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المقدمة
في ىحه السحاضخة سيتم إعطاء فكخة عامة عن أىجاف مادة مشيج البحث العمسي فزال عن التفاصيل األساسية
ومفخدات السادة التي سيتم تشاوليا خالل ىحا الفرل ،وىي كسا يمي:
أهداف المادة:
الهدف العام  :اكتساب الطالب مهارات كتابة البحث العلمي.
التفاصيل األساسيت للمادة  :قي ىحه السادة سيتم تشاول الطخق السختمفة الستقراء أحجث الجراسات واألبحاث

التي تست في مجال السشاىج وطخق التجريذ ،والتجريب عمى كيفية اختيار عشهان الجراسة وكتابتو؛ بحيث

تعكذ متغيخات الجراسة ،وتحجيج مذكمة الجراسة وأىسيتيا وفق معاييخ عمسية واضحة ،وصياغة أىجاف الجراسة

بمغة واضحة ومحجدة ،والتجريب عمى صياغة أسئمة الجراسة وفخوضيا ،واختيار أدبيات الجراسة ،ونهع
مرادرىا ،وكيفية وضعيا في متن الخسالة وفي كتابة السخاجع والسرادر ،وكيفية اختيار الجراسات الدابقة

باستقراء الجوريات واألبحاث العالسية واإلقميسية والسحمية ،وكيفية اختيار العيشة بأنهاعيا وتهصيفيا ،وأنهاع

األدوات وكيفية استخجاميا ،وترسيم خطة بحث السذكمة أو السهضهع في مجال السشاىج وطخق التجريذ الحى

يخجم العسمية التعميسية ويديم فى حل مذكالت السجتسع السحمي من خالل تطبيق السشيج العمسي وااللتدام

بزهابطو وفشياتو.
المصادر:

 .1د.كمال الدين يوسف" ،)7112( ،اساسيات البحث العلمي لطالب الحاسوب وتقنية المعلومات".
 .7أ.م.د .محسن نىري حمزة و أ.م .مقدام طارق جيجان" ،)7112( ،تعليمات كتابة مشاريع التخرج".
 .3أ.د .عبدالرحمن عبيد" ،)7117( ،الدليل المختصر في كتابة البحث العلمي" ،المركز العربي للتغذية،
الطبعة األولى.
تقديراث وتقسيم الدرجاث:
السعي السنىي ، %04 :والنهائي%04 :
عدد الساعات  2 :نظخي
عدد الوحدات 2 :
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المفرداث :
 .1السقجمة ومفيهم البحث العمسي

 .2مفيهم مشيج البحث والغاية من البحث وأنهاع البحث العمسي
 .3صفات وسمهك الباحث العمسي
 .4صفات البحث العمسي الجيج
 .5مفيهم االقتباس وأنهاعو

 .6خطهات إعجاد البحث العمسي (البجء بالبحث) (اختيار مذكمة وكيفية مخاجعة األدب الشظخي والجراسات الدابقة ذات الرمة

بسهضهع الجراسة وتحجيج اسئمة البحث و أىجاف البحث وأىسيتو وتحجيج مجتسع (نطاق) البحث وعيشتو وتحجيج حجود البحث )

 .7تكسمة خطهات اعجاد البحث العمسي (البجء بالبحث) (تحجيج فخضيات البحث و اختبار فخضيات البحث باستخجام مشاىج البحث
العمسي (العسمي) والتجوين وتجسيع االفكار و صياغة وكتابة البحث وفيخسة السرادر)
 .8فخوض البحث وانهاعيا واخيتارىا باستخجام مشاىج البحث العمسي.
 .9تعميم الطمبة عمى طخيقة البحث بالشت وخرهصا استعسال محخك بحث الباحث العمسي( )google scholarواالطالع عمى
بخامج إدارة السخاجع وكيفية ربطيا بسحخك البحث.

 .11التعخف عمى بخنامج ادارة السخاجع  endnoteوكيفية التعامل معو بذكل عسمي وربطو مع بخنامج معالجة الشرهص .كيفية
إضافة السخاجع إلى بخنامج تحخيخ الشرهص ). (WORD
 .11صياغة وكتابة البحث ( عشهان الجراسة ،الخالصةـ الججاول او القهائم  ،السقجمة ،السرطمحات ،محجدات او حجود الجراسة)
 .12تكسمة مهضهع صياغة وكتابة البحث ( الجراسات الدابقة ،الجانب الشظخي ،ىجف او اىجاف الجراسة ،اىسية البحث ،مشيج
البحث السدتخجم في الجراسة (الجانب العسمي او الجانب السقتخح في البحث)  ،نتائج الجراسة ،مشاقذة الجراسة)
 .13مرادر البحث (طخيقة االشارة الييا وصيغة كتابتيا ) وكيفية استعسال عالمات التخقيم وكيفية تخقيم صفحات البحث بانهاعو.
 .14طخيقة تختيب فرهل تقخيخ البحث  .مع عخض نساذج القهائم التي تهجج ببحث التخخج.
 .15واالطالع عمى نسهذح البحهث السشذهرة في السجالث ورسائل الجراسات العميا ومذاريع السخحمة الخابعة .
 .16أخطاء تقع عشج تحجيج مذكمة البحث
 .17أخطاء يقع فييا الباحثهن،

 .18وطخيقة صياغة البحث من الشاحية المغهية.
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