
 مقياس مشروع البحث ) أعمال موجهة(

 مستوى : طلبة السنة األوىل ماسرت ختصص النشاط البدين الرايضي املدرسي 

 د.لوانس/أستاذ بقسم النشاط البدين الرايضي الرتبوي

 لألعمال املوجهة  : نيةمضمون احلصة الثا

 خطة البحث ) إعداد مشروع مع الطالب( : 

  نهجية البحوث ابلبحث يف املراجع والكتب اليت تعىن مبحيث يقوم الطالب       
  إبعدادحبيث يقوم الطالب   واالنرتنيتوإعداد البحوث العلمية عرب املكتبة اجلامعية 

خطة حبث ما من اقرتاحه مع عرضها للطلبة يف شكل حصة موجهة من طرف األستاذ  
 ىل العناصر التالية:دقيقة ويتطرق إ 25يكون الطالب هو الذي يدير احلصة ملدة حبيث 

 مقدمة عامة عن خطة البحث  -
 ملاذا ننجز خطة البحث.  -
 أمهية خطة البحث.  -
 كيفية اجناز خطة البحث. -
 التطرق إليها يف خطة البحث. أهم العناصر اليت جيب -
 ترتيب عناصر خطة البحث. -
 شكل خطة البحث.  -
 اإلخراج النهائي للخطة.  -



بفتح يقوم األستاذ بعد اإلنتهاء من عرض الطالب للمعطيات اليت هو يف صدد عرضها، 
جمال املناقشة وتقومي الطالب من خالل طرح األسئلة من طرف زمالئه الطلبة رفقة 

 قيقة . د  45األستاذ ملدة 

 بناءا على: بتقييم الطالب وبعدها يقوم األستاذ 

 . طريقة تقدمي وعرض البحث   -1
 . مضمون البحث واملراجع املعتمة يف حبثه   -2
 ته على األسئلة املقدمة من طرف الطلبة واألستاذ. ابجإم تفاعله و يقيت  -3

 

 

 (موجهة أعمال)  البحث مشروع مقياس 

 المدرسي الرياضي البدني النشاط تخصص ماستر األولى السنة طلبة:  مستوى

 التربوي الرياضي البدني النشاط بقسم أستاذ/لوناس.د

 :  الموجهة لألعمال الثالثة الحصة مضمون

 

 (مختلفة لعناوين أمثلة إعطاء)  العنوان

  البحوث بمنهجية تعنى التي والكتب المراجع في بالبحث الطالب يقوم حيث      

 االنترنيت عبر و الجامعية والمكتبة المعهد مكتبة عبر العلمية البحوث وإعداد

 مع اقتراحه من عناوين عدة أو عنوان وصياغة بإعداد  الطالب يقوم بحيث

 يكون بحيث األستاذ طرف من موجهة حصة شكل في الحصة داخل عرضها

 :التالية العناصر إلى ويتطرق دقيقة 25 لمدة الحصة يدير الذي هو الطالب

  البحث عنوان عن عامة مقدمة -

 .للبحث عنوان وضع وجب لماذا -

 . العنوان وضع أهمية -



 .البحث عنوان ضبط كيفية -

 .العنوان ضبط في إليها التطرق يجب التي العناصر أهم -

 .البحث لعنوان المشكلة العناصر ترتيب -

 .العنوان شكل -

 .للعنوان النهائي اإلخراج -

 األستاذ يقوم عرضها، صدد في هو التي للمعطيات الطالب عرض من اإلنتهاء بعد

 زمالئه طرف من األسئلة طرح خالل من الطالب وتقويم المناقشة مجال بفتح

 . دقيقة 45 لمدة األستاذ رفقة الطلبة

 :على بناءا الطالب بتقييم األستاذ يقوم وبعدها

 . البحث وعرض تقديم طريقة  -1

 . بحثه في المعتمة والمراجع البحث مضمون  -2

 .واألستاذ الطلبة طرف من المقدمة األسئلة على وإجابته تفاعله تقييم  -3

 

 (موجهة أعمال)  البحث مشروع مقياس

 المدرسي الرياضي البدني النشاط تخصص ماستر األولى السنة طلبة:  مستوى

 التربوي الرياضي البدني النشاط بقسم أستاذ/لوناس.د

 :  الموجهة لألعمال الرابعة الحصة مضمون

 

 البحث واشكالية مقدمة كتابة كيفية حول تطبيقات

 وإعداد  البحوث بمنهجية تعنى التي والكتب المراجع في بالبحث الطالب يقوم      

 يقوم بحيث االنترنيت عبر و الجامعية والمكتبة المعهد مكتبة عبر العلمية البحوث

 من البحث واشكالية مقدمة وكتابة اعداد طريقة أو تطبيقات بإعداد  الطالب

 بحيث األستاذ طرف من موجهة حصة شكل في الحصة داخل عرضها مع اقتراحه

 :التالية العناصر إلى ويتطرق دقيقة 25 لمدة الحصة يدير الذي هو الطالب يكون



 . البحث اشكالية و مقدمة اعداد عن عامة مقدمة -

 .واشكالية مقدمة نضع وجب لماذا -

 . البحث واشكالية مقدمة وضع أهمية -

 .المقدمة تكتب ومتى البحث اشكالية ضبط كيفية -

 .المقدمة وكتابة اإلشكالية صياغة في إليها التطرق يجب التي العناصر أهم -

 .البحث واشكالية لمقدمة المشكلة العناصر ترتيب -

 .البحث واشكالية مقدمة شكل -

 .البحث اشكالية و لمقدمة النهائي اإلخراج -

 األستاذ يقوم عرضها، صدد في هو التي للمعطيات الطالب عرض من اإلنتهاء بعد

 زمالئه طرف من األسئلة طرح خالل من الطالب وتقويم المناقشة مجال بفتح

 . دقيقة 45 لمدة األستاذ رفقة الطلبة

 :على بناءا الطالب بتقييم األستاذ يقوم وبعدها

 . البحث وعرض تقديم طريقة  -1

 . بحثه في المعتمة والمراجع البحث مضمون  -2

 .واألستاذ الطلبة طرف من المقدمة األسئلة على وإجابته تفاعله تقييم 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (موجهة أعمال)  البحث مشروع مقياس

 المدرسي الرياضي البدني النشاط تخصص ماستر األولى السنة طلبة:  مستوى

 التربوي الرياضي البدني النشاط بقسم أستاذ/لوناس.د

 :  الموجهة لألعمال الخامسة الحصة مضمون

 

 والفرضيات األهداف صياغة عن أمثلة

 وإعداد  البحوث بمنهجية تعنى التي والكتب المراجع في بالبحث الطالب يقوم      

 يقوم بحيث االنترنيت عبر و الجامعية والمكتبة المعهد مكتبة عبر العلمية البحوث

 مع بالبحث الخاصة والفرضيات األهداف صياغة طريقة أو تطبيقات بإعداد الطالب

 حصة شكل في الحصة داخل عرضها مع الشخصي اقتراحه من أمثلة اعطاء

 25 لمدة الحصة يدير الذي هو الطالب يكون بحيث األستاذ طرف من موجهة

 :التالية العناصر إلى ويتطرق دقيقة

 . والفرضيات األهداف صياغة اعداد عن عامة مقدمة -

 .والفرضيات األهداف صياغة وجب لماذا -

 .والفرضيات األهداف صياغة أهمية -

 .بالحث الخاصة والفرضيات األهداف صياغة ضبط كيفية -

 .والفرضيات األهداف صياغة في إليها التطرق يجب التي العناصر أهم -

 .والفرضيات لألهداف المشكلة العناصر ترتيب -

 .والفرضيات األهداف صياغة شكل -

 .وفرضياته البحث ألهداف النهائي اإلخراج -

 األستاذ يقوم عرضها، صدد في هو التي للمعطيات الطالب عرض من اإلنتهاء بعد

 زمالئه طرف من األسئلة طرح خالل من الطالب وتقويم المناقشة مجال بفتح

 . دقيقة 45 لمدة األستاذ رفقة الطلبة



 :على بناءا الطالب بتقييم األستاذ يقوم وبعدها

 . البحث وعرض تقديم طريقة  -1

 . بحثه في المعتمة والمراجع البحث مضمون  -2

 .واألستاذ الطلبة طرف من المقدمة األسئلة على وإجابته تفاعله تقييم  -3

 

 

 الثاني للسداسي( موجهة أعمال)  البحث مشروع مقياس

 المدرسي الرياضي البدني النشاط تخصص ماستر األولى السنة طلبة:  مستوى

 التربوي الرياضي البدني النشاط بقسم أستاذ/لوناس.د

 :  الموجهة لألعمال السادسة الحصة مضمون

 

 ( أمثلة مع) والمشابهة السابقة الدراسات

 وإعداد  البحوث بمنهجية تعنى التي والكتب المراجع في بالبحث الطالب يقوم      

 يقوم بحيث االنترنيت عبر و الجامعية والمكتبة المعهد مكتبة عبر العلمية البحوث

 الخاصة والمشابهة السابقة الدراسات استخدام طريقة أو تطبيقات بإعداد الطالب

 شكل في الحصة داخل عرضها مع الشخصي اقتراحه من أمثلة اعطاء مع بالبحث

 لمدة الحصة يدير الذي هو الطالب يكون بحيث األستاذ طرف من موجهة حصة

 :التالية العناصر إلى ويتطرق دقيقة 25

 . والمشابهة السابقة الدراسات عن عامة مقدمة -

 . والمشابهة السابقة بالدراسات اإلستعانة وجب لماذا -

 .البحوث في المشابهة و السابقة بالدراسات اإلستعانة أهمية -

 . بالبحث الخاصة المشابهة و السابقة الدراسات استخدام ضبط كيفية -

 .منها اإلستفادة أوجه -

 .المشابهة و السابقة الدراسات في إليها التطرق يجب التي العناصر أهم -



 .المشابهة و السابقة الدراسات ترتيب -

 .بها اإلستعانة تم التي والمشابهة السابقة للدراسات النهائي اإلخراج -

 األستاذ يقوم عرضها، صدد في هو التي للمعطيات الطالب عرض من اإلنتهاء بعد

 زمالئه طرف من األسئلة طرح خالل من الطالب وتقويم المناقشة مجال بفتح

 . دقيقة 45 لمدة األستاذ رفقة الطلبة

 :على بناءا الطالب بتقييم األستاذ يقوم وبعدها

 . البحث وعرض تقديم طريقة  -1

 . بحثه في المعتمة والمراجع البحث مضمون  -2

 .واألستاذ الطلبة طرف من المقدمة األسئلة على وإجابته تفاعله تقييم  -3


