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 :وصف المادة

 (إجباري كلية)    مناهج البحث( 0111160)
للذادد لتهدد المادددإلىلتادددلتلطلدد لماارفددخلردتددإوالط فددممال ددمطولخلبدد للعددإ،لليددإ  لماف دد لماترددد  لطل ددد

رس...طماتتدماللردددللفدإلبلماف دد لماتردد لط إ ددخ،لمال تددإ لريضادإالمادهددإاألسلميةإةدألخلللددل،لماف د  لماددديه  لمات
كددددإلض ددددللذاددد لتتملددهلمااإادددبلرددد  سل دددهإالمافإ ددد للمالةددتيفإ  لمالةدددت ممق لالدددمللمالةدددت ال،لطما عددإ لماتردددد .

طقوملدد لماف دد لطلفإلأددقلطت  مألإتددقلللددل،لما ألددإل لطمادو ددواألخ لطماتومادد لمادد قا لطميلإاددخلماتردألددخ لطما دد لماترددد  ل
لألخ...طمايظمىلمايسف

كدإلتتيدلمادإلىلبت ولبلماارفخللردلتلد ملل ادخلماف د لتلد ململليهعألدإللدال د ،لماتتدماللرددلليإ دم إل
طكألفألددخلماتتإلددلللددالتردد لماتيإ ددم لطت دألددخلماتداددألحلبدد لتلدد مللماف ددوجلطكتإبتهددإ.لكدددإلتتددإا لمادددإلىللمم ددللتلدد ملل

فألقألدددإلارتتدددماللرددددلكألفألدددخلتددددالمادترولدددإالماف دددوجلطمابدددتومإالمادتوقتدددخ لطلتددد و لماارفدددخللرددددلذاددد لتددد ولفإلتا
طلممتتددخلمادبددإلولطماتومدد لليهددإلمددسللومةددخلمادترولددإالطت رارهددإلطليإق ددتهإ.لطلددال دد ،لذادد ل تتددمالماارفددخللردددل

لكألفألخلتاولملماف  لطميإأقلط ألإغتقلر كللليسعسللاللفإلبلماف  لماترد .
مآللم لطماتردددو لمااسدددإاألخلللدددل،لمادددديه للتادد لماددددإلىلبادددمىللإلدددخللدددالتبدددم لماديدددإ  لما   لددخلبددد للعدددإ،طت

ماتإولد  لطماديه لماي  يلمات رار  لطماديه لماو ه  لطمااد لطمايول  لطلومةخلما إاخلطت راللماداددو، لطماف د ل
لمادا ما ..



 2 

 

 تهدف المادة إلى ما يلي:  :أهداف المادة

  . أن يتعرف الطلبة على المفاهيم األساسية في مجال مناهج البحث -1

 يتدرب الطلبة على أسس البحث العلمي ومناهجه. أن -2

 .اآلداب أو الفنون أو العلوم اإلنسانية مجال في منهجي  علمية ورقةأن يتمكن الطالب من إعداد  -3

يتادربوا علاى  ، وأنالمناهج العلمية والفروق األساسية بينها ومجااالت اساتعمالها  أهمعلى الطلبة   يتعرفأن  -4

 ..تطبيقها

 .مناهج البحثال بة بحوثهم ويتبادلوا خبراتهم في مجيناقش الطلأن  -5

 مكونات المادة: 

 ) انظر قائمة المصادر والمراجع( 

 الكتب المقررة: )عنوان الكتاب، المؤلف، الجهة الناشرة، سنة النشر  .1

 -اندة )أشرطة فيديو، أشرطة صوتية(: المواد المس  .2

 . الخ القراءات اإلضافية )الكتب ، الدوريات ..  .3

 ( _دليل دراسة المادة )إن وجد  .4

 _دليل الواجبات/ الوظائف، التجارب العلمية .... الخ )إن وجد(   .5

 أساليب تدريس المادة:

، عرض خطة البحث، اقشات، مناظرات، التمارين واألعمال الصفية، ، إعداد التقاريرمحاضرات، من       

  عرض البحث شفويا ومناقشته.

 منتائج التعل

 المعرفة والفهم   .1

ل.رديإ  لماف  .للتمبخلل لللالمادهإاألسلمادمتفاخل1

ل.لممتالمادإلىلميةإةألخلتمبخلل لللال.ل2

ل.للتمبخلت سلماديإ  لطتتملهإتهإلطلفإلأهإلماامطولخ3

للل:مهارات اإلدراك ومحاكاة األفكار .2

ل.ادإذ للالماف وجلماتردألخل.لل إكإىلل1

لل  ل سبللمم للتل مللماف  للردألإلطليهعألإ.كتإرخلماف.لمات و للردل2

ل(مهارات االتصال والتواصل األكاديمي )مع المصادر واألشخاص ل.3

ل.تت إ،لالمللماي إشلطماع ،لطمات و للردلتلمأهإل.1
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ل.مااإابلطتدببقماف لألخلاتتومق للاللومةخلتاولالميلطمالطمااممأ لل.ل2

لل.طشهإاألإلماتدكاللالماتتفاملماترد لماديهع لكتإبألإ.3

 مهارات عملية خاصة بالتخصص والمهنة ذات العالقة.ل3

 تيهاذلت ولفإالتلأألخلت و،لما ومل لمايظملخلتادلتافأل إاللدرألخ .1

 طوقخللردألخلتتيإط،للو ولإللمتفاإلب ومةخلمااإاب.للالتل ملماتدكال .2

 أدوات التقييــــم:

 ت د ضسلشدهويلاحر دإجلل-طمتفدإال-ملت إاإالقبامىل-للت إولملط/تطلتر إجلقبامىلط/تطلل إولا

 ،ملت إاإالببرألخلطاهإأألخل-طمات إولم

 توزيع العالمات على أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم

 30 منتصف الفصلمتحان ا

  50 االمتحان النهائي 

التقااارير و/أو األبحاااا / الواجبااات / 

 المشاريع / االمتحانات القصيرة  

20 

 100 المجموع

 

 العلمية والتوثيق األمانة

 )أسلوب التوثيق )مع أمثلة توضيحية 

  إسناد الحقوق الفكرية ألصحابها. 

  االبتعاد عن السطو األكاديمي 
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 توزيع المادة على الفصل الدراسي

 

 األسبــــــــوع
 الوظائف والتقارير تقديمها المادة األساسية والمساندة المطلوب تغطيتها

 مواعيد

 األول

 تمهيد 

 والمراجع األساسية )أدبيات مناهج البحث( المصادر -

 مفاهيم وتعريفات أساسية: )المنهج، العلم، البحث -

 العلمي، الفرضية، النظرية... 

 

 

 

 زيارة للمكتبة والتعرف عليها تابع  الثاني

 

 الثالث

 

 أهمية البحث العلمي  - 

خصائص المنهج العلمي: )العمومية، الموضوعية،  -

 التراكمية...(

-  

 

يختار الطالب موضوعا  

لمشروع بحثه )مشروع ورقة 

علمية قصيرة للتدريب 

 والتطبيق(

 

 الرابع 
 أخالقيات وضوابط البحث العلمي 

 
 

 

 الخامس 

 :صفات الباحث الجيد -

 اختيار موضوعات ومحاور بحثية -

البحث النظري، البحث التجريبي، البحث  أنواع البحوا: -

 الميداني، المسحي، الكمي، النوعي

 

 

 

 السادس 

 

 إعداد خطة البحث: خطوات إجراء البحث 

 أهمية التخطيط للبحث -

 العناصر األساسية لخطة البحث -

 معالجة خطة البحث وكتابتها -

 خصائص الخطة الجيدة وعناصر القوة والضعف -

 

 

 

 السابع

 ابة خطة بحثتدريب عملي: كت

وسائل جمع المعلومات: استخدام المكتبة ومصادر  -

 المعلومات، العينة، المالحظة، االستبيان، المقابلة

 تدريبات خاصة للخطط
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 ساعات أسبوعيا على األقل للتدريب والقيام بالواجبات المطلوبة. 6لطالب: العمل الملقى على عاتق ا حجم -

 سياسة الحضور والغياب:

لالماسإلإالماد موىلاردإلىلب ط،للذوللم  لتطلقهدميلض فردقللداد لل%15اللضسدحلاراإابلرإاتغابلتكلمللال
ب ل إاخلقفو،لماتدا لارتذو لبايدإلضديداللدالمات د  لا لت دإ،للماارألخلتذل تمتبلملتفإولمااإابلليس فًإللالمادإلى

لمايهإأ لطتاو،لل لتقلب لمادإلىل همًملب ل إاخلل  لقفو،لماتدا لارتذولمادم  لتطلما همي.
 
 
 
 

 

 الثامن 

 مناهج البحث العلمي: )فكرة عامة ونماذج مختارة( -

 المنهج التاريخي -

 المنهج الوصفي -

 المنهج التحليلي والنقدي -

 المضموندراسة الحالة وتحليل  -

 النوعي والكمي -

 زيارة للمكتبة 

 

 التاسع 

أسس مهمة في البحث العلمي: االستنتاج،  - -

االستقراء، االستدالل، الحجاج العلمي )طرق 

االستدالل واإلثبات والدحض..(، القياس، المقارنة، 

 االستنباط... )مع أمثلة (

يحلل الطلبة نماذج وأمثلة على 

 هذه األسس

 

 العاشر 

كتابة البحث وإعداد الورقة العلمية: هيكل البحث، مهارات 

لغة البحث وصياغته، األخطاء المحتملة، التوثيق واالقتباس، 

 الشكل العام، عناصر ضرورية...

 )تدريب تطبيقي(

 

 

  تابع  الحادي عشر 
 

 الثاني عشر 

تحسين البحث وتطويره: تحرير البحث )التحرير اللغوي(،   

عناوين الرئيسية والفرعية، مراجعة الترقيم والتنسيق وال

 بناء البحث وانسجام عناصره، مراجعة التوثيق وتدقيقه...

 تسليم البحوا

 

   تابع  الثالث عشر 

   عرض ومناقشة بحوا الطلبة الرابع عشر 

   عرض ومناقشة بحوا الطلبة الخامس عشر 

  االمتحان النهائي  االختبار النهائي السادس عشر 



 6 

 المصادر والمراجع
مناهج البحث العلمي في العلوم اإلنسانية، ترجمة: بوزيد (. 2004)  أنجرس )موريس(، .1

 .وشرف؛ سعيد سبعون، دار القصبة، الجزائرصحراوي، كمال ب
(. كيف تعد رسالة دكتوراه: تقنيات وطرائق البحث والدراسة والكتابة، 2002إيكو، أومبرتو، ) .2

 ، المجلس األعلى للثقافة، مصر. 1ترجمة علي منوفي، ط

بحوث العلوم االجتماعية المبادئ والمناهج والممارسات، ترجمة (. 2015)باتشيرجي، أنول،  .3
 .، دار اليازوري، عمان2طخالد بن ناصر آل حيان، 

 ، وكالة المطبوعات، الكويت.3(. مناهج البحث العلمي، ط1977بدوي، عبد الرحمن، ) .4

، جامعة عمان العربية للدراسات 1(. مناهج البحث العلمي، ط2006التل، سعيد، وآخرون، ) .5
 العليا، عمان.

 ، المكتبة األكاديمية، القاهرة.1العلمي، ط(. أصول البحث 1996حسن، أحمد عبد المنعم، ) .6

 ، دار الثقافة، القاهرة.1ط(. مناهج البحث األدبي، 1997خليف، يوسف، ) .7

 ، مكتبة الشعاع، اإلسكندرية.1(. مناهج البحث العلمي، ط1996الشريف، عبد هللا محمد، ) .8

، 1الجتماعية، ط(. مناهج التفكير وقواعد البحث في العلوم اإلنسانية وا2007شيا، محمد، ) .9
 بيروت. 

 ، دار الشروق، عمان.1(. مناهج البحث في العلوم اإلنسانية، ط2014العدل، عادل محمد، ) .10

، دار 1(. مناهج البحث الكمي والنوعي والمختلط، ط2013أبو عالم، رجاء محمود، ) .11
 المسيرة، عمان.

، 1ة والتطبيق، ط(. مناهج وأساليب العلمي: النظري2000عليان، ربحي، وغنيم، عثمان، ) .12
 دار صفاء، عمان.

(. مناهج البحث العلمي، 2014المشهداني، خالد أحمد فرحان، وعبد هللا، رائد عبد الخالق، ) .13
 ، دار األيام، عمان.1ط

، 1(. البحث النقدي في العلوم االجتماعية، ط2011هيكوك، روجر، وآخرون )تحرير(، ) .14
 جامعة بير زيت، فلسطين.

مناهج البحث اإلعالمي، ترجمة مدخل إلى (. 2013ك، جوزيف، )ويمر، روجر، ودوميني .15
 .بيروت، ، المنظمة العربية للترجمة1ط ،وفاروق منصور صالح أبو أصبع

 

 باللغة اإلنجليزية: 

 

 Ranjit Kumar (2014). Research Methodology: A Step-by-Step Guide for 

Beginners, Publisher: SAGE Publications Ltd, London. 

 مواقع الكترونية :

http://download-general-pdf-ebooks.com/7642-free-book 


