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تارٌخ التوصٌف9381/83 :هـ 8193/91 -م

أ .التعرٌف بالممرر الدراسً ومعلومات عامة عنه
.9

 .9اسم الممرر الدراسً ورمزه :مناهـج البحـث

 .8 .8عدد الساعات المعتمدة :ساعتـــــــــــــــــــــان

العلمـي  201نفس

 .8 .8البرنامج (أو البرامج) الذي ٌمدم ضمنه الممرر الدراسً:

(فً حال وجود ممرر عام فً عدة برامج ،بٌّن هذا بدالً من إعداد لائمة بكل هذه البرامج)

برامـــــــــــــــــج السنـــــــــــــــة التحضٌـــــــــــــــرٌـــــــــــــــــة

.3
.5
.6
.1

 .3السنة أو المستوى الدراسً الذي ٌعطى فٌه الممرر الدراسً :المستـــــــوى الثانــــــــــــً
 .5المتطلبات السابمة لهذا الممرر (إن وجدت) :ال ٌوجــــــــــــــــــــــد
 .6المتطلبات المتزامنة مع هذا الممرر (إن وجدت) :ال ٌوجــــــــــــــــــــــد
 .1مولع تمدٌم الممرر ،إن لم ٌكن فً الممر الرئٌس للمؤسسة التعلٌمٌة :مبنى السنة التحضٌــرٌــــــة

 .3نمط الدراسة المتبع (اختر كل ما ٌنطبك):
أ .لاعات المحاضرات التملٌدٌة

√

النسبة:

%911

ب .التعلٌم اإللكترونً

√

النسبة:

%911

ج .تعلٌم مدمج (تملٌدي وعن طرٌك اإلنترنت)

النسبة:

د .بالمراسلة

النسبة:

ه .أخرى

النسبة:

تعلٌمات:
ٌتم التدرٌس فً لاعات المحاضرات التملٌدٌة أو من خالل التعلٌم اإللكترونً وفك المواعد المنظمة لذلن بمسم علم
النفس.

ب .األهداف
 -9ما هدف الممرر الرئٌس ؟

-

ٌتعرف الطالب على أساسٌات المنهج العلمً فً البحث.
ٌستطٌع الطالب إعداد خطة للبحث العلمً.
ٌتعرف على مصادر المعلومات وكٌفٌة توثٌمها والتعامل معها.
ٌصمم الطالب الخطط والمشارٌع البحثٌة.
ٌصوغ أسئلة البحث العلمً وفروضه .
ٌستطٌع كتابة التمرٌر النهائً للبحث.
ٌتمكن من إعداد خطة بحثٌة لموضوع ما فً مجال تخصصه العلمً.

 -8اذكر بإٌجاز أي خطط ٌ -تم تنفٌذها  -لتطوٌر وتحسٌن الممرر الدراسً ( .مثل االستخدام المتزاٌد لتمنٌة
المعلومات أو مراجع اإلنترنت ،والتغٌٌرات فً المحتوى كنتٌجة لألبحاث الجدٌدة فً مجال الدراسة).

-

ٌوجد مخطط لدى لسم علم النفس بشأن توظٌف التعلم االلكترونً فً تدرٌس ممرر مناهج البحث
العلمً.
االعتماد على أجهزة العرض المختلفة مثل ( )Data Show& Over Head Projectorوتوفٌر
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-

المواد التعلٌمٌة التً تعرض علٌها فً تدرٌس ممرر مناهج البحث العلمً .
تطوٌر محتوى الممرر فً ضوء نتائج البحوث والدراسات العلمٌة الحدٌثة فً مجال مناهج البحث
العلمً.

وصف عام بالطرٌمة نفسها المستخدمة فً النشرة التعرٌفٌة
ج .وصف الممرر الدراسً (مالحظة :المطلوب هنا
ٌ
أودلٌل البرنامج).

وصف عام للممرر:
 .9الموضوعات التً ٌنبغً تناولها:
لائمة الموضوعات
 -9ممدمة فً البحث العلمً (مفهوم البحث العلمً -وظائفه -خصائصه).
 -8إعداد خطة البحث العلمً (ممدمة-مشكلة البحث-مصادر الحصول على
المشكلة).
 -8الدراسات والبحوث السابمة.
 -3فروض البحث (صٌاغة الفروض -أنواع الفروض -اختبار الفروض)
 -5مصادر المعلومات فً البحث العلمً وتوثٌمها.
 -6مناهج البحث العلمً (المنهج التارٌخً -الوصفً-التجرٌبً)
 -1العٌنات فً البحث العلمً (اختٌارها –أنواعها-طرلها )
 -3أدوات البحث العلمً ( االختبارات –المالحظة – الممابلة).....-
 -1تمرٌر البحث العلمً (المنهج المستخدم-المنالشة –أسلوب الكتابة )
 -91اإلحصاء الوصفً المستخدم فً البحث العلمً .
 -99الجانب التطبٌمً فً البحث العلمً .
المجمــــــــــــــــــــــــوع

عدد األسابٌع

ساعات التدرٌس

2
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1
15

4
4
2
2
2
4
2
4
2
2
2
33

 .8إجمالً عدد ساعات الممرر وتوزٌعها:
محاضرات

ساعات التدرٌس الفعلٌة
الساعات المعتمدة

دروس
إضافٌة

معامل أو
استدٌو

تطبٌك

أخرى

81
81

المجموع
81
81

 .8عدد ساعات الدراسة  /التعلم الفردي (اإلضافً) التً ٌموم بها الطالب خالل أسبوعٌاً:
 .3مخرجات التعلم للممرر وفما ً لمجاالت اإلطار الوطنً للمؤهالت واتسالها مع طرق لٌاسها
واستراتٌجٌات تدرٌسها
ٌحدد الجدول التالً مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة فً اإلطار الوطنً للمؤهالت
 أوالً :لم بملء الجدول بمخرجات تعلم الممرر ،بحٌث تكون لابلة للمٌاس حسب المطلوب فً مجاالت التعلم المناسبة. ثانٌا ً :ضع استراتٌجٌات التدرٌس التً تناسب طرق التمٌٌم و تتسك معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة. ثالثا ً :ضع طرق التمٌٌم المناسبة التً تساعد على لٌاس وتموٌم مخرجات التعلم بدلة ،وٌجب أن تتسك مخرجات تعلمالممرر المستهدفة وطرق تمٌٌمها واستراتٌجٌات تدرٌسها لتشكل معا ً عملٌة تعلم وتعلٌم متكاملة ،مع مالحظة أنه ال ٌلزم أن
ٌتضمن كل ممرر مخرجات تعلم فً كل مجال من مجاالت التعلم.
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جدول مخرجات التعلم للممرر
م

1

مخرجات التعلم للممرر وفما ً لمجاالت استراتٌجٌات التدرٌس للممرر
اإلطار الوطنً للمؤهالت
المعرفة

9-9

مفهوم البحث العلمً ،وظائف
البحث العلمً ،أنواعه
–مصادر الحصول على المشكلة-
كٌفٌة صٌاغة مشكلة البحث العلمً
 أهداف البحث العلمً -أهمٌةالبحث العلمً
 حدود البحث –مسلمات البحث-فروض البحث–أنواع البحوث
العلمٌة
البحث
البحث-أدوات
عٌنةالعلمً-الخصائص السٌكومترٌة
ألدوات البحث العلمً
تمرٌر البحث العلمً-اإلحصاء الوصفً المستخدم فً
البحث العلمً-
كٌفٌة إعداد خطة بحثٌة فً
موضوع ما ( تخصص كل طالب)
]

2

المهارات المعرفٌة

8-9
8-9
3-9

5-9

6-9
1-9
3-9

9-8
8-8

أن ٌتعرف الطالب على مفهوم
البحث العلمً
أن ٌتدرب الطالب على صٌاغة
المشكلة بطرٌمة علمٌة

( المنالشة والحوار
– المحاضرة –
أسلوب العصف
الذهنً – التعلم
التعاونً )

 اإللماء ( طرٌمةالمحاضرة)
 التعلمالتعاونً -
الوسائط
اإللكترونٌة
التعلم االلكترونً
المنالشة والحوار -إطالع
الطالب على نماذج تربوٌة

 8-8أن ٌتدرب الطالب على كتابة
الفروض العلمٌة
 3-8أن ٌصمم الطالب استبٌان وٌطبمه
 5-8أن ٌصمم الطالب خطة بحثٌة
 6-8أن ٌمٌز الطالب بٌن أنواع البحث
العلمً ووظائفه.
 1-8أن ٌتمكن الطالب من الحصول
على المصادر المستخدمة لدراسة
مشكلة بحثٌة جدٌدة.
 3-8أن ٌتعرف الطالب على أهداف
البحث العلمً .
 1-8أن ٌطبك الطالب الخصائص
السٌكومترٌة التً تم تعلمها على
أدوات البحث العلمً.
 91-8أن ٌتعرف الطالب على أدوات
البحث العلمً .
مهارات العاللات الشخصٌة وتحمل المسؤولٌة
3
التدرٌب التطبٌمً والعلمً .
 9-8استثمار معرفة الطالب لمناهج
التدرٌس من خالل موالف
البحث العلمً فً حل المشكالت
عملٌة .
التً تمابله بنفسه وبدون مساعدة
اآلخرٌن

طرق التموٌم

( اعداد خطة لبحث –
المصٌرة
االختبارات
والطوٌلة –المشاركات
الصفٌة )

-

االختبارات الشهرٌة
والنهائٌة - .التموٌم
المستمر (
البورتفولٌو)
الموالف العلمٌة (
نماذج لخطط بحثٌة
وبحوث مٌدانٌة ) .

االختبارات .
المشاركات الصفٌة.
طرح بعض المشكالت الوالعٌة
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8-8

ربط مادة مناهج البحث العلمً وضع موالف إنسانٌة تربوٌة ،المجتمعٌة على الطالب ومحاولة
إٌجاد الحلول لها.
بالمشكالت الوالعٌة والحمٌمٌة ومحاولة محاكاتها.
الموجودة فً المجتمع ومحاولة
إٌجاد حلول لها.

4

مهارات االتصال ومهارات تمنٌة المعلومات والمهارات العددٌة

9-3
8-3

استخدام الكمبٌوتر فً التدرٌس.
استخدام الوسائط التعلٌمٌة فً
التعلٌم والتعلم.

5

المهارات النفسٌة الحركٌة (إن وجدت)

9-5
8-5

التدرٌب العملً على المهارة.
إشران الطالب فً تنفٌذ
المهارة.
المحاضرة.
العصف الذهنً .
التطبٌك العملً
المحاضرة ( طرٌمة اإللماء )

مهارات اإلنصات والتلمً
واالستماع.
التغٌرات التعبٌرٌة للوجه أثناء
النماذج العملٌة (المودٌوالت
الكالم.
ضبط االنفعاالت التً تظهر آثارها التعلٌمٌة)
على الجسم أثناء التعلٌم والتدرٌس.

المالحظة والتموٌم المستمر - .
التموٌم المبلً والبعدى إلتمان
المهارة.
االختبارات
االستبانات
الممابلة الفردٌة .
االختبارات
التموٌم المستمر(البورتفولٌو)
جلسات الحوار والمنالشة المفتوحةمالحظة سلون الطالبالصفً .

 .5جدول مهام تموٌم الطلبة خالل الفصل الدراسً:
م
9
8
8
3
5
6

نسبته من التمٌٌم
مهام التموٌم المطلوبة (مثال :اختبار ،مشروع جماعً ،كتابة ممال ،خطابة ،األسبوع
المحدد لتسلٌمه النهائً
تمدٌم شفهً ،مالحظة......الخ)
%95
الخامس
اختبار لصٌر أول
-99-1-1-8-9
%91
تكالٌف وانشطة
98
-91-3-6-3-8
%91
تدرٌبات ومشروع
93
%95
الثانً عشر
اختبار لصٌر ثان
%51
الخامس عشر
اختبار نهائً

د .اإلرشاد األكادٌمً للطالب ودعمهم
ترتٌبات إتاحة أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة التعلٌمٌة لالستشارات واإلرشاد األكادٌمً الخاص لكل طالب
(مع ذكر ممدار الولت الذي ٌتولع أن ٌتواجد خالله أعضاء هٌئة التدرٌس لهذا الغرض فً كل أسبوع).
 وضع حوافز ألعضاء هٌئة التدرٌس لالنتظام فً الساعات المكتبٌة. تهٌئة الوسائل المرٌحة ألعضاء هٌئة التدرٌس داخل المكاتب الخاصة بهم لضمان بمائهم بها تحدٌد ساعات مكتبٌة لممابلة الطالب.المتابعة واإلشراف من لبل رئٌس المسم وإدارة الكلٌة على التزام أعضاء هٌئة التدرٌس بالساعات المكتبٌة.

ه .مصادر التعلّم
 .9أدرج – فً لائمة  -الكتب الممررة المطلوبة:

-

فؤاد أبو حطب ،وآمال صادق9116( ،م) .مناهج البحث فً التربٌة وعلم النفس ،الماهرة ،دار النهضة
المصرٌة

-

دمحم خلٌل عباس وآخرون .)8111( ،مدخل إلى مناهج البحث فً التربٌة وعلم النفس ،ع َّمان ،دار
المسٌرة للطبع والنشر ،ط.8
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-

صالح مراد ،وفوزٌة هادي ( .)8118طرائك البحث العلمً (تمٌٌمها وإجرائها) ،الماهرة ،دار
الكتاب الحدٌث.
بشٌر صالح الرشٌد ( .) 8111مناهج البحث التربوي ( ،رؤٌة تطبٌمٌة مسبمة) ،الكوٌت ،دار الكتاب
الحدٌث.
عبد الرحمن عدس وآخرون(  .)8115البحث العلمً :مفهومه-أدواته-أسالٌبه ،الرٌاض ،دار أسامة
للنشر والتوزٌع.

 .8أدرج – فً لائمة  -المواد المرجعٌة األساسٌة (المجالت العلمٌة والتمارٌر وغٌرها):

-

جابر عبد الحمٌد جابر ،وأحمد خٌر كاظم ( .)9111مناهج البحث وطرائك التحلٌل اإلحصائً،
الماهرة ،مكتبة األنجلو المصرٌة.
حسن عواد السرٌحً وعبد العزٌز النهاري ( .)8118ممدمة فً مناهج البحث العلمً ،جدة ،دار
خلود.
مجلة علم النفس ،الهٌئة العامة للكتاب ،الماهرة.

 .8أدرج المواد اإللكترونٌة وموالع اإلنترنت وموالع التواصل االجتماعً وغٌرها:

-

WWW.Scribd .com/doc/31428127/
WWW. Et-ar.net/vb/showthread. Php? T: 3616
WWW. Arabgeographers. Net/ vb/ showthreald. Php? T=16456

 .3أدرج أي مواد تعلٌمٌة أخرى مثل البرامج الحاسوبٌة ،البرمجٌات ،واألسطوانات المدمجة:
 الحمائب التعلٌمٌة .المكتبة الشاملة .

و .المرافك المطلوبة
بٌّن متطلبات الممرر الدراسً من المرافك بما فً ذلن حجم الماعات الدراسٌة والمختبرات (أي عدد المماعد
داخل الماعات الدراسٌة والمختبرات ،وعدد أجهزة الحاسب اآللً المتاحة ،وغٌرها):
 .9المبانً (لاعات المحاضرات ،والمختبرات ،ولاعات العرض ،والمعامل ،وغٌرها):

-

فصل دراسً بسعة  85طالبا ً فأكثر.
معمل حاسب آلً ٌحتوي على  85جهاز كمبٌوتر ( بحٌث أن كل طالب لدٌه جهاز واحد)
مختبر تعلٌمً به جهاز عرض ( )Data Showووسائط تعلٌمٌة مناسبة.

 .8مصادر تمنٌة (أدوات عرض البٌانات ،واللوحات الذكٌة ،والبرمجٌات وغٌرها):

-

جهاز كمبٌوتر وجهاز عرض ( )Data Showفً كل لاعة تدرٌسٌة .
جهاز لعرض الشرائح التعلٌمٌة.
فً المختبر التعلٌمً ( عدد أجهزة الحاسب اآللً تتفك مع عدد الطالب).

 .8مصادر أخرى (حددها :مثالً اذا كان هنان حاجة إلى تجهٌزات مخبرٌة خاصة ،فاذكرها ،أو أرفك
لائمة بها):
 خطط ودراسات بحثٌة معدة مسبمة بحٌث تكون نموذج للطالب فً إعداد األبحاث العلمٌة . مجموعة من االختبارات والمماٌٌس واالستبانات بحٌث ٌتدرب الطالب على كٌفٌة إعدادها.برامج إحصائٌة كمبٌوترٌة (  )Spss, Exel, Amosلتدرٌب الطالب علٌها ضمن مادة مناهج البحث العلمً
(الجانب اإلحصائً).

ز .تموٌم الممرر الدراسً وإجراءات تطوٌره
 .9استراتٌجٌات الحصول على التغذٌة الراجعة من الطالب بخصوص فعالٌة التدرٌس:
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-

نتائج الطالب من خالل االختبارات ووسائل التموٌم األخرى.
مالحظة سلون الطالب وما تم اكتسابه بعد دراسة المادة الممررة علٌهم.
المشارٌع واألنشطة البحثٌة ،والمشاركات الصفٌة للطالب .

 .8استراتٌجٌات أخرى لتموٌم عملٌة التدرٌس من لبل األستاذ أو المسم:

-

تحلٌل إحصائً لنتائج الطالب .
االستعانة بهٌئة أو ممٌمٌن من خارج المؤسسة التعلٌمٌة.
متابعة سلون الطالب بعد التخرج من الكلٌة .
ورش عمل داخل المسم المختص.

 .8إجراءات تطوٌر التدرٌس:

-

عمد دورات تدرٌبٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس بصورة مستمرة ،ووضع حوافز لاللتحاق بها.
االرتماء بالعاللات االجتماعٌة بٌن األستاذ الجامعً والطالب ،بحٌث تكون عاللة ( أب  ،وابن) .
تطبٌك نظام جودة التعلٌم وربطه بالحوافز المادٌة والمعنوٌة .

 .3إجراءات التحمك من معاٌٌر إنجاز الطالب ( مثل :تدلٌك تصحٌح عٌنة من أعمال الطلبة بواسطة
أعضاء هٌئة تدرٌس مستملٌن ،والتبادل بصورة دورٌ ٍة لتصحٌح االختبارات أو عٌنة من الواجبات مع
أعضاء هٌئة تدرٌس من مؤسسة أخرى):

-

تبادل أعضاء هٌئة التدرٌس لهذا الممرر أوراق التصحٌح بغرض التأكد من صحة التمٌٌم.
لٌام أستاذ متخصص فً الممرر التعلٌمً بمراجعة أوراق تصحٌح لبعض الطالب

 .5صف إجراءات التخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة الممرر الدراسً والتخطٌط لتطوٌره:

-

عمد ورش عمل ألساتذة الممرر بصفة دورٌة .
استضافة أستاذ زائر فً نفس التخصص للممرر الدراسً لتموٌمه من جمٌع جوانبه.
لماءات دورٌة مع الطالب المتفولٌن والمتمٌزٌن للتعرف على الجوانب اإلٌجابٌة والسلبٌة للممرر.
أخذ رأي مدرس الممررات األخرى المرتبطة بهذا الممرر بغرض تطوٌره.
ممارنة الممرر التعلٌمً(محتواه-توصٌفه-نتائجه)...-بالممرر المماثل فً الكلٌات المناظرة بالجامعات
األخرى.

اسم منسك البرنامج:
التولٌع:

التارٌخ
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