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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 28ساعة

 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

متطلب قسم

متطلب كلية

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر :الثالث
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات االتصال
م
1
2
3
4

عدد الساعات التدريسية


النسبة
%50



%20

√

%30

(على مستوى الفصل الدراسي)

النشاط
محاضرات
معمل أو إستوديو
دروس إضافية
أخرى (تذكر)
اإلجمالي

ساعات التعلم
28
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ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر :يتناول المقرر التعريف بمناهج البحث العلمي وقواعد وشروطه واخالقه وأساليبه ،
ومصادر العلوم االسالمية  ،وكيفية االستفادة من المصادر والمراجع والتعرف على مناهج البحث الشرعي
بكل مساراته  ،وإعداد الطالب نظريا بكيفية القيام بمهمة البحث العمي بكل أنواعه  ،واخذ نبذة عن مناهج
تحقيق النصوص التراثية
 .2الهدف الرئيس للمقرر :

-

التعرف على أهمية البحث العلمي ومناهجه.
ان يشرح الطالب على مناهج البحث العلمي
تعرف الطالب على مناهج البحث العلمي في مجال الدراسات االسالمية.
أن يأخذ الطالب نبذة عن مناهج تحقيق النصوص التراثية

 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

3

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

مخرجات التعلم للمقرر
1
1.1

المعرفة والفهم

أن يحدد الطالب مفهوم البحث العلمي وأنواعه وأهدافه وشروطه وخطواته

K1

1.2
1.3
1...

أن يشرح الطالب أساليب البحث العلمي
أن يلخص الطالب مشكلة البحث صياغة علمية
أن يحدددد الطالددب اإلطددار النظددر والدراسددا السددابقة فددي البحددث بطريقددة علميددة
بسيطة.

K2

2
2.1
2.2
2.3

المهارات

3
3.1
3.2
3.3
3...

أن
أن
أن
أن
اإلسالمية .
أن يقارن بين مناهج البحث العلمي.
أن يطبق مناهج تحقيق النصوص التراثية واصول ذلك.

K3

S1
يطبق الطالب شروط البحث العلمي ،وشروط وأخالقيا الباحث العلمي
S2
يخطط الطالب للبحث العلمي وفق الخطوا المتعارف عليها علميًا.
S3
يستخدم الطالب مكمال البحث من الفهارس ،الرموز ،واالرقام.
يعيد ترتيب المصادر المستخدمة في البحث ترتيبًا صدحيحا وفدق ترتيدب العلدوم S4
S5
S6

القيم

أن يتحمل مسؤولية تطوير ذاته شخصيًا ومهنيًا.
أن يفضددل العمددل فددي جماعددة ضددمن فريددق و يكددون عالقددا
اآلخرين.
أن يلتزم بالمهام المطلوبة منه في إطار العمل الجماعي.
أن يستخدم مهارة اتخاذ القرار اثناء قيادته لفريق العمل

V1
إيجابيددة ناجحددة مددع V2
V3

ج .موضوعات المقرر
م

قائمة الموضوعات

1

تعريف بالمقرر وتحديد اهدافه وواجبات الطلبة.

2

اوال :مفهوم البحث العلمي وأنواعه وأهدافه.
ثانيا :شروط البحث العلمي ،وشروط وأخالقيات الباحث العلمي.

3
4

5

2
2

4

ثالثا :معرفة خطوات البحث العلمي :اختيار الموضوع  ،تحديد العنوان.
خطةةة البحةةث ( :تةةدريب الطالةةب علةةى خطةةة بحةةث مةةن صةةفحتين لتطبيةةق مةةا 4
تعلمه – واجب)
4
مكمالت البحث :الفهارس ،الرموز ،االرقام.
المصادر والمراجع :تعريفها ،انواعها ،واساليب استخدامها).المصادر العامة ،الفهارس ،الموسوعات ،المعاجم ،دوائر المعارف.

4

ساعات االتصال

.....

مصادر العلوم االسالمية:

4

 -1القرآن الكريم وعلومه.
 -2السنة النبوية وعلومها.
 -3الفقه واصوله.
 -4العقائد.
تدريب الطالب على الرجوع للمصادر
مناهج البحث العلمي:

4

 -1الوصفي.
 -2التاريخي.
 -3االستقرائي .
 -4المقارن .
.
4

تحقيق النصوص التراثية :
 -1مفهومه .
 -2شروط المحقق .
مناهج التحقيق واصوله

28

المجموع

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
1.0

المعرفة والفهم

1.1

أن يحدد الطالب مفهوم البحث العلمي
وأنواعه وأهدافه وشروطه وخطواته

1.2
…

2.0

2.1
2.2
…

5

مخرجات التعلم

استراتيجيات التدريس

المحاضرة النظرية

مجموعددددددددددا النقددددددددددا
أن يشرح الطالب أساليب البحث العلمي
الصغيرة
أن يلخددص الطالددب مشددكلة البحددث صددياغة التعلم الذاتي
علمية
أن يحدد الطالب اإلطار النظر والدراسا المناقشة والحوار.
السابقة في البحث بطريقة علمية بسيطة.
ان يصددددنف الطالددددب المراجددددع والمصددددادر المحاضرة النظرية
بأسلوب سليم

طرق التقييم

االختبارا التحريرية
المناقشددددددددددا خددددددددددالل
المحاضرة
إعددداد البحددوث وأوراق
العمل
االختبارا التحريرية
األسئلة الشفوية

المهارات

أن يطبددق الطالددب شددروط البحددث العلمددي،
وشروط وأخالقيا الباحث العلمي
أن يخطددددط الطالددددب للبحددددث العلمددددي وفددددق
الخطوا المتعارف عليها علميًا.
أن يسدددتخدم الطالدددب مكمدددال البحدددث مدددن
الفهارس ،الرموز ،واالرقام.

االختبارا الشفوية .
المناقشة أثناء المحاضرة
الدددددتعلم فدددددي مجموعدددددا
صغيرة كور العمل
التعلم التعاوني.

األسئلة الشفهية .
الحلقا الدراسية .

مخرجات التعلم

الرمز

استراتيجيات التدريس

أن يعيدددد ترتيدددب المصدددادر المسدددتخدمة فدددي العصف الذهني.
البحددث ترتيبًددا صددحيحا وفددق ترتيددب العلددوم
اإلسالمية .
التعلم التعاوني
أن يقارن بين مناهج البحث العلمي.
أن يطبدق مندداهج تحقيددق النصددوص التراثيددة المناقشة والحوار
واصول ذلك.
3.0

القيم

3.1

أن يلت ززلق م و ززق إلسالم ز ز ت سم ز ز ق
سآلمرين..

3.2

أن يلتلق ممله ق سملطلوب ن

البحوث التطبيقية
ومناقشتها.
مناقشة التقارير البحثية
االختبارا التحريرية .

لزز زز

سحمل ضرة س نظري

سمل حظ سملب شرة

إط ر س مل سجلم عي.

س ت ل س ت إلين

س توز ز ززوي سجلم ز ز ز عي لوس ب ز ز ز
(شفوًي)
ا

أن يصغي مهتم ق حلديث ز ئ  ،إليتوبل س رأي
…

طرق التقييم

سمل حظ سملب شرة.

س ت ل س ت إلين.

سآلمر
أن يستخدق إل ئل سال ص ل س ت لقمي سحلديث .
أن يستخدق ص در ل س كرتإلنق  ،إل وسق

لقمق

على س شبك س نكبو ق ذس س صل مملورر.

حظ سالدسء

س ت لق س ذسيت.

س رض إلسملن قش ن م ل فرت وق ز ز ز ززق س تكلقف ز ز ز ز ز
إلسجلم عق .
س مل

س فردي ز ز ز ز ز

 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4
5

أنشطة التقييم
اختبار أعمال السنة األول
اختبار أعمال السنة الثاني
تقويم الجهد والعروض التقديمية
المشاركة في المحاضرات  ،واالنضباط والسلوك
اختبار نهاية الفصل الدراسي

6
7
8
أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

6

توقيت التقييم
(باألسبوع)

األسببببببببببببببببببو
السادس
األسبو الثاني
عاشر
من الثالبث للبى
الرابع عشر
مبببن األول للبببى
الرابع عشر
األسببببببببببببببببببو
السابع عشر

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%20
%20
%10
%10
%40

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب (مع ذكر مقدار
الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).




الساعات االرشادية (4ساعات اسبوع ًيا)
الساعات المكتبية ( 4ساعات أسبوعيًا).
التواصل عبر النظام التعلم االلكتروني .d2l

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

المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة

المصادر اإللكترونية

 كتابة البحث العلمي صياغة جديدة  ،سليمان عبد الوهاب ،ط ،9الرياض  ،مكتبة الرشيد2005
 التفكير والبحث العلمي ،حافظ ،عبد الرشيد ،وآخرون(1430هـ) جدة :جامعة الملك عبد العزيز ،مركز النشر
العلمي.
 أساليب ومناهج البحث العلمي في العلوم االجتماعية،الصباب ،أحمد عبد هللا (1410هـ) :جدة :دار مصباح.
كيف تكتب بحثا ،احمد شلبي ،دار الشروق
 مناهج البحث وتحقيق النصوص ،العمر اكرم ضياء ،مكتبة
العلوم والحكم  ،ط ،1المدينة المنورة 1995م.
 البحددددث العلمددددي ،مناهجدددده ،وتقنياتدددده ،عمددددر محمددددد زيددددان
(1403هـ)  ،ط ،4جدة :دار الشروق.
دليددل كتابددة الرسددائل العلميددة بجامعددة الملددك عبددد العزيددز ،عبددد الع دال
فؤاد ،ومحمد أمين مرغالني ،وفؤاد محمدد غزالدي (1417هدـ) جددة:
جامعة الملك عبد العزيز ،مركز النشر العلمي.1417 ،
المكتبة الشاملة

أخرى
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية

متطلبات المقرر
 .1المبةةاني (قاعةةات المحاضةةرات ،والمختبةةرات ،وقاعةةات العةةرض،
والمعامل ،وغيرها):



أن تكون القاعة مجهزة بالسبورة الذكية ومتطلباتها.
أن يكون بكل قاعة جهاز حاسب آلي ثابت للطالبةات للرجةوع إليةه
عند الحاجة.



إثراء المكتبة بمصادر التعلم المتعددة

(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات
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أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

متطلبات المقرر

العناصر

الحاجة إلى مكتبة إلكترونية خاصة بالقسم

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

المقيمون

نموذج تقييم المقرر.
الحضدددور المتبدددادل بدددين األسددداتذة
الذين يدرسون المساق ذاته لإلفادة األساتذة
من الخبرا التدريسية.
التقارير السنوية التدي تعددها ادارة
أعضاء القسم
الجودة والقسم األكاديمي.
الطالب

طرق التقييم
غير مباشر
مباشر
غير مباشر

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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مجلس القسم
الرابعة
28-1-1440هـ

