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 األهداف .ب

 هدف المقرر الرئيس ؟ما-1

 أن يتعرف الطالب طريقة البحث العلمي

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

لتقنية المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال 

 الدراسة(.  

 االستفادة مما توفره الشبكة العنكبوتية من دراسات يف جمال البحث الذي خيتاره كل طالب . -
  االستفادة  مما يعمل به  يف األقسام العلمية األخرى يف تدريس هذا املقرر . -
إعادة النظر بشكل دوري يف طريقة تدريس هذا املقرر وفقا ملا يستجد من أحباث يف هذا  -

 اجملال
 

مستخدمة في النشرة ال نفسها الطريقةبالمطلوب هنا وصٌف عام )مالحظة: المقرر الدراسي  وصف .ج

 (. البرنامج أودليلالتعريفية 

 

الموضوعات التي  ينبغي تناولها -1  

 مفردات املقرر الدراسي األسبوع
عدد 

 األسابيع
ساعات 
 االتصال

ول
 األ

 مدخل نظري لطرق الكتابة العلمية 

 ومنهجية البحث والتوثيق

1 2 

ثاين
 2 1 ال

لث
الثا

 

1 2 

رابع
 ال

 2 1 اختيار موضوع البحث

س
خلام

 ا

 2 1 وضع خطة البحث
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دس
لسا

 ا

 مجع املادة العلمية

1 2 

ابع
الس

 

1 2 

امن
 2 1 الث

سع
التا

 

 ،  تدريب الطالب عىل تقنيات الكتابة العلمية

 حماوالهتم الكتابية وإبداء امللحوظات عىل

1 2 

شر
العا

 

1 2 

ي 
حلاد

ا
شر

 ع

 إعداد البحث وإخراجه

1 2 

اين 
الث شر
 2 1 ع

ث 
لثال

ا
شر

 2 1 ع
بع 

الرا شر
 ع

 البحث من قبل جلنة املناقشة مناقشة

1 2 

س 
خلام

ا
شر

 2 1 ع

 
عدد األسابيع وجمموع ساعات االتصال يف الفصل 

 الدراسي
15 30 

   : إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها .1
 

 حماضرات
دروس 
 إضافية

أو  معامل
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

ساعات     30 ساعات التدريس الفعلية
 مكتبية

30 

      2 الساعات املعتمدة
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      أسبوعياً:يقوم هبا الطالب خالل اليت (اإلضايف) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد   4 
حيتاج الطالب إىل ساعات أسبوعية يف البيت للتدريب واملذاكرة وإجادة املهارات من خالل التطبيق 

 املستمر

 

 تدريسهاواسرتاتيجياتالوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها جملاالت اإلطار خمرجات التعلم للمقرر وفقاً  .2

 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت
 .املناسبةقابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم حبيث تكون،ملقررا: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم أوالً  •
 .املستهدفةومع خمرجات التعلم هاو تتسق معتقييمطرق ال: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب اثنياً  •
املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم  التقييم: ضع طرق اثلثاً  •

تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال  واسرتاتيجياتتقييمهااملقرر املستهدفة وطرق 
 كل جمال من جماالت التعلم.  يفخمرجات تعلم  كل مقرر  أن يتضمن لزمي

 
 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 م
إلطار الوطني لمجاالت اوفقًا  للمقرر مخرجات التعلم

 لمؤهالتل

تدريس ال استراتيجيات

 مقررلل

 يموتقطرق ال

 المعرفة 1

 أن يكون الطالب قادًرا على أن:

 اختبار حتريري ، واحلوار واملناقشة.احملاضرة طرائق البحث العلمي. يذكر 1-1

اختبار، ملف  احلوار واملناقشة. طريقة إعداد خطة البحث يبني 1-2
 الطالب

على استخدام املصادر واملراجع وغريها من أوعية  يتعرف  1-3
 املعلومات

العملي ، وقراءة ما التدريب 
يكتبه كل طالب ، وإبداء 

 .امللحوظات عليه

مناقشة حبث كل 
طالب على حدة مع 
أستاذ آخر من 

 أساتذة القسم

 المعرفيةالمهارات  2
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التطبيقات العملية على  .كيفية اختيار املوضوع املناسب ملشروع البحث  يتعلم  2-1
ما يصلح أن يكون 
مشروع حبث وما ال 

 يصلح

 التطبيقات العملية

التدريب على طريقة مجع  .وضع اخلطط للمشاريع البحثيةيتقن  2-2
املعلومات، وكيفية استخدام 

 املصادر

متابعة ما يكتبه كل 
طالب من أجزاء 
مشروع حبثه أوال 
أبول وإبداء الرأي 

 فيه

 .معرفةالعلمية، وتدوينها، مث االسنننننننتفادة منها  مجع املادةحيسنننننننن  2-3
الكتابة العلمية السننننليمة وما تتطلبه من معرفة للمصننننادر واملراجع 

 .معرفة املناقشة العلمية

الواجبات األسبوعية املتمثلة 
يف كتابة أجزاء من املشروع مث 

 مناقشتها يف الفصل

مناقشة مشروع 
البحث التطبيقي 

 بعد اكتماله

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

 الطالب قادًرا على أن:أن يكون 

إدارة احملاضرة على حنو يشعر  .على املناقشة اجلماعية، والتواصل مع املشرفيقدر  3-1
 أبمهية الوقت

 احلوار 

وتقبل الرأي والرأي  ،يسنننننننننتمع لتوجيهات املشنننننننننرف على البحث 3-2
 . اآلخر

 

مناقشة الطالب يف األمانة 
 العلمية يف األنشطة املقدمة

والنقاش التفاعل 
 داخل قاعة الدرس

 تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

 أن يكون الطالب قادًرا على أن:

يسنننننننننننتطيع االسنننننننننننتعانة تلصام  احملوسنننننننننننبة يف جمال التخصننننننننننن    4-1
 واالستفادة منها على النحو األمثل.

إاتحنننننة هنننننذه الصام  للطالب 
وتنننندريبهم على اةفننننادة منهننننا 
وتطبيقهنننننننا على النصنننننننننننننننو  

 األدبية السردية واملقالية

 املالحظة واملتابعة 

مع أجهزة العرض) الداات شو( لعرض  يتعلم كيفية استخدام  4-2
 البحث

المتابعة  التواصل مع الزمالء إلكرتونياً 

 والحواروالحوار
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 (وجدت )إنالحركيةالنفسية مهارات ال 5

   ال يوجد 5-1

 

 

 خالل الفصل الدراسي:ةبالطل يمقوت مهامجدول  .3

كتابة  ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظةتقديم شفهي،  ،خطابة،مقال

األسبوع 

المحدد 

 لتسليمه

نسبته من 

 يم النهائييالتق

 %20 الخامس  كتابة قضية البحث 1

 %10 التاسع التعامل مع المراجع وأمانة النقل 2

 %20 الحادي عشر  تنفيذ توجيهات المشرف 3

 %10 ممتد تقبل النقد 4

 %40 عشر الرابع تنفيذ المشروع 5

 

 همدعمرشاد األكاديمي للطالب واإل .د

 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 مع )

 ست ساعات أسبوعية مفتوحة لكل الطالب. •
 إقامة ندوات لتعريف األساتذة مبثل هذه الواجبات •
 .وساعات اةرشاد مبا يضمن التحفيز عليها، النظر إىل الساعات املكتبية •
 

 

 مصادر التعّلم .ه

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1

 منه  البحث األديب يف الرسائل اجلامعية جودت الركايب  •
 منه  البحث األديب الطاهر علي جواد  •

 :(وغيرها والتقاريرالمجالت العلمية) ساسيةألمرجعية االمواد ال- قائمةفي  –أدرج . 2
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 للطالب اجلامعيني ثراي ملحسمنه  البحوث العلمية  •

 -منه  البحث وإعداده طالل اجملذوب  •

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  الموادأدرج . 3

 موقع اللغة العربية تعلماً وتعليماً. •
 عجائب من العربية . •
 فنون اللغة العربية . •
 مقهى اللغة العربية .     •
 منتدى اةيوان . •

http://www.al-mostafa.com/index.htm مكتبة املصطفى 
http://www.alwaraq.net/index موقع الوراق 
http://www.almeshkat.net/books/index.php مكتبة مشكاة اةسالم 

http://www.imamu.edu.sa/arabiyah/ 
اجلمعية العلمية 
 السعودية للغة العربية

http://www.alukah.net/ األلوكة 
http://www.iwan.fajjal.com/ اةيوان 
http://www.alarabiyah.ws/ صوت العربية 
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php شبكة الفصيح 

http://pdfbooks.net/vb/login.php 
منتدايت الكتب 
 املصورة

 

 األسطوانات المدمجة:و،ياتالبرمج البرامج الحاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4

 املوسوعة الشاملة. CD )أقرا  ممغنطة )  •
   املوسوعة النحوية( CD ) أقرا  ممغنطة   •

 

 املرافق املطلوبة .و
حجم القاعات الدراسية واملختصات )أي عدد املقاعد داخل بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك 

 القاعات الدراسية واملختصات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختصات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .1
 

http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.alwaraq.net/index
http://www.imamu.edu.sa/arabiyah/
http://www.imamu.edu.sa/arabiyah/
http://www.imamu.edu.sa/arabiyah/
http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/
http://www.iwan.fajjal.com/
http://www.iwan.fajjal.com/
http://www.iwan.fajjal.com/
http://www.alarabiyah.ws/
http://www.alarabiyah.ws/
http://www.alarabiyah.ws/
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
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.للطالب األعسر ومثلها لذوي االحتياجات اخلاصة، حتتوي على مقعد أو مقعدين ( طالًبا30قاعة دراسية سعة )  
معمل حاسب للتدريب على الصام  احلاسوبية املختصة.- -  

 
 
 والصجميات وغريها(: ،واللوحات الذكية ،)أدوات عرض البياانت تقنية مصادر  .2
 

 إاتحة االنرتنت للطالب بصورة أكص لتساعدهم على إجناز حبوثهم
حاجة إىل جتهيزات خمصية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة  اذا كان هناكمصادر أخرى )حددها: مثالً  .3

 هبا(:
 
 أشرطة تعليمية . •
 أجهزة فيديو وتلفاز لعرض املواد التعليمية . •
 أجهزة أوفر هيد بروجكتري ) العارض الرأسي ( . •

 
 

 تطويره  إجراءاتتقومي املقرر الدراسي و  .ز
 :من الطالب خبصو  فعالية التدريس الراجعةاسرتاتيجيات احلصول على التغذية  .1
 
 نتائ  االختبار التحريري + الشفوي. •
 رأي أستاذ املتطلب الالحق.  •
 استبانه رأي الطالب.  •
 استبانه أستاذ املقرر. •
 
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .2
عرض نتائ  عينة عشوائية من الطالب على حمكم خارجي. .  

 استبانة رأي اخلرجيني. •
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 استبانة رأي أساتذة املادة اآلخرين. •
 تبادل االختبارات وطريقة تصحيحها ونتائجها بني أساتذة املادة •

   
 
 :تطوير التدريس إجراءات .3
 برام  تدريبية ألعضاء هيئة التدريس . •
 توفري الوسائل اجلديدة املعينة على تدريس املقرر . •
 إجياد برام  مساعدة للطالب الضعفاء علمياً . •
 حوافز معنوية ومادية للطالب املتميزين •
أعضاء هيئة إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  .4

لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من  دورية  مستقلني، والتبادل بصورة تدريس
 مؤسسة أخرى(:

 تبادل األساتذة حبوث الطالب وتقييمها . •
 
 :املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرهف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  ص   .5
 استطالع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون املقرر ملعرفة مرئياهتم واقرتاحاهتم لتطويره. •
 لقاءات دورية مع املميزين من الطالب ملعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف يف املقرر. •
 . عقد مقارنة بني هذا املقرر واملقرر نفسه يف جامعات أخرى •
 املقرر.استضافة أساتذة زائرين لتقومي  •
 عقد لقاءات نصف سنوية ملناقشة سبل التطوير. •
 االستفادة من نظم اجلامعات املناظرة يف التطوير. •
 املقررعقد ورش عمل ألساتذة  •
 مناقشات بيت أعضاء هيئة التدريس ملعرفة طرائق كل منهم لصعوتت تدريس املقرر. •
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منسق سم ا

 :البرنامج

 

    

  التاريخ  التوقيع:

 

       


