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 :التعليمي الربنامج حضورك عند تتعلم سوف ماذا

 يالعلم البحث وأساسيات مقدمة أوال: 
  

 يف حتتاجها قد األجوبة هذه ؟ والدكتوراه املاجستري ورسالة دراسة و العلمي البحث يف يقصد ماذا على تعرف ✓
 !؟؟! النهائية املناقشة يف سؤالك يتم وقد ! نهايته يف أو البحثي مشوارك بداية

 حتي واملتقدمة دائيةاالبت التعاريف مجيع تعلم و تدرب ؟ العلمي للبحث الفنية واملرادفات املصطلحات هي ما ✓
 ! البحث أصول فهم عدم أو أخطاء يف تقع ال

 من واملراجع واألحباث والكتب املعلومات لتنزيل حتتاجها التي واالشرتاكات الربامج على واحصل تعرف ✓
 ؟ االنرتنت

 ةاجلامع وقبول العلمي املرشد اختيار ثانيا: ✓
 ؟ بنفسك جامعة قبول على واحلصول املناسبني العلمي واملرشد والتخصص اجلامعة عن البحث كيفية ✓
 العايل التعليم من املعتمدين الطلبة مساعدة مكاتب من جامعة قبول على احلصول كيفية تعلم ✓
 ؟ البحثي ملوضوعك مرشد أفضل إىل الوصول وكيفية ✓
 ؟ معني حبثي ملوضوع جامعة قبول عن للبحث رسالة تكتب كيف ✓
 ؟ جامعة قبول عن للحصول شخصية رسالة تكتب كيف ✓
 قبول على للحصول واملرشد للجامعة إلرساله البحث خطة مقرتح ملنهجية ومبسط خمتصر ملخص كتابة كيفية ✓

 يالبحث ملشروعك مرشد أفضل على واحلصول اجلامعة من سريع
 

   

 يالبحث عكمشرو موضوع جدوى ودراسة اختيار ثالثا:
  

 يالبحث مشروعك يف اخلاصة األسئلة أو واملشكلة البحث موضوع حتديد إيل الوصول كيفية على تعرف ✓
  ؟ اجلوانب خمتلف من البحثي موضوعك جدوى دراسة عمل كيفية ✓

  
  

 (الرسالة مقدمة )فصل العلمي البحث مقرتح تفاصيل كتابة رابعا:
  

 خمتلفة بطرق الذهنية اخلرائط وعمل العلمي البحث مشاكل لتحليل اإلبداعي التفكري أمناط أفضل تعلم ✓
 ةمبتكر

 ؟ واحدة جبملة البحثي موضوعك وتوصيف الستيفاء البحث غاية صياغة كيفية ✓
 نيالزم والربنامج العلمي املرشد متطلبات مع ومتماشية واقعية بطريقة البحث أهداف كتابة كيفية ✓

 يالبحث ملشروعك



 ؟ للتسهيل أو العلمي املرشد رغبة عند حبث أسئلة إىل التنفيذية البحث أهداف حتويل ميكن كيفية ✓
 يالبحث ملشروعك واقعية طريق خارطة إيل للوصول البحث أهداف مع العلمي البحث مشكلة ربط ميكن كيفية ✓
 ؟ ددةاملتع العلمي البحث بطرق البحث أهداف ربط ميكن كيفية ✓
 ؟ املتوفرة العلمي البحث طرق هي ما  ✓
 ؟ وواضحة بسيطة أمثلة خالل من اإلحصائية التعقيدات وجتنب ويسر بسهولة البحث فرضيات عمل كيفية  ✓
 من الكثري استخدام خالل من النهائية إيل البداية من البحثي ملشروعك تفصيلي زمني برنامج عمل كيفية  ✓

 !؟ العاملية ملراجعا أفضل من واألمثلة النماذج
 ثالبح خطة مقرتح منهجية يف الرئيسية النقاط جلميع تفصيلي ملخص عمل ميكنك كيف  ✓
 تفاصيل جلميع قياسي منوذج من االستفادة خالل من البحث خطة مقرتح كتابة يف التعبري كيفية تعلم  ✓

 ومشكلة البحث ملصطلحات الرئيسية والتعريف التارخيية واجلوانب التقرير أو املقرتح مقدمة من املقرتح وفقرات
 االستفادة إيل باإلضافة األخرى التفاصيل ومجيع حبث أهمية و علمي حبث وطرق وأهداف وغاية حبث وأسئلة

 ةواالجنليزي العربية بالغة األمثلة من الكثري من
  

  

 يالبحث املشروع وحماور األساسية الكلمات خامسا: 
 على والرتكيز املعلومات عن البحث يف الحق الستخدامها ملوضوعك األساسية الكلمات وكتابة حتديد على تعرف ✓

 يالبحث مشروعك
 مشروعك على الرتكيز ميكن حني البحثي ملوضوعك الرئيسية واملكونات واألفرع احملاور حتديد على تعرف ✓

 يالبحث
 

 (Maps Mind -Exercises Thinking) الذهنية واخلرائط اإلبداعي التفكري سادسا:
 أو العلمي البحث مشكلة وتفكيك وتفصيل البحث موضوعك لتحليل مبسطة ذهنية خرائط عمل تعمل ✓

 ةالبحثي األسئلة
 ونقاط ملشاكل سريعة حلول واستنباط البحث ملشكلة أسباب الستنباط املتقدمة الذهنية اخلرائط عمل تعلم ✓

 ثالبح وعوام
 يالبحث ملشروعك متناسق واقعي ربط وعمل السببية النظرية باستخدام املتقدمة الذهنية اخلرائط عمل تعلم ✓

 
 يالعلم املرشد مع والعالقة نفسك تنظيم سابعا: 

 على وتعرف اخلارجي أو احمللي العلمي مرشدك مع واختالفات مشاكل من الوقوع عدم من حتتاط كيف ✓
 لاالتصا وعوائق املشاكل حدوث متنع أساليب

 ةومثمر فعالة خبطوات البحثية ومهامك أعمالك إلدارة وسائل أفضل هي ما ✓
 لمبشاك الوقوع وجتنب استفادة أفضل إيل للوصول لميالع مرشدك وواجبات وظائف على تتعرف أن جيب ✓
 سجالت وتنظيم العلمي مرشدك مع اجتماعاتك من املثلي لالستفادة واألساليب الطرق أفضل هي ما ✓

 تواملراسال االجتماعات
 شكنقا ترتيب وكيفية ، وقت بأسرع املعلومة وتوصيل ، شفهيا املرشد ملخاطبة واألساليب املثلي الطرق هي ما ✓

 تواملؤمترا الورش يف حماضرات إلقاء عند األساليب هذه من واالستفادة ،
 ةالدراس حميط مشاكل جتنب اإلناث الطالبات ميكن كيف تعلم ✓



  
  والبحثية الدورية التقارير :ثامنا
 نظام عمل خالل من البحثية جهودك ضياع وجتنب ، العلمي مرشدك مع الدورية التقارير عمل كيفية تعلم ✓

 !؟ ملرشدك إداري
 العلمي البحث طرق تطبيق عند نتائج إيل الوصول حال يف العلمي ملرشدك البحثية التقارير عمل كيفية ✓

 ةاملختلف
  

 توالوق الكمبيوتر ملفات تنظيم تاسعا:
 لالعم وتنظيم الرسالة فصول لكتابة لتجهز ابتدائية وورد ملفات لعمل مبيوتركك جهز ✓
 رالكمبيوت وفايالت ملفات لرتتيب املثلى الطريقة تعلم ✓
 ةالبحثي إلعمالك شهري أو أسبوعي برنامج تعمل أن كيف تعلم ✓

  
 ةاملتخصص والكتب احملكمة األحباث على واحلصول البحث عاشرا:
 يالبحث موضوعك يف احملكمة البحث ودراسات املصادر أفضل غلى والبحث صولاحل كيفية تعلم ✓
 ةاحملكم العلمية األحباث دوريات ومؤسسات مصادر اكرب من البحث كيفية تعلم ✓
 كأحباث عن جوجل يف تعمق يف البحث املثلى الطرق تعلم ✓

 ةالبحثي الرسالة وفصول السابقة الدراسات تقرير كتابة عشر: احلادي 
 ةالبحثي الرسالة فصول لتنظيم املثلي الطريقة تعلم ✓
 واعتماد اختيار كيفية يف اجلداول طريقة باستخدام ”Synthesis ” السابقة الدراسات بني الربط مهارات تعلم ✓

 ةالسابق الدراسات وتلخيص
 ةالرسال مقدمة يف اخلاص الفصل كتابة كيفية تعلم ✓
of Introduction write to How  دراسة فصل يف مقدمة كتابة يف األكادميية الكتابة مهارات تعلم ✓

Chapter - 
 - Statement Linking الدراسة تقرير وفصول فقرات بني الربط كيفية يف األكادميية الكتابة مهارات تعلم ✓
 - Chapter of Summary write to How دراسة فصل يف ملخص كتابة يف األكادميية الكتابة مهارات تعلم ✓
 يالنظر واإلطار السابقة بالدراسات الثاني الفصل يف اخلاص الفصل كتابة كيفية مهارات تعلم ✓
 ةاملختلف البحث طرق واستنتاجات نتائج وكتابة ومناقشة تلخيص لكيفية املثلى الطرق تعلم ✓
 ةالرسال لكتابة الصحيحة املمارسة تعلم ✓

  
 

 شالغ وقوع وجتنب الرسالة ومراجعة كتابة يف االلكرتونية التقنيات استخدام :عشر الثاني
  

 تلوق وتوفريا اجلهد ضياع وجتنب اتوماتيكيا والفصول الرسالة تقرير فهرس عمل كيفية تعلم ✓
 ةالكتاب وتعديل التصحيح ألعمال اتوماتيكيا الرسالة يف فصلني أو ملفني بني مقارنة كيفية مهارات تعلم ✓
 أحباث من معلومات واستنباط النقل أخطاء يف الوقوع لتجنب الرسالة يف الكتابات مراجعة كيفية مهارات تعلم ✓

 ةسابق ورسائل
  



 ةاملقابل وطريقة العلمي البحث طرق واعتماد اختيار و البحث منهجية كتابة عشر: الثالث
  

 تاملقابال العلمي البحث طريقة كيفية مهارات تعلم ✓
 ثالبح منهجية يف اخلاص الفصل كتابة عمل تعمل ✓
 املربرات ووضع السابقة الدراسات أساس على العلمي البحث طرق واعتماد اختيار يف البحثية املهارات تعلم ✓

 ةالرسال اختبار وجلنة البحثي ملرشدك املعتمدة العلمية
  

 ةياإلحصائ الربامج مع والتعامل والتحليل االستبيانات عشر: الرابع
 ةاالستبان وكتابة تصميم كيفية مهارات تعلم ✓
 ةالذهني واخلريطة السببية النظرية باستخدام االستبانة أسئلة حتديد كيفية مهارات تعلم ✓
 لاكس برنامج يف االستبيانات نتائج إدخال كيفية مهارات تعلم ✓
 SSPS برنامج يف االستبيانات نتائج إدخال كيفية مهارات تعلم ✓
 ةاالستبان حتليل كيفية هاراتم تعلم ✓

  
 ةالرسال على والتدقيق النهائية للمناقشة االستعداد عشر: اخلامس

 


