
1 

 

 

 جامعة فيالدلفيا

 

 كليــة: العلوم اإلدارية والمالية              

 

 2014/2015الجامعي من العام   الثانيالفصــــــل                    

 

 خطـــة تدريـــس المـــادة

Course Syllabus 

 9320108 رمز المادة:  أساليب البحث واإلحصاءالـمــــادة:  

 -المتطلبات السابقة أو/ والمرافقة:  متطلب كلية – أولىمستوى المادة: 

 ساعات 3الساعات المعتمدة:               على مدار االسبوع    موعد المحاضرة: 

 

   عضو هيئة التدريس  

 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية رقم المكتب وموقعه الرتبة األكاديمية االسم

عبد الرسول الموسويد.  

رسةد. عاطف بطا  

 د. عمر دره

 د. محمد الصمادي

 استاذ مساعد

  

odurrah@philadelphia.edu.jo 

 

 :وصف المادة

منهجية البحث العلمي وشروطه ومستلزماته وأنواعه والخطوات األساسية لكتابة هذا المساق  يتناول 

 والتحليل االحصائيالمستخدمة ووسائل جمع البيانات وأنواع المقاييس  عيناتالبحث العلمي وأساليب اختيار ال

وتوضيح تعليمات توثيق العلمي وكتابة تقارير البحث  لمقاييس النزعة المركزية والتشتت واالرتباط واالنحدار

  المراجع.

 :أهداف المادة

 عريف البحث العلمي وشروطه ومستلزماته.ت  

 ية.بيان أنواع البحوث العلم 

 .تحديد خطوات البحث العلمي 

 .تحديد طرق اختيار العينات 

 .تحديد طرق ووسائل جمع البيانات 

 .تحليل البيانات اإلحصائية 

 .كتابة تقارير البحث العلمي 

 .توضيح تعليمات توثيق المراجع 

mailto:nsaif@philadelphia.edu.jo
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 مكونات المادة: 

 الكتب المقررة:

أساليب البحث العلمي في العلوم أبو جبارة، فوزي غرايبة، نعيم دهمش، ربحي الحسن، خالد عبد هللا، هاني 

 .2011، الطبعة السادسة، للنشر ، عمان، دار وائلاإلنسانية واالجتماعية

    أبحاث وتطبيقات  المساندة:   المواد

  محاضرات خارجية من إعداد مدرس المادة   : مقرارات اإلضافية

  أساليب تدريس المادة:

 ... الختطبيقات حاسوبية ،واجبات ،حاالت عمليةشات، مناق أبحاث، استبيانات، محاضرات،

 

  Learning outcomesالتعلم  اتنتائج

  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم   . أ

البحث العلمي للتعلم والتعرف على أساليب األساسية  توالمهاراالقدرات المعرفية ب إغناء الطالب -

 .كتابة البحث العلمية لديه القدربحيث يكون الطالب اإلحصاء و

  

   Cognitive skills  المعرفيةمهارات ال ب. 

 الجانب النظري والربط بين والتوصيف الطالب مهارات القدرة على االستنتاج والتحليل  إكسابتعليم و  -

  والجانب التطبيقي للمادة.

  Interpersonal   skills and responsibilityالمسؤولية وجـ. مهارات التعامل مع اآلخرين  

ان يكون الطالب قادرا على استخدام وتطبيق ما حصل عليه من مفاهيم ومهارات فنية على ارض الواقع   -

تحليل الحاالت الدراسية المختلفة، وأن يتمتع بمهارات االستجابة لحاجات وان يكون قادرا على دراسة و

 .المجتمع المتطورة باستمرار 

  Communication skills التواصل. مهارات د

ان يكون الطالب قادرا على الوصول الى المعلومة المطلوبة  والحصول عليها من الكتب والمراجع المختلفة  -

 .مهارات التطلع إلى تطبيق الحديث والتطوير وكسر الجمودوأن تكون لديه  .وكذلك من االشخاص 

 

 دوات التقييــــم:أ

 تقارير و/أو أبحاث قصيرة و/أو مشاريع 

 متحانات قصيرةا 

 واجبات 

 تقديم شفوي لألبحاث والتقارير 

 امتحانات فصلية ونهائية 
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 توزيع العالمات على أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم

 20 13:10محاضرة الموعد    25/11/2014 الثالثاء       االمتحان األول

 13:10محاضرة الموعد     30/12/2014 الثالثاء     االمتحان الثاني

 
20 

 20 التقارير و/أو األبحاث / الواجبات / المشاريع / االمتحانات القصيرة

 40 االمتحان النهائي 

 100 المجموع

 

 األمانة العلمية والتوثيق

 أسلوب التوثيق )مع أمثلة توضيحية( -

 إسناد الحقوق الفكرية ألصحابها  -

 االبتعاد عن السطو األكاديمي  -

 توزيع المادة على الفصل الدراسي

 مالحظات الموضــوع التــاريخ األســبوع
 23/10-19/10 األول

 التعريف بالمساق
أسبوع السحب 

 واإلضافة

 مدخل إلى البحث العلمي 30/10-26/10 الثاني

 تعريف البحث 

 أنواع البحث وطرائقه 

 مراحل تطور البحث 

 أهداف البحث العلمي 

التعريف بمنهجية 

العلمي البحث  

 مدخل إلى البحث العلمي 6/11-2/11 الثالث

 صفات الباحث 

 الطريقة العلمية في البحث 

 تطبيق المنهج العلمي في البحوث 

 صفات الباحث العلمي 

اختيار الطلبة 

 لعناوين

األبحاث   

  

 البحث العلمي (خطواتمراحل ) 13/11-9/11 الرابع

 الشعور بالمشكلة وتحديدها 

  وأهميته وأهدافهتحديد أبعاد البحث 

 السابقةالدراسات  استطالع 

 صياغة الفروض   

تحديد الطلبة لمشكلة 

أبحاثهم والتساؤالت 

 واألهداف

المتعلقة بها   
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 تصميم البحث 20/11-16/11 الخامس

 البحث تحديد منهج 

 المنهج التاريخي 

 المنهج الوصفي 

 المنهج التجريبي 

 دراسة الحالة 

 قيام الطلبة بصياغة

فرضيات   

حاثهمأب   

 تحديد مصادر البيانات والعينات 27/11-23/11 السادس

 اختيار وسيلة جمع البيانات 

 أنواع العينات 

 جمع البيانات وتصنيفها وتحليلها 

 عرض البيانات 

 كتابة التقارير 

 مراجعة

األولاالمتحان و    

 وسائل جمع البيانات 4/12-30/11 السابع

 المالحظة 

 المقابلة 

تحديد الطلبة العينة 

لمناسبة ألبحاثهما  

 وسائل جمع البيانات 11/12-7/12 الثامن

 االستبيان 

 األساليب االسقاطية 

 امتحان قصير

 طرق عرض البيانات 18/12-14/12 التاسع

 الجداول االحصائية 

 الرسوم البيانية  

اختيار الطلبة  أداة 

 الدراسة المناسبة

ألبحاثهم   

 25/12-21/12 العاشر
 

 ائيةتحليل البيانات اإلحص

  اإلحصاء الوصفي 

 مقاييس التوسط 

 مقاييس التشتت 

إعداد الطلبة 

أو  تاالستبيانا

 المقابالت 

 الخاصة بدراستهم

 تحليل البيانات اإلحصائية 1/1/2015-28/12 الحادي عشر

 اإلحصاء االستداللي 

 تحليل االنحدار 

 تحليل االرتباط  

مراجعة 
 االمتحان الثانيو 

 الفرضيات اختبار 8/1-4/1 الثاني عشر

  البديلةواختبار فرضية العدم 

 طرق اختبار الفرضيات 

 كتابة الجانب 

 النظري

ألبحاثهم   
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 كتابة تقرير البحث 15/1-11/1 عشر لثالثا

 أنواع تقرير البحث 

 أسلوب تقرير البحث 

 أجزاء تقرير البحث الرئيسية 

تحديد األساليب 

اإلحصائية 

 المناسبة ألبحاثهم

 النواحي الفنية في كتابة تقرير البحث 22/1-18/1 عشرالرابع 

   االقتباس 

   الحواشي 

 
 

 توثيق المراجع

 مناقشة أبحاث الطلبة  29/1 -25/1 عشر الخامس

  العرض بـData Show 

 مناقشة النتائج 

 قيام الطلبة

بمناقشة أبحاثهم   

  فترة االمتحان النهائي. 9/2-1/2 عشر السادس

   تائجتسليم الن 2/ 12-9/2 عشر السابع
 

 

 حجم العمل الملقى على عاتق الطالب: ما ال يقل عن ساعتين مقابل كل ساعة تدريس

 

 سياسة الحضور والغياب:

% من الساعات المقررة للمادة بدون عذر مرضي أو قهري يقبله عميد 15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من 

قبول العميد للعذر، بينما يمنع من التقدم لالمتحان  الكلية إذ يترتب اعتبار الطالب منسحباً من المادة في حالة

 النهائي وتكون عالمته في المادة صفراً في حالة عدم قبول العميد للعذر المرضي أو القهري.

 

       :المراجع العلمية للمادة

  العلوم فوزي غرايبة، نعيم دهمش، ربحي الحسن، خالد عبد هللا، هاني أبو جبارة، أساليب البحث العلمي في

 .2011، 6اإلنسانية واالجتماعية، عمان، دار وائل، ط: 

 محاضرات ذات عالقة بالمواضيع المطلوبة يمكن الحصول عليها من مكتبة الكلية . 

   المواقع اإللكترونية :www.googel.com 


