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 Module Description      وصف المقرر :

في هذا المقرر نهتم باستتتتتتتخراج مع موثتتتتتتوع ب   ما  -

 المفاتيح المتواجدة في صلب عنوان الموثوع. 

زمة لدراستتتة الالخروجا مع هذه المفاتيح ن دد المصتتتادر  -

 الموثوع.

إثراء قتاممتتة المفتتاتيح بعتتد قراءة لوليتتة للمصتتتتتتتادرة التي   -

 حددت سابقا. 

لتي دراستتتتتتة المصتتتتتتادر و إنتقاء الناجعة منها و المهمة ا -

 تساعدنا على إنجاز المشروع الب ثي. 

 ملخص لما درس مع المصادر. -

 بناء منهجية موثوعية و قابلة لإلنجاز -

In this course we will teach to the student the 

following:  

- Extraction of key words from a given subject 

Bibliographical research according to the 

determined key words 

Enrichment of the list of key words in view of 

the bibliography established 

Collect of the data and information related to the 

new list of key words 

Selection of the interesting bibliography that 

will be used in the final proposal 

Study of the selected bibliography 

Resume of the study 

Confection of a proposal 

 Module Aims     لهداف المقرر :

يهدف هذا المقرر تعليم الطالب كيفية خروجا مع موثوع ب ثي 

لإلنجاز. نقوم بت ديد مع خالل  إنجاز منهجية واقعية و قابلة

قراءة لولية لموثوع الب   بت ديد المفاتيح الموجودة في 

موثوع الب   نفسه و انطالقا منها نقوم بالب   عع المصادر 

المتعلقة مباشرة بالمفاتيح. عند قراءة هذه المصادر تبرز في 

لغلب األحيان عبارات و كلمات مهمة يجب الب   عنها. نقوم 

 ن تاج إلنجاز المشروع.  االمصادر و توفير كل م بمراجعة

كيفية جمع البيانات و انتقاء  مع بيع لهداف المقرر تعليم الطالب

 لهمها و إنجاز منهجية قابلة للت قيق 

The aim of this unit is to prepare the student 

to the study and to the writing of future 

graduate project. During this course the 

student will learn how he can extract all the 

useful information that he need from a given 

subject of research and then define a 

methodology to study the problem. The 

course guides the student step by step from 

the reading of the subject until reaching the 

goal that is the confection of a precise 

methodology and a clear proposal and avoid 

him the redundancy and no useful tools. It 

constitutes the first step in the elaboration of 

the graduate project programmed in the next 

term (Graduate Project2).  

 

 مخرجات التعليم: )الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية(



 يفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المقرر لن يكون قادرا على:

 استخراج لهم العبارات مع موثوع ب ثي -

 الب   عع المعلومة المتصلة بالعبارات الم دد سابقا -

المفاهيم و المعلومات مع خالل  كيفية اثراء العبارات ، -

 قراءة لولية للمعلومات ال اصل عليها في المرحلة السابقة

 آليات استخراج المعلومة األنترنات و الكتب -

 فرز المعلومات التي حصلت و ت ديد لهمها -

 إنجاز ملخص للمعلومات التي تم اختيارها كمهمة -

 إنجاز خارطة لدراسة الموثوع -

عي لت قيق إنجاز المشروع إنجاز وصف  دقيق ، موثو -

 الب ثي  

- How he can extracts the important key words 

from a given subject 

- How from a given word he looks for the 

adequate information 

- How to enrich the list of these key words 

after a first lecture of the determined 

bibliography 

- Where he can looks for the information( 

network, library) 

- Determine the pertinent information 

- Makes a resume of his reading 

- Elaborates a plan of a study of the subject 

- Writes an objective proposal able to be  

concretized. 

 

 م ـــتوى المقـــرر

 ساعات التدريس عدد األسابيع قاممة الموثوعات

 2 1 دراسة مفاتيح الموثوع الب ثي المرحلة األولى

 2 1 الب   عع المراجع المرحلة األولى

 2 1 إثراء الموثوع بمفاتيح  و عبارات جديدة المرحلة الثانية

 2 1 لثراء قاممة المراجع  المرحلة الثانية

 4 2 جمع المراجع و البيانات

 4 2 ت ديد لهمهافرز المراجع و 

 4 2 دراسة المراجع المخطارة

 4 2 تلخيص لهم ما درس مع المراجع المخطارة

 4 2 صياغة منهجية إلنجاز المشروع الب ثي

 

 الكتاب المقرر والمراجع المساندة:

 ISBNالرقم الدولي  سنة النشر اسم الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

Writing Research 

Papers: A Complete 

Guide 

James D. Lester 

Jr, James D. 

Lester 

(Deceased) 

Pearson 

(14th Edition) 

 

2011 

 
 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=James+D.+Lester+%28Deceased%29&search-alias=books&field-author=James+D.+Lester+%28Deceased%29&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=James+D.+Lester+%28Deceased%29&search-alias=books&field-author=James+D.+Lester+%28Deceased%29&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=James+D.+Lester+%28Deceased%29&search-alias=books&field-author=James+D.+Lester+%28Deceased%29&sort=relevancerank


10 Steps in Writing 

the Research Paper 

Peter 

Markman,Alison 

L. 

Heney, Robert 

Markman, Marie 

L. Waddell 

Barron 

Educational 

Series Inc 

(7th Edition) 

 

2011 
 

 

 

 

 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Peter+Markman&search-alias=books&field-author=Peter+Markman&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Peter+Markman&search-alias=books&field-author=Peter+Markman&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_4?ie=UTF8&text=Marie+L.+Waddell&search-alias=books&field-author=Marie+L.+Waddell&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_4?ie=UTF8&text=Marie+L.+Waddell&search-alias=books&field-author=Marie+L.+Waddell&sort=relevancerank

