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 مهارات بحثية : مواصفات مقرر

 

i.  المقررعامة عن معلومات General information about the course :  

1.  

 اسم المقرر
Course Title 

  

 مهارات بحثية

Research skills 

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
....... 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالي
Total محاضرات 

Lecture 
 عملي

Practical 
 تمارين/سمنار

Seminar/Tutorial 

1 - - 1 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي
Study Level and Semester  ل االول الفص–المستوى الرابع 

5.  
 )إن وجدت(المقرر المتطلبات السابقة 

Pre-requisites (if any) 
 -االحصاء الحيوي 

6.  
 ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة 

Co-requisites (if any) 
- 

7.  
 المقرردرس له يالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course is offered 
 علم االحياء، نبات كيمياء، احياء دقيقة 

 

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course 
 العربية

9.  
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلي

10.  
 مواصفات المقررمعد)و( 

Prepared By 

 ا.د عارف سعيد الحمادي، ا.م.د الهام امين شكري الشيباني،

 د. قيس يوسف عبد هللا 

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 م2020/2021

 

 

ii. وصف المقرر Course Description: 

ن الحقا من القيام والمهارات العملية للبحث العلمي ليتمك لب من االلمام بالمفاهيم النظريةصمم هذا لمقرر ليمكن الطا
المهنة بعد ت راي، وليتمكن من  ليمارسبببي  ي  حسبببب الحااة اما علس مسبببتوع ملبببروا الت ر  او بالبحث العلمي

البحث كوسبببيلة للتحقن من الفرتبببيات، ويلبببمت المقرر تعريف بالبحث العلمي والطريقة العلمية ، وانواا  اسبببت دام
وتحديد الملببببكلة العلمية،  بحث المسببببت دمة  ي علوم الحيا  ، البحوث مع التركيز علس البحث التاريبي واسبببباليب ال

، وامع البيانات، ووتبع مقتر  البحث ووتبع الفرتبيات، وطرا الحصبوت علس المعلومات من مصبادرها المو و ة
 العلمي، وكتابة تقرير البحث، وا ال يات البحث.    

iii. م راات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 : أن علس  ادرا الطالب يكون سوف المقرر دراسة من االنتهاء بعد

-a1-  و رتياتي وانواعي واهدا ي  وطر ي و طواتي يعتيوطب العلمي البحث هيي وما العلمية الطريقة يلر  

 a2 - المصببببببادر ومن المكتبة من عليها الحصببببببوت وطرا المو و ة العلمية المعلومات  مصببببببادر   يسببببببرد 

  وغيرها االلكترونية

b1  - وطرا حدو ها بعد  والحاالت الظواهر دراسبببببببة وبحوث والملببببببباهدات التاريبية البحوث انواا يميز 

 الحيا  علوم  ي المست دمة حثالب واساليب
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c1-  كلةالملبببب عن ود يقة واتببببحة صببببور  ليكون المو و ة المصببببادر من العلمية المعلومات علس يحصببببت 

  العلمية والفاو  البح ية

c2- المرحلة هذه  ي الدراسي لمستواه  مناسب بح ي ومقتر  بح ية و طة علمية و رتيات اهداف يتع  

c3 -الساالت او واالستبيانات المقابالت    الت ومن  العينات ومن  والملاهدات اربالتا من  البيانات يامع   

   مناسبة بطرا

d1- الم تلفة بح ي  مراحت  ي العلمي البحث ا ال يات يمارس  

d2 - لنلره او وكتابيا لفويا     ي لتقديمي عليها المتعارف والمحتويات باألساليب بح ي  يعد   
 

 

 

 باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم مخرجات التعلم مواءمة
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 التعليم والتعلم باستراتيجية (المعارف والفهممخرجات تعلم المقرر )مواءمة أوال: 

 :والتقويم
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

iv.  المقرر مع م راات التعلم للبرنامج لمتعم راات مواءمة: 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended Learning Outcomes  (  

 م راات التعلم المقصود  من المقرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

م راات التعلم المقصود  من 
 البرنامج

(Program Intended Learning 

Outcomes  (  
a1 -   يلر  الطريقة العلمية وما هيي البحث العلمي وطبيعتي

 و طواتي وطر ي  واهدا ي وانواعي و رتياتي 

المقرر للثالث الشعب واليوجد جذع 

مشترك في توصيف البرامج، 

وعليه اليلزم هنا الربط 

بمخرجات التعلم للبرنامج، كما 

جنب أن الغاية من هذا الربط ت

ان تكون هناك مخرجات ال 

 عالقة لها بالبرنامج

 

 
 
 
 

 

a2 –   يسرد   مصادر  المعلومات العلمية المو و ة وطرا

الحصوت عليها من المكتبة ومن المصادر االلكترونية 

 وغيرها 

b1–   يميز انواا البحوث التاريبية والملاهدات وبحوث دراسة

ساليب البحث الظواهر والحاالت  بعد حدو ها وطرا وا

 المست دمة  ي علوم الحيا 

c1-    يحصت علس المعلومات العلمية من المصادر المو و ة

ليكون صور  واتحة ود يقة عن الملكلة البح ية والفاو  

 العلمية 

c2-   يتع اهداف و رتيات علمية و طة بح ية ومقتر  بح ي

 مناسب  لمستواه الدراسي  ي هذه المرحلة 

c3-  -ع البيانات  من التاارب والملاهدات  ومن العينات  يام

ومن  الت   المقابالت واالستبيانات او الساالت   بطرا 

 مناسبة  

d1-    يمارس ا ال يات البحث العلمي  ي مراحت  بح ي الم تلفة 

d2-   يعد  بح ي باألساليب والمحتويات المتعارف عليها لتقديمي

 لره   ي    لفويا وكتابيا او لن
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 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and Understanding CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 التقويم استراتيجية
Assessment Strategies 

a1-   يلر  الطريقة العلمية وما هيي البحث العلمي
وطبيعتي و طواتي وطر ي  واهدا ي وانواعي 

 و رتياتي

المحاتر  التفاعلية، 

النقاش والحوار، التعلم 

الذاتي والتعاوني، تعلم 

 ذاتي  

 ا تبار  صير 
 ا تبار نصفي

 ا تبار نهائي  
مقالة    

a2-   يسرد   مصادر  المعلومات العلمية المو و ة
وطرا الحصوت عليها من المكتبة ومن 

 المصادر االلكترونية وغيرها

المحاتر  التفاعلية، 

الحوار، التعلم النقاش و

الذاتي والتعاوني، 

 المحاكا  

 ا تبار  صير 

 ا تبار نصفي

 ا تبار نهائي 

 

 

 التدريس والتقويم:     ةباستراتيجي (المهارات الذهنيةمخرجات تعلم المقرر )مواءمة ثانيا: 
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 المهارات الذهنية /المقررمخرجات 
Intellectual Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 

Strategies 

b1-   يميز انواع البحوث التجريبية والمشاهدات

وبحوث دراسةةةةةةةة الظواهر والحاالت  بعد 

بحةةةث  ل ليةةةب ا حةةةدوثهةةةا وسرل واسةةةةةةةةةا

 حياةالمستخدمة في علوم ال

المحاتر  التفاعلية، النقاش 

والببحببوار، الببتببعببلببم الببببذاتببي 

، العصف والتعاوني، المحاكا 

 الذهني  

ا بببببتبببببببببببار 

   صير

ا بببببتبببببببببببار 

 نصفي

ا تبار نهائي   

 

تدريس ال باستراتيجية المهنية والعملية(المهارات مخرجات تعلم المقرر )مواءمة  ثالثا:

 :والتقويم
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 المهارات المهنية والعمليةمخرجات المقرر/ 
Professional and Practical Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

c1-  يحصت علس المعلومات العلمية من المصادر
حة ود يقة عن المو و ة ليكون صببور  واتبب

 الملكلة البح ية والفاو  العلمية

المحاتببببببر  التفاعلية، العر  

العملي، المحبببباكببببا ،  تطبين 

 عملي  

ا تبار  صير،ا تبار 
 نصفي

ا تبار نهائي، ا تبار  

 اداء عملي ،تكليفات 

c2-  يتببع اهداف و رتببيات علمية و طة بح ية
ومقتر  بح ي مناسبببب  لمسبببتواه الدراسبببي 

 لة ي هذه المرح

المحاتر  التفاعلية، العر  
العملي، المحاكا ،   العصف 

الذهني ، حت الملكالت ، 
 تطبين عملي  

 تبار  صير،ا تبار 

 نصفي

ا تبار نهائي، ا تبار   -
 اداء عملي ،تكليفات

c3-   يامع البيانات  من التاارب والملببببببباهدات
لمقببببابالت  لعينببببات  ومن  الت   ا ومن ا

   بطرا مناسبة  واالستبيانات او الساالت 

المحاتر  التفاعلية، العر  

 العملي، المحاكا ، تطبين عملي  

 تبار  صير،ا تبار 

 نصفي

ا تبار نهائي، ا تبار  

اداء عملي 

 ،تكليفات
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     لتقويم:التدريس وا ةمخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجيمواءمة رابعا: 
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment Strategies 

d1-   يمارس ا ال يات البحث العلمي  ي مراحت
 الم تلفة بح ي 

الملاهد  باست دام سلم  

 التقدير

d2- بح ي باألساليب والمحتويات المتعارف   يعد
عليها لتقديمي  ي القسم  لفويا وكتابيا او 

   لنلره

الملاهد  باست دام سلم  

 التقدير

 

v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 
 

موضوعات أوال: النظري الجانب   Theoretical 

Aspect                                                        

 الرقم

Order 

الموضوعات 

الرئيسة/ 

 الوحدات

Topic List 

/ Units 

 التفصيليةالموضوعات 

Sub Topics List 

عدد 

 األسابيع 
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

مخرجات رموز 

 التعلم للمقرر

(CILOs) 

1 

مقدمة  ي 
البحث العلمي 

والطريقة 
 ةيالعلم

 الطريقة العلمية نبذه عن البحث العلمي و
 و طواتها 

1 1 a1, 

2 
امع 

المعلومات من 
 مصادرها 

  امع المعلومات  من المكتبة من الكتب
الببمببراببعببيببببة والببمبباببالت الببعببلببمببيببببة 
لم تمرات  لموسببببببببوعببببات وكتببببب ا وا
والمنواراف ومن االنترنت  من الموا ع 
العلمية المو و ة )الباحث العلمي اوات 
، اكبديميبا، ريسبببببببرش ايبت، سبببببببينس 

الماالت العلميببببة  ميببببدلين، ديركببببت،
(  ,وغيرها..... المفتوحة للوصوت اليها  

 ومرااعة االدبيات السابقة 

2 2 a1,c1 

3 
 راء  ور ة 
بح ية اولية 
 وتحليلها 

  راء  ور ة بح ية اولية وتحليلها ونقدها  
1 1 c1,b1 

4 

تحديد ملكلة  
البحث  ووتع 

الفرتية 
واالهداف 

وكتابة مقتر  
 بح ي 

  ية لة البحث، وتبببببببع كيف يد ملبببببببك حد ت

 رتيات علمية ووتع تصور ال تبارها 

 وكتابة المقتر  البح ي 
3 3 C1,c2 

5 
تصميم البحث 

 او التاربة
 1 1 C1,c2 



 

 

 

 

 

 

 ئيس الجامعةر     نائب العميد لشئون الجودة         عميد الكلية               عميدة مركز التطوير وضمان الجودة          

 . د. القاسم محمد عباسأ               أ.م. د. هدي على العماد                          أ. د. عبده الكلي              د. إبراهيم لقمان      
 

Republic of Yemen 
Ministry of Higher Education & Scientific Research  

Council for Accreditation & Quality Assurance 

Sana’a University 

Faculty of Science 

 

 الجمهورية اليمنية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 الجودة مجلس االعتماد األكاديمي وضمان 

 جامعة صنعاء

 كلية العلوم

 

 

 

6 
امع البيانات 
 او التاريب

 2 2 C1,c2 

7 
معالاة 
 البيانات

 1 1 C1,c2 

8 

كتابة البحث 
ومكوناتي من 

م تصر 
ومقدمة 
ومرااعة 

دراسات سابقة  
وطريقة ومواد 

ونتائج 
ومنا لة 
 ومرااع

 2 2 
A1,a2,b1,c1, 

c2,c3,d1,d2 

9 

ا ال يات 
البحث العلمي 

والنزاهة 
 العلمية

 1 1 d1,d2 

عدد األسابيع والساعات الفعليةاجمالي   
 Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

14 14  

 

 

                                                  Practical Aspect العملي  الجانب موضوعات ثانيا:

 الرقم

Order 

 التجارب العملية/  تدريبات
Practical / Tutorials topics 

عدد 

 األسابيع
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

رموز مخرجات 

 التعلم
Course ILOs 

1 

 عيببة امع المعلومببات  من المكتبببة من الكتببب المرا
تب الم تمرات  ية والموسبببببببوعات وك والماالت العلم

 والمنواراف 
2 2 a1,c1 

 

   امع المعلومببات من االنترنببت  من الموا ع العلميببة
المو و ة )الباحث العلمي اوات ، اكديميا، ريسبببببرش 
ايببت، سبببببببينس ديركببت، ميببدلين، الماالت العلميببة 
المفتوحة للوصبببببببوت اليها   وغيرها.....,(  ومرااعة 

 بيات السابقةاالد

2 2 a1,c1 

2  1 1  راء  ور ة بح ية اولية وتحليلها ونقدها c1,b1 

3 

  تحديد ملببكلة البحث، وتببع  رتببيات علمية ووتببع

 C1,c2 2 2 تصور ال تبارها وكتابة المقتر  البح ي

5  2 2 تصميم البحث او التاربة b1,c2,c3 

6 

  طرا امع البيانات من التاارب العلمية والملببباهدات

 c3,a2,b1,c1 2 2 لحقلية والساالت والمعاينة والمسوحاتا

 

  كتابة البحث ومكوناتي من م تص ، ومقدمة ومرااعة

دراسبببببات سبببببابقة  وطريقة ومواد ونتائج ومنا لبببببة 

 ومرااع
1 1 

A1,a2,b1,c1, 

c2,c3,d1,d2 
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  كتابة البحث ومكوناتي من م تصبببر ومقدمة ومرااعة

ئج ومنا لبببببة دراسبببببات سبببببابقة  وطريقة ومواد ونتا

 ومرااع
1 1 

A1,a2,b1,c1, 

c2,c3,d1,d2 

 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 12 12 === 

 

 :Teaching Strategies التدريساستراتيجيات 
  التفاعلية المحاتر Lectures 

 والمنا لة الحوار discussion 

 الذهني العصف Brainstorming 

 الملكالت حت Problem solving 

  العملية العرو و المحاكا Simulation Method Practical presentations&                 

 العملي التطبين Practical in computer Lab (Lab works) 

 والتكاليف والمهام الملروعات projects 

 الذاتي التعلم Self-learning 

 التعاوني التعلم Cooperative Learning  

 

 

vi. والتكليفات االنشطة Tasks and Assignments: 

 م
N

o 

 التكليف /االنشطة 
Assignments/ Tasks 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ
Week 

Due 

خرجات م

 التعلم

CILOs 

(symbols) 

 W5 c1,b1 2.5 فردي   راء  ور ة بح ية اولية  وتحليلها   1

 W10 5 فردي  مراجعة دراسات سابقة وكتابة ذلك  2
a1,a2,b1,

c1,c2, 

 كتابة مقتر  بح ي  3
 W11 2.5 تعاوني 

a1,a2,b1,c
1,c2,c2,d1,

d2 

 عرض مقترح بحثي ومناقشته  4
 W12 2.5 تعاوني 

a1,a2,b1,
c1,c2,c2,

d1,d2 

 === == Total Score  12.5 إجمالي الدرجة 

 

vii. تعلمال تقييم Learning Assessment: 

 الرقم

No. 
 أنشطة التقييم 

Assessment Tasks 

 أسوع

 التقييم
Week due 

 الدرجة
Mark 

نسبة 

الدرجة إلى 

درجة ال

 ةالنهائي
Proportion 

of Final 

Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs (symbols) 
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1 
 التكليفات والواجبات

 Tasks and 

Assignments 

5,10,11,12 12.5 25% 
a1,a2,b1,c1,c2,c2,d1,d2 

 Quiz 6 2.5 5%( 1كوز) 2
a1,a2,b1,c1,c2,c2,c3 

3 
 اختبار نصف الفصل

Midterm Exam 
7 5 10% 

a1,a2,b1,c1,c2,c2,c3 

 Quiz 12 2.5 5%( 2كوز) 4
a1,a2,b1,c1,c2,c2,c3 

5 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam 

(theoretical) 

16 30 60% 
a1,a2,b1,c1,c2,c2,c3,d1,d2 

 Total  100 50 اإلجمالي% === 

 كتابة المراجع للمقرر )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.:  Learning Resources مصادر التعلم
 

 ) ال تزيد عن مرجعين( :Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1
 

1-Ruxton, G. and Colegrave, N. (2016) Experimental design for the Life 

Sciences, 4th  edition,  Oxford University Press. 

2. Chris Barnard  ,Francis Gilbert, Peter McGregor (2017) Asking Questions in 

Biology : A Guide to Hypothesis-testing, Analysis and Presentation in 

Practical Work and Research, 5th edition,  Pearson  

 

 :Essential References المراجع المساندة .1
  • 1.  

Holmes, D., Moody, P. and Dine, D. (2016) Research methods for the 

Biosciences, third edition,  Oxford University Press 
 

 .Electronic Materials and Web Sites etc ..المصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت. .2
Online resources for “Research methods for the Biosciences” 

available at 

         http://www.oup.com/uk/orc/bin/9780199545766 

 

viii. ة في المقررالضوابط والسياسات المتبع Course Policies 
 بعد الراوا للوائح الاامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر  يما يتعلن باآلتي:

 : Class Attendanceسياسة حتور الفعاليات التعليمية  1

 % من المحاترات ويحرم  ي حات عدم الو اء بذلك.75يلتزم الطالب بحتور  -
ر وغياب الطالب للقسم ويحرم الطالب من د وت االمتحان  ي حات تااوز يقدم أستاذ المقرر تقريرا بحتو -

 % ويتم ا رار الحرمان من مالس القسم.25الغياب 

 :Tardyالحتور المتأ ر  2

تذا تأ ر ، وللطالب حتببور المحاتببر  تذا تأ ر لمد  ربع سبباعة ل الث مرات  ي الفصببت الدراسببي يسببمح -
 المحاتر . د وت يمنع من االلتزاموعند عدم ، أستاذ المقرر عن  الث مرات يحذر لفويا منياد  ز

 :Exam Attendance/Punctualityتوابط االمتحان  3

 ( د يقة من بدء االمتحان 20ال يسمح للطالب د وت االمتحان النهائي تذا تأ ر مقدار ) -
  ي الكلية.تذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبن اللوائح ال اصة بنظام االمتحان  -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والملاريع  4

http://www.oup.com/uk/orc/bin/9780199545766
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التكليفات  تبببببوابط تنفيذو يحدد أسبببببتاذ المقرر نوا التعيينات  ي بداية الفصبببببت ويحدد مواعيد تسبببببليمها -
 وتسليمها.

 أ ر  ي تسليمي.يحرم من دراة التكليف الذي ت المحددموعد ال عنتذا تأ ر الطالب  ي تسليم التكليفات  -

 : Cheating الغش 5

 الئحة ل ون الطالب. عليي  ي حات  بوت  يام الطالب بالغش  ي االمتحان النصفي أو النهائي تطبن -
  ي التكليفات والملاريع يحرم من الدراة الم صصة للتكليف.بالغش او النقت  ي حات  بوت  يام الطالب  -

 :Plagiarismاالنتحات  6

 ألداء االمتحان نيابة عني تطبن الالئحة ال اصة بذلك طالب  ي حالة واود ل ص ينتحت ل صية -
 :Other policiesسياسات أ رع  7

 أي سياسات أ رع م ت است دام الموبايت أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ -
 

   م2020/2021 العام الجامعي:
 

 مهارات بحثية :خطة مقرر
 Research skills  

i. معلومات عن أستاذ المقرر Information about Faculty Member Responsible for 

the Course 

 االسم
Name أ.د.عارف الحمادي 

الساعات المكتبية 
 )أسبوعيا(

Office Hours 
 

 المكان ورقم الهاتف
Location &Telephone 

No.  
 كلية العلوم -جامعة صنعاء 

 السبت

SAT 

 األحد

SU

N 

 االثنين

MO

N 

الثالث

 اء

TUE 

األربعا

 ء

WED 

الخمي

 س

THU 

 البريد اإللكتروني
E-mail 

       

 

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

1.  
 اسم المقرر
Course Title 

 

 مهارات بحثية

Research skills 

 ورقمه ررمز المقر  .2
Course Code and Number 

 

 الساعات المعتمدة للمقرر  .3
Credit Hours 

 Credit Hoursالمعتمدة  الساعات
 المجموع

Total محاضرات 
Lecture 

 عملي
Practical 

 تمارين/سمنار
Seminar/Tutorial 

1 - - 1 

 المستوى والفصل الدراسي  .4
Study Level and Semester  لالفصل االو–الرابع المستوى 

 ر )إن وجدت(المتطلبات السابقة للمقر  .5
Pre-requisites  

 احصاء حيوي 

– Co (وجدت)إن المتطلبات المصاحبة   .6

requisite 
 Noneتوجد ال 

7.  
البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 

 Program (s) in which theتدريس المقرر 

course is offered 

 علم االحياء
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 لغة تدريس المقرر  .8
Language of teaching the course 

 العربية

 مكان تدريس المقرر  .9
Location of teaching the course  قسم العلوم الحياتية–كلية العلوم 

 

iii. وصف المقرر Course Description: 

 من الحقا ليتمكن العلمي للبحث العملية والمهارات  النظرية بالمفاهيم االلمام من الطالب ليمكن لمقرر هذا صبببببمم

 وليتمكن ت راي، بعد المهنة   ي يليمارسبب او الت ر  ملببروا مسببتوع علس اما الحااة حسببب   العلمي بالبحث القيام

 وانواا ، العلمية والطريقة العلمي بالبحث تعريف المقرر ويلببمت  الفرتببيات، من للتحقن كوسببيلة البحث اسببت دام من

  العلمية، الملبببببكلة وتحديد  ، الحيا  علوم  ي المسبببببت دمة البحث واسببببباليب التاريبي البحث علس التركيز مع البحوث

 البحث مقتر  ووتببع  البيانات، وامع المو و ة، مصببادرها من المعلومات علس الحصببوت طراو الفرتببيات، ووتببع

 .  البحث وا ال يات البحث، تقرير وكتابة العلمي،

 

iv.  م راات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 : أن علس  ادرا الطالب يكون سوف المقرر دراسة من االنتهاء بعد

a1 - الطريقة العلمية وما هيه البحث العلمي وسبيعته وخطواته وسرقه  واهدافه وانواعه شرح ي

 وفرضياته 

a2 -  يسرد   مصادر  المعلومات العلمية الموثوقة وسرل الحصول عليها من المكتبة ومن المصادر

 االلكترونية وغيرها 

b1  - ظواهر والحاالت  بعد حدوثها وسرل يميز انواع البحوث التجريبية والمشاهدات وبحوث دراسة ال

 واساليب البحث المستخدمة في علوم الحياة

c1-  يحصل على المعلومات العلمية من المصادر الموثوقة ليكون صورة واضحة ودقيقة عن المشكلة

 البحثية والفجوة العلمية 

c2-  في هذه المرحلة يضع اهداف وفرضيات علمية وخطة بحثية ومقترح بحثي مناسب  لمستواه الدراسي 

c3 -  يجمع البيانات  من التجارب والمشاهدات  ومن العينات  ومن خالل   المقابالت واالستبيانات او

 السجالت   بطرل مناسبة  

d1 -  يمارس اخالقيات البحث العلمي في مراحل  بحثه المختلفة 

d2  - ويا وكتابيا او لنشره  يعد  بحثه باألساليب والمحتويات المتعارف عليها لتقديمه في شف 

 

 

v. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظريةأوال: 

الر

 قم
Ord

er 

 الوحدات
 ()الموضوعات الرئيسة

Units 

 الموضوعات التفصيلية
Sub Topics 

 األسبوع
Week 

Due 

الساعا

ت 

 الفعلية

Con. 

H 
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1 
مقدمة في البحث 

العلمي والطريقة 

 ةيمالعل

  نبةةةذه عن البحةةةث العلمي والطريقةةةة العلميةةةة

 وخطواتها 
W1 1 

2 
جمع المعلومات من 

 (1مصادرها )

  جمع المعلومةةات  من المكتبةةة من الكتةةب المرجعيةةة

والمجالت العلمية والموسةةةةةةوعات وكتب الم تمرات 

والمنوجراف ومن االنترنةةةت  من المواقع العلميةةةة 

يا، ريسةةةةر  الباحث العلمي جوجل ، اكديم) الموثوقة

المجالت العلميةةة  جيةةت، سةةةةةةينس ديركةةت، ميةةدلين،

ومراجعة  ( ,..... وغيرها  المفتوحة للوصةةةةةةول اليها 

 االدبيات السابقة 

W2 1 

3 
جمع المعلومات من 

 (2مصادرها )

  امع المعلومببببات  من المكتبببببة من الكتببببب المراعيببببة

والماالت العلميبببة والموسبببببببوعبببات وكتبببب الم تمرات 

 النترنت  من الموا ع العلمية المو و ةوالمنواراف ومن ا

الباحث العلمي اوات ، اكديميا، ريسببرش ايت، سببينس )

  الماالت العلمية المفتوحة للوصوت اليها  ديركت، ميدلين،

 ومرااعة االدبيات السابقة  ( ,..... وغيرها

W3 1 

4 
قراءة ورقة بحثية 

 اولية وتحليلها 
 دها ونق قراءة ورقة بحثية اولية وتحليلها 

W  4  
1 

 كيفية تحديد مشكلة البحث      تحديد مشكلة البحث    5
W5 

1 

    الفرضية واالهداف  6
    وتع  رتيات علمية ووتع تصور ال تبارها W6 

1 

 كتابة مقترح بحثي   7
  كتابة المقتر  البح ي W7 

1 

  W8 (نظري) اختبار نصف الفصل 8

9 
تصميم البحث او 

 التاربة 
 او التاربةتصميم البحث 

W9 
1 

10 

امع البيانات  
والتاريب والمعاينة 

(1والمسح)  

طرا امع البيانات من التاارب العلمية والملببببببباهدات 
 الحقلية والساالت والمعاينة والمسوحات 

W10 

1 

11 

امع البيانات  
والتاريب والمعاينة 

(2والمسح)  

طرا امع البيانات من التاارب العلمية والملببببببباهدات 
 والساالت والمعاينة والمسوحات الحقلية 

W11 

1 

12 
معالاة البيانات 

 وعرتها
 معالاة البيانات وعرتي

W12 
1 

13 
ا ال يات البحث 
العلمي والنزاهة 

 العلمية
 ا ال يات البحث العلمي والنزاهة العلمية

W13 

1 

(  1كتابة البحث ) 14  

 :مكونات البحث 

 مل ص البحث -
 مقدمة -
 دراسات سابقة -
 العمت طريقة ومواد -
 النتائج -

W14 1 
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 المنا لة  -
 المرااع -

(  2كتابة البحث ) 15  

 :مكونات البحث 

 مل ص البحث -
 مقدمة -
 دراسات سابقة -
 طريقة ومواد العمت -
 النتائج -
 المنا لة  -
 المرااع -

 

W15 1 

 W16 1 (نظري) الفصت نهاية ا تبار 16

 عدد األسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 14 14 

 :                                       Training/ Tutorials/ Exercises Aspectsخطة تنفيذ الجانب العملي  ثانيا:

الر

 قم
Ord

er 

 التمارينالمهام / 

Tutorials/ Exercises   

 األسبوع

Week 

Due 

الساعات 

 الفعلية

Cont. H 

1 
 من الكتةةةب المرجعيةةةة والمجالت العلميةةةة  من المكتبةةةة معلومةةةات جمع ال

 والموسوعات وكتب الم تمرات والمنوجراف 
W1  1 

2 
 من المكتبةةةة من الكتةةةب المرجعيةةةة والمجالت العلميةةةة  معلومةةةات جمع ال

 والموسوعات وكتب الم تمرات والمنوجراف 
W2 1 

3 

   علمي الباحث ال)من االنترنت  من المواقع العلمية الموثوقة جمع المعلومات

  جيت، سةةةةةينس ديركت، ميدلين، المجالت العلمية رجوجل ، اكديميا، ريسةةةةة

 ومراجعة االدبيات السابقة.....,(  المفتوحة للوصول اليها   وغيرها

W3 1 

4 

   الباحث العلمي )من االنترنت  من المواقع العلمية الموثوقة جمع المعلومات

، المجالت العلمية   جيت، سةةةةةينس ديركت، ميدلينرجوجل ، اكديميا، ريسةةةةة

 ومراجعة االدبيات السابقة.....,(  المفتوحة للوصول اليها   وغيرها

W4 1 

5  قراءة ورقة بحثية اولية وتحليلها ونقدها W5 1 

6 
تحديد مشةةةكلة البحث، وضةةةع فرضةةةيات علمية ووضةةةع تصةةةور الختبارها وكتابة 

 المقترح البحثي

W6 1 

 W7 1 (Midterm Exam)  الفصت نصف ا تبار 7

8 
 المقتر  وكتابة ال تبارها تصور ووتع علمية  رتيات وتع البحث، ملكلة تحديد 

 البح ي
W8 1 

9 
 تصميم البحث او التاربة   W9 1 

10 
 والمعاينة والسببببباالت الحقلية والملببببباهدات العلمية التاارب من البيانات امع طرا 

 والمسوحات
W10 1 

11 
 والمعاينة والسببببباالت الحقلية والملببببباهدات ةالعلمي التاارب من البيانات امع طرا 

 والمسوحات
W11 1 

12 
 ومقدمة ومراجعة دراسةةةةةةةات سةةةةةةةابقة  ،  كتابة البحث ومكوناته من مختص

 وسريقة ومواد ونتائج ومناقشة ومراجع

W12 1 

13 
   كتابة البحث ومكوناته من مختصةةةةةةر ومقدمة ومراجعة دراسةةةةةةات سةةةةةةابقة

 جعوسريقة ومواد ونتائج ومناقشة ومرا
W13 1 

 Final Exam W14 1 ( عملي) الفصت نهاية ا تبار 14
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األسابيع والساعات الفعلية اجمالي  
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 12 12 

vi.  التدريساستراتيجيات Teaching Strategies: 

 Lectures التفاعلية المحاتر  -
 discussion والمنا لة الحوار -

 Brainstorming الذهني العصف -

 Problem solving الملكالت حت -

                 &Simulation Method Practical presentations العملية العرو و المحاكا  -

 Practical in computer Lab (Lab works) العملي التطبين -

 projects والتكاليف والمهام الملروعات -

 Self-learning الذاتي التعلم -

  Cooperative Learning اونيالتع التعلم -

 الزمالء بين ال برات تبادت -

 

  VII.   والتكليفاتاألنشطة Tasks and Assignments: 

 م

N

o 

 النشاس/ التكليف
Assignments 

نوع 

التكلي

ف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

المستح

 قة

Mar

k 

أسبوع 

 التنفيذ

Week 

Due 

.52 فردي   راء  ور ة بح ية اولية  وتحليلها   1  W5 

 W10 5 فردي  مراجعة دراسات سابقة وكتابة ذلك  2

تعاون كتابة مقتر  بح ي  3

 ي 

2.5 W11 

تعاون عرض مقترح بحثي ومناقشته  4

 ي 
2.5 W12 

 0Total Score 12.5  إجمالي الدرجة  

vii. التعلم  تقويم Learning Assessment: 

 م
N

o 

 أساليب التقويم
Assessment Method 

)أسبوعموعد

 التقويم (
Week Due 

الدرج

 ة
Mark 

 %الوزن النسبي
Proportion of Final 

Assessment 

1 
 Tasks والواابات التكليفات

and Assignments 

5,10,11,12 12.5 25% 

 Quiz 6 2.5 5%( 1)  صير ا تبار 2

3 
 Midterm نصفي ا تبار

Exam (وعملي نظري ) 

7 5 10% 

 Quiz 12 2.5 5%( 2)  صير ا تبار 4

 %60 30 16 نهائي تحريري ا تبار 5

 % Total  50 100 المجموع 
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viii. مصادر التعلم Learning Resources  :لد النشر(.)اسم الم لف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، ب 
 

 تزيد عن مرجعين( )ال :Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .3
 

1-Ruxton, G. and Colegrave, N. (2016) Experimental design for the Life 

Sciences, 4th  edition,  Oxford University Press. 

 

2-Chris Barnard  ,Francis Gilbert, Peter McGregor (2017) Asking 

Questions in Biology : A Guide to Hypothesis-testing, Analysis and 

Presentation in Practical Work and Research, 5th edition,  Pearson  
 

 :Essential References المراجع المساندة .4
    

1-Holmes, D., Moody, P. and Dine, D. (2016) Research methods for the 

Biosciences, third edition,  Oxford University Press 
 

 .Electronic Materials and Web Sites etc المصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت... .5
Online resources for “Research methods for the Biosciences” 

available at 

http://www.oup.com/uk/orc/bin/9780199545766 

 

ix. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 د الراوا للوائح الاامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر  يما يتعلن باآلتي:بع

 : Class Attendanceسياسة حتور الفعاليات التعليمية  1

 % من المحاترات ويحرم  ي حات عدم الو اء بذلك.75يلتزم الطالب بحتور  -
لب من د وت االمتحان  ي حات تااوز يقدم أستاذ المقرر تقريرا بحتور وغياب الطالب للقسم ويحرم الطا -

 % ويتم ا رار الحرمان من مالس القسم.25الغياب 

 :Tardyالحتور المتأ ر  2

تذا تأ ر ، وللطالب حتببور المحاتببر  تذا تأ ر لمد  ربع سبباعة ل الث مرات  ي الفصببت الدراسببي يسببمح -
 المحاتر . د وت يمنع من مااللتزاوعند عدم ، عن  الث مرات يحذر لفويا من أستاذ المقررياد  ز

 :Exam Attendance/Punctualityتوابط االمتحان  3

 ( د يقة من بدء االمتحان 20ال يسمح للطالب د وت االمتحان النهائي تذا تأ ر مقدار ) -
 تذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبن اللوائح ال اصة بنظام االمتحان  ي الكلية. -

 :Assignments & Projectsيع التعيينات والملار 4

تبببببوابط تنفيذ التكليفات و يحدد أسبببببتاذ المقرر نوا التعيينات  ي بداية الفصبببببت ويحدد مواعيد تسبببببليمها -
 وتسليمها.

 يحرم من دراة التكليف الذي تأ ر  ي تسليمي. المحددموعد ال عنتذا تأ ر الطالب  ي تسليم التكليفات  -

 : Cheating الغش 5

 الئحة ل ون الطالب. عليي  يام الطالب بالغش  ي االمتحان النصفي أو النهائي تطبن ي حات  بوت  -
  ي التكليفات والملاريع يحرم من الدراة الم صصة للتكليف.بالغش او النقت  ي حات  بوت  يام الطالب  -

 :Plagiarismاالنتحات  6

 تطبن الالئحة ال اصة بذلكألداء االمتحان نيابة عني  طالب ي حالة واود ل ص ينتحت ل صية  -
 :Other policiesسياسات أ رع  7

http://www.oup.com/uk/orc/bin/9780199545766
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 أي سياسات أ رع م ت است دام الموبايت أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ -

 
 


