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 الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعتين 2 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

 ليةمتطلب ك  متطلب جامعة أ.
 

 
   أخرى  متطلب قسم

 إجباري ب.
 

 
   اختياري

: االولى / يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 المستوى االول

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 ال يوجد

 )إنوجدت(المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %80 24 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

 %20 6 اإللكترونيالتعليم  3

   عن بعدالتعليم  4

   أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )علىالتعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

  ساعة 30ساعة = 2*15 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  تذكر()ى أخر 4

  اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 30 ساعات االستذكار 1

 15 الواجبات 2

 15 المكتبة 3

 5 المشاريع /إعداد البحوث 4

  )تذكر(أخرى  5

 110 اإلجمالي 
، ويشيمل للي : جمييع أنشيطة اليتعلم، مثيل: سياعات االسيتذكار، للمقيررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

لممارسة مهارات وعمليات يتناول مقرر مهارات التعليم والتفكير والبحث  جميع المهارات التي يحتاجها طالب ادارة االعمال 

التفكير المختلفة وتوظيفها قي الحياة الدراسية, والحياة العملية, وأيضا على المستوى الشخصي, عالوة على تدريب الطالب 

ريقة صحيحة وكيفية إيجاد حلول لها.كما يتطرق هذا المقررالمهارات الضروارية للوصول كيفية مواجهة المشكالت بط

 للمعلومات وكتابة االبحاث من خالل معرفة االدوات المختلفة للبحث العلمي.

 الهدف الرئيس للمقرر. 2

 يهدف مقرر مهارات التعليم والتفكير والبحث الى مساعدة الطالب على  :

 واالنترنت في البحث والمعلوماتاستخدام المكتبة  -1

 ود بمهارات  البحث وكتابتهالتز -2

 معرفة  دوره في بناء مجتمع االقتصاد المعرفي -3

 التي قد توجهه في حياته ودراسته الجامعية .تنمية مهارات التفكير وحل المشكالت  -4

 واالبداع .ادارة ذاته وقدرته النفسية والعقلية والتواصلية بصورة تقوده الى النجاح والتفوق  -5

استخدام سلة من االدوات الحقيقية واالستتراتجيات الفاعلتة التتي تستاعده علتى تحصتيل المعرفتة وتنسيمهتا وسترعة  -6

 استدعائها.

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
 رمز

المرتبط التعلم مخرج 

 للبرنامج

  المعارف 1

 س –  1ع  والتفكير والبحثيعرف المفاهيم المرتبطة بالتعليم  1.1

  يحدد العناصر المختلفة المرتبطة بمهارات التعلم والتفكير والبحث 1.2

 س -2ع

  المهارات 2

 س –  1ع  يشرح  بين بعض مهارات التفكير المختلفة.  2.1

 س -2ع يميز مهارات التعلم والبحث العلمي بطريقة صحيحة 2.2

  الكفاءات 3

 ت - 1ك بفاعلية كتابياً وشفهياً في مجال إدارة األعمال.مع االخرين يتواصل  3.1

 ت - 2ك يستخدم شبكة المعلومات والتقنية الحديثة في إدارة األعمال 3.2

اإلدارية والمالية والسلوكية والقانونية التتي تواجته مؤسستات القطتاع الختا   يحلل المشكالت: 3.3

 المناسبة.والعام باستخدام األساليب العلمية 

 ت - 3ك

3.4.

. 
 ت -4ك يعمل بفاعلية ضمن فريق ومجموعات العمل.

 

 المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 2 مهارات القراءة السريعة 1

 2 مهارات التلخيص وتدورين الملحوظات 2

 2 مراقبة النمو المعرفي 3

 2 استخدام الخريطة الذهنية 4

 2 والتجهيز لالختباراتاالستعداد  5

 2 التفكير الناقد 6

 2 التفكير االبداعي 7

 2 حل المشكالت 8

 2 التفكير ما وراء المعرفي 9

 2 مفهوم البحث واداواته 10

 2 مهارات كتابة البحث 11
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 2 مهارات الوصول الى المعلومات 12

 2 مهارات االقتصاد المعرفي 13

 2 مناقشة التكليفات والواجبات 14

 2 مراجعة  15

 30 المجموع

 

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 
 التقليديةالمحاضرات  رتبطة بالتعليم والتفكير والبحثميعرف المفاهيم ال

 التعليم االلكتروني

 االختبارات التحريرية

 

1.2 
يحدد العناصر المختلفة المرتبطة بمهارات التعلم 

 والتفكير والبحث

 المحاضرات التقليدية

 التعليم االلكتروني

 االختبارات التحريرية

 

…    

 المهارات 2.0

2.1 
 التقليديةالمحاضرات  بين بعض مهارات التفكير المختلفة.  يشرح

 التعليم االلكتروني

 االختبارات التحريرية

2.2 
مهارات التعلم والبحث العلمي بطريقة  يميز

 صحيحة

 المحاضرات التقليدية

 التعليم االلكتروني

 االختبارات التحريرية

 

 الكفاءات 3.0

3.1 

بفاعلية كتابياً وشفهياً في مع االخرين يتواصل 

 مجال إدارة األعمال.

  المناقشةمنتديات 

التكليفات )الواجبات 

االلكترونية  واالوراق 

 الدراسية

3.2 

يستخدم شبكة المعلومات والتقنية الحديثة في 

 إدارة األعمال

  منتديات المناقشة

التكليفات )الواجبات 

االلكترونية  واالوراق 

 الدراسية

3.3 

اإلدارية والمالية والسلوكية  يحلل المشكالت:

تواجه مؤسسات القطاع الخا  والقانونية التي 

 والعام باستخدام األساليب العلمية المناسبة.

 األنشطة البحثية
التكليفات )الواجبات 

االلكترونية  واالوراق 

 الدراسية

3.4 

 األنشطة البحثية يعمل بفاعلية ضمن فريق ومجموعات العمل.
التكليفات )الواجبات 

االلكترونية  واالوراق 

 الدراسية

 

 

 

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 20 7 االختبارالتحريري  االول 1

 20 11 االختبار التحريري الثاني 2

 10 13 الواجبات والتكليفات 3

 50 17-16 االختبار التحريري النهائي 4

5    
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 ل((ورقة عمالمشروع جماعي، ،تقديميعرض  شفهي،،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
ساعات ارشاد اكاديمي. 6  

ساعات مكتبية 6  

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

 للمقرر المرجع الرئيس
الثتاني اإلصتدار م ,2015/2016 -هتـ 1437هــ/1436 -مهارات التعلم والتفكير والبحث

 , شركة خبراء التربية , الرياض.

 المساندةالمراجع 

 2014مهارات التعليم والتفكير والبحث, البالوي,عبد هللا واخرون ,-1

هـ( كتابة البحث العلمي صياغة جديدة , مكتبة  1426أبو سليمان . عبد الوهاب )-2

 . الرشد

 . 7ط -مكتبة جرير –م ( القراءة السريعة , الرياض 2007بوزان . توني )-3

 هـ ( وثيقة منهج تطوير الذات في السنة التحضيرية 1482جامعة الملك سعود )-4

 اإللكترونيةالمصادر 

 

 

المكتبة الرقميةرابط المكتبة الرقمية   -   

      http://nu.edu.sa/pigitailibbry.aspx 

بوردالبالك   

-89a2-https://echo.nu.edu.sa:8443/ess/portal/section/ddfb44f7

5682afa6f179-be4a-4c00 

 ىأخر

نظام البالك  نس( الكتاب على قرص مضغوط من أجل تطبيق فكرة التعليم االلكتروني ووضعها على

 بورد 

 تسجيل المحاضرات على نظام االيكو -

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 إل((...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعاتالقاعات)

 قاعة دراسية 

 مختبر لحل الواجبات والتكليفات 

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

 جهاز عرض البيانات

 ال يوجد التخصص(تبعاً لطبيعة )ىأخر تجهيزات

 
 

 

 

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 مباشر اعضاء هيئة التدريس فاعلية التدريس

 مباشر الطالب فاعلية طرق التقييم للطالب

 مباشر المراجع النسير مدى تحصيل مخرجات التعلم

   

http://nu.edu.sa/pigitailibbry.aspx
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 غير مباشر الطلبة فاعلية التدريس

 غير مباشر الطلبة مخرجات التعلم للمقررمدى تحصيل 

   

 إل((مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تمتحديدها(ي)أخرى،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة،ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 . اعتماد التوصيفح
 مجلس قسم إدارة االعمال جهة االعتماد

 هـ1441-3/3/3/1440رقم  رقم الجلسة

 هـ17/2/1441 الـموافق االربعاء تاريخ الجلسة

 


