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 بنهاجامعة 

 الزراعةكلية 

  دراسات عليا مقرر توصيف

 مواصفات المقرر

 جمٌع البرامج: البرنامج أو البرامج التً ٌقدم من خاللها المقرر

  اختٌارى: رئٌسى عنصر رئٌسً أم ثانوي للبرامج

 : المحاصٌلالقسم الذي ٌقدم المقرر

 (الماجسٌترالدراسات العلٌا ): السنة الدراسٌة/ المستوى

 2001/ 12/ 11موافقة مجلس القسم: رٌخ تا

 )أ(  البيانات األساسية 

 666م.ح.ص الكود:  فى المحاصيلعلمى البحث الطرق العنوان:

  2 المحاضرة: 3الساعات المعتمدة:

 56 المجموع:   2 العملي: :رااد الااصحصص اإل

 )ب(  البيانات المهنية

 األهداف العامة للمقرر(6

أمداد طلبة الدراسات العلٌا )الماجستٌر (بالمعلومة والفهم والخبرة ٌهدف هذا المقرر الى  

بطرق البحث العلمى واساسٌات الكتابة العلمٌة فى تمكنهم فى القدرة على كتابة البحث 

 العلمى ورسالة الماجستٌر .

   النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر(2

 أن : بنهاٌة هذا المقر ٌكون الطالب قادرا على

  لمعرفة والفهما -أ

 والخطوات المنطقٌة للبحث العلمى المعلومات الخاصة بطرق البحث  ٌذكر 1-أ

الخطووات المبدئٌوة وااساسوٌة قبول البحوث واثنواا جموع المعلوموات  ٌتعرف على -2-أ

 للدراسات السابقة .

تصوومٌم وتحلٌوول واختٌووار وتحدٌوود أفلوول طوورق البحووث اساسووٌات  ٌتعوورف علووى -3-أ

بة ع الدراسووة مووع دقووة تحدٌوود المخووكلة والخطووة والطرٌقووة المناسووالمناسووبة لمولووو

 .لحلها

  المهارات الذهنية -ب

 علمٌا. النتائج التجرٌبٌة وتفسٌرها  ٌحلل -1-ب

 .تحلٌل وتحدٌد المخكلة بدقة واختٌار انسب الطرق العملٌة لحلها -2-ب

 .ار انسب التصمٌمات للتجربة وجمع المعلومات أختٌ -3-ب

 ت المهارا -ج

 المهارات المهنية والعملية -أ-ج
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 ث السابقة فى تعلٌض النتائج المتحصل علٌها نتائج البحو ٌستعمل –1-أ-ج

الخالصة من النتائج المتحصل علٌها وكٌفٌة الحصول على  ٌستنتج -2-أ-ج

 المعلومات الكافٌة من المصادر العلمٌة المختلفة  

 .اثبات المراجعكذلك و ة صحٌحةٌكتب الرسائل واألوراق العلمٌة بطرٌق -3-أ-ج

 المهارات العامة والقابلة للنقل -ب-ج

 مع الحاسب االى وتداول النتائج واارقام ٌتعامل -1-ب-ج

 .مع التكنولوجٌات الحدٌثة وادارة فرٌق العمل ٌتعامل-2-ب-ج

ااختٌار والتحدٌد وكفااة اتخاذ القرار وتقدٌم التقارٌر  ٌكتسب مهارات -3-ب-ج

 والكتابٌة وتقٌٌم النتائج الخفهٌة

 المحتويات(3

عدد  الموضوع
 الساعات

 /االسبوع

دروس  محاضرة
أكاديمية / 

 عملية

    الجزء النظرى -أ

  2 2 اسس البحث العلمى -التعرٌفات–مقدمة -1
  1 2 اساسٌات التفكٌر -2
  2 2 طرق البحث العلى المختلفة -3
  2 2 ابقة مصادر المعلومات العلمٌة والبحوث الس-4
طرق الكتابة العلمٌة للرسائل والبحوث ومكونات -5

 الرسالة
2 1  

  1 2 المناقخة والخالصة والملخص-النتائج-6
  1 2 كتابة المراجع-1
  2 2 المالحق وااختصارات وااخطاا-8
كٌفٌة تقدٌم التقارٌر العلمٌة وعمل املصقات -9

 البحثٌة
2 2  

    العملً -ب

 مصادر المعلومات البحثٌة العلمٌة                   -1
 

2  2 

 2  2 ومصادر البحوث السابقة        –التقارٌر -النخرات-2
 1  2 المجالت المحلٌة والعالمٌة واثبات المراجع    -3
 1  2 كٌفٌة كتابة المقدمة والمختصرات والرسائل        -4
 1  2 كٌفٌة كتابة البحوث السابقة-5
 1  2 كٌفٌة كتابة وتدوٌن المراجع                        -6
 2  2 الملخص    -الخالصة-النتائج–كٌفٌة كتابة البحث -1
 2  2 تدوٌن المراجع وكتابتها-8
 1  2 ااختصارات والوحدات العالمٌة                      -9

 1  2 زٌارة للمكتبة10

  

 أساليب التعليم والتعلم(4

  ............... محالرات نظرٌة -4-1

  .................. تدرٌبات عملٌة  -4-2

  .................. تكلٌفات دراسٌة -4-3
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 أساليب تقييم الطلبة(5

 . لتقٌٌم المعرفة والفهم والمهارات الذهنٌة   . إمتحانات دورٌة -5-1

 لتقٌٌم المهارات العملٌة. .. امتحانات عملٌة -5-2

 . قابلة للنقللتقٌٌم المعرفة والفهم والمهارات العامة وال  .... امتحان خفوى -5-3

 .المعرفة والفهم والمهارة الذهنٌةلتقٌٌم    ... إمتحان نظرى -5-4

 جدول التقييم

 .8، 4األسبوع    .... .... إمتحانات دورٌة 1التقٌٌم 

 .15األسبوع    .. ......... امتحان عملى 2التقٌٌم 

 .15األسبوع    ............ امتحان خفوى 3التقٌٌم 

 .18 -16األسبوع    ........... امتحان نظرى 4التقٌٌم 

 سبي لكل تقييمالوزن الن

 % ات دورٌةامتحان

 %60 امتحان آخر السنة/الفصل

 %10 اامتحان الخفوي

 %30 اامتحان العملً

 % أعمال السنة/الفصل

 % أنواع التقٌٌم األخرى

 %100 المجموع

 أي تقٌٌم تكوٌنً بحت

 قائمة المراجع(6

 مذكرات المقرر -6-1

  ر سٌف عطاهللاستاذ دكتو–دكتور صالح خفخق  محالرات ٌعدها استاذ

 الكتب اللرورٌة )الكتب الدراسٌة المقررة(  -6-2

  (1996اساسٌات البحث العلمى الجزا ااول والثانى  بالمكتبة ااكادٌمٌة )-1

 

 كتب مقترحة -6-3

 1-Council of Biology Editors Style manal(4
th

 Ed. 1978) Aguide for 

Authors, Editors and publishers in the Biological Sciences 

 مجالت دورية ومواقع إنترنت الخ 6-4

 االمكانيات المطلوبة للتعليم والتعلم -7
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 الزيارات المكتبية–الحاسب االلى    

 2007/ 62/ 67ـ تم مناقاة التوصيف وإعتماده بمجلس القسم المنعقد بتاريخ 

 يس القسمرئ                                              استاذ المادة

  محمد اسماعيل سلوعاإلسم: أ.د.                         محمد هانى تاج الدين اإلسم: أ.د.

 التوقيع:   التوقيع:                                                    

 1/8/2010التارٌخ 

 

 


