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 :األساسٌة جوانبهمواصفات البحث العلمً و
 

 نستطٌع أن نوجز ما تمدم بما ٌلً: 
 

الحمٌمة )البحث عن الحمٌمة(  إلىالتً ٌسلكها الباحث للوصول  الطرٌمةهو  -: البحث العلمً
 جمٌعاً لتلبٌة الغرض المطلوب تتضافرعلمٌة متنوعة  أسالٌبمستخدماً منهجاً محدداً ٌتضمن 

حل مشكلة ما من خالل التعرف على هذه  أوحمٌمة معٌنة  إلىمن البحث العلمً كالوصول 
المشكلة ودراستها دراسة مستفٌضة وتحدٌد العمبات الموجودة فً هذه المشكلة والتركٌز 

البحث  إلخراجطرٌمة سلسة وواضحة العمبات ب ها وتذلٌلالحلول المناسبة لحل وإٌجادعلٌها 
ستفادة من هذا المعرفة والفهم والوجه وبطرٌمة مثالٌة تضمن للجمٌع  أتمالعلمً على 

ً ٌستخدمه الباحثٌن فً معرفة معلومات  ً ومنهجا ً مرجعا الموضوع الذي سوف ٌعتبر الحما
ل علٌها وبالتالً التً تم الوصول والحصومعٌنة حٌث ٌعتبر محاكاة للوالع عن طرٌمة النتائج 

ٌعتبر الثمرة التً ٌستفاد منها كل من ٌأتً بعده والدلٌل الماطع الذي ٌبرهن به عن الحمائك 
وهنان أسالٌب تتبع فً كتابة منهج البحث العلمً  من دارسة هذا المنهج وأدبٌاته ةخاالمتو

 -ومن هذه األسالٌب ما ٌأتً:
 

نظرٌات المستخدمة فً هذا الموضوع بجمع ال اإللماموٌتضمن  -: النظري الجانب -1
ودراستها دراسة مستفٌضة لمعرفة العمبات والمشاكل التً سوف تواجه الباحث فً كتابة 

وكذلن فهم هذه النظرٌات ومدى ارتباطها فً والعنا وكذلن استخدام هذه النظرٌات  األطروحة
كتابة الموضوع  فً األساسٌةومدى تطورها عبر الزمن حٌث تعتبر هذه النظرٌات البنٌة 

فٌه وكذلن معرفة نتائج هذه النظرٌات ومدى صحة هذه النتائج وممارنتها  األساسوالمراجع 
 مع النتائج التً تم الحصول علٌها.

  

بالمشكلة موضوعة الدرس والبحث وٌتضمن جمع كل ما ٌتعلك  -: التارٌخً الجانب -2
موضوع ونتائج هذه الدراسات لٌتم والتعرف على كل الدراسات السابمة التً تمت فً هذا ال

االستفادة منها فً كتابة الموضوع المعنً ومدى ارتباط الموضوع بالدراسات السابمة وما 
هً المشاكل التً واجهت تلن الدراسات لٌتم وضع حلول مناسبة من لبل الباحث وتحت 

من أخطاء  إشراف األستاذ المشرف إلخراج ذلن البحث بالصور المالئمة وكذلن االستفادة
 البحوث السابمة والحصول على نتائج جٌدة ولٌمة ومؤثرة فً نفس الولت.

  

ولراءة هذه  إجراءهاوٌتضمن التجارب العلمٌة التً تم  -: تجرٌبًاللً ومالع الجانب -3
التجارب ونتائجها ومنالشتها بالشكل الذي ٌنسجم مع محور الموضوع وممارنة هذه النتائج 

هذه  أنومدى دلة وتمنٌة هذه النتائج باستخدام الرسوم البٌانٌة حٌث  مع النتائج السابمة
 وإتباعوتسلسل جٌد فً استخدام طرٌمة صحٌحة الرسوم البٌانٌة تعطً للعمل دلة متناهٌة 

 األسلوبنتائج جٌده وممارنة هذه النتائج مع الوالع الفعلً الن هذا  إٌجادخطوات مناسبة فً 
 وإجراءالتجربة والتكرار من خالل العمل فً المختبرات  أساسٌبنى على  تجرٌبً أسلوبهو 

لد تكون غامضة لدٌه او تكون  أمرمن مره وفً كل مره ٌكتشف الباحث  أكثرالتجارب فً 
ممبولة ومنطمٌة  نتٌجة إلىمبهمة ولد ٌموم الباحث بتكرار التجربة مرات ومرات حتى ٌصل 

المشرف على البحث ولد  األستاذٌموم بها  التً واإلرشاداتمن خالل التوجهات والنصائح 



 األستاذالمشاكل التً ٌموم بها الباحث ولكن ٌرٌد  أوالمشرف ٌعرف الخطأ  األستاذٌكون 
 أهلحتى ٌكون الباحث  فأكثر أكثرٌموم الباحث بتكرار التجربة والتركٌز  أنالمشرف 
ً وٌتحسب  للمسؤولٌة لتجربة حتى ٌكون شًء ٌمر علٌة من خالل ا أليوان ٌكون دلٌما

العموبة التً مر بها الباحث لكً ٌستفاد منها عبر الزمن  أوممارس وٌتذكر وٌتفكر بالمشكلة 
 الالحك.

  

ٌموم بعملٌة ٌجب علٌه توثٌك كل  أنالباحث بعد  إن: حٌث  توثٌك النتائج والبحث العلمً -4
ر فً المجالت العلمٌة حٌث إن هذه األطروحة تكون معده للنش باألطروحةمعلومة واالهتمام 

وفً الرسائل الجامعٌة وتعتبر هذه األطروحة هً خالصة ما لام به الباحث على مدى عملة 
ً وبذلن ٌجب أن  وبالتالً ٌجب إخراجها بأسلوب جٌد وتعتبر مرجع ٌعود إلٌه الباحثٌن الحما

 ٌكون كل حرف فٌها ٌكون من منبع صدق وأمانه . 
 

        
أحد أن للمراجع والمصادر أهمٌة كبٌرة وأساسٌة فً عملٌة البحث ال ٌخفى على        

 العلمً، إذ أن  صفة العلم انه تراكمٌا" بكل ما فً الكلمة من معانً.
لذلن ال بد للباحث الناجح من الرجوع إلى المصادر األساسٌة والمراجع الحدٌثة التً تخص 

ما تحمك لدٌهم من نتائج موضوع بحثه لٌتعرف من خاللها على ما أنجزه اآلخرٌن و
ومعلومات علمٌة جدٌدة كً ٌستطٌع إن ٌبنً علٌها وٌتمدم فً موضوع بحثه ولكً ال ٌكرر ما 

علما أن المصادر والمراجع التً ٌمكن الرجوع إلٌها تكون على  درسه وتوصل إلٌه اآلخرٌن.
 عدة أنواع منها:

 

 الكتب العلمٌة المؤلفة سواء" منها المنهجٌة أو العامة. -1
 المكتبات العامة والخاصة. -2
 االلكترونٌة واالنترنت. العلمٌة الموالع  -3
 لمجالت العلمٌة والبحوث المنشورة.ا -4
 االطارٌح والرسائل الجامعٌة. -5
 االتصال بالخبراء واألساتذة المتخصصٌن. -6
حضور المؤتمرات والندوات العلمٌة والمشاركة فٌها والزٌارات الخاصة لذوي  -7

 االختصاص.
 حملٌة والمولعٌة. الزٌارات ال -8
 لدٌهاالمتوفرة  زٌارة الجامعات المختلفة لالطالع على المختبرات العلمٌة البحثٌة -9

األساتذة المختصٌن وااللتماء بالطلبة الباحثٌن )طلبة الدراسات العلٌا( التعرف على و
 0من ذوي االختصاصعلٌهم المشرفٌن و

 

 
 :لٌة البحث العلمًفً عم والمراجع واألبحاث المنشورة عاللة المصادر

 

ساس فً مواكبة البحث األ، هً المنشورةإن استخدام المراجع والمصادر واألبحاث العلمٌة 
العلمً وان عملٌة استخدام هذه المراجع والمصادر واألبحاث العلمٌة هً تمنٌه فنٌه ٌمكن 

دام فعلى دراستها لكً تسهل عملٌة استخدام هذه المراجع حتى ال ٌتم االرتبان وسوء االستخ
سٌاق تراكم  سبٌل المثال ٌمكن استخدام هذه المراجع ضمن سٌاق معٌن وهذا السٌاق هو

 :الخبرة والمعرفة العلمٌة وكما ٌلً
 



: حٌث تكون هذه الكتب والمراجع مفهرسه كل ضمن اختصاصه فعند  عن طرٌك المكتبات -1
لموضوع الذي ٌخصنا فً توفر المصدر المعٌن نأخذ الفهرست من هذا المصدر ونتعرف على ا

كتابة البحث ونحدده  حٌث  ٌتم اخذ اسم الكتاب وفهرسه ورلم الكتاب ورلم الصفحة التً 
 تحتوي على هذه المعلومة وكذلن اخذ اسم صاحب الكتاب 

هنان فً بعض المكتبات توجد فٌها حاسبة معٌنه مخزون فٌها كافة الكتب الموجودة فً  -
عٌر كتاب معٌن فً اختصاصن ٌموم صاحب المكتبة بكتابة المكتبة وعندما ترٌد أن تست

تتعرف  أناالختصاص وبعد ذلن تظهر لائمة أسماء الكتب ذات االختصاص فٌمكن بعد ذلن 
 على الكتاب المطلوب بسرعة.

 

: ٌتم التصفح من خالل الشبكة العنكبوتٌة وهً شبكة المعلومات عن طرٌك االنترنٌت -2
حركات البحث المختلفة التً تمكن الباحث من االطالع على أبحاث وفٌها الكثٌر من مالعامة 

 أنتستطٌع سوف الذي ترٌده أو البحث كتب عدٌدة فً مجال الفٌزٌاء وعندما تحدد الكتاب و
تخزن هذه المعلومة  أنعندما تجد المعلومة التً ترٌدها فٌمكن لن وتتصفحه بكل سهوله 

 أن.  وهنان بعض الموالع الخاصة التً ٌمكن ومن السهولة بعد ذلن طباعتها وإخراجها 
المعلومات التً ترٌدها وهً طرٌمه جٌده فً  أمامنتدخل اسم المولع وبعد ذلن تظهر 
 استحصال المعلومات بصوره سهله .

 
 ٌتبعها الباحث فً انجاز البحث العلمً: ة التًخطال
 

 ن لبل الباحث . له ماختٌار الموضوع ووضع خطه  -1
 لخطة مع األستاذ المشرف ووضع التعدٌالت علٌها والبدء بجمع المصادرمنالشة ا -2

 واألبحاث.
 جٌداوتحدٌد المشكلة والتعرف علٌها البحث لموضوع تتضمن مسح شامل كتابة ممدمه  -3

  .وإلماء محاضرة عن ذلن
 .المستمبلٌة واألعمالالجزء العملً التجرٌبً وجمع البٌانات وتحلٌلها ومنالشتها  -4
 كتابة البحث بأسلوب علمً متمٌز. -5
 

 
 الباحث لدى توفرها الواجب والصفات  األساسٌة ومموماته العلمً البحث مواصفاتما هً 
 ؟. البحث انجاز على لادرا لٌكون

 

(  الحمٌمة عن البحث)  الحمٌمة إلى للوصول الباحث ٌتبعها التً الطرٌمة هو:   العلمً البحث
 المطلوب الغرض  لتؤدي جمٌعا تتظافر متعددة علمٌة سالٌبأ ٌتضمن محدد منهج باستخدام

 علمٌة دراسة ودراستها المشكلة تحدٌد خالل من ما مشكلة حل أو معٌنة حمٌمة إٌجاد من
 على للحصول لمعالجتها والسلمٌة المناسبة الحلول من ممكن لدر اكبر وضع ومحاولة دلٌمة
 خالل من للوالع محاكاة هو البحث ذاه ٌعتبر حٌث الجوانب جمٌع من متكامل علمً بحث

 للحصول الباحثٌن إلٌه ٌرجع المستمبل فً مصدر البحث هذا وٌعتبر علٌها حصل التً النتائج
 ممومات من عمله فترة مدى على الباحث جهود ثمرة البحث هذا وٌعتبر معٌنة معلومة على

  الدراسات على االطالع لخال من لها الحلول وإٌجاد المشكلة عن البحث وهو األساسٌة البحث
 الدرس لٌد الموضوع هذا فً الموجودة والمصادر  الموضوع نفس فً أجرٌت التً السابمة

 جمٌع من بالموضوع ٌلم بحٌث المصادر من وغٌرها جامعٌة ورسائل اطارٌح و كتب من
 لكً فٌها الولوع وعدم وتالفٌها لبله الباحثٌن فٌها ولع التً األخطاء ومعرفة الجوانب
 . ومنطمٌة وعلمٌة جٌدة نتائج وضع ٌستطٌع

 



 : وهً الباحث لدى تتوفر أن ٌجب صفات عدة وهنان
 

 الباحث وٌجٌد عنه البحث فً والرغبة معٌن موضوع فً الباحث رغبة تعنً وهً : الرغبة# 
 الممبولة بالصورة وإخراجه بالموضوع اإللمام على لادرا نفسه

 الدراسات كل على واالطالع التتبع على لدرة الباحث دىل إن ٌجب  : االطالع وحب التتبع# 
  بالموضوع اإللمام ٌستطٌع حتى الدرس لٌد الموضوع نفس فً أجرٌت التً السابمة

 على ٌحصل ال عندما ٌجزع ال وان الصبر وهً الصفة هذه الباحث ٌمتلن أن ٌجب :  الصبر# 
 على للحصول عدٌدة مرات التجربة دٌعٌ أن علٌة معٌنة تجربة إجراء عند فمثال معٌنة نتٌجة

  النتائج أدق
 علٌها حصل معلومة كل ٌستند حٌث الصفة هذه الباحث ٌمتلن أن ٌجب :  العلمٌة األمانة# 
  وأمانة صدق بكل مصدرها إلى
 ولته تنظٌم ٌستطٌع ان ٌجب حٌث التنظٌم صفة الباحث ٌمتلن أن ٌجب :  التنظٌمٌة المدرة# 

 .الصحٌحة العلمٌة بالطرٌمة بحثه وتنظٌم
 تكون أن احتمال وٌعطٌها معلومة أي ٌأخذ أن ٌجب الباحث أن حٌث :  والتثبٌت الشن# 

  منها االستفادة وٌمكن صحٌحة أو خاطئة
 ومتمدم رفٌع علمً مستوى ذو الباحث ٌكون أن ٌجب :  المتمدم العلمً المستوى أو المدرة# 

  وتالفٌها علٌها السٌطرةو البحث فً تواجهه مشكلة أي حل ٌستطٌع لكً
 اللغة هً ألنها االنكلٌزٌة اللغة وخاصة لغة من أكثر الباحث ٌمتلن أن ٌجب :  اللغة# 

  الفرنسٌة اللغة بعدها وتأتً عالمٌا المستخدمة
 من بالموضوع اإللمام على لدرة ذو ٌكون أن الباحث على ٌجب  : بالموضوع اإلحاطة#  

 .النواحً جمٌع من تامة بصورة تغطٌته أي الجوانب جمٌع

 
 خالصت حماضرة هيكلت األطروحت

 اجلامعيت الرسالت أو األطروحت يكليته
 

  المناسبة الكرٌمة اآلٌة،   اإلهداء،  العنوان،  والكالئش البداٌات
 ( المرارات الموافمات)  الرسمٌة المتطلبات
 Abstract        :الملخص
  األطروحة محتوٌات:  الفهرست
  أخرى وأمورا وأسبابه الموضوع اختٌار : الممدمة
  اابمس انجازه تم وما للبحث تارٌخً مسح  :  األول الفصل
  للموضوع العلمٌة والنظرٌات والمشكلة الموضوع :  الثانً الفصل
 والممارنة. والتحلٌل والمراءات والحسابات التجارب :  الثالث الفصل
 .اآلخرٌن بحوث مع والممارناتمنالشتها و العلمٌة النتائج استخالص:   الرابع الفصل

  أفضل نتائج على لحصولل الممترحة المستمبلٌة األعمال
  أمكن كلما حدٌثةمصادر  المعتمدة والمصادر المراجع

 
 زٌارة المكتبة المركزٌة:

 

بموم الطلبة بزٌارة المكتبة المركزٌة فً الجامعة أو مكتبة الكلٌة لإلطالع على المصادر 
ً مجال أدبٌات البحث العلمً على أن ٌموم كل طالب أو طالبٌن باختٌار موضوع المتوفرة ف



معٌن لكتابة تمرٌر عنه ال ٌمل عن عشرٌن صفحة لٌنالش فً المحاضرات المادمة، وتكون 
 على التمرٌر درجة أمتحانٌة تدخل ضمن درجة السعً الفصلً للطالب.

 

  العلمً فً عملٌة البحث المؤتمرات والندوات العلمٌةدور 
 

دور المؤتمرات والندوات العلمٌة فً تطوٌر البحث العلمً ومدى ارتباط البحث العلمً 
 -بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثٌة :

 * المؤتمرات الدورٌة.
 المؤتمر.فً محاضرات البحوث ووال ومحاوره العلمٌة مواصفات المؤتمر -     
 مرات.المنالشات وتبادل الرأي فً المؤت -     

 .والندوات العلمٌة ر المؤتمراتوتشجٌع الباحثٌن على حض* 
 معرفة أخر ما توصل إلٌه الباحثٌن فً بحوثهم.و االستفادة من البحوث -   
 . والمنالشات العلمٌة إلماء المحاضرات والبحوثالمشاركة فً  -     
 نفس.تشجٌع الباحثٌن على المنالشات وإبداء الرأي وزرع الثمة بال*      
 * توثٌك البحوث ونشرها.     

 * التعرف على أساتذة وباحثٌن من مختلف أنحاء العالم ومن مختلف االختصاصات    
 والجامعات والمعاهد البحثٌة.   

 * طرح مشاكل ومشارٌع بحثٌة جدٌدة والتعرف على األجهزة العلمٌة المستخدمة             
 والمنشورة وأماكن تواجدها.   

 عرف على برامج حاسوبٌة جدٌدة لتحلٌل المعلومات.* الت
وزٌادة الثمة بالنفس لدى  / زٌارة مؤسسات علمٌة. جامعاتأمور أخرى/ سٌاحة / زٌارة * 

 الباحث.
 * ارتباط البحوث بالجامعات والمعاهد العلمٌة البحثٌة.

 
H.W 

 ؟. ما هً أهمٌة المؤتمرات والندوات العلمٌة لتطوٌر عملٌة البحث العلمً 
 

الجامعات لماذا نجد ان رتبط الجامعات والمعاهد العلمٌة بالبحث العلمً أو لماذا ت
 ؟. العلمً والمعاهد والمراكز البحثٌة العلمٌة هً الحاضنة الطبٌعٌة للبحث

 
 * توفر العلماء والخبراء فً المجاالت العلمٌة كافة.

 * توفر المختبرات العلمٌة والورش والتمنٌات المختلفة.
 توفر األجهزة المختبرٌة العلمٌة على اختالفها. *

 (soft war* توفر البرامجٌات الحاسوبٌة.)

 * توفر المكتبات العلمٌة :
 المجالت العلمٌة والدورٌات )نشر بحوث (. -   
 المصادر والكتب العلمٌة المختلفة. -   
 سهولة االتصال عبر االنترنٌت والخطوط العلمٌة الحدٌثة. -   

 المؤتمرات والندوات العلمٌة المختلفة . * عمد
 * سهولة االتصال باألساتذة والعلماء والخبراء والباحثٌن.
 * الجامعات لد توفر بعض الدعم المادي النجاز البحوث.

 



 
والندوات  أهمٌة المؤتمرات تبٌن ممالة عن ارتباط البحث العلمً بالجامعات والمعاهد العلمٌة،

 :) واجب بٌتً(ر البحث العلمًالعلمٌة ودورها فً تطوٌ
 

تعتبر الجامعات الحاضن المهم واألساس فً البحث العلمً حٌث تعتبر مؤسسات علمٌة         
تربوٌة ال ترتبط بجهة معٌنة وإنما هدفها هو تحسٌن ودٌمومة المستوى العلمً للطالب 

بالصورة المشرفة والباحثٌن حٌث إن لهذه الجامعات الفضل الكبٌر فً إخراج البحث العلمً 
والتً ٌفتخر بها كل من ٌنتمً إلى هذه المؤسسات وٌرتبط البحث العلمً بالجامعات دون 
غٌرها ارتباطا وثٌما حٌث ال ٌمكن انجاز أي بحث علمً خارج الجامعات ألن الجامعات تتوفر 

 بها كل الوسائل الممكنة النجاز البحث العلمً ومن هذه اإلمكانات  هً وجود :
الدراسٌة ومماهً  ل العلمٌة التً ٌحتاجها الباحث فً انجاز بحثه كالمكتبات والماعاتالوسائ

 االنترنٌت وهذه الوسائل تعتبر الدعامة األساسٌة والماعدة المهمة النجاز البحث العلمً.
على الباحثٌن  األساتذة المشرفٌن حٌث توفر الجامعات لاعدة أساسٌة من األساتذة المشرفٌن

موضوع لهم حٌث ٌعتبر األستاذ  بطٌن بالجامعات ضمن صٌغ عمل ومنهاجوٌكونون مرت
المشرف هو الماعدة األساسٌة فً توجٌه الباحث عن طرٌك التوجٌه واإلرشاد والنصح للسٌر 
     ضمن خطة معٌنة معدة النجاز وإخراج بحث علمً متكامل وكذلن فأن الجامعات توفر لهؤالء

 .فمط للجامعة وإنما للبلد ة حٌث ٌعتبر األستاذ هو الواجهة لٌساألساتذة الجو المالئم والعناٌ
الباحث فً الموضوع  توفر المختبرات العلمٌة والتً ٌموم فٌها العمل والتجارب التً ٌحتاجها

المعنً له حٌث ٌتم أخذ المراءات والنتائج والرسوم البٌانٌة فً هذه المختبرات بسبب توفر 
 د منها فً انجاز البحث العلمً.األجهزة والمعدات التً ٌستفا

تعمد للجامعات الفضل الكبٌر فً التعامل مع الجامعات األخرى ضمن بروتوكوالت فأن كذلن 
 .النجاز بعض البحوث المشتركة أو األشراف المشترن علٌها معها

 

 مناقشت تقارير وحبىث الطلبت
ة بعد زٌارة المكتبة ٌنالش فً هذه المحاضرة نصف التمارٌر والبحوث التً أعدها الطلب

 ولد تتطلب هذه المنالشة المركزٌة وتعطى درجة لكل طالب تتناسب مع التمرٌر الذي أعده.
 محاضرتٌن أو أكثر.

 
البحث العلمً وأدبٌاته لطلبة منهج اة من دراسة خـالفوائد المتو

 الدراسات العلٌـا:
 

دراسة منهج البحث العلمً وكما هنالن الكثٌر من الفوائد التً ٌمكن الحصول علٌها من        
 -ٌلً :

 # معرفة أسالٌب البحث العلمً وكٌفٌة إجراء البحث ومواصفات البحث الجٌد.
 # اختٌار البحث المناسب الذي تتوفر له األجهزة والبرمجٌات واألستاذ المشرف. 

# التعرف على طرٌمة تمسٌم خطة البحث إلى محاور ووضع سمف زمنً لكل محور منها 
 أنجاز البحث فً الولت المحدد. لغرض

 # كٌفٌة هٌكلة األطروحة وطرٌمة عرض نتائج البحث وتعلم كتابة البحث العلمً وتوثٌمه. 
# التعرف على مواصفات البحث الجٌد والصفات التً ٌجب أن ٌتحلى بها الباحث واألستاذ 

 المشرف.
 علمة بالبحث.# كٌفٌة استخدام المراجع والمصادر والبرمجٌات الحاسوبٌة المت



# التعرف على الخطوات السلٌمة للبحث العلمً وكٌفٌة إجراء أي بحث فً أي موضوع وذلن 
بأسالٌب علمٌه متطورة ومرغوبة وبدرجه عالٌه من الدلة وذلن من خالل التعلم على اختٌار 
الموضوع المناسب للبحث والذي ٌنبع من رغبة الباحث وحاجة البلد ومدى دلة هذا الموضوع 

معرفة الدراسات السابمة التً أجرٌت حوله وتحدٌد المشاكل الموجودة فً الموضوع و
 ومحاولة عدم الولوع فٌها لغرض انجاز البحث بالشكل المطلوب.

 # وضع ورسم خارطة طرٌك معٌنه وممننة النجاز البحث أو أألطروحة.  
 

 
  

 :رسالة الماجستٌر البحث العلمً إلجراء بحثنوع كٌفٌة اختٌار مالحظات أضافٌة عن 
 

على  وأهمٌتهابها ومدى موضوعٌتها  واإلحاطةعنوان البحث: المشكلة وكٌفٌة دراستها  -1
 الساحة العلمٌة.

 دكتوراه. أوال ٌكون الموضوع مطروح سابماً ومدروس وفٌه رسالة ماجستٌر  أن -
حٌث االنسجام بٌن رغبة الطالب فً البحث وتوفر األستاذ المشرف المناسب من  -2

 المشتركة. والرغبةاالختصاص واالهتمام 
وضع خطة عامه وخطوط عرٌضة للبحث بالتدارس والتداول مع األستاذ المشرف الممترح  -3

 على الطالب.
 

  :أمثلة على مواضٌع بحثٌة

 
        .* بحث المعاٌٌر العلمٌة الفلكٌة لرؤٌة األهلة  
 .ة اإلسالمٌةفً خدمة الشرٌع التطبٌمات العلمٌة الفلكٌة*   

معرفة الطالب وإلمامه بمدى توفر المصادر العلمٌة للبحث واألجهزة  واألدوات المختبرٌة  -4
 الخاصة بهذا البحث واألساتذة المختصٌن الذٌن سوف ٌستعٌن بهم .

تمدٌر مبدئً للمدة الزمنٌة التً ٌحتاجها البحث وتمسٌم هذه المدة بصوره تتناسب مع  -5
 له األساسٌة .خطوات البحث ومراح

مدى ارتباط موضوع البحث بالمجتمع وما هً الفوائد المتوخاة من نتائج بحثه على صعٌد  -6
 التطبٌك العملً وخدمة المجتمع . 

 

 استخدام المراجع والمصادر ركن مهم فً عملٌة البحث العلمً:
 
 المراجع والمصادر تعرٌف ونظرة عامه  -1
 ب:عامه، خاصةالمكتبات وأهمٌتها وتصنٌف الكت -2
 الموالع االلكترونٌة واالنترنت   -3
 لمجالت العلمٌة والبحوث المنشورةا -4
 االطارٌح والرسائل الجامعٌة -5
االتصال بالخبراء واألساتذة المتخصصٌن: )المؤتمرات ، الندوات العلمٌة ، الزٌارات  -6

 الخاصة(
 البحث العلمً ادإسنأهمٌة هذه البحوث واألفكار المنشورة والموثمة فً  -7
 المسح التارٌخً لموضوع البحث . -
الممارنة مع نتائج و. أصالالمعلومات والتأكٌد علٌها واالستفادة مما هو منشور  إسناد -

 .اآلخرٌن



 اإلضافة العلمٌة واإلتٌان بشًء أصٌل جدٌد -
 .(درضمن األطروحة ) ترتٌب المصاطرٌمة استخدام المصادر والمراجع وكٌفٌة إدخالها  -8
 

H.W :  تكلم بالتفصٌل عن أهم المراحل التً ٌمر بها البحث العلمً من لحظه اختٌاره إلى

 انجازه ؟     
 


