

ئجلان كىاعد جصميم الاشخبيان.

X

X

X

X

ILO7

الفهم العميم ألشاليب املعاًىت

X

ILO5

 -7أدوات ومخحبرات القصم العملي:
إشم ألاداة
طرائم البحث في ئدارة
ألاعمال

ثىصيفها

X
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