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 بحث التخرج  :مقرر توصيف

 جامعة االندلس
 للعلوم والتقنية

 وحدة ضمان الجودة 

 

Republic of Yemen 

Alandalus University 
 

Quality Assurance Unit 

 

 الدراسات الإسلاميةقسم:  بحث التخرج : مقرر  توصيف  اآلداب والعلوم اإلنسانيةكلية: 
 

  

 : علومات العامة عن المقررأوال: الم

 بحث التخرج  :المقرراسم   .1

 2101071 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3

 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة

3    3 

 الثاني الفصل:      الرابعالمستوى:  المستوى والفصل الدراسي:  .4

 مناهج البحث العلمي،  :()إن وجدتالمقرر السابقة لدراسةالمتطلبات   .5

 ال توجد :()إن وجدتلدراسة المقررالمتطلبات المصاحبة   .6

 سبرنامج البكالوريو :المقررفيها تدريس يتم /التي البرنامج  .7

 العربية لغة تدريس المقرر:  .8

 فصلي نظام الدراسة:  .9

 محاضرات أسلوب الدراسة في البرنامج:  .11

 جامعة األندلس :مكان تدريس المقرر  .11

 مطيع شبالة د/       اسم معد مواصفات المقرر:  .12

    تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .13
 

 

 

 وصف المقرر:ثانيا: 
الدراسثا  فثي تخصث   تخثر   التطبيق العملي لمناهج البحث العملي، بقيام طالب أو أكثر بعمل بحثث يتناول هذا المقرر

 عدد الورق، حجم الخط وغيره.، والشروط الموضوعة من القسم من بشروط وضوابط البحث العلمي املتزماإلسالمية 
 ويطبق فيه ما تم دراسته في مادة مناهج البحث العلمي.

 مخرجات التعلم:ثالثا: 

 :نأن يكون قادرا على أيتوقع من الطالب عند اكمال المقرر بنجاح 

 المعرفة والفهم
a1-  الدراسات اإلسالميةبكيفية عمل البحث العملي في مجال اظهار المعرفة والفهم. 

 a2 –  خطوات عمل البحث العملي توضيح أهم. 

a3 -   مكونات البحث العملي يحدد. 

 المهارات الذهنية
b1 –  خطة البحث وتقرير البحثبين  يربط. 
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 بحث التخرج  :مقرر توصيف

b2 - )يربط بين مقرر مناهج البحث وبين عمل البحث) قاعة بحث 

b3 –  ة في نفس المجالهشابتخطواته ومنهجه في البحث مع األبحاث الميقارن . 

 المهارات العملية المهنية
c1 -  عمل بحث التخرجفي في مقرر مناهج البحث العملي  يستخدم ما تم اخذه . 

c2 –  األبحاث المشابهة في نفس تخصصه ويعكس ذلك على بحثه يقيم. 

c3- .يكتب بحثه  مركزا على  المقدمة والخاتمة  المتضمنتان على منهجه وخالصة بحثه، والنتائح والتوصيات 

 المهارات العامة
d1-   تكليف اثنين أو أكثر بعمل بحث واحديتفاعل بإيجابية ويعمل بكفاءة ضمن زمالئه، وخاصة عند. 

d2 -  البحث واتباع الطرق  بأهمية ويسعى إلى توعية المجتمع   ،البحث العملي وكيفية القيام به يدرس حاجة المجتمع إلى

 .أثره على بقية العلومالصحيحة، و

 

 

 التدريس والتقويم مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجياترابعا: 

  :التدريس والتقويم مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجيةأوال: 
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

a1-  اظهار المعرفة والفهم بكيفية

الدراسات  العملي فيعمل البحث 

 اإلسالمية

 .المحاضرات

 التعلم التعاوني والتعلم الذاتي

 .بالعمل في البحثالتطبيق العملي 

 العرض المرئي وعروض الشرائح

 .المناقشة والمشاركة الجماعية

 تقييم اداء الطالب.

 التقارير

 
 a2 –  توضيح أهم  خطوات عمل

 البحث العملي.

a3 -  مكونات البحث العملي.  يحدد 

 

 التدريس والتقويم:                                                      مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية خامسا:
 استراتيجية التقويم   استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 

b1 – خطة البحث وتقرير  يربط  بين

 البحث.

 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

 .قاعة المكتبة التطبيق العملي في

 .التعليم التعاوني

 تقيم األداء

 تقيم التدريب

 .تقيم البحث
b2 -  يربط بين مقرر مناهج البحث

 بحث التخرجوبين عمل 

b3 –  يقارن خطواته ومنهجه في

البحث مع األبحاث المتشابهة في نفس 

 المجال .

 

 :التدريس والتقويم باستراتيجية مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( :سادسا
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر 

c1 -  يستخدم ما تم اخذه  في مقرر

عمل بحث في  مناهج البحث العملي 

 التخرج .

 التكليفات 
 النقاش. مجموعات 

 التعلم الذاتي.
 التعلم التعاوني.
 حل المشكالت

 األسئلة القصيرة.
 تقيم التكليفات. 

 .مالحظة األداء
 

c2 –  يقيم األبحاث المشابهة في نفس

 تخصصه ويعكس ذلك على بحثه .

c3-   يكتب بحثه  مركزا على

المقدمة والخاتمة  المتضمنتان على 

منهجه وخالصة بحثه، والنتائح 

 والتوصيات.

                                                            :التدريس والتقويم ةمواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجي: سابعا 
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 بحث التخرج  :مقرر توصيف

المهارات المهنية مخرجات المقرر/ 

 والعملية
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس

d1-   يتفاعل بإيجابية ويعمل بكفاءة

ضمن زمالئه، وخاصة عند تكليف 

 اثنين أو أكثر بعمل بحث واحد.

 التعليم الذاتي، التعلم التعاوني
 تمثيل األدوار.

 والمشاريع والتكليفات. 
 والمناقشة. 

 الحالة.وأسلوب دراسة 

 المالحظة.
 تقيم التقارير والتكاليف والواجبات.

 واألسئلة القصيرة. 
 

d2 -   يدرس حاجة المجتمع إلى

البحث العملي وكيفية القيام به،  

ويسعى إلى توعية المجتمع بأهمية  

البحث واتباع الطرق الصحيحة، 

 وأثره على بقية العلوم.
 

 

موضوعات المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم : ثامنا

 المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.  

 وحدات /مواضيع محتوى المقرر

 الجانب النظري والعملي                                                          أوال:

الر

 قم
 المواضيع التفصيلية موضوعات المقرروحدات/ 

عدد 

 األسابيع

الساعا

ت 

 الفعلية

رموز 

مخرجات 

تعلم 

 المقرر

1 

 الجاني النظري
بيان شروط البحث ، وبيان الخطوا ، وعمل 

 الخطة، والمنهج المتبع
1 3 

a1,a2,a

3,b1b2.

b3,c1, 

d1, 

2 

 الجانب العملي
الطالب في قيامة بعمل البحث وتوجيه  متابعة

من قبل المشرف حتى يتم طباعة البحث 
 وإخراجه على الوجه الصحيح.

14 42 

a1,a2,a

3,b1,b2

,c1,c2,

c3,d1,d

2 

54 15 إجمالي األسابيع والساعات  
 

 

 

 استراتيجية التدريس:: تاسعا

 المحاضرة -1

 الحوار والمناقشة. -2

 مجموعات النقاش. -3

 .قبله االبتدائيةالتكليف بالبحث، والتكليفات  -4

 ، دراسة الحالة.التعلم التعاونيحل المشكالت، العصف الذهني، والتعلم الذاتي،  -5

 التدريبات العملية. -6
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 بحث التخرج  :مقرر توصيف

 

I. :التعيينات والتكليفات 
 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم التكليف/النشاط الرقم

مراجعة مادة مناهج البحث  1

العملي وتخليص أهم النقاط 

 المتبعة في عمل البحث العملي

a1,a2,a3,b1,b2.b3,d1,d2 0 طوال الفصل 

اختيار خمس مواضيع لك  2

طالب أو اكثر على أن يختار 

 المشرف  

a1,a2,a3,b1,b2.b3,d1,d2 2 الثامن 

 2 الثالث c1,c2,c3,d1,d2 عمل  خطة مبدئية للبحث 3

 تقويم التعلم:: عاشرا

 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة  الرقم

نسبة الدرجة إلى 

يم ودرجة  التق

  النهائي

 المخرجات التي يحققها

1 
اختيار العنوان المناسب ملتزم 

 بالشروط

 الثاني
5 5% 

a1,a2,b1.b2.c1.c2,d1,d2 

2 

للبحث مشتملة على  عمل مقدمة
مقدمة موجز وأهداف البحث، 
وسبب اختيار الموضوع، وأهميته، 

 والمنهج المتبع

 الثالث

20 20% 

a1,a2,b1.b2.c1.c2 

 a1,a2,b1.b2.c1.c2 %10 10 الرابع عمل خطة للبحث 3

4 

، وكيفية  طباعة البحث وتقسيمه
 استخدام المراجع والعزو إليها

الرابع 

حتى 

الرابع 

 عشر

25 25% 

a1,a2,b1.b2.c1.c2 

 a1,a2,b1.b2.c1.c2 %60 60 16 البحث النهائي 5

 :تعلملمصادر ا: الحادي عشر
 )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 : ) ال تزيد عن مرجعين( ةجع الرئيساالمر
 مقرر البحث العلمي المقرر على الطالب في المستوى الثاني. -2

 

 المساعدةالمراجع 

-دار الفكر-لبنان-بيروت-دار الفكر المعاصر ، رجاء وحيد دويدري، البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية -2

 .م2111 -هـ 1421 ، 1، طسورية-دمشق

-هـ2026، 6، طدار الشروق للنشر والتوزيع ، عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان، كتابة البحث العلمي صياغة جديدة -1

 .م2996

 .1، طالمكتبة األزهرية للتراث ، السيد رزق الطويل ، مقدمة في أصول البحث العلمي وتحقيق التراث -2

 وإنترنت:    )إن وجدت( مواد إلكترونية

 اإلصدار الرابع . –الموسوعة الشاملة  -2

 .موقع الجمعية السعودية العلمية  -1

 

 

 

 المقرر. الضوابط والسياسات المتبعة في: الثاني عشر
 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:
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 بحث التخرج  :مقرر توصيف

   والغياب:حضور ال   .1

من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لشؤن الطالب ويحرم من دخول امتحان المادة  %52اذا تغيب الطالب 

 النهائي.

 الحضور المتأخر:    .2

 المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة.يمنع الطالب من دخول 

 كما في الالئحة. ضوابط االختبارات واالمتحانات   .3

يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت    :المشاريعو التكليفات / المهام  .4

 المحدد.

 بعد. يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة :الغش   .5

 يفصل سنه من الدراسة. :نتحالاال  .6
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 بحث التخرجخطة مقرر: 
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 بحث التخرج  :مقرر توصيف

 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

مطيع محمد شبالةد/  / أسبوعيا(2)  الساعات المكتبية  االسم 

 المكان ورقم الهاتف  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

 البريد اإللكتروني       
 
 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 بحث التخرج :اسم المقرر  .1

 2101071 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

3    3 

 الثاني، الفصل الرابعالمستوى  المستوى والفصل الدراسي:  .4

 مناهج البحث العلمي :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  .5

 ال توجد (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت  .6

 بكاريوس :البرنامج/ البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر  .7

 العربية :لغة تدريس المقرر  .8

 الجامعة مكان تدريس المقرر:   .9

 
III. المقرر الدراسي:  وصف 

يتناول هذا المقرر التطبيق العملي لمناهج البحث العملي، بقيام طالب أو أكثر بعمل بحث تخر   في تخصث  الدراسثا  

 اإلسالمية ملتزما بشروط وضوابط البحث العلمي، والشروط الموضوعة من القسم من عدد الورق، حجم الخثط وغيثره.

 مادة مناهج البحث العلمي. ويطبق فيه ما تم دراسته في

 
IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 :نأن يكون قادرا على أيتوقع من الطالب عند اكمال المقرر بنجاح 

 المعرفة والفهم
a1-  الدراسات اإلسالميةاظهار المعرفة والفهم بكيفية عمل البحث العملي في مجال. 

 a2 – .توضيح أهم  خطوات عمل البحث العملي 

a3 -   مكونات البحث العملي. يحدد 

 المهارات الذهنية
b1 –  بين خطة البحث وتقرير البحث يربط. 

b2 - )يربط بين مقرر مناهج البحث وبين عمل البحث) قاعة بحث 

b3 – يقارن خطواته ومنهجه في البحث مع األبحاث المتشابهة في نفس المجال . 

 المهارات العملية المهنية



 

9 

 

 بحث التخرج  :مقرر توصيف

c1 -  عمل بحث التخرج  في مقرر مناهج البحث العملي في يستخدم ما تم اخذه. 

c2 –  يقيم األبحاث المشابهة في نفس تخصصه ويعكس ذلك على بحثه. 

c3- .يكتب بحثه  مركزا على  المقدمة والخاتمة  المتضمنتان على منهجه وخالصة بحثه، والنتائح والتوصيات 

 المهارات العامة
d1-  تكليف اثنين أو أكثر بعمل بحث واحدبإيجابية ويعمل بكفاءة ضمن زمالئه، وخاصة عند  يتفاعل. 

d2 -  البحث واتباع الطرق  ويسعى إلى توعية المجتمع بأهمية   البحث العملي وكيفية القيام به، يدرس حاجة المجتمع إلى

 أثره على بقية العلوم.الصحيحة، و

  

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري
ةالساعات الفعلي عدد األسابيع المواضيع التفصيلية وحدات/ موضوعات المقرر الرقم  

بيان شروط البحث ، وبيان  الجاني النظري 1
الخطوا ، وعمل الخطة، والمنهج 

 المتبع

1 3 

الطالب في قيامة بعمل  متابعة الجانب العملي 2
البحث وتوجيه من قبل المشرف 
حتى يتم طباعة البحث وإخراجه 

 على الوجه الصحيح.

14 42 

 05 25 إجمالي األسابيع والساعات

 
 

VI. استراتيجية التدريس 

 المحاضرة -2

 الحوار والمناقشة.  -1

 مجموعات النقاش. -2

 التكليفات الفردية والجماعية. -0

 الذهني، والتعلم الذاتي، لعب األدوار، دراسة الحالة. حل المشكالت، العصف -5

 التدريبات العملية. -6

 
 

 

VII. :التكليفات / المهام 

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع التكليف/النشاط الرقم
مراجعة مادة مناهج البحث العملي  1

وتخليص أهم النقاط المتبعة في 

 عمل البحث العملي

 a1,a2,a3,b1,b2.b3,d1,d2 طوال الفصل

اختيار خمس مواضيع لك طالب أو  2

 اكثر على أن يختار المشرف  

 a1,a2,a3,b1,b2.b3,d1,d2 الثامن

 c1,c2,c3,d1,d2 الثالث عمل  خطة مبدئية للبحث 3
 
 
 

VIII. :تقويم التعلم 

 موضوعات التقويم الرقم
موعد التقويم/ 

 اليوم والتاريخ
 الدرجة

 الوزن النسبي 

)نسبة الدرجة إلى 
 التقويم النهائي(درجة  
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 بحث التخرج  :مقرر توصيف

 %5 5 الثاني اختيار العنوان المناسب ملتزم بالشروط 1

عمل مقدمة للبحث مشتملة على مقدمة موجز  2
وأهداف البحث، وسبب اختيار الموضوع، 

 وأهميته، والمنهج المتبع

 %20 20 الثالث

 %10 10 الرابع عمل خطة للبحث 3

، وكيفية استخدام  طباعة البحث وتقسيمه 4
 المراجع والعزو إليها

ع الرابع حتى الراب

 %25 25 عشر

 %60 60 16 البحث النهائي 5

 %111 100 المجموع 

 

IX. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئيسة: .1

 .مقرر البحث العلمي المقرر على الطالب في المستوى الثاني 

 

 المراجع المساعدة: .2
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