
 تتضح اإلنسانية المعرفة معالم بدأت حيث العلمية، المعرفة مالمح عن موجزة نظرة نلقي ان الضروري من 

 شكل وقد وحيوية، واجتماعية طبيعية ظواهر من حوله من يحدث ما بكل يهتم األنسان بدا عندما األرض على

 الرئيسية حواسه على القديم األنسان اعتمد وقد الثقافة، أو المعرفة عليه نطلق ان يمكن حضاري ارث ذلك

 تحكم إلى فالتجا يحدث ما كل تفسير عن عاجزة الحواس ان وجد الزمن وبمرور به المحيطة الظواهر لتفسير

 التجارب وأجراء الفروض وصياغة المالحظة أسلوب األنسان استخدم ثم األشياء اصل فكرة فظهرت .العقل

 .الظواهر وتفسير

  2015-2014 الدراسي للعام  (1) رقم اإللكترونية المحاضرة

 28/10/2014 المصادف        الثالثاء يوم

  بحث منهج :المقررة المادة اسم

 العلم والبحث العلم :الموضوع اسم



 وطبيعة الدراسة نوع للباحث تحدد ألنها العلمي، البحث تصميم مراحل اهم من البحث موضوع اختيار يعد

 .اختيارها الواجب والعينة تحديدها الواجب والمفاهيم المطلوبة والبيانات المستخدمة األدوات ونوع المنهج

   :كاالتي الموضوع هذا عناوين واهم

   البحث مشكلة اختيار عند إتباعها الباحث على الواجب المنهجية االعتبارات معرفة-

   البحث موضوع اختيار مصادر-

  

   .تدريبية كمرحلة للبحث، كاملة خطة لتطبيق موضوع باختيار الطالب مطالبة يتم  الموضوع هذا في :مالحظة

 (  2)المحاضرة اإللكترونية  رقم 

 يوم                    المصادف 

 اختيار موضوع البحث : اسم الموضوع



 في به القيام يمكن ما للباحث يتضح لكي للبحث خطة أو المشروع أعداد يتم ان علمي بحث أي في العمل يستلزم

 العلماء من عدد على البحث على المشرف قبل من عليها التصديق قبل الخطة تعرض ثم المقبلة، خطواته

 وتعديل للرأي تبادل لتحقيق علنية مناقشة في الخطة تعرض ان ويفضل الدراسة في والباحثين والمختصين

 معينة بيانات ان الباحثين بعض يرى حيث الباحثين، بين خالف ثمة ويوجد للباحث منفعة له امر وهذا وتنقيح

 والبعض (النظري االطار) أو (المقدمة) أما عنوان لها ويعطي واحد فصل في توضع المقدمة تتضمنها ان ينبغي

   :باالتي البيانات هذه أجمال ويمكن النظري االطار من بدال المقدمة استخدام يفضل األخر

   (3) رقم اإللكترونية المحاضرة

   المصادف         يوم

   البحث خطة أعداد :الموضوع اسم 



 غالف الخطة 1.

 التمهيد 2.

 أهمية البحث 3.

 تحديد المشكلة 4.

 هدف البحث 5.

 صياغه الفرضيات 6.

 قائمة بالتعريفات اإلجرائية 7.

 منهجية البحث 8.

 تحديد األدوات المستخدمة لجمع البيانات9.

 (العينة المختارة)تحديد مجتمع البحث -01.

 االطالع على الدراسات السابقة عن موضوع البحث 11.

 تطور مقترح ألقسام البحث 



 المنهج مفهوم 

   أصنافها– المناهج أنواع-

 أنواعها – عناصرها – مفهومها – المالحظة-

  المالحظة وعيوب مزايا-

   (4) رقم اإللكترونية المحاضرة

   المصادف       يوم

  ويتضمن البحث منهج :الموضوع اسم

  



   مفهومه-

  شروطه-

   توزيعه طرق-

 أنواعه-

   االستبيان وعيوب مزايا-

  االستبيان استمارة تطوير خطوات-

   (5) رقم اإللكترونية المحاضرة

 المصادف              يوم

 :يلي ما ويتضمن االستبيان :الموضوع اسم

  



   المقابلة مفهوم-

   المقابلة أهميه-

  المقابلة شروط-

  اإلجابات تدوين كيفية-

   المقابلة وعيوب محاسن-

 ( 6)اإللكترونية رقم المحاضرة     

 يوم               المصادف

 :  المقابلة تتضمن االتي: اسم الموضوع

  



 العينةمفهوم  

 شروط العينة -

 أنواع العينات -

 خطوات اختيار العينة -

 مميزات وعيوب العينة -

 (  7)المحاضرة اإللكترونية رقم 

 يوم              المصادف     

 (  العينة)تحديد مجتمع الدراسة : اسم الموضوع

 :تضم المحاضرة العناوين األتية



 الظروف كل تهيئة يتم المرحلة هذه وفي البحوث، أعداد خطوات في الميدانية المراحل أولى وهي 

   :االتي وتتضمن البيانات جمع إتمام صحة تتضمن التي

 .المرحلة هذه في اتباعها الباحث على الواجب األسس-

  البيانات جمع مصادر-

  

 (8)المحاضرة اإللكترونية رقم  

 يوم                المصادف 

 مرحلة جمع البيانات : اسم الموضوع



   االقتباس أهمية-

   االقتباس حول نصائح-

   االقتباس أنواع-

  

 (9) رقم  اإللكترونية المحاضرة

   المصادف                  يوم          

   :ويشمل االقتباس :الموضوع اسم

  



أورد الباحثون طرقا متعددة لتوثيق المصادر والمراجع منها ما هو خارج النص ومنها ما هو داخل لقد 

النص، وكلها طرق تهدف في النهاية إلى التوثيق الصحيح للمواد العلمية واألدبية بأمانه علمية تحفظ حقوق 

 :األخرين مع مراعاة ذكر المصدر بلغته األصلية، ويضم التوثيق ما يلي

 :طرق التوثيق ويشمل -

 .التوثيق خارج النص1.

 .التوثيق داخل النص2.

 (10) رقم اإللكترونية المحاضرة

   المصادف                   يوم

  المعلومات توثيق طرق :الموضوع اسم
  


