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 كشاعت انًبدة

Course Book 

 اعى انًبدة. 1   انؼهًٙ انبحث طشق يُٓجٛت

 انخذسٚغٙ انًغؤٔل. 2 سٚببص خهٛم خٕسشٛذو.و. 

 . انمغى/ انكهٛت3 انخبص ببٚخخج/ يؼٓذ انفُٙ انًحبعبتلغى 

 rebaz.khaleel@yahoo.com ًٚٛم:إلا

      

   002647504552272  سلى انٓبحف )اخخٛبس٘(:

 االحظبل:  يؼهٕيبث .4

 

  عبػبث أعبٕػٛب 2 انُظش٘

  ٕٚجذ) انؼًهٙ ( ال 

)ببنغبػت( خالل  انذساعٛت ٕحذاث. ان5

 األعبٕع

 . ػذد عبػبث انؼًم6 عبػت أعبٕػٛب    4

 (course cod) . سيض انًبدة7 

/ للسنة صالح الدٌنجامعة  -االدارة و االلتصاد/ كلٌة االدارة االعمالبكالورٌوس فً  -

 .2229-2228الدراسٌة 
لبرص / جامعة  2216-2215للسنة الدراسٌة  نظم المعلومات االدارٌةماجستٌر فً  -

 .الدولٌة
 مساعد اللمب العلمً : مدرس 

  سنوات  3وات الخدمة كتدرٌسً فً الجامعة : عدد سن
 المواد التً لمت بتدرٌسها :

 باالغتٌن )العربٌة واالنكلٌزٌة ( االدارة مباديء  -
  االدارة الموارد البشرٌة -
 االدارة االستراتٌجٌة -
 العلمٌةمنالشات  -
 طرق البحث العلمى -

 الدورات التً شاركت فٌها :اللجان و

 (.2217-2216للعام ) صالح الدٌن جامعةدورة طرائك التدرٌس فً  -

-معهد تمنى الباٌتختالمشاركة فً العدٌد من اللجان االمتحانٌة خالل فترة عملً فً  -

 .الخاص

 .الخاص-الباٌتختمعهد تمنى المشاركة فً اللجنة االمتحانٌة فً  -

 .2222-2218للعام الدراسً   -

 .الخاص-معهد تمنى الباٌتختالمشاركة فً لجنة الصحة والسالمة على مستوى  -

 .2221-2222للعام الدراسً   -

 .الخاص-معهد تمنى الباٌتختفً  االمتحان النهائى رئٌس لجنة -

 .2222-2219و 2219-2218الدراسٌٌن ٌنللعام -

 .الخاص-للمعهد تمنى الباٌتختاالول  سمبوزٌوملجنة تنظٌم  -

 .2218فً  -

 اللغات التً أجٌدها :
  (اللغة األم)اللغة الكردٌة   -
 (جٌد)اللغة العربٌة   -
           (جٌدزٌة ) اللغة اإلنكلٌ -

 نهخذسٚغٙ االكبدًٚٙ  انبشٔفبٚم. ٨

 
 
 
 
 
 



Ministry of Higher Education and Scientific research                           

Directorate of Quality Assurance and Accreditation                             مديرية ضمان اجلودة واالعتمادية   

 

انًفشداث انشئٛغٛت نهًبدة  .٩ البحث.منهجيت البحث، العلم، مشكالث البحث ، طرائق البحث العلمي، اسالية 

 Keywords 

 َبزة ػبيت ػٍ انًبدة. ٠١

 هميت دراست المادةأ: 

تعتمد علٌه جمٌع العلوم االخرى االلتصادٌة واالجتماعٌة واالنسانٌة علم كان معرفة الطالب باهمٌة دراسة مادة طرائك البحث العلمً 
بسٌر األحداث  هذا العلم العالم حٌث ٌتعلك  أنحاء لحل المشاكل التً تواجه هذه العلوم فًبشكل عام وذلن فً الحٌاة والتربوٌة والعلمٌة 

مهما كان ) و والحٌاة المجتمعٌة  التابعة للمطاع العام وكذلن الشركات التابعة للمطاع الخاص ةالٌومٌة الحاصلة فً المنظمات الحكومٌ
الذٌن  اإلدارٌٌننوع جٌد من  إعداد) الجامعات والمعاهد المتخصصة (  األكادٌمٌةلذلن ٌمع على عاتك الجهات ( نوع النشاط الذي تمارسه

طرائك البحث وهنا ٌأتً دور مادة من اجل حل هذه المشاكل التً تواجهه المجتمعات التً تم ذكرها سابما لفٌة تؤهلهم للعمل ٌتمتعون بخ
 االدارة االعماللمسم  الثانٌة ستناد علٌه لبناء لاعدة علمٌة سلٌمة لطلبة المرحلة س الذي ٌمكن اإلتمثل الحجر األسا حٌث أنها  العلمً

  المتمدمة فً المراحل الدراسٌة الالحمة. األفكارستٌعاب وبما ٌمكنهم من إ

  للمادة األساسيتاستيعاب المفاهيم: 

 ،وتفاصٌلها المادةي معرفة عن أال ٌملكون  الثانٌة لمسم المحاسبةن الطلبة الممبولٌن فً المرحلة أٌفترض المنهج العلمً االكادٌمً 
كاعداد  البحث العلمًاللٌة العمل بجوانب ساسٌة هو التعرٌف بالمفاهٌم األ( منهجٌة البحث العلمً)المادة فان الهدف من هذه لذلن 

 البحوث وتمسٌمات البحث العلمً والٌة كتابتها .

 

 مبادئ ونظرياث المادة: 

مادة )  على مجموعة واسعة من المبادئ والنظرٌات وتشتمل مفردات األخرىحالها حال العلوم التطبٌمٌة  تستند منهجٌة البحث العلمً
لى إضافة باإل ساسٌة التً تموم علٌا العلوم المختلفةنظرٌات األوالمدارس وعلى مجموعة واسعة من المبادئ ( طرق البحث العلمً

  لهذه المادة.تمام االطار العلمً التً ٌعتبر فهمها مسالة ضرورٌة إل الفنٌةٌغ من الطرق والصمجموعة 
  الرئيسيت للمادة لألجزاءسليمت معرفت: 

سس العلمٌة السلٌمة سوف ٌضمن حصول الطلبة على فهم لى األإ ( والتً تم وضعها استنادا  منهجٌة البحثن تسلسل مفردات مادة ) إ
فً فهم مفردات هذه المادة وعدم  تناسمة بحٌث ٌمكن للطلبة التدرجمبصورة سلٌمة وجزاء الرئٌسٌة للمادة لهذه المادة ومعرفة األواضح 

 ن تحد من لابلٌتهم على تمبل هذه المادة وفهمها.أفكار غٌر الضرورٌة التً ٌمكن رباكهم باألإ

  

  :أْذاف انًبدة .٠٠
 خالل العام الدراسً فان الطلبة سٌكونون لادرٌن على :بعد إتمام دراسة هذه المادة 

  وأهدافها الرئٌسٌة. البحث العلمًفهم تعرٌف 
  مٌادٌن البحث العلمً والتمٌٌز بٌنهامعرفة. 
  االدارة االعماللطلبة لسم بمفهوم العلم واهمٌته التعرٌف. 
 واستخدامها آلغراض اكادٌمٌة.كٌفٌة كتابة البحث العلمً واعداد مشارٌع البحوث عن  إعطاء النماذج 
 .كٌفٌة تحدٌد مشكلة البحث واعداد منهجٌة لحلها واالسالٌب المستخدمة لحلها 

 :انطبنبانخضايبث  .٠١

 لجدول األسبوعً وٌمع على الطلبة مسؤولٌة التعاون مع حاضرة وبحسب األولات المحددة فً التزام بالحضور إلى المعلى الطلبة اإل
 األسئلةالتدرٌسً فً منالشة األفكار المطروحة أثناء المحاضرة وكذلن ضرورة المشاركة الجماعٌة من لبل الطلبة فً حل 

 المحاضرة  أولاتالتً ٌطلب منهم حلها خارج  األسئلة إلى باإلضافةوالتمارٌن التً تطرح فً المحاضرة 

 (Homework ) 

 االمتحانات المفاجئة  إلجراءن ٌكون الطلبة مستعدٌن أ (Quizzes  ) ًمن مدى متابعة الطلبة  للتأكدالتً لد ٌجرٌها التدرٌس

 .لمجرٌات المادة ولت الحاجة
 مجموعات تموم لى إن ٌموم بتمسٌم الطلبة أعداد تمارٌر ملخصة كلما دعت الحاجة لذلن وٌمكن للتدرٌسً إن ٌموموا بعلى الطلبة أ

ا و مأراسٌة ددات المادة والمواضٌع التً سٌتم تغطٌتها خالل السنة الرعداد نوع مختلف من التمارٌر وحسب مفإكل مجموعة ب
 ٌتعلك بالمادة من مواضٌع فرعٌة.

 :. طشق انخذسٚظ٠٢

 سوف ٌتم إتباع األسالٌب التالٌة فً إلماء المحاضرات على الطلبة:

  استخدام اسلوب(المحاضرات الonline( عن طرٌك استخدام برنامج )google classroom.) 
 .استخدام المحاضرات النظرٌة وفٌها سوف ٌتم تمدٌم المبادئ والمفاهٌم األساسٌة لكل موضوع 
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  ( طرٌمة العرضPOWER POINT والتً سٌتم إ ) ، وكذلن ستخدامها فً عرض العناوٌن الرئٌسٌة للمادة ، األشكال ، المخططات

 نماذج المختلفة التً تتضمنها المادة.
 .الطرٌمة التملٌدٌة وهً استخدام اللوحة وألالم الكتابة على اللوحة البٌضاء 
 .استخدام نماذج توضٌحٌا والمتمثلة بالدراسات السابمة فً تخصص علم المحاسبة 
 األسئلة ومنالشة اآلراء والمالحظات حول المواضٌع  المنالشات المستمرة مع الطلبة خالل المحاضرات لتبادل األفكار واإلجابة عن

 المختلفة للمادة.
  االمتحانات الٌومٌة المفاجئة (Quizzes  ) والمعهدباإلضافة إلى االمتحانات الشهرٌة والفصلٌة الممررة من لبل المسم. 

 :َظبو انخمٛٛى. ٠٣

 متحانات. وتشمل هذه االمتحانات ) الٌومٌة ، الشهرٌة إ 4إلى  2كونون مطالبٌن بأداء من فان الطلبة سٌ خالل الفصل الدراسً خالل

درجة تمثل درجة  52، والفصلٌة الممررة من لبل المسم العلمً والكلٌة ( ، المجموع الكلً لدرجات هذه االمتحانات سوف ٌكون 
( فان درجته تكون من )  راسًالدالفصل  ، أما االمتحان النهائً ) االمتحان المركزي فً نهاٌة  الفصل الدراسًالسعً الكلٌة خالل 

 درجة (. 122)  ( درجة وبهذا ٌكون المجموع النهائً 52
 
 

 :ًأي أن تمسٌم الدرجات سٌكون كالتال 
 درجة  %   32  االمتحان الفصلً المركزي األول  

       
 درجة  %  22  متحانات الٌومٌة  مشاركات الطالب و الحضور و إ         

 درجة  %  52  متحان المركزي (درجة االمتحان النهائً ) اإل          

 درجة  %  122  لمجموع الكلً النهائًا

  

 :َخبئج حؼهى انطبنب. ٠٤

 

  طرائك البحث العلمً واسالٌبهًْٛت أفٓى . 

  دساعخٓى فٙ انًشاحم انذساعٛت ثُبء أانخٙ عٕف ٚغخخذيٓب انطهبت  العلمٌة الخاصة بمجال البحث العلمًفٓى يؼبَٙ انًظطهحبث

 نٗ حبجخٓى نٓب فٙ حٛبحٓى انؼًهٛت بؼذ حخشجٓى.إضبفت انالحمت ببإل

  المالًٔحفغٛشْب بًب ًٚكٍ اػخببسْب يذخالث نهؼًم  انحهٕل نٓبٔكٛفٛت المالٌة انًشبكمكٛفٛت انخؼبيم يغ يخخهف. 

 ٔ ٔانز٘ حؼخًذ ػهّٛ انكثٛش يٍ  المالً والمحاسبً بحج انؼًم نٗ يخشجبث حًثم َإكٛفٛت ححٕٚهٓب كٛفٛت انخؼبيم يغ ْزِ انًذخالث

 طشاف راث انؼاللت.األ

  ٍػهّٛ يٍ ٌ ٚغخُذٔا أٌ انطهبت لذ حظهٕا ػهٗ يب ًٚكٍ أثُبء انخطبٛك انؼًهٙ يبداو أٌ حظٓش أكٛفٛت انخؼبيم يغ انًشبكم انخٙ ًٚك

 يؼبٚٛش ػهًٛت.

 يغ يالحظت االكبدًٚٛت ت احخٛبجبث عٕق انؼًم انًبدة عٕف ٚجؼهٓى لبدسٍٚ ػهٗ حهبٛنٓزِ حؼهى انطهبت  ٌ يب حمذو يٍ َخبئج ػٍ ػًهٛتإ

ّ فٙ انًشاحم عبط انز٘ عٕف ٚخى انبُبء ػهٛػخببسْب األبمذس إ اإلدارةٔانؼًهٛت نؼهى  تكم انُٕاحٙ انؼهًٛػهٗ ًم خٌ ْزِ انًبدة ال حشأ

  ٔنٗ.بّ انطبنب خالل انًشحهت األ بذءٌ حكًم يب ٔانخٙ ٚفخشع أ انثبَٛتانذساعٛت انخبنٛت نهًشحهت 
 

 :. لبئًت انًشاجغ ٔانكخب٠٥

 

  : أوال: المصادر العربٌة

 .2228ان، دار دجلة، الطبعة االولى، العزاوي، رحٌم،"ممدمة فً منهج البحث العلمً"، عم -1
 .2227الضامن، منذر،" اساسٌات البحث العلمً"، عمان، دار المٌسرة للطباعة والنشر، -2

 
 :المصادر باللغة اإلنكلٌزٌةثانٌا: 

-    
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 . انًٕاضٛغ٠١ اعى انًحبضش

 

 

 ًتعرٌف البحث العلم 
 ًمٌادٌن البحث العلم 
 الفرق بٌن الظواهر الطبٌعٌة والظواهر االنسانٌة 

 االسبوع االول والثانً

 مفهوم العلم 
 العلمً مراحل البحث 
 األهداف 
 البحث  العلمً خطوات او مراحل 
  المتغٌراتانواع 

 االسبوع الثالث 

 تحدٌد المشكلةالشعور بالمشكلة، مشكلة البحث ،  
 تحدٌد أبعاد البحث وأهمٌته وأهدافه 

 االسبوع الرابع

 االسبوع الخامس امتحان منتصف الفصل االول 

 االسبوع السادس استطالع الدراسات السابمة 

   االسبوع السابع مصادر الفرضٌات، أهمٌة الفرضٌات، أشكال الفرضٌات، الفرضٌاتصٌاغة 

 االسبوع الثامن تحدٌد منهج البحث، تصمٌم البحث 

 ًاالسبوع التاسع ، مراحل الدراسات الوصفٌة، المنهج الوصف 

 ًاالسبوع العاشر ، خطوات المنهج التجرٌبً، المنهج التجرٌب 

 االسبوع الحادي عشر ، خطوات دراسة الحالة، دراسة الحالة 

 االسبوع الحادي عشر ، المصادر األولٌة، البٌانات تحدٌد مصادر 

 االسبوع الثانً عشر تصنٌف البٌانات وتحلٌلها، اختٌار وسٌلة جمع البٌانات 

 االسبوع الثالث عشر ، كتابة التمرٌر، عرض البٌانات 

 .عشراالسبوع الربع  ٌموم الطالب باعداد منهجٌة علمٌة ٌطبك ماتم دراسته فً االسابٌع السابمة  

 االسبوع الخامس عشر االمتحانات النهائٌة للفصل االول 
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 انًٕاضٛغ انخطبٛمٛت )إٌ ٔجذث( .٠٨ ال ٕٚجذ
 :االخخببساث. ٠٩

 يخخهفت يٍ اعبنٛب االخخببس انُظش٘ ٔ انخطبٛمٙ حٛث اَّ فٙ انجبَب انُظش٘ ٚخى اعخخذاو  إَٔاعانٗ خخببساث اإل حى حمغٛى إَٔاع

حطبٛمٙ: ٚمٕو ْزا انُٕع يٍ , ايب انجبَب انخطبٛمٙ (  , انفشاغبث, ٔ سعى االشكبلإَشبئٙ , طح أٔ خطب , انخٛبساث انًخؼذدة اعبنٛب  )

 األعظػهٛٓب بُبء ػهٗ  اإلجببت االخخببساث ػهٗ أعبط أٌ حخضًٍ األعئهت إػطبء حبالث ػًهٛت حطبٛمٛت نهطهبت ٔٚكٌٕ ػهٗ انطهبت 

 انخٙ حؼهًٓب خالل انغُت  ٔانفُٛتٔانمٕاػذ انؼهًٛت 

  

 :إضبفٛت. يالحظبث ١١

 

 . يشاجؼت انكشاعت يٍ لبم انُظشاء١٠

ٚجب يشاجؼت كشاعت انًبدة ٔحٕلٛؼٓب يٍ لبم َظٛش نهخذسٚغٙ طبحب انكشاعت. ػهٗ انُظٛش اٌ ٕٚافك ػهٗ يحخٕٖ انكشاعت يٍ خالل كخببت 

 بضؼت جًم فٙ ْزِ انفمشة. 

ٔ خبٛش أٔ يذسط أعخبر يغبػذ ٔ األأعخبر ز٘ حذسعّ ٔٚجب اٌ ٚكٌٕ بًشحبت األكبفّٛ ػٍ انًٕضٕع ان نذّٚ يؼهٕيبث)انُظٛش ْٕ شخض 

  هًبدة(. انخخظظٙ نًجبل انفٙ 
 


