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 تهصيف السقرر
 

 السعهد العالي لبحهث البيئة  الكمية/ السعيج:
 /سشة السقرراتماجدتير البخنامج: 

 جسيع األقداممقرر مذترك ل القدؼ:
 

 أواًل: السعمهمات األساس
 الكهد) رمز السقرر(:            أساليب البحث العمسي   اسم السقرر:

 / سشة السقرراتماجدتير  البرنامج أو البرامج التي يقدم فيها السقرر:
 مقرر مذترك لجسيع األقدام  القدم التابع له السقرر:

 ، جسيع األقدامالسعيج العالي لمبحؾث البيئة القدم السشهط به تدريس السقرر:
 ساجدتيخال السدتهى األكاديسي الذي يدرس به السقرر:

  جامعة تذخيؽ - البيئة السعيج العالي لبحؾثمكان تدريس السقرر: 
 العخبية لمغة أو المغات السدتخدمة في السقرر:ا
 

 السذاركهن في تغطية السقرر: 
 د. سامية شيبان د. وفاء رجب اسم السذارك 

 4102فخندا  4102سؾريا  بمد اإليفاد وتاريخ التخرج 
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 4بال رقؼ عجد األعزاء  4بال رقؼ عجد األعزاء  رقم السكتب وعدد األعزاء فيه 

بعج انتياء محاضخات السقخر  مهاعيد السقابالت الطالبية 
 مؽ كل أسبؾع
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 (: الُسراجع الخارجي )واحد أو أكثر
سالية البحث العمسي وأىسيتو ندعى في ىحا السقخر إلى تعخيف الظالب بوصف السقرر: 

كل ما يتعمق بأمؾر تدجيل األبحاث وكتابتيا ونذخىا وعخضيا وخظؾات إجخائو، ويتزسؽ ذلػ 
قييؼ نتائجيا إحرائيًا، ونقؾم بتجريب الظالب مؽ خالل العجيج مؽ الشذاطات العمسية عمى وت

 السيارات األساسية الالزمة لحلػ.
 
عدد األسابيع اإلجسالية لتدريس  

 52 السقرر

 5 عدد الداعات العسمية في األسبهع 3 عدد الداعات الشظرية في األسبهع
 552 إجسالي عدد ساعات السقرر: 2 إجسالي عدد الداعات في األسبهع:

ساعات اإلرشاد األكاديسي في   عدد الداعات السعتسدة:
  األسبهع:

 
 محتهيات السقرر:

 السجسهعات الرئيدية التي يغطيها السقرر م
عدد 

 السحاضرات
 عدد الداعات

 اإلجسالي عسمي نظري 
 01 2 6 4 مقجمة عامة عؽ مبادئ اإلحراء  0
 0 4 2 0 ي السعياري التؾزيع الظبيع 4
التؾزيع الظبيعي المؾغاريتسي وبعض التؾزيعات  2

 االحتسالية
0 2 4 0 

 01 2 6 4 االرتباط واالنحجار 2
 01 2 6 4 فخضياتيسا ومخاحل التظبيق Fواختبار   Tاختبار  0
6  ANOVA 4 6 2 01 
 01 2 6 4 مفيؾم البحث العمسي وأنؾاع السشاىج السدتخجمة  4
 00 6 0 2 اختيار مؾضؾع البحث ومرادره وكتابتو كيفية 8
 01 2 6 4 أىسية االستعانة بالسخاجع، تقييسيا وتؾثيقيا 0

 0 4 2 0 أخالقيات البحث العمسي  01
 01 2 6 4 الشذخ في السجالت العمسية وأىسيتوكيفية  00
 01 2 6 4 وعخضو وصياغتو إعجاد مخظط البحث 04
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 قرر:التهزيع الزمشي لمس -ب-3

 السدرس السهضهعات )مفردات السقرر( المقاء األسبهع

0 
 األول )ن(

فائجة اإلحراء في البحث العمسي، السجتسع اإلحرائي 
 د. سامية شيبان والعيشة اإلحرائية

 د. سامية شيبان مقجمة عؽ بخنامج اإلكدل والتعمؼ الحاتي  الثاني )ع(

4 
 شيبان د. سامية تبؾيب البيانات الخام األول )ن(
 د. سامية شيبان تظبيق عسمي وباستخجام اإلكدل الثاني )ع(

2 
 د. سامية شيبان مقاييذ الشدعة السخكدية ومقاييذ التذتت األول )ن(
 د. سامية شيبان تظبيق عمى بخنامج اإلكدل  الثاني )ع(

2 
 د. سامية شيبان التؾزيع الظبيعي السعياري  األول )ن(
 د. سامية شيبان كيؼ االحتسالية لتؾزيعات تتبع التؾزيع الظبيعيإيجاد ال الثاني )ع(

0 
 د. سامية شيبان تؾزيعات احتسالية أخخى  األول )ن(
 د. سامية شيبان تظبيقات التؾزيعات االحتسالية السجروسة الثاني )ع(

6 
 د. سامية شيبان االرتباط واالنحجار البديط األول )ن(
 د. سامية شيبان دلعسمي عمى اإلك الثاني )ع(

4 
 د. سامية شيبان االنحجار الستعجد األول )ن(
 د. سامية شيبان عسمي عمى اإلكدل الثاني )ع(

8 
 د. سامية شيبان فخضياتيسا ومخاحل التظبيق Fواختبار   Tاختبار  األول )ن(
 د. سامية شيبان تظبيق االختبارييؽ يجويًا وعمى اإلكدل الثاني )ع(

0 
تأثيخ اختيار درجة السؾثؾقية وتحجيج ما إذا اكان  (األول )ن

 االرتياب باتجاه أو اتجاىيؽ
 د. سامية شيبان

 د. سامية شيبان التظبيق يجويًا وعمى اإلكدل الثاني )ع(

01 
 د. سامية شيبان الدوجي  tالسعجل و  tاختبار  األول )ن(
 ند. سامية شيبا التظبيق يجويًا وعمى اإلكدل الثاني )ع(

00 
 د. سامية شيبان مبادئ تحميل التبايؽ ومجاالت االستخجام األول )ن(
 د. سامية شيبان تظبيق عمى اإلكدل الثاني )ع(

04 
 د. سامية شيبان تحميل التبايؽ  األول )ن(
 د. سامية شيبان مديج مؽ التظبيقات عمى اإلكدل ومخاجعة عامة الثاني )ع(
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02 
 د. وفاء رجب وترشيفيامفيؾم السعخفة  األول )ن(
 د. وفاء رجب التعخيف بالسالحغة والتأمل واالستشتاج الثاني )ع(

02 
 د. وفاء رجب مشيجية البحث العمسي وأنؾاع السشاىج األول )ن(
 د. وفاء رجب دراسة أمثمة عؽ السشاىج العمسية الثاني )ع(

00 
 د. وفاء رجب كيفية اختيار مذكمة البحث، تحجيجىا ومرادرىا األول )ن(
 د. وفاء رجب حاالت دراسية مؽ األبحاث الدابقة الثاني )ع(

06 
 د. وفاء رجب الجراسة السخجعية، أىسيتيا، وفؾائجىا األول )ن(

 الثاني )ع(
كيفية الحرؾل عمى الجراسات الدابقة والبحث ضسؽ 

 العمسية  محخكات البحث
 د. وفاء رجب

04 
 د. وفاء رجب خظؾات البحث العمسي ومخاحمو األول )ن(
 د. وفاء رجب االطالع عمى أطخوحات ماجدتيخ في السكتبة الثاني )ع(

08 
 د. وفاء رجب أىسية االستعانة بالسخاجع ومرادرىا األول )ن(
 د. وفاء رجب االطالع عمى الكتب والجوريات في السكتبة الثاني )ع(

00 
 د. وفاء رجب األطخوحة والسقاالت العمسيةتؾثيق السخاجع ب األول )ن(
 د. وفاء رجب زيارة السكتبة العمسية لمجامعة والسكتبة االلكتخونية الثاني )ع(

41 
 د. وفاء رجب أخالقيات البحث العمسي األول )ن(
 د. وفاء رجب ميارات الظالب وواجبات السذخف العمسي الثاني )ع(

40 
 د. وفاء رجب ة العمسيةطخيقة كتابة السقال األول )ن(
 د. وفاء رجب تقييؼ بعض السقاالت السشذؾرة في الجوريات العمسية الثاني )ع(

44 
 د. وفاء رجب معاييخ الشذخ العمسي ومتظمباتو األول )ن(
 د. وفاء رجب االطالع عمى بعض السجالت العمسية وشخوط الشذخ الثاني )ع(

42 
 د. وفاء رجب )اختيار مؾاضيع األبحاث(الريغة الشيائية لمبحث  األول )ن(
 د. وفاء رجب آلية الرياغة الشيائية وليكمية البحث الثاني )ع(

42 
 د. وفاء رجب تعخيف بالعخوض التقجيسية األول )ن(
 د. وفاء رجب السقجمة مشاقذة حمقات البحث الثاني )ع(

 
 ثانيًا: معمهمات مهشية
 األهداف العامة لمسقرر:

 لب بسالية التفكيخ والبحث العمسي وأىسيتو.تؾعية الظا 
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 .تجريب الظالب عمى السيارات الالزمة لتظبيق خظؾات البحث العمسي 
 .التخكيد عمى استيعاب الظالب لكيفية إعجاد خظة البحث العمسي 
  تسكيؽ الظالب مؽ وضع خظة إلجخاء البحث العمسي وتقييؼ الشتائج التي يتؼ التؾصل

 إلييا.
 سبادئ اإلحراء واستخجامو في البحث العمسي.تعخيف الظالب ب 
  تظؾيخ مقجرة الظالب عمى ترسيؼ التجارب الخاصة بالبحث العمسي وطخيقة تشفيحه وتقييؼ

 الشتائج التي يتؼ التؾصل إلييا.
 

 (ILOsمخرجات التعمم السدتهدفة )
a) السعرفة والفهم: 

 التقهيم الهسائل السداعدة طرائق التدريس السخرجات
ظؾات البحث يؾضح خ -

 العمسي وكيفية إجخائو
يذخح أىسية اإلحراء في  -

البحث العمسي وطخائق تبؾيب 
 الشتائج

يعجد عشاصخ التجارب  -
 العمسية

 محاضخات 
 حمقات بحث 
 العخوض التقجيسية 
 مذاريع بحثية 
 

 الدبؾرة 
  أجيدة الحاسؾب 
  جياز العخض 
 

  تقؾيؼ مدتسخ
مؽ خالل 
 السالحغة

  اختبارات
 كتابية.

 

 
b ):السهارات الذهشية 

 التقهيم الهسائل السداعدة طرائق التدريس السخرجات
اختيار السشيج العمسي  -

 الرحيح بحدب البحث.
اختيار التراميؼ السشاسبة  -

 لمتجارب السختمفة.
إعظاء تفديخ مالئؼ لشتائج  -

 التقييؼ اإلحرائي لمبيانات.

 .دراسة حاالت 
 حمقات بحث 
 تساريؽ ومدائل 

 
 

 الدبؾرة 
 جيدة الحاسؾب أ 
  مدودة بالبخامج

اإلحرائية 
 السظمؾبة

  جياز العخض 

  امتحانات
 تحخيخية

  امتحانات
 شفيية.

 وعائف 
 مذاريع 
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c ):السهارات العمسية والسهشية 

 التقهيم الهسائل السداعدة طرائق التدريس السخرجات
التسكؽ مؽ إعجاد خظة  -

البحث بعشاصخىا وعخضيا 
 ومشاقذتيا.

استخجام البخامج  التسكؽ مؽ -
اإلحرائية الحاسؾبية في 
 ترسيؼ التجارب وتحميميا.

  شخح وتظبيق
 )جمدات عسمية(

 
 

 الدبؾرة 
  أجيدة الحاسؾب 
  مدودة بالبخامج

اإلحرائية 
 السظمؾبة

  جياز العخض 

  امتحانات
 تحخيخية

  امتحانات
 شفيية.

 وعائف 
 

 
d ):السهارات العامة القابمة لمشقل 

 التقهيم الهسائل السداعدة يسطرائق التدر  السخرجات
 استخجام الحاسب. -
التسكؽ مؽ استخجام البخامج  -

 االحرائية السظمؾبة.
قابمية التعمؼ الحاتي بذكل  -

 دائؼ.
التفكيخ التحميمي في دراسة 

 القزايا السختمفة.
 العسل بذكل فعال ضسؽ فخيق.

  شخح وتظبيق
 )جمدات عسمية(

 
 

 الدبؾرة 
  أجيدة الحاسؾب 
 البخامج مدودة ب

اإلحرائية 
 السظمؾبة

  جياز العخض 
 

  امتحانات
 تحخيخية

  امتحانات
 شفيية.

 وعائف 
  
 

 
 ثالثًا: الجدول الزمشي لمتقهيم:

رقم 
األسبهع  يمنهع التقه  التقهيم

 السدتحق
ندبة الدرجة إلى 
 درجة التقييم الشهائي

 0 اسبؾعي تقؾيؼ بالسالحغة 0
 01 42 كتابياختبار  4
نيائي )كتابة خظة بحث اختبار عسمي  2

 ومشاقذتيا اعتسادًا عمى محتؾيات السقخر(
40 00 
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 41  اختبار نغخي نياية العام الجراسي 2
 

 :)وزن التقهيم( رابعًا: معايير التقهيم

الشدبة  الهسيمة / الشذاط م
% 

 تهزيع الشدبة عمى السذاركين في السقرر
 د. وفاء رجب د. سامية شيبان

 %01 %01 0 مدتسخ اختبار مياري  0
 %01 %01 01 اختبار كتابي 4
اختبار عسمي نيائي )كتابة خظة  2

بحث ومشاقذتيا اعتسادًا عمى 
 محتؾيات السقخر(

00 01% 01% 

 %01 %01 41 اختبار نغخي نياية العام الجراسي 
 %01 %01 011 اإلجسالي

 
 خامدًا: قائسة السراجع:

 ة التي أصدرته(السردر )الجه لغة السرجع اسم السرجع

 العخبية ترسيؼ التجارب
، جامعة السظبؾعات والكتب الجامعيةمجيخية 

 تذخيؽ، كمية العمؾم.

 العخبية اإلحراء التظبيقي
مجيخية السظبؾعات والكتب الجامعية، جامعة 

 تذخيؽ، كمية االقتراد

 العخبية التحميل اإلحرائي لمبيانات
 يف والبحؾث العميا الجراسات تظؾيخ مخكد
 جامعة – اليشجسة كمية، اليشجسية العمؾم
 القاىخة

Statistical Procedures 
for Analysis of 
Environmental 

Monitoring Data and 
Risk Assessment  

 

 Prentice Hall; Har/Dskt edition االنكميدية

 عمسي والجراسات العميا فيمجمذ البحث ال العخبيةالجليل الذامل لظالب الجراسات 
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 جامعة تذخيؽ جامعة تذخيؽ فيالعميا 
 

 مشدق السقرر
 د. وفاء رجب


