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 - 1معلومـــــــــات عـــــــــــامة:

1

اسم املقرر الدراسي

2

منسق املقرر

3

القسم  /الشعبة التي تقدم الربنامج

4

األقسام العلمية ذات العالقة بالربنامج

5

الساعات الدراسية للمقرر

6

اللغة املستخدمة يف العملية التعليمية

7

السنة الدراسية  /الفصل الدراسي

8

تاريخ وجهة اعتماد املقرر

.1.1

محـــاضرات

طرق البحث العلمي
د .احمد عمران الهارب
جامعة التحدي
كلية الطب واألسنان
 2ساعات نظري  4 /ساعات تدريب
English
ثالثة  /رابعة
2112 / 2112

عدد الســـــــاعـــــات األسبـــــــوعية:

2

تــــــدريب

معــــامل

 - 2أهــــــــــــداف املقـــــــــرر:

.1
.2
.3
.4
.5

انخراط الكلية بالبحث العلمي
تعرف بالبحث العلمي وطرق اساليب البحث العلمي
كيفية اعداد البحوث العلمية
نشر ورقات علمية ومؤتمرات علمية
كيفية استخدام النت وأدوات البحث العلمي
 - 3خمرجـــــــات التعلـــــم املستهدفـــــــــة:

أ .المعرفة والفهم:
.1أ
.2أ
.3أ
.4أ
.5أ

ادراك كيفية ادوات البحث العلمي
معرفة اساليب طرق البحث العلمي
معرفة وفهم كتابة نص علمي مع وجود تناسق بين النصوص
كيفية استخدام مواقع البحث واستخراج المعلومات المهمة
فهم اعداد وكتابة النص البحثي العلمي

ب .المهارات الذهنية:
.1ب
.2ب
.3ب
.4ب
.5ب

كيفية وضع خطة عمل لحل مشكلة بحثية معينة
كيفية استخدام قاعدة بيانات وتحليل النتائج بطرق عديدة
معرفة كتابة مؤتمر أو ورقة علمية مع مصطلحات طبية
استخدام تحليل اإلحصائي في البيانات والنتائج
استخدام  Endnotesفي تنظيم المراجع

1

4

المجمـــوع
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ج .المهارات العلمية والمهنية:
.1ج
.2ج
.3ج
.4ج
.5ج

نشر األبحاث العلمية في مواقع اإللكتروني وزيادة جدول االستشهادات
طرق ومواقع البحث عن المعلومات
مهارة الكتابة الصحيحة مع ربط النصوص مع بعضها
مهارة البحث عن مواد المستخدمة في البحث وسالمتها الصحيحة
مهارة تحليل االحصائي مع النتائج المتحصل عليها

د .المهارات العامة:
استخدام البرنامج في تحليل البيانات والنتائج

.1د
.2د
.3د
.4د
.5د

مواقع البحث العلمي
استخدام النت وفتح مواقع بحثية علمية في علوم عديدة
استخدام البوربوينت بأعداد البحوث "مؤتمرات" ومشاريع التخرج
استخدام تصميم التجارب في اعداد خطة بحثية علمية

 - 4حمتـــــــوى املقــــــــــــرر:

االسبوع

الموضوع العلمي

االول

Research methodology
how to choose topic

الثاني

Research methodology
abstract + introdvction

الثالث

Research methodology
Result + discussion

الرابع

Research objectives
what is R.O. + types

الخامس

Characteristics of the
objectives

السادس

Literature review what
lit rev

السابع

Methodology study
design

الثامن
التاسع

عدد الساعات

Methodology saupling
techigues

Methodology sapling
types
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محاضرة

معمل

تمارين

Sample size

العاشر

Questionnaire survey

الحادي عشر

Results and disscussion

الثاني عشر

How to writing good
scientific

الثالث عشر

How to writing the
confereces

الرابع عشر

How to writte thesis

الخامس عشر

How to learn usihg
excel

السادس عشر

How to using

السابع عشر

How to using endnots

الثامن عشر
التاسع عشر
العشرون
الواحد والعشرون
الثاني والعشرون
الثالث والعشرون
الرابع والعشرون

3

 - 5طـــــــرق التعليــــــم والتعلـــــــم:

1
2
3
4

البحث العلمي ومواقع الحصول على معلومات بحثية قيمة
فتح أوراق بحثية عديدة في مواقع النشر
استخدام مواقع لفتح االوراق
كيفية كتابة البحث العلمي وكيفية كتابة مراجع علمية
 - 6طــــــرق التقييــــــــم:

طرق التقييم
1

امتحان نصفي

2

امتحان شفهي

3

امتحان عملي

4

امتحان نهائي

5

النشاط

تاريخ التقييم

النسبة المئوية
%44

مالحظات

%64

المجمـــ ــــــــــــــــــــــوع

%111

 - 7جــــــــــدول التقييــــــم:

رقـــــــــــــــم التقييم

أسلــــــــوب التقييم
امتحان نصفي

التقييم الثاني

امتحان نهائي

التقييم األول

التـــــــــــــــاريخ

 - 8املــــــــراجع والـــــــدوريات:

عنوان المرجع
1

مذكرات املقرر

2

الكتب الدراسية املقررة

3

كتب مساعدة

4

جماالت علمية

5

جماالت دورية

6

مواقع إنرتنت

النسخة

الناشر
استاذ المادة

 - 9اإلمكــــــــــانيات املطلـــــوبة لتنفيـــــذ املقــــــــرر:

4

المؤلف
استاذ المادة

مكان تواجدها

ت
1
2
3
4
5

مالحظات

اإلمكانيات المطلوبة توفرها
انحراف وحفز الطلبة واعضاء هيئة التدريس بالبحث العلمي ونشر االوراق

توفر النت  Wi-Fiفي جميع انحاء الجامعة
توفير المؤتمرات الستخدامها في البحث العلمي

منســـــق املقرر:

د .أحمد الهارب

التوقيــــــــع

...................

منسق الربنامج:

......................

التوقيــــــــع

...................
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