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1.  

 . السنة التحضيرية والدراسات المساندةعمادة  الكلية / القسم :                 

2.  

 :عامة المعلومات الالمقرر الدراسي و تحديدأ(  .3

  -141Lrskرقم المقرر ورمزه: ، مهارات التعلم والبحث  :اسم ورمز المقرر الدراسي .4

 ((عملي  1نظري+  1)  اعة اتصالس 2 –ساعات معتمدة  2الساعات الدراسية للمقرر) : عدد الساعات المعتمدة .5

 . السنة التحضيرية  :ي يقدم ضمنه المقرر الدراسيذالبرنامج أو البرامج ال

 :اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن المقرر الدراسي

 قسم تطوير الذات من الرجال: 

 د. صدام راتب دراوشة. د.على الوردانى على عمر . د. يسرى محمد محمود عثمان

 د. فراس حسن طالفحة . د. فؤاد عبد الرازق محمود مسلم. اعيل محمد على النبراوى د. اسم

 د. مالك تركى مصطفى.
  

 عمادة شؤون المكتبات ) االشراف على الجزء العملي ( -

 قسم تطوير الذات من النساء:

 أ. أنوار سعود محمد الشعار. أ. سماح رمزي عبد الغنى.  د. كوثر عبد المجيد السيد.

  عبد الفتاح اد. رش أ. أمانى عمر عبد ربه.

 عمادة شؤون المكتبات ) االشراف على الجزء العملي ( -
 

 جميع االقسام تدرس المقرر باللغة العربية مع مالحظة أن 

 السنة التحضيرية  :السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي

  ال توجد      :وجدت(المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن 

 :المتطلبات اآلنية لهذا المقرر )إن وجدت(

  معرفة بمهارات البحث على محركات البحث ، لجمع المعلومات .
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 :موقع تقديم المقرر إن لم يكن داخل المبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية

 . ( 055مبنى المدينة الجامعية ، ومبنى عمادة السنة التحضيرية ) 

 :افاألهد  ( أ

 :وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في المقرر-1 

 :مساعدة الطالب في  يهدف المقرر إلى  

 اكتساب المهارات التي تساعدهم على التكيف مع البيئة الجامعية. .1

 .واالستراتيجيات الحديثة في أساليب التعلم التعرف على المفاهيم  .2

 ( ، مهارة االستعداد لالختبارات .. ت المذاكرة ، مهارات القراءةاكتساب مهارات التعلم ) مهارا. 3

 .المعلومات المختلفةمصادر جمع المعلومات من  طرقو البحث العلمي إعداد اكتساب مهارات . 4

 التفكير الناقد واإلبداعي .اكتساب مهارات . 0
 التعرف على أهمية البحث العلمي و خطواته.. 6

 المعرفةالمعلومات و واالستفادة من مصادر  االحتياج المعلوماتيتحديد  اكتساب مهارات. 7

 اكتساب مهارة بناء استراتيجية للبحث عن المعلومات تتسم بالفعالية.. 8

 .استراتيجية البحثلتنفيذ الطرق المختلفة التعرف على . 9

 .تقييمهاالمختلفة بفعالية و والمعرفة بين مصادر المعلومات اكتساب مهارة االختيار من . 15
 

صف بإيجاز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وتحسين  المقرر الدراسي . )مثل االستخدام المتزايد  -2 

لتقنية المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال 

 الدراسة(.

 . يتم االن تطوير مقرر المادة لتحسين مخرجات التعلم 
 ل دليل لألنشطة مصاحب للمقرر النظري .يتم عم 
  تكامتتل متتع عمتتادة المكتبتتات الستتتثمار االمكانتتات المتاحتتة فتتي خدمتتة المتتادة اليتتتم االن

  .لدى الطالب يوتحقيق الوعى المعلومات

  



1 

 

 توصيف المقرر ج(  

المهتارات التطبيقيتة متن المفتاهيم والنظريتات و  علتى التعترف علتى يهدف مقرر مهارات التعلم والبحث إلى مستاعدة الطتالب 
ودافعيتته للتتعلم متن  ، وذلك باستخدام طرق التتدريس الفعالتة التتي تعتمتد علتى نشتاط الطالتب ، خالل دراسة مهارات التعلم

يشتجع الطالتب علتى استتخدام و  وتعلم المهارات بواسطة العمل الجماعي والطترق التفاعليتة ، خالل التدريب والتعلم الذاتي ،
ات والمعرفتة المعلوممصادر في الحصول على المكتبة كوسيلة واستخدام ، متنوعة ومهارات القراءة الجيدة مصادر التعلم ال

الطالتب علتى تعلتم مهتارات  يستاعدوتقييمها، وتدريب الطالب على اتباع خطتوات البحتث العلمتي فتي إعتداد مشتروع بحثتي و 
ومهتارات الطالتب إلتى استتخدام مهتارات االستتذكار الفعتال  ويوجته ،واالستعداد لهتا  ، التعامل مع المحاضرات داخل الجامعة

  التفكير .

     :الموضوعات التي  ينبغي تناولها-1

 )قسم تطوير الذات(المقرر النظري ، ودليل الطالب 
عمادة )التطبيق العملي لوحدة البحث العلمي 

 (شئون المكتبات 
عدد 

 األسابيع
ساعات 

 االتصال 

  البحث العلمى .ت : مهارا األولىالوحدة 

 مفهوم البحث وأهميته . -

 خصائص البحث العلمى . -

 مصادر المعلومات . -

 أدوات جمع المعلومات . -

 أنواع البحوث ومناهجها . -

 عناصر البحث . -

 توثيق المراجع . -

أنشطة تطبيقية على مهارة البحث  -
 العلمى . 

 مدخل لمفاهيم ومصطلحات المكتبات  -

 فكرة عن مكتبات جامعة الدمام  -

 دورة حياه مصادر المعلومات والمعرفة وتنظيمها
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ساعات  8) 

طوير تقسم 

 الذات ، 

 

ساعات  8

عمادة 

شئون 

 المكتبات (

 مصادر المعلومات والمعرفة: األنواع واألشكال  -

 الحاجة للمعلومات: التعريف، التحديد، التقييم -

استخدام خدمات المعلومات المبنية على مصادر  -

 مطبوعة واإللكترونية المعلومات ال

خدمات مكتبات جامعة الدمام للحصول على  -

 مصادر المعلومات والمعرفة 

تقنيات مكتبات جامعة الدمام للحصول على  -
 مصادر المعلومات والمعرفة.

كيفية بناء استراتيجيات البحث عن المعلومات  -

 وتطبيقها 

استخدام الشبكات االجتماعية واألجهزة  -
لمعلومات بالمجتمع المحمولة في الوصول ل

 األكاديمي.

 تقييم نتائج البحث )االستدعاء والتحقيق(  -

تقييم مصادر المعلومات والمعرفة )مطبوعة  -
 وإلكترونية(

تسجيل المعلومات من مصاردها بما فيها  -
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 معلومات االستشهاد المرجعي 

مقدمة عن البحث العلمي وعالقته بمصادر  -

 المعلومات والمعرفة 

هاد المرجعي وأهميته مقدمة عن االستش  -
 للبحث العلمي

أدوات االستشهاد المرجعي ودور مكتبات  -

 جامعة الدمام في توفيرها 

كأحد أدوات  Endnoteاستخدام برنامج  -
 االستشهاد المرجعي

 النزاهة األكاديمية: التعريف واألهمية  -

 االنتحال العلمي: التعريف واألنواع  -

 كيفية تفادي االنتحال العلمي -

كأحد برامج التحقق   Turnitinرنامج تطبيقات ب
 من عدم وجود انتحال في االبحاث

  التعلم: مهارات  الثانية الوحدة 

استراتيجيات التدريس )التعلم النشط،  -
 التعلم التعاوني ،  التعلم االلكتروني (.

 معالجة المعلومات ، الخرائط الذهنية . -

 نماذج القراءة والقراءة السريعة . -

 يص ، والتدوين . مهارة التلخ -

 أنشطة تطبيقية على مهارة التعلم . -
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 التفكير .: مهارات  الثالثةالوحدة 

 مقدمة في التفكير . -

 التفكير الناقد . -

 التفكير االبداعى . -

 الذكاءات المتعددة . -

 أنشطة تطبيقية على التفكير . -

 

3 1 
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 فصل دراسي(:مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل  -2

 أخرى: تدريبي  /ميداني/عملي المختبر :ساعات التدريس  المحاضرة:

11 
24 - 

8  
 

ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعلم المتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعياً. )ينبغي أن يمثل هذا -3

 المتوسط لكل فصل دراسي وليس المطلوب لكل أسبوع(:

 20 ادر المعلومتتتات فتتتي موضتتتوعات التخصتتتي ، والبحتتتث فتتتي قواعتتتد ستتتاعة الكتشتتتاف التتتذاتي لمصتتت
 المعلومات اإللكترونية التي تتاح من خالل مكتبات جامعة الدمام.

  تطوير نتائج التعلم في مختلف مجاالت التعلم-4  

 :المعارف أ. . أ

 : بنهاية تدريس المقرر ينبغي ان يكون الطالب قادراً على:  توصيف للمعارف المراد اكتسابها

 

 .واستراتيجياتهمفهوم التعلم تحديد 
 مهارات البحث العلميمناقشة 

 مفاهيم ومصطلحات المكتبات وصف 
 دورة حياه مصادر المعلومات والمعرفة وتنظيمهاتعرف 

 خدمات مكتبات جامعة الدمام للحصول على مصادر المعلومات والمعرفةمناقشة 
 .األنواع واألشكال التمييز بين مصادر المعلومات والمعرفة من حيث

 تطبيقات تقنيات مكتبات جامعة الدمام للحصول على مصادر المعلومات والمعرفة توضيح

 تفسير مفهوم النزاهة األكاديمية واالنتحال العلمي وأهميتهما في البحث العلمي

 تسجيل المعلومات من مصاردها بما فيها معلومات االستشهاد المرجعيتحديد خطوات 

 .تفكير وخصائصه وأنواعه مفهوم العرض 

 .كيفية اختيار مشكلة البحث مناقشة 

 . كيفية إعداد خطة بحث حسب القواعد واألسس العلمية وصف
 

 :استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المعارف -2

التعلم  –التعلم النشط  –المشروعات الجماعية  –العصف الذهني  –العرض التقديمى  –المناقشة  –المحاضرة 
 التعاوني
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 :طرق تقويم المعارف المكتسبة -3

 .االختبارات القصيرة، اختبار نصف الفصل الدراسي ، االختبار النهائي

 دراكية:المهارات اإل . ب

 1- بنهاية تدريس المقرر ينبغي ان يكون الطالب قادراً على : المراد تنميتها دراكيةتوصيف للمهارات اإل

: 

  مهارة التخطيط الدراسي.استخدام 

  تصنيف المعلومات  .مهارة تطبيق  

  التفكير الناقد واإلبداعييقارن بين . 

  الخرائط الذهنية .التمييز بين الخرائط المفاهيمية و  

 . يصمم المحتوى في صورة خرائط ذهنية 

 التعبير عن الحاجة للمعلومات وتقييمها. 
  المعلومات وتطبيقها مهارة بناء استراتيجيات البحث عن استخدام. 

 تقييم نتائج البحث عن المعلومات والمعرفة. 

 )لكترونية  تقييم مصادر المعلومات والمعرفة )مطبوعة وا 

  البحث واالستقصاءمهارات استخدام . 

  واالستنتاج. التفسيرالمقارنة و التمييز بين مهارت 

 
 

 

 

 :المهارات تلك لتنمية المستخدمة التدريس استراتيجيات-2

 التعلم النشط . -التعليم التعاوني  -المناقشة الجماعية -العمل وحلقات النقاش المفتوحة ورش

 :لدى الطالب دراكيةطرق تقويم المهارات اإل-3

 .طرح الطالب ألفكار إبداعية  ، وأسئلة مثيرة للتفكير -عروض تقديمية  –المشروعات 

 

 

 :ج.  مهارات التعامل مع اآلخرين و تحمل المسؤولية
 

 

 

بنهايففة تففدريس  وصففف لمهففارات العالقففات الوخصففية والقففدرة علففى تحمففل المسففؤولية المطلففوب تطويرهففا: -1

 المقرر ينبغي ان يكون الطالب قادراً على :

 . المشاركة في العمل في فريق  

  .الحكم على االشخاي والمواقف بموضوعية معتمدة على معايير اخالقية التتأثر باألهواء الشخصية 

 ئولية التعلم الذاتي تحمل مس.  
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  اكتساب مهارة الربط بين ما يتم تناوله أثناء المحاضرة بخبراته الشخصية. 
 والعتتروض التقديميتتة  اكتستتاب مهتتارة المشتتاركة فتتي األنشتتطة والمشتتروعات التتتي تقتتوم بهتتا المجموعتتة

 .الجماعية
 في التعلم التعاونى ممارسة األدوار بشكل جيد داخل المجموعة. 
 ات .كل إيجابي أثناء األنشطة داخل المجموعالتفاعل بش 

 

 

 

 

 

 :المهارات هذه تطوير في المستخدمة التعليم استراتيجيات-2

 . التعلم النشط-التعليم التعاوني  -المناقشة الجماعية  -ورش العمل وحلقات النقاش المفتوحة

 

 

 

 

 :ية لدى الطالبطرق تقويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسؤول-3
 

 المشروعات الجماعية –التعلم التعاونى 

 

 

 :د. مهارات التواصل، وتقنية المعلومات، والمهارات العددية

 

 

 بنهاية تدريس المقرر ينبغي ان يكون الطالب قادراً على :  :المجال هذا في تنميتها المراد للمهارات توصيف-1

 االتصال بفعالية عند التخاطب الشفهي 

  أفكار إبداعية وأسئلة مثيرة للتفكير.طرح 
  استخدام الفهرس اإللكترونيOPAC  وقواعد المعلومات اإللكترونيةE-resources 

  استخدام برنامجEndnote كأحد أدوات االستشهاد المرجعي 
  استخدام الشبكات االجتماعية واألجهزة المحمولةPDA .في الوصول للمعلومات بالمجتمع األكاديمي 

 

 

 

 

  :المهارات تلك لتنمية المستخدمة التدريس استراتيجيات-2

 التعلم النشط .-التعليم التعاوني  -المناقشة الجماعية -العروض التقديمية 

 . المشروعات الجماعية –التعلم التعاونى :طرق تقويم المهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالب-3

 ال توجد        :دت()إن وج النفسية المهارات الحركية.  هـ

 ال ينطبق :المراد تنميتها ومستوى األداء المطلوبالنفسية توصيف للمهارات الحركية -1

 ال ينطبق :استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات-2

 ال ينطبق :لدى الطالبالنفسية طرق تقويم المهارات الحركية -3
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 :الفصل الدراسيجدول مهام تقويم الطالب خالل   

 التقويم
، مشروع جماعي، اختبار رمهمة التقويم )كتابة مقال، اختبا

 نهائي...الخ(
 األسبوع المحدد له

من  هنسبت

 التقويم النهائي

 % 5  الحضور والمتابعة - 1

% 5  المشاركة والنشاط  - 2  

3 
 التكليفات واألنشطة الفردية   -
 % تطبيق على الجزء النظري 51 -

   لي الجزء العملي% تطبيق ع51 -

 33 %  

% 23  مشروع بحث جماعي  - 4  

% 43  االختبارات  - 5  

% 133  المجموع  - 6  

 :د. الدعم الطالبي 

تدابير تقديم أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكاديمي للطالب )أذكر قدر الوقت الذي يتوقع أن  -1

 سبوع(.  أكل  يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في
 . ساعات مكتبية اسبوعياً لدعم الطالب اكاديمياً  8عضو هيئة تدريس  يوفر

 :هـ . مصادر التعلم

 : المطلوبة الرئيسيةالكتب -1

   جامعة الدمام. –مهارات التعلم والبحث 

 . التعلم والبحثلألنشطة مهارات دليل الطالب 

  - المرجع الرئيسي:

 :مساندةالمراجع ال-2

ه حسين باهي : البحث التربوي ) كيفية إعداده وكتابة تقريره العلمي ( القاهرة : مكتبة األنجلو أسام .1
 .  2332المصرية ،

  2331زيتون : تصميم البحوث الكيفية ومعالجة بياناتها إلكترونيا . القاهرة ، عالم الكتب ،  دكمال عبد الحمي .2

 (بها قائمة أرفق( )الخ...التقارير، ية،العلم المجالت) بها يوصى التي المراجع و الكتب-3

 المراجع االساسية:

 Teaching Information Literacy : 50 Standards-Based Exercises for College 

Students/ Burkhardt, Joanna M. , MacDonald, Mary C.- 2nd ed.- Chicago, IL: 

ALA, 2010.-154 p.-ISBN: 9780838999097. Electronic book available in UD 

collection under the call number: ZA3075.B87 2010eb. 

 100% Information Literacy Success/ Solomon, Amy, Gwenn Wislon, Terry 
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Taylor.- 2nd ed.- Australia: Wadsworth Cengage learning, 2011. ISBN-10: 

0495913774, ISBN-13: 978-0495913771. 

  

   جع مساعدة:مرا
 Guiding students into information literacy: strategies for teachers and 

teacher-librarians/ Carlson, Chris.- S.L.: Scarecrow Press, 2009.-101 p. 

(1 copy available in UD central library under call number ZA3075 .C3557 

2009)  

 Searching Skills Toolkit by Caroline De Brun et.al . 

 Internet Research Illustrated by Donald I. Barker . 

 Finding Information in Science, Technology and Medicine by Jill Lambert. 

 Researching & Writing a Dissertation, An Essential Guide for Business 

Students, by Colin Fisher. 

 

 الخ...اإلنترنت مواقع اإللكترونية، المراجع-4

 .المحاضرة داخل محاضر كل احتياج حسب

  http://ud.edu.sa موقع جامعة الدمام على الرابط

   http://ezp.ud.edu.sa/menu:  موقع مصادر المعلومات اإللكترونية لجامعة الدمام على الرابط

    /http://library.ud.edu.sa  صفحة الفهرس اإللكتروني لجامعة الدمام على الرابط

  worldcat.en.htmlhttp://www.oclc.org/  موقع الفهرس العالمي للمكتبات

 موقع تعليمي لمعنى وكيفية تفادى االنتحال

http://www.lib.usm.edu/legacy/plag/plagiarismtutorial.php  

 موقع كيفية صياغة استراتيجية البحث مع أمثلة تطبيقية 

http://www.classzone.com/books/research_guide/ 

 

  :مواد تعليمية أخرى -5

 

 :و . المرافق الالزمة

بيّن متطلبات  المقرر الدراسي  بما في ذلك حجم فصول الدراسة والمختبرات )أي: عدد المقاعد داخل الفصول 

 لمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة...إلخ(.  الدراسية وا

 (:الخ...المختبرات، المحاضرات، قاعات) المباني-1

http://ud.edu.sa/
http://ezp.ud.edu.sa/menu
http://library.ud.edu.sa/
http://www.oclc.org/worldcat.en.html
http://www.lib.usm.edu/legacy/plag/plagiarismtutorial.php
http://www.lib.usm.edu/legacy/plag/plagiarismtutorial.php
http://www.classzone.com/books/research_guide/
http://www.classzone.com/books/research_guide/
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 . اإلنترنت بشبكة تحتوى على السبورة الذكية ، المتصلة فصول

ال :  رفق قائمة بهاأخاصة, أذكرها، أو  بريةلى تجهيزات مخإمثل: الحاجة  ... مصادر أخرى )حددها-3
 .ينطبق

 :تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره . ز

  للتدريس الطالب تقييم على للحصول استراتيجيات -1

 المقرر تقييم استمارة

 : القسم أو المدرس قبل من التدريس عملية لتقييم أخرى استراتيجيات-2

 . المحاضر تقييم استمارة

 :التعليم تحسين عمليات-3

 المقرر . محتوى حول المختلفة آلراءالمستمرة وا المقرر مراجعة خالل من

 

 تدريس هيئة عضو قبل من الدرجات أو  التصحيح فحص: مثل)  الطلبة إنجاز مستويات من التحقق عمليات-4

 عضو مع دورية بصفة واالختبارات الواجبات وتبادل ، الطلبة أعمال من عينة الطلبة أعمال من لعينة مستقل

 (أخرى تعليمية ؤسسةم في المقرر لنفس آخر تدريس هيئة

 من خالل االجتماعات الدورية ألعضاء هيئة التدريس بقسم تطوير الذات ، والسيمنار الدوري للقسم .
 

 :والتخطيط لتطويرها الدراسي المقرر الدورية لفاعلية للمراجعة المعدة والخطط الترتيبات صف-5

 التحضيرية. من خالل قسم الجودة ، ووحدة التطوير االكاديمي بعمادة السنة
 

 


