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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى - متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري ب.

 :المقرريقدم فيه  الذي/ المستوى  السنة. 3

  – سابعالمستوى ال 

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

MGT310  

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %20 6 المحاضرات التقليدية 1

 %0 0 التعليم المدمج  2

 %0 0  اإللكترونيالتعليم  3

 %0 0  عن بعدالتعليم  4

 %80 24  )تطبيق بحث من المكتبات ومواقع البيانات( أخرى 5

 %100 30 المجموع 
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 6 محاضرات 1

 0 ستوديوأو معمل  2

 0 إضافيةدروس  3

 24 مناقشة الطالب في شكل مجموعات بحثية )تذكر(ى أخر 4

 30 اإلجمالي 
 

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

 للبحوث وكيفية تطبيقها في حل المشاكل االداريةعلى الخطوات اإلجرائية  الطالب يتعرف 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

بأجراء البحث العلمي المتعلقة االساسية بالمعارف الطالب تزويد الى المقرر يهدف  

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المهارات 1

المالية من  وتقييم المعلومات والمفاهيم الجديدة في مجال إدارة االعمال واإلدارةفهم  2.1

ا مصااااادرها المختلفة واسااااتخدام النتائو التي توصاااال اليها الطالب في حل الق اااااي

 والمشكالت اإلدارية والمالية.

S1 

اء االساااتقصااااساااتطاعة الطالب ان يبحث المشاااكالت اإلدارية والمالية واعداد قوائم  2.2

 مستخدما اشكاال متنوعة من تقنيات المعلومات والمصادر االخرى

S2 
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

مشكالت تحديد وتطبيق األساليب اإلحصائية والرياضية المناسبة لدراسة الق ايا وال 2.3

 اإلدارية والمالية

S4 

اساااتخدام أكثر تقنيات المعلومات واالتصااااالت مناسااابة في جمع وتفساااير وايصاااال  2.4

 واالفكار المعلومات

S6 

  القيم 3

دة او تعلمه الذاتي ويسؤؤتطيع اي يحدد ويسؤؤتخدم وسؤؤائل إيجاد المعلومات الجدي ةيتحمل مسؤؤؤولي 3.1

 أساليب التحليل الالزمة إلنجاز المهام اإلدارية والمالية المسندة اليه

V2 

 

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المهارات 2.0

يدة في  2.1 فهم وتقييم المعلومات والمفاهيم الجد

مجااال إدارة االعمااال واإلدارة الماااليااة من 

 مصاااااادرها المختلفة واساااااتخدام النتائو التي

توصااااااال اليهااا الطااالااب في حاال الق ااااااااياا 

 والمشكالت اإلدارية والمالية.

لتطبيقاااات ا-المحااااضاااااارات 

أوراق  –المناقشاااات  –العملية 

 بحثية

 الواجبات  التقييم المستمر

استطاعة الطالب ان يبحث المشكالت  2.2

 اإلدارية والمالية واعداد قوائم االستقصاء

مستخدما اشكاال متنوعة من تقنيات 

 المعلومات والمصادر االخرى

لتطبيقاااات ا-المحااااضاااااارات 

أوراق  –المناقشاااات  –العملية 

 بحثية

 الواجبات  التقييم المستمر

تحديد وتطبيق األساليب اإلحصائية  2.3

والرياضية المناسبة لدراسة الق ايا 

 والمشكالت اإلدارية والمالية

لتطبيقاااات ا-المحااااضاااااارات 

أوراق  –المناقشاااات  –العملية 

 بحثية

 الواجبات  التقييم المستمر

استخدام أكثر تقنيات المعلومات  2.4

واالتصاالت مناسبة في جمع وتفسير 

 وايصال المعلومات واالفكار

لتطبيقاااات ا-المحااااضاااااارات 

أوراق  –المناقشاااات  –العملية 

 بحثية

 الواجبات  التقييم المستمر

 القيم 3.0

 

تعلمه الذاتي ويستطيع اي يحدد  ةيتحمل مسؤولي

ويستخدم وسائل إيجاد المعلومات الجديدة او 

 أساليب التحليل الالزمة إلنجاز المهام اإلدارية

 والمالية المسندة اليه

لتطبيقات ا-المحاضرات 

أوراق  –المناقشات  –العملية 

 بحثية

 الواجبات  التقييم المستمر

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

1 
كااال الفصااااااااال  تقييم مستمر خالل الفصل

 الدراسي

60% 

 %40 14األسبوع  عرض ختامي للبحث  2
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
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 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
 تعريف الطلبة بنظام المقررات ونظام الدراسة  -1

 االعالي عن الساعات المكتبية و االرشادية و توضيح أهمية التواصل خاللها مع الطالب  -2

 االجتماع بالطالب وتحديد حاجاتهم من المقرر الدراسي  -3

 مناقشة حاالت الطالبات المتعثرات خالل االجتماعات  -4

 ايجاد حل لهامناقشة مشاكل الطالبات و  -5

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

 اليوجد مرجع محدد للمقرر المرجع الرئيس

 اليوجد مرجع محدد المساندةالمراجع 

 المكتبة الرقمية  اإللكترونيةالمصادر 

 العمل الميداني لجمع المعلومات  ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
  المكتبة -القاعات الدراسية   إلخ( ... ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

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

 السبورة الذكية  –جهاز عرض 

 ال يوجد تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ويالمقيم مجاالت التقويم

 مباشر   الطلبة  تقييم جودة المقرر

 مباشر  الطلبة  تقييم جودة االختبار

 مباشر  لجنة الخطط  مفردات المقررات 

 مباشر  مجلس القسم  تقارير المقررات 

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

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامو،قيادات  التدريس،أع اء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح

 مجلس القسم  جهة االعتماد

 15 رقم الجلسة

 هـ 26/6/1442 تاريخ الجلسة

 


