
 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السياسية

 برنامج بكالوريوس علوم سياسية

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي     عميد الكليت          الجودة نبئب العميد لشئون        رئيش القضم  

 محمد د/القبصم         د/هدى العمبد    د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/عدنبن المقطري

 عببس

 طرق بحثمواصفات مقرر 

I.  :معمومات عامة عن المقرر 
 طرق البحث  :المقرراسم   .1
 Pol2104 رمز المقرر ورقمو:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3
 اإلجمالي تدريب عممي سمنار محاضرة
3    3 

 المستوى الثاني/ الفصل األول المستوى والفصل الدراسي:  .4
 ال يوجد )إن وجدت(: المتطمبات السابقة لدراسة المقرر  .5
 ال يوجد المتطمبات المصاحبة )إن وجدت(:  .6
 بكالوريوس عموم سياسية درس لو المقرر:يالبرنامج الذي   .7
 المغة العربية لغة تدريس المقرر:  .8
 فصمي/ انتظام نظام الدراسة:  .9

 د. ناصر محمد عمي الطويل       معد)ي( مواصفات المقرر:  .11
    تاريخ اعتماد مواصفات المقرر:  .11

 

II. :وصف المقرر 
بالمعارف والمفاىيم المتصمة بالبحث العممي، وأنواع البحوث العممية، وسمات الباحث ييدف ىذا المقرر إلى تزويد الطالب 

كسابيالجيد، و   الرئيسةالختيار المشكمة البحثية، وبناء خطة البحث، وتحديد والتعامل مع المصادر  زمةم المعارف والميارات الألا 
جراء المقابمة الشخصية، واختيار  إعدادبما فييا  لجمع البيانات والمعمومات )المكتبية وااللكترونية والميدانية( استمارة االستبيان وا 

 العينة المناسبة، وكتابة تقرير البحث، وتوثيق االقتباسات من مختمف المصادر والمراجع العممية.
 

III. :مخرجات التعمم 
 بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر سيكون الطالب قادراً على أن:

a1 يتو ووظائفو ومتطمباتو.أىملمبحث العممي، و  ساسيةُيعرف المفاىيم األ 
a2 .يشرح أنواع البحث العممي، وسمات الباحث العممي المتمكن 
a3 .يحدد معايير اختيار المشكمة البحثية ومصادر جمع البيانات والمعمومات، والعينة المناسبة 
b1 .يختار بكفاءة المشكمة البحثية، ومصادر جمع البيانات والمعمومات، والعينة المناسبة 
b2  البحثلمناسبة لموضوع المعمومات اجمع البيانات و مصادر ُيقّيم. 
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b3 .يحمل الظاىرة أو الحدث السياسي الذي يقوم بدراستو 
c1 .ُيعد خطة بحث لمقضايا والمواضيع المراد دراستيا 
c2 .يصمم استمارة استبيان ونماذج لممقابمة المقننة 
c3 .يكتب تقرير البحث في ضوء الضوابط المنيجية والعممية 
d1 .يجمع البيانات والمعمومات من المصادر المناسبة، مع توظفيا في عممية البحث العممي 
d2 .يعد التقارير والبحوث والدراسات العممية 
 

I. يخزجاث تؼهى انبزَايج: يىاءيت يخزجاث تؼهى انًقزر يغ 

 مخرجات تعلم المقرر يخزجاث تؼهى انبزَايج
  

 A:انًؼزفت وانفهى : 

A1   ٌ نبُاء  سيتانأل نهًفاهٍى وانُظزٌاثظهز انًؼزفت وانفهى

 يؼزفت ػهًٍت فً حقم انؼهىو انسٍاسٍت.

a1 يتو أىملمبحث العممي، و  ساسيةُيعرف المفاىيم األ
 ووظائفو ومتطمباتو.

A2 
نحقم انؼهىو  انزئٍستٌشزح األسس انؼهًٍت نهفزوع 

 .انسٍاسٍت
a2  يشرح أنواع البحث العممي، وسمات الباحث العممي

 المتمكن.

A3 
ٌتؼزف ػهى االتجاهاث انحذٌثت فً حقىل انًؼزفت 

 انسٍاسٍت.
 a3  يحدد معايير اختيار المشكمة البحثية ومصادر جمع

 البيانات والمعمومات، والعينة المناسبة.
 B:انًهاراث انذهٍُت : 

B1 
 انظىاهزٌىظف انًُاهج واألدواث انؼهًٍت نفهى 

 وانًؤسساث انسٍاسٍت.

b1  يختار بكفاءة المشكمة البحثية، ومصادر جمع البيانات
 والمعمومات، والعينة المناسبة.

B2 
انسٍاسٍت  حذا واألانظىاهز  يتغٍزاثبٍٍ ٌفسز انؼالقاث 

 .يبٍُا انؼىايم انتً تؤثز فٍها

 b2  لمناسبة المعمومات اجمع البيانات و مصادر ُيقّيم
 .البحثلموضوع 

B3 
 اإلقهًٍٍتواألسياث انسٍاسٍت انًحهٍت وٌشزح انتحىالث 

 وانذونٍت.
b3 .يحمل الظاىرة أو الحدث السياسي الذي يقوم بدراستو 

 C:انًهاراث انًهٍُت وانؼًهٍت : 

C1 
 يشاكم انحٍاة انًؼارف ويُاهج انبحث فً دراست ٌطبق

انسٍاسٍت واإلدارة انؼايت وٌقذو يقتزحاث نهتؼايم 

 يؼها.

c1 .ُيعد خطة بحث لمقضايا والمواضيع المراد دراستيا 

C2 
فً فهى قضاٌا انسٍاسٍت  أهىٌطىر انًؼارف انُظزٌت بًا ٌس

 وانذونٍت. اإلقهًٍٍتانؼزبٍت و
c2 .يصمم استمارة استبيان ونماذج لممقابمة المقننة 
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C3   ٌ تطىٌز انؼًم  بًا ٌسهى فً انؼهًٍتانتقارٌز انذراساث وؼذ

 .ثقافت انًىاطُتانقاَىٌ و سٍادة ؼشسٌانسٍاسً و

 c3  يكتب تقرير البحث في ضوء الضوابط المنيجية
 والعممية.

 D:انًهاراث انؼايت واالَتقانٍت : 

D1 
أداء  انسٍاسً فً تزشٍذاالتصال ٌىظف يهاراث 

 انؼاو. تىجهاث انزأيانًؤسساث انؼايت و
 

D2 
بزايج انؼًم انسٍاسً وانذبهىياسً  إػذادٌشارك فً 

 .انتفاوضوإدارة انحىار و
 d1 .يعد التقارير والبحوث والدراسات العممية 

D3 
ٍاث أخالقيهتشياً بىاحذ انفزٌق بزوح ان سيالئهٌؼًم يغ 

 انًهُت.
 

D4 
خذيت فً انبزايج انتقٍُت وانتكُىنىجٍا  أَظًتستخذو ٌ

 .انؼًم انسٍاسً

d2  يجمع البيانات والمعمومات من المصادر المناسبة، مع

 توظيفيا في عممية البحث العممي.

 

 

II. يميمخرجات التعمم باستراتيجيات التدريس والتق ربط 
  يم:يمخرجات تعمم المقرر )المعارف والفيم( باستراتيجية التدريس والتق ربطأوال: 

 استراتيجية التقويم التدريساستراتيجية   مخرجات المقرر / المعرفة والفيم
 a1 لمبحث  ساسيةاأل ُيعرف المفاىيم

 يتو ووظائفو ومتطمباتو.أىمالعممي، و 
 المحاضرات والعروض التوضيحية -
 الحوار والمناقشة. -
 

 االختبارات التحريرية -
 االختبارات الشفيية -

 
 a2  يشرح أنواع البحث العممي، وسمات

 الباحث العممي المتمكن.
 المحاضرات -
 الحوار والمناقشة. -

 االختبارات التحريرية -
 االختبارات الشفيية -

a3  يحدد معايير اختيار المشكمة البحثية
ومصادر جمع البيانات والمعمومات، 

 والعينة المناسبة.

 المحاضرات والعروض التوضيحية -
 الحوار والمناقشة. -
 التقارير وأوراق ومجموعات العمل. -
 الذىني.العصف  -
 الميام والتكاليف العممية. -
 التعميم الذاتي والتعاوني -
 التغذية الراجعة -

 االختبارات التحريرية -
 االختبارات الشفيية -
المالحظة وتقييم مشاركة الطالب  -

 في القاعة.
تقييم تقارير التكاليف الفردية  -

 والجماعية.
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 يم:                                                     يمخرجات تعمم المقرر )الميارات الذىنية( باستراتيجية التدريس والتق ربطثانيا: 
B1  ،يختار بكفاءة المشكمة البحثية

ومصادر جمع البيانات والمعمومات، 
 والعينة المناسبة.

 استراتيجية التقويم   استراتيجية التدريس

b2  جمع البيانات مصادر ُيقّيم
 .البحثلمناسبة لموضوع المعمومات او 

المحاضرات والعروض  -
 التوضيحية

 الحوار والمناقشة. -
التقارير وأوراق ومجموعات  -

 العمل.
 العصف الذىني. -
 الميام والتكاليف العممية. -
 التعميم الذاتي والتعاوني -
 التغذية الراجعة -

 االختبارات التحريرية -
 االختبارات الشفيية -
المالحظة وتقييم مشاركة الطالب في  -

 القاعة.
 تقييم تقارير التكاليف الفردية والجماعية.

b3  يحمل الظاىرة أو الحدث السياسي
 الذي يقوم بدراستو.

 الحوار والمناقشة. -
التقارير وأوراق ومجموعات  -

 العمل.
 العصف الذىني. -
 الميام والتكاليف العممية. -
 تعميم الذاتي والتعاونيال -
 التغذية الراجعة -

 االختبارات التحريرية -
 االختبارات الشفيية -
المالحظة وتقييم مشاركة الطالب في  -

 القاعة.
 تقييم تقارير التكاليف الفردية والجماعية.

 
 يم:يمخرجات تعمم المقرر )الميارات المينية والعممية( باستراتيجية التدريس والتق ربطثالثا: 

مخرجات المقرر/ الميارات 
 المينية والعممية

 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس

   c1  ُيعد خطة بحث لمقضايا
 والمواضيع المراد دراستيا.

 المحاضرات والعروض التوضيحية -
 الحوار والمناقشة. -
 التقارير وأوراق ومجموعات العمل. -
 العصف الذىني. -
 العممية.الميام والتكاليف  -
 التعميم الذاتي والتعاوني -

 االختبارات التحريرية -
 االختبارات الشفيية -
المالحظة وتقييم مشاركة الطالب في  -

 القاعة.
تقييم تقارير التكاليف الفردية  -
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 والجماعية. التغذية الراجعة -
 c2  يصمم استمارة استبيان

 ونماذج لممقابمة المقننة.
 المحاضرات والعروض التوضيحية -
 الحوار والمناقشة. -
 التقارير وأوراق ومجموعات العمل. -
 العصف الذىني. -
 الميام والتكاليف العممية. -
 التعميم الذاتي والتعاوني -
 التغذية الراجعة -

 االختبارات التحريرية -
 االختبارات الشفيية -
المالحظة وتقييم مشاركة الطالب في  -

 القاعة.
تقييم تقارير التكاليف الفردية  -

 والجماعية.

c3  يكتب تقرير البحث في
ضوء الضوابط المنيجية 

 والعممية.

 المحاضرات والعروض التوضيحية -
 الحوار والمناقشة. -
 التقارير وأوراق ومجموعات العمل. -
 العصف الذىني. -
 الميام والتكاليف العممية. -
 التعميم الذاتي والتعاوني -
 التغذية الراجعة -

 ريةاالختبارات التحري -
 االختبارات الشفيية -
المالحظة وتقييم مشاركة الطالب في  -

 القاعة.
تقييم تقارير التكاليف الفردية  -

 والجماعية.

 
                                                            يم:يمخرجات تعمم المقرر )الميارات العامة( باستراتيجية التدريس والتق ربطرابعا: 

 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر 
d1  يجمع البيانات والمعمومات من

ا في عممية يوظفيالمصادر المناسبة، و 
 البحث العممي.

 التقارير وأوراق ومجموعات العمل. -
 العصف الذىني. -
 الميام والتكاليف العممية. -
 التعميم الذاتي والتعاوني -
 التغذية الراجعة -

المالحظة وتقييم مشاركة  -
 الطالب في القاعة.

تقييم تقارير التكاليف الفردية  -
 والجماعية.

d2  يعد التقارير والبحوث والدراسات
 العممية.

 التقارير وأوراق ومجموعات العمل. -
 العصف الذىني. -
 الميام والتكاليف العممية. -
 التعميم الذاتي والتعاوني -
 التغذية الراجعة -

المالحظة وتقييم مشاركة  -
 الطالب في القاعة.

تقييم تقارير التكاليف الفردية  -
 والجماعية.
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III.  مواضيع المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعممية( وربطيا بمخرجات التعمم المقصودة لممقرر مع تحديد الساعات المعتمدة
 ليا.  

 وحدات /مواضيع محتوى المقرر
 الجانب النظري                                                          أوال

 الرقم
وحدات/ 

 موضوعات المقرر
 المواضيع التفصيمية

عدد 
 األسابيع

الساعات 
 الفعمية

مخرجات تعمم 
 المقرر

1 
تعريف البحث 

العممي، ووظائفو، 
 وأنواعو.

يتو، وسمات الظواىر أىم)تعريف البحث العممي، و 
 البحثية في العموم السياسية، وموصفات الباحث الجيد(

 
1 3 A1 A2 B1 

B2 

2 

مصادر الحصول 
عمى المشكمة 
البحثية ومعايير 

 اختيارىا.

)تعريف المشكمة البحثية، ومصادر الحصول عمييا، 
 3 1 ومعايير اختيار المشكمة البحثية المناسبة(

A1 A2 A3 
B1 B2 B3 

C1  

3 
بناء خطة البحث، 

 ومكوناتيا.

تعريف خطة البحث ووظائفيا، مكونات خطة البحث 
)العنوان، المقدمة، تحديد المشكمة البحثية وتساؤالتيا، 

 ، .. إلخ(.ىداف، األىميةاأل
1 3 

C1 A1 A3 
A2 

4 
صياغة الفروض 
 البحثية

، ووظيفتيا، وأنواعيا، وكيفية أىميتيا)تعريف الفروض، و 
 صياغتيا، وشروط الفرض الجيد.(

1 3 
C1 A1 A2 

5 

مصادر الحصول 
عمى البيانات 
والمعمومات 

)المصادر المكتبية 
 وااللكترونية(

)تعريف كل من البيانات والمعمومات، والفرق بينيما، 
 وتعريف المصادر واألوعية البحثية(

)تعريف المصادر المكتبية وأنواعيا، المصادر المكتبية 
 وأنواعيا، وكيفية توظيفيا(

1 3 

B2 A1 A2 
A3 D1 

6 

المصادر الميدانية 
لجمع البيانات 
والمعمومات 
)المالحظة 
 والمقابمة(

)تعريف المصادر الميدانية لجمع البيانات والمعمومات، 
تعريف المالحظة، وأنواعيا، ومتى وكيفية استخداميا 
في البحث العممي، تعريف المقابمة البحثية، وأنواعيا، 

 من طاقتيا( ومتطمبات نجاحيا، والقيود التي تحد

1 3 

B2 A1 A2 
A3 D1 

 C2 A1 A2 6 2)تعريف االستبيان، الظواىر التي يناسبيا، وأنواع  استمارة االستبيان 7
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وكيفية صياغة  إعدادهاالستبيانات، ومكوناتو، ومراحل 
 أسئمة، وتفريغ نتائجو، والقيود التي تحد من كفاءتو(.

A3 

 العينات البحثية 9

)تعريف كل من مجتمع الدراسة، والعينات، ومتى يتم 
استخدام كل منيما، وعرض أنواع العينات، ومتى يمكن 

 أثناءاستخدام كل منيا، واألخطاء الممكن حدوثيا 
 استخدام العينات(.

1 3 

C2 A1 A2 

 كتابة تقرير البحث 10
)مكونات البحث )تقرير البحث( وكيفية ومراحل كتابتو، 

 الكتابة: لغة البحث العممي(ولغة 
2 6 

C3 A1 A2 
B3 

 االقتباس والتوثيق 11
)تعريف االقتباس، ووظيفتو، وأنواع االقتباسات، ومكان 
 وكيفية توثيق االقتباسات، تعريف الحواشي، ووظيفتيا(

1 3 
C3 A1 A2 

D1 D2 

 6 2 عرض ومناقشة األبحاث والتكاليف 12
A3 B1 B2 
B3 C1 C2 
C3 D1 D2 

  42 14 إجمالي األسابيع والساعات
 

 اسرتاتيجيات التدريس: 

 وصف كيفية استخداميا استراتيجية التدريس

 المحاضرة
وشارح المعاارف النظرياة لممقاررات لجماع كبيار مان الطاالب فاي القاعاة بطريقاة  إيضااحوفييا يتم 

فاي الوقات الاذي يقاوم فاي الطالاب باالساتماع  أحيانااً ماع اساتخدام السابورة  األستاذمباشرة من قبل 
 بيدوء ، وقد يدون بعض الطالب المالحظات البسيطة .

 الحوار والمناقشة
أو  األسااتاذوفييااا يااتم التفاعاال المفظااي بااين طاارفين أو أكثاار داخاال المحاضاارة سااواء بااين الطالااب و 

 وتوجييو. األستاذ إشرافبين عدد من الطالب أنفسيم تحت 

 والتكاليف البحثيةالميام 
مفاردات المقارر ومان ثام يقاوم بعرضاو  إحادىكامال فاي تكميف الطالاب بارجراء بحاث وىي طريقة 

ثارةبقية الطالب و  عمى  نقاش حول الموضوع في مجاالت العموم السياسية المختمفة. ا 

 العصف الذىني
وفييا يتم التفاعل وتشجيع الطالب عمى طرح كل ما لدييم من أفكار حول قضاية ماا، أو مشاكمة 

 المحاضرة بعيدا عن ضغوط النقد والتقييم. أثناءما تطرح عمييم جميعا 

 مشاريع فردية 
تكمياااف جمياااع  ياااتميطمااب مااان كااال طالاااب تنفياااذ دراساااة موضاااوع محاادد سااامفًا، وبشاااكل منفااارد وقاااد 

 الطالب بمشروع واحد، وقد يكون لكل طالب مشروع مختمف.

 التعمم الذاتي
إلدارة عممياااة التعمااايم بحياااث ينااادمج الماااتعمم بميماااات  اإلجاااراءاتوفيياااا ياااتم اتبااااع مجموعاااة مااان 

 تعميمية تتناسب وحاجاتو وقدراتو المعرفية والعقمية.
تتشاابو معطياتاو ماع الواقاع ياتم تاوفيره لمماتعمم مان موقاف شابيو وفييا ياتم افتعاال واقاع سياساي ماا  المحاكاة
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بمواقف الحياة السياسية الواقعية، حيث يتم وضعو فيو لكي يتقمص دور وقرارات وسموك الطرف 
 المراد تحميل وتوقع سموكو.

 

IV. التكميفات:و  األنشطة 
 الدرجة األسبوع مخرجات التعمم التكميف/ النشاط  الرقم
خطة بحث حول موضوع يختاره الطالب  إعداد 1

 أستاذ المادة والمعيد.  إشرافتحت 
A3 B1 B2 C1 C2 C3 D1 D2 W5 5 

بحث حول الموضوع الذي قدم فيو  إعداد 2
 الخطة البحثية

A3 B1 B2 C1 C2 C3 D1 D2 W 10 15 

 22 اإلجمالي
 

V. يم التعمم:يتق 

إلى درجة   نسبة الدرجة الدرجة  األسبوع يميأنشطة التق الرقم
  التقويم النيائي

 المخرجات التي يحققيا

1 
تكاليف ال

 واألبحاث
W5, W10 

22 22%  
A3 B1 B2 C1 C2 C3 D1 D2 

2 
حضور 

 المحاضرات
W1- W12 

12 12%  
A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 D1 D2 

W 10 12 12% اختبار نصفي 3  A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 D1 
W16 62 62% االختبار النيائي 3  A1 A2 B1 B2 C1  

 اإلجمالي
 

122 122%  
 

 

VI. تعمم:لمصادر ا 
 )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بمد النشر(.

 : ) ال تزيد عن مرجعين( المراجع الرئيسة
 القاىرة.، مناىج البحث وأصول التحميل في العموم االجتماعية، مكتبة الشروق الدولية، 2228د. إبراىيم البيومي غانم،  .1

 المراجع المساعدة
 ، منيجية البحث العممي وتقنياتو في العموم االجتماعية، المركز الديمقراطي العربي.2219( إشرافد. بوحوش عمار ) .1

نترنت:    )إن وجدت(  مواد إلكترونية وا 



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السياسية

 برنامج بكالوريوس علوم سياسية

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي     عميد الكليت          الجودة نبئب العميد لشئون        رئيش القضم  

 محمد د/القبصم         د/هدى العمبد    د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/عدنبن المقطري

 عببس

 

VII. .الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 
 العامة لممقرر فيما يتعمق باآلتي:بعد الرجوع لموائح الجامعة يتم كتابة السياسة 

 سياسة حضور الفعاليات التعميمية:    .1
 % من المحاضرات.75يمتزم الطالب بحضور  -
يقدم أستاذ المقرر تقريرا بحضور وغياب الطالب لمقسم، ويحرم الطالب من دخول االمتحان في حال تجاوز  -

 % ويتم إقرار الحرمان من مجمس القسم.25الغياب 
  الحضور المتأخر:    .2

ذا تأخر زيادة عن ثالث مرات  يسمح لمطالب حضور المحاضرة إذا تأخر ربع ساعة لثالث مرات في الفصل الدراسي، وا 
   يحذر شفويًا من أستاذ المقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دخول المحاضرة. 

 ضوابط االمتحان:  .3
 ساعة يحق ألستاذ المقرر السماح لو بالدخول.في حال تأخر الطالب عن االمتحان النصفي لنصف  -
 في حال تغيب الطالب عن حضور االمتحان النصفي يحق ألستاذ المقرر أن يتخذ ما يراه مناسبًا لعالج الحالة. -
 ( دقيقة من بدء االمتحان.22ال يسمح لمطالب بدخول االمتحان النيائي إذا تأخر مقدار ) -
 ي تطبق الموائح الخاصة بنظام االمتحان في الكمية.إذا تغيب الطالب عن االمتحان النيائ -

 :بحاثاألو  التكميفات / الميام  .4
 يحدد أستاذ المقرر نوع التكاليف واألبحاث في بداية الفصل، ويحدد مواعيد تسميميا.    -
 يبين أستاذ المقرر الضوابط لتنفيذ التكاليف واألبحاث وتسميميا. -
 عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكميف الذي تأخر في تسميمو.إذا تأخر الطالب في تسميم التكاليف  -

 الغش:   .5
 ن الطالب.ئو في حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النيائي تطبق عميو الئحة ش -
 في حال ثبوت قيام الطالب بالغش أو النقل في التكاليف واألبحاث يحرم من الدرجة المخصصة لذلك. -

 االنتحال:   .6
 ن الطالب.ئو في حال ثبوت وجود شخص ينتحل شخصية طالب ألداء االمتحان نيابة عنو تطبق الئحة ش

 سياسات أخرى:   .7
 أي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسميم التكاليف واألبحاث ..إلخ.

 طرق بحثخطة مقرر 
I. معمومات عن مدرس المقرر: 
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 االسم د. ناصر محمد عمي الطويل / أسبوعيا(3)  الساعات المكتبية

 المكان ورقم الهاتف 774333649 السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

   -   Nasseraltawill4@gmail.com البريد اإللكتروني 
 

II. :معمومات عامة عن المقرر 
 طرق البحث اسم المقرر:  .1
 Pol2104 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة لممقرر:  .3
 الساعات

 المجموع
 تدريب عممي سمنار نظري

3    3 
 المستوى الثاني/ الفصل األول المستوى والفصل الدراسي:  .4
 ال يوجد المتطمبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت(:  .5
 ال يوجد المتطمبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت(:  .6
 بكالوريوس عموم سياسية التي يتم فيها تدريس المقرر:البرنامج/ البرامج   .7
 المغة العربية لغة تدريس المقرر:  .8
 الحرم الجامعي/ كمية التجارة واالقتصاد مكان تدريس المقرر:   .9

 

III. المقرر الدراسي:  وصف 
العممية، وسمات الباحث  ييدف ىذا المقرر إلى تزويد الطالب بالمعارف والمفاىيم المتصمة بالبحث العممي، وأنواع البحوث

كسابيالجيد، و   الرئيسةالختيار المشكمة البحثية، وبناء خطة البحث، وتحديد والتعامل مع المصادر  زمةم المعارف والميارات الألا 
جراء المقابمة الشخص إعدادلجمع البيانات والمعمومات )المكتبية وااللكترونية والميدانية( بما فييا  ية، واختيار استمارة االستبيان وا 

 العينة المناسبة، وكتابة تقرير البحث، وتوثيق االقتباسات من مختمف المصادر والمراجع العممية.
 

IV. :مخرجات التعمم المقصودة لممقرر 
 بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر سيكون الطالب قادراً على أن:

a1 ومتطمباتو.يتو ووظائفو أىملمبحث العممي، و  ساسيةُيعرف المفاىيم األ 
a2 .يشرح أنواع البحث العممي، وسمات الباحث العممي المتمكن 
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a3 .يحدد معايير اختيار المشكمة البحثية ومصادر جمع البيانات والمعمومات، والعينة المناسبة 
b1 .يختار بكفاءة المشكمة البحثية، ومصادر جمع البيانات والمعمومات، والعينة المناسبة 
b2  البحثلمناسبة لموضوع المعمومات اجمع البيانات و مصادر ُيقّيم. 
b3 .يحمل الظاىرة أو الحدث السياسي الذي يقوم بدراستو 
c1 .ُيعد خطة بحث لمقضايا والمواضيع المراد دراستيا 
c2 .يصمم استمارة استبيان ونماذج لممقابمة المقننة 
c3 .يكتب تقرير البحث في ضوء الضوابط المنيجية والعممية 
d1 .يجمع البيانات والمعمومات من المصادر المناسبة، مع توظفيا في عممية البحث العممي 
d2 .يعد التقارير والبحوث والدراسات العممية 

  
V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

الساعات  األسبوع المواضيع التفصيمية وحدات المقرر الرقم
 الفعمية

1 
تعريف البحث 

العممي، ووظائفه، 
 وأنواعه.

يتو، وسمات الظواىر البحثية أىم)تعريف البحث العممي، و 
 في العموم السياسية، وموصفات الباحث الجيد(

 
W1 3 

2 
مصادر الحصول 

عمى المشكمة البحثية 
 ومعايير اختيارها.

)تعريف المشكمة البحثية، ومصادر الحصول عمييا، 
 ومعايير اختيار المشكمة البحثية المناسبة(

W2 3 

بناء خطة البحث،  3
 ومكوناتها.

تعريف خطة البحث ووظائفيا، مكونات خطة البحث 
)العنوان، المقدمة، تحديد المشكمة البحثية وتساؤالتيا، 

 ، .. إلخ(.ىداف، األىميةاأل
W3 3 

4 
صياغة الفروض 
 البحثية

، ووظيفتيا، وأنواعيا، وكيفية أىميتيا)تعريف الفروض، و 
 الجيد.(صياغتيا، وشروط الفرض 

W4 3 

5 

مصادر الحصول 
عمى البيانات 
والمعمومات 

)المصادر المكتبية 

)تعريف كل من البيانات والمعمومات، والفرق بينيما، 
 وتعريف المصادر واألوعية البحثية(

)تعريف المصادر المكتبية وأنواعيا، المصادر المكتبية 
 وأنواعيا، وكيفية توظيفيا(

W5 3 
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 وااللكترونية(

6 

المصادر الميدانية 
لجمع البيانات 
والمعمومات 

 )المالحظة والمقابمة(

)تعريف المصادر الميدانية لجمع البيانات والمعمومات، 
تعريف المالحظة، وأنواعيا، ومتى وكيفية استخداميا في 

البحث العممي، تعريف المقابمة البحثية، وأنواعيا، 
 ا(ومتطمبات نجاحيا، والقيود التي تحد من طاقتي

W6 -W7 3 

 W8 3  اختبار نصفي 7

 استمارة االستبيان 8
)تعريف االستبيان، الظواىر التي يناسبيا، وأنواع 

وكيفية صياغة  إعدادهاالستبيانات، ومكوناتو، ومراحل 
 أسئمة، وتفريغ نتائجو، والقيود التي تحد من كفاءتو(.

W9 6 

 العينات البحثية 9

)تعريف كل من مجتمع الدراسة، والعينات، ومتى يتم 
استخدام كل منيما، وعرض أنواع العينات، ومتى يمكن 

 أثناءاستخدام كل منيا، واألخطاء الممكن حدوثيا 
 استخدام العينات(.

W10 3 

 كتابة تقرير البحث 10
)مكونات البحث )تقرير البحث( وكيفية ومراحل كتابتو، 

 لبحث العممي(ولغة الكتابة: لغة ا
W11- W12 6 

 االقتباس والتوثيق 11
)تعريف االقتباس، ووظيفتو، وأنواع االقتباسات، ومكان 
 وكيفية توثيق االقتباسات، تعريف الحواشي، ووظيفتيا(

W13 3 

عرض ومناقشة  12
 األبحاث والتكاليف

 W14-W15 6 

 W16 3  اختبار نهائي 13
 48 16 عدد األسابيع والساعات

 

 اسرتاتيجيات التدريس: 

 وصف كيفية استخداميا استراتيجية التدريس

 المحاضرة
وشارح المعاارف النظرياة لممقاررات لجماع كبيار مان الطاالب فاي القاعاة بطريقاة  إيضااحوفييا يتم 

فاي الوقات الاذي يقاوم فاي الطالاب باالساتماع  أحيانااً ماع اساتخدام السابورة  األستاذمباشرة من قبل 
 بيدوء ، وقد يدون بعض الطالب المالحظات البسيطة .

 الحوار والمناقشة
أو  األسااتاذوفييااا يااتم التفاعاال المفظااي بااين طاارفين أو أكثاار داخاال المحاضاارة سااواء بااين الطالااب و 

 وتوجييو. األستاذ إشرافبين عدد من الطالب أنفسيم تحت 
مفاردات المقارر ومان ثام يقاوم بعرضاو  إحادىكامال فاي تكميف الطالاب بارجراء بحاث وىي طريقة  اليف البحثيةالميام والتك
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 عببس

ثارةعمي بقية الطالب و   نقاش حول الموضوع في مجاالت العموم السياسية المختمفة. ا 

 العصف الذىني
وفييا يتم التفاعل وتشجيع الطالب عمى طرح كل ما لدييم من أفكار حول قضاية ماا، أو مشاكمة 

 المحاضرة بعيدا عن ضغوط النقد والتقييم. أثناءما تطرح عمييم جميعا 

 مشاريع فردية 
تكمياااف جمياااع  ياااتميطمااب مااان كااال طالاااب تنفياااذ دراساااة موضاااوع محاادد سااامفًا، وبشاااكل منفااارد وقاااد 

 الطالب بمشروع واحد، وقد يكون لكل طالب مشروع مختمف.

إلدارة عممياااة التعمااايم بحياااث ينااادمج الماااتعمم بميماااات  اإلجاااراءاتوفيياااا ياااتم اتبااااع مجموعاااة مااان  التعمم الذاتي
 تعميمية تتناسب وحاجاتو وقدراتو المعرفية والعقمية.

 المحاكاة
تتشاابو معطياتاو ماع الواقاع ياتم تاوفيره لمماتعمم مان موقاف شابيو وفييا ياتم افتعاال واقاع سياساي ماا 

بمواقف الحياة السياسية الواقعية، حيث يتم وضعو فيو لكي يتقمص دور وقرارات وسموك الطرف 
 المراد تحميل وتوقع سموكو.

 

VI. والتكميفات األنشطة: 
 الدرجة  األسبوع / التكميفالنشاط الرقم
 W 5 5 أستاذ المادة والمعيد. إشرافخطة بحث حول موضوع يختاره الطالب تحت  إعداد 1
 W 10 15 بحث حول الموضوع الذي قدم فيو الخطة البحثية إعداد 2
 W1-W12 12 حضور المحاضرات 3

 32 اإلجمالي
 

VII. يم التعمم:يتق 

 الدرجة موعد التقويم/ اليوم والتاريخ موضوعات التقويم الرقم
 الوزن النسبي 

 )نسبة الدرجة إلى درجة  التقويم النيائي(
 W5, W10 22 22% التكاليف واألبحاث  .1
 W1- W12 12 12% حضور المحاضرات  .2
 W 8 12 12% اختبار نصفي  .3
 W16 62 62% االختبار النيائي .4
 %122 122 المجموع 

 
VIII. :مصادر التعمم 

 المراجع الرئيسة: .1
  ،مناىج البحث وأصول التحميل في العموم االجتماعية، مكتبة الشروق الدولية، القاىرة.2228د. إبراىيم البيومي غانم ، 

 المراجع المساعدة: .2
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 ، منيجية البحث العممي وتقنياتو في العموم االجتماعية، المركز الديمقراطي العربي.2219( إشرافد. بوحوش عمار )
نترنت:     .3  )إن وجدت(مواد إلكترونية وا 

 
IX. والسياسات المتبعة في المقرر: الضوابط 
 سياسة حضور الفعاليات التعميمية:    .1

 % من المحاضرات.75يمتزم الطالب بحضور  -
يقدم أستاذ المقرر تقريرا بحضور وغياب الطالب لمقسم، ويحرم الطالب من دخول االمتحان في حال تجاوز  -

 % ويتم إقرار الحرمان من مجمس القسم.25الغياب 
  الحضور المتأخر:    .2

ذا تأخر زيادة عن ثالث مرات  يسمح لمطالب حضور المحاضرة إذا تأخر ربع ساعة لثالث مرات في الفصل الدراسي، وا 
   يحذر شفويًا من أستاذ المقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دخول المحاضرة. 

 ضوابط االمتحان:  .3
 عة يحق ألستاذ المقرر السماح لو بالدخول.في حال تأخر الطالب عن االمتحان النصفي لنصف سا -
في حال تغيب الطالب عن حضور االمتحان النصفي يحق ألستاذ المقرر أن يتخذ ما يراه مناسبًا لعالج  -

 الحالة.
 ( دقيقة من بدء االمتحان.22ال يسمح لمطالب بدخول االمتحان النيائي إذا تأخر مقدار ) -
 تطبق الموائح الخاصة بنظام االمتحان في الكمية.إذا تغيب الطالب عن االمتحان النيائي  -

 :بحاثاألو  التكميفات / الميام  .4
 يحدد أستاذ المقرر نوع التكاليف واألبحاث في بداية الفصل، ويحدد مواعيد تسميميا. -
 يبين أستاذ المقرر الضوابط لتنفيذ التكاليف واألبحاث وتسميميا. -
 الموعد المحدد يحرم من درجة التكميف الذي تأخر في تسميمو.إذا تأخر الطالب في تسميم التكاليف عن  -

 الغش:   .5
 ن الطالب.ئو في حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النيائي تطبق عميو الئحة ش -
 في حال ثبوت قيام الطالب بالغش أو النقل في التكاليف واألبحاث يحرم من الدرجة المخصصة لذلك. -

 االنتحال:   .6
 ن الطالب.ئو في حال ثبوت وجود شخص ينتحل شخصية طالب ألداء االمتحان نيابة عنو تطبق الئحة ش

 سياسات أخرى:   .7
 أي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسميم التكاليف واألبحاث .. إلخ.

 


