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 مبادئ البحث التربوى المقرر:

 المتولي اسماعيل د.  منسق المقرر:

 عقل بن عبدالعزيز العقلد.  منسق البرنامج:

  تاريخ اعتماد التوصيف:

 



 

 

1 / 7 

 

 

 

 نموذج توصيف مقرر دراسي
 

  إسم المؤسسة التعليمية: هـ2/3/1439  :التوصيفتاريخ  

 العلوم التربوية -كلية التربية بالمجمعة   :القسم /لكليةا

 معلومات عامة عنهالتعريف بالمقرر الدراسي و . أ
 Edu217   .مبادئ البحث الرتبوى : ورمزه المقرر الدراسي. اسم 1 .1

 ( 2ساعتان ) :  . عدد الساعات المعتمدة2 .2

  :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .3
 هذه البرامج(كل )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة ب

 مجيع برامج الكلية .

 األول .5 الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  الدراسي. السنة أو المستوى 4 .4

 ال يوجد .7 )إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5 .6

 ال يوجد .9 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6 .8

 ال تنطبق . الرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقر إن لم يكن ،موقع تقديم المقرر. 7

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 

 %75 النسبة: √ قاعات المحاضرات التقليدية .أ
 

   

 %25 النسبة: √ كترونيلاإل التعليم .ب
    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ج
    

  النسبة:  بالمراسلة .د
    

  النسبة:  أخرى .ه
 

 :تعليقات
 D2Lالتعليم االلكتروني يكون من خالل 

 األهداف . ب
 هدف المقرر الرئيس ؟ ما -1

 وإعداد خطط البحث يف اجملاالت  الرتبوية املختلفة مهارة قراءةإكساب الطالبات  .

 

)مثل االستخدام المتزايد لتقنية المعلومات المقرر الدراسي .  لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2

  أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  



 

 

2 / 7 

 الرتبويةتطوير حمتوى املقرر يف ضوء االجتاهات احلديثة اليت تظهر يف نتائج الدراسات والبحوث  -

 كز البحث املتقدمة.إضافة مواقع مصادر املعلومات احلديثة ومرا -

 إضافة عناوين األحباث اجلديدة. -

 يف التدريس   D2Lتفعيل نظام   -

 

 

 

 

 (. البرنامج مستخدمة في النشرة التعريفية أودليلال نفسها الطريقةبالمطلوب هنا وصٌف عام )مالحظة:  المقرر الدراسي وصف . ج

 عام للمقرر: وصف
 وتطبيقها في مجال البحوث التربويةالتعرف علي اجراءات الخطة البحثية ومالمحها 

 

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .1

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 . أهمية البحث التربوي . أهداف البحث التربوي . مفهوم البحث التربوي

 التربوي مجاالت البحث .التربوي خصائص البحث -
1 2 

 ـ مفهوم العلم وأهدافه   في البحث  الطريقة العلمية
 ـ  السلوك العلمي والسلوك العادي غير العلمي اتجاهات البحث العلميـ 

2 4 

العنوان ، المقدمة، المشكلة، الدراسات السابقة ،أهداف :خطة البحث التربوي 

البحث ، أهمية البحث ، الفروض ، المسلمات، حدود البحث ، إجراءات 

 مة المراجع والتوثيق .الدراسة، تحديد المصطلحات، قائ

3 6 

 المكتبة والبحث ـ  التربوي في البحث جمع البيانات والمعلومات مصادر 
ـ تدريب  التربوي ـ االنترنت والبحث التصنيف داخل المكتب نظام - التربوي

 على المكتبة والبحث التربوي

1 2 

ـ  أدوات البحث   -العينات: مفهوم العينة، اختيار العينة، أنواع العينات  

االستبيان: خطوات تصميم االستبيان، أشكال االستبيان، قواعد صياغة 

 االستبيان، ـ المقابلة: إجراءات المقابلة، أشكال المقابلة، مزايا استخدام المقابلة

المالحظة: أنواع المالحظة، إجراءات المالحظة، مزايا وحدود المالحظة،   -

 االختبارات المقننة

3 6 

 ج البحث التربويمناه
ـ المنهج الوصفي: مفهومة ،خطوات المنهج الوصفي، أنماط الدراسات 

 الوصفية
 ـ المنهج شبه التجريبي :مفهومة ،خصائصه ، تقويم المنهج شبه التجريبي...

 ـ  المنهج التجريبي: مصطلحات البحث التجريبي، أنواع التصميمات التجريبية 

2 4 

 المعوقات(- األخطاء -البحث التربوي )األخالقيات 
 ...)الملكية الفكرية سرية البيانات عدم التحيزالتربوي  ـ أخالقيات البحث

 .ـ األخطاء الكامنة في البحث التربوي
 ـ معوقات البحث التربوي

2 4 

 2 1 اختبار اعمال السنه

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات
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   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .2

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق

يوجد ال 2 ساعات التدريس الفعلية يوجد ال  يوجد ال  يوجد ال   30 

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

 

 أسبوعياً:خالل يقوم بها الطالب التي  (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .3
 ال يوجد

 

 واستراتيجياتقياسها طرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  لمجاالت اإلطارللمقرر وفقاً مخرجات التعلم  .4

 هاتدريس

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 .المناسبةفي مجاالت التعلم حسب المطلوب قابلة للقياس  بحيث تكون ،مقررلاقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالً  -

 .المستهدفةومع مخرجات التعلم  هاو تتسق مع تقييمالطرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانياً  -

أن تتسق مخرجات تعلم المقرر بدقة، ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة الم التقييمضع طرق  :ثالثاً  -

كل  أن يتضمن لزم، مع مالحظة أنه ال يلتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريس تقييمهاالمستهدفة وطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مجال فيمخرجات تعلم  مقرر

 

 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 لمؤهالتإلطار الوطني للمجاالت اوفقاً  للمقرر التعلممخرجات  م
تدريس ال استراتيجيات

 مقررلل
 يموتقطرق ال

 المعرفة 1

1-1 
اختبارات  املناقشة. حيدد املفاهيم األساسية يف ميدان البحث الرتبوي

 شفوية 

1-2 
 ورش العمل. يعدد عناصر خطة البحث الرتبوي.

D2L 

 تالتكليفا

1-3 

اختبارات  التعلم التعاوني. .البحث التربوي معوقاتيذكر 

-حتريرية.

 أوراق عمل

 المعرفيةالمهارات  2

 تالتكليفا ورش العمل. يصمم أدوات البحث الرتبوي املختلفة .  2-1

2-2 
اختبارات  العصف الذهين. يقارن بني مناهج البحث الرتبوي املختلفة.

 حتريرية

 تالتكليفا التعلم التعاوني. يف إعداد خطة لبحث تربوي. يستخدم مهارات البحث واالستقصاء 2-3

 ؤوليةستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

3-1 
عداد التكليفات اجلماعية متحماًل مسئولية إيتعامل مع الزمالء يف 

 تعلمه ملتزما بآداب احلوار

املالحظة  التعلم التعاوني

املباشرة 
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للتعامل  

داخل 

اجملموعات 

 التعاونية.

 تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

4-1 

يتواصل بفاعلية مع االقران يف جمموعات العمل املكلفة باألنشطة 

 املختلفة بواسطة ) الشبكة العنكبوتية (.

 

 التعلم الذاتى

D2L 

التكليفات 

واألنشطة 

 البحثية.

 ( وجدتإن  ) النفسية الحركيةمهارات ال 5

5-1 ..................................................................................... ................ ................ 

5-2 ..................................................................................... ................ ................ 

 

 خالل الفصل الدراسي: ةبالطل يمقوت مهامجدول  .5

 التقويم المطلوبة مهام م
 ......الخ(مالحظةتقديم شفهي،  خطابة، ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثال)

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

يم ينسبته من التق

 النهائي

1 
باالتفاق مع  اختبار حتريري أعمال السنة

 الطالب

15% 

2 
باالتفاق مع  تكليفات حبثية +إعداد خطة حبث مقرتحة

 الطالب

15% 

 %10 أسبوعيًا مناقشات صفية 3

 %60 نهاية الرتم اختبار حتريري نهائي 4

 همدعمرشاد األكاديمي للطالب واإل . ح

مع ) الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي  الهيئة التعليميةوأعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  اقدمذكر 

 ساعات اسبوعية 4 -الساعات المكتبية :

 متابعة اسبوعية للطالبات    d2lالتواصل عبر  -

  التواصل عبر البريد اإللكترونى-

 

 

 مصادر التعلّم

 : المقررة المطلوبةالكتب  -في قائمة  –أدرج . 1

  ،1435صبحية عبد احلميد الشافعى ، أمانى عوض، مبادئ البحث الرتبوى، دار الرشد 

 

 :( وغيرها والتقارير المجالت العلمية ) ساسيةألمرجعية االمواد ال - قائمةفي  –أدرج . 2 
 .2007، األردن، دار الفكر ،التربويمهارات البحث :بوزيدأعبد المنعم  الباقيوعبد  إبراهيم محمد عبد الرازق-
 م2007، الكويت مكتبة الفالح،، النظرية والتطبيق بين التربويمناهج البحث  :وآخرونسمير يونس صالح  ـ 

  2008لرشد،الرياض،ا  مكتبة ، اإلنسانيةالعلوم  فيمناهج البحث : ردادى زين ابن حسن ،إبراهيمسليمان  عبدا هلل -
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 2006الرشد،الرياض، مكتبة،التربويالبحث  بادئمالنوح:حمد  بن عبد هللامساعد بن  -

 جملة دراسات يف املناهج وطرق التدريس للجمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس

 جملة العلوم الرتبوية  ـ جملة الرتبية وعلم النفس -

 )جسنت(والنفسية ية والرتباجلمعية السعودية للعلوم جملة ـ جملة املناهج وطرق التدريس   ـ

 : مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  الموادأدرج . 3

http: arts.edu.eg/Magazine/history.html 
 

 : األسطوانات المدمجةو ،ياتالبرمج البرامج الحاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4
واسطوانات حول االدوات المستخدمة في البحوث التربوية كاالستبيانات واالختبارات  –اعداد برمجيات  للخطط البحثية المختلفة 

 التحصيلية 
 

 

 

 المطلوبةالمرافق  . ه
)أي عدد المقاعد داخل  ة والمختبراتيدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق بيّن متطلبات المقرر الدراسي 

 :(، وغيرها الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتال

 

  طالبة. 40قاعة درس تسع حوالي 

  مقعد داخل القاعة. 40عدد 

 السبورة العادية 

 :وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكيةو ،أدوات عرض البيانات ) تقنية مصادر  .1
 جهاز عرض البيانات  -

 السبورة التفاعلية -

 (:كرها، أو أرفق قائمة بهافاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،   اذا كان هناكمثالً :  حددهاأخرى )مصادر  .2
................................................................................................................................................ 

 

 تطويره  إجراءاتالدراسي ويم المقرر وتق . ز
 :من الطالب بخصوص فعالية التدريس استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة

  .حتليل درجات الطالبات يف االختبارات إحصائيًا وتفسريها 

 .عدد مشاركات الطالبات أثناء الشرح مؤشر لفاعلية التدريس 

  املقابالت الشخصية مع املتميزات األوائل. 

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق .1

 .استبانات التقييم الذاتى 

 الطالب. مناقشة ملف اجناز 
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 للقسم تقرير األداء السنوي 

  .تقييم األقران 

 :تطوير التدريس إجراءات .2

 .االستفادة من خربات الكليات املناظرة املعتمدة 

     .لرتكيز علي اسرتاتيجيات التعلم النشط 

  دورات وبرامج ولقاءات لتطوير أساليب التعليم والتعلم والتقويم  

  تفعيل النظام االلكترونيD2L 

 :إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب  .3
لتصحيح االختبارات أو عينة من  بصورة دورية  مستقلين، والتبادل  أعضاء هيئة تدريس) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة 

 تدريس من مؤسسة أخرى( أعضاء هيئةالواجبات مع 

 .تكليف عضو من نفس التخصص مبراجعة التصحيح وفق منوذج اإلجابة 

  فحص ملفات اجناز الطالب 

 :المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرهف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  ص   .4

 .االجتماعات الدورية ألعضاء نفس التخصص لتطوير املقرر 

 .كتابة تقرير يوضح نقاط القوة والضعف باملقرر 

 تقويم املقرر يف ضوء نتائج املتعلمني واقرتاح أوجه التحسني  
 

 

 د.عقل عبد العزيز العقل : منسق البرنامجسم ا

 هـ2/3/1439 : خــــالتاري  : عـــــــــــــــــــــالتوقي

 

       


