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 .ماوتاريخ تطوره مفهوم العمم والبحث العمميالتعرف عمى  -
 عمى الطريقة العممية وخطواتهاتعرف ال -
 .التعرف عمى مناهج البحث العممي بانواعها المختمفة -
 وانواع العينات وطرق اختيارها. .في البحث العممي ادوات جمع البيانات  تعرف -
 النفسي ومهاراته . اخالقيات البحث العممي وخصائص الباحثتعرف  -
 تدريب الطمبة عمى كتابة البحوث العممية . -

 

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

 . انطشَمح انؼهًُح فٍ انثحسانرؼشف ػهً -0أ
 انثحس انؼهًٍ اهذاف انرؼشف ػهً -5أ

 .انرؼشف ػهً اَىاع يُاهح انثحس وذصُُفاذها-3أ

 . االسرثاَح( -انًالحظح  –خًغ انثُاَاخ )انًماتهح  ادواخ فهى كُفُح اسرؼًال-4أ
  .انرؼشف ػهً اَىاع انؼُُاخ وطشق اخرُاسها -5أ
   .انثحىز انؼهًُحادساج انثحس انؼهًٍ ػهً وفك اخاللُاخ اَداص فهى كُفُح  -6أ

 :بانمىضىع  االهذاف انمهاساتية انخاصة  -ب 

 .ذثصُش انطهثح تانًحافظح ػهً االياَح انؼهًُح  ػُذ كراتح انثحىز انؼهًُح – 0ب

 .انثحس وانرمصٍ يهاساخ انطانة اكرساب   – 5ب

 .انًسردُةذؼهى كُفُح خًغ انًؼهىياخ وصسع انثمح وانطًأَُُح فٍ َفس   – 3ب

 .. ذؼهى كُفُح ادساج انىلد فٍ اَداص انثحىز انؼهًُح 4ب

 :طشائق انتعهيم وانتعهم  

 وانًُالشح وانؼصف انزهٍُ. انًحاضشج طشَمح   -

  .ششائح تىستىَُدػشض  -
 انمُاو تانىاخثاخ واالَشطح انصفُح وانالصفُح . -

 

 :طشائق انتقييم  

 

 .  ح(انًمانُح وانًىضىػُ)االخرثاساخ انرحشَشَح  -

 .انرمىَى انخرايٍ ( يًثال فٍ االخرثاساخ انفصهُح وانُهائُح  –انرمىَى انثُائٍ  –)انرمىَى انرًهُذٌ  -

 
 األهذاف انىجذانية وانقيمية: -ج

 . انثحس وانرمصٍ واالسرطالعَكرسة انطانة حة اٌ  -0ج

 .انثحس انؼهًٍصسع انًُىل االَداتُح فٍ ذؼهى يثادئ وخطىاخ  -5ج

 حرم يكاَح لًُُح كثُشج .َفٍ َفىس انطهثح  انثحثٍانداَة خؼم  -3ج

 :طشائق انتعهيم وانتعهم 

 

 .انرؼهى انًُظى راذُا   –انًُالشح  –االنماء  -
 انرؼهى انرؼاوٍَ. -

 :طشائق انتقييم  

 

 االخرثاساخ انرحشَشَح  وانًالحظح  

 



 

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

  انشائؼح. وذمصٍ انًشكالخ االَساَُحذشدُؼهى ػهً يساػذج االخشٍَ  -0د

 . خخًغ انًؼهىياخ حىل انًشكالكُفُح وذًُُح يهاساخ ادساج انثحىز انؼهًُح  -5د

 .انثاحس انُفسٍ فٍ انرصذٌ نًىضىػاخ انثحس انؼهًٍذًُُح يهاساخ   -3د



 :بنية انمقشس .11

 انساػاخ األسثىع
يخشخاخ انرؼهى 

 انًطهىتح
اسى انىحذج / انًساق أو 

 انًىضىع
 طشَمح انرمُُى طشَمح انرؼهُى

1 3 
انًشاس انُها فٍ      

انًحىس انساتك وكم 

 حسة انًحرىي 

 مقدمة
 –االنماء 

 انًُالشح
االخرثاساخ 

 انرحشَشَح

2 3 = 
 –االنماء  مفهوم العلم واهدافه

 انًُالشح
االخرثاساخ 

 انرحشَشَح

3 3 = 
 –االنماء  مفهوم العلم واهدافه

 انًُالشح
االخرثاساخ 

 انرحشَشَح

4 3 = 
 –االنماء  مفهوم البحث العلمي

 انًُالشح
االخرثاساخ 

 انرحشَشَح

5 3 = 
 –االنماء  خصائص الباحث العلمي

 انًُالشح
االخرثاساخ 

 انرحشَشَح

6 3 = 
 –االنماء  سمات الباحث العلمي

 انًُالشح  
االخرثاساخ 

 انرحشَشَح

7 3 = 
 –االنماء  مبادئ الطريقة العلمية

 انًُالشح
االخرثاساخ 

 انرحشَشَح

8 3 = 
 –االنماء  تصنيف مناهج البحث العلمي

 انًُالشح
االخرثاساخ 

 انرحشَشَح

9 3 = 
 –االنماء  منهج البحث الوصفي 

 انًُالشح
االخرثاساخ 

 انرحشَشَح

11 3 = 
 –االنماء  منهج البحث الوصفي

 انًُالشح
االخرثاساخ 

 انرحشَشَح

11 3 = 
 –االنماء  منهج البحث الوصفي

 انًُالشح
االخرثاساخ 

 انرحشَشَح

12 3 = 
 –االنماء  منهج البحث الوصفي

 انًُالشح  
االخرثاساخ 

 انرحشَشَح

13 3 = 
 –االنماء  الدراسات االرتباطية

 انًُالشح
االخرثاساخ 

 انرحشَشَح

14 3 = 
 –االنماء  الدراسات االرتباطية

 انًُالشح
االخرثاساخ 

 انرحشَشَح

15 3 = 
 –االنماء  الدراسات المسحية

- - انًُالشح

 انؼصف انزهٍُ

االخرثاساخ 

 انرحشَشَح

16 3 = 
 –االنماء  الدراسات المقارنة لالسباب

-  - انًُالشح

 انؼصف انزهٍُ

االخرثاساخ 

 انرحشَشَح

17 3 = 
 –االنماء  دراسة الحالة

 انًُالشح
االخرثاساخ 

 انرحشَشَح

18 3 = 
 –االنماء  دراسات النمو 

 انًُالشح  
االخرثاساخ 

 انرحشَشَح

19 3 = 
 –االنماء  الدراسات الطولية

 انًُالشح
االخرثاساخ 

 انرحشَشَح

21 3 = 
 –االنماء  الدراسات المستعرضة

 انًُالشح
االخرثاساخ 

 انرحشَشَح



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

 : انكرة انًمشسج انًطهىتح . أ

  
 اليوجد           

 انًشاخغ انشئُسُح )انًصادس(: . ب

 (طرائق البحث العلمي) وهيب جميد،  الكبيسي -

 (القياس النفسي) فرج ، صفوت -

 )طرائق البحث(فان دالني  -

 ج. انكرة وانًشاخغ انرٍ َىصٍ تها      

 ) انًدالخ انؼهًُح , انرماسَش, ...(         
 (طرق البحث العلمي)وهيجن  ثورندايك  -

 د. انًشاخغ االنكرشوَُح      
 املؤسسة العربية للعلوم النفسية. 

 

 خطة تطىيش انمقشس انذساسي: .13
 استراتيجيات التعلم والتعليم.االلمام بكل ماهو مستحدث في مجال  -

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

 قسام العلمية في الجامعات االخرى.مقارنة المقرر بمقررات اال -

 االستفادة من استبيانات الطلبة. -

 

 

21 3 = 
 –االنماء  منهج البحث التاريخي 

 انًُالشح
االخرثاساخ 

 انرحشَشَح

22 3 = 
 –االنماء  منهج البحث التاريخي

 انًُالشح
االخرثاساخ 

 انرحشَشَح

23 3 = 
 –االنماء  منهج البحث التجريبي

  - انًُالشح
االخرثاساخ 

 انرحشَشَح

24 3 = 
 –االنماء  منهج البحث التجريبي

 انًُالشح  
االخرثاساخ 

 انرحشَشَح

25 3 = 
 –االنماء  منهج البحث التجريبي

 انًُالشح
االخرثاساخ 

 انرحشَشَح

26 3 = 
 –االنماء  منهج تحليل المحتوى 

 انًُالشح
االخرثاساخ 

 انرحشَشَح

27 3 = 
ادوات جمع البيانات في البحث 

 العلمي

 –االنماء 

-انًُالشح

 انؼصف انزهٍُ

االخرثاساخ 

 انرحشَشَح

28 3 = 
ادوات جمع البيانات في البحث 

 العلمي

 –االنماء 

- - انًُالشح

 انؼصف انزهٍُ

االخرثاساخ 

 انرحشَشَح

29 3 = 

  العينات 

خطوات اختيار العينة , انواع 

 العينات

 –االنماء 

- -انًُالشح

 انؼصف انزهٍُ

االخرثاساخ 

 انرحشَشَح

31 3 = 
 –االنماء  كتابة البحث العلمي

- -انًُالشح 

   انؼصف انزهٍُ

االخرثاساخ 

 انرحشَشَح



 

 

 

 

 

 

 


