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، دار وائل م2014 بعةالسا الطبعة - رفاعي حسين احمد. د،  واقتصادية ادارية تطبيقات - العلمي البحث مناهج

 االردن.للنشر والتوزيع، 
  

 توزيع الدرجات: 

 مشروع بحث 70

 واجبات 10
  عرض المشروع 20

   

 قصد 450تطبيقي فصلي لمادة   برنامج إعداد بحث 

 تقديم عمل بحثي تطبيقي مستوفي للشروط العامة التالية: طالبكل قصد، يجب على  450كمتطلب رئيسي لمادة 

 .اقتصادييجب أن يكون البحث تطبيقي في مجال  ¨

 قياسي لبيانات إقتصاديه متعلقة مباشرة بموضوع البحث. اقتصادييجب أن يحتوي البحث على تحليل  ¨

 ال بد أن تكون البيانات الداخلة في البحث حقيقية ومتوفرة من مصادر تاريخية أو ميدانية. ¨

مسبقة عليها قبل في حال االعتماد على مصادر ميدانية، يجب تصميم استمارة بحث والحصول على الموافقة ال ¨

 البدء بعملية جمع البيانات.

 االلتزام ببنود أساليب البحث العلمي.و مراعاة أسلوب البحث العلمييفترض في الطالب  ¨

بأساسيات البحث العلمي ،  الطالب ينصب القدر األكبر في عملية تقييم البحث التطبيقي للمادة على مدى التزام  ¨

 اضافة الى الشروط السابقة.
  

 نقاط تقييم البحث

 سيتم تقييم البحث وذلك حسب النقاط العامة التالية:
  

   الموضوع

   المقدمة والشكل العام

   طبيعة المشكلة وأهميتها مع عرض لفرضيات البحث

   أدبيات البحث والمراجع

   نوع النموذج المستخدم 

   ناتاأسلوب جمع و عرض البي

   جودة التحليل القياسي و االقتصادي 

   الشكل العام لكل من النتائج والتوصيات والمراجع والفهرسة

 الجدول الزمني لعملية إعداد المشروع:  

يفترض أن يتم إنجاز البحث المطلوب من خالل االلتزام بالجدول الزمني التالي مع إتمام الجزئيات المطلوبة في كل 

ومن ثم عملية التجميع والترتيب واالخراج حسب االصول   في النهاية المادة االساسية للبحثمرحة والتي ستشكل 

 العلمية لتقديمه في شكله النهائي.
  



 شروط عامة حول عملية تسليم أعمال المشروع:   

 لن يقبل أي عذر ألي تأخير. ¨

 سيعطى مهلة ثانية وثالثة وغيرها للمتأخر ولكن بخصم ربع الدرجة النهائية للفقرة المطلوبة عن كل تأخير. ¨

طالب محاولة تقديم األجزاء المطلوبة قبل الموعد المحدد بمدة كافية وذلك لكي يتسنى وقت كافي يجب على ال ¨

 ألجراء أي تعديالت عليها قبل تسليمها نهائيا.

 الطالب هو المسؤول األول واألخير عن عملية االتصال بأستاذ المادة للترتيب فيما يتعلق بإعداد البحث المطلوب. ¨

 م األعمال المطلوبة مطبوعة ومدققة إمالئيا أو على األقل أن تكون مكتوبة بخط يد واضح.يفضل أن يتم تسلي ¨

على الطالب مراجعة موقع األستاذ بانتظام لمعرفة مواعيد وأوقات تسليم أجزاء مشروع البحث ومواعيد المناقشة  ¨

 جهزيهاالمادة المطلوب ت الموعد النهائي لإلنجاز المهمة

 موضوع البحث  اختيار

 الثالث في األسبوع الدراسي 

  الخميسيوم 

1441/1/20 

2019/9/19 

البحث  فكرةكلمة يحوي  500مكون من على األقل  و

سواء من الجانب الشخصي و الجانب  وأهميته البحثية

 .العلمي

  :أدبيات البحث

 اإلطار النظري   

 الدراسات السابقة   

 السادسفي األسبوع الدراسي 

  الخميسيوم 

1441/2/11 

2019/10/10 

قائمة بالمراجع المتوفرة باإلضافة إلى مقالة في حدود 

صفحات حول ما تحتويه تلك المراجع الي سبع خمس 

والمتعلق مباشرة بموضوع البحث، على أن يتم إدراج 

هذه الجزئية تتعلق باالطار المراجع بأسلوب علمي. 

النظري من جانب النظرية االقتصادية والدراسات 

 .السابقة حول موضوع البحث

تحديد النموذج و 

 فرضيات البحث 

 الثامنفي األسبوع الدراسي 

  الخميس يوم

1441/2/25 

2019/10/24 
  

 وصف دقيق لكل من التالي: يتناولمقال 

 . . نوع النموذج و كيفية اختياره1

 فرضيات البحث التي يسعى الباحث تأكيدها.. 2

وعالقتها المتغيرات الداخلة في الدراسة . 3

 بالفرضيات.

 . مجتمع الدراسة ووحدة الدراسة.4

 . أسلوب المعاينة المطبق والنظري.5

 جمع و عرض البيانات

 العاشرفي األسبوع الدراسي 

  الخميسيوم 

1441/3/10 

2019/11/7 

بيانية تصف البيانات  واشكال جداول يحتويمقال 

الداخلة في الدراسة باإلضافة إلى عرض للمؤشرات 

اإلحصائية لبيانات الدراسة التي تحصل عليها من 

)التطور االقتصادي  او الميدانية المصادر التاريخية

 . الوصفي لالقتصاد ومتغيرات الدراسة(

 تحليل النتائج القياسية

   الثاني عشر  في األسبوع الدراسي

  الخميسيوم 

1441/3/24 

2019/11/21 

مع المقدر النموذج  : توافقيتضمنمقال نظري 

النظرية، معنوية المعلمات، فترات ثقة، اختبار 

عدم  بافتراضمعنوية النموذج .... الخ  فرضيات،

 وجود مشاكل قياسيه أو تم عالجها قبل البدء بالتحليل

 .القياسي واالقتصادي

 تسليم المشروع

  الرابع عشرفي األسبوع الدراسي 

  الخميس يوم

1441/4/8 

2019/12/5 

األجزاء المنفذة في ورقة بحثية مترابطة مكونة من 

صفحة وال تزيد عن  15المراحل السابقة ال تقل عن 

 صفحة. 40

 التقديم والعرض

الخامس في األسبوع الدراسي 

  عشر

  م(12-4)السبت  يوم

17/4/1441  

2019/12/14 

دقيقة يتم فيها  20بعرض لمدة  بحثهم قدي طالبكل 

عرض الموضوع موضحاً المنهج المتبع ونتائج 

 الدراسة.......



 وجميع األمور المتعلقة بالمادة.

http://fac.ksu.edu.sa/ashebel/course/73701 
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