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 5 – 4موجز المحاضرة  
تتطرررا المحاضرررة الراواررا والاام ررا الررم ملةرروب الم رر تا الوح وررا  ررب تارولةررا وم ررا ر ا وااتوررار 

 الم  تا الوح وا وما وتاتا فوةا من ح و  وم تووات و واغا تاووروا  ب مااوور ااتوار ا

 ملةوب الم  تا الوح وا -

 ونةا وجو   اووا ما  او نقص ما او اطأ وحتاج الم ت حوح و ذلك وقوف االن ران امراب  رلوا  
  اب او موقف غامض او ت  وك وقضوا او حقوقا او حون وحتاج الم  يء غور متوفر 

 تارولةا -
  ي حاجا لب ت وع او وجو  وعقوا اماب ا واع حاجاتنا: من تاارولةا 

 و ي موقف غامض او نقص في الماتومات وحتاج الم ح  او تل ور مح   :              

 م ا ر ا  -
تلاع  االن ان مع ووئته  ي الم  ر الرئو ري لتح رو  عترم الم ر تا الوح ورا والتري تنر رج  -

 وما وتي

ت التري ان حواتنا الامتورا واوراتنرا ون راطاتنا  ري الم ر ر الرذن وزو نرا والم ر ا: الاورة الامتوا-1
 تحتاج الم حتو 

 القراءات وال را ات والتي نج  فوةا-2
 مواقف م ورة ال ن تطوع فةمةما او تل ور ا -
 م تمات واتور ا ال اتب  حوحا ل نه لوس له  لو  عتم  حتةا-
 ت ور امورا او ت  ف فجوة ت فع االارون لمناق تةا والوحث فوةا-

 

 ااتوار الم  تا الوح وا  -

 وب االاتوار الذن واتورر ناجحرا  رو ان ت رون الم ر تا المطتروب حتةرا ذات فائر ة لتمجتمرع و تمرا -1

 اقتروت من ح  قضاواه الووموا  انت  رجا نجاحه اعتم 

 
 
 

 مااوور ااتوار الم  تا الوح وا
 مااوور ذاتوا تتاتا وـ-1

 ا تماب الواحث حوث ال وو ع الواحث في ح  م  تا ال ومو  لحتةا-أ
 ق رته الوح وا -ب
 قاوتوته في ح   ال عب الما ن لت رف عتم الوحث-ج
 قاوتوته في التق ي لتوفور الماتومات- 
 الم اع ات اال اروا- ـ

 مااوور اجتماعوا وعتموا تتاتا وم ى ا موا الم  تا لتمجتمع م  -2

 اللائ ة الاتموا من الوحث-أ    
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 م ى م ا ما الوحث في تق ب المارفا-ب   
 تاموب نتائج ال را ا-ج   
 .م ى م ا مته في تنموا  وحوث اارى-    

 
 تح و  الم  تا الوح وا

واعتورار ان الم رر تا الوح ورا  رري مواقرف غامضررا ت وررر ا تمراب او قتررا الواحرث ل ررن  رذه المواقررف قرر  
ت ررون  وورررة وذات تلرعررات ال و ررتطوع جمررع اطرافةررا لررذا الورر  مررن ان وحرر   الواحررث نل رره وو ررون 
التح ورر  م وتررا عتررم الررورا و تمررات واضررحا ومات رررة تجارر  االارررون ولةمررون مررا الررذن  رروقوب ورره 

 .الواحث في وح ه
ون مي  ذا التح و  وـ واغا الم  تا الوح وا ان تق ومةا واوارات محر  ة واضرحا ملةومرا تاورر عرن 

 .الم  تا ومجالةا وتل تةا عن  ائر المجاالت االارى 
 
 
 
 
 
 

 7 – 6موجز المحاضرة 
 

 توحث المحاضرة ال ا  ا وال اواا في واض ا وات الوحث الاتمي
 من اال وات التي وحتاجةا الواحث في ح  الم  تا الوح وا

 النظروات الاتموا-1

االطاع عتم النظروات و را ا تطاوقةرا مرع الحالرا الوح ورا المطتروب اعتمرا   رذه النظرورات فوةرا -1
 روات ح ب ووئا الوحث وظروفهواالنحرافات التي ترافا  ذه النظ

 الحقائا-2
 را ررا الحقررائا الاتموررا وتلةررب حو واتةررا و وامنةررا وا ررتوب اعتما  ررا وتوظولةررا واعتمررا  اال ررالوب 

 .المنطقوا في قوو  الحوو  وتح و  ن وه ح ب ووئا الوحث وظروفه
 الماحظا-3

انرت ل وره قناعرا وتلةرب  امر  لةرا  ناك ظوا ر وحقرائا وقروانون ال ونو ري لتواحرث االارذ وةرا اال اذا  
و ذه القناعات ال ور  مرن ان ت رتن  عترم تقومره ال ا ري ولةرذه  رور وا ر ا  منةرا نترائج التجرارب 

فةو ورور  ( لر انا وح ه)الماتوروا التي وقوب وةا االارون ومنةا اال تووان وق  ال و تلي الواحث وةا 
توونون و رب ومرر ون ا رتمارة اال رتووان او انرره ال ان واحرظ التجرارب ونل ره او ان وقرروب ومراقورا الم ر

 .و تلي وةذا و  ورو  ان واوش جو التجروا وواحظ الت ورات
و و ا اة مائما لتح و  عتم ماتومات وووانات وحقائا مرتوطرا وواقرع مارون ووقروب : اال تووان -4

فرررا  وموضرروع اال ررتووان عتررم  رر   عرر   مررن اال ررئتا وطتررب االجاوررا عنةررا مررن قورر  عرر   مررن اال
 .اال تووان 

و ناك طرا ع و ة ل تاوا ا ئتا اال تووان وطرا لارض اال ئتا تارض اا  المحاضرة لتح رو  
 .عتم اعتم  رجات ال  ا والتحقا من النتائج
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 8- 7موجز المحاضرة  

 

 تناقش المحاضرة ال اواا وال امنا

 اللرضوا الوح وا وا موتةا في م ار الوحث
واتور اللرض عوارة عن تامون او ا تن اخ ذ ي وتو   الوه الواحث من و اوا عمتره فري وح ره حوث 

ووتم ررك ورره و رر   ملقررت فةررو ا رروه وررران الواحررث المورر ان فرري حرر  الم رر تا الوح وررا حوررث ت ررا  
 .اللرضوات من قو  الواحث عتم     ا ئتا مح  ة وحاو  وا  ا االجاوا عتم  ذه اال ئتا 

 ةتناقش المحاضر
 انواع اللروض-1
 اللروض وعاقتةا والحقائا والنظروات والقوانون-2
 وناء اللروض -3
 ااتوار اللروض وا الوب االاتوار-4
 متم وم ن القوو  واللروض-5
 متم وتاتم الواحث عن فرضه-6
 ا ائص اللروض الجو ة-7

 ا موا ا تا اب اللروض-8
 

 القواس وا  ه وم توواته
ووموررا تتجتررم فرري ماتتررف الامتوررات الترري نقرروب وةررا مررن اجرر  تقرر ور او وزن القورراس ممار ررا ان ررانوا 

ماطوررات حواتنررا ومررا وحرروط ونررا مررن ا ررواء ما وررا  رراالوزان واالحجرراب واالواررا  او المانووررا  ااقتنررا 
 .وافرا  المجتمع وواتور  ذا حاجا ا ا وا في ضوط التاام  فوما ووننا ومع م ونات المحوط 

 
 
 

 
 

 رةوتناقش المحاض
 ا  اف القواس-1
 الاوام  التي وتا ر وةا القواس-2

 الم تووات وال  ا في القواس-3

 ال  ا التازمي -أ
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 ال  ا التنولن-ب
   ا المحتوى او المضمون-ج
   ا االرتواط واال س النظروا- 
 ال  ا الظا رن - ـ
 .ال وات وال رجا التي واطي فوةا المقواس تطاوقا مع ت راره -4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 11 – 9موجز المحاضرة 
 الةو   ال  تي الاراج الوحث

ل   وحث  و    ر تي وور ا وانروان ول ر  وحرث  رلحا فري و اوتره تاطري  رورة عرن الوحرث تاررف 
ت رمم  رذه ) القارىء وة ف الوحث والمنةج الذن اتوع في انجرازه ومرا تو ر  الوره الوحرث مرن نترائج 

 (ال لحا الاا ا او الم تاتص
  ال رر تي لتوحررث م ررتتزمات اذا مررا ترروفرت فرري الوحررث  لررت و رر   عرراب عتررم ر ررانا ان لةررذا الةو رر

 .الوحث ور انا اال توب المتوع من قو  الواحث
 ررتحاو  المحاضرررة اطرراع الطالررب عتررم  ررذه الم ررتتزمات وعتررم الطروقررا الم تررم النجاز ررا حوررث 

لم رتتزمات لتر رو  الطالرب  ت م  المحاضرة التا اا والاا رة عتم واض القواع  اال ا روا لةرذه ا
 وتاتمه في ان أن  اص ورو  ان و تب وح ا ال و  من ان وتاتب في ا نم الح و  ما وتي 

 .ا توب  واغا عنوان الوحث وما تانوه  تما عنوان الوحث ولماذا نطتا عتوه م طتح  واغا-1
م ر رة لتوحرث ا توب  تاوا اا ا الوحث او م تات ه وان وتاتب ان الاا را  ري ال رورة ال-2

 تم ن القارىء من مارفا ما ا موا الوحث وتنق  له واض نتائجه
 ا توب  تاوا المق ما-3

 اللرا وون المق ما والاا ا-4
ا توب اال ارة الم الم ا ر و ولوا وضراةا ارا  المرتن وحورث ال تقطرع  ت رتا القرراءة وت راع  -5

 .الماتوما التي ور ت في الوحث و     روعالقارىء عتم الرجوع الم الم  ر لتتا   من  حا 
الطرررا الترري وم ررن لتواحررث ووا ررطتةا الح ررو  عتررم النتررائج ال ررحوحا فرري وح رره ح ررب طوواررا -6

 الوحث
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اال تنتاجات التي وم ن ان وارج وةا الواحث من نترائج وح ره وا رتوب ا رتاراج اال رتنتاجات مرن -7

 النتائج
 اللرا وون النتائج واال تنتاجات -8
 لتو وات التي ورى الواحث ان وو ي وةا االارون من اج  الوناء عتم وح ه و   اللجوات ا-9
 ا توب  تاوا الم ا ر الم تا ما في متن الوحث-11

 14 – 11موجز محاضرة 
  14الم  11ت م  المحاضرات 

 را ررا عمتوررا فرري الم رراروع الت ررموموا وا ررتوب تحتورر   ررذه الم رراروع عتررم ا رراس انةررا وحرروث  -1
توررا ورر ات وانرروان الوناوررا والةرر ف مررن ان ررائةا وانا رراس وظولررا الوناوررا عتررم مظةر ررا الاررارجي عم

 م را ر وح ورا لتامتورا  standardsواالنظما والقوانون  مح  ات والقواع  و تب المااوور القوا روا 

 الت موموا 
الرغورا فري ت رموب ومناق ا الناتج الت مومي  نتائج وح وا والتو وات التي وو ي وةا الم مب عن  

 .أن وناوا م اوةا والوظولا
تحتورر  واررض الوحرروث المنجررزة واطروحررات الرر  توراه ور ررائ  الماج ررتور ووورران التطرراوا وررون  -2

متطتوات الةو   الوح ي ال رتوب وورون مرا ورتب ال  رف عنره فري  رذه الوحروث واالطراع عترم اال رالوب 
تطررا الوةرا فري المحاضررات ارا  الل ر  وووران مرا التي اتواةا الواح ون من االمرور التري لرب ورتب ال

 .وم ن قووله وما ال وم ن واالنحرافات المقوولا وغور المقوولا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


