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BSAR 404- Research Methodology         منهج البحث 
 

 Course Description        : توصيف املقرر
أمهية البحث العلمي ودوره يُعّد مقرر منهج البحث والتحقيق من ادلقّررات األساسية يف الّدراسات الُعليا وتنبُع أمهيتو من  

يف حّل مشكالت اجملتمعات وتطّورىا، وينقسم مقّرر ىذه ادلاّدة إىل قسمني4 القسم األّول خيتّص مبنهج البحث والثّاين سلتّص 
مبنهج الّتحقيق، القسم األّول قسم البحث يشتمل على التعريف ابلبحث وأصولو وادلناىج ادلتّبعة فيو، ويتناول بتوضيح صفات 

لباحث وعالقتو ابدلشرف، وىكذا بيان مجيع مراحل كتابة البحث بدًءا من كيفّية كتابة اخلُطّة األولية إىل إخراجو الّنهائّي. ومنهج ا
ة، ُُثّ الّتحقيق حيتوي على التعريف ابلتحقيق وبيان أمهّية الّنصوص الّّتاثية وادلكتبات العادلّية ادلعروفة اّليت ختتزن ادلخطوطات العربيّ 
 بيان كيفّية الّتعامل مع ادلخطوطات وضوابط الّتحقيق، لكي يتمّكن الطالب من إعداد البحث أو الّتحقيق يف رلال ختّصصو.

 Course Objectives        أهداف املقرر:
  يتوّقع من الطالب بعد إهناء ىذا ادلقّرر4 

 أن يعرف البحث العلميّ  -
 أن يطّبق منهج البحث العلميّ  -
 البحث العلميّ  أن يشرح مناىج -
 أن يستخدم التقنية احلديثة يف رلال البحث -
 أن حيصي صفات الباحث -
 أن يوازن بني حتقيق الّتاث وادلوضوعات العلمّية -
 أن يناقش طريقة إعداد البحث -
 أن يكتب حبثًا علميّا أو حيّقق نسخة من الّتاث العلميّ  -

 Course Contents        حمتوايت املقرر:
 Unit  01        البحث العلمي  : الوحدة األوىل

 تعريف البحث العلمّي وأصولو 1.1
 أنواع البحث العلمّي ومناىجو 1.1
  اصفات الباحث وعالقتو مع ادلشرف 1.1
 مراحل إعداد البحث 1.1

 اختيار موضوع البحث وصياغة العنوان 1.1.1
 وضع خطة مبدئية 1.1.1
 مجع ادلصارد وادلراجع 1.1.1
 مجع ادلاّدة العلمية 1.1.1
 صياغة البحث )ادلسّودة ( 1.1.1
 النهائّي )ادلبّيضة( اإلخراج 1.1.1

 قواعد االقتباس 1.1
 ترتيب ادلراجع يف اذلوامش والفهارس 1.1
 وضع الفهارس ادلفّصلة 1.1
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 Unit  02         الت حقيق: الوحدة الثانية
 التعريف ابلّتحقيق ومقاصده 1.1
 ادلخطوطات العربّية أمهّيتها وإمكانّية العثور عليها 1.1
 خطوات حتقيق ادلخطوط4 1.1

 اختيار ادلخطوط للتحقيق 1.1.1
 مجع نُسخو 1.1.1
 فحص الّنسخ ومقابلتها وترتيبها 1.1.1
 حتقيق عنوان الكتاب، واسم ادلؤّلف وحتقيق نسبة الكتاب إىل ادلؤّلف 1.1.1
 حتقيق نص ادلخطوط والتعليق عليو 1.1.1
 كتابة مقدمة التحقيق 1.1.1
 تنظيم احلواشي واذلوامش 1.1.1
 عالمات الّتقيم 1.1.2
 إعداد الفهارس والكشافات 1.1.3

 اسرتاتيجيات التعليم والت عل م
 والشرح النظري احملاضرة 
 ادلناقشة وادلشاركة االجتماعية 
 احملاكاة 

 ( Assignments- Types and Number with calendar)  الواجبات احملد دة وأنواعها

 الت قومي الذايت لألنشطة والواجبات
 األنشطة والواجبات تتشّكل يف صور آتية4

 اجملموعةالتكليف أبحباث مجاعية وحتديد مسؤولية كل عضو يف  -
 تشكيل رلموعات دتّثل آراء سلتلفة، وإقامة مناقشات علمية بينها -
 التكليف ابحباث فرديّة -

 (Assessment and Examinations: As per University Rules) حسب قواعد اجلامعة –االختبار واالمتحاانت 
 (Textbooks)الكتاب املقر ر 

 (.Notesسوف يوفّر الطّلبة ابدلالحظات )
 Suggested Books         الكتب املقرتحة:

 م.1331 ٠قاىره ال ادلكتبة األكادديية،مناىجو، أصول البحث العلمی و محد بدر، الدكتور4 أ -
 ، آزاد بك دبو، الىور. خالق داد ملك، الدكتور4 منهج البحث والتحقيق -
 م.1321والتوزيع، ادلدينة ادلنّورة. اخلرّاط، أمحد دمحم4 زلاضرات يف حتقيق النصوص، ادلنارة للطباعة والنشر  -
 م.1312شليب، امحد4 كيف تكتب حبثا أو رسالة، مكتبة النهضة ادلصرية، القاىرة.  -
 قاىرة.ال، دارادلعارف، 4 طبيعتو ومناىجو وأصول ومصادرهشوقي ضيف، الدكتور4 البحث األديب -
 1321مصر.  4 مدخل إىل اتريخ نشر الّتاث العريب، اخلاجني،دمحم الطناحي، زلمود -
 م.1331 ، الدكتور4 كتابة البحث العلمّي ومصادر الدراسات اإلسالمية، دارالشروق، القاىرة.إبراىيم عبد الوىاب -
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 م.1332 .دار اجليل، بريوت4 كيف تكتب حبثا جامعياً ، ، عبد العزيز شرفخفاجيدمحم  -
 م.1321بريوت. ادلنجد، صالح الدين4 قواعد حتقيق ادلخطوطات، دار الكتاب اجلديد،   -

- Allen A , H: Suggestion on the Preparation of Manuscript, New Yourk, 1919 

- Berry Ralph:  How to write a Research paper, Oxford Pergamon Press, 1986. 

- Lwarwe-JD: Writing Research Papers, New York Harper Cllins, 1993. 
 


