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Module Description
Geographical Research Methods
Credit:2
This course is concerned with the process
of undertaking a research project. It is
designed to guide the student through all
aspects of the research process, from
nurturing of ideas and development of a
proposal to the design of an enquiry, the
generation and analysis of the data, the
drawing of conclusions from results and
the
presentation
of
findings,
cartographically and written form. In
essence, the aim is to take the student
from a novice researcher towards being a
competent investigator of independent
enquiry to be embodied in submitting a
project of his own choice,

يتناول ادلقرر مصادر ادلعرفة العلمية
،ومسلماهتا ومفهوم البحث العلمي ومناهجه
 كما يهتم ادلقرر.وخصائص الباحث
،بالتعريف بعناصر وخطوات البحث العلمي
 وصياغة،مبا يف ذلك حتديد ادلشكلة
، ووضع التساؤالت والفرضيات،األهداف
،وحتديد مصادر ادلعلومات وطرق مجعها
واستخدام الربامج اإلحصائية يف معاجلة
ًالبيانات ووصفها وحتليلها ومتثيلها بيانيا
 وينتهي. وكتابة التقارير ادلرتبطة هبا،ًوخرائطيا
.ادلقرر مبشروع تطبيقي
: أهداف المقرر

Module Aims
To acquaint the student with the process
of scientific research, its concepts,
approaches and attributes.
Identify the methods and tools used in
scientific research, especially sampling
design and methods of acquisition of data

Identify the authentication methods in
scientific research.

.التعرف على مناهج البحث العلمي وخطواته
التعرف على األساليب واألدوات ادلستخدمة يف
 خاصة تصميم العينات وأساليب،البحث العلمي
.محع البيانات
.التعرف على طرق التوثيق يف البحث العلمي

) (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية:مخرجات التعليم
:يفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن يكون قادرا على
Determine the terms, concepts
methods of scientific research.

and
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حتديد مصطلحات ومفاهيم ومناهج البحث

العلمي.
تنفيذ خطوات البحث العلمي وفقا خلصائص
الباحث األمني.

Implementation of the steps of scientific
research and to learn being honest,
reliable and of integrity in doing research.

كتابة التقارير وإعداد البحوث العلمية.

Report writing and preparation of
scientific research.
To develop skills of communication,
cooperation, concern for responsibility,
problem solving, and creative thinking in
the preparation of scientific research.

اكتساب مهارة االتصال والتعاون ،وحتمل
ادلسئولية ،وحل ادلشكالت ،والتفكري اإلبداعي يف
إعداد البحوث العلمية.
الكتاب المقرر والمراجع المساندة:
اسم الكتاب

االجتاهات احلديثة يف

اسم الناشر

اسم المؤلف

الدليمي ،خلف حسني دار صفاء ،عمان

سنة النشر

1428هـ

البحث العلمي اجلغرايف
مطابع الصفا ،مكة
ادلكرمة.

1404هـ

الصنيع ،علي بن عبد
ادلدخل إىل البحث
العلمي اجلغرايف ادلعاصر اهلل
البحث العلمي:
مفهومه ،أدواته،
وأساليبه

دوقان ،عبيدات
وآخرون

دار أسامة ،الرياض

1997م.

مقدمة البحث العلمي

عسكر ،علي

كلية الفالح ،الكويت1418 ،هـ
ط2

منهجية وأساليب
البحث العلمي وحتليل

القاضي ،دالل وآخرون دار احلامد ،عمان

2008م

البيانات باستخدام
الربنامج اإلحصائي
SPSS

مناهج وأساليب البحث رحبي ،مصطفى وآخرون دار صفاء ،عمان

2000م

دار احلامد ،عمان

2009م

أساليب البحث

النجار ،فايز مجعة

العلمي :منظور تطبيقي
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