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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم   ةليمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري ب.

 يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 المستوى السادس

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 ال يوجد

 

 ما ينطبق()اختر كل نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 45 المحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم المدمج  2

 - -  اإللكترونيالتعليم  3

 - -  عن بعدالتعليم  4

 - -  أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1

 0 إستوديوأو معمل  2

 0 إضافيةدروس  3

 0 )تذكر(ى أخر 4

 45 اإلجمالي 

   ساعات التعلم األخرى*

 15 ساعات االستذكار 1

 15 الواجبات 2

 15 المكتبة 3

 15 المشاريع /إعداد البحوث 4

 - )تذكر(أخرى  5

 105 اإلجمالي 
، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

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

 رر:لمقالعام لوصف ال. 1

المشكلة البحثية والفرضية ، يتناول هذا المقرر البحث العلمي، تطور مراحل البحث العلمي، مناهج وأساليب البحث العلمي

كتابة تقرير البحث، عناصر مكونات تقرير  ، العينات ومصادر جمع البيانات إلغراض البحث، البحثية وأهمية وأهداف البحث

 البحث، نماذج من تقارير بحوث.

 الهدف الرئيس للمقرر. 2
تعريف الطالب مفهوم البحث العلمي والمصطلحات المرتبطة به على سبيل المثال المشكلة البحثية والفرضية البحثية واالقتباس والعينة  -

 .وعرض البيانات

 معرفة الفرق بين مفهوم العلم والبحث العلمي -

 التعرف على أنواع البحوث المختلفة -

 .شخيص وتحليل المشكلة البحثية وبناء نموذج علميالمقدرة على ت -

 المقدرة على استنتاج الفرضيات البحثية -

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

ة االستبيان، األهمييعرف: المفاهيم األساسية للبحث العلمي )المشكلة البحثية، الفرضية البحثية،  1.1

واألهداف، منهجية البحث، أدوات جمع البيانات، أدوات عرض البيانات، الوسائل اإلحصائية، االقتباس، 

 العينة، مجتمع الدراسة، والوسط الحسابي، المدى، االقتباس، التوثيق االلكتروني، تقرير البحث(.

 س –  1ع 

لمي، مراحل تطور البحث العلمي، أنواع البحوث ، يحدد: صفففففففات البحث العلمي، خصففففففائص البحث الع 1.2

 عرض البيانات، تحليل البيانات،، المشكلة البحثية، الفرضية البحثية
 

 س -2ع

1.3   

1...   

  المهارات 2

بين المتغيرات في الموديل العلمي، البحث الوصفففي، البحث التجريبي، البحث التاريخي،  يشففرح:  العالقة 2.1

مراحل تطور البحث العلمي، أنواع البحث العلمي، البحث الكمي والنوعي، المنهجية البحثية، خصففففائص 

لمركزية ا المكتبة االلكترونية، تمثيل البيانات في شكل جداول ومستطيالت ودوائر، أنواع مقاييس النزعة

 الوسيط والوسط الحسابي، مقاييس التشتت، تقرير البحث والبحث العلمي.

 ر  - 1م

يعدد: األسباب التي توضح أهمية البحث العلمي، األهداف األساسية للبحث العلمي، الخصائص األساسية  2.2

 العلمي، اعتبارات المشففكلةللبحث العلمي، فوائد العينة، العوامل المؤثرة في حجم العينة، خطوات البحث 

 البحثية، أنواع توثيق المصادر المختلفة )كتاب، بحث، رسالة(.

 

 ت - 2م

2.3   

2...   

  الكفاءات 3

 ت - 1ك .انجاز البحثيستخدم التقنيات الحديثة وشبكة االنترنت في مجال  3.1

 ت - 2ك .يستخدم أدوات البحث العلمي واألساليب اإلحصائية والرياضية 3.2

3.3   

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 
البحففث العلمي: مفهوم العلم، والبحففث العلمي، تطور مراحففل البحففث العلمي، لمففاذا نقوم بفف،جراء البحوث، 

 البحثخصفففائص البحث العلمي، مشفففكالت البحث في العلوم االجتماعية واإلنسفففانية، أنواع البحوث، خطوات 

 .العلمي، مراكز البحث العلمي

6 

2 
مناهج وأساليب البحث العلمي:  المنهج التاريخي، المنهج الوصفي، أسلوب المسح ، دراسة الحالة، أسلوب 

 .تحليل المحتوى، المنهج التجريبي، المنهج أالستشرافي
6 
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3 
الوطنيةـففففففففففف، المكتبة المتخصفففففصفففففة، المكتبة المكتبات والبحث العلمي: المكتبات المتوفر للباحثين، المكتبة 

  .األكاديمية، المكتبة العامة، المكتبة االلكترونية. الفهرسة
6 

4 
المشففففكلة البحثية والفرضففففية البحثية وأهمية وأهداف البحث: مشففففكلة البحث اختيارها وتحديدها، الف ففففيات 

  .مفهومها ومصادرها وفوائدها وصياغتها واختيارها
6 

5 
سيطة، المنتظمة، \مفاهيم االعينات:  سية، تحديد حجم العينة، اختيار العينة، أنواع العينات )العشوائية الب سا أ

 (الطبقية، العنقودية....الخ
6 

6 
طرق وأدوات ومصفففففادر جمع البيانات إلغراض البحث: االسفففففتبانة ، المقابلة، المالحظة، الوثائق )مصفففففادر 

 فكار، االنترنت والبحث العلمي،  المعلومات(، التفكير اإلبداعي وتولي األ
6 

7 
عرض وتحليل البيانات: طرق عرض البيانات اإلحصفففففففائية، التوزيع التكراري، مقاييس النزعة المركزية، 

  .الوسط الحسابي، الوسيط، المنوال، مقاييس التششت، المدى، االنحراف المتوسط، عرض البيانات النوعية
3 

8 
االقتباس، اإلشففففارة الى المصففففادر، اإلشففففارة الى الهوامص، توثيق المصففففادر المختلفة توثيق البحث العلمي: 

 .)دوريات، كتبـ، رسائل( قائمة المصادر، التوثيق االلكتروني، أخالقيات البحث العلمي
3 

9 
كتابة تقرير البحث: خصائص تقرير البحث، إعداد مخطط البحث، عناصر مكونات تقرير البحث، مبادئ عامة 

  .لكتابة تقرير البحث، نماذج من تقارير بحوث
3 

 ساعة 45 المجموع

 

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 

للبحث العلمي المشكلة يعرف: المفاهيم األساسية 

البحثية، الفرضية البحثية، االستبيان، األهمية 

واألهداف، منهجية البحث، أدوات جمع البيانات، أدوات 

عرض البيانات، الوسائل اإلحصائية، االقتباس، العينة، 

مجتمع الدراسة، والوسط الحسابي، المدى، االقتباس، 

 .التوثيق االلكتروني، تقرير البحث

المباشر من خالل الشرح -

 المحاضرات.
حلقات النقاش والمناقشة بين -

 .الطالب
 التعلم الذاتي. -

اختبففارات تحريريففة )االختبففار 

الففصفففففففلفي االول واالخفتفبفففار 

لثفففاني االختبفففار  لي ا لفصففففففف ا

 .النهائي(

واجبفففات منزليفففة وأبحفففاث  -

 )سواًء جماعية أو فردية(.

1.2 

يحدد: صفات البحث العلمي، خصائص البحث العلمي، 

مراحل تطور البحث العلمي، أنواع البحوث ، المشكلة 

البحثية، الفرضية البحثية، عرض البيانات، تحليل 

 البيانات،

الشرح المباشر من خالل -

 المحاضرات.
حلقات النقاش والمناقشة بين -

 .الطالب
 التعلم الذاتي. -

)االختبففار اختبففارات تحريريففة 

الففصفففففففلفي االول واالخفتفبفففار 

لثفففاني االختبفففار  لي ا لفصففففففف ا

 .النهائي(

واجبفففات منزليفففة وأبحفففاث  -

 )سواًء جماعية أو فردية(.

…    

 المهارات 2.0

2.1 

بين المتغيرات في الموديل العلمي،  يشرح:  العالقة

البحث الوصفي، البحث التجريبي، البحث التاريخي، 

مراحل تطور البحث العلمي، أنواع البحث العلمي، البحث 

الكمي والنوعي، المنهجية البحثية، خصائص المكتبة 

االلكترونية، تمثيل البيانات في شكل جداول ومستطيالت 

المركزية الوسيط  مقاييس النزعة ودوائر، أنواع

والوسط الحسابي، مقاييس التشتت، تقرير البحث 

 .والبحث العلمي

الشرح المباشر من خالل -

 المحاضرات.
حلقات النقاش والمناقشة بين -

 .الطالب
 التعلم الذاتي. -

اختبففارات تحريريففة )االختبففار 

الففصفففففففلفي االول واالخفتفبفففار 

االختبفففار والفصففففففلي الثفففاني 

 النهائي(

منزليفففة وأبحفففاث واجبفففات  -

 )سواًء جماعية أو فردية(.

2.2 

يعدد: األسباب التي توضح أهمية البحث العلمي، 

األهداف األساسية للبحث العلمي، الخصائص األساسية 

للبحث العلمي، فوائد العينة، العوامل المؤثرة في حجم 

العينة، خطوات البحث العلمي، اعتبارات المشكلة 

البحثية، أنواع توثيق المصادر المختلفة )كتاب، بحث، 

 .)رسالة

المباشر من خالل الشرح -

 المحاضرات.
حلقات النقاش والمناقشة بين -

 .الطالب
 التعلم الذاتي. -

اختبففارات تحريريففة )االختبففار 

الففصفففففففلفي االول واالخفتفبفففار 

االختبفففار والفصففففففلي الثفففاني 

 النهائي(

واجبفففات منزليفففة وأبحفففاث  -

 )سواًء جماعية أو فردية(.

…    

 الكفاءات 3.0

3.1 
يسففففففتخدم التقنيات الحديثة وشففففففبكة االنترنت في مجال 

 .البحث
عروض تقديمية للمشاريع -

 .البحثية

تقويم المهارات األساسية في  -

تقنية المعلومات من خالل 
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

حلقات نقاشففية واسففتخدام تقنية -

المعلومففات في التحليففل وعرض 

 .التقارير

األعمال العلمية التي يقدمها 

 .الطالب

تقفففدم  - يم  ي ق في ت لطفففالفففب  ا

 .المقرر

3.2 

يسففففتخدم أدوات البحث العلمي واألسففففاليب اإلحصففففائية 

 .والرياضية
عروض تقديمية للمشاريع -

 .البحثية

حلقات نقاشففية واسففتخدام تقنية -

المعلومففات في التحليففل وعرض 

 .التقارير

تقويم المهارات األساسية في  -

تقنية المعلومات من خالل 

يقدمها األعمال العلمية التي 

 .الطالب

في  - لطفففالفففب  تقفففدم ا يم  ي ق ت

 .المقرر

…    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 طوال الفصل المشاركة الفصلية 1

 %20 السادس االختبار الفصلي األول 2

 %20 الثاني عشر االختبار الفصلي الراني 3

 %50 نهاية الفصل االختبار النهائي 4

5    

6    

7    

8    
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
ترتيبات ضمان اتاحة أع اء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الفردي  للطلبة )أذكر قدر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد  -

 خالله أع اء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.

 سوبية.اإلشراف المباشر من قبل المحاضر على الطالب أثناء مرحلة جمع المادة العلمية للعروض الحا -

 اإلشراف المباشر من قبل األستاذ على الطالب أثناء التكليف بالواجبات والتقارير. -

 الساعات المكتبية. -

 التواصل عبر البريد اإللكتروني. -

 التواصل عبر صندوق البريد في القسم. -

 إعطاء بعض الطالب ذوي الظروف الخاصة رقم هاتفي للتواصل. -

 
  افق:والمرمصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
أسففاليب البحث العلمي النظرية والتطبيقية..  (:2010) ربحي مصففطفى عليان ، عثمان محمد غنيم

 األردن. ،دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان ،الطبعة الخامسة

 المساندةالمراجع 
 (2012) .البحث العلمي ومناهجه. دكتور. محمد زيان عمر

 (2010)البحث العلمي: اساليبه وتقنياته. د.العجيلي عصمان.

 اإللكترونيةالمصادر 

 //:nu.edu.sa/digitailibbry.aspxlibhttp.:المكتبة الرقميةالسعوديةرابط  -1

 :على البالك بورد رابط المقرر -2

-https://echo.nu.edu.sa:8443/ess/portal/section/387e9ee1-bfdc-4109-a9d1-

5bdba0015c99  

 

http://lib.nu.edu.sa/digitailibbry.aspx
javascript:popup_window_0();
javascript:popup_window_0();
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  ىأخر

http://www.babup.com/download/12812/ 

http://www.babup.com/download/12828/ 

http://www.babup.com/download/12830/ 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 طالبا 40قاعة محاضرات تتسع لـ  ... إلخ( ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

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

 أجهزة كمبيوتر محمولة

 تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

أقراص مـــةمتـــة تحتوم عدا مارمات الملرد يالتـــةدعبـــات المت دلـــة   ـــ  
 اإلضـــــاىة نلا  ا   موضـــــوا مو الموضـــــوعات يالحدوة الامو ج ة لها  

لألســــــتدة عحتوم عدا متموعة كبيرة مو ااســــــتدة التا ت  ا ك  جوا   
 الملرد يموضوعاته.

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

اسففففففتراتيجيففات الحصففففففول على التغففذيففة 

الراجعفففة من الطالب بخصففففففو  فعفففاليففة 

  .التدريس
 الطالب

الاتائج . -  
ااستدة يالالاش . -   

تااع  ال الب مع المحاضرة. -   
استب ا ات است الا أداء  - 

 ال الب.
الاسبة المتوعة لداتائج. -   

 التلي م الذاتا لدملرد -

اسفففتراتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس 

 .من قبل ع و هيئة التدريس أو القسم
 ع و هيئة التدريس والقسم.

الةاخد ة لدملرد )لتاة المراج ة الةيدعة  -
 الخ ط الةداس ة يالتةاية(

 التلوعم الذاتا لدبر امج  -
 ال الب. استب ا ات است الا أداء -
 .تلوعم ااساتذة الزائرعو -

 ع و هيئة التدريس.   .عمليات تحسين التدريس

تشت ع ال الب عدا المااقشات -
 التماع ة.

 ت زعز التوا   اإل ةاع ة لةم ال ال .  -
طرح اللضاعا الاكرعة لدالاش يإجراء -

 حوادات حولها.
ت زعز ديح الحواد الهامف يالالة البااء  -

 لةم ال الب.
نش اد ال ال   م ا ته التا عت  أن  -

 ىا هذا ال الم. يتبوؤها
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 .توىير أجهزه حاس  حةيثة-
 توىير الص ا ة الةيدعة لألجهزة يالم ةات  –
 ة الةاخدااخذ  توص ات  تائج المراج ة  -

 يالخادج ة خصوصًا لدملرد.   
توجيهات نمادة اللســـم حوة أماء عضـــو  -

هيتـــــة التـــــةدع   اـــــاء عدا المالح ـــــة 
 .المباشرة

عمليات التحقق من مسففتويات انجاز الطلبة 

) مثفل: تفدقيق تصففففففحيح عينفة من أعمفال 

الطلبففة من قبففل أع ففففففففاء هيئففة تففدريس  

مسففففتقلين، وتبادل تصففففحيح االختبارات أو 

ة من أعمال الطلبة بصفففففففة دورية  مع عين

قبل أع فففففاء هيئة تدريس من مؤسفففففسفففففة 

 .أخرى(

 اع اء هيئة تدريس مستقلين.

تةقيق تصح ح عياة مو اعماة ال دبة  -
  . واس ة مةدسيو مستلديو

 .تبامة التصح ح يبصودة ميدعة -
 

   

   

   

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

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 ح. اعتماد التوصيف 

 مجلس القسم جهة االعتماد
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 هـ 17/2/1441 الـموافق اجتماع قسم إدارة األعمال األول   بتاريخ األربعاء تاريخ الجلسة

 


