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  الدراسي:التعریف بالمقرر أ. 
الساعات . 1

 المعتمدة:
 ساعات معتمدة 3

 المقررنوع . 2
   أخرى  متطلب قسم   متطلب كلیة   متطلب جامعة أ.

     اختیاري   إجباري ب.
 الخامسالمستوى  /الثالثةالسنة   : یقدم فیھ المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3
 1404245  )وجدت إن(. المتطلبات السابقة لھذا المقرر 4

  وجدت) (إنالمتطلبات المتزامنة مع ھذا المقرر . 5
 

 
 (اختر كل ما ینطبق)نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدریسیة الدراسة نمط م
 %35.71 20 المحاضرات التقلیدیة 1
 %17.86 10 ، مقلوب، معززالتعلیم المدمج 2
 %10.71 6  اإللكترونيالتعلیم  3
 - -  عن بعدالتعلیم  4
 %35.71 20 )معمل الحاسب االلي( أخرى 5

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

 ساعات التعلم النشاط م
 ساعات االتصال

 20 محاضرات 1
 20 إستودیوأو معمل  2
 - إضافیةدروس  3
 16 )+ مقلوب+ معززتعلیم مدمج + الكتروني(ى أخر 4
 56 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*
 15 ساعات االستذكار 1
 20 الواجبات 2
 20 المكتبة 3
 15 المشاریع /إعداد البحوث 4
  )(تذكرأخرى  5
 70 اإلجمالي 

، ویش��مل ذلك: جمیع أنش��طة التعلم، مثل: س��اعات االس��تذكار، للمقررھي مقدار الوقت المس��تثمر في النش��اطات التي تس��ھم في تحقیق مخرجات التعلم * 
 المكتبةإعداد المشاریع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي یقضیھ المتعلم في 

 
 التعلیمیة:المقرر ومخرجاتھ  ھدف-ب

 الوصف العام للمقرر:

أســاليب جمع  وكذلك وتطبيقها،البحث العل�ي  �� بناء البحث واســتخدامهاوأدوات �� أســاليب التعرف ع ��دف املقرر ا��

 .وكتابة مشروع بحث ،تحليل البياناتو البيانات واستخدامها, 

  :الھدف الرئیس للمقرر. 2
 :املقرر ا�� ـ ��دف

 .التعرف ع�� أساليب وأدوات بناء البحث العل�ي -
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 تطبيقات البحث العل�ي �� مجال علم املعلومات والبيانات.التعرف ع��  -

  .مناقشة أساليب جمع البيانات واستخداما��ا ا�ختلفة -

 .تحليل البيانات اكساب الطالب مهارات -

 . البحثكتابة مشروع اكساب الطالب مهارات  -

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
 رمز

التعلم المرتبط مخرج 
 للبرنامج

  المعارف 1
 1ع يتعرف ع�� منا�ج البحث ا�ختلفة. 1.1

 2ع يفرق ب�ن طرق البحث ا�ختلفة. 1.2

 2ع يناقش أساليب جمع البيانات واستخداما��ا ا�ختلفة. 1.3

 2ع نتائج البحث.�عدد قنوات �شر  1.4

  المھارات 2
اقع تحديد حجم عينة البحث. 2.1  1م �ستخدم مو

اقع بناء وتصميم االستبيانات 2.2  1م . �ستخدم مو

 2م .يوظف أدوات تحر�ر مراجع البحث 2.3

 1م   .�� معا�جة البيانات التحليل اإلحصائيأساليب يطبق  2.4

  الكفاءات 3
 3ك .البحث العل�ي �� التعامل مع مصادر املعلوماتيمتلك أخالقيات  3.1

 1ك القدرة ع�� التعامل �� ضوء ا�جموعات التشاركية.يمتلك  3.2

 2ك .يمتلك مهارات تجنب االنتحال العل�ي 3.3

 2ك يمتلك مهارات النشر �� البيئة الرقمية 3.4
 
 

  المقرر موضوعاتج. 
 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 
 (تار�خ البحث/ منطق أســــــس البحث �� علم املعلومات املعلومات والبياناتالبحث العل�ي وعلم 

 والبيانات)

4 

2 
بناء البحث (التخطيط للبحث/ املن�ج العل�ي للتحقيق/ التعرف ع�� املشـــــــــــــ�لة/ دور النظر�ة �� 

 تصميم البحث/ صياغة الفرض / والصدق والثبات)

4 

3 
املن�ج  /تحليل ا�حتوى /(البحث التطبيقي/ البحث النو��/ دراســـة ا�حالةاختيار طر�قة البحث 

  ).النمذجة /املقارن 

4 

4 

البحث املســـــــ�� واملعاينة (البحث املســـــــ��/ االختالفات الرئيســـــــية ب�ن البحث املســـــــ�� و��ن غ��ه 

الوصــفية/ من أنواع البحوث/ أنواع الدراســات امل�ــحية/ األغراض الرئيســية للبحوث امل�ــحية 

اإلجراءات الرئيســـــــــــــيــة للبحوث امل�ـــــــــــــحيــة/ املعــاينــة/ أنواع طرق املعــاينــة/ تحــديــد حجم العينــة/ 

 أخطاء املعاينة)

  8 
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5 
أســـــــــــــاليب جمع البيانات (االســـــــــــــتبيان/ إ�شـــــــــــــاء االســـــــــــــتبيان/ توزيع االســـــــــــــتبيان/ املقابلة/ مقابلة 

 ا�جموعات املركزة/ املالحظة واختبارات االستخدام)

4 

6 
البحوث التجر�بيـــة (الســـــــــــــببيـــة/ التحكم �� املتغ��ات/ الصــــــــــــــــدق الـــداخ��/ الصــــــــــــــــدق ا�خـــار��/ 

 التصاميم التجر�بية)

4 

7 
اق��/ أســـــــــــــــاليــب جمع البيــانــات/ أدوات وطرق تحليــل  طرق البحــث النوعيــة (أســـــــــــــس العمــل الو

 البيانات/ تطو�ر األسس النظر�ة/ عرض النتائج)

4 

8 

وأهمية البحث التار���/ مصــــــــادر املعلومات التار�خية/ تقييم املصــــــــادر البحث التار��� (طبيعة 

البحــث الببليوجرا��/ املشـــــــــــــــا�ــل ال�ي تواجــھ /التــار�خيــة/ اإلجراءات الرئيســـــــــــــيــة للبحــث التــار���

 البحث التار���)

4 

9 
االنـــتـــحـــــــال الـــعـــلـــ�ـــي (الـــتـــعـــر�ـــفـــــــات واملـــفـــــــاهـــيـــم/أنـــواع االنـــتـــحـــــــال الـــعـــلـــ�ـــى/أســــــــــــــــبـــــــاب االنـــتـــحـــــــال 

 العل�ي/برمجيات كشف االنتحال العل�ي/مهارات تجنب االنتحال العل�ي)

4 

 
اقع تحـــــديـــــد حجم العينـــــة /االســـــــــــــتبيـــــانـــــات  اســـــــــــــتخـــــدام البيئـــــة الرقميـــــة �� البحـــــث العل�ى (مو

 ) أدوات تحر�ر وصياغة املراجعااللك��ونية/ 

4 

10 

اإلحصــاءات/ اإلجراءات املشــمولة تحليل البيانات (وظيفة اإلحصــاءات/ ا�حاذير عند اســتخدام 

اإلحصــــــــــــــــاء  -اإلحصــــــــــــــــاء الوصـــــــــــــفي/ تحليـــل البيـــانـــات -�� التحليـــل اإلحصــــــــــــــــائي/ تحليـــل البيـــانـــات

االســـــــــــــتـــدال��/ ا�حـــاذير عنـــد اختبـــار الفرض/ برامج التحليـــل اإلحصـــــــــــــــــائي/ تحليـــل البيـــانـــات غ�� 

 الكمية)

4 

11 
شــــــــروع/ محتوى وتنظيم مشــــــــروع البحث النموذ��/ خصــــــــائص املكتابة مشــــــــروع البحث ( أهمية 

 مشروع البحث ا�جيد/ الصفات ال�ي تنتقص من مشروع البحث) أخالقيات البحث العل�ى 

4 

12 

العامة لتقر�ر البحث/ ا�خطوط العامة لتقر�ر البحث/ ا�خطوط  (األهدافكتابة تقر�ر البحث 

ر�ر البحـث/ معـاي�� مق��حـة ل�حكم ع�� تقر�ر اإلرشــــــــــــــاديـة لتنظيم وعرض تقر�ر البحـث/ تقييم تق

 )النشر �� البيئة الرقمية: مصادر الوصول ا�حر للمعلومات: نموذجاالبحث/ 

4 

 56 ا�جموع

 
 والتقییم:التدریس  د.
 یم یالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتیجیات التدریس  ربط . 1

 یمیالتق طرق التدریس استراتیجیات مخرجات التعلم  رمزال
 المعارف 1.0

 اختبار . ا�حاضرة يتعرف ع�� منا�ج البحث ا�ختلفة. 1.1

 تقر�ر فردي. العصف الذه�ي  يفرق ب�ن طرق البحث ا�ختلفة. 1.2

1.3 
يـــنـــــــاقـــش أســــــــــــــــــــالـــيـــــــب جـــمـــع الـــبـــيـــــــانـــــــات 

 واستخداما��ا ا�ختلفة.

بـــــأســــــــــــــــــاليـــــب جمع اعـــــداد قـــــائمـــــة  .وا�حوار  املناقشة

 . البيانات ا�ختلفة

1.4 
بأفضــــل قنوات �شــــر اعداد قائمة  العروض العلمية،  االستنتاج. �عدد قنوات �شر نتائج البحث.

 . نتائج البحوث العلمية

 المھارات 2.0

2.1 
اقع تحـــديـــد حجم عينـــة  �ســـــــــــــتخـــدم مو

 البحث.
، الــتــعــلـــم الــتــعــلــم بـــــــاملــمـــــــارســــــــــــــــــــة

 الذا�ي.
 .مالحظة بطاقة
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 یمیالتق طرق التدریس استراتیجیات مخرجات التعلم  رمزال

2.2 
اقـــع بـــنـــــــاء وتصــــــــــــــــمـــيــــم  �ســــــــــــــــتـــخـــــــدم مـــو

 . االستبيانات
، الــتــعــلـــم الــتــعــلــم بـــــــاملــمـــــــارســــــــــــــــــــة

 الذا�ي.
 .مالحظة بطاقة

 .يوظف أدوات وتحر�ر مراجع البحث 2.3
، الــتــعــلـــم الــتــعــلــم بـــــــاملــمـــــــارســــــــــــــــــــة

 الذا�ي.
 .مالحظة بطاقة

2.4 
��  التحليل اإلحصــــــــــائيأســــــــــاليب يطبق 

   .معا�جة البيانات
 اختبار، مالحظة العروض العمليةا�حاضرة، 

 الكفاءات 3.0

3.1 
يمتلـــــــك أخالقيـــــــات البحـــــــث العل�ي �� 

 .التعامل مع مصادر املعلومات
 اختبارات،  ا�حاضرة، العروض العملية

3.2 
القـــدرة ع�� التعـــامـــل �� ضـــــــــــــوء يمتلـــك 

 ا�جموعات التشاركية.
 بطاقة مالحظة التعلم التشار�ي

3.3 
، الــتــعــلـــم الــتــعــلــم بـــــــاملــمـــــــارســــــــــــــــــــة .تجنب االنتحال العل�ييمتلك مهارات 

 الذا�ي.
  ، اختباراتبطاقات مالحظة

3.4 
، الــتــعــلـــم الــتــعــلــم بـــــــاملــمـــــــارســــــــــــــــــــة يمتلك مهارات النشر �� البيئة الرقمية

 الذا�ي.
  ، اختباراتبطاقات مالحظة

 الطلبة  تقییم أنشطة. 2

 توقیت التقییم یمیالتق أنشطة م
 (باألسبوع)

 النسبة 
 یمیالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 خالل الفصل .تقديميةعروض  اعداد 1

 %20 الثامن .اختبار منتصف 2

 %20 ا�حادي عشر املشروع البح�ى 3

 %50 السادس عشر االختبار ال��ائي  4

 الخ) ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقدیميعرض  شفھي، ،تحریري اختبار(یم یالتق أنشطة
 
 

 الطالبي:األكادیمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -ھـ 
ساعات أسبوعيا،  3االستشارات واإلرشاد األكادميي وفق اجلدول الزمين للساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس مبعدل تقدمي 

 كما يتم ختصيص وسائل للتواصل االلكرتوين ابستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسبة.

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئیس
Brig's Handbook Contributors: Laila Samea,et al. (2018). 

of Methods & Research in Library Science and 
. 2 ed. Brigs Academics Limited.Information Technology 

 المساندةالمراجع 
Maria  ),.(Ed Enrica Amaturo ),.(Ed N. Lauro Carlo

Marina  ),.(Ed Biagio Aragona ),.(Ed Gabriella Grassia
Data Science and Social Research: . st.(2017). 1Marino
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Epistemology, Methods, Technology and Applications 
Knowledge (Studies in Classification, Data Analysis, and 

). Springer. 312 POrganization 

 اإللكترونیةالمصادر 

 القرى  أم بجامعة هللا عبد امللك بمكتبة الرقمية املكتبة -

http://uqu.edu.sa/lib/digital_library   

 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxاملكتبة الرقمية السعودية  -

 )Edu Searchقواعد املعلومات ال��بو�ة ( -

 )ERIC(    ال��بو�ة واملعلومات املصادر  مركز  -

- The Electronic Journal of e-Learning  http://www.ejel.org/main.html 

- E-Learning and Digital Media  

http://journals.sagepub.com/home/ldm 

- Research in Learning Technology (RLT) 

https://journal.alt.ac.uk/index.php/rlt 

   ىأخر

 
 المطلوبة:المرافق والتجھیزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 إلخ)...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسیة، المختبرات، قاعات القاعات(

 قاعات دراسية -

 ا�حاسب اال�� معامل -

 التقنیة التجھیزات
 البرمجیات) الذكیة،السبورة  البیانات،عرض  (جھاز

 السبورة الذكية  -

 البيانات.جهاز عرض  -

  تبعاً لطبیعة التخصص)( أخرى تجھیزات

 
 لمقرر:اجودة  تقویمز. 

  

 یمقیطرق الت ونالمقیم مجاالت التقویم

 مناسبة ا�حتوى العل�ي.
الـــتـــــــدريـــس، أعضــــــــــــــــــــاء هـــيـــئـــــــة  الـــطـــلـــبـــــــة،

 النظراء

 بطاقة مالحظة.

 استبانة.

 النظراء الطلبة، . التدريسطرق واس��اتيجيات فاعلية 
 مالحظة.بطاقة 

 استبانة.

 فاعلية طرق تقييم الطالب
الـــتـــــــدريـــس، أعضــــــــــــــــــــاء هـــيـــئـــــــة  الـــطـــلـــبـــــــة،

 .النظراء
 بطاقة مالحظة.

 استبانة.

مـــخـــرجـــــــات الـــتـــعـــلـــم مـــــــدى تـــحصــــــــــــــــيـــــــل 

 للمقرر، 

أعضــــــــــــــــــــاء هـــــيـــــئـــــــة ، قـــــيـــــــادات الـــــ�ـــــ�نـــــــامـــــج

 التدريس.
 بطاقة مالحظة.

 اختبارات

http://www.ejel.org/main.html
http://journals.sagepub.com/home/ldm
https://journal.alt.ac.uk/index.php/rlt
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 یمقیطرق الت ونالمقیم مجاالت التقویم

 ومواده. مصادر التعلم
أعضــــــــــــــــــــاء هـــــيـــــئـــــــة ، قـــــيـــــــادات الـــــ�ـــــ�نـــــــامـــــج

 .الطلبةالتدريس، 
 اختبارات

 املقابالت.

 إلخ)مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقییم الطالب، مدى تحصیل ، فاعلیة التدریس (مثل.مجاالت التقویم 
 تحدیدھا) تمی( أخرى ،یرظالمراجع الن البرنامج،قیادات  التدریس،أعضاء ھیئة  (الطلبة، ونالمقیم
 )مباشر وغیر مباشریم (قیالت طرق

 
 

 . اعتماد التوصیف ح
  جھة االعتماد

  رقم الجلسة
  تاریخ الجلسة
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