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وكذلك تعريف العلم .ومراحل املنهج العلمي وكيفية عمل خطة البحث . املادة املعرفة وكيفية احلصول على املعرفةتتضمن 

 .وكيفية طريقة كتابة البحث او التقرير العلمي. واهداف العلم وانواع البحوث العلمية

 

 

 

 

 

  

  

  

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج
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 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .10

  ھداف المعرفیة األ -أ

   .فلسفة العلمالمعرفة والفھم ل تمكین الطلبة من الحصول  على  -1أ
   .كیفیة البحث العلميالحصول  على المعرفة والفھم  لتمكین الطلبة من  -2أ
  .كتابة البحثفھم لتمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة وال  -3أ
  .لبحوث العلیة واالكادیمیةلتمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم  -4أ
  

   .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
   التذكر-المعرفة مھارات  - 1ب
  تحلیل التذكیر والمھارات   - 2ب
  مھارات االستخدام والتطویر   - 3ب 

  

 طرائق التعلیم والتعلم      

  . طریقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلیة  -
  .الشرح والتوضیح     -
والمواضیع االضافیة المتعلقة بمخرجات التفكیر والتحلیل الكیمیائي   باألساسیاتتزوید الطلبة     -

   .العضوي
تكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة مواضیع الكیمیاء العضویة  تتطلب التفكیر   -

   .تحلیلوال
الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ماذا وكیف ومتى ولماذا   -

  .لمواضیع محددة 
  .اعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات ذاتیة بطرق سببیة -
  
  
  
 

 طرائق التقییم      

  .االختبارات العملیة - 1
  .االختبارات النظریة - 2
  .والدراساتالتقاریر  - 3
  .حلھا ذاتیا   بأسئلةامتحانات یومیة   - 4
  .بیتیة درجات محددة بواجبات   - 5
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  األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
  .بحث العلميباالطار الفكري للتمكین الطلبة من حل المشاكل المرتبطة   - 1ج -1ج
  .عمل البحوثتحضیر وتشخیص   تمكین الطلبة من حل المشاكل  في -2ج
 .بحث العلميتبطة بالتمكین الطلبة  من حل المشاكل المر -3ج

 

 طرائق التعلیم والتعلم     

  .بحث العلميباالطار الفكري للتمكین الطلبة من حل المشاكل المرتبطة   -1ج
  .بحثتحضیر وتشخیص  ال تمكین الطلبة من حل المشاكل  في -2ج
    .العلیميبحث ة  من حل المشاكل المرتبطة بالتمكین الطلب -3ج

  
  
 

 طرائق التقییم    

  
  االختبارات العملیة -
  االختبارات النظریة - 2
  التقاریر والدراسات - 3
  امتحانات یومیة باسئلة حلھا ذاتیا    - 4
  درجات محددة بواجبات بیتیة  - 5
  
  
 

  ).والتطور الشخصي المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف ( المنقولة التأھیلیة العامة و المھارات - د 
  متابعة  التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمیة عن طریق االنترنیت    --1د
  المشاركة في المؤتمرات العلمیة داخل وخارج القطر   -2د
  المشاركة في الورش والندوات العلمیة داخل وخارج القطر  -3د
  ویةالزیارات المیدانیة في المشاریع الصناعیة العض  -4د
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 بنیة المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

أو / اسم الوحدة 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

السبورة    مقدمة عامة نعريف الطالب بالبحث العلمي 2 1
 والداتا شو

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

باالضافة الى 
االمتحانات 

 الشھریة
كيفية احلصول على تعريف الطالب   2 2

 املعرفة

تعريف املعرفة وكيفية احلصول على 

 املعرفة

السبورة والداتا 
 شو

= 

يمراحل املنهج العلمتريف الطالب  2 3 السبورة   مراحل املنهج العلمي 
 والداتا شو

= 

السبورة   خطة البحث او اطار البحث خطة البحث او اطار البحث 2 4
 والداتا شو

= 

البحثعناصر خطة  2 5 السبورة   عناصر خطة البحث 
 والداتا شو

= 

السبورة   العلم والبحث العلمي العلم والبحث العلمي 2 6
 والداتا شو

= 

السبورة   اهداف العلم اهداف العلم 2 7
 والداتا شو

= 

السبورة   انواع البحث العلمي انواع البحث العلمي 2 8
 والداتا شو

= 

العمليةالبحوث النظرية والبحوث  2 9 السبورة   البحوث النظرية والبحوث العملية 
 والداتا شو

= 

السبورة   صفات الباحث العلمي اجليد صفات الباحث العلمي اجليد 2 10
 والداتا شو

= 

السبورة   شروط البحث العلمي اجليد شروط البحث العلمي اجليد 2 11
 والداتا شو

= 

من دراسة املنهج العلمياهلدف  اهلدف من دراسة املنهج العلمي 2 12 السبورة   
 والداتا شو

= 

السبورة   اساليب تعلم البحث العلمي اساليب تعلم البحث العلمي 2 13
 والداتا شو

= 

السبورة   امتحان الفصل االول امتحان الفصل االول 2 14
 والداتا شو

= 

15 
 االسبوع االول

والداتا السبورة  مناهج البحث العلمي مناهج البحث العلمي
 شو

=  

16 
 السبوع الثاين

السبورة والداتا  خصائص الطريقة العلمية خصائص الطريقة العلمية
 شو

=  

17 
 االسبوع الثالث

السبورة والداتا اقسام البحوث حسب منهاج البحثاقسام البحوث حسب منهاج البحث
 شو

=  

18 
 االسبوع الرابع

املنهج التارخيي وامهية البحث 

 التارخيي

املنهج التارخيي وامهية البحث 

 التارخيي

السبورة والداتا 
 شو

=  

19 
 االسبوع اخلامس

السبورة والداتا  خطوات املنهج التارخيي خطوات املنهج التارخيي
 شو

=  

20 
 االسبوع السادس

السبورة والداتا  العلوم اليت تساعد يف املنهج التارخيي العلوم اليت تساعد يف املنهج التارخيي
 شو

=  

21 
 االسبوع السابع

السبورة والداتا  صفات الباحث يف املنهج التارخيي صفات الباحث يف املنهج التارخيي
 شو

=  
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 البنیة التحتیة  .12

               مناھج البحث العلمي  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 اساسیات البحث العلمي

 موفق الحمداني/تألیف                                 

   )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2

اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                
 ) .... ,التقاریر , المجالت العلمیة ( 

 

مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

 

  

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .13

  .اإللمام بكل ما ھو مستحدث وجدید في استراتیجیات التعلیم والتعلم  
  . علمیةاالستفادة من مستجدات نتائج  البحوث ال  •
    .تطبیق بعض استراتیجیات التدریس الحدیثة  •
  
  
  
  
  
 

  

 

22 
 االسبوع الثامن

 املنهج الوصفي

 

 املنهج الوصفي

 

السبورة والداتا 
 شو

=  

23 
 االسبوع التاسع

السبورة والداتا  امناط املنهج الوصفي امناط املنهج الوصفي
 شو

=  

24 
 االسبوع العاشر

السبورة والداتا  املنهج التجرييب املنهج التجرييب
 شو

=  

االسبوع احلادي  25

 عشر

السبورة والداتا  خطوات تنفيذ املنهج التجرييب خطوات تنفيذ املنهج التجرييب
 شو

=  

26 
 االسبوع الثاين عشر

والداتا السبورة  خطوات للشكل النهائي للبحث خطوات للشكل النهائي للبحث
 شو

=  

االسبوع الثالث  27

 عشر

السبورة والداتا  كتابة تقرير البحث العلمي كتابة تقرير البحث العلمي
 شو

=  

االسبوع الرابع  28

 عشر

السبورة والداتا  امتحان الفصل الثاين امتحان الفصل الثاين
 شو

=  


