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   حكومةتي هةريَمي كوردستان-عيَراق                                                                                                                       حكومة إقليم كوردستان-العراق
   سةرؤكايةتي ئةنجومةني وةزيران                                                                                                                                 رئاسة مجلس الوزراء
وةزارةتي خويَندني بالآ و تويَذينةوةي زانستي                                                                                                       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
سةرؤكايةتي زانكؤي سؤران                                                                                                                                              رئاسة جامعة سوران    
    فاكةلَتي ئاداب                                                                                                                                                               فاكلتي الآداب
                                                                                           دارِشتي ثلاني خويَندن/كؤرس بووك
                                                                                              بؤ سالَي خويَندني 2013-214                       

زانياري مامؤستا:

نــــــاوي مامؤستا: د. ياسين تحسين كريم البحركي
ثسثؤري وردي مامؤستا
ذ.موبايل:07504629148    
ئيميَل:Yasin.karim@soran.edu.iq
مؤر يان واذووي مامؤستا:

زانياري بةش و بابةت:
نــــــاوي بةش: اللغة العربية

ناوي بابةت:	 منهج البحث

قؤناغ: الثالثة

ذمارةي يةكة: وحدتان (2)

مؤر و واذووي سةرؤك بةش: أ  د. صادق كريم يحيى


زانياري بةرثرس و جيَطري دلَنيايي جؤري بةش:
نــــــاوي بةرثرس: م. حسين عبداللطيف عبدالله
نــــــاوي جيَطر: د. عمر أحمد محمود

ذ.موبايل:07706171217
ذ.موبايل:07505470928

ئيميَل: hussen.1977@yahoo.com
ئيميَل: omarmahmoud1@hotmail.com



                            
                                   ثيَويستة كورتةيةك بنووسريَت بؤ:    
          
ثيَناسةي بابةت:
من المعلوم أن منهج البحث: هو الطريقة المنظمة التي يسير عليها الباحث ليصل إلى حقيقة من الحقائق العلمية في قضية من القضايا المتنوعة، حيث يوجّه الطلبة في عَملِهم، ويبيّن لهم صميمَ بحوثهم، ويزوِّدهم الضروري مما يلزمهم في كلِّ خطوة يخطونها منذ البداية حتى النهاية.

طرينطي بابةت:
فمن هذه الحيثية: تظهر أهمية هذه المادة، وضرورة تدريسها في الجامعات، والمراكز العلمية؛ إذ أنه يبيِّن للطلاب كيفية البحث والدراسة، ومن ثمَّ التوصل إلى كشف الحقائق، والتعمق في الجزئيات
ئامانجي بابةت:
                           

                                   دابةشكردني خشتةي بابةتةكة       
هةفتةي يةكةم
المنهج: تعريفه، لمحة تأريخية عنه، أنواعه: (المنهج التأريخي، المنهج الوصفي، المنهج الاستقرائي، المنهج المعياري، المنهج التحليلي، المنهج العلمي المجرد).
هةفتةي دووةم
البحث العلمي: مفهومه، أهميته، أهدافه، الغرض الذي تؤديه البحوث.
هةفتةي سيَيةم
أنواع البحث العلمي، وشروطه، ودعائمه.
هةفتةي ضوارةم
الباحث: صفاته، خصائصه. 
هةفتةي ثيَنجةم
شخصية الباحث، وصلته بالأستاذ المشرف.
هةفتةي شةشةم
الامتحان الفصلي (الفصل الأول). 
هةفتةي حةفتةم
موضوع البحث: اختيار موضوع البحث، مشكلة الاختيار، تحديد عنوان البحث.
هةفتةي هةشتةم
رسم خطة البحث: عناصر الخطة، أمثلة تطبيقية.
هةفتةي نؤيةم
مصادر البحث: معنى المصادر، أنواعها، الاعتماد على أهمها.
هةفتةي دةيةم
جمع المادة: كيفية جمع المادة من المصادر والمراجع والوسائل الأخرى، وتوزيعها.
هةفتةي يازدم
اقتباس النصوص: مدلول الاقتباس، أنواعه، أصوله، ضوابطه.
هةفتةي دوازدةم
محاضرة عملية حول كيفية جمع المادة، واقتباس النصوص.
هةفتةي سيَزدةم
الامتحان الفصلي (الفصل الثاني).
هةفتةي ضواردةم
توثيق مادة البحث: أهمية التوثيق، الالتزام بالأمانة العلمية.
هةفتةي ثازدةم
هوامش البحث: مفهومها، أهميتها، وظائفها، (نماذج تطبيقية).
هةفتةي شازدةم
كتابة البحث: شخصية الباحث في الكتابة ( لغته، أسلوبه، تحليله للنصوص، تفسيره لها، تعليقه عليها، المقارنة بينها، وكذلك نقده، وتقويمه تقويما دقيقاً صائباً).
هةفتةي حةظدةم
منهجية الباحث في الكتابة: تنظيم المواد وترتيبها، والتنسيق بين النصوص والفقرات، وكذلك توحيد منهجه في البحث كلّه.
هةفتةي هةذدةم
الكلام عن مقدمة البحث، وخاتمته (النتائج والتوصيات).
هةفتةي نؤزدةم
الامتحان الفصلي (الفصل الثالث).
هةفتةي بيستةم
مكونات البحث العلمي: (صفحة العنوان، الشكر والثناء، محتويات البحث، المقدمة- وفيها: أهمية الموضوع، أسباب الاختيار، منهج الباحث، الصعوبات،  خطة البحث-، متن البحث، النتائج والتوصيات، الفهارس، قائمة المصادر والمراجع، ملخص البحث).
هةفتةي بيست ويةك
التعريف: أنواعه، شروطه، ضوابطه.
هةفتةي بيست ودوو
التقسيم: كيفيته، شروطه، ضوابطه.
هةفتةي بيست وسىَ
علامات الترقيم: معنى الترقيم، وبيان وافٍ لكلّ العلامات، والكلام عن الرموز.
هةفتةي بيست وضوار
قواعد الإملاء: محاضرة عن قواعد الإملاء، خاصة عن كيفية كتابة (الهمزة).
هةفتةي بيست وثيَنج
محاضرة عن مراعاة التذكير والتأنيث.
هةفتةي بيست وشةش
تكليف جميع الطلاب بكتابة بحث مختصر فيه شروط البحث العلمي.
هةفتةي بيست وحةوت
المخطوطات: محاضرة عن المخطوطات، وكيفية تحقيقها.
هةفتةي بيست وهةشت
محاضرة عن كيفية استخدام الحاسوب في كتابة البحث.
هةفتةي بيست ونؤ
كيفية مناقشة البحوث. 
هةفتةي سييةم
مناقشة عدد من البحوث المقدمة من قبل الطلاب.


                                          سةرضاوةكان :
قائمة المصادر والمراجع للبحث العلمي 
1-أصول البحث وتحقيق النصوص في العلوم الشرعية، أ. د. محي هلال سرحان:
2- البحث العلمي، أساسياته النظرية وممارسته العلمية، د. رجاء وحيد دويدري
3- كتابة البحث العلمي، أ. د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
4- منهج البحث الأدبي، د. علي جواد الطاهر،
5- موسوعة الفلسفة، د. عبدالرحمن بدوي، 
6- كيف تكتب بحثاً أو رسالة، د. صلاح الدين الهواري

تيَبيني : 
- نموونةي ثرسيار و وةلآم بؤ تاقيكردنةوةكاني وةرزي وكؤتاي سالَ دابنريَت .

س1/  (أ) عرّف البحث لغةً واصطلاحاً ، وبيّن أهميته، وأهدافه، ومستوياته .                   (15 درجة)
       (ب)ما المقصود بالخطة ، واذكر ما تتضمنه المقدمة ؟
س2 / (أ) بيّن خمس سمات ومميزات للبحث العلمي بالتفصيل.                                   (15 درجة)
        (ب) استخرج علامات الترقيم التي استعملت في هذا المقطع وبيّن أسبابها: 
قــال الزمخشري - رحمه الله - في قوله تعالى:   ﭽ....   ﭙ ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝﭞ.. ..ﭼ [الكهف: ٥]: ((وكَلِمَة: بالنصب على التمييز، والرفع على الفاعلية ؛ لأن النصب أقوى وأبلغ، وفيه معنى التعجب، كأنّه قال: "ما أكْبَرَهَا كلمة")).
س3/ (أ) هناك أمور مهمة لا بدّ من ذكرها في الهامش، أذكر خمس مع أمثلة تطبيقية .           (15 درجة)
       (ب) من خلال كتابة البحوث لابدّ من ( الإهداء و الشكر ) أكتبهما بتعبيرك وقدّهما لمن يستحقهما.  
س4 / من صفات الباحث الناجح  :                                                                (15 درجة)
   1/ الإنصاف والموضوعية ، 2/ الأمانة العلمية ، 3/  الصبر إزاء المعوقات،  4/ الإلمام بكل ما يتصل بالموضوع. 
                  تكلم عن ثلاث بالتفصيل    

- تاقيكردنةوةي لةناكاو (quiz)بكريَت .
- ثيَويستة كؤرس بووك بة فؤنتي (Ali_K_Traditional) بؤ كوردي و بةفؤنتي (Ali-A-Traditional) بؤ عةرةبي و بةفؤنتي (Times New Roman) بؤئينطليزى.
	هةر تيَبينيةكي تر كة مامؤستا هةيبيَت .



