
                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البحح العلنٕميَر مفسدات مادٗ 
 

Course Instructor 

 ْٓضف آزاو طُ مدزع املادٗ

E-Mail 

         arammail.zangana@gmail.com,   aram.taha@live.com االلهرتّىٕ الربٓد

Mobil 

 5346 470 750 00964 اهلاتف احملنْل

Title 

 عيْاٌ املادٗ الدزاضٔ٘
 .البحح العلنٕر ميَ

Scientific Research Methods 
Course Coordination 

  ميطل املادٗ الدزاضٔ٘

Course Objective 

 ٍدف املادٗ الدزاضٔ٘

  ٘العلنٔ٘. البحْختعسٓف الطالب باملياٍر العلنٔ٘، لهتاب 
  للخطْات اليت جيب ضلْنَا لهتاب٘ السضاٜل العلنٔ٘. –ىعسًٓا  –دزاض٘ الطالب 
  ٍرِ الدزاض٘ عنلًٔا علٙ حبح خمتصستطبٔل. 

Course Description 

  ّصف املادٗ الدزاضٔ٘

Text Book 

  الهتاب امليَذٕ

References 

  املصدز

Course Assessments 

 تكٔه املادٗ

Term Tests 

 امتحاٌ الفصلٕ
Quizzes 

 نْٓص
Project 
 مػسّع

Final Exam 
 االمتحاٌ اليَاٜٕ
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General Notes 

 مالحعات عام٘
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 مفسدات املادٗ الدزاضٔ٘
   الكطه األّل

 الدزاض٘ اليعسٓ٘

 

 املفسدٗ املباحح املفاصل االضابٔع

0.  

 املفصل األّل

 

 البحح العلنٕ ّالتكدو االدتناعٕ
 أٍنٔ٘ البحح العلنٕ يف دلال الرتبٔ٘ السٓاضٔ٘

2.  

 طبٔع٘ املالحع٘
 الػسط الالشم٘ للنالحع٘

 املػهالتاملصادز ّحل 
 البحْخ الرتبْٓ٘

0.  

 مَازات العنل يف املهتب٘
 .٘حتطني طسم البحح يف املهتب 

 اٛٗسحتطني الك. 

 حتطني نتاب٘ املرنسات. 

4.  

 الفصل الجاىٕ

 ّاطازِالعلنٕ خط٘ البحح 

 مكدم٘ البحح ّأٍنٔتُالبحح ّصٔاغتُ،  عيْاٌ  .5
 ّنٔفٔ٘ اختٔازٍا مػهل٘ البحح  .6

7.  
 حل املػهل٘

  البححأٍداف 
 فسّض )فسضٔات( البحح 

 حتدٓد املصطلحات )تعسٓفَا(، حدّد البحح )دلاالت البحح(  .8
 االمتحاٌ اليعسٖ األّل  .9

 ّٓكْو بػسحَا أماو شمالُٜ الجاىٕنل طالب ٓكدو املفصل    .03
 ّٓكْو بػسحَا أماو شمالُٜ الجاىٕنل طالب ٓكدو املفصل    .00

 الجالحالفصل   .02

 ّخطْاتٍُٔهل ّغهل البحح 

 املْاد التنَٔدٓ٘ املبحح األّل

 صلب البحح )أبْاب البحح( املبحح الجاىٕ

 املسادع ّاملالحل )إٌ ّددت( املبحح الجالح

 السابعالفصل   .00

 متطلبات الدخْل يف اعداد البحح )املْاد التنَٔدٓ٘(

 صػح٘ العيْاٌ السٜٔطٕ املبحح األّل

 صفح٘ االٍداٛ املبحح الجاىٕ

 صفح٘ الػهس ّالتكدٓس )الجياٛ ّاالعرتاف( املبحح الجالح

 امللخص )املطتخلص( باللػ٘ العسبٔ٘ املبحح السابع

 صفح٘ احملتْٓات املبحح اخلامظ

 اخلامظالفصل   .04
 نٔفٔ٘ نتاب٘ أبْاب البحح

 الباب األّل: )التعسٓف بالبحح( املبحح األّل



 املبحح الجاىٕ

 )الدزاضات اليعسٓ٘ ّالدزاضات املػابَ٘( أّ )املستبط٘ أّ الطابك٘(الباب الجاىٕ: 

 مجع املادٗ اليعسٓ٘

 نٔفٔ٘ نتاب٘ املصدز العلنٕ  .05

 االقتباع يف البحح العلنٕ ّأىْاعُ  .06

 اضتخداو العالمات ّاالغازات يف الهتاب٘، نتاب٘ احلاغٔ٘ ّاهلامؼ  .07
 االمتحاٌ اليعسٖ الجاىٕ  .08

09.  

 الجالحاملبحح 

 الباب الجالح: ميَر )ميَذٔ٘( البحح ّإدساٛاتُ املٔداىٔ٘

 ميَر البحح )امليَر املطتخدو(

 امليَر التأزخيٕ

 امليَر الْصفٕ  .23

 امليَر التذسٓيب  .20

 التصنٔه التذسٓيب ّأىْاعُ  .22

20.  
 حتدٓد العٔي٘ ّاختٔازٍا

 أىْاع العٔيات

24.  
 ّضاٜل مجع املعلْمات –أدّات البحح 

 االضتبٔاٌ

25.  
 املكابل٘ الػخصٔ٘

 االتصاالت اهلاتفٔ٘ ّالربٓد األلهرتّىٕ

 املالحع٘

 االختباز ّالكٔاع ّالتكْٓه  .26

 التذسب٘ االضتطالعٔ٘  .27

28.  
 الْضاٜل االحصأٜ٘

 تكدٓه الطالب مْدص للْضاٜل االحصأٜ٘ ألزبع٘ حبْخ
 اليعسٖ الجالحاالمتحاٌ   .29
 الباب السابع: عسض اليتاٜر ّحتلٔلَا ّمياقػتَا املبحح السابع  .03

 الباب اخلامظ: االضتيتادات ّالتْصٔات املبحح اخلامظ  .00

  الطادعالفصل   .02

 املصادز ّاملسادع

 املالحل

 طتخلص( البحح باللػ٘ الهسدٓ٘ملخص )م

 ملخص )مطتخلص( البحح بإحدٚ اللػات احلّٔ٘

 

 

 

 الكطه الجاىٕ
 الدزاضات التطبٔكٔ٘

حتت  –، ٓطبل عنلٔا ًً ٓهلف األضتاذ نل طالب باختٔاز مْضْع، مً مْضْعات التخصص لٔهتب فُٔ حبجاًًً
ما تلكاِ ىعسًٓا ما تلكاِ يف الدزاض٘ أعالِ، ثه ٓكْمُ األضتاذ ّٓدٌّ علُٔ امللحْظات العلنٔ٘، ّحيطً  -إغساف األضتاذ

 املالحعات أماو شمالُٜ لتعه الفاٜدٗ، ّلهطس حادص السٍب٘ الرٖ ٓعرتٖ بعض املياقػني أثياٛ املياقػ٘.مياقػتُ يف تلو 


