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 : عنه بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة فأ( التعري
 Edu217 املقر:::مز  .مبادئ البحث الرتبوى املقر:: اسم- 1 .1
 (  .......2..........)  الساعات املعتمدة:  عدد- 2 .2
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 د. سحر حممد عبد الكرمي  :املقر: الد:اسي منسق اسم- 5 .6
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 .............................................................ال يوجد :)إن وجدت(املقر: بقة هلذا السا املتطلبات- 7 .8
 ال يوجد :ذا املقر: )إن وجدت(اآلنية هل املتطلبات- 8 .9

  :للمؤسسة التعليمية : إن مل يكن داخل املبىن الرئيستقدمي املقر  موقع- 9
 ( ....................................ال تنطبق.........................) 

 التد:يس اسلوب – 10
  % 100 النسبة املئوية:  √ حماضرات تقليدية –أ 

  ....... % النسبة املئوية:   يدي، عن بعد(خمتلط )تقل-ب 
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 مالحظات:
........................................................................................................... 

 

  :األهداف( ب

 ماهو اهلدف األساسي من هذا املقر::-1
 إكساب الطالبات على قراءة وإعداد خطط البحث يف اجملاالت  الرتبوية املختلفة

 .  الد:اسي ........ املقر:وحتسني صف بإجياز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير -2
 ضوء االجتاهات احلديثة اليت تظهر يف نتائج الد:اسات والبحوث يف جمال مناهج البحثتطوير حمتوى املقر: يف  -
 إضافة مواقع مصاد: املعلومات احلديثة ومراكز البحث املتقدمة. -
 إضافة عناوين األحباث اجلديدة. -
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 : الدراسيتوصيف المقرر ج( 
 
 :تناولها التي سيتمالموضوعات -1

ساعات  عدد األسابيع قائمة املوضوعات
 التد:يس

 . أمهية البحث الرتبوي . أهداف البحث الرتبوي . مفهوم البحث الرتبوي
 الرتبوي جماالت البحث .الرتبوي خصائص البحث -

2 4 

 ـ مفهوم العلم وأهدافه   يف البحث  الطريقة العلمية
 ـ  السلوك العلمي والسلوك العادي غري العلمي اجتاهات البحث العلميـ 

2 4 

العنوان ، املقدمة، املشكلة، الد:اسات السابقة ،أهداف البحث ، أمهية البحث ، :خطة البحث الرتبوي 
 الفروض ، املسلمات، حدود البحث ، إجراءات الد:اسة، حتديد املصطلحات، قائمة املراجع والتوثيق .

3 6 

التصنيف داخل  نظام - الرتبوي لبحثاملكتبة وا ـ  الرتبوي يف البحث مجع البيانات واملعلومات مصاد: 
 ـ تد:يب على املكتبة والبحث الرتبوي الرتبوي ـ االنرتنت والبحث املكتب

1 2 

ـ االستبيان: خطوات تصميم  أدوات البحث   -العينات: مفهوم العينة، اختيا: العينة، أنواع العينات  
قابلة: إجراءات املقابلة، أشكال املقابلة، مزايا االستبيان، أشكال االستبيان، قواعد صياغة االستبيان، ـ امل

املالحظة: أنواع املالحظة، إجراءات املالحظة، مزايا وحدود املالحظة، االختبا:ات   - استخدام املقابلة
 املقننة

3 6 

 مناهج البحث الرتبوي
 ـ املنهج الوصفي: مفهومة ،خطوات املنهج الوصفي، أمناط الد:اسات الوصفية

 به التجرييب :مفهومة ،خصائصه ، تقومي املنهج شبه التجرييب...ـ املنهج ش
 ـ  املنهج التجرييب: مصطلحات البحث التجرييب، أنواع التصميمات التجريبية 

2 4 

 املعوقات(- األخطاء -البحث الرتبوي )األخالقيات 
 ...)امللكية الفكرية سرية البيانات عدم التحيزالرتبوي  ـ أخالقيات البحث

 .خطاء الكامنة يف البحث الرتبويـ األ
 ـ معوقات البحث الرتبوي

2 4 

  مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -2
 

 المختبر فصول دراسية المحاضرة
عملي/ميداني/      

 تدريبي
 االجمالي أخرى

 2 ساعات التد:يس
يوجد ......ال يوجد ......ال  يوجد ......ال  يوجد ......ال   

26 



 

 
 8من  4الصفحة 

 ............ ............ ............ ............ ............ 2 الساعات المعتمدة

 
 يوجد ال...... ساعات التعلم المتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيا   / ساعات دراسة خاصة إضافية-3

واستراتيجيات وطني للمؤهالت ومالئمتها مع طرق التقويم ال باإلطارمخرجات التعلم المستهدفة وفقا لمجاالت التعلم  – 4
 التدريس.

 

 الوطني للمؤهالت اإلطارمجاالت  
 للمقرر(التعلم المستهدفة  )مخرجات

استراتيجيات 
 طرق التقويم التدريس

 في نهاية دراسة المقرر يستطيع كل طالب أن: المعارف 1.0

 اختبا:ات شفوية  املناقشة. الرتبويحيدد املفاهيم األساسية يف ميدان البحث  1.1

 تالتكليفا و:ش العمل. يعدد عناصر خطة البحث الرتبوي. 1.2

 اختبا:ات حتريرية العصف الذهين. أدوات البحث الرتبوييذكر  1.3

-اختبا:ات حتريرية. التعلم التعاوين. .مناهج البحث الرتبوييذكر  1.4
 أو:اق عمل

األنشطة  احملاضرة الرتبوي ية يف البحثيعدد خطوات الطريقة العلم 1.5
 ......البحثية

1.6 ..................................................................... .................. .................. 
 في نهاية دراسة المقرر يستطيع كل طالب أن: المهارات المعرفية 2.0

 أسئلة شفهية املناقشة. إلعداد خطة حبث تربوي. يستنبط املها:ات الالزمة 2.1

 تالتكليفا و:ش العمل. يصمم أدوات البحث الرتبوي املختلفة .  2.2

 اختبا:ات حتريرية العصف الذهين. يقا:ن بني مناهج البحث الرتبوي املختلفة. 2.3

 تالتكليفا اوين.التعلم التع يستخدم مها:ات البحث واالستقصاء يف إعداد خطة لبحث تربوي. 2.4

 حبث فردى احملاضرة .معوقات البحث الرتبوي ومقرتحات التحسنييستنبط  2.5

2.6    

 في نهاية دراسة المقرر يستطيع كل طالب أن: مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية 3.0

المالحظة المباشرة  التعلم الذاتى .الرتبوي بأخالقيات البحثيتحلى  3.1
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 الوطني للمؤهالت اإلطارمجاالت  
 للمقرر(التعلم المستهدفة  )مخرجات

استراتيجيات 
 التدريس

 طرق التقويم

داخل  للتعامل
 المجموعات التعاونية.

المشاركة والمناقشات  التعلم التعاوني. يتواصل بإجيابية واحرتام مع أفراد جمموعات العمل التعاونية. 3.2
 الصفية.

التقويم الذاتي للتكليفات  التعلم الذاتى يبحث ويتقصي ذاتياً يف بعض التكليفات البحثية الذاتية. 3.3
 .الفردية

التقويم الذاتي للتكليفات  التعلم الذاتى يستخدم الطريقة العلمية يف التفكري والبحث واملناقشة 3.4
 .الفردية

المالحظة المباشرة  التعلم التعاوني. .مع اجملموعات حلل املشكالت البحثية  ياتشا:ك ايفكر تفكري  3.5
للتعامل داخل 

 المجموعات التعاونية.
3.6    

 في نهاية دراسة المقرر يستطيع كل طالب أن: وتقنية المعلومات والمهارات العددية مهارات التواصل 4.0

التكليفات واألنشطة  التعلم الذاتى مها:ات البحث الذايت علي املواقع املختلفة بالشبكة العنكبوتية.يستخدم  4.1
 البحثية.

العصف الذهين التعلم  هام واألنشطة املتنوعة.مها:ات التعلم التعاوين واملشا:كة بفاعلية يف اجناز امليستخدم  4.2
 باالستقصاء

التكليفات واألنشطة 
 البحثية.

إعداد خطة حبث  خرائط التفكري .يستخدم اخلرائط الذهنية يف إعداد اخلطة البحثية 4.3
 مقرتحة

 أن: في نهاية دراسة المقرر يستطيع كل طالب المهارات النفس حركية 5.0

 .................. .................. ال يوجد 5.1
 خالل الفصل الدراسي الطالبتقويم مهام  لجدو . 5
 

 األسبوع مهمة التقويم 
 النسبة 

 من التقويم النهائي
1 

 
باالتفاق مع  اختبا: حتريري أعمال السنة

 الطالب
15% 

2 
 

باالتفاق مع  تكليفات حبثية +إعداد خطة حبث مقرتحة
 الطالب

15% 
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3 
 

 %10 أسبوعياً  مناقشات صفية

4 
 

 %60 هناية الرتم اختبا: حتريري هنائي

 

 للطالب واالرشاد األكاديميالدعم  .د
 الساعات المكتبية  -
 التواصل عبر موقع الجامعة -
  التواصل عبر البريد اإللكترونى-
 

 هـ   مصادر التعلم 
 :الكتب املقر:ة املطلوبة-1

  1435عبد احلميد الشافعى ، أماىن عوض، مبادئ البحث الرتبوى، دا: الرشد، صبحية 
 

 :املراجع الرئيسة-2
 .2007، األ:دن، دا: الفكر ،الرتبويمها:ات البحث :بوزيدأعبد املنعم  الباقيوعبد  إبراهيم حممد عبد الرازق-
 م2007، الكويت مكتبة الفالح،، يقالنظرية والتطب بني الرتبويمناهج البحث  :وآخرونمسري يونس صالح  ـ 

 . 2008لرشد،الرياض،ا  مكتبة ، اإلنسانيةالعلوم  يفمناهج البحث : :دادى زين ابن حسن ،إبراهيمسليمان  عبدا هلل -
 .2006الرشد،الرياض، مكتبة،الرتبويالبحث  بادئممحد النوح: بن عبد اهللمساعد بن  -

  هبا:يوصى  اليتواملراجع الكتب -3
  عبد احلميد جابر، مناهج البحث يف العلوم النفسية والرتبوية، القاهرة، دا: الفكر العرىبجابر  
 ............................................................ 

 :اقع اإلنرتنت...اخلاملراجع اإللكرتونية، مو -4
http: arts.edu.eg/Magazine/history.html 

 ........................................................... 
 أخرى:مواد تعليمية -5

 جملة العلوم الرتبوية  ـ جملة الرتبية وعلم النفسـ 

 والنفسية )جسنت(ية و الرتباجلمعية السعودية للعلوم جملة ـ جملة املناهج وطرق التد:يس   ـ
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 وطرق التد:يسـ  جملة د:اسات يف املناهج وطرق التد:يس للجمعية املصرية للمناهج 
 :المرافق الالزمة و.
 :املباين-1

  طالبة.40قاعة د:س تسع حوايل 
  مقعد داخل القاعة. 40عدد 
 السبو:ة العادية 

 :مصاد: احلاسب اآليل-2
 ............................................................. 
 ......................................................... .... 
 ............................................................ 

 ..........................................................أخرى:صاد: م-3
 

 
 تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره  . ز
 التد:يس:اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية -1

 .حتليل د:جات الطالبات يف االختبا:ات إحصائياً وتفسريها 
 .عدد مشا:كات الطالبات أثناء الشرح مؤشر لفاعلية التد:يس 
 املقابالت الشخصية مع املتميزات األوائل. 

 القسم:التد:يس من قبل املد:س أو اسرتاتيجيات أخرى لتقييم عملية -2

 .التقييم الذاتى 

 الطالب. مناقشة ملف اجناز 
 للقسم تقرير األداء السنوي 
 .تقييم األقران 

 التد:يس:عمليات تطوير -3
 .االستفادة من خربات الكليات املناظرة املعتمدة 
 علم النشط.تالرتكيز علي اسرتاتيجيات ال 

 دو:ات وبرامج ولقاءات لتطوير أساليب التعليم والتعلم والتقومي 
 ب:الطالعمليات التحقق من معايري اإلجناز لدى -4

 .تكليف عضو من نفس التخصص مبراجعة التصحيح وفق منوذج اإلجابة 
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 :الد:اسي والتخطيط لتطويرها فعالية املقر:إجراءات التخطيط للمراجعة الدو:ية ملدى  -5
 .:االجتماعات الدو:ية ألعضاء نفس التخصص لتطوير املقر 
 .:كتابة تقرير يوضح نقاط القوة والضعف باملقر 
  ضوء نتائج املتعلمني واقرتاح أوجه التحسنيتقومي املقر: يف 

 
 رئيس القسم األكاديمي  منسق المقرر

 .........خالد العفيصاند. . االسم:  .د. سحر حممد عبد الكرمي. االسم:
 ................................. التوقيع:  ................................. التوقيع:
 ....... / ....... / ....... هـ التا:يخ:  .... / ....... هـ....... / ... التا:يخ:

 
 

 تم اعتماد توصيف المقرر 
هـ 1432/  7/  16بتاريخ  ...(28)...في جلسة القسم رقم   

 
   

 


