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  نموذج وصف المقرر

  

  منطق البحث العلمي  وصف المقرر

  

 الجامعة التكنولوجیة المؤسسة التعلیمیة .١

  العلمي م العلوم التطبیقیةقسم   القس  القسم الجامعي / المركز .٢

 ٤١٩/ منطق البحث العلمي المقرراسم / رمز  .٣

 علوم تطبیقیةلوریوس ابك البرامج التي یدخل فیھا .٤

 الرابعة/المرحلة الطلبة المنتظمون بالدراسة أشكال الحضور المتاحة .٥

 ٢٠١٦-٢٠١٥ سنوي الفصل / السنة .٦

 ساعة ٦٠ (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .٧

 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .٨
٢٠١٥  

  
 

 مراجعة أداء مؤسسات التعلیم العالي ((مراجعة البرنامج األكادیمي))

اساسیین ینطوي االول منھا الى تعریف الطالب بكیفیة ظھور  محورینتتجزأ المادة الى 

النظریات واالفكار العلمیة ذات الطابع التطبیقیة والبرھاني، ومن خاللھا یتم التعرف على نشوء 

االفكار الریاضیة في الھندسة المستویة والمجسمة ومن ثم االنتقال لتبیان القوانین المتعلقة 

من خالل الریاضیات والتجربة، لیتم تناول المناھج العلمیة المتبعة في بالحركة والتي تم اثباتھا 

العلوم التطبیقیة والتي تنقسم الى قسمین رئیسیین االول االستدالل (البرھان العقلي) والثاني 

االستقراء (التجربة)، بعدھا یتم االنتقال الى دراسة منھجیة البحث العلمي وكیفیة تنظیم البحوث 

ن اختیار العنوان ووضع الفرضیات ومن ثم التحقق من صحة الفرضیات للوصول والتي تبدأ م

 الى النتائج. فضال عن االمور التفصیلیة المعتمدة في اعداد البحث العلمي. 
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 أھداف المقرر .٩

  وضع الخطوات العامة للطالب في فهم كيفية بناء البحث العلمي. - ١

 

 تناول االساليب القديمة والحديثة المستخدمة في منهجية البحث العلمي وفلسفة العلوم. - ٢

 االستخدام االمثل للمنهجية والبناء المفاهيمي للخطط والمشاريع البحثية الخاصة بالعلوم التطبيقية - ٣

 التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییممخرجات  .١٠

 المعرفة والفھم  -أ
 تنمیة الثقافة العلمیة للطالب بمحاولة ربط االفكار والنظریات ببیئة العمل الواقعیة.  -١
 فھم كیفیة تناول المشكلة البحثیة وتجزئتھا للوصول الى الحل االمثل. -٢
 من خالل المنھج العلمي. الربط بین المشاكل الواقعیة وكیفیة ایجاد الحلول لھا -٣

  المھارات الخاصة بالموضوع   -ب 
  .ادارة البحث العلميتمكن الطالب من كیفیة  – ١
الخاصة بتحدید المشكلة البحثیة ومن ثم وضع الفروض لھا والتحقق من صحة  تنمیة المھارات – ٢

  .الفروض
  .تجزئة الموضوع (المشكلة)تمكین الطالب من رسم الھیكلیة العلمیة لموضوع البحث عبر  – ٣
امكانیة التفریق بین االفكار العلمیة من النظریات العلمیة والقوانین العلمیة والنتائج ومن ثم االبتكار  -٤

  واالكتشاف العلمي
    .التفریق بین البحوث التي تحوي االصالة او االبتكار وكیفیة انتقاءھا كمصدر علمي -٥

 طرائق التعلیم والتعلم      

 باستخدام وسائل االیضاحمحاضرات نظریة  -١
 

 طرائق التقییم      
 الواجبات المنزلیة المقدمة من قبل الطلبة. -
 .الیومیة والفصلیة والسنویةاالمتحانات  -
  .االلتزام بالحضور ومقدار المشاركة الیومیة -
 
  مھارات التفكیر -ج

  .القدرة على تحلیل المشكلة وكیفیة اختیارھا  -١
  بین المناھج العلمیة التي تستخدم في المختبر وتلك التي تعتمد االسالیب البرھانیة الحسابیة.التمییز  -٢
  .اتقان االسلوب البنائي في اعداد المنھجیة من خالل البدء بتحدید حدود المشكلة ومن ثم الیة عالجھا -٣
العالقة بین  كیفیة التحقق من صدقیة الفروض المقترحة في حل المشكلة والتي توضع بصیغة -٤

  .المتغیرات البحثیة
  اطروحة الدكتوراه.من ثم تمھید امكانیات الطالب في كتابة مشروع التخرج ورسالة الماجستیر و  -٥
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 طرائق التعلیم والتعلم     

 .المصادر التي تتعلق بالمادة االطالع على  -
 الحوار المشترك ما بین الطلبة ضمن مجامیع . -
  افتراضیة للتوضیحاستخدام نماذج  -
 

 طرائق التقییم    

 .التقییمات الیومیة والمشاركة والحضور ومقدار االنضباط وااللتزام بالواجبات -
 االسئلة الشفویة المباشرة الى الطلبة. -
 .االسئلة التي تستھدف االبداع في االجابة ومعرفة فروقات الذكاء -
 االمتحانات الفصلیة والسنویة. -

  ر الشخصي ).یالعامة والمنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطوالمھارات   -د 
 القدرة على توظیف الوصف والسرد في التعبیر عن القیم الكمیة.  -١            
التعبیر عن اي مشكلة تواجھ الطالب من خالل تجزئة المشكلة ومعرفة مسبباتھا وایجاد الحلول  -٢

  .والبدائل 
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 بنیة المقرر .١١

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
طریقة 
 التعلیم

طریقة 
 التقییم

 ج٢-ج١ ٢ ١
نظري   مقدمة في فكرة العلم ومنھجیة البحث

 ومناقشات
مشاركة 

 الطلبة

 أ١ -ب٤ ٢ ٢

وعلم المعادن واالحجار  الریاضیات البابلیة
نظري  واالمالح

 ومناقشات

الحضور 
ومشاركة 

 الطلبة

 أ١-د٢- د١ ٤ ٣

المدرسة الطبیعیة التفكیر في أسالیب 
الریاضیات عند اقلیدس و واالیونیة

 المسلمات، المكافئات) (البدیھیات،

نظري 
 ومناقشات

الحضور 
ومشاركة 

 الطلبة

 أ١-ب٢ ٢ ٤

استخدام الریاضیات في الكشوفات العلمیة 
نظري  (كوبر نیكوس)

 ومناقشات

واجبات التزام 
بالحضور 
 والمشاركة

 ج٢ -أ١-ب٣ ٢ ٥
الطبیعیة في الكشوفات العلمیة التجربة 

 (غالیلو غالیلي)
نظري 

 ومناقشات
حضور 

 ومناقشات

 أ٢ - د٢ ٢ ٦
عند فرنسیس المنھج التجریبي (التجربة 

 بیكون)
نظري 

 ومناقشات
مناقشات 

 الطلبة

 ج٤ج٣-ج٢- ج١- أ٢ ٢ ٧

 المنھج االستداللي (منھج الریاضیات)
نظري 

 ومناقشات

تقییم التقدیم 
والحضور 
 واالمتحان

 د٢-ج٤- ج٢- أ١ ٤ ٨

للعالم اسحاق  الفیزیائیة القوانین الریاضیة

 Isaac Newtonنیوتن 
نظري 

 ومناقشات

الحضور 
والمشاركة 
 والنقاشات

 -ج١-ب١- أ٢ ٢ ٩
نظري  البحث العلمي

 ومناقشات
حضور 

 ومناقشات

 ج٣- أ٢-ج١ ٤ ١٠
نظري  قواعد البحث العلمي

 ومناقشات
امتحان+ 

  واجب

 أ١-ج٣ ٢ ١١
نظري  الباحث العلميخصائص 

 ومناقشات
تقریر 

 ومناقشات

 ب٣-ب١ ٤ ١٢

 كتابة البحث العلمي

نظري 
 ومناقشات

مناقشات 
 وحضور

 أ٢-ب١ ٢ ١٣
نظري   استخدام وكتابة المصادر

 ومناقشات
امتحان 

 ومشاركة 

 ج٣ ٤ ١٤

ووسائل االیضاح والرسوم كتابة الجداول 
نظري  في البحث البیانیة 

 ومناقشات

واجبات 
منزلیة 

 ومناقشات

 ب٥-د١-ج٣ ٢ ١٥
التذییل واستخدام الھامش في البحث 

 العلمي
نظري 

 ومناقشات
اختبار و 
 مشاركة

 أ٢ ٢ ١٦
نظري  البحث العلمي والبحث التكنولوجي

 ومناقشات
حضور 
 ومناقشة

 ج٤-ج٣ ٢ ١٧
نظري  في تحدید حدود البحث نظریة التعریف

 ومناقشات
حضور 
 ومناقشة
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 البنیة التحتیة  .١٢

  القراءات المطلوبة :
  النصوص األساسیة 
 كتب المقرر 
      أخرى 

محمد محمود الكبيسي ،فلسفة العلم ومنطق البحث العلمي (المنهاج العام)، كلية االداب -

  ٢٠٠٢الجامعة المستنصرية ، بغداد، –

  ٢٠١٠علي حسين الجابري، فلسفة العلوم، دار الفرقد،الطبعة االولى، -

سليم حسن الكتبي، فلسفة العلم ومنطق البحث العلمي (الرياضيات)، كلية التربية، جامعة  -

  .٢٠٠٢تكريت، 

  .٢٠٠٧احمد شلبي،كيف تكتب بحثا او رسالة ماجستير ، القاهرة، -

يمنى طريف الخوري، فلسفة العلم في القرن العشرين، سلسلة عالم المعرفة،  -

  ٢٠٠٠الكويت،

هيرمان كان واخرين،العلم بعد مائتي عام، ت شوقي جالل، سلسلة عالم المعرفة،  -

 ١٩٨٢الكويت، 

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبیل المثال 
ورش العمل والدوریات والبرمجیات 

 ) والمواقع االلكترونیة

التعرف على اسالیب النشر في  –زیارات علمیة للمكتبات 

 المراكز البحثیة العالمیة.

الخدمات االجتماعیة ( وتشمل على سبیل 
المثال محاضرات الضیوف والتدریب 

 المھني والدراسات المیدانیة ) 
 سمنرات للباحثین في الدراسات العلیا

  

 القبول  .١٣

  المتطلبات السابقة

 ٣٠ أقل عدد من الطلبة 

 ٦٠ أكبر عدد من الطلبة 

  

  

 ج٢- أ٢ ٤ ١٨
المالحظة والتجربة (كیفیة القیام بالتجربة 

 وانواعھا)
نظري 

 ومناقشات
حضور 
 ومناقشة

 ج٤-د٢-ب٢ ٢ ١٩
نظري  الفرضیات العلمیة

 ومناقشات
حضور 
 ومناقشة 

 ب٤-ب٥ ٢ ٢٠
نظري  القوانین العلمیة

 ومناقشات
حضور 
 ومناقشة

 أ٣-ج٥-ب٤ ٤ ٢١
نظري  النظریات العلمیة

 ومناقشات
حضور 
 ومناقشة

 أ١-ب١- د١ ٢ ٢٢
 یاءثورة النسبیة والكوانتم في الفیز

نظري 
 ومناقشات

حضور 
ومناقشة 

 وتقاریر وتقییم


