
 نمىرج وصف انمقرر

 

 اساسياخ انثحث انعهمي:  وصف انمقرر

 

 كهٛخ انؼهٕو نهجُبد -خبيؼخ ثغذاد انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ -1

 انمغى انؼهًٙ / ػهٕو انسٛبح  انمغى اندبيؼٙ / انًشكض -2

 BFR 301    /اعبعٛبد انجسث انؼهًٙ اعى / سيض انًمشس -3

  انجشايح انزٙ ٚذخم فٛٓب -4

 انسضٕس انًزبزخ أشكبل -5
زضٕس فؼهٙ ززٗ نسبنخ انزسًٛم ٔالٕٚخذ دساعخ ػٍ ٚؼذ ٔزغت 

 انمٕاٍَٛ انُبفزح

 االٔل/ انفظم انثبنثخ انغُخ  انفظم / انغُخ -6

 عبػخ يُبلشخ(33عبػخ َظش٘+ 15)عبػخ َظش٘ 45 ػذد انغبػبد انذساعٛخ )انكهٙ( -7

 2316/ 2/ 15 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  -8

 أْذاف انًمشس -9

انٗ رًكٍٛ انطبنت يٍ اعزٛؼبة يفٕٓو انجسث انؼهًٙ ، ٔاْذافّ ٔيُٓدٛزّ ٔكٛفٛخ اخشاء  ْزا انًمشس ٚٓذف

 انجسث ٔخطٕارّ ٔاعهٕة انزؼبيم يغ انؼُٛبد ٔاخشاء انزدبسة ػهٛٓب ٔيٍ ثى طشٚمخ كزبثخ انجسث.

 مراجعح أداء مؤسساخ انتعهيم انعاني ))مراجعح انثرنامج األكاديمي((

ٕٚفش ٔطف انًمشس ْزا إٚدبصاً يمزضٛبً ألْى خظبئض انًمشس ٔيخشخبد انزؼهى انًزٕلؼخ يٍ انطبنت رسمٛمٓب 

انمظٕٖ يٍ فشص انزؼهى انًزبزخ. ٔالثذ يٍ انشثظ ثُٛٓب ٔثٍٛ ٔطف يجشُْبً ػًب إرا كبٌ لذ زمك االعزفبدح 

 انجشَبيح.

 يخشخبد انزؼهى ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى -13



  االْذاف انًؼشفٛخ - أ

 انزؼشف ػهٗ اْذاف انؼهى ٔانًؼشفخ -1أ

 انزؼشف ػهٗ انًُبْح انؼهًٛخ َٕٔاػٓب-2أ

 يؼشفخ كٛفٛخ انزؼبيم يغ انزدبسة ٔانًُبرج ثًُٓدٛخ ثسثٛخ -3أ

 يؼشفخ كٛفٛخ رمغٛى انٕلذ ٔانغبػبد االعجٕػٛخ ٔاالٚبو ٔاالعبثٛغ فٙ آَبء خطٕاد انجسث -4أ

 ًبرج انًأخٕرحالخشاء انجسث انؼهًٙ يؼشفخ كٛفٛخ انزؼبيم يغ انجٛبَبد ٔانُ  -5أ

 يؼشفخ كٛفٛخ كزبثخ انجسث انؼهًٙ )انًمذيخ، طشائك انؼًم، انُزبئح، انًُبلشخ، انًظبدس(  -6أ

 الْذاف انًٓبسارٛخ انخبطخ ثبنجشَبيحا  -ة 

 كٛفٛخ كزبثخ يمذيخ فٙ انجسث انؼهًٙ– 1ة

 كٛفٛخ كزبثخ انًٕاد ٔطشائك انؼًم فٙ انجسث انؼهًٙ  - 2ة

 كٛفٛخ كزبثخ انُزبئح ٔانًُبلشخ فٙ انجسث انؼهًٙ  - 3ة

 كٛفٛخ كزبثخ انًظبدسفٙ انجسث ٔرٓٛئخ انجسث انؼهًٙ نهُشش فٙ انًدالد انؼهًٛخ   -4ة

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 انزؼهٛى: رٕفٛش يسبضشاد يطجٕػخ ٔيٍ يظبدس زذٚثخ ٔيزُٕػخ ٔغُٛخ ثباليثهخ 

  انزكٛخ ٚٓذف رؼهى انطهجخ ٔرٕضٛر خطٕاد انذسطانزؼهٛى: رغخٛش انغجٕسح 

 ًٙانزؼهٛى:اػطبء ثؼض االيثهخ انزٕضٛسٛخ زٕل كٛفٛخ اخشاء انجسث انؼه 

 انزؼهى: طشذ اعئهخ ٔاعزفغبساد ٔخؼم انطبنجبد اٌ ٚزسٕل انٗ رذسٚظ ثبنششذ 

 اداسح انزؼهى: اعئهخ يجبششح نًؼشفخ يذٖ رفبػم انطبنت يغ انذسط ٔرٕفٛش ثٛئخ ًٚكٍ انطبنت ي ٍ

 انًسبضشح

 طشائك انزمٛٛى      

  االخزجبساد انمظٛشحQuiz االعجٕػٛخ 

 طشذ اعئهخ شفٓٛخ ٔرغدٛم االخبثخ 

 طشذ االعئهخ انفدبئٛخ ٔانًزذاخهخ يغ انششذ 

  االخزجبساد انًخزجشٚخ االعجٕػٛخ 

 االخزجبسانذ انشٓشٚخ ٔانفظهٛخ انُظشٚخ ٔانؼًهٛخ 

 الاالْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ -ج

 طشذ اعئهخ شفٕٚخ اثُبء انًسبضشح ٔٚطهت يٍ انطبنت انجسث ػٍ انسم فٙ االعجٕع انمبدو-1ج

 اششان انطبنجخ فٙ يُبلشخ ثؼض انُمبط ٔانًٕاضٛغ االعبعٛخ فٙ انذسط -2ج

 طشذ ػذح زهٕل نغؤال يسذد ٔاششان انطهجخ فٙ اَزمبء انسم االيثم-3ج

 ُخ ٔاػطبء فشطخ الٚدبد انسم االيثماشزشان انطهجخ فٙ كٛفٛخ يؼبندخ يشكهخ يؼٛ  -4ج

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 

 

 طشائك انزمٛٛى    

 

 

 

 



 

 ثُٛخ انًمشس -11

 انغبػبد األعجٕع
انزؼهى يخشخبد 

 انًطهٕثخ

اعى انٕزذح / انًغبق 

 أٔ انًٕضٕع
 طشٚمخ انزمٛٛى طشٚمخ انزؼهٛى

1.  3  
مقذمح عن انثحث انعهمي, 

 اغراضه ومنهجيته 

 

 13ٔفك انُمطخ 

اػالِ  ٔزغت 

 انسبخخ

 13ٔفك انُمطخ 

اػالِ  ٔزغت 

 انسبخخ

2.  3  
هيكهيح انثحث انعهمي 

 وانىاعه 

 

 13ٔفك انُمطخ 

اػالِ  ٔزغت 

 انسبخخ

 13ٔفك انُمطخ 

اػالِ  ٔزغت 

 انسبخخ

3.  3  

خصائص انثحث انعهمي, 

اهذاف انثحث انعهمي, 

 معىقاخ انثحث انعهمي

 

 13ٔفك انُمطخ 

اػالِ  ٔزغت 

 انسبخخ

 13ٔفك انُمطخ 

اػالِ  ٔزغت 

 انسبخخ

4.  3  
اخالقياخ انثحث انعهمي, 

 انحقىق واالمانح انعهميح

 13ٔفك انُمطخ 

اػالِ  ٔزغت 

 انسبخخ

 13انُمطخ ٔفك 

اػالِ  ٔزغت 

 انسبخخ

5.  3  
خطح انثحث انعهمي 

طريقح اجرائه وكيفيح 

 جمع انثياناخ

 13ٔفك انُمطخ 

اػالِ  ٔزغت 

 انسبخخ

 13ٔفك انُمطخ 

اػالِ  ٔزغت 

 انسبخخ

6.  3  
مناهج انثحث انعهمي) 

انتاريخي , انىصفي , 

 انتجريثي, االستنثاطي(

 13ٔفك انُمطخ 

اػالِ  ٔزغت 

 انسبخخ

 13انُمطخ ٔفك 

اػالِ  ٔزغت 

 انسبخخ

7.  3  
مراحم انثحث انعهمي 

وعناصر خطحانثحث 

 انعهمي

 13ٔفك انُمطخ 

اػالِ  ٔزغت 

 انسبخخ

 13ٔفك انُمطخ 

اػالِ  ٔزغت 

 انسبخخ

8.  3  
اسانية تقذيم اننتائج 

 وكيفيح اعذاد انجذاول

 13ٔفك انُمطخ 

اػالِ  ٔزغت 

 انسبخخ

 13ٔفك انُمطخ 

اػالِ  ٔزغت 

 انسبخخ

9.  3  
تسجيم واعذاد انثياناخ 

 واجراء انتحهيم االحصائي

 13ٔفك انُمطخ 

اػالِ  ٔزغت 

 انسبخخ

 13ٔفك انُمطخ 

اػالِ  ٔزغت 

 انسبخخ

13.  3  
كتاتح انثحث انعهمي , 

انمقذمح واستعراض 

 انذراساخ انساتقح

 13ٔفك انُمطخ 

اػالِ  ٔزغت 

 انسبخخ

 13ٔفك انُمطخ 

اػالِ  ٔزغت 

 انسبخخ

 واالستنتاج انعهمياننتائج   3  .11
 13ٔفك انُمطخ 

اػالِ  ٔزغت 

 انسبخخ

 13ٔفك انُمطخ 

اػالِ  ٔزغت 

 انسبخخ

 انمناقشح واسهىب كتاتتها  3  .12
 13ٔفك انُمطخ 

اػالِ  ٔزغت 

 انسبخخ

 13ٔفك انُمطخ 

اػالِ  ٔزغت 

 انسبخخ

انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ انزبْٛهٛخ انًٓبساد  انؼبيخ ٔ -د 

.) 

 ركهٛف ثبنٕاخجبد انجمٛخ ٔيُبلشزٓب فٙ االعجٕع انمبدو  -1د

 انطهت يٍ انطهجخ ػًم رمبسٚش ػٍ يٕاضٛغ يسذدح ٔيُبلشزٓب فٙ َٓبٚخ انفظم  -2د

 يزبثؼخ انطهجخ ٔرُجٛٓٓى ػهٗ رالفٙ االخطبء اثُبء كزبثخ انزمبسٚش  -3د

 اشزشان انطهجخ فٙ انُمبػ ٔاػطبئٓى انفشطخ نهزؼجٛش ػٍ اساءْى ٔاثشاص يٓبسارٓى. -4د



13.  3  
قىائم انمصادر انعهميح 

واسانية االشارج انيها 

 وتذوينها

 13ٔفك انُمطخ 

ٔزغت   اػالِ

 انسبخخ

 13ٔفك انُمطخ 

اػالِ  ٔزغت 

 انسبخخ

14.  3  
انرمىز وانمختصراخ 

 انمستخذمح

 13ٔفك انُمطخ 

اػالِ  ٔزغت 

 انسبخخ

 13ٔفك انُمطخ 

اػالِ  ٔزغت 

 انسبخخ

15.  3  
اننشر في انمجالخ 

انعهميح وانمراسهح 

 وانمؤتمراخ

 13ٔفك انُمطخ 

اػالِ  ٔزغت 

 انسبخخ

 13ٔفك انُمطخ 

اػالِ  ٔزغت 

 انسبخخ
 
 

 

 انجُٛخ انزسزٛخ  -1

 

 انكزت انًمشسح ٔانًطهٕثخ:-أ

      

   

 يُٓدٛخ انجسث انؼهًٙ نًبَٕٛ خٛذٚش رشخًخ يهكخ اثٛض 

 

 انًشاخغ انشئٛغٛخ )انًظبدس( - ة
االعزبر انذكزٕس يثُٗ ػجذ انشصاق انؼًش. داس  2336يُٓدٛخ انجسث انؼهًٙ 

  انسكًخ

انكزت ٔانًشاخغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب -

 )انًدالد انؼهًٛخ ، انزمبسٚش،....(
  

     انًشاخغ االنكزشَٔٛخ ،يٕالغ االَزشَٛذ....-

 
 

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ -12

  انًزطهجبد انغبثمخ

  23 ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 43 أكجش ػذد يٍ انطهجخ 

 

 استبانة التقويم االكاديمي
 %كال %نعم العبارات ت
 19 09 يف تقيم املستوى العلمي يعتمد أساليب متنوعة -1
 5 05 قدرته على أدارة الصف وتعزيز اجلانب التفاعلي على مستوى املادة العلمية مع الطلبة -2
 5 05 قدرته على وضع أسئلة امتحانيه شاملة ومتنوعة تقيس املستوى العلمي للطلبة -3
 15 55 اإلرشاد والتوجيهالتفاعل مع الطلبة وغرس القيم واألعراف اجلامعية من خالل  -4



 


