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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 MBAG 6301 ومنهجية البحثحاء  اإل

 2012/2012 األولالفال الدراسي 
 

 اءفيخءلد سمير د. أ. :  المدرس
  - http://site.iugaza.edu.ps/ssafiirsafi.comwww.samالموقع: 

: المحءضراتموعد    
 I617قاعة    10:00 – 15:00األحد : 101شعبة 

 15-13: السبت، اإلثنين، األربعاء، األحد 14-13، 12-11 الساعات المكتبية:
 samirsafi@gmail.comالبريد االليكتروني: 
  http://site.iugaza.edu.ps/ssafi ،www.samirsafi.com : الموقع عمى االنترنت

 ة ب المقرر الكت

Sekaran, Uma (2004). “Research Methods for Business: a Skill-Building Approach”, 4th Edition. 
  إسييماعيا عمييي بسيييوني، الطبعيية  ، )ترجميية(طييرا البحييث إلييي اإلدارة: مييد ا لبنيياء المثييارات البحثييية(. 8002)سيييكاران، مومييا

 الرابعة، دار المريخ لمنشر، المممكة العربية السعودية.
 ( 8002صاإلي، سمير" ) إلمسطين. -الجامعة اإلسالمية بغزة"، محاضرات إلي اإلحصاء 
 المممكية  – جيدة ،جامعية المميع عبيد العزييز -مركيز النشير العمميي "، لبحيث العممييمساسييات ا "، (2012)عبيد الرشييد ، حاإلظ

 العربية السعودية.
  المسءقأهداف 

يثييدا المسيياا إلييى تمكييين الطالييب ميين الاييياي بالبحييث العممييي مسييتنداف إلييى األصييوا العممييية إلييي جميييع مراحييا البحييث، بييدءاف ميين 
عيداد األدوات الالزميية ليي لع، ا تييار موضييوع البحيث ومشييكمتض وإلروضييض وم داإليض  مييروراف بمنثجيية جمييع البيانييات األوليية والثانوييية واا

ومنثجية تحميا البيانات تحميالف وصفياف وكمياف عميااف باست داي النميا ج الاياسيية المناسيبة. وم ييرا عيرت النتيااب وكتابية التاريير مو 
 البحث باألسموب العممي. 

 مخرجءت المسءق
 :تحايا التاليبعد االنتثاء من المساا يتوقع 

  عمى معرإلة وإلثي مبادئ البحث العممي األساسية. الطمبةتطوير قدرات 

  مثارات عممية حوا كيفية ا تيار موضوع البحث وتحديد متغيرات الدراسة ومن ثي إعداد  طة البحث.الطمبة إكساب 
  دامثا.مثارة تصميي مدوات البحث العممي واستالطمبة إكساب  
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 العموي التجاريةتعرا عمى م مية اإلحصاء إلي ال. 

  مثارة جمع البياناتالطمبة إكساب.  

 واالستداللي يتميز بين اإلحصاء الوصفال. 

 ربط بين مستويات الاياس بالتحميا اإلحصاايال. 

  اإلحصااية المناسبة لمشاكا بحثية محددة األساليبا تيار مثارة الطمبة إكساب. 

  ا تبار الفرضيات اإلحصااية طوات معرإلة.  

  مثارة ترتيب البيانات واا راج البحث العممي إلي شكمض النثااي وإلاا لممعايير العممية المتعارا عميثا.الطمبة إكساب 

 برنامبمن  الا المست رجة  قراءة نتااب التحميا اإلحصااي إتاان(SPSS)  Statistical Package for the Social 

Sciences. 
 المتحءنءتمواعيد ا

 13:01 – 10:11السءعة  5/11/7112 األحد االمتحءن النافي األول: 
 13:01 – 10:11السءعة  11/17/7112األحد  االمتحءن النافي الثءني: 

 15:11 -0017:السءعة  2/1/7118األحد   االمتحءن النهءئي: 
 

  طرق التقويم
 %5    مشاركة
 %40  (2ة)نصفي اتامتحان

 %10   دراسة حالة
 %45   ااينثالمتحان الا

 
 مع أطيب أمنيءتي بءلنجءح

 


