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 1. اسم المادة تصميم البحث وتطبيقات الحاسوب

 2. رقم المادة 2137072

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري 0
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري 0

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب ال يوجد

 5. اسم البرنامج العمل االجتماعي 

 6. رقم البرنامج ----

 7. اسم الجامعة ألردنية الجامعة ا

 8. الكمية األداب 

 9. القسم العمل االجتماعي 

 10. مستوى المادة بكالوريوس

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 2371/2372

 12. الدرجة العممية لمبرنامج بكالوريوس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة ال يوجد 

 14. لغة التدريس العربية 

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  2371/2372
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 منّسق المادة .61

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج
 المكتب في قسم المغة العربية 

 الثالثاءوالخميس ( االحد و 73 – 3الساعات المكتبية : ) 
3133320273 

ohok1960@yahoo.com 

 مدرسو المادة .71

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج
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 وصف المادة .18

 .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة ىو كما
و مشكمة اجتماعية من مجاالت العمل األجتماعي ، وذلك بإتباع عمى إجراء بحث تطبيقي عمى ظاهرة أالطالب تدريب     

الخطوات المنهجية، كما يهدف المساق إلى إكساب الطالب المعارف والمهارات الضرورية لتفريغ البيانات بواسطة الحاسوب 
  واالختبارات اإلحصائية المناسبة لمتحميل. SPSS )واستخدام البرامج اإلحصائية مثل برنامج ) 

 
 

 المادة ونتاجات تعلمهاتدريس أهداف  19.

 :األىداف -أ
تدريب الطالب عمى طرق تحويل المعمومات االجتماعية التي يحصل عميها من خالالل تطبيالق البحالوث إلالى بيانالات  .1            

 احصائية.

ألجتماعي ، وذلك بإتباع عمى إجراء بحث تطبيقي عمى ظاهرة أو مشكمة اجتماعية من مجاالت العمل   االطالب تدريب   .2
 الخطوات المنهجية.

 

 . إكساب الطالب المعارف والمهارات الضرورية لتفريغ البيانات باستخدام البرامج اإلحصائية المحوسبة3

 أن: عمى اً يكون قادر  أنالمادة  إنياءنتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند  -ب
 الجتماعية التي يحصل عميها من خالل تطبيق البحوث إلى بيانات احصائية.طرق تحويل المعمومات ا يتعمم الطمبة  .1      

يتعمم الطمبة كيفية إجراء بحث تطبيقي عمى ظاهرة أو مشكمة اجتماعية من مجاالت العمل   األجتماعي ، وذلك بإتباع   .2
 الخطوات المنهجية.

 

 استخدام البرامج اإلحصائية المحوسبة. يكتسب الطالب المعارف والمهارات الضرورية لتفريغ البيانات ب3
       

 

 
 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .22
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نتاجات التعّمم  التقييم أساليب المراجع
 المحتوى األسبوع المدّرس المتحققة

محمددددددددددددددددددددددددددددددددددد  -7
(. 7337عويس) 

قددددددددددددددددراءات فددددددددددددددددي 
البحدددددددددث العممدددددددددي 
والخدمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

 االجتماعية

الواجبات ، 
  الصفية المشاركة 

تعمم مباديء 
اجراء الدراسات 

 والبحوث

د حسين  . أ
 الخزاعي 

ثالث 
 اسابيع

المباديء األساية إلجراء 
 الدراسات والبحوث 

محمد عويس)  -7
(. قراءات 7337

في البحث العممي 
والخدمة 

 االجتماعية،

الواجبات ، 
،  الصفية المشاركو

 االمتحان 

تعمم طرق تصميم 
 البحث العممي

د حسين  . أ
 الخزاعي

 ثالث
 اسابيع

، خطة تصميم البحث 
 البحث 

جابر عبد  -2
الحميد جابر، احمد 

(. 7312كاظم) 
مناىج البحث في 

التربية وعمم 
 النفس،  

الواجبات ، 
 الصفيةالمشاركة 

تعمم وتطبيق 
طرق تنفيذ البحث 

واختيار ادوات 
 الدراسة 

د حسين  . أ
 الخزاعي

خمسة 
 اسابيع 

تنفيذ البحث ، ميارات 
تبارات ادوات البحث واخ

 الصدق والثبات

حسين الخزاعي 
(. ميارات 2377)

كتابة الدراسات 
 والبحوث 

الواجبات ، 
 الصفية المشاركو

تطبيق عرض 
البيانات وتحميميا 

 يدويا وحاسوبيا  

د حسين  . أ
 الخزاعي

 اربعة
 اسابيع

 
 

  اسبوع

عرض البيانات  - 
وتطبيق تفريغيا حاسوبيا 

 .ويدويا 
 

مراجعة المادة  -
واالمتحان 

 لنيائيا
 
 
 

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .21
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 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعمم المستيدفة من خالل  يتم
 شرح المدرس لممادة التعميميو ومراجعتيا من قبل مدرس المادة. -7
 تتعمق بتصميم البحث العممي اعطاء تمارين وتدريبات  -2
 الذىني والمشاركة من قبل الطمبو العصف -0

 
 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 التقييم والمتطمبات التالية: أساليبخالل من  المستيدفة نتاجات التعمم تحققإثبات  يتم
 حل التمارين والمعادالت والشرح من قبل الطمبو  -7
 مراجعة مستمره من قبل مدرس المادة مع الطمبة  -2

 

 المتبعة بالمادةالسياسات  .22

متابعة اخذ الحضور والغياب واالستماع لمطمبة في حال غيابيم عن المحاضرة والتاكيد عمى االلتزام بحضور  – والغياب سياسة الحضور -أ
 المحاضرات.

 لواجبات ي الوقت المحددالتاكيد عمى حضور االمتحانات وعدم الغياب وتسميم ا – الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 التادك من اجراءات الصحة والسالمو العامة  – والصحة إجراءات السالمة -ج

التوعيو بعدم محاوالت الغش واالضرار والعقوبات الناجمو عنيا. والتاكيد عمى االلتزام باالنظمة  – الغش والخروج عن النظام الصفي -د
 مية .والتعميمات وعدم عرقمة سير العممية التعمي

 العدالة في التصحيح واعطاء العالمات -إعطاء الدرجات -ه

 كل الخدمات موجوده -تسيم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 )المرافق، المعدات، األجيزة، البرمجيات، المختبرات، المشاغل، اماكن التدريب(مصادر التعّمم والتعميم  .24

 ونستخدمها عند الطلب .كل الخدمات المتوفره 

 

 المراجع .22

 

 المخصصة: السمعية والبصريةالمواد و ات الكتب المطموبة، والقراء  -أ
 المراجع الرئيسية

 (. قراءات في البحث العممي والخدمة االجتماعية، الطبعة الرابعو.دار النيضو العربية، القاىرة.7337محمد عويس)  -7
(. مندداىج البحددث فددي التربيددة وعمددم الددنفس،  الطبعددة الثانيددة، دار النيضددو العربيددة، 7312كدداظم) جددابر عبددد الحميددد جددابر، احمددد  -2

 القاىرة.
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 رات معيد الكفاءة لمتدريب، سمطنة عمان، مسقط.ا(. ميارات كتابة الدراسات والبحوث، اصد2377. حسين الخزاعي )0
تطبيقددات باسددتخدام الددرزم اإلحصددائية لمعمددوم االجتماعيددة ، دار  (. اإلحصدداء التربددوي:2331.عبددداف فددالح المنيددزل، عددايش غرايبددة)7

 المسيرة ، األردن ، عمان.
 (. مقدمة في االحصاء االجتماعي، مكتبة االنجمو المصرية، القاىرة.7332. اعتماد عالم) 5
 التوزيع، االردن ، عمان.(.االحصاء االجتماعي، المباديء والتطبيقات، دار المسيرة لمنشر و 2333. مصطفى خمف عبد الجواد) 0
 (. مناىج البحث االجتماعي، دار صفاء لمطباعة والنشر والتوزيع، االردن، عمان.2337. ناجح القادري، محمد البواليز) 1
(. االحصدددددددددددددددددددددددددداء االجتمدددددددددددددددددددددددددداعي ، مجموعددددددددددددددددددددددددددة محاضددددددددددددددددددددددددددرات عمددددددددددددددددددددددددددى يوتيددددددددددددددددددددددددددوب. 2370عددددددددددددددددددددددددددالء ايددددددددددددددددددددددددددوب ) -2

https://www.youtube.com/watch?v=BmQiBVPTvI8 
 

 . التعميمية الورقية واإللكترونية الموصى بيا، وغيرىا من المواد الكتب  -ب
 .وتدريب الطالب عمى استخداميايتم االستفادة من برامج اليوتيوب االحصائية 

 

 

 معمومات إضافية 26.

 
 ال يوجد 

 
 

------------------خ: اريالت - ---------------------التوقيع:  أ. د حسين عمر الخزاعي     منسق المادة: مدرس أو 
 -------------------------------------- التوقيع --------------------------/ القسم: مقرر لجنة الخطة

 -----------------------------------------------التوقيع -------------------------رئيس القسم: 
 -------------------------------------- التوقيع -------------------------الكمية:  مقرر لجنة الخطة/

 --------------------------------التوقيع -------------------------------------------العميد: 


