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  3أسئهت انًجًىػت 

 / اجب ػٍ االحٍ: 1انسؤال 

 ػشف انًُهج انؼهًٍ. (1

 ػذد فقظ انً انهذف يٍ انؼهى. (2

 يب انًقصىد ببنبذىد انىصفُت. (3

 يب هٍ يببدئ انخفكُش انؼهًٍ ، وضخ رنك ببػطبء حؼشَف نكم يبذئ. (4

 يب هٍ ػىائق يُهج دساست انذبنت؟ (5

 

 بًبرا َخضًٍ كم فصم يٍ فصىل انبذذ انؼهًٍ؟/ وضخ يب انًقصىد بًهخص انبذذ ، و  2انسؤال 

 

 انؼهًٍ.انًُهج ( : ػشف 1/ ) 1اإلجببت : انسؤال 

يىقاف  أٌانطشَقت انخٍ يٍ خالنهب ًَكُُاب انىصاىل اناً انذقُقات فاٍ هى  (Scientific Methods) انًُهج انؼهًٍ(: 21حؼشَف)

 وحؼًًُهب نُصم انً يب َسًً ببنُظشَت. أخشييٍ انًىاقف ويذبونت اخخببسهب نهخأكذ يٍ صالدُخهب فٍ يىاقف 

 ػذد فقظ انً انهذف يٍ انؼهى.( : 2/ ) 1اإلجببت : انسؤال 

 (Understandingاوالً : انفهى )

 (Forecasting) انخُبؤ:  ربَُبً 

 (Control) انسُطشة:  ربنزبً 

 يب انًقصىد ببنبذىد انىصفُت.( : 3/ ) 1اإلجببت : انسؤال 

  (Descriptive Researches) انىصفُت: انبذىد  سابؼبً 

وانبذذ نًشبكم حى حذذَذ يىضىػهب وطبُؼخهب يذبونٍُ ضًٍ هزا انُىع يٍ انبذىد  وهٍ انبذىد انخٍ حهخى بؼًهُت انذساست

االهخًبو بؼًهُت وصف انًشكهت بصىسة يكزفت وواسؼت ودقُقت ػٍ طشَق اسخخذاو انطشائق انخبصت بزنك وهٍ انطشائق انؼًهُت 

 .انًخبؼت فٍ انؼًم وانذساست وانخذهُم

 يب هٍ يببدئ انخفكُش انؼهًٍ ، وضخ رنك ببػطبء حؼشَف نكم يبذئ.( : 4/ ) 1اإلجببت : انسؤال 

 :هًبً يبذئٍُ سئُسٍُُ َسخُذ ػهاٌ انخفكُش انؼهًٍ  يببدئ انخفكُش انؼهًٍ:

ٌّ وجىد انًشكهت هى انذافغ انىدُذ إلَجبد دّم نهب (Problem) انًشكهت:  .إ

حذذد نهببدذ كُف ًَكٍ اٌ َُجخ او َفشم فٍ االسخجببت انًُبسبت ، وببنخبنٍ فؼهً انببدذ اٌ َخىصم انً انُخبئج  (Plan) انخطت:

 ببحببع يشدهخٍُ : يشدهت انبذذ ويشدهت انبشهبٌ.
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 يب هٍ ػىائق يُهج دساست انذبنت؟( : 5/ ) 1اإلجببت : انسؤال 

 َؼبٍَ يٍ انسهبُبث انخبنُت:دساست انذبنت يُهج اٌ 

 حؼًُى َخبئج دساست دبنت يذذدة ػهً دبالث اخشي يشببهت ، ورنك بسبب حغُش انظشوف انًذُطت ببنذبنت ببسخًشاس.صؼىبت  (1

 وجىد حذُز شخصٍ يٍ قبم انببدذ ػُذ حذهُم دساست انذبنت. (2

 

 بًبرا َخضًٍ كم فصم يٍ فصىل انبذذ انؼهًٍ؟وضخ يب انًقصىد بًهخص انبذذ ، و /  2اإلجببت : انسؤال 

 (bstractAesearch R: )يهخص انبذذ

بًؼًُ اٌ َبٍُ اهًُت انبذذ  ، وَجب أٌ َخصف هزا انًهخص ببنشًىلهبخقذًَهب ػٍ بذز انببدذَقىو  يخخصشةنًذت  ػببسة ػٍ

َقىو انببدذ بذساسخه ، وبهزا ، ورنك نكٍ َسخطُغ انقبسئ أخز فكشة ػبيت ػٍ انًىضىع انزٌ ويجبل يشكهت وسبب اخخُبس انبذذ

، وببنخبنٍ  نًب َبذذ ػُه   فٍ دبل كبٌ غُش يالئًبً  فُقىو بذساسخه أو َبخؼذ ػُه   َسخطُغ انقبسئ حذذَذ يب إرا كبٌ هزا انبذذ يفُذ نه  

  .َكىٌ قذ وفش انىقج وانجهذ ػهً انببدزٍُ

 

 ػبدة َخكىٌ انبذذ انؼهًٍ يٍ اسبؼت فصىل 

 يقذيت ػٍ انبذذ ، وػهً انًؼهىيبث انخٍ حخضًٍ انًشكهت انشئُسُت فٍ انبذذ انؼهًٍ.انفصم االول: َخضًٍ 

 انفصم انزبٍَ: َخخص ببنجبَب انُظشٌ 

 انفصم انزبنذ: َخخص ببنجبَب انخطبُقٍ

 انفصم انشابغ: اسخؼشاض الهى االسخُخبجبث انخٍ حىصم انُهب انببدذ وطشح انخىصُبث انخٍ نى َخى ركشهب فٍ انبذذ. 

 

 

 


