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 111162 :رقم المساق  مناهج بحث : اسم المساق

  :المساق متطلب سابق لـ    :المتطلب السابق للمساق

  اجباري كلية متطلب :نوع المساق   عام:مستوى المساق

  12 ـ 11: أحد وثالثاء وخميس  :موعد المحاضرات  3 :الساعات المعتمدة

  

 اسم المحاضر
الرتبة 
 األكاديمية

رقم هاتف 
 المكتب

 البريد اإللكتروني المكتبرقم 

أحمد سعيد . د.أ
  لـنوف

 anufal@philadelphia.edu.jo  501  2488  ستاذ أ

  

 بحث إرشاد توجيه علمي خاص للطلبة الساعات المكتبية

أحد وثالثاء وخميس 
   11 ـ 10
           وأربعاء اثنين 
  12:15 ـ 11:15

      

  

 البريد اإللكتروني رقم المكتب المكتبرقم هاتف  الرتبة األكاديمية اسم منسق المساق

 t_shomar@pheladelphia.edu.jo  510  2488  إستاذ مساعد  توفيق شومر. د

  
  :وصف المساق

  
الفعالة لجمع المعلومات الصحيحة والدقيقة والوصول إلى        البحث العلمي    أساليبتدريب الطلبة على    يهدف هذا المساق إلى       

المنهج : حث اإلجرائية  ويتطرق المساق إلى طرق البحث العلمي وطرق التوثيق ومناهج الب          .جاالتنتائج علمية معتمدة في جميع الم     
كرة عامـة   إعطاء ف باإلضافة إلى   .  والتي تساعد في البحوث المخبرية والميدانية والمسحية       نهج النوعي والمنهج التاريخي   الكمي والم 

  . والعلمية وكتابة البحوثحصلة وإعداد التقارير التقنية عن تحليل المعلومات الم
  

  :أهداف المساق
  

 يهدف المساق إلى 

 . العلمي البحثأساليبإثراء خبرة الطالب بخصوص  -1
 . البحث العلميأساليبتطوير قدراته التحليلية والنقدية والنظر إلى  -2
  . البحوثوبكتابة وتحليل البحث العلمي بأساليبتعميق وعيه  -3
 

  )والمهارات الذهنية والعملية الفهم والمعرفة : ( مخرجات التعليم
  

  :يفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن يكون قادرا على
   العلمي البحثأساليب تعميق قدرة الطالب النقدية والتحليلية في التعامل مع -1
  . البحث العلميأساليب وتفسير  عرض-2
  .  البحث العلميأساليب فهم واستيعاب -3
  بحث العلمي الأساليب التعرف على -4
  .  البحث العلميأساليب  يحلل ويقيم االتجاهات المعاصرة في-5

 

  :أساليب التدريس
  

 .المحاضرات النظرية التي يقدمها المدرس  -
  .عرض وتقديم ونقاشات جمعية للطلبة -
  .تكليف الطلبة بإعداد تقرير بحثي ومناقشته -
 . اق باللغة العربية واإلنجليزيةتثبيت المصطلحات والمفاهيم األساسية التي ترد في سياق المس -
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  :أسس التقييم

 التاريخ العالمة معايير التقييم

  %15 )كتابي ( االمتحان األول 

 االمتحانات  %15 )كتابي ( االمتحان الثاني 

 حسب البرنامج %50 )كتابي ( االمتحان النهائي 

  %10 درجة عمق المساهمة الواعية والذكية في الحوارات والمناقشات

  %10 مستوى األبحاث أو التقارير

   

  %100 :المجموع   

  
  :الجدول الزمني للتقدم في المساق

ي ساعات لكل أسبوع من أسابيع الفصل الدراس) 3(أسبوعاً بواقع ) 16(ساعة دراسية موزعة على  ) 48( يتكون المساق من 
  :وعلى النحو التالي

 مالحظات   التاريخ األسبوع

     البحث العلميمقدمة عن    األول
    العلميالبحث  مراحل     الثاني
     )وسيلة المالحظة ( وسائل جمع البيانات     الثالث
    )وسيلة المقابلة الشخصية( وسائل جمع البيانات     الرابع
     )وسيلة االستبيان( جمع البيانات وسيلة     الخامس
    )وسيلة األساليب االسقاطية( وسيلة جمع البيانات     السادس
    تحليل البيانات الكمية     السابع
    )الجداول اإلحصائية( طرق عرض البيانات     الثامن
    )الرسوم البيانية ( طرق عرض البيانات     التاسع
    )مقاييس التوسط والتشتت ( بيانات االحصائية تحليل ال    العاشر

    )االنحدار واالرتباط( تحليل البيانات اإلحصائية     ي عشرالحاد
    اختبار الفرضيات     الثاني عشر
    كتابة التقارير والبحوث    الثالث عشر
    النواحي الفنية في كتابة تقرير البحث    الرابع عشر
    مناقشة التقارير والبحوث    الخامس عشر
    مناقشة التقارير والبحوث    السادس عشر

  
  :ر والمواظبةالحضو

  . على الطالب أن ينتظم في المحاضرات بشكل تام تحت طائلة المسؤولية في حالة تجاوز الحد المسموح به للغياب�
  .من عدد المحاضرات في الفصل الواحد% 15:   نسبة الغياب �
  في هذا المساق) صفر (   في حالة تجاوز الطالب للحد المسموح به للغياب يرصد له عالمة �
  
  :عبء الدراسي المتوقعال

  ساعات أسبوعياً في دراسة هذا المساق ) 6(كمعدل عام يتوقع أن يقضي الطالب على األقل 
  

   :المراجع
دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان ، الطبعة " أساليب البحث العلمي في العلوم االجتماعية واإلنسانية " فوزي غرايبة وآخرون .د

  .2002الثالثة ، 
  .1984وكالة المطبوعات ، الكويت، منوفي ، مناهج وطرق البحث في علم السياسة ، كمال ال. د
  .2002كامل محمد المغربي ، أساليب البحث العلمي ، الدار العلمية الدولية للنشر ، عمان ، . د


