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 األسكندرية  -:أكاديمية جامعة / 

 :الفنون الجميلة / معهدكلية  

 قسم : الديكور

 

 

 توصيف مقرر دراسى

 

 بيانات المقرر  -1

 الرمز الكودى 

 7-1ف ك /

 األولى: المستوىالفرقة /  اصول البحث العلمى :أسم المقرر 

 الفصل الدراسي الثانى

 

 التخصص

 

نظرى                  2: عدد الوحدات الدراسية  عملى

        

 

2 

 

 هدف المقرر -2

 

 

 

الى التعرف على خطوط ومناهج واصول البحث العلمى، واهم القواعد التى  ةتهدف الماد

 ةواألكاديمي ةيجب مراعاتها عند اجراء البحوث ، والتعرف على انواع البحوث العلمي

نموذج يقوم فيه الطالب بتنفيذ تلك  على ةالعلمي ة، مع تطبيق تلك الماد ةوالمناهج المختلف

 القواعد على موضوع البحث .

 المستهدف من تدريس المقرر -3

 

المعلومات  -أ

 والمفاهيم

 

 

 

التى يحتكم اليها الباحث عند اجراء بحثه من خالل النماذج  ةالماده العلمي أن يقتبس من

 . ةلميالع ةالتى تغطى المفاهيم الواجبه لتلك الماد ةوالدراسات السابق

المهارات  -ب

 الذهنية :

 

 

 

استثمار المهارات لدى الطالب كى تصل بمفهوم البحث العلمى الى الهدف الذى تكتمل به 

 بسواء . أفكرة البحث وتفرده على المستوى العام والخاص سواء

 

المهارات المهنية  -ج

 الخاصة بالمقرر :

 

 

شكل المثالى لكتابة البحث العلمى بالمقرر باتباع الة الخاص ةالمهارات المهنيأن يوظف 

 بدءأ من تجميع الماده العلميه ، ثم صياغتها ، وحتى االخراج النهائى لشكل البحث .

 

 المهارات العامة : -د

 

 

ضافه الى إلفى مجال التأليف واالعداد للكتب والدوريات با ةمهارات عامأن يستنتج ال

 كاديمى .البحث العلمى المرتبط بالمفهوم األ
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 محتوى المقرر  -4

 

 

 

 الموضوع األسبوع

وتحديد عالقة   outline courseتقديم عام للمقرر مع شرح  1األسبوع 

 term work) (mid term) (final exam )الطالب بالمقرر )

وطريقة التدريس ومناقشه تمهيديه  outline courseمراجعة الـ  2األسبوع 

 للمحاضره االولى .

 . همية البحث العلمىا توضيح 3األسبوع 

  اهم القواعد التى يجب مراعاتها عند اجراء البحث العلمى  4األسبوع 

 . اهم خطوات البحث العلمى  شرح 5األسبوع 

 انواع البحوث العلميه ، ومواصفات الباحث الجيد . توضيح 6األسبوع 

ان شفهى مراجعه عامه على ما تقدم فى األسابيع السابقه ثم عقد امتح 7األسبوع

 فى الفصل الدراسى .  Midtermيتم فيه تحديد درجة الـ 

 دراسة مناهج البحث العلمى . 8األسبوع 

 االستعداد للمناقشه وخطوات الكتابه الصحيحه للرساله . 9األسبوع 

 االستبيان وانواعه وشروطه . 11األسبوع 

 المقابله الشخصيه ، شروطها ومزايا . 11األسبوع 

 مفهوم المالحظه وخطواتها وشروط المالحظه الجيده . 12األسبوع 

 مراجعه ومناقشه عامه . 13األسبوع 

 استكمال المناقشه والمراجعه العامه . 14األسبوع 

 ئى لتحديد درجة اعمال السنه .عقد االمتحان النها 15األسبوع 

   16األسبوع 
أساليب التعليم  -5

 والتعلم 

 

 

 

 محاضره نظريه . 5-1

 والرسوم االيضاحيه الموجوده بمذكرات المقرر . للصور مشاهدة وشرح  5-2

 Data Showالعرض االلكترونى  5-3

 التعلم الذاتى -5-4

 المناقشة والحوار 5-5

 المشروع . -5-6

أساليب التعليم  -6

والتعلم للطالب ذوى 

 القدرات المحدودة

 

 ات المحدوده .توفير المتخصصين للتعامل مع الطلبه ذوى القدر 6-1

توفير بعض الوسائل االيضاحيه والمبسطه للتمكن من توصيل المعلومات بشكل  6-2

 اسرع .

 تقويم الطالب  -7

األساليب  -أ

 المستخدمة 

 

 

مناقشة الطالب فى الماده العلميه الخاصه بالمحاضره لتقييم القدره على االستيعاب  7-1

 والتعبير .

 ة منتصف اعمال السنه الفصليه .لتقييم درج  Midtermامتحان  7-2

 امتحان اعمال السنه لتقييم درجة اعمال السنه . 7-3

 امتحان نهاية الفصل الدراسى . 7-4
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 التوقيت -ب

 

 

 االسبوع السابع       Midtermن امتحا 1-بالتقييم 

 امتحان اعمال السنه      االسبوع الخامس عشر 2-بالتقييم 

 2114-6-11ل الدراسى   امتحان نهايى الفص 3-بالتقييم 

 

 توزيع الدرجات -ج

 

 

M.T 25امتحان منتصف الفصل الدراسي % 

 % 75متوسط أعمال السنة 

 151الدرجة من  - %111المجموع الكلي 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -8

 

 مذكرات -أ

 

  C.Dمذكرة المقرر على 

 

 كتب ملزمة  -ب

 

 اليوجد

 كتب مقترحة  -ج

 

 

 –القاهره  –محمد الصاوى محمد مبارك  –لمى اسسه وطرق كتابته البحث الع 1-ج-8

 . 1992المكتبه األكاديميه 

 . 1996 –احمد عبد المنعم حسن ، المكتبه األكاديميه  –اصول البحث العلمى  2-ج-8

-القاهره ، مكتبة اإلشعاع  –محى محمد مسعد  –الطريقه العمليه إلعداد البحث العلمى 

2112 . 

القاهره ، الهيئه المصريه  –محمد زيان عمر  –ث العلمى مناهجه وتقنياته البح 3-ج-8

 . 2112-العامه للكتاب 

دورات علمية أو  -د

 نشرات ...الخ 

 

 

 

 

_________ 

 

 نجوان شحاتهرئيس مجلس القسم العلمى : أ.د/             محمد شاكر محمد عبد الخالقأستاذ المادة :أ.د/ 

 

 التوقيع: ................................................   ............التوقيع :....................

 

 2119-2118تاريخ اعتماده من مجلس القسم :    2119-2118 تاريخ تحرير المقرر :
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