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 مناهج بحث اعالميمواصفات مقرر: 
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 :مقرر توصيف

 

 

 المعلومات العامة عن المقرر  -1

 1 اسم المقرر اعالميمناهج بحث 

 2 رمز المقرر ورقمه : 221

 محاضرة سمنار عملي تدريب االجمالي
 3 الساعات المعتمدة :

84    1 

 4 المستوى والفصل الدراسي:   الثاني: الفصل الدراسي الثالث

 5 لدراسة المقرر)ان وجدت(المتطلبات السابقة  اليوجد

 ال يوجد
المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)ان 

 وجدت(:
6 

 7 البرنامج الذي يتم فيه تدريس المقرر: علوم اعالم واتصال بكالوريوس

 8 لغة تدريس المقرر: العربية

 9 نظام الدراسة : فصلي 

 10 اسلوب الدراسة في البرنامج : منتظم 

 11 مكان تدريس المقرر : االندلسجامعة 

 12 اسم معد مواصفات المقرر: د. صالح حميد

 13 تاريخ اعتماد مواصفات المقرر: م7112

وصف المقرر :- 2 

يتناال ه ااالم مر: ااههم :لباا ا مرميااأ مرع :ااح   ناا مي مرمياا أ مرع :يااص  لهملااص  ااه  ملاات    مر:ع  :اال  :اا  

وتحإليإل ىىا وتفرىىيرها  البيانىىات   ىى وطىىر   الىىا الرعىىرى عإلىىا ات ىىراءات ال ن  يىىة مر:همجااا مريلي ااص ملة اال ص  

 الن ائي. وكرابة تقريرها

 

 أهداف المقرر: -3

 
 يهدف مقرر : مناهج بحث وتحليل إلى:

 دراسة مفهوم البحث العلمي وأنواع البحوث وطرق استخالص المعلومة البحثية. .1
 وطرق استخدام المنهج المناسب.التفريق بين أنواع البحوث الجامعية   .2
 معرفة المدارس البحثية المختلفة وطرق النقد المتبعة في كل مدرسة. .3
 إعداد وكتابة  خطة بحث  لرسائل الماجستير واطروحات الدكتورة .4

 ثالثا : موائمة مخرجات تعلم  المقرر )المهارات المهنية والعملية  ( باستراتيجية التدريس والتقويم :
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 :مقرر توصيف

 

 

 

 استراتيجية التدريس  استراتيجية التقويم 
مخرجات المقرر/ المهارات المهنية 

 والعملية

 ( نصفيه ونهائية)  االختبارات التحريرية -
 .تقييم العروض التطبيقية -

 تطبيقات تحليلية -

 نقد وتقييم أعمال محلية وعربية -

 المشاركة ضمن المجموعات  -

 تقييم مشاركة الطلبة في القاعات -

 المالحظة المباشرة -

 التعليم التشاركي -

 المحاضرات -

 التطبيق الميداني -

 الحوار والمناقشة -

 العروض التقدمية -

 التعلم التعاوني -

بعد استيفاء الطالب لمتطلبات المساا  

 سيكون قادرا على أن:

يقيس ما تم دراسته في إعداد األبحاث 

 والتقارير الجماعية

يعيااااد تنظاااايم عمليااااة ضااااب  البحااااث 

 واالبداع

يجااااري نقاااال مااااا توصاااال إليااااه ماااا  

 معلومات إلى اآلخري  

 رابعا  : موائمة مخرجات تعلم  المقرر )المهارات العامة( باستراتيجية التدريس والتقويم :

 مخرجات المقرر/ المهارات العامة  استراتيجية التدريس  استراتيجية التقويم 

 اختبارات شفهية -

 استمارة تقييم فردية -

 اختبارات تحريرية -

 .المحاضرات- 

 .الحوار والمناقشة- 

 العروض التقديمية- 
 .التعلم الذاتي -

 المحاكاة - 

بعد استيفاء الطالب لمتطلبات المساا  

 سيكون قادرا على  أن:

استخدام يستخدم شبكة المعلومات في 

 المناهج  البحثية العلمية

يظهاااار قاااادرات الااااتعلم الااااذاتي  فااااي 

المقارناااااااة باااااااي  النتاااااااائج البحثياااااااة 

والفاااروأل األولاااى مااا  خاااالل تحليااال 

النصااوو والتعليااي عليهااا ماا  خااالل 

 آراء العلماء الباحثي 

 موائمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التدريس والتقويم :-4

 تعلم  المقرر )المعارف والفهم ( باستراتيجية التدريس والتقويم :أوال: موائمة مخرجات 

 مخرجات المقرر/ المعرفة و الفهم استراتيجية التدريس استراتيجية التقويم

 مناقشة عامة -
 اختبارات شفهية  -
 بحث جماعي -
 اختبار نصفي -
 اختبار نهائي -

 المحاضرات . -

 الحوار والمناقشة . -

 العروأل التقدمية . -

 الذاتي .التعلم  -

 التكاليف الفردية -

 

 

 بعد استيفاء الطالب لمتطلبات المسا  سيكون قادرا على أن:

يعرف المصطلحات والمفاهيم البحثياة  وييفياة توفيفهاا فاي الظاواهر 

 البحثية

يقارن الطالب بيين أنيواع البحيوث الجامعيية مين حييث طيرق التحلييل 
 بحسب أنواع الظواهر البحثية.

النقاااد فاااي البحاااوث المتخصصاااة ويمياااز باااي  النقاااد  يحااادد مااادارس

 الموضوعي والنقد الذاتي.

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية  استراتيجية التدريس  استراتيجية التقويم 

 مشاهدة وتحليل فردية-
 بحث تطبيقي-
 اختبار نصفي-

 العروض التقدمية -
 الحوار والمناقشة  -
 عمل المجموعات  -

 بعد استيفاء الطالب لمتطلبات المسا  سيكون قادرا على أن:

 يفسر الطالب ويصنف الموضوعات



 

4 

 

 :مقرر توصيف

 

 

 

 

 

 

 

المقرر الرئيسية والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم تحديد وكتابة مواضيع  -5

 المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها :

 يتابة وحدات / مواضيع محتوى المقرر :

 أوال: الجانب النظري :

مخرجات تعلم 

 المقرر

الساعات 

 الفعلية

عدد 

 االسابيع
 الرقم المقرروحدات /موضوعات  المواضيع التفصيلية

 3 1 

أه يىىىىة البحىىىىث  –مف ىىىىوب البحىىىىث العإل ىىىىي

خصىائ   –أهداى البحث العإل ي –العإل ي

 -أنىىىوال البحىىىث العإل ىىىي -البحىىىث العإل ىىىي

صىىىىعوبات البحىىىىث العإل ىىىىي  ىىىىي العإلىىىىوب 

 االقرصادية –الرياسية اتعالمية –اتدارية

البحىىىىىىث العإل ىىىىىىي ال ف ىىىىىىوب  

 األنوال والخصائ 
1 

 3 1 

مرطإلبىىىات ومواصىىىفات  –تعريىىىف البا ىىىث 

 –عالقىىىىة البا ىىىىث بال  ىىىىرى  –البا ىىىىث 

 عالقة ال  رى بالبا ث

 2 البا ث ومواصفاته

 3 1 

تعريىىف وخصىىائ  منىىاهج البحىىث العإل ىىي 

ال ىىن ج  –تصىنيف منىىاهج البحىث العإل ىىي –

 ال ن ج االسرقرائي –االسرنباطي 

 3 مناهج البحث العإل ي 

 3 1 
الرىىاريخي  –الر ريبىىي  –ال ىىن ج الوصىىفي 

 ال ض ون –
 4 مناهج البحث العإل ي

 3 1 

أسى  اخىرالى  –ال امعىة والبحىث العإل ىي 

 –البحىىىول الصىىىفية  –البحىىىول ال امعيىىىة 

 أطرو ة الدكروراه  –رسالة ال ا ررير 

أنىىىىىوال البحىىىىىول ال امعيىىىىىة 

 ومواصفات ا
5 

 1 1 

شىروط ال قدمىة البحثيىة  –ال قدمة البحثية -

تحديىىىىد م ىىىىثإلة البحىىىىث والرفريىىىى  بىىىىين –

أه ية البحىث  –ال  ثإلة واالشثالية البحثية 

صىىىىيالة الفىىىىرو   –اهىىىىداى البحىىىىث  –

الرفريىىىى  بىىىىين الفىىىىرو   –والررىىىىا الت 

 والررا الت وطر  اسرخدام ا  

 6 خطوات البحث العإل ي 

 1 1 

-م ر ىى  البحىىث -أدوات البحىىث وانواع ىىا 

تقرىي  البحىث  –العينات وطر  اسرخدام ا 

 وهيثإلره 
 7    م  مرميأ مرع :ح

 3 1 

:االلم يجااي ا يناال -كيليااص م تيااله مر:  اا ي
 مةشكلريصكيليص منلء - ح مرلهملل  مرللم ص 

 قلئ:ص مر:همجا  –تص:يا مر  ص  –مرمي يص 

 8 كيفية اعداد خطة البحث

 3 1 

إدارة -ال قىىىابالت وانواع ىىىا–ال ال ظىىىة  -

)صىىىىىىىىىىحيفة االسىىىىىىىىىىربيان  –ال قىىىىىىىىىىابالت 

تحإليىىىى   –إدارة االسىىىىربيان  –االسرقصىىىىاء 

أدوات   ىىىىىىىى  ال عإلومىىىىىىىىات 

 األولية 

 

9 

 المحاضرة  - اختبار نهائي-
 العصف الذهني -
 التعلم الذاتي  -

 والجماعية ةالتقارير الفردي -

     يستنتج ويحدد المعلومات

 يحلل ويكون قادر على النقد وابداء الراي
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 :مقرر توصيف

 ال ض ون ) تحإلي  ال حروى    .  

 3 1 

م تمااالهم  مرصااال   مر مااال  ا ااا   ل م  
 ا: يااص ج:ااا ميلناال  مرميااأ-ج:ااا مرميلناال 
 ومرا عر ا.

 10 طر  االخربار 

 3 1 

أنىىىوال –الر ييىىىي بىىىين ال صىىىدر وال ر ىىى  

ال را ىىىىى  -ال را ىىىىى  لىىىىىدى االكىىىىىادي يين 

 معايير تقوي  ال را    –االلثررونية 

ال صىىىادر وال را ىىى  وكيفيىىىة 

 ات ادة من ا
11 

 3 1 

معال ىىىىىىة بيانىىىىىىات البحو ىىىىىىات وتحإليإل ىىىىىىا 

كرابة +  وتفريرها واسرخالص النرائج من ا

 . . لإلبحث يالرقرير الن ائ

 12 .كرابة الرقرير الن ائي لإلبحث

 3 1 

وضىى  البحىىث -الررتيبىىات األساسىىية لإلبحىىث

ن ىوج  لثيفيىة - ي صيغره الن ائيىة بررإلرى 

ن ىىىىوج   -كرابىىىىة عنىىىىوان رسىىىىالة  امعيىىىىة

مىىىا -ترتيىىىت وتصىىىنيف ال را ىىى -لإلف ىىىر 

إرشىىىىىادات  -تحرويىىىىىه العنىىىىىاوين الرئيرىىىىىة

 لإلبا ث 

كيفية وض  البحىث  ىي شىثإله 

 الن ائي
13 

 3 1 

عىىر  -عىىر  ال ىىداو -صىىيالة العنىىوان

مواصىىىىفات صىىىىفحة -االشىىىىثا  والصىىىىور

-كرابة ال ررخإل -ترقي  الصفحات-الثراب

عىىىداد إ -صىىىفحة الغىىىالى -مال ىىى  البحىىىث

 إعداد قائ ة ال را   -الف ار 

 وانت  نية  ىي كرابىة البحىث 

 العإل ي 
14 

 18                                        اجمالي االسابيع والساعات                                    42 

 كتابة وحدات / مواضيع محتوى المقرر :

 ثانيا : الجانب العملي  )سمنار ( :

مخرجات 
 التعلم

الساعات 
 الفعلية

عدد 
 االسابيع

 الرقم الموضوع

  ؟   

  ؟   

  ؟   

  ؟   

  ؟   

 اجمالي االسابيع والساعات   

 اجمالي االسابيع والساعات للمقرر   
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 :مقرر توصيف

 

 استراتيجية التدريس :  -6

 المحاضرة: /

 المحادثة والنقاش:/

 (عمل مجموعات –عمل ثنائي  –عمل مستقل )عمل فردي 

 

 

 

 التعيينات والتكليفات : -7

 الرقم  التكليف / النشاط  مخرجات التعلم  االسبوع  الدرجة

11 3-4-5 A+b+c+d   تقديم بحوث صفية بحسب عناوي  اللقاءات 
 

 6-8-9 D+C  تقديم قراءة لدراسات سابقة 
 

 10+11+12 A+b+c+d مناقشة أبحاث مصغرة فردية وجماعية  

 3-13 A+B+c مجموعة نقاش 
 

 

 

 

 

 

 تقييم التعلم : -8

 المخرجات التي يحققها

نسبة الدرجة 
الى درجة 
التقويم 
 النهائي

 الرقم انشطة التقويم االسبوع الدرجة

A+b+c+d 20% 22 1-14 
 / األنشطة/ التكاليف الواجبات

Homework/Tasks/Assignments 
1 

 Quiz 1 2)قصير( اختبار أول    

 20% 22 
7 
 

 اختبار منتصف الفصل
Midterm Exam 

3 
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 :مقرر توصيف

 Quiz 2 4ثاني )قصير(اختبار     

A+b 60%  06 االختبار النهائيFinal Exam 5 

 Others 6أخرى )تحدد(    

 Total  7 المجموع 41  100% 

 الضوابط والسياسات المتبعة في السياق : -9

 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمساق فيما يتعلق باآلتي:

 Class Attendance:  1 الحضور والغياب

ساعة بعد دخول  استاذ المقرر الى القاعة الدراسية ويمنع دخول الطالبب تتاح فرصة للطالب بمقدار ربع  :Tardy الحضور المتأخر
 بعد مرور الربع الساعة منذ بدء المحاضرة .

2 

 Exam Attendance/Punctuality:  3ضوابط االختبارات واالمتحانات

قبببا اخببر محاضببرة بعببد ا   ببتا تسببلا التكليفببات والبحببوج المو مببة  :Assignments & Projectsالمشبباريعو  التكليفببات ا الممببا 
 مناقشتما في كا محاضرة بحسب الخطة التي تا توزيعما من قبا عضو هيئة التدريس بداية اول لقاء .

4 

 5 يحر  الطالب الذي تلبس بحالة غش من النجاح في المادة ومن حقه االلتحاق في الدور الثاني  من نفس العا  .  :Cheatingالغش

في حال انتحال الشخصية  تا اتخاذ قرار بالفصا من قبا رئاسة القسا  ويحرر محظر بمذه الحالة   : (Plagiarism)االنتحال
 ويعلق قرار اللجنة في اللوحة العامة للقسا والكلية والجامعة 

6 

 

يمنع استخدا  أي وسيلة من وسائا االتصال اال تماعي الحد ثة داخا القاعات االختبارية ،  : (Other policies) أخرى سياسات 
ويمنع استال  أي تكاليف بحثية بعد االنتماء من المقررات الدراسية  ويحر  الطالب  من در ات التكاليف في حال تعثر في تسليمما 

 في وقتما المحدد .
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 : Learning Resourcesتعلالمصادر ا-01
 اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر
 المراجع الرئيسية : )التزيد عن مرجعين (

الرسائل واالطروحات ، دار األبحياث  للترجمية  –م، أسس البحث العلمي في العلوم االقتصادية واإلدارية 2222د.عبد المجيد قدي ، .1

 والنشر والتوزيع ، الجزائر ، العاصمة .
م ،مناهج البحث العلمي وطرق اعداد البحوث ، دييوان المطبوعيات الجامعيية 2227د. عمار بو حوش، د. محمد محمود الذنيبات ،  .2

  ،  بن عكنون ، الجزائر ، العاصمة .
 عن أربعة(المراجع المساعدة: )ال تزيد 

 األسلوب العلمي إلعداد الورقة البحثية ، مطابع المتنوعة ، تعز ، الطبعة الثانية .  م،2222أ.د. احمد علوان المذحجي ، .1
م، مقدميية فييي منيياهج البحييث اإلعالمييي، الييدار العربييية للنشيير 2212د. شييريف درويييش اللبييان، أ.د. هشييام عطييية عبييد المقصييود،  .2

 والتوزيع، القاهرة. 
 م(،مناهج بحث وتحليل، محاضرات لطلبة الجامعات اليمنية، مذكرات لم تطبع بعد.2215-2214ح حميد، )د. صال .3
م ، منهجيية كتابية الميذكرات واطروحيات اليدكتوراع فيي عليوم االعيالم واالتصيال ، دييوان المطبوعيات 2222أ. د. احمد عظيميي ،   .4

 الجامعية ، الجزائر .

Template of Course Syllabus 
 نموذج خطة مقرر دراسي
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 :مقرر توصيف

 االداب   :Facultyالكلية
 االعالمDepartment: القسم

 علوم االعالم واالتصال :Programالبرنامج
I. معلومات عن مدرس المقرر General information about the course instructor : 

 أسبوعيا(ساعات  3)  الساعات المكتبية
Office Hours(3 Hours Weekly ) 

 محمد حميد د.صالح
 Name االسم 

 الخميس
Thu 

 األربعاء
Wed 

 الثالثاء
Tue 

 االثنين
Mon 

 األحد
Sun 

 السبت
Sat 

 المكان ورقم الهاتف  995406177        -األمانة صنعاء 
Location & 

phone number 
  

     3 
Huomid77160@gmail.com  اإللكترونيالبريد 

Email 
II. معلومات عامة عن المقرر: General information about the course 

 Course Titleاسم المقرر  .0
: 

 مناهج بحث وتحليل اعالمي

2.  
 رمز المقرر ورقمه:

Course Code and 
Number : 

 

 الساعات المعتمدة للمقرر  .3
Credit Hours: 

 Credit Hoursالمعتمدة الساعات
 المجموع
Total  نظري 

Theoretical  
 /تمارينسمنار

Seminar/Tutorial 
 عملي

Practical 
 تدريب

Training 
3    14 

 الدراسي: المستوى والفصل  .4
Level and Semester: 

 الفصل االول –دبلوم ماجستير 

5.  

المتطلباااات الساااابقة لدراساااة 
 المقرر)إن وجدت(:

Pre-requisites (if 
any): 

 تحليل احصائي  -

6.  
المتطلبات المصاحبة لدراسة 

 (:المقرر)إن وجدت
Co-requisites (if 

 اليوجد -

mailto:Huomid77160@gmail.com
mailto:Huomid77160@gmail.com
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any): 

7.  

البرنامج/ البرامج التي يتم 
 فيها تدريس المقرر:

Program in which the 
course is offered: 

 الدبلوماسية والعالقات الدولية والشريعة والقانون -العلوم المصرفية 

 لغة تدريس المقرر  .8
Teaching Language: 

 اللغة العربية

 مكان تدريس المقرر  .9
Instruction location:  

 جامعة دار السالم  –يلية اآلداب قسم علوم االعالم واالتصال 

I. :وصف  المقرر الدراسي  Course Description  

ي دى ال قرر الا دراسة مف وب البحث العإل ي وأنوال البحول العإل ية ودراسة طر  اسرخالص ال عإلومات من ال را   

 وتحإليإل ا وتفريرها وكرابة تقريرها البيانات    وطر   الرعرى عإلا ات راءات ال ن  يةالحديثة من خال : 

 الن ائي.

II. أهداف المقرر  Course Aims: 
  بحث وتحإلي  الا:ي دى مقرر: مناهج 

 دراسة مف وب البحث العإل ي وأنوال البحول وطر  اسرخالص ال عإلومة البحثية -2

 الرفري  بين   أنوال البحول ال امعية وطر  اسرخداب ال ن ج ال ناست-1

 معر ة ال دار  البحثية ال خرإلفة وطر  النقد ال ربعة  ي ك  مدرسة -3

 ير واطرو ات الدكرورةإعدادوكرابة خطة بحث لرسائ  ال ا رر-4

I. مخر ات الرعإل  ال قصودة لإل قررCourse Intended Learning Outcomes 

(CILOs) : 

 يعرى ال صطإلحات وال فاهي  البحثية  وكيفية توظيف ا  ي الظواهر البحثية

 يفرر الطالت ويصنف ال وضوعات

 يقي  ما ت  دراسره  ي إعداد األبحال والرقارير ال  اعية

 شبثة ال عإلومات  ي اسرخداب ال ناهج  البحثية العإل يةيررخدب 

III. :محروى ال قررCourse Contents  

 Theoretical Aspect ال انت النظري:

 الساعات الفعلية األسبوع المواضيع التفصيلية وحدات المقرر الرقم
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No. Course Units Sub-topics Week 
due 

Contact 
Hours 

1 
البحث العلمي، 

األنواع  المفهوم،

 والخصائص

اهداف البحث  –أهمية البحث العلمي  –مفهوم البحث العلمي 

-خصائص البحث العلمي أنواع البحث العلمي –العلمي 

 –السياسية  –صعوبات البحث العلمي في العلوم اإلدارية 

 االقتصادية -اإلعالمية 

1 3 

 البا ث ومواصفاته 2
 –مرطإلبات ومواصفات البا ث  –تعريف البا ث 

 عالقة ال  رى بالبا ث –عالقة البا ث بال  رى 
1 3 

 مناهج البحث العإل ي  3

تصنيف  –تعريف وخصائ  مناهج البحث العإل ي 

ال ن ج  –ال ن ج االسرنباطي  –مناهج البحث العإل ي 

 االسرقرائي

1 3 

 3 1 المضمون –التاريخي  –التجريبي  –المنهج الوصفي  مناهج البحث العلمي 4

5 
أنوال البحول 

ال امعية 

 ومواصفات ا

أس  اخرالى البحول  –ال امعة والبحث العإل ي 

 –رسالة ال ا ررير  –البحول الصفية  –ال امعية 

 أطرو ة الدكروراه 

1 3 

 خطوات البحث العلمي  6

تحديد مشكلة  –شروط المقدمة البحثية  –المقدمة البحثية -

أهمية  –البحث والتفريي بي  المشكلة واالشكالية البحثية 

 –صياغة الفروأل والتساؤالت  –اهداف البحث  –البحث 

 التفريي بي  الفروأل والتساؤالت وطر  استخدامها  

1 3 

 خطوات البحث العلمي 7

العينات وطر  -مجتمع البحث -أدوات البحث وانواعها 

 تقسيم البحث وهيكلته  –استخدامها 

 

1 3 

 3 4  االختبار النصفي 8

 ييفية اعداد خطة البحث 9

:للم يجي ا ينل  ح مرلهملل  -كيليص م تيله مر:   ي
تص:يا مر  ص  –مرمي يص  مةشكلريصكيليص منلء -مرللم ص 

 قلئ:ص مر:همجا –
1 3 

10 
أدوات     

 ال عإلومات األولية 
 

 –إدارة ال قابالت -وانواع اال قابالت –ال ال ظة  -

 –إدارة االسربيان  –االسربيان )صحيفة االسرقصاء 

 تحإلي  ال ض ون ) تحإلي  ال حروى    .  

1 3 

 طر  االختبار  11
 م تملهم  مرصل   مر مل  ا    ل م  ج:ا مرميلنل 

 ومرا عر ا. ا: يص ج:ا ميلنل  مرميأ+ 
1 3 

المصادر والمراجع  12

 منهاوييفية اإلفادة 

أنواع المراجع لدى –التمييز بي  المصدر والمرجع -

 معايير تقويم المراجع  –المراجع االلكترونية -االياديميي  
1 3 

كرابة الرقرير الن ائي  13

 .لإلبحث

معال ة بيانات البحو ات وتحإليإل ا وتفريرها 

كرابة الرقرير الن ائي +  واسرخالص النرائج من ا

 لإلبحث. 

1 3 

وض  البحث كيفية  14

  ي شثإله الن ائي

وض  البحث  ي صيغره  –الررتيبات األساسية لإلبحث 

ن وج  لثيفية كرابة عنوان رسالة -الن ائية بررإلر 

ترتيت وتصنيف ال را     -ن وج  لإلف ر   - امعية 

 إرشادات لإلبا ث   -ما تحرويه العناوين الرئيرة  –

1 3 

 وانت  نية  ي كرابة  15

 البحث العإل ي 

عر  االشثا   –عر  ال داو   –صيالة العنوان 

ترقي   –مواصفات صفحة الثرابة  –والصور 
1 3 
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 –مال   البحث -كرابة ال ررخإل  –الصفحات 

 اعداد قائ ة ال را   -اعداد الف ار  –صفحة الغالى 

 3 1  االختبار النهائي 16
 عدد األسابيع والساعاتإجمالي 

Total number of weeks and hours 
 

16 48 

 
 Second: Practical/Tutorial/Clinical Aspects: / تمارين / سريري  الجانب العملي

 ا تمارينا سريري كتابة تجارب )مواضيع ا مما ( النشاط العملي
Write up practical/tutorial/clinical topics 

 الرقم
No. 

 / تمارين/ سريري المهام / التجارب العملية
Practical/Tutorial/Clinical topics 

 عدد األسابيع
No. of 
Weeks 

 الساعات الفعلية
Contact Hours 

4.     
2.     
3.     
1.     
5.     

    
 األسابيع والساعات عدد إجمالي

Total number of weeks and hours   

I. تدريسال اتاستراتيجي Teaching Strategies 
 التعلم الذاتي  -العصف الذهني  -المحاضرة   -عمل المجموعات   -الحوار والمناقشة  -العروض التقدمية  - 1

 والجماعية ةالتقارير الفردي
 التعلم التعاوني- -العروأل التقدمية - -الحوار والمناقشة - -التطبيي الميداني - -المحاضرات - -التعليم التشاريي  -2

 التعلم التعاوني- -العروأل التقدمية –الحوار والمناقشة –التطبيي الميداني –المحاضرات –التعليم التشاريي  3-
 المحاياة – .التعلم الذاتي -  -العروأل التقديمية -- .الحوار والمناقشة-- .المحاضرات 4-

IV. األنشطة والتكليفات:Tasks and Assignments  
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 الرقم
No. 

 / التكليفالنشاط
Task/Assignment 

 األسبوع
Week due 

 الدرجة 
Mark 

تقديم بحوث صفية بحسب عناوي   .1

 اللقاءات  
3-4-5 5 

 5 9-7-6 تقديم قراءة لدراسات سابقة .2
مناقشة أبحاث مصغرة فردية  .3

 وجماعية 
10+11+12+13 5 

 5 14-3 مجموعة نقاش 4.
V. يم التعلميتقLearning Assessment: 

 الرقم
No. 

 يميأنشطة التق
Assessment Tasks 

يم/ يموعد التق
 اليوم والتاريخ

Assessment 
day & date   

 الدرجة
Mark 

 الوزن النسبي 
)نسبة الدر ة إلى در ة  

 يا النمائي(يالتق
Weight 

 / األنشطة/ التكاليف الواجبات  .4
Homework/Tasks/Assignments 

1-14 20 20% 
 اختبار منتصف الفصل  .2

Midterm Exam 
 4األسبوع 

 
20 20% 

 %60 60 40األسبوع  Final Examاالختبار النهائي 3.
 Total  100 100%المجموع 

VI. :مصادر التعلمLearning Resources 
الرسائل واالطروحات ، دار األبحاث   –م، أسس البحث العلمي في العلوم االقتصادية واإلدارية 7112د.عبد المجيد قدي ،-1

 للترجمة والنشر والتوزيع ، الجزائر ، العاصمة .

م ،مناهج البحث العلمي وطر  اعداد البحوث ، ديوان المطبوعات 7112د. عمار بو حوش، د. محمد محمود الذنيبات ،  -7

 الجامعية ،  ب  عكنون ، الجزائر ، العاصمة .

 :Essential References)ال تقل عن أربعة(  المراجع المساعدة -
األسلوب العلمي إلعداد الورقة البحثية ، مطابع المتنوعة ، تعز ، الطبعة  م،7112أ.د. احمد علوان المذحجي ،   -1 

 الثانية . 

لعربية للنشر م، مقدمة في مناهج البحث اإلعالمي، الدار ا7117أ.د. شريف درويش اللبان، أ.د. هشام عطية عبد المقصود، 

 والتوزيع، القاهرة. 

 م(،مناهج بحث وتحليل، محاضرات لطلبة الجامعات اليمنية، مذكرات لم تطبع بعد2645-2641صالح حميد، ) د.-1

م ، منهجية يتابة المذيرات واطروحات الديتوراه في علوم االعالم واالتصال ، ديوان 7112أ. د. احمد عظيمي ،   -8

 الجزائر .  المطبوعات الجامعية ،

 

 Course Policies (To be)تحدد مريزياً م  قبل عمادة الكلية( الضواب  والسياسات المتبعة في المقرر -1

determined by Faculty Deanship) 

  : :Class Attendanceالحضور والغياب  .0
الى القاعة  تتاح فرصة للطالب بمقدار ربع ساعة بعد دخول  استاذ المقرر :Tardy الحضور المتأخر  .2

 الدراسية ويمنع دخول الطالب بعد مرور الربع الساعة منذ بدء المحاضرة .
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  :Exam Attendance/Punctualityضوابط االختبارات واالمتحانات  .3
تسلا التكليفات والبحوج المو مة قبا اخر  :Assignments & Projectsالمشاريعو  التكليفات ا المما   .4

مناقشتما في كا محاضرة بحسب الخطة التي تا توزيعما من قبا عضو هيئة محاضرة بعد ا   تا 
 التدريس بداية اول لقاء.

 الدور في االلتحاق حقه ومن المادة في النجاح من غش بحالة تلبس الذي الطالب يحر  :Cheatingالغش  .5
 . العا  نفس من  الثاني

  القسم رئاسة قبل من بالفصل قرار اتخاذ يتم الشخصية انتحال حال في  :Plagiarism))االنتحال  .6
 والجامعة والكلية للقسم العامة اللوحة في اللجنة قرار ويعلق  الحالة بهذه محظر ويحرر

يمنع استخدام أي وسيلة من وسائل االتصال االجتماعي الحديثة : (Other policies)سياسات أخرى   .7
بحثية بعد االنتهاء من المقررات الدراسية  ويحرم  داخل القاعات االختبارية ، ويمنع استالم أي تكاليف

 الطالب  من درجات التكاليف في حال تعثر في تسليمها في وقتها المحدد .

 


