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 جامعة فيالدلفيا

 الكليــة: اآلداب والفنون                    

 القسم: دراسات التنمية                     

 2102/2102الفصــــــل: الثاني من العام الجامعي                          

 

 

 Course Syllabusخطـــة تدريـــس المـــادة 

 ( 0شعبة )   1000904: مادةرمز ال    بحث تطبيقيالـمــــادة: 

 المتطلبات السابقة أو/ والمرافقة:          / مستوى المادة: بكالوريوس

     2الساعات المعتمدة   :  09.00 – 02.90  :موعد المحاضرة

 

  عضو هيئة التدريس   

 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية رقم المكتب وموقعه الرتبة األكاديمية االسم

 506 أستاذ مشارك .يوسف أبو ليلىد
  02.11 – 00.01حثم  

 02.90 – 00.00نر    
yabu83@hotmail.com 

 

 :وصف المادة

الطالب لممارسة البحث العلمي من خالل إعداد بحث تطبيقي يلتزم فيه بأصول البحث  تؤهل هذه المادة

 قترحها مدرس المساق. ، ويقوم الطالب باختيار موضوع بحثه من بين األبحاث التي يالعلمي

 

 :أهداف المادة

 إلى:المادة  تهدف هذه

 .بالقواعد المنهجية إلعداد البحوث العلميةتعريف الطالب   -

 .تدريب الطالب على مختلف أوجه إعداد البحث العلمي   -

 ،بالمتغيراتبأبعادها، أو ها وربط هاوتفسير هاتحليلومشكلة البحث اكتشاف تزويد الطلبة بمهارات  -

 .تماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية والبيئية االج

 .مخرجات عملية تطبيقيةالنظرية إلى مدخالت الالقدرة على تحويل الطالب من تمكين  -

 

 مكونات المادة:  

  : من كون مرجع المادة الرئيسيت

نعاايم , فااو غ ارايبااة ", أساااليب البحااث العلمااي فااي العلااوم اإلجتماعيااة واإلنسااانية     "كتاااب:  .أ 

حااي الحساان، خالااد أمااين عبااد او، هاااني أبااو جبااارة"، دار وائاال للنشاار والتو يااع،   بماا ، رده

  .2110، 6عمان ط 

ربحاي مصاطفى علياان، عثماان محماد       مناهج وأساليب البحث العلماي: النظرياة والتطبيا "،   " .ب 

 .2111انيم، دار صفا للنشر والتو يع، عمان، 

 

 المواد المساندة:

 العلمياة فاي مختلاف المجااالت.     المقااالت والدراساات والتقاارير   والبحاوث  مجموعة من مناقشة  .أ 

البحاث العلماي   القراءات اإلضافية )الكتب، الادوريات... الا: : أغ مجلاة أو كتااب لاه عالقاة فاي        

 وستحدد في حينه لكل طالب.التطبيقي، 

 .بالبحث العلمي )التطبيقي(مواقع الكترونية تهتم  .ب 

 

 أساليب التدريس:

 ية البحث والكتابة العلمية.محاضرات في منهج -

  متابعة فردية، وتوجيه الطالب في مختلف مراحل إعداد البحث التطبيقي.  -
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 مخرجات التعليم: ) الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية (

 أن يكون قادرا على: لهذه المادةيفترض بالطالب بعد دراسته 

 م اإلطالع عليه من األدبيات والدراسات السابقة، من تعمي  قدرة الطالب في استيعاب وعرض جميع ما ت

رسائل ماجستير ودكتوراه أو تقارير أو كتب ومراجع ودوريات واالستفادة منها في عملية التحليل 

 والتفسير لنتائج بحثه. 

 

   أدوات التقييــــم:

 ( 2امتحانات قصيرة .)على األقل 

 .)واجبات )تحدد أثناء الفصل 

 التي يقترحها القسم بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة ار وكتابة واحدًا من األبحاث يقوم الطالب باختي

باالستعانة بأحد مناهج البحث الكمية والنوعية اإلنمائي للعمل عليه وبإشراف من أستاذ المادة، وذلك 

  .وتحليل البيانات إحصائيا

 )امتحانات فصلية ونهائية )حسب التقويم الجامعي 

 

 مات على أدوات التقييمتو يع العال

 الدرجة أدوات التقييم
 %21 االمتحان األول
 %21 االمتحان الثاني

 %21 التقارير و/أو األبحاث / الواجبات / المشاريع / االمتحانات القصيرة  
 % 91 االمتحان النهائي  

 %  100 المجموع

 

 في البحوث والمشاريعالتوثي  واألمانة األكاديمية 

إكساااب الطالااب وتعليمااه وتدريبااه علااى أساالوب التوثياا  مااع مراعاااة األمانااة العلميااة فااي كتابااة        -

التقااارير والبحااوث واالقتباااس وتوثيقهااا علميااًا )مااع أمثلااة توضاايحية(، وإسااناد الحقااوق الفكريااة  

   .Plagiarismألصحابها، واالبتعاد عن السطو األكاديمي 

 

 تو يع المادة على الفصل الدراسي

 مالحظات الموضوع وعاألسب

 األسبوع األول

 حول البحث العلمي: مقدمة عامة 

 .المفهوم/ التطور/صفات الباحث/الطريقة العلمية في البحث 

 .تطبي  المنهج العلمي في البحوث االجتماعية 

 

 األسبوع الثاني

 :مراحل البحث العلمي 

      الشاااااعور بالمشاااااكلة/تحديد المشكلة/الدراساااااات السابقة/صااااايااة

 أو تساؤالت البحث.الفروض 

 :كيفية تصميم البحث 

    منهجيااااة البحث/مصااااادر البيانات/وساااايلة جمااااع البيانات/تصاااانيف

 البيانات وتحليلها/عرض البيانات/كتابة التقرير.

 

 األسبوع الثالث

 :وسيلة جمع البيانات 

 المالحظة وأنواعها/المقابالت الشخصية/االستبيان وكيفية صيااة 

 األسئلة.      

 

 الرابع األسبوع

 :تحليل البيانات 

 .تحليل وعرض البيانات الكمية والبيانات اإلحصائية 

 .تفريغ البيانات فيي جداول بسيطة 

 .الرسوم البيانية/تحليل البيانات إحصائيًا وربطها بمتغيرات الدراسة 
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 :كتابة تقرير البحث 

 .اختبار الفروض أو اإلجابة عن تساؤالت البحث 

   العلمي/الخاتمة/التوصيات.االقتباس/الحواشي/التوثي 

 .المراجع 

 . المالح 

 األسبوع الخامس
 .اختيار الطلبة لعناوين بحثية 

 .وضع الخطة البحثية ومتابعتها من قبل أستاذ المادة 
 

 األسبوع السادس

 االمتحان األول               

 .مناقشة الطلبة ومتابعتهم 

 األول االمتحان 
 

من األسبوع الخامس حتى 

 السادس عشر  االسبوع

 
  تقارير الطلبة ومناقشتها معهممتابعة.  

 األسبوع الحادغ عشر   

 االمتحان الثاني            
 امتحان ثاني 

 

 األسبوع السادس عشر

 االمتحان النهائي            
  مناقشة نهائية لبحوث الطلبة مع أعضاء هيئة التدريس في القسم

 

 لب: ما ال يقل عن ساعتين مقابل كل ساعة تدريسحجم العمل الملقى على عات  الطا

 سياسة الحضور والغياب:

% مان السااعات المقاررة للماادة بادون عاذر مرضاي أو قهارغ يقبلاه          15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من 

عميد الكلية إذ يترتب اعتبار الطالب منسحبًا من المادة في حالة قباول العمياد للعاذر، بينماا يمناع مان التقادم        

 لالمتحان النهائي وتكون عالمته في المادة صفرًا في حالة عدم قبول العميد للعذر المرضي أو القهرغ.

 

 مراجع علمية للمادة   

       كتاااب: "أساااليب البحااث العلمااي فااي العلااوم اإلجتماعيااة واإلنسااانية ", فااو غ ارايبااة, نعاايم دهماا ، رحااي

 . 2110، 6ائل للنشر والتو يع، عمان ط الحسن، خالد أمين عبد او، هاني أبو جبارة"، دار و

        مناهج وأساليب البحث العلمي: النظرية والتطبي "، ربحي مصاطفى علياان، عثماان محماد انايم، دار صافا"

 .2111للنشر والتو يع، عمان، 

 .جميع الكتب المؤلفة في هذا المجال 

  ات علمياة محكماة ومراكاز بحثياة     بحوث منوعة في مجاالت العلوم االجتماعية واإلنسانية المنشورة في دوريا

 معترف بها.

 .تقارير التنمية البشرية 

 

 


