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 1. اسػ السادة (1مشاىج البحث في العمؽم الدياسية )

 2. رقػ السادة 3034112

 3. (ة،عسميةالداعات السعتسجة )نعخي 3
 (ة، عسميةالداعات الفعمية )نعخي 3
 4. الستدامشة اتالستطمب/ةالدابق اتالستطّمب 

 5. اسػ البخنامج بكالؽريؽس العمؽم الدياسية

 6. رقػ البخنامج 04

 7. اسػ الجامعة الجامعة االردنية

 8. الكمية األميخ حديؼ بؼ عبجهللا الثاني لمجراسات الجولية

 9. القدػ الدياسيةالعمؽم 

 10. مدتؽى السادة بكالؽريؽس

 11. العام الجامعي/ الفرل الجراسي 2018 - 2017األول 

 12. الجرجة العمسية لمبخنامج بكالؽريؽس

 13. األقدام األخخى السذتخكة في تجريذ السادة -

 14. لغة التجريذ المغة العخبية

تاريخ مخاجعة / السادة الجراسيةمخطط تاريخ استحجاث  2018 - 2017تحجيث 
 مخطط السادة الجراسية
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 مشّدق السادة .16

 العدامعمي  عبجالسجيج. د.أ: السادة مشدق
 الكمية مبشى ،1ط( 111: )  السكتب رقػ
 12 - 11 خ ث ح: السكتبية الداعات 

 :الياتف رقػ
  azzamalfa@yahoo.com: اإللكتخوني البخيج

 مجرسؽ السادة .17

 العدام عمي عبجالسجيج. د.أ: السادة جرسم
 الكمية مبشى ،1ط( 111: )  السكتب رقػ
 12 - 11 خ ث ح: السكتبية الداعات 

 :الياتف رقػ
  azzamalfa@yahoo.com: اإللكتخوني البخيج

 

 وصف السادة .18
 في السقارن  البحث وأدوات وطخق  العمسي البحث وأخالقيات االجتساعية العمؽم فمدفة عمى وتخكد الدياسية، العمؽم في والتطبيقية الشعخية السشيجية القزايا السادة ىحه تتشاول

 ترسيػ السعمؽمات، جسع وتقشيات أدوات العمسي، البحث ترسيػ السادة وتجرس واالجتساعية، االندانية العمؽم في والكسي الكيفي التحميل اساليب بيؼ والجسع الجولية الجراسات
 .   االحرائية والبيانات السعمؽمات وتحميل عخض العمسي، البحث ومذاريع التقاريخ كتابة ،العيشات وقياس واختيار

 
 



 

 

 تجريذ السادة ونتاجاتياأىجاف  19.
 : يمي ما الى السادة ىحه تيجف

 : أوالا 
 :خالل مؼ وذلغ العمسي البحث مشاىج بسؽضؽعات يتعمق فيسا الطمبة لجى والبحث التعمػ ميارات تشسية

 .الدياسية العمؽم بسجال العمسي البحث مشاىج بسؽضؽع الستعمقة الشعخية واألطخ التؽجيات فى والبحث لإلطالع الطمبة تؽجيو -
 .بيشيا والتسييد العمسية البحؽث أنؽاع إلى التعخف -

 : ثانياا 
 :خالل مؼ لمطمبة والتحميمية األكاديسية السيارات تطؽيخ

 البحث وأدوات مدتؽيات فيػ عمى مبشي عمسي بسشعؽر السختمفة الدياسة العؽاىخ ودراسة تشاول فى العمسى األسمؽب وإتباع البحثية قجراتيػ وتشسية األسئمة إثارة عمى التجريب -
 . العمسي

 . السختمفة بسجاالتيا الدياسية تحميل في وفكخي  نعخي  كإطار تؽظيفيا وكيفية الستعجدة الفكخية السجارس عمى التعخف -
 : ثالثاا 

 .دراستو فى العمسية الفخوض واختبار صياغة في معمؽمات مؼ لجيو يتؽفخ ما تؽظيف كيفية عمى بتجريبو التحؽيمية الطالب ميارات صقل
 : رابعاا 

 الدياسي التحميل وأشكال صؽر وعخض ذلغ، في الحجيثة واالتجاىات الكػ، بمغة عشيا التحجث وإجـخاءات الدياسـية، العؽاىخ عؼ الخقسي التعبيخ وأدوات بأساليب الطمبة تعخيف
 .فييا الكػ لغة استعسال يسكؼ الدياسية العمؽم في لحاالت تطبيقية وأمثمة نساذج خالل مؼ الكسي

 
 
 

 ليا والججول الدمشي السادة الجراسية محتؽى .20
 

 أساليب السخاجع
 التقييػ

نتاجات 
التعّمػ 

 الستحققة
 السحتؽى  األسبؽع السجّرس

أ.د.    
عبجالسجيج 

 العدام

 :  أوالا  والثاني األول
 .ومتطمباتو السداق لسفخدات تؽطئة -
-11:ص غخايبة،) العمسي البحث في مجخل -

24) 
 والخابع الثالث    

 والخامذ
 : ثانياا 

 غخايبة،) التحميمية واألطخ العمسي البحث مشاىج
 (255-151 القربي، ؛49-25: ص

 والدابع الدادس    
 والثامؼ

 :    ثالثاا 
 (49-25)العمسي البحث مخاحل أو خطؽات -
 (49-25) والعيشات البحث مجتسع -

 ** الفرل مشترف امتحان** 

 والعاشخ التاسع    
 عذخ والحادي

 :  رابعاا 
 البحث ألغخاض البيانات جسع وادوات وسائل -

 (89-51: ص غخايبة،)
-105:ص غخايبة،) البيانات عخض طخق  -

138) 
 عذخ الثاني    

 عذخ والثالث
 عذخ والخابع

 : خامداا 
 (166-139:ص غخايبة،) البيانات تحميل -
-175:ص  غخايبة،) البحث تقخيخ كتابة -

188) 
 : سادساا  عذخ الخامذ    

 غخايبة،) البحث تقخيخ كتابة في الفشية الجؽانب
 (207-189:ص

 : سابعاا  عذخ الدادس    
 الشيائي واالمتحان عامة مخاجعة



 

 

 واالستخاتيجيات التجريدية.الشذاطات 21

 يتػ تطؽيخ نتاجات التعمػ السدتيجفة مؼ خالل الشذاطات واالستخاتيجيات التجريدية التالية:
 استخاتيجية التفكيخ اإلبجاعي

 استخاتيجية التفكيخ الشاقج

 

 . أساليب التقييػ ومتطمبات السادة22

 التقييػ والستطمبات التالية:يتػ إثبات تحقق نتاجات التعمػ السدتيجفة مؼ خالل أساليب 
 السشاقذات والحؽار

 اسئمة استشتاجية
 تحفيد التفكيخ االبجاعي والشقجي لمطمبة بعج كل مقخر

 اختبارات فرمية
 

 الدياسات الستبعة بالسادة .23

 غيابات يتػ حخمان الطالب مؼ دخؽل قاعة االمتحان الشيائي( 3)  والغياب سياسة الحزؽر -1

ولى وبعج ذلغ يعتبخ الطالب التأخيخ عؼ السحاضخات ) التأخيخ عؼ السحاضخة مسشؽع إال في حاالت إظطخارية ، وعمى اية حال ال يدسح بالتأخيخ ألكثخ مؼ عذخ دقائق األ -2
 غائبا عؼ السحاضخة(

 خ(الغياب عؼ االمتحانات ) الغياب عؼ االمتحان بجون عحر مقبؽل لسجرس السداق يخصج لو صف -3

 تدميػ الؽاجبات في الؽقت السحجد )التأخيخ دائساا ليذ في مرمحة الطالب( -4

 إلى لجشة تحقيق( الغر )كل طالب يزبط متمبدا بعسمية غر أثشاء االمتحان يخصج لو صفخ في ذلغ االمتحان ويبمغ رئيذ القدػ بحلغ في حال رغب بتحؽيل الطالب -6

 لتعميسات الستبعة في الجامعة األردنية(الخخوج عؼ الشعام الرفي)االلتدام با -7

 (50(، االمتحان الشيائي )%30%( ، امتحان مشترف الفرل )%20إعطاء الجرجات )أعسال الفرل ) -8

 السعجات واألجيدة السطمؽبة .24

 (Data Showجياز عخض البيانات )

 
 السخاجع.25
 

 :الخئيدة السخاجع

 .لمشذخ وائل دار عسان، ،5ط واالندانية، االجتساعية العمؽم في العمسي البحث أساليب ،(2010) آخخون  و فؽزي  غخايبة،. 1

 .االدارية والعمؽم االقتراد كمية القاىخة، جامعة ، الدياسة عمػ في البحث ،مشاىج(2007) عبجالغفار رشاد،. 2

 :االضافية السخاجع

 .لمشذخ زىخان دار: عسمؼ العمسي، البحث أساليب ،(1999) محفؽظ جؽدة، و ظاىخ الكاللجة،. 1

 .االدارية والعمؽم االقتراد كمية القاىخة، جامعة السقاييذ، بشاء الثاني الكتاب ، الدياسة عمػ في البحث ،مشاىج(2006) عبجالغفار رشاد،. 2



 

 

 .السرخية االنجمؽ مكتبة القاىخة، وآخخون، نؽفل نبيل دمحم تخجسة الشفذ، وعمػ التخبية في البحث مشاىج ،(1985) ب ديؽبؽلج فانجاليؼ،. 3

4- Gravetter, F. & Forzano, L. (2003). Research Methods for the behavioral sciences. USA: Vicki Knight- Thomson. 

 

 معمؽمات إضافية 26.
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