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 طرق البحث  مواصفات ممرر
  

I.  :معلومات عامة عن الممرر 

 طرق بحث :اسم الممرر 1

  رمز الممرر ورلمه: 2

 الساعات المعتمدة:  3
 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار محاضرة

3    3 

 الفصل األول –الثانً  المستوى والفصل الدراسً: 4

 حصاءاإلمبادئ  :(المتطلبات السابمة لدراسة الممرر)إن وجدت 5

 ال يوجد (:المتطلبات المصاحبة )إن وجدت 6

 إدارة األعمال درس له الممرر:ٌالبرنامج الذي  7

 اللغة العربٌة لغة تدرٌس الممرر: 8

 انتظام نظام الدراسة: 9

 د. عبدالرزاق دمحم لاٌد المرانً      معد)ي( مواصفات الممرر: 11

    تارٌخ اعتماد مواصفات الممرر: 11

 

II. :وصف الممرر 

خطة البحث وكتابة التمرير النهائي لبناء الالزمة اكتساب الطالب المعارف والمهارات العلمية  إلىيهدف هذا الممرر 
يات تكوين مشكلة البحث واشتماق األسئلة أساسللبحث. وفي سبيل تحميك ذلن يركز الممرر على تدريس الطالب 

الطالب المدرة على فهم مناهج وأدوات البحث العلمي  إكسابوالفرضيات المناسبة الختبار ودراسة مشكلة البحث. أيضا 
ية ومهارات تحديد المنهج واالداة المناسبة لجمع المعلومات دارواإل اإلنسانيةما في مجاالت العلوم األكثر شيوعا واستخدا

الطالب مهارات جمع البيانات والمعلومات المطلوبة للدراسة وتحليلها  إكسابالمطلوبة للدراسة. أيضا يركز الممرر على 
توثيك معلومات البحث وكتابة تمريره النهائي ية لساسوعرضها بأسلوب منهجي ومنظم. كذلن شرح المواعد األ

التمرير  إخراجالوالع واالستفادة منها في  أرضعلى  ساليبلتطبيك تلن المواعد واألالالزمة والمهارات والمدرات 
 النهائي للبحث.

 

III. :مخرجات التعلم 

 بعد االنتهاء من دراسة هذا الممرر سٌكون الطالب لادرا على ان :
a1-   البحوث العلمية عدادإلية ساسالخطوات األو البحث العلميعرف ي  

2 a أدوات جمع البيانات والمعلومات وشروط استخدامها ذكري 
3  a العينات في البحث وطرق   أنواع يشرح 

 b1البحوث عدادإل العلمية  ساليبدد األيح 
b2  يةدارواإل اإلنسانيةالبحوث في المجاالت  أنواعيميز بين 
c1 يطبك عناصر خطة البحث بشكل منهجي 
c2  يصمم أداة  لجمع البيانات والمعلومات المطلوبة للبحث 
 d1 في الحصول على معلومات ومصادر للبحث اإلنترنت يستخدم 
 d2 اآلخرينمع  ويتواصل بفعالية ضمن فريك جماعي  يعمل 
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I. :مواءمة مخرجات تعلم الممرر مع مخرجات تعلم البرنامج 

 مخرجات تعلم الممرر تعلم البرنامجمخرجات 

  

 A:المعرفة والفهم : 

A1 
يظهر المعرفة بالمبادئ والمفاهيم والنظريات العلمية 

 أساليبوما يتصل بها من دارة المستخدمة في اإل
  وأدوات.

a1-   ية ساسالخطوات األو عرف البحث العلميي
  البحوث العلمية عدادإل

A2 
خصائص المنظمات وبيئتها الداخلية  يوضح

تها وعاللة إدار أساليبوالخارجية، وسياسات و
  .خر  اآلالمنظمة بالمنظمات 

2 a أدوات جمع البيانات والمعلومات وشروط  ذكري
 استخدامها

A3 

التنبؤ والتحليل  أساليبالكمية و ساليبيشرح األ
الرياضي وتطبيماتها المختلفة واستخدامها في 

دارة التخطيط االستراتيجي للمنظمة وفي وظائف اإل
  المختلفة.

3  a العينات في البحث وطرق   أنواع يشرح 

A4 
يبين طرق استخدام التمنيات الحديثة وأنظمة 

  ية والتسويمية.دارالمعلومات في مجاالت العلوم اإل
 a4 أسرررستخطرريط التررردريب وتمييمرر  و أسرررسيشرررح 

 يتهمإنتاجتمييم أداء العاملين ولياس 

 B:المهارات الذهنٌة : 

B1 
ية ويدرن دارواألدوات اإل ساليبيميم مختلف األ
  التي يموم بإنجازها. نشطةاأل إطاراستخدامها في 

 b1البحوث عدادإلالعلمية   ساليبيحدد األ 

B2 

يحلل العوامل البيئية والمتغيرات المحلية واإللليمية 
 األعمالوالعالمية المؤثرة على أداء منظمات 

ية والمحاسبية دارمستخدما المعارف والمفاهيم اإل
  ة المختلفة.حصائيوااللتصادية واإل

b2  اإلنسانيةالبحوث في المجاالت  أنواعيميز بين 
 يةدارواإل

 C والعملٌة:: المهارات المهنٌة 

C1 
ويستخدمها في  ةيالمهارات المهنية األساسيوظف 

ية تساعد المؤسسة على إدارتصميم نظم وأدوات 
 في مجال أعمالها. استراتيجية تحميك ميزة 

c1 يطبك عناصر خطة البحث بشكل منهجي 

C2 
المحلية واإللليمية ويدير  األعماليعمل في بيئة 

التي تسند ل  بكفاءة وفاعلية باستخدام  األعمال
 .المالئمة إدارة األعمالتمنيات 

c2   يصمم أداة  لجمع البيانات والمعلومات المطلوبة
 للبحث

 D:المهارات العامة واالنتمالٌة : 

D1 
يتخذ المرارات لمواجهة الحاالت المختلفة التي 

 المنظمات.إدارة تواجهها 
d1 في الحصول على معلومات  اإلنترنت يستخدم

 ومصادر للبحث

D2 
في المنالشات الجماعية بناءة يشارن بطريمة 

 المنظمة. أنشطةالمتعلمة ب
 d2 مع  ويتواصل بفعاليةضمن فريك جماعي   يعمل

 اآلخرين

 

IV. ربط مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التدرٌس والتمٌٌم 

  التدرٌس والتمٌٌم: استراتٌجٌة أوال: ربط مخرجات تعلم الممرر )المعارف والفهم( ب

 التموٌم استراتٌجٌة  التدرٌس استراتٌجٌة   مخرجات الممرر / المعرفة والفهم

a1-   عرف البحث العلميي 
البحوث  عدادإلية ساسالخطوات األو

  العلمية

حاالت -تكاليف-محاضرات
 نماشية فردية وجماعية

-مشاركات-امتحانات تحريرية وشفوية
 quiz A1) لصيرة مفاجئة )امتحانات 
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2 a أدوات جمع البيانات  ذكري
 والمعلومات وشروط استخدامها

عصف -تكاليف-محاضرات
 ذهني

-مشاركات-امتحانات تحريرية وشفوية
 quiz A2) امتحانات لصيرة مفاجئة )

3  a العينات في  أنواع يشرح
 البحث وطرق  

حاالت دراسية -محاضرات
 عصف ذهني-تكاليف-للمنالشة

-مشاركات-امتحانات تحريرية وشفوية
 quiz   ِA3) امتحانات لصيرة مفاجئة )

 

 التدرٌس والتمٌٌم:                                                      استراتٌجٌة ثانٌا: ربط مخرجات تعلم الممرر )المهارات الذهنٌة( ب

 التموٌم استراتٌجٌة    التدرٌس استراتٌجٌة  مخرجات الممرر/ المهارات الذهنٌة 

 b1عدادإلالعلمية   ساليبيحدد األ 
 البحوث

المنالشة -التعليم الجماعي
تطبيمات -لنماذج توضيحية

 عملية في المحاضرة

المشاركة -المالحظة الستجابة الطالب
واجبات فردية -التمييم الذاتي-الصفية

 B1وجماعية  

b2  البحوث في  أنواعيميز بين
 يةدارواإل اإلنسانيةالمجاالت 

 B2تكاليف وواجبات فردية وجماعية   حاالت تطبيمية-التعلم الجماعي

 

 التدرٌس والتمٌٌم: استراتٌجٌة ثالثا: ربط مخرجات تعلم الممرر )المهارات المهنٌة والعملٌة( ب

 التموٌم استراتٌجٌة  التدرٌس استراتٌجٌة  مخرجات الممرر/ المهارات المهنٌة والعملٌة

1  c منالشة -حاالت تطبيمية صفية عناصر خطة البحث بشكل منهجييطبك
 كيفية كتابة البحث

مشاركة في -واجبات وتكليفات
 C1النماش للحاالت المعروضة 

c2   يصمم أداة  لجمع البيانات والمعلومات
 المطلوبة للبحث

منالشات -تكليفات جماعية 
 C2جماعية  

 

                                                            التدرٌس والتمٌٌم: استراتٌجٌة العامة( ب رابعا: ربط مخرجات تعلم الممرر )المهارات

 التموٌم استراتٌجٌة  التدرٌس استراتٌجٌة  مخرجات الممرر 

d1 في الحصول على  اإلنترنت يستخدم
 معلومات ومصادر للبحث

استخدام  -رنتالتعامل مع االنت
 البوابربوينتتمنيات العرض 

تكليفات  -حاالت تطبيمية
 D1وواجبات 

 d2 ويتواصل ضمن فريك جماعي   يعمل
 اآلخرينمع بفعالية 

تكاليف وواجبات  -حاالت تطبيمية منالشة جماعية-
D2 

 

V. مواضٌع الممرر الرئٌسة والفرعٌة )النظرٌة والعملٌة( وربطها بمخرجات التعلم الممصودة  كتابة
 للممرر مع تحدٌد الساعات المعتمدة لها.  

 

 كتابة وحدات /مواضٌع محتوى الممرر

 الجانب النظري                                                           أوال:

 الرلم
 وحدات/ موضوعات

 الممرر
 المواضٌع التفصٌلٌة

عدد 
 األسابٌع

الساعات 
 الفعلٌة

 مخرجات تعلم الممرر

1 
الباب األول: البحث 

العلمي ومكانت  
  أهدافوخصائص  و

-تعريف البحث العلمي 1-ف
  أهدافو أهميت و-خصائص 

-ية عن البحثأساسمفاهيم  2-ف
 مكانة البحث العلمي

2 6 a1 a2 b2 

2 
 الباب الثاني: الباحث

 ياتأخاللالعلمي و
 البحث العلمي

صفات وخصائص الباحث  1-ف
 العلمي
 ياتخاللية ألساسالمبادئ األ 2-ف

1 3 
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 البحث العلمي

3 

الباب الثالث: 
خطوات البحث 
العلمي ومكونات 

 خطة البحث

 خطوات البحث العلمي 1-ف
خطة البحث ومكوناتها  2-ف

-الفرضيات-األسئلة-)المشكلة
ممترح -المنهجية وأدوات البحث

 اب وفصول البحث(أبو

2 6 

a1 a2 b1c1 

4 

الباب الرابع: ممدمة 
عن مناهج البحث 
العلمي والمنهج 

التاريخي في البحث 
 العلمي

ممدمة عن مناهج البحث من  1-ف
، ودور نواعحيث الماهية واأل

العرب والمسلمين في المفكرين 
 مناهج البحث العلمي

-المنهج التاريخي )األهمية 2-ف
مصادر المنهج -والخصائص

 ومزايا وعيوب المنهج(-ونمدها

2 6 

a1 a2 b1c1 

5 

الباب الخامس: 
المنهج الوصفي 
والمنهج التجريبي 
 في البحث العلمي

-المنهج الوصفي )تعريف  1-ف
وخطوات تطبيم  - أنماط-خصائص 
وعيوب المنهج( ومزايا  
المنهج التجريبي )النشأة  2-ف

ودور المفكرين المسلمين والعرب 
 أنواعخصائص و-في تأصيل المنهج

المنهج التجريبي ومراحل اجرائ  
 والمزايا والعيوب(

)المنهج  آخر  مناهج  3-ف
 االستمرائي والمنهج االستنباطي(

2 6 

a1 a2 b1c1 

6 
الباب السادس: 

استخدام العينات في 
 البحث العلمي

-العينات )األهمية أساليب 1-ف
ية في ساسالماهية والمفاهيم األ

 العينات(
العينات العشوائية وغير  أنواع 2-ف

 العشوائية وطرق اختيارها وتطبيمها

1 3 

a3  a2 b1 b2 
c2 d1 

7 

الباب السابع: أدوات 
جمع البيانات 
والمعلومات في 
 البحث العلمي

-)الماهيةأسلوب المالحظة  1-ف
ها ومزايا إجراءوخطوات  نواعواأل

 وعيوب المالحظة(
-أسلوب الممابلة )الماهية 2-ف
ومزايا -هاإجراءخطوات -نواعاأل

 وعيوب الممابلة(

1 3 

a3  a2 b1 b2 
c2 d1 

8 

الباب الثامن: أسلوب 
االستبانة وأدوات 

في جمع  آخر  
 البيانات

-أسلوب االستبانة )الماهية 1-ف
تصميم استمارة  خطوات-نواعاأل

ومزايا -االستبانة وطرق توزيعها
 وعيوب االستبانة(

اإلسماطية  ساليباأل 2-ف
 واالختبارات في جمع البيانات

1 3 

a3  a2 b1 b2 
c2 d1 

 
الباب التاسع: عرض 

البيانات وتحليلها 
 ومنالشتها

مراجعة البيانات والمعالجات  1-ف
وترميز وتصنيف البيانات -المتخذة

الحاسوبوادخالها   
1 3 

a3  a2 b1 b2 
c2 d1 
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ة في حصائياإل ساليباأل 2-ف
اختبار الفرضيات وتحليل البيانات 

 ومنالشتها وعرضها 

 

الباب العاشر: 
وأنظمة  أساليب

التوثيك في البحث 
 العلمي

أسلوب االلتباس في البحث  1-ف
-نواعاأل-األهمية-العلمي )الماهية

ية في كتابة االلتباس ساسالمواعد األ
اليها( اإلشارةو  
-أسلوب الهوامش )الماهية 2-ف

ة التوضيحية لها(مثلواأل-الوظائف  
أسلوب المراجع )المصادر  3-ف

أنظمة توثيك المراجع في -والمراجع
 البحث العلمي(

1 3 

a3  a2 b1 b2 
c2 d1 
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VI.  التدرٌس: استراتٌجٌة 

 المحاضرة-  

 المنالشة والحوار 

 أسلوب العصف الذهني- 

 أسلوب حل المشكالت- 

 التعلم الجماعي-  

 الت دراسيةاح 

  للنماش والرا 
 

VII. والتكلٌفات: نشطةاأل 

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم النشاط / التكلٌف الرلم

 W5 20  خطة بحث ومنالشتها إعداد 1

 W1 w16 11  الحضور والمنالشة 2

 31   اإلجمالي 3

 

VIII. :تمٌٌم التعلم 

 الدرجة  األسبوع التمٌٌم أنشطة الرلم
 إلىنسبة الدرجة 

  درجة  التموٌم النهائً
 المخرجات التً ٌحممها

1 
-W1 حضور ومشاركة

w12 
10 10% 

a1 a2 a3 b1 b2 c1 c2 
d1 d2 

2 
 W5 خطة بحث ومنالشتها

20 20% 
a1 a2 a3 b1 b2 c1 c2 

d1 d2 

  W8 10 10% اختبار نصفً 3

4 
 W16  االختبار النهائً

60 60% 
a1 a2 a3 b1 b2 c1 c2 

d1  
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 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة وااللتصاد

 لسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

  %100 100  اجمالً  

 

IX. تعلم:لمصادر ا 

 

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن( المراجع الرئٌسة

ية، صنعاء: دار الفكر دارالبحث العلمي في مجاالت العلوم اإل أساليب( 2121المراني، عبد الرزاق ) .1
 المعاصر.

ة: مدخل بناء المهارات البحثٌة، )ترجمة إسماعٌل على دار(. طرق البحث فً اإل2117سٌكاران، أومأ. ) .2
 بسٌونً، و عبد هللا بن سلٌمان العزاز(، الرٌاض، جامعة الملن سعود: النشر العلمً والمطابع.

 (.1999، األصلٌة)سنة النشر  

 المراجع المساعدة

 ية، عمان: مكتبة نور.دارالبحث العلمي في العلوم اإل أساليب(. 1991العالونة، علي ) .1

 وإنترنت:    )إن وجدت( إلكترونٌةمواد 

 مصادرها في حين . إتاحةيتم تحديدها وتوفير و -1
 ية.دارواإل اإلنسانيةفي مجال البحوث في العلوم  لكترونيةالمكتبات اإل -2

 

X. .الضوابط والسٌاسات المتبعة فً الممرر 

 للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للممرر فٌما ٌتعلك باآلتً:بعد الرجوع 

 ي عدأ  طالب يتغيب لخمس مرات متكررة دون أ  عذر مسبب وممبول  سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:  .1
 ن الطالب.ئوالئحة ش أحكاموالمواعد التي تنظم حضور وأداء الطالب تطبك  حكاممن المادة. األ منسحبا  

 الالئحة المنظمة أحكامتطبك تأخر الحضور الم   .2

في نظام االمتحانات اإلخاللتحديد السياسات المتبعة في حاالت الغياب عن االمتحان او  ضوابط االمتحان:  .3
  ن الطالب.ئوونصوص الالئحة التنظيمية لش أحكام

الممرر او من  أستاذمشروع خطة البحث الممترح ومنالشت  واعتماده من لبل  إعداديتم  التعٌٌنات والمشارٌع:  .4
 محاضرة من الممرر آخريساعده، على ان يتم تسليم خطط البحث في 

تحدد هنا السياسات المتبعة في حاالت الغش إما في االمتحانات أو في التكاليف بأ  طريمة من طرائك  الغش:  .5
 الغش.

ن الطالب ئوطبما لالئحة ش-المتبعة في حالة حدوث واإلجراءات يحدد تعريف االنتحال وحاالت   االنتحال:  .6
 المنظمة

 كلما تطلب االمر ذلن لكترونيةاعتماد الوسائل اإل: آخري سٌاسات   .7
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 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة وااللتصاد

 لسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 طرق بحث   :خطة ممرر
 

i.  الممرر  أستاذمعلومات عنInformation about Faculty Member Responsible for the 
Course 

 االسم
Name 

 د. عبد الرزاق المرانً 
 )أسبوعٌا(الساعات المكتبٌة 

Office Hours 
 

 المكان ورلم الهاتف
Location 

&Telephone No.  
 

 السبت
SAT 

 األحد
SUN 

 االثنٌن
MON 

 الثالثاء
TUE 

 األربعاء
WED 

 الخمٌس
THU 

 البرٌد اإللكترونً
E-mail 

   3    

 

XI.  :معلومات عامة عن الممرر 

 طرق بحث :اسم الممرر 1

  رمز الممرر ورلمه: 2

 15الساعات المعتمدة:  3
 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار محاضرة

14  12  26 

 الفصل األول –الثانً  المستوى والفصل الدراسً: 4

 حصاءاإلمبادئ  :(المتطلبات السابمة لدراسة الممرر)إن وجدت 5

 ال يوجد (:المتطلبات المصاحبة )إن وجدت 6

 إدارة األعمال درس له الممرر:ٌالبرنامج الذي  7

 اللغة العربٌة لغة تدرٌس الممرر: 8

 انتظام نظام الدراسة: 9

 د. عبدالرزاق دمحم المرانً      معد)ي( مواصفات الممرر: 10

    تارٌخ اعتماد مواصفات الممرر: 11

 

XII. :وصف الممرر 

خطة البحث وكتابة التمرير النهائي للبحث. وفي لبناء الالزمة الطالب المعارف والمهارات العلمية  إكساب إلىيهدف هذا الممرر 
يات تكوين مشكلة البحث واشتماق األسئلة والفرضيات المناسبة الختبار أساسسبيل تحميك ذلن يركز الممرر على تدريس الطالب 

الطالب المدرة على فهم مناهج وأدوات البحث العلمي األكثر شيوعا واستخداما في مجاالت  كسابإودراسة مشكلة البحث. أيضا 
ية ومهارات تحديد المنهج واالداة المناسبة لجمع المعلومات المطلوبة للدراسة. أيضا يركز الممرر على دارواإل اإلنسانيةالعلوم 
ة للدراسة وتحليلها وعرضها بأسلوب منهجي ومنظم. كذلن شرح الطالب مهارات جمع البيانات والمعلومات المطلوب إكساب

 ساليبلتطبيك تلن المواعد واألالالزمة ية لتوثيك معلومات البحث وكتابة تمريره النهائي والمهارات والمدرات ساسالمواعد األ
 التمرير النهائي للبحث. إخراجالوالع واالستفادة منها في  أرضعلى 

 

XIII. :مخرجات التعلم 

 االنتهاء من دراسة هذا الممرر سٌكون الطالب لادرا على ان :بعد 
a1-   البحوث العلمية عدادإلية ساسالخطوات األو عرف البحث العلميي  

2 a أدوات جمع البيانات والمعلومات وشروط استخدامها ذكري 
3  a العينات في البحث وطرق   أنواع يشرح 
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 د/الماسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة وااللتصاد

 لسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 b1البحوث عدادإل العلمية  ساليبدد األيح 
b2  يةدارواإل اإلنسانيةالبحوث في المجاالت  أنواعيميز بين 
c1 يطبك عناصر خطة البحث بشكل منهجي 
c2  يصمم أداة  لجمع البيانات والمعلومات المطلوبة للبحث 
 d1 في الحصول على معلومات ومصادر للبحث اإلنترنت يستخدم 
 d2 اآلخرينمع  ويتواصل بفعالية ضمن فريك جماعي  يعمل 

 

i. الممرر  محتوىCourse Content: 

 وحدات /مواضٌع محتوى الممرر

 الجانب النظري                                                           أوال:

 الساعات الفعلٌة عدد األسابٌع المواضٌع التفصٌلٌة وحدات/ موضوعات الممرر الرلم

1 
الباب األول: البحث العلمي 

ومكانت  وخصائص  
  أهدافو

-خصائص -تعريف البحث العلمي 1-ف
  أهدافو أهميت و
مكانة البحث -ية عن البحثأساسمفاهيم  2-ف

 العلمي

W1 w2 6 

2 
الباب الثاني: الباحث العلمي 

 البحث العلمي ياتأخاللو

 صفات وخصائص الباحث العلمي 1-ف
البحث  ياتخاللية ألساسالمبادئ األ 2-ف

 العلمي
W3 3 

3 
الباب الثالث: خطوات 
البحث العلمي ومكونات 

 خطة البحث

 خطوات البحث العلمي 1-ف
-خطة البحث ومكوناتها )المشكلة 2-ف

-المنهجية وأدوات البحث-الفرضيات-األسئلة
 اب وفصول البحث(أبوممترح 

W4 w5 6 

4 

الباب الرابع: ممدمة عن 
مناهج البحث العلمي 
والمنهج التاريخي في 

 العلميالبحث 

ممدمة عن مناهج البحث من حيث  1-ف
، ودور المفكرين العرب نواعالماهية واأل

 والمسلمين في مناهج البحث العلمي
-والخصائص-المنهج التاريخي )األهمية 2-ف

 ومزايا وعيوب المنهج(-مصادر المنهج ونمدها

W6 w7 6 

 W8 3  اختبار نصفي 5

6 
الباب الخامس: المنهج 

التجريبي الوصفي والمنهج 
 في البحث العلمي

-خصائص -المنهج الوصفي )تعريف  1-ف
وخطوات تطبيم  ومزايا وعيوب - أنماط

 المنهج(
المنهج التجريبي )النشأة ودور المفكرين  2-ف

-المسلمين والعرب في تأصيل المنهج
المنهج التجريبي ومراحل  أنواعخصائص و

 اجرائ  والمزايا والعيوب(
)المنهج االستمرائي  آخر  مناهج  3-ف

 والمنهج االستنباطي(

W9 w10 6 

7 
الباب السادس: استخدام 
 العينات في البحث العلمي

الماهية -العينات )األهمية أساليب 1-ف
ية في العينات(ساسوالمفاهيم األ  

العينات العشوائية وغير العشوائية  أنواع 2-ف
 وطرق اختيارها وتطبيمها

W11  3 
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8 
أدوات جمع الباب السابع: 

البيانات والمعلومات في 
 البحث العلمي

 نواعواأل-أسلوب المالحظة )الماهية 1-ف
ها ومزايا وعيوب المالحظة(إجراءوخطوات   

-نواعاأل-أسلوب الممابلة )الماهية 2-ف
ومزايا وعيوب الممابلة(-هاإجراءخطوات   

W12 3 

9 
الباب الثامن: أسلوب 
 آخر  االستبانة وأدوات 
 في جمع البيانات

-نواعاأل-أسلوب االستبانة )الماهية 1-ف
خطوات تصميم استمارة االستبانة وطرق 

ومزايا وعيوب االستبانة(-توزيعها  
اإلسماطية واالختبارات في  ساليباأل 2-ف

 جمع البيانات

W13 3 

10 
الباب التاسع: عرض 

 البيانات وتحليلها ومنالشتها

-والمعالجات المتخذةمراجعة البيانات  1-ف
 وترميز وتصنيف البيانات وادخالها الحاسوب

ة في اختبار حصائياإل ساليباأل 2-ف
الفرضيات وتحليل البيانات ومنالشتها 

 وعرضها 

W14 3 

11 
 أساليبالباب العاشر: 

وأنظمة التوثيك في البحث 
 العلمي

أسلوب االلتباس في البحث العلمي  1-ف
ية في ساسالمواعد األ-نواعاأل-األهمية-)الماهية

اليها( اإلشارةكتابة االلتباس و  
-الوظائف-أسلوب الهوامش )الماهية 2-ف
ة التوضيحية لها(مثلواأل  
-أسلوب المراجع )المصادر والمراجع 3-ف

 أنظمة توثيك المراجع في البحث العلمي(

W15 3 

 W16 3  االختبار النهائي 13

  48 16إجمالً األسابٌع والساعات                         

 

XIV.  التدرٌس: استراتٌجٌة 

 المحاضرة-  

 المنالشة والحوار 

 أسلوب العصف الذهني- 

 أسلوب حل المشكالت- 

 التعلم الجماعي-  

 حاالت دراسية 

  للنماش والرا 
 

XV.  

XVI. والتكلٌفات: نشطةاأل 

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم النشاط / التكلٌف الرلم

 W5 20  خطة بحث ومنالشتها إعداد 1

 W1 w16 11  الحضور والمنالشة 2

 31   اإلجمالي 3
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 كلٌة التجارة وااللتصاد

 لسم إدراة االعمال
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 الدرجة  األسبوع التمٌٌم أنشطة الرلم
درجة   إلىنسبة الدرجة 

  التموٌم النهائً

 W1-w12 10 10% حضور ومشاركة 1

 W5 20 20% خطة بحث ومنالشتها 2

 W8 10 10% اختبار نصفً 3

 W16 60 60%  االختبار النهائً 4

 %100 100  اجمالً  

 

XVII. تعلم:لمصادر ا 

 

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن( المراجع الرئٌسة

 ية، صنعاء: دار الفكر المعاصر.دارالبحث العلمي في مجاالت العلوم اإل أساليب( 2121المراني، عبد الرزاق ) .3
ة: مدخل بناء المهارات البحثٌة، )ترجمة إسماعٌل على بسٌونً، و عبد هللا دار(. طرق البحث فً اإل2117سٌكاران، أومأ. ) .4

 (.1999، األصلٌةبن سلٌمان العزاز(، الرٌاض، جامعة الملن سعود: النشر العلمً والمطابع. )سنة النشر 

 المراجع المساعدة

 مكتبة نور.ية، عمان: دارالبحث العلمي في العلوم اإل أساليب(. 1991العالونة، علي ) .2

 وإنترنت:    )إن وجدت( إلكترونٌةمواد 

 مصادرها في حين . إتاحةيتم تحديدها وتوفير و -3
 ية.دارواإل اإلنسانيةفي مجال البحوث في العلوم  لكترونيةالمكتبات اإل -4

XVIII. .الضوابط والسٌاسات المتبعة فً الممرر 

 فٌما ٌتعلك باآلتً: بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للممرر

من  منسحبا   ي عدأ  طالب يتغيب لخمس مرات متكررة دون أ  عذر مسبب وممبول  سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:  .8
 ن الطالب.ئوالئحة ش أحكاموالمواعد التي تنظم حضور وأداء الطالب تطبك  حكامالمادة. األ

 الالئحة المنظمة أحكامتطبك تأخر الحضور الم   .9

ونصوص  أحكامفي نظام االمتحانات اإلخالل تحديد السياسات المتبعة في حاالت الغياب عن االمتحان او  ضوابط االمتحان:  .11
  ن الطالب.ئوالالئحة التنظيمية لش

الممرر او من يساعده، على  أستاذمشروع خطة البحث الممترح ومنالشت  واعتماده من لبل  إعداديتم  التعٌٌنات والمشارٌع:  .11
 محاضرة من الممرر آخران يتم تسليم خطط البحث في 

 تحدد هنا السياسات المتبعة في حاالت الغش إما في االمتحانات أو في التكاليف بأ  طريمة من طرائك الغش. الغش:  .12

 ن الطالب المنظمةئولالئحة ش طبما-المتبعة في حالة حدوث واإلجراءات يحدد تعريف االنتحال وحاالت   االنتحال:  .13

 كلما تطلب االمر ذلن لكترونيةاعتماد الوسائل اإل: آخري سٌاسات   .14

 


