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 : أهداف تدريس المادة

وبعض المفاهيم البحوث الكيفية  ساسية فيوالمصطلحات األبرز المفاهيم التعرف على بعض أ -   

 المشابهة لها.

 .المقاربات و األدوات المستخدمة في البحوث النوعية ببعض أبرز –بصفة عامة  -اإللمام  -  

 .الكيفي بحثتدريب الطالب على مقدمات ال -  

 

 : التكوين العلمي الضروري المؤهل للمادة

 

، وبعض المقدمات العامة المفاهيم والمقاربات المنوطة بنظريات التأثير إلمام الطالب ببعض أبرز

 .في منهجية البحث العلمي

 

 : مفردات المادة

 البحث الكيفي. .1

 المالحظة. .2

 المقابالت المتعمقة. .3

 مجموعات النقاش المركزة. .4

 دراسة الحالة. .5

 ثنوغرافية.المقاربة اال .6

 أسلوب التحليل الوثائقي. .7

 :  طريقة التقييم

 تقييم متواصل + امتحان 

  

 البرنامج البيداغوجي                                              

 مقدمة عامة

 مفهوم البحث العلمي و خصائصه المنهجية المحاضرة األولى:

 الثانية: أخالقيات البحث العلميالمحاضرة 

  البحث النوعي: تعريفه، خصائصه و أهدافه: الثالثة    المحاضرة

 : المالحظة(1)أساليب جمع البيانات الكيفية  :الرابعة  المحاضرة



 : المقابلة المتعمقة(2)أساليب جمع البيانات الكيفية : الخامسة  المحاضرة

 : مجموعات النقاش المركزة(3)أساليب جمع البيانات الكيفية  :السادسة المحاضرة  

 : دراسة الحالة(4)أساليب جمع البيانات الكيفية  :السابعة المحاضرة  

 : التحليل الوثائقي(5)أساليب جمع البيانات الكيفية  ة:ثامنالمحاضرة ال  

 مناقشة عامة  

 قائمة المصادر و المراجع المعتمدة
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