
 

 

 

 

 

عدد  اسم املقرر رقم ورمز املقرر

 الوحدات
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 تعريف موجز باملقرر:أواًل:

لوم هو أحد متطلبات الكلية االجبارية حبث يعد مقررًا ضروريًا جلميع طالب الدراسات العليا يف الع

الرتبوية كونه يعلم الطالب مهارات البحث العلمي يف الرتبية وعلم النفس ومناهج البحث وأدواته 

 وإجراءاته وهذا ما حيتاجونه خالل حياتهم املهنية يف التعليم والبحث

 أهداف املقرر:ثانيُا: 

 بنهاية هذا املقرر سوف يكون الطالب قادرُا علي:

 طصلحات اجلديدة يف منهجية البحث.امل والتعرف أهمية البحث العلمي  .1

 .مبا تتناسب ومتطلبات البحث العلمي والتقنيات احلديثةاكتساب مهاراة القراءة الفعالة  .2

 إعداد خطة البحث بالطريقة اليت تساعده على عملية إجناز البحث بدقة وسهولة. .3

 اإلملام بالسمات الواجب توافرها يف الباحث. .4

 نواعها والتارخية والتجريبية.بأ الوصفية يعرف مناهج البحث .5

 تعرف بناء وتصميم أدوات البحث العلمي. .6

 ثالثُا: حمتوى املقرر:

التعريف مبنهجية البحث ، الضوابط األخالقية للبحث ، التطور التارخيي طبيعة البحث العلمي :

ات حنو للبحث واملعرفة ، استخدام األسلوب العلمي يف البحث ، معوقات التفكري العلمي ، االجتاه

اإلحساس باملشكلة ، مشكلة الدراسة، أهداف الدراسة، أهمية الدراسة، حدود البحث العلمي .

 در البحث، مصطلحات البحث، اإلطار النظري، الدراسات السابقة.االبحث، مص

 نقل املعلومات، كيفية القراءة.يف تها وضرورتها أهمي األسس العلمية للقراءة:
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ماهية املكتبة وتنظيمها ، طرق االستفادة من املكتبة ، التقنية علمي:املكتبة احلديثة والبحث ال

احلديثة يف املكتبة، طرق االستفادة من التقنية احلديثة يف املكتبة ، أساليب حتسني القراءة 

 واالستفادة من املراجع يف املكتبة

 أنواع املناهج البحثية:  

 املنهج التجرييب  -3عه املختلفة                 املنهح الوصفي  بأنوا -2املنهج التارخيي      -1

 إجراءات وتعميم الدراسة العملية:

  أدوات الدراسة -4 عينة الدراسة -3 جمتمع الدراسة  -2املنهج           -1

درجة التحكم يف املتغريات ) العمر ، مستوى التعليم ، االقتصادي ،  -5

 االجتماعي،..................اخل(

 الدراسة:أهداف 

 اإلرتباطي التتبعي( السبيب املقارن،أنواع املنهج الوصفي ) املسحي ، الوثاءقي ، حتليل احملتوى ، 

 إعداد البحث:

نات ( ، مجع البيا…حتديد مشكلة البحث )التحري املبدئي ، اختيار املوضوع ، تغيري املوضوع 

حول البحث )أدوات مجع البيانات( ، فرض الفروض )تعريف الفرض ، أنواع الفروض ، كيفية 

اختبار صحة الفروض )التصميم التجرييب..( ، النتائج وتفسريها  اشتقاق الفرض وصياغته(

 طريقة كتابة املراجع العربية واألجنبية.،والتوصيات

 رابعا: املواد التعليمية:

 احلاسب اآللي  -1

 تبارات واملقاييس كأدوات تعليميةاالخ -2

 خامسًا:طرق التدريس

 احملاضرة -1

 املناقشة واحلوار -2

 عروض الطالب -3

 سادسًا: أساليب التقويم:
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 درجة لإلختبار النهائي 50 -1

 درجة ألعمال السنة مقسمة غلى النحو التالي: 50 -2

 درجة لالختبار نصف الفصل الدراسي 20 -أ

يتابعه أستاذ املادة منذ بداية درجة لبحث علمي ميداني يعده الطالب و 30 -ب

 الفصل الدراسي ويتم عرضه يف الفصل يف نهاية الفصل الدراسي.
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