كمية اآلداب

جامعة بنها
نموذج توصيف مقرر دراسي
البرنامج الذي يتبعه المقرر :التاريخ
المقرر يمثل عنص ارً رئيسياً أو ثانوياً بالنسبة لمبرامج :رئيسياً
القسـم الذي يتبعه البرنامج :التاريخ
القسم الذي يتبعه المقرر

:

العام الدراسي 0200/0202
تاريخ إقرار التوصيف :سبتمبر 0202

التاريخ

أ -معمومات أساسية:
اسم المقرر :قاعة بحث

الرمز الكودي:

عدد الوحدات /الساعات الدراسية:

2

الفرقة /المستوي :الرابعة
-

نظري

2

عممي و  /أو تمارين

اإلجمالي

ب -معمومات متخصصة:
 -0أهداف المقرر

أن يتعر الط ر عل ر معنررك ملمررر تررم ي مررم ه ر علررت التررم ي
مي يممن البحث فيه مم الع قر بين علت التم ي منهج البحرث
فيه مي يممن للطمل عمل بحث فك علت التم ي

Aims

-0المخرجات التعممية المستهدفة من تدريس المقرر:
Intended Learning Outcomes
بعد االنتهاء من دراسة المقرر يكون الطالب قادراً على أن:
أ -المعرفة و الفهم

أ 1.يتع علك معنك ملمر تم ي
اللغمت اال بير

Knowledge and Understanding

مدل ل اللفظ فك اللغر الع بير

أ 2.يمت بحثم صغي ا يطبق فيه مل مم تعلمه من ق اعد البحث
التم يخك
أ .3.يم ن قمد ا علك تعديد مدا س التفسي التم يخك

ب -القدرات الذهنية

 .1.يف ق بين علت التم ي

منهج البحث فيه

 .2.يختم م ض عم يق ت بملبحث فيه مستخدمم مم تعلمه من
Intellectual skills
اد ات البحث سمئله
جـ -المهارات المهنية

ج .1.يجمع الممدة العلمير المطل بر لم ض ع بحثه
ج .2.يستخدت سمئل البحث اسمليبه المتن عر
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 Professional Skillsج .3.يطبق مم تعلمه فك منهج البحث
د -المهارات العامة

د .1.يتعممل مع الحمس
General Skills

 -3محت ي المق

د .2.يم ن جممعمت

Syllabus

 -4أسملي التد يس

التعلت

شبمر المعل ممت
يستفيد من العمل الجممعك

الم ض ع

عدد السمعمت

معنك التم ي

8

التم ي فك اللغمت اال بير

8

العل ت المسمعدة

12

ج ان البحث التم يخك

12

االص ل الفنير لمتمبر البحث

8

مدا س التفسي التم يخك

8

.4أ.االلقمء المحمض ة

. .4 Teaching and learning methodsالمنمقشر الح ا
.4ج .حل المشم ت
 -5أسملي التد يس التعلت للط
المحد دة

ذ ي القد ات

. .5استخدات أسملي جديدة للت اصل

Teaching and Learning methods for
disables
 -6أسملي التد يس التعلت للط

.5أ.تفعيل نظمت اإل شمد األممديمك

المتميزين

.5ج.زيمدة عدد السمعمت الممتبير
.6أ.التعلت الذاتك
. .6ط يقر المحمممة التشبيه

 -7تقييت الط

:Students assessment

أ -األساليب المستخدمة

Tools

االمتحان التحريري لقياس القدرة عمى الكتابة والتعبير الصحيح عن
النفس

ب -التوقيت

Time schedule

ج -توزيع الدرجات
د – نظام تحديد التقديراتGrading system

نهاية الفصل الدراسي
نهاية الفصل الدراسي %022
ممتاز .02-06
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جيد جداً .05 – 04
جيد 03-01
مقبول 00-02
 -8قمئمر المت الد اسير الم اجع :List of references
أ -مذكرات

Course notes

ب -كتب ممزمة
)Required books (Text books

ج -كتب مقترحة
Recommended books
د -دوريات عممية أو نشرات ...الخ
Periodicals, web sites.. etc.
 -7االمكانيات المطموبة لمتدريس و التعمم

تت منمقشر الت صي
منسق المق

إعتممده بمجلس القست المنعقد بتم ي



ممد ح هل ل :محمض ات فك منهج البحث التم يخك،
غي منش ملير اآلدا جممعر بنهم.



،

حسن عثممن :منهج البحث التم يخك ،دا المعم
ط ،8القمه ة.1964 ،
هم ي إلم بم نز :تم ي المتمبر التم يخير ،ت جمر محمد
عبد ال حمن ب ج ،م اجعر سعيد عمش  ،ج ،2الهيئر
المص ير العممر للمتم  ،القمه ة.1987 ،



جمن بيم ف انيي  :مي تنجح فك متمبر بحثك ،المؤسسر
الجممعير للد اسمت النش الت زيع ،بي ت.1994 ،
بي يل سمملك :المؤ خ ن فك العص ال سط  ،ت جمر
قمست عبده قمست ،دا المعم  ،ط ،2القمه ة.1984 ،



المجلر التم يخير المص ير ،تصد عن الجمعير المص ير
للد اسمت التم يخير.
مجلر اتحمد المؤ خين الع  ،تصد عن اتحمد
المؤ خين الع .




زيمدة المخصصمت المملير العضمء هيئر التد يس
زيمدة عدد القد ات الخمصر بتنمير قد ات اعضمء هيئر
التد يس







/

(الممدة)

د/ممد ح محمد مغمزي
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