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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 5 المعتمدة:الساعات  .0

 المقرر:نوع  .6

 اختياري   ☐ إجباري   ☒ 

  الرابع المقرريقدم فيه  الذي/ المستوى  السنة. 4

 ال يوجد وجدت( إن)المتطلبات السابقة لهذا المقرر  .3

 

 

 ال يوجد وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر  .5

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

   المحاضرات التقليدية 1

 %01 01 التعليم المدمج  2

 %05 05  اإللكترونيالتعليم  3

 1 1  عن بعدالتعليم  4

 %75 75  أخرى 5
 

 

 )على مستوى الفصل الدراسي( التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 االتصالساعات 

  محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  حلقات بحث 3

  )تذكر(ى أخر 4

  اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

  ساعات االستذكار 1

  الواجبات 2

  المكتبة 3

  المشاريع /إعداد البحوث 4

  )تذكر(أخرى  5

  اإلجمالي 
، ويشتتتمل :لج: جميع أنشتتتطة التعلم، مثل: ستتتاعات االستتتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتتتثمر في النشتتتاطات التي تستتتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 المقرر ومخرجاته التعليمية: هدف -ب

خيتار الطالب ابلتعاون مع مشرفه موضوع مشروع التخرج، ويعد املشروع مبينا أمهية املوضوع وعناصره وأهم املصادر  للمقرر:وصف العام ال. 0
والدراسات، ويقوم جبمع مادته من املصادر، ويكتب الطالب مشروع التخرج وفق ضوابط ومعايري منهج البحث العلمي، ويتابع املشرف  مراجعة 

 أجزائه على التوايل

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 6

من  ع مادتهخيتار الطالب ابلتعاون مع مشرفه موضوع مشروع التخرج، ويعد املشروع مبينا أمهية املوضوع وعناصره وأهم املصادر والدراسات، ويقوم جبم
 كالته،املصادر، ويكتب الطالب مشروع التخرج وفق ضوابط ومعايري منهج البحث العلمي، فيكتب الطالب املقدمة للمشروع وأسئلة املشر وع ومش

ءات التطبيق، وأمهية املشروع ، أهداف املشروع، مربرات املشروع، حمددات املشروع، والتعريفات اإلجرائية للمشروع، والدراسات السابقة ، وحتديد إجرا
 واملنهج البحثي املستخدم، ونوع التحليل اإلحصائي ، ويتابع املشرف مراجعة أجزائه على التوايل. 

 

 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 أن يصنف الطالب مشكلة البحث وأسئلته 1.1

  

 

  مقدمة البحثالب كيفية كتابه أن يوضح الط 1.2

  أهمية البحثالطالب أن يحدد  1.3

  أهداف البحث أن يعدد الطالب  ...1-4

   مبررات البحث أن يستعرض الطالب  1-5

   

  المهارات 2

  أن يستنبط الطالب محددات البحث 2.1

  .التعريفات اإلجرائية أن يستخدم الطالب المصادر العلمية المتنوعة للوصول إلى  2.2

  الدراسات السابقة التسلسل المطلوب في أن يطبق الطالب  2.3

2 -4..   

  الكفاءات 3

  مجتمع وعينة البحث أن يصمم الطالب نموذج التطبيق على  3.1

  مسئولية البحث العلمي أن يطور الطالب من شخصيته المهنية ويتحمل 3.2

   منهج البحثي المستخدملل أن يبتكر الطالب نموذجا 3.3

  المستخدمه في البحثالمعالجة اإلحصائية أن يلخص الطالب طرق   ..4-.3
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  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 5 مقدمة البحث  1

 5 مشكلة البحث وأسئلته  2

 5 أهمية البحث  3

 5 أهداف البحث  4

 5 مبررات البحث  5

 5 محددات البحث  6

 5 التعريفات اإلجرائية  7

 5 الدراسات السابقة  8

 5 مجتمع وعينة البحث  9

 5 المنهج البحثي المستخدم  11

 5 المعالجة اإلحصائية  11

 55 المجموع

 

 د. التدريس والتقييم:
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 0

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 0

1.1 
 وأسئلتهمشكلة البحث أن يصنف الطالب 

  

 العلمية.المحاضرات 

 
االختبارات التحريريه   

 مناقشات فردية وجمعية. 

1-2 
واجبببببات وتببكبببالبيببف فببرديبببة  مقدمة البحثكيفية كتابه الب أن يوضح الط

 وجماعية 

تقييم البحوث ومنح البدرجة 

 المناسبة.

1-3 
 الذهني.العصف  أهمية البحثالطالب أن يحدد 

 أسلوب حل المشكلة.

 المشاركات .تقييم 

1-4 
 الذهني.العصف  أهداف البحث أن يعدد الطالب 

 أسلوب حل المشكلة.

 االختبارات

1-5 
 العصف الذهني.  مبررات البحث أن يستعرض الطالب 

 أسلوب حل المشكلة

 تقييم المشاركات

   المهارات  2

2-1 

  محددات البحثأن يستنبط الطالب 

المشاركة في القاعة 
 .الدراسية

 

 

ونهائية فصلية اختبارات  
 عمل وأوراق 

2-2 
أن يستتتتتتتخدم الطالب المصتتتتتتادر العلمية المتنوعة 

 .التعريفات اإلجرائية للوصول إلى 
 المشاركة في القاعة الدراسية

 امتحان عملي 

 تقديم البحوث .

2-3 
الدراسبببببات التسبببببلسبببببل المطلوب أن يطبق الطالب 

 السابقة 

 متحان عملي  المشاركة في القاعة الدراسية

 تقديم البحوث .

2-4 

في البحث الطالب للعمل بروح الفريق أن يشببببببار  
 العلمي

الحوار والمناقشات العلمية 

 الجماعية.

 

 تقييم الحوارات 

التقييم من خالل قيادة 

المناقشة بين الطالب 

 أنفسهم
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 
  

 

  

. 

 مهارات التواصل والمهارات التقنية والمهارات العددية  الكفاءات 4

1.3 
مجتمع  أن يصببببببمم الطببالببب نموذج التطبيق على

 وعينة البحث 

 التعليم التعاوني.

 

 العصف الذهني.

 

 

 التكاليف الفردية

 

3-2 
 الطالب من شبببببخصبببببيته المهنية ويتحملأن يطور 

 مسئولية البحث العلمي

المشاركة في القاعة 
 .الدراسية

 

 التكاليف الفردية

  منهج البحثي المستخدملل أن يبتكر الطالب نموذجا 3-3
 العصف الذهني.

 أسلوب حل المشكلة

تقييم البحوث ومنح البدرجة 

 المناسبة.

3-4 
المعببالجببة اإلحصبببببببائيببة  طرق  أن يلخص الطببالببب

 المستخدمه في البحث

 العصف الذهني.

 أسلوب حل المشكلة
 

المشاركة في القاعة 
 .الدراسية

 

تقييم البحوث ومنح البدرجة 

 المناسبة.

 الطلبة  تقييم أنشطة. 6

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %05 السابع )شفهي (  اختبار فصلي أول 0

 %05 الثاني عشر )تحريري( اختبار فصلي ثاني 6

 بحث ومشاركة وعروض تقديمية 4
طوال الفصبببببببل 

 الدراسي
01% 

 %21 عشرالسادس  االختبار النهائي 3
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،شفهي، عرض تقديمي تحريري، يم )اختباريالتق أنشطة

 

 

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 

 استقبال الطالب وتقديم الدعم أثناء الساعات المكتبية

 التواصل عن طريق البريد االلكتروني أو الجوال أو موقع عضو هيئة التدريس-

 مع طالبه االجتماعات الدورية للمرشد األكاديمي-

 
 مصادر التعلم والمرافق:  –و 
 مصادر التعلم:قائمة . 0

 للمقرر ةجع الرئيساالمر

. عمان، دار اليازوري العلمية.منهجية البحث العلمي(. 2115إبراهيم، عامر. )  

الفكر، عمان.. دار تصميم البحث في التربية الخاصة (.2114الروسان، فاروق. )  

( اساسيات البحث العلمي. مطابع جامعة الملج عبدالعزيز.2112، حافظ. )حافظ   

(. منهجية البحث العلمي وضوابطه. جيري للنشر للتوزيع. 2111عبدالمنعم، حلمي. )

 مصر.
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 اإللكترونيةالمصادر 
موقع أطفال اخلليج ذوي اإلعاقة                                

http://gulfkids.com/ar 
http://www.hearandspeak.org/index.php?id=63- 

   ىأخر

 

 المطلوبة:التعليمية والبحثية  المرافق والتجهيزات. 6

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 ... إلخ( ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 قاعات دراسية للمحاضرات   

 حجرات مصادر التعلم 

 قاعات تدريب

 التجهيزات التقنية
 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات(

 لكل قاعه Data Showجهاز كمبيوتر وجهاز 

 مختبرات ومعامل-السبورة الذكية  تبعاً لطبيعة التخصص() أخرى تجهيزات

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

  مباشر بالطال فاعلية تدريس المقرر

االطبالع عبلبي احبببدث البتبطبويرات في 

 . األخرىالجامعات 

 أعضاء هيئة التدريس بالقسم 

 
 مباشر

 والنهائيةاالختبارات الدورية 
 أعضاء هيئة التدريس بالقسم 

 
 مباشر

 لمشروعات اإلنتاجية .ا
 أعضاء هيئة التدريس بالقسم - الطالب

 
 مباشر

http://gulfkids.com/ar
http://gulfkids.com/ar
http://www.hearandspeak.org/index.php?id=63-


 

 
8 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 الزيارات الميدانية .
 أعضاء هيئة التدريس بالقسم - الطالب

 
 مباشر

 اقتراحات أعضاء هيئة التدريس بالقسم 
 أعضاء هيئة التدريس بالقسم 

 
 مباشر

 تقييم ملف الطالب 

 

 أعضاء هيئة التدريس بالقسم 

 

 مباشر

التقارير التي يعدها عضببو هيئة التدريس 

 عن المقرر 
 مباشر قيادات البرنامج

 مخرجات التعلم للمقرر، مصادر التعلم ... إلخ(، فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل )مثل. فاعلية التدريس مجاالت التقويم

 تم تحديدها(يأخرى ) ،المراجع النظير البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر) يمقيالت طرق
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