جامعة  :اإلسكندرية
كلية :الفنون الجميلة.
قسم :إعدادى فنون عام
توصٌف مقرر دراسً
 -1بيانات المقرر
الرمز الكودي :
ف ك 7 -1-

اسم المقرر :أصول البحث العلمً ومناهج
التفكٌر ()E

التخصص  :إعدادي فنون
عام
زمن االمتحان  2 :ساعة
 -2هدف المقرر :

الفرقة إعدادى فنون– الفصل الدراسً الثانً

عدد الوحدات الدراسٌة  :ساعتان أسبوعٌا
اعمال السنة  44 :درجة

االمتحان  64 :درجة

نظري

2

المجموع  144درجة

ٌهدف هذا المقرر إلى تعرٌف الطالب بأهم المناهج المستخدمة فً البحث العلمً ،وكٌفٌة كتابته وتطبٌقه .

 -3المستهدف من تدريس المقرر  :في نهايه هذا المقرر يجب ان يكون الطالب قادر علي :
أ -المعرفة والفهم :

أ 1-تحصٌل المعلومات من مصادر معرفٌة متنوعة .
أ 2-دراسه الصٌغ البحثٌة الرئٌسة فً مجال التخصص  ،ومناهج البحث وأدواته وأسالٌب القٌاس .
أ 3-تطبٌق هذه المعارف والمهارات المكتسبة فً مجاالت الحٌاة العملٌة المختلفة .
أٌ 4-طبق البحوث العلمٌة الحدٌثة فً مجال عمل الطالب

ب -المهارات الذهنٌة

ب 1-استخدام المنهج العلمً فً التفكٌر وطرق االستدالل .

:

ب 2-استخدام الفكر النقدي .
ب 3-تحدٌد المشكالت العلمٌة واقتراح الحلول لها .
ب 4-طرح أسئلة بحثٌة .

جـ -المهارات

جٌ 1-شارك فً المناقشات العلمٌة .

المهنٌة الخاصة

جٌ 2-ستخدم المنطق السلٌم فً استنباط القضاٌا .

بالمقرر :

ج 3-وضع حلول لألسئلة البحثٌة .
جٌ 4-حلل اآلراء البحثٌة السابقة وٌتخذ رأي خاص به .

د  -المهارات العامة
:

د 1-العمل الجماعً بروح فرٌق العمل .
دٌ 2-دٌر فرٌق العمل وٌتواصل فً التفاعل .
د 3-استخدام المصطلحات العلمٌة السلٌمة للبحث العلمً باللغه االنجلٌزٌه والعربٌه .

 -4محتوى المقرر:

األسبوع
األول
الثانً
الثالث
الرابع

2

2

-

2

2

-

2

2

-

مناقشه انواع البحوث العلمٌة ومواصفات الباحث
الجٌد

2

2

2

2

-

2

2

-

2

2

-

الثامن
التاسع

مناهج البحث وانواعه

2
2

2
2

-

العاشر

مفهوم المالحظة وخطواتها وشروطها .

2

2

-

الحادي عشر
الثانً عشر

اخالقٌات ومبادي البحث العلمً .
االقتباس ومناهجه وقواعده فً البحث العلمً .

2
2

2
2

-

اسلوب كتابه البحث العلمً

2
2

2
2

-

السادس
السابع

 -6أساليب التعليم
والتعلم للطالب
ذوى القدرات
المحدودة

شرح النقاط الرئٌسٌة للمنهج
 تقٌم عام للمقرر وطرٌقه تدرٌسه . شرح العالقة بٌن الطالب والمقرروطرٌقهالتدرٌس.
مناقشه والتعرف علً اهمٌه البحث العلمً
وتجمٌع المصطلحات
اهم خطوات وقواعد البحث العلمً.

-

الخامس

 -5أساليب التعليم
والتعلم

المحاضرة

عدد
الساعات

االستدالل وانواعه وشروطه .
مراجعه ما تم دراسته .
امتحان المٌد ترم .

الثالث عشر
الرابع عشر
مراجعه ما تم دراسته وتسلٌم االبحاث
الخامس
2
2
عشر
 1-5استخدام طرٌقة التحلٌل لألفكار والمدارس العلمٌة .
 2-5تحضٌر الطالب للمحاضرة .
 3-5طرح المحاضرة فً صورة أسئلة .
 4-5شرح المحاضرة عن طرٌق العصف الذهنً.
 3-5طرح أسئلة من قبل الطلبة .
 1-6محاولة طرح األفكار بطرٌقة مبسطة 2-6 .العمل على التواصل بشكل مستمر معهم.
 2-6للوقوف على التطورات المختلفة لمدى استٌعاب الطالب للمادة العلمٌة .
 3-6إجراء المراجعات واالختبارات بشكل دوري .

 -7تقويم الطــالب :
أ -األساليب
المستخدمة

نظري

عملً

-7أ 1.عرض تحضٌرالطالب فً موضوع المحاضرة  ،وعمل اختبارات موضوعٌة
( شفوٌة وتحرٌرٌة )  .لتقٌٌم  :المعرفة والفهم .
-7أ 2.عمل ابحاث ( ورقات بحثٌه ) وتعلٌقات  .لتقٌٌم  :المهارات العامة .
-7أ 3.تحدٌد المصطلحات البحثٌه باللغه العربٌه واالنجلٌزٌه .

-

-7ب 1.التقٌٌم  midterm :1األسبوع  :السابع .

ب -التوقيت

-7ب 2.التقٌٌم 2:االختبار التحريرى األسبوع  :نهاية الفصل الدراسى .
جـ -توزيع الدرجات

اعمال السنة  40 :درجة ( 25+ midterm 15باقً اعمال السنه ( 10القاء البحث  5 ،المصطلحات 10 ،
االمتحان  60 :درجة

البحث اخٌر شامل )

المجموع  100درجة

 -8قائمة الكتب الدراسية والمراجع :
مذكرات المنهج الخاصه ب دمنً علً رجب .

أ -مذكرات
ب -كتب ملزمة

*أ.د ماهر عبد القادر  :أصول البحث العلمى.
* ا.د محمد شاكر  :مدخل أصول البحث .

جـ -كتب مقترحة
* البحث العلمً اسسه وطرق كتابته  .محمد الصاوي محمد مبارك  .القاهره  .المكتبه االكادٌمٌه 1992
* اصول البحث .د عبد الهادي الفضالً  .مؤسسه دار الكتاب االسالمً .
* اصول البحث العلمً ومناهجه  .د احمد بدر  .المكتبه االكاٌمٌه .
* قاموس البحث العلمً  .مصطفً زاٌد .النسر الذهبً للطباعه .االسكندرٌه .1999
* مقدمه فً البحث العلمً  .د رحٌم ٌوسف  .دار دجله . 2008
د – دوريات علمية
أو نشرات  ...الخ

------------------------

استاذ الواده  :د /منً علً رجب
مدرس بقسم التصوٌر تخصص جداري

إعتواده في هجلس القسن :

2019/ /

المشرف االكادٌمً للفرقه إعدادي فنون
أ .م  .د /هحود كشك

