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 اإللكتروني عنوان البريدي 

 

 معلومات المقرر:

 اسم المقرر  طرق بحث 

 رقم المقرر  جغر-198

صادر وم ومناهجه هليباواس تعريف البحث العلمي واهميته .كما يركز على اساسيات البحث العلمي  يتناول المقرر 

 . معلوماته
 توصيف المقرر 

 رة الفهم والحفظ  امه مهارة المعرفة :  -1

 لحوار والتحليل والمشاركة  .ا  المهارة اإلدراكية :  -2  -2

القدرة على المناقشة والحوار داخل المحاضرة.، والنقد البناء والمالحظة مهارة العالقات الشخصية والمسئولية : -3

 واالبداع في استشفاف المعلومة .

 لبحث عن المعلومة وكيفية طرحها وعرضها.مهارة  التواصل والتعاون بين الطالبات في ا -

 القدرة على اعداد التقارير والتكاليف و العروض التقديمية  -

 التعلم الذاتي من خالل القراءات المطلوبة والبحث عن المعلومة -

: االتصال الشفهي من خالل المشاركة والقدرة  االتصال وتقنية المعلومات والمهارات الحسابية )العددية( مهارات -4

 على االلقاء  والحوار والنقاش .واستخدام التقنية واألجهزة الموجود في القاعات في عملية عرض المعلومات

 يانات وشبكات المعلومات.استخدام الحاسب في البحث عن المعلومة وعرضها واستخدام قواعد الب

 spss اإلحصائيةالبرامج تطبيق  -

 تطبيق الدراسة الميدانية في جمع البيانات للبحث العلمي )االستبانة( -

 لتحديد منطقة الدراسة  Google Earthاستخدام برنامج  -

نواتج التعلم  

)المنصوص عليها في 

 (توصيف المقرر

 .1992، دار الفكر للنشر،  األردنعبيدات ،ذوقان واخرون ، البحث العلمي مفهومه، أدواته، اسليبة ، -1
 2011وري العلمية للنشر والتوزيع،تطبيقات . عمان ، دار اليازو أسسالسماك ، محمد ازهر، طرق البحث العلمي -2

. spssالبحث العلمي وتحليل البيانات باستخدام البرنامج االحصائي  وأساليبمنهجية القاضي ،دالل ،البياتي،محمود،  -3

 2008عمان ،دار الحامد ، 

 الكتب الرئيسية  

 

لنشر لء دار صفا ،عمان، النظرية والتطبيق العملي األسسالبحث العلمي  أساليب، عليان ،ربحي ، غنيم ،عثمان  - 

 . 2004، والتوزيع 

- ،مكتبة الرشد ناشرون، الرياض،ا مدخل الى البحث في التربية وعلم النفس،  عبدالرحمن واخرون  ، عبدهللا  - 

 م. 2007

 

)إن  التكميليةالمراجع  

 وجد(
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 طرق التقييم:

 تاريخ التغذية الراجعة  

 *بالنتيجة( )تزويد الطالبات

 النوع م الدرجاتيتقس  تاريخ التقييم  

 6/1437/ 11: االحد 

 في نفس موعد العرض

 :حداال اخر موعد  

 19 /5/1437 

 

 

 11/6/1437االحد  

 
 

موعد التسليم     

17/7/1437النهائي  

ة الكتب المطلوبيارة المكتبة المركزية واستعارة ز -1

وموقع  Blackboardوفق للقائمة المرسلة على 

 د (5)األستاذة

 درجات spss  (5)حضور دورة  -2

لبحث الجمعية  power point gfpeعرض  -3

 د(7)الجغرافية

 عمل بحث  -4

 د( 10أ/ تطبيق البحث واساليبة )

 دspss (5)ب/تفريغ االستبانات في برنامج 

 جبات الوا

 ختبارات قصيرة  ا  د( 8) حاث الجمعية الجغرافيةاختبار قصير ألب  6/1437/ 13  الثالثاء   6/1437/  20:  الثالثاء 

  اختبارات فصلية درجة    20: الختبار الفصليا  7/1437/ 5الثالثاء  12/7/1437الثالثاء 

 اختبار نهائي الفترة االولى    1437/  8/ 10 لثالثاءا                درجة    40ختبار النهائي :اال

 مذكرة إضافية )مثال: شروط إعادة االختبارات(

االلتزام بمواعيد تسليم الواجبات وفي حالة عدم تسليمها في وقتها المحدد سيتم انقاص الدرجة الرئيسية -  

   لن يتم إعادة أي اختبار اال بعذر - 

األسبوع الرابع عشر سيتم إعادة االختبارات جميعها في نهاية الفصل الدراسي    -   

 

 من درجات األعمال الفصلية قبل تاريخ االعتذار. %80على  التأكيد على ضرورة حصول الطالبات*

 الخطة األسبوعية:

 األسبوع العـنـوان                                                      

 1 لألستاذةيسند المقرر لم 

ستاذةألليسند المقرر لم   2 

ستاذةألليسند المقرر لم   3 

 4 لعلم والبحث العلمي اامفهوم  

 5 مشكلة البحث:  البحث العلمي  اساسيات  

 6 خطة البحث   

 7 فروض البحث 

 8 البحث أدوات

 9 البحث دواتأتابع   

 10 وسائل القياس  

 11 مناهج الحث العلمي  

 12 مصادر المعلومات 

 13 (11 -1المجموعات من العرض النهائي للبحث ومناقشته )     

 14 ( 24-12موعات من جالم)  العرض النهائي للبحث ومناقشته     

 أسبوع المراجعة 

  )مثال: السرقة األدبية، سياسة الحضور(: القـوانـيـن

 طالبة بعد مرور ربع ساعة من بدء وقت المحاضرةااللتزام بحضور المحاضرات في وقتها ولن يتم تحضير أي 
 


