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 االقتصاد والعلوم اإلداريةكلية 

 التمويل والمصارف قسم

 

  "(حاالت دراسية في التمويل والمصارف)مهارات البحث العلمي " مساقتوصيف 
 

 :معلومات مدرس المساق .1

 زـسفيان عيسى حري :المساق( منسق/  مدرس)اسم 

 ثن ربع 13:31 – 11:11حد ثل خمس،  01:00  – 12:00 :الساعات المكتبية

 3344، فرعي 64مكتب رقم  :رقم المكتب والرقم الفرعي

 Sufian_hraze@aabu.edu.jo :البريد االلكتروني

 ال يوجد :الفني / المشرف / والتدريسمساعد البحث 

 

 :المساقوصف  .2

موضسسوعا  أسسسس بحث سسع بح؛ مسسيج ملسسا ا بحث سسع بح؛ مسسيج مسسست زمابحج بحتراسسيم بحث ةسسيج قربسسس  ميدب يسس  باثي يسس  فسسي أحسسد 

  .بكون بصورة ب ع ح تررج يك ف بها بحااحب بتوجيها  مدرس بحمساق وإشربفح بحترصصي 

 

 :مساقال بيانات .3

 سل  ربب؛ : ىالمستو مهارب  بحث ع بح؛ مي :اسم المساق 113601: مساقال قمر

 13:11 – 11:11 :وقت المحاضرة حصا مثاقئ بإل :المتطلب السابق ظري : مساقال طبيعة

 48 :الدراسية ساعاتعدد ال بالول: الفصل الدراسي 3112/3131 :العام الجامعي

 

 :المساق أهداف .4

 .وفهم أبرز أسس إعدبق بحورق  بحث ةي  بشكٍل ص يحم؛رف   -أ

 بحم؛رف  بح؛ مي  بحالزم  إلعدبق بحورق  بحث ةي ب ديد أ م مهارب   -ب

 بحالزم  إلعدبق بحورق  بحث ةي  موضوعي  وبحشك ي مهارب  بحبحأ م  بالطالع ع ى -ج

 .بح درة ع ى أعدبق بحت  يل بحكمي حمتغيرب  بحدربسي  -ق

 

 دائرة ضمان الجودة والتخطيط
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 (المعرفة والمهارات والكفايات) مخرجات التعلم .5

 :المساق أن يكون قادرا علىيفترض بالطالب بعد دراسته لهذا 

 .إعدبق بحورق  بحث ةي  بشكٍل ص يح وملا ا م؛رف  وفهم أبرز أسس .1

  إلعدبق بحورق  بحث ةي ، من حيع بختيار بح؛لوبن، وبلا  ملهجي  بحدربس ، وصياغ  متن بحث ع، بمتالك بحمهارب  بح؛ مي .3

 . صواًل إحى بوثيق بحث ع، وإعدبق بالستلتاجا  بحتوصيا بفسير بحلتائا، وو

وف اً وبحربم بين مكو ابح ، في إعدبق بحث ع بحلظري  ى بستردبم بحماقة بحم؛رفي  ب؛زيز بحمهارب  بح؛م ي  في بح درة ع .3

 .ألصوحح بح؛ مي  بحمت؛ارف ع يها

 فلي  إلعدبق بحث ع بح؛ مي بحمهارب  بحبمتالك  .6
1.  

 

 :محتوى المساق .6

 الموضوع األسبوع

 وم دم  عام بمهيد  األول

 .أخالقيا  بحث ع بح؛ مي الثاني

 .(1)بحث ع ( خا )م ترح  الثالث

 .(3)بحث ع ( خا )م ترح  الرابع

 .مصاقر اأ وبعها و: بحثيا ا  وبحم؛ وما  الخامس

 .(1)بحث ع بح؛ مي ( أساحيب)ملا ا  السادس

 .(3)بحث ع بح؛ مي ( أساحيب)ملا ا  بعالسا

 .طرق جمع بحثيا ا  وبحم؛ وما  الثامن

 طن بح؛ربيوبحم؛رف  في بحب  مؤشر التاسع

 منتصف الفصلامتحان  عاشرال

 .مفا ي  إحصائي  أساسي  الحادي عشر

 .بحت  يل بإلحصائي ح ثيا ا  وبحم؛ وما  عشر ثانيال

 .بحلوبحي بحفلي  حكتاب  بحث ع الثالث عشر

 (1)ب وث بحا ي  ملاقش   الرابع عشر

 (3)ملاقش  ب وث بحا ي   الخامس عشر

 االمتحان النهائي السادس عشر
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 استراتيجيات التعليم والتعلم وطرق التقويم .7

 
 ت

 أنشطة التعلم استراتيجيات التدريس مخرجات التعلم
 القياس/نوع التقويم

عروض /بمت ان)
 (وبجثا /ملاقش /صفي 

 بحم اضرة بحتدريس بحمثاشر بلا  بحم؛رف  بحلظري  1
بحم اضسسسسسسسسسرب  بحصسسسسسسسسسسفي  

 وأوربق بح؛مل

 بكتساب بحمهارب  بح؛م ي  3
بحم اضسسسسسسسسسرب  بحصسسسسسسسسسسفي  

 وبحمجموعا  بحدربسي 
 بحملاقش  وبحوبجثا  حاال  قربسي  

 بحمجموعا  بحدربسي  بحت؛ يم بحت؛او ي باثيق بحمهارب  بحمكتسث  3
بحملاقشسسسسسسسسسسسسس  وبحم اب سسسسسسسسسسسسس  

 وعروض بحا ث 

 

 :الطلبةتقييم  .8

 توزيع الدرجات لكل أسلوب توقيت التقييم األساليب المستخدمة

 11 خالل بحفصل (ب رير، وظائف، حضور: )بحفصل أعمال. 1

 31 قسبألسثوع بحسا  متوسم بحفصلب ريري  بمت ان. 3

 11 بألسثوع بحةا ي عشر  ورق  ب ةي . 3

 11 بحساقس عشرسثوع بأل ب ريري  هائي بمت ان. 6

 

 

 :الكتاب المقرر .9

 ( سر  م ّكم )ملظور باثي ي، : أساحيب بحث ع بح؛ مي المرجع الرئيس

  ثيل بحلجار وماجد بحزعثي المؤلف

 .قبر بح امد الناشر

 3111 السنة

 بحاثغ  بحةا ي  الطبعة

 - الموقع االلكتروني للمرجع

 

 

 (او المواقع االلكترونيةوتشمل الكتب والبحوث المنشورة في الدوريات ) المراجع اإلضافية .11
 

1- 
، قبسي، ملشسورب  مؤسسس  م مسد بسن ربشسد ول مكتسوم، 3111بر اما بألمسم بحمت سدة بإل مسائي، مؤشسر بحم؛رفس  بح؛ربسي 

3111. 

3- 
قالل بح اضسسي وم مسسسوق بحثيسسسابي، ملهجيسس  وأسسسساحيب بحث سسسع بح؛ مسسي وب  يسسسل بحثيا سسسا  باسسستردبم بحثر سسساما بإلحصسسسائي 

SPSS، ( سر  م ّكم )، 3110، 1عمان، قبر بح امد، ط. 

3- 
، بحدوحس ، قلساة بحجزيسرة بحفضسائي ، 11/11/3111بحت؛ يم بحجام؛ي في بح؛ساحم بح؛ربسي، : ع ي بحظفيري، بر اما في بح؛مق

www.aljazeera.net. 

 


