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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
2

 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر:

☐ اختياري

☐ إجباري
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 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا

 .6نمط الدراسة
م

المقرر (إن وجدت)

(اختر كل ما ينطبق)

1

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية

2
3
4
5

التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
30

النسبة
%100

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو إستوديو
2
حلقات بحث
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
18
4

4
4

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التي تسهم في تحقيق مخرجات التعلم للمقرر  ،ويشمل ذلك ::جميكع أنشكطة الكتعلم ،مثكل :سكاعات االسكتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يتناول المقرر دراسة مناهج البحث وقواعده وأساليبه ومناهج تحقيق التراث نظريا وعمليا ،وطرق اإلفادة من الحاسب اآللي.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
ً
إعداد الطالب فكريا ً وعلميا للقيام بمهمة البحث بكل أنواعه ومستوياته ،واالستفادة من أمهات المصادر.
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 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
1...
2
2.1
2.2
2.3
2...
3
3.1
3.2
3.3
3...

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعارف
أن يتعرف الطالب على منهجية البحث العلمي وأصوله ومصطلحاته .
أن يكتسب الطالب المهارات الالزمة للبحث العلمي.

المهارات
أن يطبق الطالب مناهج البحث العلمي ومناهج تحقيق النصوص .
أن يستخدم الطالب المكتبة وإحسان االستفادة منها.

الكفاءات

ج .موضوعات المقرر
م

قائمة الموضوعات

ساعات االتصال

1

أوال :تعريف المصطلحات األساسية
ثانيا :البحث ومراحله .
 -1تعريف البحث.
 -2أغراض البحث.
 -3أنواع البحوث العلميــة  :أ -البحــث الصــفي ب -رســالة ماجســتير ج -أطروحــة الــدكتورا د-
بحوث علمية اخرى
 -4اإلشراف العلمي.
 -5الصفات الالزمة للباحث.
 -6أدوات البحــث القــراءة االســتبانات المكتوبــة  .االســتبانات الشــفوية المالح،ــة ،التجربــة،
البطاقات ،دفتر المعلومات ،الخــرائط والرســوم  ،الوثــائق العلميــة ،اإلحصــاءات العلميــة،
العينات  ،الوثائق والملفات على الحاسوب.
 -7خطوات البحث
 1اختيار الموضوع وتعيين عنوانه.
 2خطة البحث وعناصرها.
أ -المقدمة الموضوع وأهمية بحثه  ،الدراسات السابقة  ،منهج البحث .
ب -التمهيد .
ج -صلب الموضوع .
د -الخاتمة .
 -8أنموذج لخطة البحث :
 3تجميع المصادر.
 -4جمع المادة العلمية وصياغتها .
 -5التوثيق والتعليقات والحواشي
 -6كتابة الخاتمة .
 7كتابة المقدمة.
 8نسخ البحث ومقابلة المطبوع باألصل
 -9الفهارس أنواعها وكيفيتها
-10المالحق
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 - 9عالمات الترقيم
 -10أنواع مناهج البحث
 -11قواعد المعلومات والبحث عبر الحاسب اآللي
 -12البحث في شكله األخير
أ -ترتيب الرسائل العلمية وتنسيقها.
ب -طباعة الرسائل العلمية .
 -13مناقشة الرسائل العلمية:
أ -كيف يستعد الدارس للمناقشة .
ب -تقديم الدارس لرسالته خالل المناقشة .
ج -إجراء المناقشة
هـ -معايير تقديم الرسائل العلمي.
ثالثا ً – تحقيق المخطوطات
مدخل:
أهمية المخطوطات .مكانتها ،وجوب العناية بها.
تعريف المخطوط.
تعريف التحقيق وبيان أهميته  .وصفات المحقق.
أهم مراكز المخطوطات.
رابعا ً مراحل تحقيق المخطوط
 -1اختيار المخطوط والحصول عليه .
 -2جمع النسخ.
 -3قراءة المخطوط.
 -4نسخ المخطوط وتنسيقه.
 -5ضبط النص.
 -6مقارنة بين النسخ ،وإثبات الفروق بينها في الحواشي.
 -7التعليقــات .تخــريج اآليــات  ،تخــريج األحاديــث ،واألمثــال واألشــعار ،وتوثيــق النقــول ،
وتعريــف األعــالم ،واألمــاكن ،والبلــدان ،والمصــطلحات ،وشــرح الةريــب ،ومناقشــة راء
المؤلف .كتابة الخاتت
 -8إعداد الفهارس.
 -9إعداد قسم الدراسة.
 -10كتابة المقدمة .
 -11الطباعة.
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المجموع
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د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
1

مخرجات التعلم

استراتيجيات التدريس

طرق التقييم

المعارف

1.1

أن يتعــرف الطالــب علــى منهجيــة البحــث العلمــي المحاضرة
العروض التقديمية
وأصوله ومصطلحاته .

2.1

أن يكتســـب الطالـــب المهـــارات الالزمـــة للبحـــث المحاضرة
العروض التقديمية
العلمي.

االختبارات
الواجبات
التقارير العلمية
االختبارات
الواجبات
التقارير العلمية

…
2

1.2

المهارات
أن يطبــق الطالــب منــاهج البحــث العلمــي ومنــاهج المحاضرة
العروض التقديمية
تحقيق النصوص .

االختبارات
الواجبات
التقارير العلمية

5

الرمز
2.2

استراتيجيات التدريس

مخرجات التعلم

أن يســتخدم الطالــب المكتبــة وإحســان االســتفادة المحاضرة
العروض التقديمية
منها.

طرق التقييم
االختبارات
الواجبات
التقارير العلمية

…
3

الكفاءات

1.3
2.3
…
 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4
5
6
7
8

أنشطة التقييم
ورقة عمل
ورقة عمل

توقيت التقييم
(باألسبوع)

4
5
8
12
14

اختبار تحريري
عرض تقديمي
بحث

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
5
5
20
5
20

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

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:

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

المراجع الرئيسة للمقرر

منهج البحث وتحقيق المخطوطات ،د .أكرم ضياء العمري
-1
-2
-3

المراجع المساندة
-4
-5
المصادر اإللكترونية

كتابة البحث العلمي  ،للدكتور  /عبد الوهاب أبو سليمان.
لمحات في المكتبة والبحث والمصادر  ،للدكتور  /محمد عجاج الخطيب.
المرشد الوثيق في مراجع البحث وأصول التحقيق  ،لألستاذين :جاسم اليباسككين ،
وعدنان الرومي.
قواعد تحقيق المخطوطات  ،للدكتور  /صالح الدين المنجد.
م نهج البحث والتحقيق في الدراسات العلمية واإلنسككانية ،عبككد القهككار داود عبككد
العاني

المكتبة الشاملة.
المواقع العلمية على شبكة اإلنترنت ،نحو:

أخرى

الباحث العلميhttp://k-tb.com/ :
الباحث القرآنيhttps://furqan.co/15/61 :
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الباحث الحديثيhttps://sunnah.one/ :

 .2المرافق والتجهيزات التعليمية والبحثية المطلوبة:
متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)
تجهيزات أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

القاعات  ،قاعات العرض
أجهزة العرض
ال يوجد

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

طرق التقييم

المقيمون

فاعلية التدريس

الطالب ورئيس القسم

التقارير

فاعلة طرق تقييم الطالب

أعضاء هسئة التدريس ورئيس القسم

االستبيانات

مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

لجنة الجودة في القسم

التقارير

مصادر التعلم

الطالب

االستبيانات

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

مجلس القسم
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