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  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

 دیالىجامعة  المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم علوم الحاسوب/ كلیة العلوم  المركز/ القسم الجامعي  .2

  314CORM/ منھجیة بحث رمز المقرر/ اسم  .3

 حضور داخل الجامعة أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي السنة/ الفصل  .5

 لكل اسبوع نظري ساعة 1   )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .6

 2016 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

في منھجیة البحث العلمي وما ھي الخطوات والطرق الواجب اتباعھFا مFن قبFل الباحFث مقدمة أساسیة  ان ھذا المنھج االكادیمي ھو
 -:ویھدف المنھج الى .التي تساعد في حل المشكلةخالل عملیة بحثھ لحل المشكلة قید البحث مع االدوات والبرامج المتاحة 

الھمیFة البحFث العلمFي والطFرق العلمیFة لھدف المطلوب من الطالFب لكFي یجتFاز بنجFاح متطلبFات المقFرر ھFو إدراك الطالFب ا .1
 .المستخدة في انجاز البحوث والبرامج المساعدة

 .العلمي البحث العلمي وكل اختصاص لھ طریقة في البحثإدراك الطالب ألنواع  .2
   في البحث العلمي وتعلمیھ اساسیات البحث العلمي واخالقیات البحث العلمیزتطویر إمكانیة الطالب  .3
  

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

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم المقررمخرجات .10
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  االھداف المعرفیة  - أ

  البحث العلميمعرفة الطالب في مجال -1أ
  وانواع البحث العلميمعرفة طرائق -2أ
 الخطوات المتبعة في انجاز البحوثیحدد الطالب  -3أ

  البحث العلمي وانواعھیعرف الطالب -4أ

   االھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر  -ب 
  التذكر-المعرفة مھارات  – 1ب
  تحلیل التذكیر والمھارات   - 2ب
         مھارات االستخدام والتطویر   - 3ب 

 طرائق التعلیم والتعلم      

  طریقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلیة   -الشرح باستخدام ادوات العرض الحدیثة المختلفة -
  بالبحث العلميتزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة    -
  تتطلب التفكیر والتحلیل   االنظمة الحدیثة  والتيتكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة   -
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
  التقاریر والدراسات - 3
  امتحانات یومیة باسئلة حلھا ذاتیا   - 4
 بیتیةدرجات محددة بواجبات  - 5

  االھداف الوجدانیة والقیمیة -ج
  .لمنھج البحث العلميتمكین الطلبة من حل المشاكل المرتبطة باالطار الفكري  -1ج
    .بطریقة علمیة وعلى اسس علمیة بحتةتمكین الطلبة من حل المشاكل   -2ج

 

المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التاھیلیة العامة والمھارات   - د 
.(  

  متابعة  التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمیة عن طریق االنترنیت   -1د
  لمشاركة في المؤتمرات العلمیة داخل وخارج القطر ا -2د
  میة داخل وخارج القطرالمشاركة في الورش والندوات العل -3د
 .و مؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاصالزیارات المیدانیة في المشاریع الصناعیة  -4د
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 البنیة التحتیة .12

      الكتب المقررة المطلوبة - 1

• Research Methodology a step-by-step guide 
for beginners, Ranjit Kumar, 3rd edition, 
2011. 

 

 )المصادر(المراجع الرئیسیة  - 2
 

 بنیة المقرر.11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

أو / اسم الوحدة 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

1  3   

تعار يف و مقدمة عامة يتم خالهلا 

املالحظات و التعليمات الواجب شرح 

على الطلبة و األستاذ االلتزام "ا 

  لتحقيق افضل اداء من دراسة املادة

محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

2  3  Meaning Of Research 
محاضرة الكترونیة 

باستخدام محرر 
 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

3  3  
General Characteristics 

Of Research 

محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

4  3  Types Of Research 
محاضرة الكترونیة 

باستخدام محرر 
 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

5  3  Research Problem 
محاضرة الكترونیة 

باستخدام محرر 
 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

6  3  Problem Formulation 
محاضرة الكترونیة 

باستخدام محرر 
 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

7  3  
High Impact Research 

Tools 

محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

8  3  Project Planning 
محاضرة الكترونیة 

باستخدام محرر 
 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

9  3  Gantt Chart 
محاضرة الكترونیة 

باستخدام محرر 
 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

10  3  Research Ethics 
محاضرة الكترونیة 

باستخدام محرر 
 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

11  3  
Writing the Literature 

Review 

محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

12  3  
Citation Management 

Tools 

محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

13  3  
Methods of Data 

Collection 

محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 تحریرياختبار شفھي او 

14  3  Research Report 
محاضرة الكترونیة 

باستخدام محرر 
 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

15  3  
General Format Of 

Research Report 

محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري
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الكتب والمراجع التي یوصي بھا   - أ
   ...),التقاریر,المجالت العلمیة(

مواقع ,المراجع االلكترونیة  - ب
  ...االنترنت

• Research Methodology - Methods and 
Techniques, C.R. Kothari, 3Sd edition,  2004. 

• Fundamental of Research Methodology and 
Statistics, Yogesh Kumar Singh, 2006. 

• How to do the Final Year Projects A practical 
Guideline for Computer Science and IT 
Students, Hossein Hassani, 2012. 

 

  

 تطویر المقرر الدراسيخطة .13

  .اإللمام بكل ما ھو مستحدث وجدید في استراتیجیات التعلیم والتعلم •

  .الحدیثة علمیةاالستفادة من مستجدات نتائج  البحوث ال •

 .تطبیق بعض استراتیجیات التدریس الحدیثة •

  .توسیع مفردات المنھج •

  .ادخال كتب مصدریة ومنھجیة حدیثة •

 .اعداد ورش عمل مستقبلیة •

  


