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 اخلطة ادلىضىعية وانسمنية نهمقرر
:  هداف ادلقرر:  ووًال 

يهدف هذا المقرر تعرف الطالب عمى البحث العممي في مجال التربية من األسس النظرية والتطبيقية 
إلكسابهم مهارات البحث التربوي والتي من شأنهم أن يستطيع عمى إعداد مراحل البحث المختمفة بصورة مقبولة 

 . استعدادًا لمشروعه البحثي المستقبمي سواء عمى مستوى إعداد الخطة أم إعداد الرسالة
: مفردات ادلقرر:  ثايثًال 

 :تتمثل مفردات المقرر في الوحدات التالية
 :مدخل عام لمبحث التربوي: الوحدة األولى

  تعريفه
  أهدافه
  أنماطه
 أوجه االختالف بين الظاهرة اإلنسانية والطبيعية. 
 ما يستجد من موضوعات .

: إعداد الباحث التربوي: الوحدة الثانية
  تعريف إعداد الباحث التربوي
  األساس النظري لعممية اإلعداد
  األساس التطبيقي لعممية اإلعداد
 أخالقيات الباحث التربوي 
 ما يستجد من موضوعات. 

:  بنية البحث التربوي: الوحدة الثالثة
 (ورقة العمل، المقالة، البحث العممي، الدراسة، الرسالة الجامعية، الكتاب)أنماط اإلنتاج العممي 

 أوجه الشبه واالختالف بين البحث األكاديمي والبحث المهني .
  تنظيم البحث األكاديمي والبحث المهني
 معايير جودة البحث التربوي  
 ما يستجد من موضوعات .

: إجراءات البحث: الوحدة الربعة
 (شائعة االستخدام، وقميمة االستخدام)مناهج البحث التربوي 
 (شائعة االستخدام، وقميمة االستخدام)أدواته 
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 (تعريفها، ومصادرها، وأنماطها)طبيعة المعرفة 
 ما يستجد من موضوعات. 
 عداد خطط بحثية  .  عروض تعميمية، وتشمل نقد خطط بحثية ورسائل جامعية، وا 
 ما يستجد من موضوعات. 

: بعض مراجع ادلقرر:  ثنلثًال 

 مركز :بغداد.مناهج وأساليب كتابة البحث العممي في الدراسات اإلنسانية(م2012)القيم، كامل حسون
. حمورابي لمبحوث والدراسات اإلستراتيجية

  دار الفكر العربي: القاهرة.مناهج البحث العممي(م2012)الشربيني، زكريا وآخرون  .
 مكتبة التفوق: تعز.أصول وقواعد البحث العممي(م2011)جندب، أحمد عمي .
 مكتبة الرشد : الرياض.الطبعة الثانية. مبادئ البحث التربوي(م2011)النوح، مساعد عبد اهلل
 دار الفكر العربي: القاهرة.خطوات وضوابط البحث العممي(م2010)منتصر، أمين   .
 دار العالم العربي: القاهرة. نظم تقييم الجودة البحثية ومؤشراتها(م2009)كمال الدين، يحي مصطفى .
 دار الحامد لمنشر : عمان.منهجية وأساليب البحث العممي(م2008)القاضي، دالل والبياتي، محمود

 .والتوزيع

 شركة العبيكان لمطباعة : الرياض. المدخل إلى البحث في العموم السموكية(1995)العساف،صالح
والنشر  

:  انسثعثت انتدريسية وادلكتبية:رابعثًال 
اخلميس األربعثء انلال ثء او نني األحد انسثعثت 

 
 
 

انتدريسية 

 

 

 

اظم انتعهيم يف 
دول اخلهيج 
انعربية 
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بنثء وتصميم 
حبىث تربىية 
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 جمهس انقسم

 

 

 
 جلنة اخلطط

 ادلكتبية 

10-01 

 

08-10 

  

 8-10 

 

:   تىزيع درجثت ادلقرر:  ثمسثًال 
: درجة موزعة كما يمي(100)الدرجة الكاممة لممقر

 درجة(60) عمثل انفصم من: 

درجة (15)نقد خطة بحث أو رسالة جامعية- درجات                           (10)تفاعل صفي         -
درجة (15)إعداد خطة بحث - درجة                           (15)اختبار فصمي         -
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 درجات(5)إعداد تقرير عن مناقشة خطة بحث أو رسالة جامعية         -
 درجة(40)او تبثر اننهثئي من 

 
 :معهىمثت عن  دتثذ ادلقرر: دثددثًال 

      أستاذ :  انرتبة-مساعد بن عبد اهلل النوح              . د:  دتثذ ادلقرر-
 0114674480 : هثتف ادلكتب-                                 28ب2 : رقم ادلكتب-
  Malnooh@ksu.edu.sa: انربيد اإلنكرتواي-  

 

 :اخلطة انسمنية ألعمثل ادلقرر: دثبعثًال 
 انتثريخ احلدث

 19/2/1440-5 نقد خطة بحث أو رسالة جامعية
 10/3/1440-3-26/2 إعداد خطة بحث 
 24/3/1440 االختبار الفصمي
 2/4/1440 مراجعة عامة

 19/4/1440-9 االختبارات النهائية
 

 
 


