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 جامعة بنها 

 كلية الزراعة 

 الكتابة العلمية للبحوثتوصيف مقرر 

 مواصفات المقرر
 جميع البرامج  البرنامج أو البرامج التي يقدم من خاللها المقرر:

 اختيارى لجميع البرامج عنصر رئيسي أم ثانوي لمبرامج:
 المحاصيل القسم الذي يقدم البرنامج:
 المحاصيلالقسم الذي يقدم المقرر: 
 الدراسات العميا السنة الدراسية/ المستوى:

 1007/ 71/ 77 :موافقة مجمس القسمتاريخ 
 )أ( البيانات األساسية

  608 م ح صالكود:        العنوان: الكتابة العممية لمبحوث
 / التيرم56المجموع:  1العممي:   1الساعات المعتمدة: المحاضرة: 

 )ب( البيانات المهنية 
 للمقرر (األهداف العامة1

إكساب طالب الدراسات العميا بالمعارف األساسية والخبرة العممية وأسس الكتابة العممية سواء 
لمبحوث أو لرسائل الماجستير والدكتوراه، حتى يكون قادًرا عمى كتابة رسالتو العممية أو بحث يقوم 

 بإجراءه.
 ( النتائج التعليمة المستهدفة للمقرر  2

 المعرفة والفهم -أ
 األسس التي يبنى عمييا البحث العممي في المجاالت الزراعية.يبين  -7-أ
الخطوات األولى في اإلعداد لمبحث، والخطوات التي تساعده عمى تحديد يتعرف عمى  -1-أ

المشكمة البحثية والطريقة المثمى لممنيج البحثي المناسب، وبذلك يمكنو ترتيب الخطوات 
 التي يسمكيا لتحقيق األىداف.

 لمهارات الذهنيةا -ب
 يحدد أىداف ومبررات البحث واختيار الطريقة المناسبة. -7 -ب
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 يختار أفضل الطرق اإلحصائية والتحميالت اإلحصائية المناسبة. -1-ب
 يحدد أفضل الطرق المعممية والمعامالت التجريبية. -3-ب

 المهارات -ج

 المهارات المهنية والعممية -أ-ج
 مية والقراءات المطموبة لتحقيق ىدف البحث.يجمع البيانات العم -7-أ-ج
 المهارات العامة والقابمة لمنقل -ج

 يختار البيانات المطموب جمعيا. -7-ب-ج
 يفسر النتائج  ويختار المراجع المناسبة الحديثة. -1-ب-ج
 يستفيد من ميارة الحاسب اآللى فى الكتابة العممية لمبحوث -3-ب-ج

  ـ محتوى المقرر : 3

 النظري الجزء -أ
عدد  الموضوع

الساعات / 

 األسبوع

ساعات  محاضر
إرشاد 
دروس 
أكاديمية 
 / عملية

 مصادر الحصول عمى المعمومات.-تعريفات-مقدمة *

 المةوجز-العنةوان-مكونةات الرسةالة-مكونةات البحةث-الكتابة العمميةة لمرسةائل والبحةوث-
-االسةةةتنتاجات-تياالنتةةةائج ومناقشةةةا-المةةةواد وطةةةرق البحةةةث-الدراسةةةات السةةةابقة-المقدمةةةة
 قائمة المراجع.-الممخص

 تصحيح األخطاء ورموزىا في الطباعة.-مالحق 

 عبةةارات يجةةب -وحةةدات القيةةاس العالميةةة الحديثةةة-األخطةةاء الشةةائعة فةةي الكتابةةة العمميةةة
 عدم استخداميا.

 .كيفية المراسمة لالشتراك في مؤتمر أو نشر بحث 

 إعداد )بوستر(.-كتابة خطاب لمجمة عممية 

1 
4 
 
1 
1 
1 
1 

 4 
8 
 
4 
4 
4 
4 

 82  41 إجمالي عدد الساعات
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 الجزء العممي -ب

 الموضوع
عدد 

الساعات / 
 األسبوع

 محاضر
ساعات إرشاد دروس 

 أكاديمية / عملية

-الةةةدوريات العمميةةةة-نمةةاذج مةةةن مصةةةادر الحصةةةول عمةةةى المعمومةةةات* 
-المختصةةةةةرات-كيفيةةةةة إثباتيةةةةا بقائمةةةةةة المراجةةةةع-نمةةةةاذج منيةةةةةا-أنواعيةةةةا

 نماذج لمدوريات اليامة في المحاصيل.-الفيارس-النشرات-المراجعات

 كتابةةة -طةةرق عةةرد الدراسةةات السةةابقة-المةةوجز-كيفيةةة كتابةةة المقدمةةة
 داد الجداول والرسوم البيانية.كيفية إع-المواد وطرق البحث

 .الترتيب األبجدي لقائمة المراجع 

 المختصرات الشائعة في الكتابة العممية.-زيارة لممكتبات 

4 
 
4 
 
1 
4 

 8 
 
8 
 
4 
8 

 82  41 إجمالي عدد الساعات
 

 ( أساليب التعليم والتعلم4

 محاضرات نظرية -4-7
 تدريبات عممية -4-1
 زيارات حقمية -4-3
 فاتتكمي -4-4

 ( أساليب تقييم الطلبة5

 الميارات العممية. لتقييم  امتحان عممي -5-4
 المعرفة والفيم والميارات العامة. لتقييم  امتحان شفوي -5-8
 المعرفة والفيم والميارة الذىنية لتقييم  امتحان نظري  -5-3
 ............................. لتقييم  ............. -5-1

 جدول التقييم

 75 األسبوع  امتحان عممي 4التقييم 
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 75 األسبوع  امتحان شفوي 8التقييم 
 78 -76 األسبوع  امتحان نظري 3التقييم 
 .......... األسبوع  ............ 1التقييم 

 الوزن النسبي لكل تقييم

 %        امتحان نصف السنة/ الفصل 
 %60    امتحان آخر السنة/ الفصل

 %70      االمتحان الشفوي
 %30              االمتحان العممي

 %        أعمال السنة/ الفصل
 %        أنواع التقييم األخرى

 %700    المجموع 
 أي تقييم تكويني بحت

 ( قائمة المراجع6

 مذكرات المقرر -6-4
- Research Methodology and Scientific Writing, By S. E. Shafshak and S. A. 

Seif 
 ت بالمغة اإلنجميزية توزع عمى الطالب مطبوعة بمعرفة القسم.محاضرا

 بنفس لغة التدريس( –الكتب الضرورية )الكتب الدراسية المقررة  -6-8
1- Council of Biology Editors Style Manual (4th Ed. 1978) 

 كتب مقترحة -6-3
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 
 مجالت دورية، مواقع انترنت، إلخ -6-1

 المجالت العممية المختمفة المحمية واألجنبية حسب تخصص الدارسين.
 
 

 ( اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم7



 

5 
 

 تدعيم مكتبة الطمبة ومكتبة القسم بالدوريات العالمية.

1272/     71/  71ـ تم مناقشة التوصيف وإعتماده بمجلس القسم المنعقد بتاريخ    

 رئيس القسم                     استاذ المادة

 محمد اسماعيل سموعاالسم: أ.د./   االسم: أ.د. صالح الدين عبد الرزاق شفشق
 التوقيع التوقيع

 0212/    8/   1التاريخ:      


