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 /4طبيعة المقرر:
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 /5وصف المقرر:
يتناول المقرر فكرة ومفهوم البحث العلمي وفلسفففتو ومواافففاب البحث الناجن وم لو البالث الويل والتطواب
الصففحيحة لو والمقصففول رالفر ففياب والماففكلة والقراطاب ا ففتط ية وا لال النتائج والتواففياب وااوام منالج
البحث العلمي والعيناب والواب جمع البياااب وترتيب البحوث م ا تتلام ا شاراب والمتتصراب وترتيب اقسام
البحث وا ففتاففهالاب المرجعية عت ا تمال المصففالر ا لكترواية في البحث العلمي و بر شففبكة ا اترا وتوعي
المصالر الورقية و لكترواية.
 /6أهداف المقرر :OBJECTIVES
 /1تعريف الطالب رملارس منالج البحث العلمي وألواتو وأ اليبو.
 /2إكساب الطالب مهارة التفكير العلمي في التعامل مع وتفسير الظوالر والماك ب.
 /3تمكي الطالب م القلرة لى اختيار منهوية البحث وإ لال التطط البحثية و مل األرحاث وطرق إ لاللا
وترتيبها.
 /4إكساب الطالب المهاراب األ ا ية في كتارة البحوث العلمية.
 /5افهام الطالب لمنالج البحث العلمي (ا تنباطي وا تقرائي والتاريتي والتوريبي وشبو التوريبي)
 /6اكساب الطالب القلرة لى ا تتلام ألواب وأ اليب البحث العلمي.

 /7مخرجات التعلم :EXPECTED LEARNING OUTCOMES
في اهاية الفصل اللرا ي يتوقع أن يكون الطالب قالرا ً لى:
 /1فهت كامل لمعنى والمية المعرفة والعلت.
 /2اتقان خطواب ا لال البحث العلمي راكل لمي ااجن.
 /3امكااية تحليل ماك ب رحث واياغة الفر ياب الناجحة المرتبطة رها.
 /4التمييز ري ا اوام المتتلفة م منالج البحث وموا ب تطبيقاتها.
 /5اياغة النتائج والتواياب المرتبطة رها والقارلة للتطبي .
 /6توعي مصالر البحث رااوا ها المتتلفة وكتارة الهوامش راكل لمي احين.
 /7التنسي والتنظيت الصحين للبحث راكلو النهائي وم كافة الووااب.
 /8كتارة رحث لمي ااجن م كافة الووااب.
 /8محتويات المقرر :CONTENTS
 /1تمهيل :التعريف  +العلت والبحث العلمي
 /2أاوام البحث العلمي
 /3أاوام منالج البحث العلمي
 /4مصالر وماكلة البحث العلمي  +ا لال خطة البحث
 /5ألواب البحث العلمي
 /6العيناب وأاوا ها
 /7إ لال وكتارة البحث
 /9طريقة التدريس :Teaching Method
المحا رة  -المناقاو والحلقاب العلميو والتكاليف البحثيو.
 /10طريقة التقويم :ASSESSMENT METHOD
ا فففتيفاط متطلباب المالة م أ مال الفصفففل

طري ا ختباراب والسفففمناراب والمناقافففة والواجباب وا متحان

النهائي .لرجة المقرر 100 :لرجة.
 30لرجة

مال الفصل –  70لرجة ل متحان.
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