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أهداف املقرر

  موضوع املهمة   املرجع  مجموعة املهاراتالفئة   

ُيمِكــن مقــرر البحــث عبــر االنترنــت املرشــحني مــن إثبــات مهاراتهــم ومعرفتهــم فيمــا يتعلــق بطــرق البحــث الفعالــة عــن املعلومــات، كمــا ُيمكنهــم 
مــن التعــرف علــى مصــادر املعلومــات املختلفــة، التقليديــة منهــا أو اإللكترونيــة، فضــًا عــن معرفــة مزايــا تلــك املعلومــات ومســاوئها، وبهــذا ســوف 

يــدرك املرشــحون مــدى تأثيــر وســائل التواصــل االجتماعــي وأن الوصــول إليهــا قــد يوفــر كًمــا هائــًا مــن املعلومــات.
ســوف يتمكــن املرشــحون مــن معرفــة ُطــرق اســتخدام محــركات البحــث للوصــول إلــى املعلومــات مــع إدراكهــم لقضايــا الســامة أثنــاء التصفــح، 
كمــا ســوف يتمكنــون مــن إدراك مفهــوم الحاجــة إلــى املعلومــات بجانــب القــدرة علــى وضــع خطــة بحــث بســيطة، فضــًا عــن إجــراء مجموعــة متنوعــة 
مــن مهــام البحــث املطلوبــة، عــن طريــق االســتفادة مــن مزايــا خصائــص البحــث املتعــددة وعوامــل التنقيــة املتوافــرة، وذلــك للبحــث بكفــاءة وتنقيــح 

نتائــج البحــث للحصــول علــى معلومــات دقيقــة.
يتعــرف املرشــحون علــى نطــاق املعلومــات املتوفــرة ومــن ثــم يتمكنــون مــن البحــث عبــر صفحــات الويــب والصــور واملدونــات والخرائــط ومكتبــات 
مقاطــع الفيديــو، فضــًا عــن املصــادر واملراجــع األكادیمیــة، مــع تعرفهــم علــى مختلــف أدوات البحــث املوجــودة فــي وســائل التواصــل االجتماعــي، 

وبهــذا يتمكنــون مــن البحــث فــي مختلــف منصاتهــا.
ــة  ــم دقــة ومصداقي ــى تقيي ــى جانــب القــدرة عل ــج البحــث ومــدى صلتهــا بمجــال عملهــم وباملشــروع، إل ــم نتائ ســوف يتمكــن املرشــحون مــن تقيي
املعلومــات وأصــل املصــدر، ذلــك باإلضافــة إلــى التعــرف علــى الثغــرات املوجــودة فــي املعلومــات التــي حصلــوا عليهــا، وتعديــل خطــة البحــث ملعالجــة 

هــذه املعلومــات.
ســوف یســتوعب املرشــحون أیضــا مفھــوم االســتناد إلــى املراجــع فــي عملهــم بجانــب فهــم القضايــا القانونيــة واألخاقيــة املتعلقــة بنشــر نتائــج 
البحــث، كمــا ســيتعرفون علــى عــدد مــن املصطلحــات واملفاهيــم مثــل: امللكيــة الفكريــة )IP( والســرقة األدبيــة وحقــوق الطبــع والنشــر، كمــا ســوف 

تتســنى لھــم اإلشــارة إلــى أيــة مصــادر بحــث اســتخدموها أثنــاء قیامھــم بالفــروض املنزلیــة أو املشــاريع، فضــًا عــن معرفــة أهميــة ذلــك.

٣-١-١-٣١-١-١ املصادر٣-١ معلومات

٣-١-١-٢

٣-١-١-٣

٣-١-١-٤

٣-١-١-٥

التقليديــة  املعلومــات  مصــادر  علــى  التعــرف 
وحدودهــا.

التعــرف علــى مصــادر جديــدة للمعلومــات مثــل 
ومنصــات  واملدونــات  اإلنترنــت  علــى  املواقــع 
بودكاســت  ووســائط  االجتماعــي  التواصــل 

ومقاطــع الفيديــو، إلــى آخــره.
معرفــة مزايــا املعلومــات اإللكترونيــة ومســاوئها 
ــرارات  ــة اتخــاذ الق ــق بأغــراض عملي فيمــا يتعل

املبنيــة عليهــا.
معرفــة قیمــة بعــض خصائــص وســائل التواصل 
االســتماع  مثــل  األساســیة:  االجتماعــي 
ــات وطــرح األســئلة  ــة التعليق واملشــاركة وإضاف

واإلجابــة عليهــا وتقديــم األخبــار.
تقديــر الطريقــة التــي توفــر مــن خالهــا وســائل 
التواصــل االجتماعــي إمكانيــة الوصــول إلــى 
مجموعــة واســعة وكــم كبيــر مــن املعلومــات 
األبحــاث  ومضمــون  والتطبيقــات  املفيــدة 
واألســئلة األكثــر تــداواًل واســتطاعات الــرأي 
عــن  فضــًا  الســائد،  والتوجھــات  واألخبــار 
تعليميــة  ومحتويــات   )webinars( الوبینــار 

أخــرى مفيــدة.
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٣-٢  اإلنترنت

٣-٣ اإلعداد

٣-٤ البحث

٢-٢-١ محركات البحث

٣-٣-١ الحاجة إلى 
املعلومات

٣-٤-١ البدء

٣-٣-٢ الكلمات األساسية

٣-٢-١-١

٣-٣-١-١

٣-٤-١-١

٣-٣-٢-١

٣-٣-٢-٢

٣-٣-٢-٣

٣-٣-٢-٤

٣-٣-١-٢

٣-٣-١-٣

٣-٣-١-٤

٣-٢-١-٢

 ٣-٢-١-٣

 ٣-٢-١-٤

معرفــة كيفيــة البحــث باســتخدام محــرك البحــث 
وفهــم كيــف يمكــن توســيع أو تضييــق نطــاق 

البحث.

بيــان املعلومــات املطلوبــة ألحــد املشــاريع أو 
ــوع  ــد موض ــم تحدي ــروض ، ث ــات أو الف الواجب
البحــث الــذي تقــوم بــه، ومــا الــذي ينبغــي البحث 

عنه أم ال.

املناســبة  األساســیة  الكلمــات  بعــض  تحديــد 
إلجراء البحث.

بيــان املعلومــات املطلوبــة ألحــد املشــاريع أو 
ــوع  ــد موض ــم تحدي ــروض ، ث ــات أو الف الواجب
البحــث الــذي تقــوم بــه، ومــا الــذي ينبغــي البحث 

عنه أم ال.
فھــم كیــف تســاعد الــدوال املنطقيــة AND و
OR وNOT علــى تحدیــد أھــداف البحــث.

فــي  الشــائعة  العاقــات  دوال  علــى  التعــرف 
البحــث:+، -، * ) (

املرادفــات  اســتخدام  یســاعد  كیــف  فھــم 
البحــث. أھــداف  تحدیــد  فــي  املضبوطــة 

بعــض مصــادر املعلومــات املقترحــة لتعریــف 
املعلومات املطلوبة التي یتم وصفھا.

تخمیــن الحــّد أو النطــاق املحتمــل لعملیــة البحــث 
عن املعلومات.

نقــاط  علــى  للتركیــز  البحــث  نطــاق  تضییــق 
البحــث األساســية التــي تحتاجھــا ملشــروعك أو 

فروضك.

معرفــة كيفيــة اســتخدام مميــزات محــرك البحــث 
الكلمــات  مثــل:  لتحديــد األفضليــات،  املتقــدم 
ــت  ــة والوق ــة واملنطق ــارات واللغ ــة أو العب الدقيق
وظهــور املصطلحــات ونــوع امللــف، ومــا إلــى 

ذلــك
تحديــد األفضليــات الســتبعاد املــواد الصريحــة 

فــي عمليــات البحــث.
ــد تصفــح املحتــوى  ــا األمــان عن ــاه لقضاي االنتب
 )cookies( النشــط وملفــات تعريــف االرتبــاط
والنوافــذ املنبثقــة، ومــا إلــى ذلــك، باإلضافــة 
إلــى معرفــة كيفيــة اســتخدام اإلعــدادات األمنيــة 

ــح. للمتصف
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إدخــال  جملــة اســتفهامية  بســیطة إلجــراء ٣-٤-١-٢
البحــث.
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٣-٤-٢ التقييم

٣-٤-٣ التحديد

٣-٤-١-٣

٣-٤-٢-١

٣-٤-٣-١

٣-٤-٣-٢

٣-٤-٣-٣
٣-٤-٣-٤

٣-٤-٣-٥

٣-٤-٢-٢

٣-٤-٢-٣

٣-٤-٢-٤

٣-٤-٢-٥

البحث عن عبارة محددة.

إدخال أو استبعاد كلمات من البحث.

البحــث ضمــن تصنیفــات الصــور فقــط وتطبیــق 
مختلــف خیــارات البحــث عــن الصــور.

البحــث ضمــن تصنیفــات الفيديــو فقــط وتطبیــق 
مختلــف خیــارات البحــث عــن الفيديــو.
البحث عبر املدونات ومنتدیات النقاش.

البحــث  تطبیــق مجموعــة مــن أدوات تصفيــة 
بالتوقیــت. الخاصــة 

مثــل  البحــث  لتصفيــة  أخــرى  أدوات  تطبیــق 
الحرفــي. التعبیــر 

الكلمــات  أو  املرادفــات  باســتخدام  البحــث 
. بھة ملتشــا ا

فــي   )*( البــدل  عناصــر  باســتخدام  البحــث 
مــا. تســاؤل 

ــدك أو مــن شــبكة  البحــث عــن صفحــات مــن بل
الویــب عامــة.

البحث ضمن موقع محدد على اإلنترنت.

٣-٥-١-٣١-٥-١ الھدف٣-٥ التنقية

٣-٥-١-٢

٣-٥-١-٣

٣-٥-١-٤

ــددة  ــواع مح ــب ان ــات حس ــن املعلوم ــث ع البح
)pdf, .ppt, .doc.( للملفــات 

تصفيــة البحــث ليتضمــن أو يســتبعد امتــدادات 
النطــاق.

فــي  كلمــات  علــى  ليقتصــر  البحــث  تصفيــة 
ــع  ــن موق ــص ضم ــت أو ن ــع اإلنترن ــوان موق عن

اإلنترنــت. علــى 
تنقيــة البحــث ليقتصــر علــى كلمــات فــي عنــوان 
موقــع اإلنترنــت أو نــص ضمــن موقــع علــى 

اإلنترنــت.
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٣-٥-٢ مواقع التواصل 
االجتماعي

٣-٥-٣ غير ذلك

٣-٥-٢-١

٣-٥-٣-١

٣-٥-٣-٢

٣-٥-٣-٣

٣-٥-٣-٤

٣-٥-٣-٥

٣-٥-٣-٦

٣-٥-٣-٧

٣-٥-٢-٢

٣-٥-٢-٣

٣-٥-٢-٤

٣-٥-٢-٥

تعــرف علــى أنــواع املعلومــات التي يمكــن العثور 
عليهــا علــى تطبيقــات التواصــل االجتماعــي: 
ــة  ــة والجنائي ــخصية واالجتماعي ــات الش املعلوم
والصــور  واألحــداث  واملجموعــات  واملهنيــة 

ــك. ــى ذل ــا إل ــو وم ــع الفيدي ومقاط

البحــث عــن أشــخاص، وصفحــات رئيســية علــى 
اإلنترنت.

البحث ضمن الدليل الشخصي أو العملي.

البحــث ضمــن املكتبــات واألرشــيف ودور النشــر 
ــر اإلنترنت. عب

البحــث مــن خــال الدليــل عبــر اإلنترنــت أو 
التعليميــة. أو  املدرســية  املعلومــات  املصــادر 

البحــث عــن الصــور ومقاطــع الفيديــو واملقاطــع 
ــة والخرائــط واالتجاھــات. الصوتي

البحث عن عنوان ما أو معلَم مميز.

ــن مختلــف صــور الخارطــة: صــورة  ــل بی التبدي
قمــر صناعــي، خارطــة عادیــة أو صــورة مدمجة.

التعــرف علــى أدوات البحــث املســتخدمة فــي 
الباحــث  مثــل  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
 Uyrx االجتماعــي  والبحــث  االجتماعــي 
واإلشــارة االجتماعيــة وبوتــل نــوس ومــا إلــى 

ذلــك.

الــدوال  اســتخدام  علــى  قدرتــك  مــن  تأكــد 
املنطقيــة "بوليــان" فــي عمليــة البحــث علــى تويتر 
ــد  ــى مزي ــول عل ــل+ للحص ــوك وجوج ــس ب وفي
مــن املعلومــات التفصيليــة مــن مواقــع التواصــل 

االجتماعــي.

التواصــل  منصــات  مختلــف  عبــر  البحــث 
االجتماعــي للعثــور علــى املشــاركني أو األحــداث 

املشــترك. االهتمــام  ومجموعــات 
البحث في املدونات واملدونات املصغرة.

تقييــم نتائــج البحــث مــع اإلشــارة إلــى النوعيــة ٣-٦-١-٣١-٦-١ األهمية٣-٦  مراجع
واألهميــة واملوضوعيــة والســلطة والحداثــة وغيــر 

ذلــك.
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التعــرف علــى القواعــد القانونيــة واألخاقيــة 
التــي تتعلــق بنشــر نتائــج البحــث: حقــوق امللكيــة 
والســرقة  والنشــر  الطبــع  وحقــوق  الفكريــة 

األدبيــة وتحديــد املراجــع واالقتبــاس.

تقديــر فوائــد ذكــر املرجــع، كتحديــد املؤلــف 
ــك  ــات قيام ــه، وإثب ــي وإرجــاع الفضــل ل األصل
لآلخريــن  املجــال  وإتاحــة  البحــث  بعمليــة 

لألمــور. تفســيرك  علــى  لاطــاع 
التعــرف علــى مختلــف أنمــاط ذكــر املراجــع: 
الحديثــة  اللغــة  جمعيــة  فانكوفــر،  ھارفــرد، 
)MLA(، والجمعيــة األميركيــة للتحليل النفســي 

.)APA(

ذكر املرجع باستخدام نمط محدد.

.)IP( فھم مبدأ امللكية الفكرية

األدبيــة  الســرقة  مصطلحــات  معانــي  فھــم 
والتأليــف. النشــر  وحقــوق 

حقــوق  وانتھــاك  األدبیــة  الســرقة  أثــر  فھــم 
والتألیــف. النشــر 

ــف  ــر والتألي ــوق النش ــاك حق ــني انتھ ــز ب التميي
والســرقة األدبيــة.

تقييــم نتائــج البحــث مــع اإلشــارة إلــى النوعيــة 
واألهميــة واملوضوعيــة والســلطة والحداثــة وغيــر 

ذلــك.
تقييــم أهميــة املعلومــات مع اإلشــارة إلى الغرض 

وامللف الشــخصي للجمهور املستهدف.

مــع  املعلومــات  وســلطة  املوضوعيــة  تقييــم 
اإلشــارة إلــى الغــرض ومــدى التحيــز وأوراق 

األقــران. ومراجعــة  املؤلــف  اعتمــاد 
التعــّرف علــى الثغــرات املوجــودة فــي املعلومــات 

الواردة.

تعزيــز خطــة البحــث أو إســتراتيجية التعــرف 
ــث. ــج البح ــي نتائ ــرات ف ــى الثغ عل


