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 مواصفات المقرر

 مناهج البحث العلمى
 عام الثانيةالفرقة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 التربية  :كميةال



 القسم: المناهج وطرق التدريس
 

 مناهج البحث العممىالمقرر /  توصيف
 نموذج لمواصفات المقرر 

 )إعداد تتابعي(. االجتماعفة و الفمسالمقرر / إعداد معمم  التابع لوالبرنامج أو البرامج 
 لمبرنامج / رئيًسا.العناصر الرئيسية والفرعية 

 . الفمسفة/ قسم  التابع لو المقررالقسم العممي 
 . كمية اآلداب -قسم الفمسفةتدريس المقرر /   المنوط بوالقسم العممي 

 الثانىالفصل الدراسى  – واجتماعفمسفة  ثانيةالسنة الدراسية / المستوى / 
 توصيف البرنامج:  الموافقةتاريخ 

 
 األساسية:  أوال: المعمومات 

 123Phiالكود:          مناىج بحث عممىالعنوان: 

 .أربع ساعاتالمحاضرة: 
 أربع ساعاتالمجموع:                                       الدروس العممية : 

 
 مهنية: ثانيًا: معمومات 

 األهداف العامة لممقرر :  (1

 بغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته قادرًا عمي أن : ين
 يحدد ماىية البحث العممى (3

 يتعرف عمي نشأة البحث العممي . (2
 يعدد مناىج البحث العممي . (1
 يوضح المنيج االستقرائي التجريبي .  (4

 
 مخرجات التعمم المستهدفة

 األهداف المعرفية -أ

 ا المقرر قادرًا عمي أن : ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذ
 يوضح طبيعة المنيج االستنباطي الرياضي . (3
 يمخص كيفية تطبيق مناىج البحث العممي في العموم الطبيعية عمي العموم اإلنسانية .  (2



 البحث العممى يناقش مشكالت تطبيق مناىج  (3
 

 المهارات الذهنية:  -ب

 قادرًا عمي أن:  ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر
 يشرح المنيج االستقرائى التجريبى:  (3

 يحدد نشأة المنيج االستقرائي عمي يد أرسطو. (2
 يوضح تطوره في الفكر الحديث . (1

 يحمل منيج فرنسيس بيكون. (4

 يعقب عمي منيج ستيوارت مل. (5

 المهارات المهنية والعممية:  -ج

 عمي العموم اإلنسانية .أن يطبق الطالب مناىج البحث العممي في العموم الطبيعية  -3

 تطبيق منيج العموم الرياضية عمي العموم اإلنسانية . -2

  .أن يشرح مشكالت تطبيق مناىج البحث العممى -1

 

 المهارات العامة والمنقولة :  -د
 ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر قادرًا عمي أن: 

  ويناقشيا. موضوعات مناىج البحثعمى أحد يطبق ما درسو 

  جراءات المنيج االستقرائىحول يستطيع إعداد بحث  .خصائص وا 

  الحوار -االستقصاء  –الفمسفة مثل البحث يكتسب ميارات بحثية في مجال. 

 

  المحتويات:( 3

عدد  الموضوع
 الساعات

ساعات إرشاد / دروس  محاضرة
 أكاديمية / عممية

 4 ماهيت البحث العلمي -1
 

1  
 

 4 العلمينشأة البحث  -2
 

1 
 

 

 مناهج البحث العلمي -3
 

4 
1  

  3 12 التجريبى المنهج االستقرائي -4



عدد  الموضوع
 الساعات

ساعات إرشاد / دروس  محاضرة
 أكاديمية / عممية

 

  3 12 المنهج االستنباطي الرياضي -5
تطبيق مناهج البحث العلميي ييي  -6

العليييييطب الطبيعييييييت  ليييييي العليييييطب 

 اإلنسانيت.

8 2  

تطبيق مناهج البحث العلميي ييي  -7

الرياضيييييت  لييييي العلييييطب  العلييييطب

 .انيتاإلنس

8 2  

مشييت ث تطبيييق منيياهج البحييث  -8

 العلمي
8 2  

 
 التعميم والتعمم:  وطرق أساليب (4

 المحاضرة .أ 

 التعميم التعاونى .ب 

 

 أساليب تقييم الطمبة. (5

 مناهج البحثمجاالت عداد أبحاث وممخصات حول إ. 

  بحث حول القضايا الفمسفية المرتبطة بالعقل والنقل.إعداد 

  يقوم بها الطالب.التكميفات األسبوعية التى 

 .اختبار نصف الفصل الدراسى 

 .اختبار نهاية الفصل الدراسى 
 جدول التقييم : 

 التقييم األول                                    األسبوع : أسبوعيا
 التقييم الثانى                                   األسبوع : السابع

 األسبوع: نهاية الفصل الدراسى             التقييم الثالث                      
 
 

 النسبة المئوية لكل تقييم : 



 %88               االمتحان النظرى النهائى / الفصمى
 االمتحان العممى

 %28                         أعمال السنة/ الفصل الدراسى
 %188                                                 المجموع

 
 قائمة المراجع :   (6

 
 اإلمكانات المطموبة لمتعميم والتعمم :   (7

 .المكتبة 

 )شبكة المعمومات الدولية )االنترنت 
 

 منسق المقرر:                                                         رئيس القسم
 
 
 


