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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات معتمدة 3 المعتمدة:الساعات  .1

 المقرر:نوع  .2

 اختياري   ☐ إجباري   ☒ 

  لرابعا :          يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 المتطلبات السابقة لهذا المقرر  .4

 مناهج البحث في التربية وعلم النفس  -

 اإلحصاء التربوي -
 حلقة بحث في تقنيات التعليم -

 المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر  .5

 ال يوجد متطلبات متزامنة مع هذا المقرر.

 :نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

   المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

 %100 45 سيمنارات  5

 )على مستوى الفصل الدراسي( االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

  محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

 20 حلقات بحث 3

 25 تطبيقات وتدريب عملي 4

 45 اإلجمالي
 

 المقرر ومخرجاته التعليمية: هدف -ب
 وصف العام للمقرر:ال. 1

في   وع بحث تخرجلمشربحث العلمي من خالل تسجيله للمن مهارات المقرر تطبيقاً عملياً لكل ما تعلمه الطالب هذا يتناول      

 مجال تقنية التعليم.

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

ارف عليها، وفق مناهج البحث المتعلحل مشكلة في مجال تقنية التعليم من تطبيق خطوات البحث العلمي  تمكين الطالب     

  وبأفضل المعايير العلمية.

 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 1ع .يشرح أهم القواعد المنظمة ألخالقيات البحث العلمي بجامعة بيشة 1.1

 2ع .والرسالة العلمية في مجال تقنية التعليميفرق بين مفهوم مشروع البحث  1.2

 1ع يحدد أهم معايير الحكم على كل عناصر مشروع بحث التخرج 1.3

  المهارات 2

 4م يكتب االطار النظري والدراسات السابقة 2.1

 4م يختار مجتمع البحث وعينته بالطريقة العلمية المناسبة 2.2

 4م يطبق أداة بحثية بعد التأكد من صدقها وثباتها 2.3

 4م يناقش نتائج مشروع البحث في ضوء الدراسات السابقة 2.4

  القيم 3

 1ق على حقوق الملكية الفكريةيلتزم باألمانة العلمية ويحافظ  3.1
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 2ق في تحليل البيانات البحثيةيتحرى الدقة والمصداقية  3.2
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 
البحث العلمي  القواعد المنظمة ألخالقياتاالطالع على دليل كتابة الرسااااااائل العلمية بكلية التربية ، و

 بجامعة بيشة
3 

 3 اكتشاف الفجوة البحثية في مجال تقنيات التعليم وتحديدها 2

 3 وفق المعايير العلميةصياغة عنوان المشروع البحثي  3

  كتابة الصفحات األولى للمشروع البحثي 4

4 
لبحث، كتابة االطار العام للمشاااروع البحثي مشاااتمالً على )مقدمة مختصااارة، مشاااكلة البحث، أسااا لة ا

 حدود البحث، ومصطلحات البحث( أهمية البحث،أهداف البحث، 
6 

 3 كتابة االطار النظري والدراسات السابقة  5

 3 تصميم مشروع البحث واختيار منهجيته العلمية 7

 3 إعداد وتقنين األدوات البحثية 8

 3 بةطرق ومعايير اختيار عينة مشروع البحث، واختيار األساليب والمعالجات اإلحصائية المناس 9

 6 الوصول للنتائج وتفسيرها ومناقشتها 10

11 
اليب والتأكد من أسااااوالتدقيق اللغوي لكل صاااافحاته، اعداد تقرير مشااااروع البحث بصااااورته النهائية 

 APAوفق أحدث إصدارات جمعية علم النفس األمريكية  التوثيق في المتن والمراجع
6 

 3 المحكمة أو المؤتمرات في المجالتهي ة مشروع البحث للنشر في المجالت العلمية  12

 3 تطبيق مهارات النقاش الفعال مع األقران أو المشرف العلمي لمقرر مشروع بحث التخرج   13

 45 المجموع

 

 د. التدريس والتقييم:
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 
يشاااااارح أهم القواعااد المنظمااة ألخالقيااات البحااث 

 العلمي بجامعة بيشة
 ة المناقش -

 ورش عمل -

 والعصف الذهني -

 والتعلم الذاتي -

 1.2 تقييم ورش العمل
والرسااااالة العلمية يفرق بين مفهوم مشااااروع البحث 

 في مجال تقنية التعليم

1.3 
يحدد أهم معايير الحكم على كل عناصاااار مشااااروع 

 بحث التخرج

 المهارات 2.0

 يكتب االطار النظري والدراسات السابقة 2.1

 التعلم الذاتي -

 التعلم القائم على المشروعات-

 المالحظةبطاقة  -

والتقييم المستمر القائم على -

 المشروع

2.2 
يختاااار مجتمع البحاااث وعينتاااه باااالطريقاااة العلمياااة 

 المناسبة

 يطبق أداة بحثية بعد التأكد من صدقها وثباتها 2.3

2.4 
يناقش نتائج مشااااروع البحث في ضااااوء الدراسااااات 

 السابقة

 القيم 3.0

3.1 
ية  نة العلمياة ويحاافظ على حقوق الملك باألما يلتزم 

 الفكرية

 العمل الجماعي والتعاوني-

 لمشروع المشترك.-

 

 المالحظة المباشرة

 ةيتحرى الدقة والمصداقية في تحليل البيانات البحثي 3.2
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 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

درجة  إجماليمن 

 يميالتق

 %60 على مدار الفصل    المشروع البحثي 1

 %40 الفصل الدراسينهاية  أستاذ المقرر وعضوين من داخل القسم : من ة)لجنة تحكيم( مكون 2

 %100 - المجموع 3
 

 

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 

 :التالي النحو عل والنصح المشورة لتقديم التدريس هيئة أعضاء تواجد
 .المقرر بأساتذة الخاصة المكتبية الساعات خالل  -
 .اإللكتروني البريد  -
 للمقرر. االجتماعي التواصل وسائل عبر التواصل -

 .بورد البالك على والمناقشة الحوار منتدى - 

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

 للمقرر المراجع الرئيسة

مناهج البحث في هـ(. 1433رمود، ربيع عبد العظيم، والظاهري، يحيي بن حميد. )

 .. خوارزم العلمية للنشر والتوزيع تقنيات التعليم اإللكتروني

 عبد المحسن) المزجيةـ  النوعيةـ  الكمية :تصميم البحوث(. 2018جون، كريسول. )

ي للنشر والتوزيع. )نشر العمل األصل دار المسيلة، مترجم(. عايض القحطاني

2014.) 

 

 المساندةالمراجع 

لفهم وتحليل  SPSS(: النظام االحصائي 2012، عباس )الزعبي، بالل، والطالفحة

 دار وائل. .البيانات اإلحصائية، الطبعة الثالثة

 .امسةالخالمدخل إلى البحث في العلوم السلوكية. الطبعة  .(2006) العساف، صالح محمد

 .كتبة العبيكانم

. لثةالثاة مناهج البحث في التربية وعلم النفس، الطبع. (2006) أبوعالم، رجاء محمد

 .النشر للجامعاتدار 
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 اإللكترونيةالمصادر 

ي مناهج البحث فهـ(. 1433رمود، ربيع عبد العظيم، والظاهري، يحيي بن حميد. ) -

 . خوارزم العلمية للنشر والتوزيع تقنيات التعليم اإللكتروني

(. حلقات نقاش 2021.)مركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم والرياضيات

  https://www.youtube.com/c/ecsme/playlists.علمية]اليوتيوب[

]دورات متعددة،  (. برنامج الجدارات البحثية2021المكتبة الرقمية السعودية. )

 ا https://www.youtube.com/c/SDLKSA/playlistsاليوتيوب[.

دليل االرشادي لكتابة الرسائل العلمية بكلية التربية بجامعة بيشة، ومتوفر على الرابط:   ال

-1442/1441-https://www.ub.edu.sa/web/dgs/ - 

يوجد ال ىأخر  

 المطلوبة:التعليمية والبحثية  المرافق والتجهيزات .2

 متطلبات المقرر العناصر

 .بالقسم قاعات المحاضرات ومعامل تقنيات التعليم o المرافق

 التجهيزات التقنية

 

o .أجهزة الكمبيوتر الشخصية 
o جميع قاعات التدريس. جهاز عرض البيانات في 
o .السبورات الذكية 
o .معمل التعلم اإللكتروني بالكلية 
o المكتبة الرقمية 

 

 ال يوجد ) ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

واستراتيجياته وطرق  فعالية التدريس

 التقويم وجودة مصادر التعلم

 
 لجنة التطوير والجودة – الطالب

 .استبيانات رضا الطالب عن المقرر

 

 تقرير المقرر   البرنامج ياداتق -عضو هيئة التدريس  مخرجات التعلم

 

 ح. اعتماد التوصيف 
 مجلس قسم تقنيات التعليم جهة االعتماد

 6 رقم الجلسة

 هـ15/3/1442 تاريخ الجلسة

 

https://www.youtube.com/c/ecsme/playlists
https://www.youtube.com/c/SDLKSA/playlistsا
https://www.youtube.com/c/SDLKSA/playlistsا
https://www.ub.edu.sa/web/dgs/-1442/1441-

