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 جامعة تكريت 
 كمية اآلداب / قسم االعالم 

 محاضرات مادة منهجية البحث العممي لممرحمة الثانية
 وواجباته اخالقيات الباحث العممي( 7المحاضرة رقم )

ضرو   ػػػ ض معانػػػلض لػػػمض وػػػمضم م  ػػػلضمػػػفضض أخالقيػػػ  مػػػفضرورػػػن نلضرفضالبػػػـ 
مػػػفضات ربػػػجض من  ػػػجضض  ضرومعػػػ اانضروخ بػػػلض  و  ػػػ ضروعلمػػػ اضضوحػػػتضينػػػ فضرو   ػػػ ضمبمننػػػ

نػػجضقػػتضي ػػبانضامن ني بػػجضرو   يػػلضوػػ ضااذضض، وكنػػجضراػػنضامػػافضويمػػ ضب بػػنضاويػػجضمػػفضنبػػ   
ب يافضرو ح  مض رو ب ؿضاومضرونب   ضروب ضانم ضاوا  ض وي  ضرونب   ضرومب بػنض لا ػ ض
و ضرو رقعاض مفضابن ضرألخالقي  ضرإلن  نيلضروب ضا بضرفضاببفضب ػ ضرو   ػ ضروعلمػ ض

 ويمػ ضيععػن،ض رو يػ تضروعنػنل،ض رألم نػلضض، روبتؽضويمػ ضيحػ ؿض، رو عتض فضرو  ىضض،رون رهل
 روم ػػػ بنيضوػػػ ضروعمػػػن،ض روحػػػتنيض لػػػمضب مػػػنضروم ػػػ  ويل،ض روب ررػػػعض   ػػػفضرو ػػػمعلاضبلػػػؾض

 . عضضرألخالقي  ضروشخبيلضرومنب طلض  و    

 عػػػضضرو ػػػ   افضاوػػػمضرخبيػػػ نضرألونػػػ نضروبػػػ ضبػػػـضطن  ػػػ ضوػػػ ضتنر ػػػ  ضيماػػػنض قػػػتض
 حلضنبػػػػ  ضر بحػػػػ تر ضافضذوػػػػؾض ػػػػيعاتضن اػػػػنر ضوػػػػ ضبنػػػػ  ضرإل ػػػػنر ر ضرأل   ػػػػيلضول  ػػػػ ،ض ػػػػ 

 رالنب   ضرو نيعضاومضنب   جاض قػػػتضيمانض عػضضرو ػ   افضاوػمضروب  ػجضاوػمضامػ كفضرنعحػ تض
رومن قشػػ  ضرو   اػػػػػلضوػػ ضرو  معػػ  ضرومخبلعػػلض   رػػ نضهػػذمضرومن قشػػ  ضاػػبـضرال ػػبيال ض

ضبب ػػ ال  ضوػػ ضنلاػػػػػلض لػػمضخطػػلض   يػػلضنػػ فضو ػػ ضافض ب ػػ نضوػػ ضا ػػتىضروكلاػػػػ  ض يحػػـ 
اوػػمضطػػنؽض ػػ بضرفخػػنيفضوػػ ضب تاػػتضض ـعػػػػر اخػػنىضنبػػ  ضنمػػ ضربعػػمض لا ػػ ،ض قػػتضيماػػػػػنض

وننيض   يلضبم نضم رػػػ عض   ػػػج،ضويأخػػػذضمفضهػػػذرضاون نر ض يأخذضمفضذوػؾضاونػػػػػ نر ضاخػنى،ض
نضاوػػمضم رػػػػػػ عض   ػػ ضالضيعػػنؼض ػػفض يعنو ػػ ض لػػمضلخػػنضوب تاػػته ض هنػػذرضاوػػمضافضيبػػ

 لمضرإلطالؽض مفض ـضب بتـضرومشػنال ض ي ػتضنع ػجضوػ ض   ػلضاوػمضافضض ش مباانربجض
 .ابتاضمفضنحطلضروبعن

 بشػػانضروم رقػػفضرو ػػ  حلضاوػػمضرنعػػترـضرو  نػػبضرألخالقػػ ضوػػتىض عػػضضرو ػػ   اف،ض
تن ػػلضنمػػ ضبشػػانضاوػػمضاهػػترنض ررػػح،ضون ػػتض ػػ   افضقػػ تنيفض لػػمضمع و ػػلضرومشػػنال ضب

  ويػػػػلضمػػػػفضرو  ػػػػ ؽضوػػػػ ضنب    ػػػػ ،ضو و  نػػػػبضرألخالقػػػػ ضيعػػػػنضض لػػػػمضرو   ػػػػ ضافضيحػػػػناض
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روتنر   ضرو   حلض عافض  ق ل،ض وننضمب قت،ضوالضينننضتنر لض ػبمضافضا نيػ ،ضاالض نػتض
رو   لضروم  لضإل نر   ضو ض ق ضال ػمضنمػ ضيعػنضض لػمضرو   ػ ضاالضيأخػذض  ػتضراػنمض

اببنػػمض ل ػػ ض عنػػنض  قػػبض  حليػػلضمشػػنلبجض وننبػػجضنػػ ض افضابػػأنمضن اػػنر ضوػػ ضروب بػػنضاوػػمض
 .ن ر لض ب نيبض رقع 

ض عرضض ضا ت ضال ضلخنيفضض ـ قت ضوينلفضاشخ ب   ض بي ن بج ضمعل م بج ضو مع مب ع  
ضيمانض عر ض قت ضرومعل م  ض روبي ن  ض  ه ي، ضوبأب ضاويج ضروم مل، رفخنضاومضض ـب ذم

ضمفض ض مع   ضقت ضن ف ضو  ضنم  ضبب  يح   ض يح ـ ضرو   حل ض روتنر    ضروكبب ضمف  مع  
مب تنه ضرألبليل،ضافضم نضهذمضرألخالقي  ضوفضبعن ض      ض اتر ضملب م  ضمعضرو رقع،ض
ض عتيضاخالقي  ضمن  ض معضروبي ن  ض رومعل م  ضمفضمب تنه ض  يحبر ضرألمنضافضالبـ 

ضاب ض فضوـ ض ر  ض يذننضا   بض تـضررألبليل، ض لمضرومب تنضرو  ن يل، ضذوؾضيعبمت ونضوج
ضرألبليل ضمفضمب تنه    نتضرالنب   ضمفض معضروبي ن  ض رومعل م  ضض.رو ب ؿضاوا  

 مع و ب  ضابعافض لمضرو    ضافضي  وظض لمض نيب  ض افضيع و   ضمع و لضامانلضوالض
ضم ضبحلن ضانق م   ضي ذؼ ض ال ضنب   ج ضمف ضبعتؿ ضانق م   ضافضينبب ض  ليج ضنب   ج، ضقيمل ف

ضافض ضال ض ي تيل ض ب ني ضرونب    ضب رح ض روب  ضرومن   ل ضرإل ب  يل ضرأل  واب ي بختـ
 بخنجضنب   ضمببن يضمفضقبنضرو    ا

ض روب رمجض        ضرألخالق  ضرو  نب ض ف ضرالببع ت ضاوم ضيمان ضرو    اف ض عض  ن ت
ض ض ضرفخنيف ض ف ضمنح ؿ ضه  ض م  ض يلبـ  ضبي ن بج ض ميع ضو  ضط  للض  وبتؽ ضب   يحع

فضا ضرو نق  ضروعلميلضافض لـضب  ضب  بضروشأفض قعضرو    ضو ضمب ه  ضق ن نيل،ض ر 
قناه ضا تضرو    افضرفخنيفضورحضامنمضبافضرومشبالافضو ضروم  ؿ،ضافضرألمنضيحبر ض
ضرألم نلضروعلميلضويم ضينب جض ويم ضيعنرجض مفضرو    ضافضابن مض فضننضذوؾ،ض افضالبـ 

  عضاومضرومنر عضروعلميلضيعنضض لمضرو    ضافضا  ح  ض رون  عضاومضمفضنب   ،ضو ونض
ت ني  ضمت نلضو ضرو    ضيعنضض لمضرو    ضافضاذننضر ـضروتنر ل،ض هنذرض  ون  لض
ضوبنوضض ضنبا ل ضبأب  ضوحت ضرو     ضاوا   ضب بن ضنم  ضبعنض ضاف ضابعاف ضرو    ونب   

ضر ض لم ضابعاف ض هن  ضونر  ، ضوبؤيت ضنبا ل ضبأب  ض قت ضو ضونر ، ضروتقل ضالبـ  ضاف و    
نذوؾضاب منضرو    ضم   ويلضا نر ضبح يـضش منضتقامضض. نضضروم تيضروعلميلضول   
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ومتىضقب ؿضرو   ضمفضرون  يلضرألخالقيلضمعضرالوب رـض  م يلض ح ؽضرومش ننافضوا  اض
 ي تتضرو    ضروخطأضروذلضيمنفضافضيحعض لمضرومش ننافضو ضرو   ضنبا لضالشبنرك ـض

ض ضوي ضمن   ضجا ضر بخترـ ضرو    ضابطلب ضضقت ضروبكبـ ض لم ضضا يحـ  ضروخع    لمضضا  لم
ض. ويلؤضروخترع،ض هن ضابعافض لمضرو    ضافضابخذضر بي ط  ضخ بلضبععيجضمفضروم 

 
 دور الباحث وواجباته 

ضروعمنضض ضرن ني ض ليج ضي بـ ضمم  ضرو ر     ضمف ض م م  ل ضرو     ض من انب ط
ض:رو ر    ضم ضيأب  م  ب  ،ض مفضبافضاهـضهذمض

 ب منضروم ؤ ويلضروك مللضو ضرخبي نضم ر عضرو   ا ا1
 طلبضرومش نيض روم   تيضمفضرومشنؼضو ض  ولضرورن نيا ا2
 بذؿضرو  تض روم ؿضو ضمع و لضم ر عضرو   ض ب وانضرومب تنضروال ملضوجا ا3
 لمضرو    ضافضانم ضمعل م بجض مع نوج،ض االضيحببنض لمضرومعل م  ضروب ض ا4

ضرومعنويل،ض ضوال ب رتي ضروعلميل ض رومنر ع ضروكبب ضمف ضروحنر ي ضوبني ضخالؿ ركب ب  
ض ض رومن قشل، ضرو   ، ض لح   ض ر ن ضرألمن ضيحبر  نم  ضبانجضضؿر ض بت ر  روعنن
 رو   ضروعلم اض بافضرانمضمفضرو    اف،ض ذ لضروخبنر ضرو   حلضو ضمرم ن

ض  تض ا5 ض عظ ضو  ضروعلميل، ض  ألم نل ضروب لح ضاوم ضم بمني ض بعل ضرو     ي ب ج
ضروا ضمفض ضرومعل م  ضروب ضبما  ضو ضروبع منضمع ض فضروتقل ضورال  رالخنيف،

ععنضرو مافضمن  ،ضنم ضافض لمضرو    ضافضي ب عتضروا ضمفضرألون نض ضيرو مافضو
نم ضوحطضا بـضبب ظافضم ضيحنؤمض  ؿضم ر عض   ج،ضول يسضننضم ضيحناضينببض ر 

 .م ضان  بضم ر عضرو   ض وحنربجضروخ بل
ضبتنضضفض  ضروبع ا6 ض  عل ض ب  ا  بج ضرومشنؼ ضنحت ض بلح  ضرومشنؼ ضمع روك من

  بب يبضرالخط  ضروب ضا بب  ضرومشنؼض لمضرو   ض بنعاذضمال ظ بجا
ؿضمفض ضرو نصض لمضروعالقلضمعضرومشنؼض الضشؾضافضرو    ضه ضروم بعاتضرأل ا7

هذمضروعالقلضاذضيعبنضضو ضرومشنؼضانجضاك نضخبنيض مم ن لض   وب و ضوألضوح  ض
ضابعافضافضاببعتض فضرأله ر ضروشخبيلض ين فضرو تؼضرأل ممض م  شنضبان م 

ض،وجضا نر ضرو   ،ض  لمضرو    ضافضا بـض  ونح طض رألون نضروب  ا يلضولمشنؼ



4 

 

 . افضاب نىضروتقلضو ضبنعاذه ضت فضب  طؤ
   ضماترن ضوعلمضرو    ضرفضي بنض لمضم روحلضروم    افض  ؿضرذرضن فضرو ا8

ضم ض ذر ض ر  ض لا ـ، ضروم بملل ض  ع  تب   ضب   ضا الم ـ ض عت ضب نببج، ضو  رالشبنرؾ
ض  لمضض ـنوضض عر ضبن حضطا ل، ضابحبنضذوؾ ضاف رالشبنرؾضو ضرو   ضوعليج

،ضبنضولبش انض أب  ب  ضرو    ضاالضابخذضمفضرونب   ضروب ضاب بنضاوا  ض بيال ض
ضرو نيلضروب ملضويم ضيبنضاويجضمفضنب     .ابعافض ليجضافضالبـ 

و ضروب  يجض رالشنرؼضروع ـض لمضرو   ض رنش تضضر ض   ومح بنضو فضولمشنؼضت نضضضضضضضض
رو    ضرومضرومب تنض رومنر عضروعلميلضرومبخببلضروب ضب نلضرو   ض رقبنرحض عضض

ض ضت ف ضبان   ضمف ضوالخبي ن ضرو     ض لم ضبش يعضروم ر     ضنذوؾ ض ليجا ونر  
ضوم ض ضروم ر    ض رونحت ضروعمن ض لم ض روم  بني ضرو  ت ضبذؿ ضو  ضرال بمنرن ض لم رو    

ض جضرو    ضمفض  ت،ض رالببع تض فضونضض     ضنظنمض لنر جضروشخبيلا  يحـ 
 المهارات البحثية لمباحث

م ضنويعض ملضروعتاتضمفضروم  نر ضرو   يلضروال ملضوعمنضتنر لض لمضم ب ىض لضضضضضض
وبع  لض بنضهذمضروم  نر ضو وعنضضروب و ض ا رحضاهـضروم  نر ضضروم ب ىض نظنر ض

 رورن نيلضول    ضو ضم  ؿضرو   ضروعلم ض ه ضنم ضيأب :
  العثور عمى فكرة البحث الرئيسة أواًل:

ضوننيضضض ض لم ضول ب ؿ ضاب ع   ضروب  ضروخط ر  ضاهـ ض ف ضرو     ضاب   ؿ ضم  ر و   
   ج،ض م ضرومب تنضرومخبلعلضول ب ؿض لمضوننبجضرو   يلض رإل   لض لمضذوؾضالضابـض
ضو ض ض حيحيل ضمشنلل ض   ت ضمف ضا      ضبنشأ ضرو    ضونني ضاف ض   ب  ن ضم تتي  ب ني

ضا ا تضنع جضا انضتنر لضمعانلضضافضرو    ض  طضنـضه  نضمفضروتنر    ضروماترف،ض
م ر عضمعافضالضيحعضو ضتر نيضرهبم مجض   وحنر يض  و  ضب ترتضتروعابجضن  ضروحي ـضب  ،ض

ضرو    ضونني ضوبك يف ضرومخبلعل ضرومب تن ضمف ضذوؾ ضوننيضضاي  ض ضض. ران ضوإف ضرألمن ن ف
ضم  ضببطلب ضول    رو    ضروال مل ضروم  نر  ضمف ضم  ل ضاومض، ضرون  ع ضذوؾ  يبطلب

 :ب تنضرالبيلروم
 .رومال ظلضروتقيحلضولمشنال ضرومنب طلض م  ؿضروبخبص ا1
 .روحنر يضرو ظيعيلضرون قتي ا2
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 .رون  عضاومضرأل  بذيضرومبخبباف ا3
ضا  ر نض لح  ضرومن قشلض رونت ر ض رومؤبمنر ضروعلميلضرومنعحتيضو ضرو  مع  ض ا4

 .رو    ضروبعليميلضرومخببل
 . روتنر   ضرو   حلضرومنب طلض عننيضرو   روبعنؼض لمضرومنر عض ا5
ض طبيعلض ا6 ضرومنب طل ضرو   يل ض رالخب  نر  ض رومح ايس ضرألت ر  ض  ؿ ضرونؤيل  ر ح

 .رو   
 .روبأكتضمفضامن نيلضبطبامضروعننيض م ني  ض من ني  ض ا7

 ثانيًا: صياغة عنوان البحث:

 بػي رلض نػ رفض ػالضونػنيضخطأضش  عضبافضن انضمفضرو ػ   افضافضابػتاض   ػجضهن ؾض      
م  حل،ض يبنببض لػمضذوػؾضافضا بػنضنع ػجض لػمضرإل  ػ سض مشػنلبجضرو   يػلض ب ناػته ،ض

 لمضروبعاتضروعلم ،ضولك ضيبػ غضروعنػ رفض بػ نيضبػ ي لضض هذرضروخطأضالضيعتضمحب ال ض
يعبػػافضافضابػػتاضمػػفضونػػنيضمعانػػل،ض ػػـضب ػػتتضنػػنضرومبااػػنر ضب ػػذمضروعنػػني،ض ػػـضببػػ غضوػػ ض

 ررػػػ لض بػػػذوؾضيػػػأب ضروعنػػػ رفضمعبػػػنر ض ػػػفضمرػػػم فضروعنػػػنيض رومبااػػػنر ضبػػػ نيضمعبػػػنيض ض
 ػفضروعم ميػلضمخببػنر ضوػ ضضرومنب طلضب  ،ضمشبمال ضبترخلجض لمضرومن  ضروم بختـض عاتر ض

وػػ ضاقػػنض ػػتتضضبػي ربجضم  ػػ    ضوػػ ض ػتتضنلم بػػجض  اػػ ضيطػنحضرو   ػػ ض ن رنػػجضمبػ ر  ض
 .مفضروكلم  ضرو ر تي

 لبحث:التعريف بمدلوالت ا ثالثًا: 

 ينطػػ لضذوػػؾض معنوػػلض ررػػ لض ػػفضنيعيػػلضبػػي رلضمحتمػػلضرو  ػػ ض  اػػ ضببػػتاضمػػفض     
روعم ميػػػػلض بنب ػػػػ ضبخب بػػػػيلضرومشػػػػنلل،ض نيعيػػػػلضبػػػػي رلضرأل ػػػػ للضرو   يػػػػلض  ػػػػت ته ض
 ون ر  ض  انلضرو   ض ر  نر ربجااض رأل ػ وابضرإل بػ  يلضروبػ ضيمنػفضر ػبخترم  ضوػ ض

ضرإل  بػػػػ  ض ان ر ػػػػجض ػػػػ ر ضنػػػػ فض بػػػػعي  ضاـضرو  ػػػػ ض ذوػػػػؾضمػػػػفض اػػػػ ضرومعنوػػػػلض مع ػػػػـ 
روحػتنر ضضا ر بتالوي  ضاـضب لاػنض ػ مل ض انػ رعضروحي  ػ  ض نيعيػلضقيػ سض  ػ  ضروب بػانض

 .رو  ترنيلااضاوخضا روعحليلض

 رابعًا:  التعريف بكيفية كتابة البحث
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نب طضنب  ػػلضرو  ػػ ض م م  ػػلضمػػفضروم ػػ نر ضروبػػ ضابعػػافضافضيمبلك ػػ ضرو   ػػ ،ضبػػ
 :روم  نر ضم ضيأب  مفضبافضهذمض

م م  بػػ فضمػػفضروع ػػ نسضرومنب ػػلضوػػ ضب  ػػتضضضر ػػبعم ؿضروع ػػنسضوػػ ضرومنب ػػ  : اضا
ا ػػػتهم ض  وعنبيػػػلض رالخػػػنىض  ولاػػػ  ضرالخػػػنى،ض ببكػػػ فضمػػػفض ال ػػػلضو ػػػ نسضهػػػ :ضو ػػػنسض
رومؤوفض و نسضروعن رفض و نسضروم ر عضاض ي   ضرو    ض م ضانيتمض  ػبضرومؤوػفض
ا ضروعنػػ رفضا ضروم رػػ عض وػػ ض ميػػعضرومنب ػػ  ضب ػػذؼضرؿضروبعنيػػفض ات رب ػػ ضن وػػتنب نض

ؤوعافضرال  نػػػػبضبػػػػتخنضا ػػػػم ؤهـض لػػػػمضا ػػػػم  ض ػػػػ ر ل ـض روعػػػػنبض روشػػػػاخض رال ػػػػب ذض رومػػػػ
روحػػتم  ضب ػػ ضر ػػـضروشػػ ني،ضامػػ ضروعػػنبضروم ػػت  فضوإمػػ ضرفضبػػتخنض أ ػػم   ـضا ضا ػػم  ض
روع  للضرفض  ػت ،ض هنػ ؾض عػضضرال ػم  ضروم ػبع ني،ضوػ فضنػ فضرال ػـضروم ػبع نضاشػ نض

 مفضرو حيح ضواتخنض   مجضروم بع ناضضض

مػػفضروم ػػ نر ضرأل   ػػيلضول   ػػ ض يػػبـضذوػػؾض بػػ نيضم  ػػتيضب  اػػمضروكبػػبض هػػ ض اضب
ينبػػبضر ػػـضرومؤوػػفضضطػػ رؿض مػػنضرو   ػػ ضب   ػػج،ض مػػفضا ػػ وابضب  اػػمضروكبػػ بضروعنبػػ 
نقػػػـضروط عػػػلض رفضضا مبب  ػػػ  ضبنحطبػػػافض ر ػػػـضروكبػػػ بضمبب  ػػػ  ض ع بػػػللض،ض ػػػـضنقػػػـضرو ػػػ  ض

 نقـضروبع لارون شن،ض ـضرو نلض،ض ـضضا ض  ت (ض،ض ـضمن فضرونشن،ض ـضترنضرونشن

،ضض5(ضتاضدمحمض بػػػػتضرو ماػػػػت:ضرو  ػػػػ ضروعلمػػػػ ضوػػػػ ضروتنر ػػػػ  ضرال الميػػػػل،ضط1م ػػػػ ؿض:ض 
و ػػ ضب  اػػمضروكبػ بضرأل نبػػ ضامػػ ضا ػ وابضض. 319،ضصض2115روحػ هني،ض ػػ وـضروكبػب،ض

 :نم ضيأب 
 (1) Webster’s Desk Dictionary of the English Language, New 

York, Portland House, 1990, P.291. 

 Ibid  ي ػبضافضابعػػنؼضرو   ػػ ض لػػمض عػػضضرالخببػػ نر ضرأل نبيػػلضونلمػػلضضض
  هػ ضبعنػ ضرومبػتنضرو ػ بم،ض  نوػ   op.cit   هػ ضبعنػ ضرومبػتنضنع ػج،ض نلمػل

S.L وكلمب ضرخبب نر ض Sine, Loco  الضت فضمن ف،ض  نو S.D  رخببػ نرضوكلمبػ 
Sine, Date  الضت فضبػ نيخ،ض  نوػ S.N  رخببػ نرضوكلمبػ Sine, Nomine الض

 .ت فضمؤوف
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ضبػػػبضوػػػ ضن  يػػػلض   ػػػجضق  مػػػلض ػػػ ومنر عيبعػػػافض لػػػمضرو   ػػػ ضافضين ض ،ض اػػػ ضيحػػػـ 
(ضوينبػػػبضرومنر ػػػعضروعنبيػػػلض ػػػـضي ػػػ نضا ػػػم  ض ضػض،بػػػ اض،ضبض،ضضه   يػػػ  ضضببنباب ػػػ ضبنبا ػػػ  ض

ضرومػػؤوعافضمنب ػػلضه   يػػ  ،ض ػػـضرومنر ػػعضرأل نبيػػلض ػػـضي ػػ نضا ػػم  ضرومػػؤوعافضمنب ػػلضبنبا ػػ  ض
 .ول ن ؼضرأل نبيل،ض بأخذضانق ـضرومنر عضب ل ال ض ر تر ضضب ع  ضض  ضه   ي

   كيفية كتابة الدراسات والبحوث السابقةعمى تعرف الخامسًا: 

انػػػجضمػػػفضرورػػػن نلضافضبكبػػػبضض ـ هنػػػ ؾضلنر ضويمػػػ ضابعلػػػمض نب بب ػػػ ضاذضاػػػنىض عرػػػ     
 تـضرػن نيضذوػؾض بخ بػلض نػتم ضض ـ ينىض عرض،رومنر عضروعنبيلض ـضرومنر عضرأل نبيل

منب طػػلض م رػ عضنع ػػجض ػـضيعػػنضضضن  ضم ػيم ػ نضرو   ػ ضتنر ػػ بجضرو ػ  حلضوػػ ضبػ نيض
ألهػػـضروتنر ػػ  ضروػػ رنتيضوكػػنضم ػػ نضمبانػػ ضهػػتؼضنػػنضتنر ػػلض ات رب ػػ ض  عػػتضرالنب ػػ  ضمػػفض

 ػػػجضروبشػػػ  جض رالخػػػبالؼضبػػػافضتنر ػػػبجضا ضتنر ػػػلضنػػػنضم ػػػ نضابعػػػافضافضا رػػػحضرو   ػػػ ض
 جضرإلوػ تيضمػفضهػذمضروتنر ػ  ض ذوػؾضوػ ضبػ نيضبعلاػمض ػ ـض لػمضا ض  حلض ض روتنر   ضرو 

ضتنر ػػ  ضروم ػػ ن،ض وػػ ضن  يػػلض ػػنضضروتنر ػػ  ضرو ػػ  حلضابعػػافضافضيعلػػمضرو   ػػ ضبعليحػػ  ض
 . جضرال بع تيضمن  ضو ضم  ؿض   جا ضض لمضروتنر   ضرو   حلضم ر   ضض  م  ض

 سادسًا:  التمكن من مهارات التمخيص واالقتباس

ومفضابن ضا   ي  ضرو   ضروعلم ضافضينػ فضوػتىضرو   ػ ضقػتنيض لػمضروبلخػيصض       
  وعننيضاكمل  ض طنيحلضنليلض رو تؼضمن  ض روب ل نضروػذلضاػنبطضبػافضضطلبضاتنرك  ضبروذلضا
ذرضمػػ ضضابإا ػ  ضوفونػ نضت فضاخػػالؿض ػ ومعنمض   وبػ و ضبػػي رلضببػ نضمنب ػػ  ضض،رألونػ ن  ر 

 ض---ال ػػػأضاوػػػمضر ػػػبخترـض المػػػ  ضروبنبػػػيصض و ػػػأضرو   ػػػ ضاوػػػمضروبلخػػػيصضوإنػػػجضالض
 وكفضاذننضروعحنر ضملخبلض يشانضاومضر ـضرومن عضت فض الم  ضبنبيص،ضامػ ض نػتض

وػػػ ضرخبيػػػ نضضرالقب ػػػ سضوػػػإفضرو   ػػػ ضي ػػػبعافض أونػػػ نضراػػػنمضوػػػذرضابعػػػافضافضينػػػ فضتقيحػػػ  ض
رالقب ػػ سضرومن  ػػبض مبػػتنمضرألبػػل ،ضمػػعضروتقػػلضوػػ ضرخبيػػ نضهػػذرضرومبػػتنض روبأكػػتضمػػفض

بػػػنعسضضاهمابػػػجض رالقب ػػػ سضن  ػػػ فضرقب ػػػ سضم  شػػػنض هػػػ ض مليػػػلضنحػػػنضنػػػصضمنبػػػ بضبم مػػػ  ض
ونػػػ نضروشػػػننض روكيعيػػػلض رالقب ػػػ سضراػػػنضروم  شػػػنض ويػػػجضقػػػتضي ػػػبعافضرو   ػػػ ضبػػػ عضضرأل

مػفضض و ض  ال ضرالقب  سضا بض لمضرو    ضرفضابمنفضوك ببضمعافض يعاتضبي رب  ،
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االضيشػػ مضمعنػػمضهػػذرضض  ليػػج ػػبيع ب(ضم ػػ نر ضروبلخػػيصض رالقب ػػ سض أ ػػل بض تاػػتض رال
ض عػػضضرو ػػ   افضبنحػػنضبػػع   ضمػػفضنبػػبضبػػنعسضروػػنص،ض هػػذرضوػػيسض روػػنصاض قػػتضيحػػـ 

 حتنضم ضه ض نقلض لميل،ض مػفضروم ػـضرإلشػ نيضاوػمضانػجضا ػبضاالضا يػتضرالقب ػ سضض  ضرقب   
 ػػػفضنبػػػفضبػػػع لضوػػػ ضرومػػػنيضرو ر ػػػتي،ضاذرضنػػػ فضرالقب ػػػ سض ال ػػػلض ػػػط نضا رػػػعضبػػػافض

ذرضنػػ فضانبعػػلض ػػط نضوػػالضا رػػعضبػػافض المبػػ ضبنبػػيص،ضببػػنؾض المبػػ ضبنبػػي ص،ض ر 
م  و  ضوب رحضرونصضرومحب س،ضاذرض رت ضروم تيضروعلميلضرومنرتضرقب   ػ  ض لػمضبػع لض
والضا   ضول    ضرالقب  سضرو نو ضبنضا بضبي رلضروم تيضرومحب  لض أ ػل  جضروخػ صض

ذرض ػػػذؼضرو    ػػػ ضمػػػفضرو ملػػػلضرومحب  ػػػلض   إلشػػػ نيضاوػػػمضرومبػػػتنضروػػػذلضرقبػػػ سضمنػػػج،ض ر 
ض عضضروكلم  ضيرعض ال ضنح طض ااا(ا
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