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 كراسة المادة 

Course Book 

 . اسم المادة 1 طرق البحث العلمي

 التدريسي المسؤول. 2 أسرين رمزي حسن

 . القسم/ الكلية3 قتصاداإلدارة و اإل /دارة المنظمات السياحية إ

 االتصال:  معلومات .asreen.hassan@su.edu.krd 4 يميل:الا

)بالساعة( خالل الدراسيە  وحدات. ال5 ساعتان

 ( وحدة  2)   االسبوع

 . عدد ساعات العمل 6 في اإلسبوع  ( ساعة30)

 

TOA308 7رمز المادة . (course code) 

 .2004 – 2003بكالوريوس اللغة اإلنكليزية 

  مساعد مترجم 2005 – 11 – 13تأريخ المباشرة في رئاسة الجامعة: 

اإليفادات و الدراسات العليا خارج اإلقليم  عملت كمسؤول لشعبة   2013- 2005

  في قسم العالقات اإلكاديمية في رئاسة جامعة صالح الدين لعدة سنوات

اعمال   2010 ادارة  كوردستان    – ماجستير  جامعة   / البشرية  الموارد         – إدارة 

 هه ولير

الدين    –   2013 صالح  جامعة  في  تدريسي  ولير    –االن  اإلدارة    –هه  كلية 

 قسم إدارة المنظمات السياحية ولغاية اليوم. –قتصاد واإل

 منها: خالل مدة عملي كتدريسي وقد درست عدة مواد 

GEFUS –  مرحلة االولى  لل 

English for Tourism Hospitality-  للمرحلة الثانية 

English for Travel and Tourism  - لمرحلة الثانيةل 

 الثانيةللمرحلة  – إدارة المطاعم 

 للمرحلة الثانية -و المشروبات  األغذيةإدارة  

 للمرحلة الثالثة -نظرية المنظمة

Ethics for Tourism Management-  للمرحلة الثالثة 

 للمرحلة الثالثة  -إدارة المكاتب

 رابعة المرحلة لل  – إدارة الفنادق

 المرحلة الرابعة -طرق البحث العلمي

 االكاديمي للتدريسي البروفايل. ٨
 

 
 
 
 
 

 ستطالع البحوثإالبحث العلمي، مشكلة البحث، عنوان البحث، البيانات، 

السابقة،   النتائج،أوالدراسات  المصادر،  الفرضيات،  البحث،  التوصيات،   همية 

 منهجية البحث، كتابة البحث، خطوات البحث العلمي.

المفردات الرئيسية للمادة   .٩

Keywords 

 نبذة عامة عن المادة. ١٠

  -: همية دراسة المادةأ •

 . يقدم لإلنسانية شيئا جديدا   هنأهمية دراسة مادة البحث العلمي في أتكمن  -

 الثقافة والوعي واألخالق القيمة فيها باستمرار.  ونشر يُساهم في تطوير المجتمعات  -

 ويقدم الحلول المناسبة لها.  ،همشكالت فيدرس البحث كلما ارتبط بالواقع أكثر فأكثر،أهمية تزداد  -

، تقدم لإلنسانية خدمات كبيرة فهي تُسجل آخر  مجاللمتخصصون في كل  ا  الدراسات واألبحاث التي يكتبها  إن -

 ما. موضوع  نساني فيالفكر اإل هما توصل إلي

 يقدم للناس فائدة عظيمة وتنشر الوعي فيما بينهم. إن البحوث  -

همية في تطويره ونموه، ومواكبة السباق الحضاري بين األمم نظرا أل  فتزيد   ايضا تُثِري المجتمع بالمعلومات، -

 . وتطويره المجتمع  البحث العلمي في تقديم
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واهمية وعناصر   العلمي  متعلقة بمادة البحثالة سيتم تعريف الطالب بأهم المفاهيم االساسية  د الما  همن خالل هذ  -

 استخدام البيانات و جمعها.   وكيفية  وخطوات البحث العلمي واستطالع البحوث والبيانات السابقة لزيادة المعرفة

وذلك - العلمية  والقوانين  النظريات  استخدام  بكيفية  تعريفهم  سيتم  ووضع  ط  عن  ايضا  العلمية  المالحظة  ريق 

العلمية المختلفة، ودراستها وتحليلها وتقييمها، بهدف أو قوانين علمية   استخراج  الفرضيات  نظريات جديدة، 

 حول موضوع الدراسة. 

ومحاولة تطوير مهارا ت الطالب في اتخاذ القرارات في اختيار    ومفهومة  كذلك يتم تضمين معلومات كافية -

البح وسؤال  مع  واختيار  ث،الموضوع،  المشارك  الطاقم  سيتم   هأعضاء  وايضا  البحث،  ونوعية  البحث،  في 

حول المشكالت قائمة في المجال االقتصادي والسياحي وإعتماده على بيانات   المواضيع  مساندتهم لكيفة االختيار

 . إلى نتائج و مخرجات جديدة مناسبة وإكتشاف حلول لمشكالت المدروسة للوصول ومعلومات

جانتتتتب ال الختتتتو  فتتتتي تفاصتتتتيلمتتتتن ختتتتالل القتتتتاء ويتتتتتم ذلتتتتك  -: استتتتتيعام المفتتتتاهيم االساستتتتية للمتتتتادة •

طريقتتتة كتابتتتة البحتتتوث العلميتتتة و بتتتاألخ  لكتتتي يتنستتتى للطلبتتتة القيتتتام بتتتالتطبيق العملتتتي فتتتي  النظتتتري 

الحلتتتول للمشتتتاكل بطتتترق إيجتتتاد األقلتتتيم والتعتتترف علتتتى كيفيتتتة  فتتتي ت الستتتياحيةفتتتي ميتتتدان إدارة المنظمتتتا

 علمية بحتة.

 الىإلضافة  بار،  المقر  مفردات  وضع  في  عليها  االعتماد   تم  التيالعلمي      المنهج  اساسياتتعتبر  -:   مبادئ ونظريات المادة •

الكليات االخر  الكلية  مكتبة  في  الموجودة  العلمية  المصادر  و  بالكتب    االستعانة   جانب التقنية  كى كم ومكاتب  الكلية  تبة 

 . ربيلأوالمكتبة المركزية في 

وذلك من خالل اإلطالع على منهج العديد من الكليات الرصينة التي تناولت   -:  لالجزاء الرئيسية للمادةسليمة  معرفة   •

 .بوك للمادة ومن خالل ذلك تم وضع كورس األغذية والمشروبات موضوع إدارة  

العملي لكي   الواقع  عن  مثلةأو  عطاء معلومات كافيةإ  -:   تضمين معلومات كافية ومفهومة تضمن استحصال الوظائف •

جل الحصول على أمن    القاعة  داخل  طالب لل  باإلضافة الى المناقشات العلمية والعمليةللمادة    ستعابهمإ   و  فهمهم  يسهل

 . تتناسب مع ما تعرفوا عليه في الكلية عن المادة الوظائف بعد التخرج 

 -  : أهداف المادة .١١
 

 .والخطوات الواجب اتباعها عند اجراء البحث هتعريف الطالب بالبحث العلمي وخصائص -

صياغة    وكيفية  نتائج الدراسةيتناول كيفية تصميم البحوث التجريبية ومحاولة عزل المتغيرات التي قد تؤثر على   -

 . الفرو  واختبارها احصائيا

الفرو  - استخالص  على  الباحثين  تساعد  والتي  التحليلية  النظرية  الدراسات  ببعض  الطالب    والقيام   تعريف 

 . ببحوث تطبيقية وتجريبية الختبار هذه الفرو 

اختبا - ثم  الفرو   واستخالص  النظري  اإلطار  وعر   بالمشكلة  الطالب  الفرو تعريف  هذه   نجريبيا   ر 

 .واحصائيا إلى النتائج

الدراسات   تتناولها  تعريف الطالب بكيفية وضع أهداف ألبحاثهم من واقع تعريف مشكلة البحث، والحلول التي لم -

 في منهجية البحث.  تحديدها السابقة وكيفية تحليل بيانات البحث مستخدما طرق وأساليب التحليل السابق

 - :الطالبالتزامات  .١٢
والتقارير -1 والواجبات  لالختبارات  واتمامهم  الدراسية  القاعات  الى  بالحضور  الطالب  اليومية والتزام  اإلمتحانات 

(Quiz )منهمالمطلوبة  النشاطات و . 

 تدوين المالحظات والتوضيحات حول موضوع المالحظة بشكل مستمر في دفتر المالحظات.  -2

  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي.الكلية و رئاسة الجامعة و تطبيقهم للقوانين والتعليمات المصدرة من  -3

 - : . طرق التدريس١٣

    -هي :مها على اتخدسيتم إالطرق التدريسية التي              

 اإلعداد للمحاضرة من جميع النواحي قبل دخول القاعة. -1

 التواصل البصري. -2

 التذكير بالمحاضرة السابقة من خالل طرح بعض االسئلة على الطلبة.  -3

موضوع أو مواضيع  المشاركة الفعالة سواء من خالل طرح اإلسئلة او من خالل إبداء الرأي والمالحظات حول  -4

 الساعة الدراسية.

  .وغيرها من الوسائل التعليمية اللوح االبيض او االسود والمالزمإستخدام  -5

 . داتاشو في العر إستخدام ال -6

 الموضوع  بالبوربوينت  مع استخدام المؤشر الليزري للتوضيح.  عر  -7

 العلمية داخل القاعة وإعطاء فرصة للطلبة لطرح افكارهم بخصوص الموضوع المطروح. مناقشاتال -8
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 إعطاء امثلة من واقع الحياة التي يعيشها الطالب. -9

 .محاضرةال  تقديم عند  الصوت نبرات أنواع جميع إستخدام -10

 .الحديثة التعليم ووسائل أساليب إستخدام -11

 الواجبات اليومية والتقارير المطلوبة من الطالب بعد االنتهاء من المحاضرة.  -12

 .الطالب الى العلمية  الرسالة ايصال بغية مفيد  هو  ما كل إستخدام  -13

 نظام التقييم. ١٤

  ( درجات.10ي األول على )واحد خالل الفصل الدراس  على الطالب تأدية إمتحان ▪

 . للفصلين األول و الثاني ي كتابة البحثوجهده فحسب نشاطه ( درجة 20ب )يقيم الطالب من قبل المشرف  ▪

 ( درجات. 10طالب من قبل لجنة المناقشة ب )م الي خالل المناقشة األولى يتم تقي ▪

 .لسمستر األولل بالنسبة( درجة 40الفصل الدراسي األول تجمع هذه الدرجات على )خالل  ذا و به

على النحو   زعتتوو التي  ( درجة خالل السمستر الثاني60مع ) ( درجة 40)على تجمع درجة السعي السنوي  ▪

 التالي:

 درجات للبوستر 10 - 

 درجة من قبل المشرف  20 -

 درجة من قبل المشرفين على المناقشة النهائية  30 -

 ( درجة لكل طالب.100العام على )للحصول على المعدل  نهائية تجمع الدرجة ال ▪

 كلمة( 100)ان التقل عن نتائج تعلم الطالب . ١٥

الالزمة   المهارات  هنتائج االساسية من دراسة مادة طرق البحث العلمي في إعطاء الطالب أساسيات البحث وإكسابالتتمثل   ➢

ب بكيفية اجراء البحو ث    الطال   إلعداد الدراسات واألبحاث العلمية في مختلف المواضيع، وبهذا يؤدي الى زيادة الوعي

واتباع المنهجية السليمة لحل تلك    وحديثة  العلمية وتزويدهم بمعرفة شاملة بكيفية اختيار المواضيع والمشاكل المعاصرة 

بأسلوب علمي سليم. و نظرا الختصاص   عموما  واألقتصاد القومي  السياحية  طاع األعمالالشركات وق   هالمشاكل التي تواج

المادة يغنيهم عن مشاكل المهنية متمثلة بكيفية دراسة ومعالجة   والسياحي فان دراستهم لهذااإلداري  الطالب في المجال  

وصول الى نتائج وحلول مناسبة لمعالجتها.  البحوث العلمية حول تلك المشاكل لل  مشاكل المتعلقة بعملهم من خالل اجراء

 العملية والعلمية لمحاولة تخطي العقبا ت بقدر االمكان في مستقبلهم العملي.  خبرةالوبهذا يكتسبون 

 . قائمة المراجع والكتب١٦

 الريا   ، مكتبة الرشد ، 2005• د.عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، كتابة البحث العلمي صياغة جديدة، ، 

والمحاسبة،   االدارة  في  العلمي  البحث  منهجية   ، الدهراوي  الدين مصطفى  كمال  الدكتور  التجارة، جامعة    ،  2008•  كلية 

 االسكندرية .

 الخامسة، عمان، اردن.  ،الطبعة 2007• الدكتور أحمد حسين الرفاعي ،مناهج البحث العلمي تطبيقات إدارية وإقتصادية ، 

 المواضيع . ١٧ اسم المحاضر

 

 اسم التدريسي       
 (  أسرين رمزي حسنم.)

  في اإلسبوع ساعتان
2022- 2023 

 

 المواضيع  األسابيع 

 الفصل االول/ ما هو البحث العلمي  - 1

 صفات الباحث والبحث العلمي  - 2

 خطوات البحث العلمي - 3

 مشكلة البحث  - 4

 استطالع البحوث والدراسات السابقة  - 5

 الثاني/ الجزء التمهيدي للبحث العلمي الفصل  - 6

 غالف، صفحة العنوا ن  - 7

 صفحة الشكر والتقدير  - 8

 اإلهداء،قائمة المحتويا ت - 9

 القائمة اشكال والبيانات والمالحق  - 10

 المقدمة ، الملخص  - 11

 الفصل الثالث/ الدراسات السابقة  - 12

 معنى مدلول للدراسات السابق ة  - 13

 الدراسات السابقة لماذا يراجع  - 14

 كم يراجع من الدراسات السابقة  - 15

 كيف يراجع الدراسات السابقة  - 16

 خطوات المراجعة  - 17
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 وصفي،إحصائي تجريبي  منهجية الدراسة، المنهج التاريخي، - 18

 مشكلة البحث، فروض البحث  - 19

 أهداف البحث، أهمية البحث - 20

 مجتمع البحث، عينة البحث - 21

 البحث أداة  - 22

 حدود البحث - 23

 مصطلحات بحث أسلوب جمع البيانات، ثبات االستبانة،  - 24

 العلمية  الفصل الرابع/ االطار النظري للبحوث - 25

 العلمية  الفصل الخامس/ الجانب التطبيقي للبحوث - 26

 وصف وتشخيص المتغيرات الدراسة  - 27

 اختبار الفرو ض - 28

 االستنتاجات والتوصيا تالفصل السادس/  - 29

  المصادر  - 30

 

 اسم التدريسي 
 (  أسرين رمزي حسنم.)

2022- 2023 

  -: المواضيع التطبيقية .١٨
 ال توجد 

 

 االختبارات . ١٩

في هذا النوع من االختبارت تبدأ االسئلة بعبارات كت: وضح كيف، ماهي اسباب ...؟ لماذا ...؟ كيف...؟ مع انشائي:  .1

  االجوبة النموذجية لالسئلة. يجب ذكر امثلةذكر 

 : انشائي •

 - - -   -الباحث -البحث العلمي -س: ماذا نعني بالمفردات التالية: العلم

 ما هو دوافع الباحث عند قيامه بالبحث العلمي ؟ س:

 س: ما هي وظائف البحث العلمي؟ وما هي أهمية األعمال البحوث ألية مؤسسة تجارية ؟

 . انواع البحوث؟ اذكرها واشرح واحدة منهس: ما هي 

 س: من هو الباحث؟ وما هو صفاته ؟

 . خصائ  البحث العلمي؟ بينهي س: ما ه

 س: ما هي خطوات البحث العلمي؟

البحث؟ عددها مع شرح   ختيار مشكلة البحث؟ وما هي االعتبارات الواجب مراعاتها في صياغة مشكلةإ س: ماذا نعني ب

 .واحدة منها

 موضوع العلمي موفق؟ الس: ما هي االمورالتي يستحسن تفاديها في سبيل اختيار 

 س: يترتب على اختيار مشكلة البحث أمور عدة ما هي ؟

 س: ما هي معايير تحديد المشكلة ؟

 .س: ما هي انواع المصادر المستخدمة في البحث العلمي؟ اشرحها

 •هي تلك الوسائل ؟ عرف على المصادر المستخدمة في البحث العلمي, ماس: هناك عدة الوسائل بأمكان الباحث ان يتبعها لت

 الباحث عند مراجعة الدراسات واألبحاث السابقة ؟ هس: ما هي اهم أخطاء التي قد يقع في

 س: ما هي اهمية مراجعة الدراسات السابقة للباحث ؟

 س: ما هي انواع المصادر المستخدمة في البحث العلمي؟ اشرحها

 .ن وجدإمع تصحيح الخطأ   (x ) او خطأ  (√)اجب بصح  •

التي  في دراسة الظواهر (المصدر الحسي والمصدر التجريبي)لقد اعتمد العقل البشري على مصدرين فقط   .1

 . لمعاجتها هتعتر  الواقع من خالل التطور التأريخي وتغير المشكالت والظواهر التي تعترض

 . وسيلةالبحث العلمي هي غاية وليس   .2

 العلمية  حصول على مادتهاالفي سبيل اختيار موضوع علمي موفق يستحسن تفادي الموضوعات التي يصعب   .3

البحوث   من البحث النظري هو اكثر البحوث شيوعا حيث تمتزج النظرية بالتطبيق ، ويكون الهدف من هذا النوع  .4

 .ايجاد تطبيقات مناسبة ألصول النظرية

او  بالتحليل، الثانوية: هي التي تعتمد في مادتها العلمية اساسا على مصادر اساسية االولية، فتعر  لهاالمصادر   .5

 بالنقد، او التعليق، او بالتلخي ص

 .البحث يكون موجها دائما نحو جمع البيانات أو المعلومات حول موضوعا ما  .6
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الكثير   العادة من الشخ  القائم ويستغرق في تحديد وصياغة فرو  البح ث يمثل المرحلة االولى من البحث ،   .7

 من الوقت والجهد.

    -: المتعدده الخيارات •

المتمثلة في نسبة األفكار والنصوص إلى أصحابها فهي عنوان الباحث  ------------------------ .1

 ) الكتب العلمية، الدوريات العلمية  االمانة العلمية،)

احد المصادر الرئيسة التي يلجا اليها الفرد للتزود بالمعرفة وتؤدي الخبرة في   ------------------------  .2

المعرفة الحسية، التجربة،  ) دورا اساسيا في مواجهة المشكالت وايجاد االجوبة المناسبة لها. هذا الصدد 

 )الثقة

 ) البحث العلمي، العلم، اليقين)و المالحظة ينشأ نتيجة للتجارب أو الدراسة أ ---------------------- .3

على   هيعمل على ارضاء حب االنسان لالستطالع والمعرفة والفهم وزيادة قدرت  ---------------------- .4

 ) البحث عن االسباب، اليقين، التأني)ت  الظاهرا السيطرة على

ويخضع ما ينشر    ، همن حقول المعرفهي التي تهتم بنشر النتاج العلمي في حقل    ---------------------  .5

السلوب نهاي  بها  في  مدونا  العلمي  ومراجع   هالتحكيم  مصادره  منها  بحث  العلمية، ).  هكل  الموسوعات 

 (ورسائل الجامعية البحوث دوريات العلمية،

 . مالحظات اضافية:٢٠

 

 .. مراجعة الكراسة من قبل النظراء٢١

 


