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يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  
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 طريقة االلقاء والمشاركة وحل المشكالت والمناقشة -
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 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
 التقييم طريقة  طريقة التعليم  اسم الوحدة / أو الموضوع 

1 1 
التعرف على الفلسفة  

 وانواعها 

تعاريف أساسية ا: لفلسفة  
 المعرفة العلم التفكير 

المحاضرة +  

 مناقشة 
اختبارات  

 تحريرية

2 1 
التعرف على العلم  

والمعرفة وكيفية  

 استحصالها 

تعاريف أساسية : الفلسفة  
 المعرفة العلم التفكير 

المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

3 1 
عالقة  التعرف على 

 العلم والفلسفة 

المحاضرة +   العالقة بين العلم والفلسفة 

 فيديو توضيحي 
= 

4 1 
القدرة على التفكير  

 الفلسفي المنطقي 

المحاضرة +   التفكير العلمي والتفكير الفلسفي 

 مناقشة 
= 

 فهم فلسفة العلم   1 5
المحاضرة +   فلسفة العلم 

 مناقشة 
= 

6 1 
معرفة البحث العلمي  

 وانواعه 

المحاضرة +   البحث العلمي 

 = فيديو توضيحي 

7 1 
ادراك كيف ان العلم  

 تطور 

المحاضرة +   تطور البحث العلمي 

 = فيديو توضيحي 

8 1 
معرفة السبب من اجل  

 انجاز البحث العلمي 

المحاضرة +   العلمي  البحث  دوافع 

 = فيديو توضيحي 

 تحديد اهمية البحث   1 9
المحاضرة +   العلمي  البحث  أهداف 

 = مناقشة 

10 1 
ابراز اهم خصائص   

 البحث العلمي  

المحاضرة +   العلمي  البحث  خصائص

 مناقشة 
= 

11 1 
معرفة الميادين  

 المختلفة للبحث العلمي 

المحاضرة +   العلمي  البحث  ميادين

 مناقشة 
= 

12 1 
معرفة اهم وابرز  

 البحوث العلمية  

المحاضرة +   العلمي  البحث  أنواع 

 مناقشة 
= 

13 1 
التعلم ماهي الخطوات  

 المطقيقة للقيام بالبحث 

المحاضرة +   العلمي  البحث  خطوات 

 مناقشة 
= 

14 1 
معرفة اهم العوامل  

المؤثرة على البحث  

 بمختلف انواعه 

 البحث  على  المؤثرة العوامل
 العلمي 

المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

      

15 1 
التعلم ماهي االمور  

توفرها للقيام  الواجب 
 بالبحث العلمي . 

 العلمي  البحث مستلزمات 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

16 1 
دراسة واقع البحث  

العلمي والى ما ال اليه  
 . 

 العلمي  البحث واقع
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

17 1 
الدراسة المستفيضة  

لمعرفة محاذير البحث  
 العلمي.

 العلمي  البحث مخاطر
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

18 1 
التعرف منهج البحث  

 العلمي 
المحاضرة +   منهج البحث العلمي 

 مناقشة 
= 

19 1 
تميز اهم خصائص  

 البحث العلمي 
المحاضرة +   العلمي  المنهج  خصائص

 مناقشة 
= 
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 الكتب المقررة المطلوبة  -1
(,منهجية البحث العلمي ، منشورات جامعة حماة 2016)كمال دشلي   

  كلية االقتصاد ، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2
 

( فلسفة مناهج البحث العلمي ، مكتبة مدبول 1999عقيل حسني عقيل )  

الكتب والمراجع التي يوصى بها   (أ

   ،.....()المجالت العلمية ،التقارير  
 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت   (ب 

 .....، 
 مادة الفلسفة  مواقع أالنترنيت المختصة بتعليم وشرح 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

باالعتماد على المصادر الحديثة. استخدام    %15التتجاوز محدودة مقرروبنسبة الضمن  ادةأضافة مفردات للم

 االساليب الحديثة من برامج تعليمية و محاكاة حاسوبية لتسهيل طرح المعلومة على الطالب. 

 

20 1 
حتديد اهم املعاير لتصنيف  

 مناهج البحث العلمي 
 البحث  مناهج تصنيف معايير 

 العلمي 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

21 1 
المنهج التاريخي  معرفة 

 للبحث العلمي 
المحاضرة +   التاريخي  المنهج 

 مناقشة 
= 

22 1 
التعرف وفهم ماهو املنهج  

 الوصفي
المحاضرة +   الوصفي  المنهج 

 مناقشة 
= 

23 1 
المحاضرة +   التجريبي  المنهج  نعرفة المنهج التجريبي 

 مناقشة 
= 

24 1 
دراسة جيدة ملراحل اعداد  

 البحث  
المحاضرة +   ي العلم البحث  إعداد  مراحل 

 مناقشة 
= 

25 1 
التعرق على اهم الطرق  

واسلمها وادقهافي جمع  

 البيانات 

 البحث  ألغراض  البيانات جمع طرق
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

      


