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 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 المملكة العربية السعودية
 

 

  

 توصيف مقرر دراسينموذج 

   جامعة ام القرى:المؤسسة

 الكلية الجامعية باليث: الكلية/القسم

 

 :التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه أ(

 3014487_2( 2مشروع بحثى )اسم ورمز المقرر الدراسي: .1

 2عدد الساعات المعتمدة:  .2

 الخدمة االجتماعيةي يقدم ضمنه المقرر الدراسي. ذالبرنامج أو البرامج ال .3
 , بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة بهذه البرامج(د مقرر اختياري عام في عدة برامج)في حال وجو

 

  :اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن المقرر الدراسي .4
 

 الثامن :المقرر الدراسي المستوى األكاديمي الذي يعطى فيهالسنة أو 

5.  
 

 (1المشروع البحثى ) :بقة لهذا المقرر)إن وجدت(المتطلبات السا .6

  :المتطلبات اآلنية لهذا المقرر )إن وجدت( .7
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  :للمؤسسة التعليمية ر إن لم يكن داخل المبنى الرئيسموقع تقديم المقر .8
 

 

 

  :األهدافب( 

 لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في المقرر: وصف موجز-1

بهدف هذا المقرر الى اكساب الطالب طريقة اعداد اسمارة البحث مع تطبيقها فى الواقع الميدانى 

 وتفريغ االستمارات واستخالص النتائج وطباعة المشروع

 

 

المقرر الدراسي . )مثل االستخدام المتزايد  صف بإيجاز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وتحسين -2

لتقنية المعلومات أو مراجع اإلنترنت, والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال 

  الدراسة(.  

 هذا المقرر لم يدرس بعد

 

)مالحظة: ينبغي إرفاق توصيف عام في االستمارة المستخدمة في المقرر الدراسي  توصيفج( 

 النشرة التعريفية أو الدليل (.  

 :الموضوعات التي  ينبغي تناولها-1

عدد  قائمة الموضوعات

 األسابيع

ساعات 

 التدريس 

 4 2 تصميم االدوات الالزمة للمشروع البحثى والتاكيد من صدقها وثبوتها_1

 4     2     طرق جمع البيانات تدريب الطالب على_2

 4     2     جمع البيانات من الميدان_3

تفريغ البيانات يدويا وباستخدام الحاسب االلى ومعا لجهاتها احصائيا _4
 والتعليم عليها 

    4     8 

 4     2     _استخالص النتائج العامة واالجابة على فروض وتسائالت البحث5

والمقترحات والمؤشرات التى يحكم االستفادة منها فى وضع النصورات _6
 معالجة المشكلة البحثية

    2     4 

 4     2     كتابة التقرير النهائى للمشروع البحثى_7
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  32 مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -2

عملي/ميداني/       المختبر الدرس:  مادة :المحاضرة

 32:تدريبي
     أخرى:

 

ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعلم المتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعياً. )ينبغي أن يمثل -3

 هذا المتوسط لكل فصل دراسي وليس المطلوب لكل أسبوع(: 

 

 

 تطوير نتائج التعلم في  مختلف مجاالت التعلم  -4

 

 بيّن لكل من مجاالت التعلم المبينة أدناه ما يلي: 

 

 موجز سريع للمعارف أو المهارات التي يسعى المقرر الدراسي إلى تنميتها . 

 في  المقرر الدراسي بغية تطوير تلك المعارف أو  مستخدمةيف الستراتيجيات التدريس التوص

 المهارات. 

 ي لتقييم نتائج التعلم في هذا المجال الدراسي. الطرق المتبعة لتقويم الطالب في المقرر الدراس  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :المعارف .أ

 : توصيف للمعارف المراد اكتسابها-1

 معارف عن كيفية تصميم ادوات جمع البيانات بالمشروع البحثى -
 للبياناتمعارف حول استخدام الحاسب االلى فى التفريغ والمعالجة االحصائية  -

 استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المعارف-2

  الجماعات التدريبية الصغيرة-

 المناقشة الجامعية -

 التعاونى                                   التعليم-
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 :طرق تقويم المعارف المكتسبة-3
 المالحظة المقصودة-

  للطالب ودرجة تحقيقهاوالهام المسندة تقيم المشاركات والواجبات -

  دراكية:المهارات اإل .ب

  :المراد تنميتها دراكيةتوصيف للمهارات اإل-1
 القدرة على تصميم ادوات جمع البيانات -

 ينتقى المعامالت االحصائية المالئمة للمشروع البحثى -

 يربط بين االجزاء المتكاملة فى اجزاء المشروع البحثى -

  :دمة لتنمية تلك المهاراتاستراتيجيات التدريس المستخ-2

 التعليم الذاتى -
 العروض التدريسية -
 بادل المعارف بين الطالبت -

 :لدى الطالب دراكيةطرق تقويم المهارات اإل-3

 المالحظة المقصودة -
 تقيم االعمال والواجبات  -
 التقيم الذاتى -

 

 :ج.  مهارات التعامل مع اآلخرين و تحمل المسؤولية

 ؤليات الباحث االجتماعىيلتزم باداء واجبات ومس -     

 يتعاون مع زمالءة فى جميع خطوات اجزاء المشروع البحثى -

 يرتبط بمجتمعة وينشأ عالقة مهنية -

 يتمثل مهارات الباحث االجتماعى-

  

 وصف لمهارات العالقات الشخصية والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها:-1

 

 
 تراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:اس-2

 

 
 :طرق تقويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسؤولية لدى الطالب-3

 المالحظة المقصودة -
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 تقيم الواجبات -
 التقيم الذاتى -

 

   :د. مهارات التواصل، وتقنية المعلومات، والمهارات العددية

 :المراد تنميتها في هذا المجالتوصيف للمهارات -1

 يتواصل مع افراد مجتمعة ويعرفهم بدورة كباحث اجتماعى -
 اث المعلومات المرتبطة بالمشروع البحثىيستخدم تقنية المعلومات فى الوصول الى احد -
 يعبر عن فهمة لدور تقنية المعلومات فى اجزاء البحوث االجتماعية -

 

 :لتنمية تلك المهاراتاستراتيجيات التدريس المستخدمة -2

 التعليم الذاتى -
 data showشبكة  -

 

 :طرق تقويم المهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالب-3

 التقويم الذاتى -
 االختبارات الشفهية -
 المناقشات الحرة -

 

 :)إن وجدت( النفسية حركيةهـ. المهارات ال

 :ومستوى األداء المطلوبالمراد تنميتها النفسية حركية توصيف للمهارات ال-1

 

 

 :استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات-2

 

 :لدى الطالبالنفسية حركية طرق تقويم المهارات ال-3

 

 

 :. جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي5
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, مشروع جماعي, رقال, اختبامهمة التقويم )كتابة م التقويم
 اختبار نهائي...الخ(

األسبوع 
 المحدد له

من  هنسبت
التقويم 
 النهائي

   بحوث تطوير وتقارير وعروض تدريبية ومشاركات 1

 %40 طول التيرم وواجبات منزلية وعمل فريقى 2

االسبوع  امتحان شفهى 3
 االخير

60% 

4    

5    

6    

7    

8    

 :د. الدعم الطالبي

لالستشارات واإلرشاد األكاديمي للطالب )أذكر قدر الوقت الذي تقديم أعضاء هيئة التدريس تدابير -1

 سبوع(.  أهيئة التدريس لهذا الغرض في كل  يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء

 

 

 :هـ . مصادر التعلم

 فى الخدمة االجتماعية حثبال:الكتب المقررة المطلوبة-1

 

 كل المراجع العربية والجنبية التى تقدم معارف مرتبطة بمشكلة المشروع البحثى :المراجع الرئيسة-2

 

 , التقارير,...الخ( )أرفق قائمة بها( التي يوصى بها )المجالت العلمية الكتب و المراجع-3

 البحوث العملية المنشورة فى مجالت او مؤتمرات موصى بها على ان تكون مرتبطة بالمشروع البحثى 

 :اقع اإلنترنت...الخالمراجع اإللكترونية, مو-4

 مواقع تخدم وتقدم معلومات ومعارف عن المشكلة البحثية للمشروع
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مواد تعليمية أخرى مثل البرامج المعتمدة على الحاسب اآللي/األسطوانات المدمجة, والمعايير /اللوائح -5

  :التنظيمية الفنية

 للعمل فى المجاالت لبمشروع البحثى المختارالبرامج والمعايير واللوائح المنظمة 
 

 

 :و . المرافق الالزمة

بيّن متطلبات  المقرر الدراسي  بما في ذلك حجم فصول الدراسة والمختبرات )أي: عدد المقاعد داخل 

 الفصول الدراسية والمختبرات, وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة...إلخ(.  

 

 :المختبرات,...الخ(ت المحاضرات, )قاعا بانيالم-1

 قاعة المحاضرة+المعمل
 

 :مصادر الحاسب اآللي-2
 ال يوجد

 

 :رفق قائمة بها(أة, أذكرها, أو خاص بريةلى تجهيزات مخإصادر أخرى )حددها...مثل: الحاجة م-3

 data shawشبكة 

 بروجكتر

 سبورة تفاعلية 

 

 تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره  . ز

 :استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس -1

 مناقشات جماعية  -

 تحليل المضمون -

 المفاعالت المهنية -

 لعب االدوار -
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 االختبارات الشفهية والتحريرية -

 

 

 :التدريس من قبل المدرس أو القسم استراتيجيات أخرى لتقييم عملية -2

 المالحظة  -

 اسثمارات التقيم -

 

 

 :عمليات تطوير التدريس -3

 اليوجد

عمال الطلبة بواسطة أب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من عمليات التحقق من معايير اإلنجاز لدى الطال-4

مع طاقم تدريس من مدرسين  مستقلين, والتبادل بصورة دوريةً لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات 

 :مؤسسة أخرى(

 ال يوجد

 :مقرر الدراسي والتخطيط لتطويرهاالتخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  ال صف إجراءات-5

 عن طريق استمارات التقيم -

 عن طريق لجنة المراجعة الداخلية -

 عن طريق المراجع الخارجية -
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