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 نمىرج وصف المقرر

 الثالثةاملرحلة  وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 

 البرنامج.

 

 ظايؼح تغذاد / كهْح انرشتْح  انثذنْح ًػهٌو انشّاضح ح انرؼهًْْحانًؤسس .1

 فشع انؼهٌو اننظشّح انقسى انؼهًِ: / انًشكز انؼهًِانقسى  .2

 RM 305انثؽس انؼهًِ  اسى / سيز انًقشس .3

 انؽضٌس انٌْيِ ػهَ ًفق ظذًل انًؽاضشاخ أشكال انؽضٌس انًراؼح .4

 اننظاو انسنٌُ انفصم / انسنح .5

 ساػح 60 انذساسْح )انكهِ( ػذد انساػاخ .6

 13/10/2020 ذاسّخ إػذاد ىزا انٌصف  .7

 أىذاف انًقشس .8

ًطشّقثح كراتثح انثؽثٌز ًانرقثاسّش انؼايْثح تانلثكم انصثؽْػ ًػهثَ ًفثق انثؽثس انؼهًثِ تأىًْح  ذؼشّف انطهثح -

 . ششًط انثؽس انؼهًِ انًؼًٌل تيا
 .كْفْح كراتح انًصادس ًيا ّرؼهق تانثؽس انؼهًِ طيناس انًٌضٌع ًانؼْنح ًانًْكْفْح اخرت ذؼشّف انطهثح -

 . ذؼشّف انطهثح تطشّقح كراتح خطح انثؽس )إطاس انثؽس( -
 
 

 يخشظاخ انرؼهى ًطشائق انرؼهْى ًانرؼهى ًانرقْْى .9
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     االىذاف انًؼشفْح  -أ

        ذًكْن انطهثح ين انؽصٌل ػهَ انًؼشفح انؼايح فِ انثؽس انؼهًِ ًششًطو.           1أ  

 ذًكْن انطهثح ين انؽصٌل ػهَ انًؼشفح فِ طشّقح إظشاء انثؽٌز انؼهًْح ًكراتح انرقاسّش انؼهًْح. -2أ  

انثؽٌز تكم  إظشاءطشائق انرصايْى انثؽصْح ًطشّقح ذًكْن انطهثح ين انؽصٌل ػهَ انًؼشفح فِ  -3أ

 .ينيا

 ذًكْن انطهثح ين كراتح خطح انثؽس )إطاس انثؽس( -4أ

 ن انطهثح ترؼهى انثؽس فِ انًصادس انؼهًْح ًانًكرثاخ.ذًكْ -5أ

  االىذاف انًياساذْح انخاصح تانًقشس  -ب 

 اكرساب انطهثح انًؼشفح انؼايح تئظشاء انثؽٌز انؼهًْح ًكراتح انرقاسّش انؼهًْح – 1ب 

تانلكم األيصم اكرساب انطهثح انقاتهْح ػهَ انرطثْق انؼًهِ نًا ذى اكرساتو ين يؼهٌياخ ًذٌظْفيا  – 2ب 

 فِ كراتح انثؽٌز ًانرقاسّش انؼهًْح.

اكرساب انطهثح انقاتهْح ػهَ إظشاء انثؽٌز انؼهًْح فِ يعال انرشتْح انشّاضْح يغ اخرْاس انًثنيط  – 3ب 

 انًالئى ًانرصًْى انًناسة نهًنيط انًسرؼًم.

 طشائق انرؼهْى ًانرؼهى      

 

 ؼهًِ ًتلكم يرسهسم.انلشغ اننظشُ نًفشداخ يادج انثؽس ان – 1

 انرطثْق انؼًهِ نًا ّرى ذذسّسو ًرنك تكراتح انثؽٌز تلكم افرشاضِ. – 2

 

 طشائق انرقْْى      

 انرقاسّش ًانثؽٌز                    -4االيرؽاناخ انسنٌّح          -2االيرؽاناخ انفصهْح     -2االيرؽاناخ انٌْيْح     -1

 ح.االىذاف انٌظذانْح ًانقًْْ-ض

 ذؽاكِ انًٌاد اننظشّح شؼٌس انطهثح تاإلنًاو تاننٌاؼِ انًؼشفْح ًكْفْح ذطثْقيا ػًهْا -1ض         

 سفغ انقْى انًؼشفْح نهًٌاد انذساسْح ين خالل انرطثْق انؼًهِ -2ض

 سفغ كفاءج انطهثح ًقاتهْاذيى انرذسّسْح فِ دسًس انرشتْح انشّاضْح اشناء انرطثْق -3ض

 اذعاه االخشّن. حؼِ انٌظذانْح نهطهثح ين خالل اقايح انًنافساخ انشّاضْح ًانلؼٌس تانًسؤًنْسفغ اننٌا -4ض   

 طشائق انرؼهْى ًانرؼهى     

 ين خالل ششغ انًقشساخ انذساسْح اننظشّح. – 1       

 . انثؽٌزين خالل ذطثْق إظشاءاخ  - 2       

 ين خالل اسرؼًال ًسائم انؼشض. - 3  

 ين خالل انرطثْق انًْذانِ فِ انًكرثح – 4 

 طشائق انرقْْى    

 ذقْْى أداء انطهثح ين خالل انًناقلاخ ًانؽٌاس.  -1

 ذقْْى أداء انطهثح ين خالل االيرؽاناخ. -2
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  انًنقٌنح ) انًياساخ األخشٍ انًرؼهقح تقاتهْح انرٌظْف ًانرطٌس انلخصِ (.انرأىْهْح انًياساخ  انؼايح ً -د 

 تانثؽس انؼهًِ فِ يعال انرشتْح انشّاضْحإكساب انطهثح انًؼشفح انؼايح   -1د

 انثؽٌز انؼهًْح ألظم اإلفادج ينيا.ذطثْق يا اكرسثو انطهثح ين يؼشفح فِ ذنفْز  -2د

 يثادا ًأساسْاخ انثؽس انؼهًِذٌظْو انطهثح تئظشاء تؽٌز ذخشظيى تاسرؼًال يا ذؼهًٌه ين  -3د

 
 
 

 بنيت المقرر .11

 مخرجاث التعلم المطلىبت الساعاث األسبىع
اسم الىحذة / 

 المساق أو المىضىع
 طريقت التقييم طريقت التعليم

 البحث العلمي معنى البحث نبذة تاريخية عنه 2  .1

شرح المحاضراث 

النظريت من قبل 

تذريسي المادة 

باستعمال وسائل 

التذريس والعرض 

 الحذيثت

 االمتحاناث اليىميت

تقييم مشاركت الطلبت 

 اليىمي

 االمتحاناث الفصليت

 االمتحاناث النهائيت

 النشاطاث الطالبيت

2.  2 
العنهان مهاصفات الباحث 

    الجيد

3.  2 
مقدمة كيفية كتابتها 

    ومهاصفاتها

    مذكلة البحث ومحتهياتها 2  .4

5.  2 
 أهداف -متغيرات البحث
    البحث

    رض مفههمه وشروطهفال 2  .6

    مجاالت البحث 2  .7

8.  2 
مرطلحات والغرض اليد تحد

    امن وضعه

    دراسات النظريةال 2  .9

    دراسات المذابهةال 2  .11

11.  2 
تاريخي تعريفه ال\المناهج 

    وأهميته

    المنهج الهصفي 2  .12

    المنهج التجريبي 2  .13
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    االستبيان - البحث أدوات 2  .14

    األولامتحان الفرل  2  .15

    وأهدافهاتعريفها  \المقابلة  2  .16

    وأنهاعهاالمالحظة تعريفها  2  .17

    وأنهاعهااالختبارات تعريفها  2  .18

    وأهميتهاالعينات تعريفها  2  .19

    وأهميتهاالعينات تعريفها  2  .21

    وكتابتها أنهاعهار دالمرا 2  .21

    وكتابتها أنهاعهار دالمرا 2  .22

    أنهاعهاالقتباس  2  .23

24.  2 
التجربة االستطالعية الغرض 

    منها

25.  2 
التجربة الرئيدية عهامل 
    نجاحها تحليلها ومناقذتها

26.  2 
التجربة الرئيدية عهامل 
    نجاحها تحليلها ومناقذتها

27.  2 
االستنتاجات والتهصيات 

    وكيفية وصفها

    الخطة البحثية 2  .28

29.  2 
تقديم واجب الخطة البحثية 

    ومناقذته

    امتحان الفرل الثاني 2  .31
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  انثنْح انرؽرْح .11

 كرة ينيعْح / انكرة انًساػذج انكرة انًقشسج انًطهٌتح -1

 نصٌص اساسْح يؼذج ين قثم يذسس انًادج انًشاظغ انشئْسْح )انًصادس( -2

انكرة ًانًشاظغ انرِ ٌّصِ تيا  ( أ

 )انًعالخ انؼهًْح ، انرقاسّش،....(
 انذًسّاخ ًانًعالخ انؼهًْح –انرقاسّش 

ًنْح ، يٌاقغ انًشاظغ االنكرش ( ب

 االنرشنْد ، ........
 شثكح انًؼهٌياخ انذًنْح ) االنرشند (

 خطح ذطٌّش انًقشس انذساسِ .12

االطالع على اخر املصادر احلديثة والرتمجات احلديثة / االعتماد على امهات الكتب احلديثة والكتب التخصصية / استخدم 
 املنصات االلكرتونية االكثر مالئمة واالسهل تعامال.وسائل عرض وشرح مفردات املادة التعليمية / اختيار 


