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 .بمفهوم العمم والمعرفة المتعممين تعرف -
 .طرائق تحصيل المعرفةاكساب المتعممين  -
 .العممالتعرف عمى اهداف  -
 .بعض التصانيف لمبحوث العمميةالتعرف عمى  -
 .االفتراضات التي يقوم عميها العممالتعرف عمى  -
 .خطوات الطريقة العمميةالتعرف عمى  -
 .اخالقيات البحث العمميالتعرف عمى  -

 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 

 البرنامج.
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 :انمعشفة وانفهم  - أ

 .يفٕٓو انؼهى انتؼشف ػهٗ -0أ
 .كٛفٛح انحصٕل ػهٗ انًؼشفحانتؼشف ػهٗ -5أ

 . انثحج انؼهًٙانًماسَح تٍٛ اتداْاخ  -3أ

 .انؼهًٙانتؼشف ػهٗ يُاْح انثحج -4أ
  .تصُٛف انثحٕث انؼهًٛحانماتهٛاخ فٙ تًُٛح  -5أ
   .تاسٚخ انتفكٛش ٔانثحج انؼهًٙانتؼشف ػهٗ  -6أ

 :بانمىضىع  االهذاف انمهاساتية انخاصة  -ب 

 تٍٛ انثحٕث انسهٕكٛح ٔانثحٕث انطثٛؼٛح.استٛؼاب انفشٔق  .– 0ب

 حتًُٛح يٓاسج انتمٕٚى انزاتٙ يٍ خالل ياتزٔدِ تّ االختثاساخ يٍ تغزٚح ساخؼ  – 5ب

. 

 :طشائق انتعهيم وانتعهم  

 .ٔحم انًشكالخ طشٚمح  انًُالشح -

  .استؼًال نهتكُٕنٕخٛا انتؼهٛى )انذاتٕ شٕ ( نتؼهٛىتضًٍٛ طشائك ا -
 تشدٛغ انطهثح ػهٗ انتؼهى انزاتٙ  -

 

 :طشائق انتقييم  

 

 .  ح(انًمانٛح ٔانًٕضٕػٛ)االختثاساخ انتحشٚشٚح  -

 .انتمٕٚى انختايٙ ( يًثال فٙ االختثاساخ انفصهٛح ٔانُٓائٛح  –انتمٕٚى انثُائٙ  –)انتمٕٚى انتًٓٛذ٘  -

 
 األهذاف انىجذانية وانقيمية: -ج

 .اخاللٛاخ انثحج انؼهًٙاٌ ٚؼٙ انطانة اًْٛح  -0ج

 االٚداتٛح فٙ دساسح انظٕاْش انُفسٛح.فٙ دػى االتداْاخ انتُظٛى  -5ج

 

 :طشائق انتعهيم وانتعهم 

 

 .انتؼهى انًُظى راتٛا   –انًُالشح  –االنماء  -
 انتؼهى انتؼأَٙ. -

 :طشائق انتقييم  

 

 االختثاساخ انتحشٚشٚح  ٔانًالحظح  

 



 

 :وانتطىس انشخصي (انمهاسات  انعامة وانمنقىنة ) انمهاسات األخشي انمتعهقة بقابهية انتىظيف  -د 

 . ٗ انثحج انؼهًٙتٕفٛش فشص انتؼهى انًستًش نهطهثح ٔتحفٛزْى ػه-0د

 فٙ اكتساب يٓاساخ انتفكٛش انًختهفح. انتؼهى انزاتٙ انًُظى -5د

 



 :بنية انمقشس .11

 انساػاخ األسثٕع
يخشخاخ انتؼهى 

 انًطهٕتح
اسى انٕحذج / انًساق أٔ 

 انًٕضٕع
 طشٚمح انتمٛٛى طشٚمح انتؼهٛى

1 2 
انًشاس انٛٓا فٙ      

انًحٕس انساتك ٔكم 

 حسة انًحتٕٖ 
 مفهوم العلم والمعرفة

 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

 انواع المعرفة = 2 2
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

 طرائق تحصيل المعرفة = 2 3
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

 اهداف العلم = 2 4
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

 تاريخ التفكير والبحث العلمي = 2 5
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

 تعريف البحث العلمي = 2 6
 –االنماء 

 انًُالشح  
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

 دراسات استطالعية = 2 7
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

 دراسات وصفية = 2 8
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

 دراسات تجريبة = 2 9
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

11 2 = 
االفتراضات التي يقوم عليها المنهج 

 العلمي

 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

11 2 = 
والعلوم الفرق بين العلوم السلوكية 

 الطبيعية

 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

 معنى منهج البحث = 2 12
 –االنماء 

 انًُالشح  
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

 ادوات البحث العلمي = 2 13
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

 مفاهيم البحث العلمي = 2 14
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

 استخدامات البحث العلمي = 2 15
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

 المنهج العلمي = 2 16
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

 خطوات الطريقة العلمية = 2 17
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

 كيفية اختيار المشكلة وتحديدها = 2 18
 –االنماء 

 انًُالشح  
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

 قواعد تحديد المشكلة = 2 19
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

 جمع المعلومات والبيانات = 2 21
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

 استعمال المكتبة واالنترنت = 2 21
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح



  :مكتبة قسم  اضافة انً  ( 16انبنية انتحتية  قاعات دساسية عذد ) .12

 : انكتة انًمشسج انًطهٕتح . أ

  
 اليوجد           

 ملحم , سامي حممد ) مناهج البحث العلمي( - انشئٛسٛح )انًصادس(:انًشاخغ  . ب

 ج. انكتة ٔانًشاخغ انتٙ ٕٚصٙ تٓا      

 ) انًدالخ انؼهًٛح , انتماسٚش, ...(         

 ثورندايك وهيجن ) مناهج البحث( -

 الدليمي وصاحل ) البحث العلمي( -

 د. انًشاخغ االنكتشَٔٛح      
 

 
 

 انذساسي:خطة تطىيش انمقشس  .13
 

 االلمام بكل ماهو مستحدث في مجال استراتيجيات التعلم والتعليم. -

 مراجعة دورية للبحوث والدراسات العلمية المنشورة في المجالت العلمية والتقارير والدوريات. -

 قسام العلمية في الجامعات االخرى.مقارنة المقرر بمقررات اال -

 االستفادة من استبيانات الطلبة. -

 

 

 

 

 

 

 الفرضيات واهميتها = 2 22
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

 مصادر اشتقاق الفرضيات = 2 23
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

 شروط صياغة الفرضيات = 2 24
 –االنماء 

 انًُالشح  
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

 انواع الفرضيات = 2 25
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

 اختبار صحة الفرضية = 2 26
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

 اخالقيات البحث العلمي = 2 27
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

 مواصفات الباحث العلمي = 2 28
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

 المكتبةطريقة استخدام  = 2 29
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

 طريقة اعداد وكتابة تقرير البحث = 2 31
 –االنماء 

 انًُالشح  
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح



 

 

 


