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 Module      وصف المقرر : 

Description 

في هذاا المقرر نتتم بذاسذذذذتخراج مع مو ذذذذوع   -

بحذ  مذا المتذاتيل المتواجذدة في صذذذذلذب ع وا   

 المو وع. 

خروجا مع هاه المتذاتيل نحذدد المدذذذذادر اللزمة   -

 لدراسة المو وع.

إثراء قائمة المتاتيل بعد قراءة أولية للمدذذذادرة    -

 التي حددت سابقا. 

ال اجعة م تا و المتمة  دراسذذة المدذذادر و إنتقاء -

 التي تساعدنا على إنجاز المشروع البحثي. 

 ملخص لما درس مع المدادر. -

 ب اء م تجية مو وعية 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     أهداف المقرر :

يتدف هاا المقرر تعليم الطالب كيتية خروجا مع  

مو وع بحثي إنجاز م تجية واقعية و قابلة لإلنجاز. 

نقوم بتحديد مع خالل قراءة أولية لمو وع البح   

بتحديد المتاتيل الموجودة في مو وع البح  نتسه و  

انطالقا م تا نقوم بالبح  عع المدادر المتعلقة مباشرة 

هاه المدادر تبرز في أغلب   بالمتاتيل. ع د قراءة

األحيا  عبارات و كلمات متمة يجب البح  ع تا.  

نقوم بمراجعة المدادر و توفير كل م نحتاج إلنجاز  

 المشروع. 

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 



كيتية جمع البيانات   مع بيع أهداف المقرر تعليم الطالب

 أهمتا و إنجاز م تجية قابلة للتحقيق  و انتقاء

 

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: )التتم والمعرفة والمتارات الاه ية والعملية( 

 ر أ  يكو  قادرا على: يتترض بالطالب بعد دراسته لتاا المقر

 استخراج أهم العبارات مع مو وع بحثي  -

البح  عع المعلومة المتدلة بالعبارات المحدد  -

 سابقا 

المتاهيم و المعلومات   كيتية اثراء العبارات ، -

مع خالل قراءة أولية للمعلومات الحاصل عليتا 

 في المرحلة السابقة 

 و الكتب  مع األنترنتآليات استخراج المعلومة  -

 فرز المعلومات التي حدلت و تحديد أهمتا -

إنجاز ملخص للمعلومات التي تم اختيارها  -

 كمتمة

 إنجاز خارطة لدراسة المو وع -

عي لتحقيق إنجاز  إنجاز وصف  دقيق ، مو و -

 المشروع البحثي  

- 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. 

 

 محذذذتوى المقذذذرر 

 عدد األسابيع  المو وعات قائمة 
ساعات  

 التدريس

 2 1 دراسة متاتيل المو وع البحثي المرحلة األولى 

 2 1 البح  عع المراجع المرحلة األولى

 2 1 إثراء المو وع بمتاتيل  و عبارات جديدة المرحلة الثانية 

 2 1 أثراء قائمة المراجع  المرحلة الثانية



 4 2 جمع المراجع و البيانات 

 4 2 فرز المراجع و تحديد أهمتا

 4 2 دراسة المراجع المخطارة 

 4 2 المختارةتلخيص أهم ما درس مع المراجع 

 4 2 صياغة م تجية إلنجاز المشروع البحثي
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