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مقدمة
البحث العلم��ي أو البحث بالطريقة
العلمية هو س��لوك إنس��اني منظم
يهدف اس��تقـصاء صـح��ة معلومـة
أو فرضـي��ة أو توضـي��ح ملوقـ��ف أو
ظـاه��رة وفهـ��م أس��ـبابها وآليـ��ات
معاجلتها أو إيجاد حل ناجح ملش��كلة
مح��ددة تهم الفرد واجملتمـ��ع ،كما إن
نظم جلمع
البحث العلمي أس��لوب ُم ّ
معلومات موثوق��ة لتدوينها وحتليلها
حتلي�لا ً
موضوعيا ً وفق طرق وأس��اليب
ّ
علمي��ة معروف��ة للتأكد
ومنهجي��ة
ّ
ّ
م��ن صحته��ا أو تعديله��ا أو اإلضافة
عليها؛ وذلك إلثبات أو التنبؤ بقوانني أو
نظريّات ،واإلجابة على أسئلة البحث.
هدف العام
تنمية مه��ارات إع��داد وكتابة البحث
العلمي بطريقة صحيحة.
الأهداف التف�صيلية
تنمي��ة مهارات املش��اركني ف��ي اعداد
البحوث و التقارير العلمية.
9 9املعرف��ة واإلمل��ام بعناص��ر البحث
العلمي ومناهجه.
9 9تنمي��ة مه��ارات املش��اركني ف��ي
أساليب جمع املعلومات وحتليلها.
9 9نش��ر ثقاف��ة البح��ث العلم��ي
بالسلطنة

مو�ضوعات احللقة
-1البحث العلم��ي :مفهومه وأهدافة
وأهميت��ه ف��ي التنمي��ة والتطوي��ر
االجتماع��ي ،الطريق��ة العلمي��ة
وخطواتها
-2االطار النظري ،مكوناته ومصادره
-3البحث التجريبي ومتطلبات إجرائه
-4البح��ث النوع��ي واس��تخداماته
وخصائصه
-5كتابة تقرير البحث وقواعد الكتابة
العلمية وفق نظام ()APA
-6املشروع التطبيقي:
حتديد املشروعاتجمع البيانات ومعاجلتهاعرض املشروعاتالفئة امل�ستهدفة
املوظفني الذين تقتضي أعمالهم
إعداد وكتابة البحوث العلمية ممن
ميتلكون املعرفة واخلبرة السابقة في
مجال كتابة البحث العلمي.
مدة احللقة التطبيقية
(  ) 20ساعة تدريبية موزعة على ( ) 5
أيام  ،بواقع (  ) 4ساعات يومياً.

التكلفة املالية
 2009 9ري��ال للفرد ( .عند ترش��يح 3
مش��اركني س��يتم من��ح مقعد
مجاني)
9 9تش��تمل التكلفة أدبي��ات احللقة
( كمل��ف املتدرب وامل��ادة العلمية
والشهادة ) واإلفطار.
9 9يحصل املشارك بعد نهاية احللقة
على ش��هادة معتمدة من معهد
اإلدارة العامة.

ملخ�ص ال�سرية الذاتية:
د .عبد احلميد �سعيد ح�سن
املعلومات ال�شخ�صية
االسم :د .عبد احلميد سعيد حسن
املؤهل العلمي :الدكتوراه
التخصص الع��ام :اإلحصاء والقياس
التربوي
التخصص الدقيق :القياس النفسي
والتربوي
الرتب��ة العلمــية :أس��تاذ مس��اعد
بجامعة السلطان قابوس
9 9التدريس واألنشطة األكادميية:
9 9تدريس املقررات اجلامعية:
9 9مق��ررات ف��ي مس��توى الدبلوم
		
والبكالوريوس.
مس��توى
ف��ي
9 9مق��ررات
املاجستير.
9 9اإلش��راف على الرسائل العلمية
(املاجس��تير
ومناقش��تها
والدكتوراه).
9 9قدم العديد من البرامج التدريبية
و االستشارات و أوراق العمل.

