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  مناھج البحث العلمي  اسم المادة

  )ا'ول والثانيالفصل (الدراسة ا'ولية     مقرر الفصل

  تعريف الطلبة على اھمية و ماھية البحوث العلمية و المنھجية المستخدمة 'نجازھا  اھداف المادة

  التفاصيل ا�ساسية للمادة
البحوث العلمية ،  محتويات البحث العلمي ، المنھجية المتبعة في كتابة البحوث ،  التعرف على انواع

آلية كتابة البحوث العلمية ، طرق ا'ست6ل وأختيار العينات و طرق التحليل و التوثيق واعداد قائمة 
  المصادر

  علم مناھج البحث ، ابو طالب محمد سعيد  الكتب المنھجية

  المصادر الخارجية

تأليف جون بست ، : تأليف فان دالين ، مناھج البحث التربوي: مناھج البحث في التربية وعلم النفس 
تأليف : تأليف احمد شلبي ، مناھج البحث ا'دبي : ترجمة عبد العزيز الغنام ، كيف تكتب بحثاً او رسالة 

تح الباب ، طرائق البحث العلمي تأليف عبد الحليم ف: علي جواد الطاھر ، البحث في الفن والتربية الفنية 
تأليف عامر ابراھيم : تأليف وجيه محجوب ، البحث العلمي ، دليل الطالب في الكتابة والمكتبة والبحث :

  قنديلجي

  تقديرات الفصل

البحث   الفصل الدراسي ا?ول
  الصفي

الفصل الدراسي 
  الثاني

البحث 
  الصفي

  ا'متحان النھائي

20%  5%  20%  5%  50%  

يقوم الطلبة بأعداد بحث في احد المواضيع الفنية وبصورة تراتبية وتسلسلية بالتطابق مع المفردات   معلومات اضافية
  .ويتم انجازه في نھاية الفترة الدراسية . الدراسية النظرية ا'سبوعية 
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وع
سب

ا'
  

  الم6حظات  المادة العملية  المادة النظرية  التاريخ

      الطلبة بطبيعة مناھج البحث العلميتعريف   17/10   .1
      ا'ط6ع على نماذج للبحوث وتقديم ملخص ?حدھا  24/10   .2
      التعرف على انواع المناھج البحثية  31/10   .3
      ا'ط6ع على محتويات البحث العلمي  7/11   .4
      استعراض عناوين لبحث علمي ومناقشتھا واختيار واحد  14/11   .5
      اعداد خطة البحثالتعرف على طرق   21/11   .6
      التعرف على كيفية اختيار المشكلة   28/11   .7
      ا'ط6ع على كيفية تحديد ا'ھمية وتثبيت ا'ھداف والحدود  5/12   .8
      تقديم خطة مقترحة ومناقشتھا وتقويمھا لغرض اعتمادھا  12/12   .9

      ا'ستمرار بعرض الخطط البحثية واعتمادھا لجميع الطلبة  19/12   .10
      شرح لطبيعة ا'طار النظري وكيفية مراجعة المصادر  26/12   .11
      توضيح كيفية اختيار المباحث في ا'طار النظري  2/1   .12
      ا'ط6ع على طرق تحديد المحاور للمباحث النظرية  9/1   .13
      ا'ط6ع على تصميم ورقة ا'ست6ل وكيفية كتابة ا'ست6ل   16/1   .14
      اجراء امتحان نھاية الفصل ا?ول   6/2   .15

 عطلة نصف السنة

      شرح وتوضيح اجراءات البحث العلمي  13/2   .16
      شرح موضوعة مجتمع البحث  وعينة البحث  20/2   .17
      ا'ط6ع على طرق اختيار العينات  27/2   .18
      التعرف على اMليات المستخدمة في تحليل العينات  5/3   .19
      شرح وتوضيح ?نواع ادوات البحث  12/3   .20
      التعرف على طرق استخدام ادوات البحث  19/3   .21
      التعريف بنتائج البحث وشرح لطريقة الوصول الٮھا   26/3   .22
      توضيح وشرح Mلية استخراج ا'ستنتاجات  2/4   .23
      تعريف بماھية التوصيات  وكيفية  تثبيتھا  9/4   .24
      ا'ط6ع على طريقة تثبيت المقترحات  16/4   .25
      التعرف على طريقة كتابة المصادر من مختلف انواعھا  23/4   .26
      شرح كيفية تثبيت قائمة الصادر والمراجع في نھاية البحث  30/4   .27
      التعرف على ا'نواع ا'خرى لكتابة البحوث العلمية  7/5   .28
      متابعة انجاز البحث الصفي   14/5   .29
      اجراء امتحان نھاية الفصل الثاني  21/5   .30

  

 ا'ستاذ                                                                             توقيع العميدتوقيع 
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Course Weekly Outline  

Saad ali albasri Course Instructor 

Albasri_saad@yahoo.com E_mail 

Research Methodology  Title 

Preliminary study – Chapter one & two Course Coordinator  
Inform students of the importance and nature of scientific research and the 

methodology used to accomplish  Course Objective  

Identify the types of scientific research, the contents of scientific research, 

the methodology used in the writing of research, writing mechanism of 

scientific research, methods of quotation and sampling selection methods 

of analysis, documentation, and compile the list of sources  
Course Description 

Science of Research Methodology 

By: abutalib mohammed Saaed  

Textbook 

Research Methods in Education and Psychology 

By: Van Dalen 

Educational Research Methods  

By: John Best 

Translated by: Abdul-Aziz AlGhanam  

How to write a letter or research 

By: Ahmed Shalabi 

Literary Research Methods 

By: Ali Jawad AlTaher  

Research in Art and Art Education 

By: abdulhaleem fatih albab 

Methods of scientific research 

By: Wajeh Mahjub  

Scientific research student guide  

By: Amir Ibrahem kindle 

References 

Final Exam Quizzes  
Term 2 

Tests 
Quizzes Term1 Tests 

Course Assessment 

50% 5% 20% 5% 20% 

The students prepare a paper in one of the artistic subjects, and in 

chronological order matching the weekly theoretical terms and it is  

accomplished at the end of the study period  

General Notes 
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Course Weekly Outline  

Notes 

Lab.Experim

ent 

Assignments 

Topics Covered Date week 

    Acquaint students with the nature of scientific 

research methods  
17/10 1 

    View examples of research and present a 

summary of one  
24/10 2  

    Identify the types of research approaches  31/10 3 

    view the contents of scientific research  7/11 4 

    Review titles of the scientific research and discuss 

and select one  
14/11 5 

    Identify methods of preparing the research plan  21/11 6 

    Learn how to choose the problem 28/11 7 

    See how to select and install the important goals 

and limits  
5/12 8 

    Submit a proposed plan and discuss it  and 

evaluating it for the approving  
12/12 9 

    Continue to offer research planning and approval 

for all students 
19/12 10  

    Explain the nature of theoretical framework  and 

how to review the sources  
26/12 11  

    Explain how to choose the research work in the 

theoretical framework 

 

2/1 12 

    View ways to determine the pivots of theoretical 

research 
9/1 13 

    View the design of the introduction paper and 

how it written 
16/1 14 

    First part examination 6/2 15 

Half-year Break  

    Explain and clarify the procedures of scientific 

research 
13/2 16 

    Explain the research sample and society 20/2 17 

    Introducing the mechanism used in sample 27/2 18  
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analysis 

    the way of using the research analysis 5/3 19 

    Explain and clarify the types of research tools 12/3 20 

    Introducing the way of using the research tools 19/3 21 

    Introducing the research results and explain the 

methods to reach 
26/3 22 

    Clarify and explain the mechanism of extracting 

the conclusions 
2/4 23 

    Explain the recommendations 9/4 24 

    View the ways of  fixing the recommendations 16/4 25 

    Introducing the ways of writing the different 

types of sources 
23/4 26 

    Explain how to fixing the list of sources in the end 

of research 
30/4 27 

    Introduce the other methods of writing the 

scientific research 
7/5 28 

    Follow-up the accomplish of the assignments 14/5 29 

    Second part examination 21/5 30 

  
  
  

Instructor Signature                                                            Dean Signature 

 


