وزارة التعميم العالي والبـحث العممي
جهاز اإلشراف والتقويم العممي
دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
قسم االعتماد الدولي

نمىرج وصف المقرر
مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ((مراجعة البرنامج األكاديمي))

يعتبر دراسة اساليب البحث العلمي عملية هادفة تسعى الى تزويذ الباحث بالمعرفة المحققة
والتي يمكن من خاللها تطبيق نتائجها من حل مشكلة واتخار قراراها بشكل يمكنه من تحقيق
اهذافه كفرد أو كمنظمة انسانية.

 .1انمؤسسح انتعهيميح

جبيؼت انًىصم

 .2انمسم اندامعي  /انمزكز

كهيت اإلدارة واالقتصبد َ /ظى
انًؼهىيبث اإلداريت
أسبنيب انبحج انؼهًي – انًزحهت
انثبنثت ()

 .4انثزامح انتي يذخم فيها

بكبنىريىس َظى انًؼهىيبث االداريت

 .5أشكال انحضىر انمتاحح

حضىر انزايي نًذة ( 33اسبىع)

 .3اسم  /رمز انممزر

 .6انفصم  /انسنح
 .7عذد انساعاخ انذراسيح (انكهي)
 .8تاريخ إعذاد هذا انىصف

َظبو سُىي ()2018-2017
ً)
(سبػتبٌ اسبىػيب
2018 - 2017

 .9أهذاف انممزر
 ػًم حهقبث َقبشيت نًُبقشت بؼط انبحىث انًُجزة
واالخطبء انتي يقغ بهب انببحج.
 دراست بؼط انبزيجيبث انجبهزة في اػذاد انجبَب انؼًهي
.



 .13مخزخاخ انتعهم وطزائك انتعهيم وانتعهم وانتمييم

أ -انمعزفح وانفهم

ب  -انمهاراخ انخاصح تانمىضىع

طزائك انتعهيم وانتعهم
 .1طزيقت انًُبقشت
 .2طزيقت انًشزوع
 .3طزيقت انؼزوض انؼًهيت
 .4طزيقت انتؼهى انتؼبوَي
طزائك انتمييم
 .1انحضىر وانًشبركت
 .2انتقييى انفزدي :يٍ خالل جىدة انًُبقشت وطزح األسئهت
وػزض انحهىل
 .3انتقييى انجًبػي :األفكبر انًطزوحت في انىاجببث
انًطهىبت وجىدة يُبقشتهب
 .4ايتحبَبث يىييت
 .5االيتحبٌ انُهبئي (فصهي َ +صف انسُت  +اخز انسُت)
ج -مهاراخ انتفكيز

طزائك انتعهيم وانتعهم

وزارة التعميم العالي والبـحث العممي
جهاز اإلشراف والتقويم العممي
دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
قسم االعتماد الدولي

طزائك انتمييم
 .6حهقبث انؼصف انذهُي
د  -انمهاراخ انعامح وانمنمىنح ( انمهاراخ األخزي انمتعهمح تماتهيح انتىظيف وانتطىر انشخصي ).
ً
د -1يهبراث تحهيم وتصًيى انبيبَبث احصبئيب
د -2يهبراث في استخذاو بزيجيبث SPSS
د -3يهبراث في استخذاو بزَبيج Excel
د -4يهبراث اسلوب جمع البيانات

 .11تنيح انممزر
األسثىع

انساعاخ

1

3

2

3

3

3

4
5

3
3

6

3

7
8

3
3

9

3

13

3

11
12
13
14
15
16
17

3
3
3
3
3
3
3

18

3

19

3

23
21

3
3

مخزخاخ انتعهم
انمطهىتح

اسم انىحذج  /انمساق أو انمىضىع

طزيمح انتعهيم

طزيمح انتمييم

مدخل المفهوم وطبيعة مناهج البحث

العممي

مراحل تطور البحث العممي
بيان أهمية البحث العممي وابرز
األهداف التي يطمح لتحقيقها

خصائص البحث العممي
دور الباحثين في البحث العممي
دور الجامعات والشركات في البحث

العممي

خطوات البحث العممي
مراحل البحث العممي
اختيار عنوان البحث ( تحديد مشكمة
البحث و اهداف البحث و أهمية

أ
ب
ج

البحث
صياغة فرضية البحث وماهي أنواعها

وشروطها

بيان أساليب البحث العممي وطرقه
استعراض مناهج البحث العممي
عمل حمقة نقاشية
امتحان الفصل األول
مصدر جمع البيانات ووسائمها
أنواع العينات واهمية استخدامها
استمارة االستبيان
عمل حمقة نقاشية لمتعرف عمى الفرق

بين االستبيان ةاالستبانة

حمقة نقاشية لمتعرف عمى كيفية تحميل
البيانات عن طريق برنامج حاسوبي

الجانب االحصائي
البيمنات اإلحصائية

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6

وزارة التعميم العالي والبـحث العممي
جهاز اإلشراف والتقويم العممي
دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
قسم االعتماد الدولي

22
23
24
25

3
3
3
3

26

3

27

3

28

3

29

3

33

3

تجهيز وتصنيف البيانات
أساليب تحميل البيانات
التحميل الحسابي االحصائي
تطبيق التحميل لالحصائي عمميا
حمقة نقاشية لبيان استخدام األساليب
اإلحصائية بشكل صحيح

طرق عرض نتائج التحميل
الخطوات العممية في اعداد البحث
العممي
حمقة نقاشية لمخطوات العممية في
اعداد البحث العممي
اعداد قائمة المصادر

 .12انثنيح انتحتيح
انمزاءاخ انمطهىتح:
 اننصىص األساسيح
 كتة انممزر
 أخزي

عبد الكرٌم،عبد العزٌز مصطفى &كداوي،طالل محمود (" )6002اسالٌب البحث العلمً فً
العلوم االنسانٌة ،دار ابن االثٌر للطباعة والنشر،جامعة الموصل .كتاب منهجً
مصادر متنوعة عربٌة من االنترنت.

متطهثاخ خاصح (وتشمم عهً سثيم انمثال
ورش انعمم وانذورياخ وانثزمدياخ
وانمىالع االنكتزونيح)
انخذماخ االختماعيح (وتشمم عهً سثيم
انمثال محاضزاخ انضيىف وانتذرية
انمهني وانذراساخ انميذانيح)

 .13انمثىل
انمتطهثاخ انساتمح

-

ألم عذد من انطهثح

 25طبنب

أكثز عذد من انطهثح

 53طبنب

