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                  .تدريب الطالب عمى كتابة البحث العممي -

           الطالب.تنمية موهبة القراءة في نفوس  -
 .كتابة البحث العممياعداد تنمية قدرة الطمبة عمى  -
 منه.وكيفية االستفادة بحث وانواعه وأهدافه ومهامه تأهيل الطالب معرفيا بمفهوم ال -

 
 

 

 المختلفة وذلكالبحث العلمي للكشف عن الحقيقة في العلوم فكرة واضحة عن مفهوم  بإيجازيوصف المقرر 

على سير العقل وتحدد عملياته حتى يصل الى النتائج طر يستعن طريق جملة من القواعد العامة التي 

 المقبولة.  

 :وانتعهم وانتقييممخشجات انتعهم وطشائق انتعهيم  .11



 

 وانفهم:انمعشفة  - أ

 لجسث الؼلوي.هفهىم االزؼرف ػلً  -0
  هؼرفخ هٌبهح الجسث الؼلوي. -6

 الجسث الؼلوي.  أدوادهؼرفخ واسزخذام  - 3

 رسليل الوؼلىهبد واسزٌجبط الٌزبئح في كزبثخ اػذاد الجسث الؼلوي .  -4 
 كزبثخ واػذاد الجسث الؼلوي اهن الوشبكل والوؼىلبد الزي رؼبًي هٌهب الطلجخ ػلً كيفيخ الىلىف ػلً  -5 

 بانمىضىع: االهذاف انمهاساتية انخاصة  -ب 

   .الرئيسيخ  لوىضىع الجسث األفكبرالزركيز ػلً الؼجبراد الزي رىضر    – 0

 فكرح واضسخ للطلجخ ػلً كيفيخ كزبثخ الجسث الؼلوي.  إػطبء – 6

  الوهوخ لدوغ الجيبًبد الزي يسزبخهب الجبزث. واألدوادهؼرفخ هصبدر الوؼلىهبد  – 3
 

 وانتعهم:طشائق انتعهيم 

 الزؼلن. ػوليخطرفي األسزبر والطبلت في المبء الوسبضرح والزفبػل ثيي  -

 االسئلخ.طرذ االسئلخ هي لجل االسزبر او الوزؼلن ورلك ثزشديؼه ػلً اثزكبر  -
 الزؼلين االلكزروًي  -

 

 انتقييم:طشائق 

 

 الزسريريخ.االخزجبراد  -

 والٌهبئيخ.االخزجبراد الفصليخ   -
 الؼولي.في الدبًت االخزجبراد  -

 
 األهذاف انىجذانية وانقيمية: -ج

 الجسث الؼلوي. أهويخهب  الطبلت اى يؼرف -0

 الؼلوي.هب الغبيخ هي كزبثخ الجسث  يهزن الطبلتاى  -6

 وانتعهم:طشائق انتعهيم 

 

 الؼولي.الزطجيك  -الوٌبلشخ  –االلمبء  -
 

 انتقييم:طشائق 

 

   الزسريريخ والوالزظخاالخزجبراد 

 

 :انشخصي(األخشي انمتعهقة بقابهية انتىظيف وانتطىس  )انمهاساتوانمنقىنة  انمهاسات انعامة -د 

 .ً الجسث الؼلويرىفير فرص الزؼلن الوسزور للطلجخ ورسفيزهن ػل - 0 

 فهرسذ ورصٌيف الكزت   الؼولي الوٌظن في اكزسبة هؼرفخالزطجيك   - 6

  الؼلوي.كيفيخ اسزخذام الوكزجبد وهؼرفخ كزبثخ الجسث رؼلن طريمخ  -3 



 :انمقشسبنية  .11

 السبػبد األسجىع
هخرخبد الزؼلن 

 الوطلىثخ
اسن الىزذح / الوسبق أو 

 الوىضىع
 طريمخ الزميين طريمخ الزؼلين

1 2 
الوشبر اليهب في      

الوسىر السبثك وكل 

 زست الوسزىي 
 الوٌبلشخ –االلمبء  مفهوم البحث العلمي

االخزجبراد 

 الزسريريخ

 الوٌبلشخ –االلمبء  الموضوعكتابة البحث واختيار  = 2 2
االخزجبراد 

 الزسريريخ

 الوٌبلشخ –االلمبء  شروط اختيار الموضوع = 2 3
االخزجبراد 

 الزسريريخ

 الوٌبلشخ –االلمبء  شروط نحديد العنوان = 2 4
االخزجبراد 

 الزسريريخ

 الوٌبلشخ –االلمبء  كيفية عمل خطة البحث = 2 5
االخزجبراد 

 الزسريريخ

 الوٌبلشخ   –االلمبء  مستلزمات البحث الجيد = 2 6
االخزجبراد 

 الزسريريخ

 الوٌبلشخ –االلمبء  صفات الباحث الناجح = 2 7
االخزجبراد 

 الزسريريخ

 الوٌبلشخ –االلمبء  انواع البحوث العلمية = 2 8
االخزجبراد 

 الزسريريخ

 الوٌبلشخ –االلمبء  البحوث من حيث طبيعتها = 2 9
االخزجبراد 

 الزسريريخ

 الوٌبلشخ –االلمبء  البحوث من حيث مناهجها = 2 11
االخزجبراد 

 الزسريريخ

 الوٌبلشخ –االلمبء  البحوث من حيث جهات تنفيذها = 2 11
االخزجبراد 

 الزسريريخ

 الوٌبلشخ   –االلمبء  خطوات اعداد البحث اعلمي = 2 12
االخزجبراد 

 الزسريريخ

 الوٌبلشخ –االلمبء  فرضيات البحث العلمي = 2 13
االخزجبراد 

 الزسريريخ

 الوٌبلشخ –االلمبء  تصميم خطة البحث = 2 14
االخزجبراد 

 الزسريريخ

 الوٌبلشخ –االلمبء  وصف المخطط  -مخطط البحث  = 2 15
االخزجبراد 

 الزسريريخ

 الوٌبلشخ –االلمبء  مزايا مخطط البحث  = 2 16
االخزجبراد 

 الزسريريخ

 الوٌبلشخ –االلمبء  اعداد تقرير البحث شروط = 2 17
االخزجبراد 

 الزسريريخ

 الوٌبلشخ   –االلمبء  ادوات البحث = 2 18
االخزجبراد 

 الزسريريخ

19 2 = 
         تصميم االستبانة    -االستبانة مفهوم  

 انواع االستبانة  -شروط االستبانة   
 الوٌبلشخ –االلمبء 

االخزجبراد 

 الزسريريخ

 الوٌبلشخ –االلمبء  المقابلة  = 2 21
االخزجبراد 

 الزسريريخ

21 2 = 
 انواع المقابلة   -كيفية اجراء المقابلة 

 شروط المقابلة  
 الوٌبلشخ –االلمبء 

االخزجبراد 

 الزسريريخ

 الوٌبلشخ –االلمبء  مزايا وعيوب المقابلة = 2 22
 االخزجبراد 

 الزسريريخ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 خطة تطىيش انمقشس انذساسي: .13
 

مراجعة دورية للبحوث أساليب ومناهج ومهارات البحث العلمي مستحدث في  وما هبكل معرفة  -
 والدراسات العلمية المنشورة في المجالت العلمية والتقارير والدوريات.

 قسام العلمية في الجامعات االخرى.مقارنة المقرر بمقررات اال -

  ألعداد وكتابة البحث العلمي.توسيع المفردات لتصبح شاملة  -

يتالئم مع تكنلوجيا المعلومات وذلك لزيادة الكم الهائل من  أصول البحث العلمي بمادراسة مناهج  -
 المعلومات  

23 2 = 
 شروط المالحظة    -مفهوم المالحظة 

 مزايا وعيوب المالحظة            
 الوٌبلشخ –االلمبء 

االخزجبراد 

 الزسريريخ

24 2 = 
 كتابة الشكل البحث النهائي للبحث

 
 الوٌبلشخ   –االلمبء 

االخزجبراد 

 الزسريريخ

 الوٌبلشخ –االلمبء  لغة البحث واسلوبه = 2 25
االخزجبراد 

 الزسريريخ

26 2 = 
تنقيح البحث واسلوبه باستخدام 
 االشارات والمختصرات في الكتابة

 الوٌبلشخ –االلمبء 
االخزجبراد 

 الزسريريخ

 الوٌبلشخ –االلمبء  اقسام البحث وعناوينه الرئيسية والفرعية = 2 27
االخزجبراد 

 الزسريريخ

 الوٌبلشخ –االلمبء  الشكل المادي والفني للبحث = 2 28
االخزجبراد 

 الزسريريخ

 الوٌبلشخ –االلمبء  قواعد توثيق المصادر  = 2 29
االخزجبراد 

 الزسريريخ

 الوٌبلشخ   –االلمبء  مناقشة البحوث  = 2 31
االخزجبراد 

 الزسريريخ

  قسم :انً مكتبة  ( اضافة16دساسية عذد ) انتحتية قاعاتانبنية  .12

 :الوطلىثخالكزت الومررح  . أ

 
 المكتبة ومنهج البحث           

 محمد عبود/ سالم  البحث العلمي أصولاالتجاهات الحديثة في  الوراخغ الرئيسيخ )الوصبدر(: . ة

 ج. الكزت والوراخغ الزي يىصي ثهب      

 )الودالد الؼلويخ، الزمبرير، ...(         
 مناهج البحث العلمي / عبد هللا محمد الشريف     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


