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 صنوان البحث
  :باللعظ الطربيظ

  :باللعظ اإلنكليزيظ

 مطلومات البحث
  :فاألستاذ المشراسم 

  :اسم الطالب

 

جامطظ ذي قار /كليه التمريض  
 

سئلظااال المحور ت الدرجظ  القصوى   الدرجظ المططاة 

1.  

 العنوان

 الدراسة موضوع العنوان يعكس هل 
 الموضوع طبيعة عن معبرا العنوان هل   
 الدراسة مفردات الهم شامل العنوان هل 
 وطبيعلللللللة لم لللللللال ودقيقلللللللا ملللللللو  ا وصلللللللفا يعطللللللل  العنلللللللوان هلللللللل 

 الموضوع
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2.  

الموضوع اختيار  

 هل الموضوع له اهمية ف  م ال الدراسة 

 هل الموضوع ذا قيمة علمية ف  م ال تخصص الباحث 

  هللللللل الموضللللللوع مرتبطللللللا بطبيعللللللة الم تملللللل  الللللللذ  يعللللللي  فيلللللله
 الباحث

  للموضوع المختارهل المصادر العلمية والمرا   متوفرة 

5 

 

3.  

 المستخلص

 هل المستخلص يعط  فكرة شاملة حول الدراسة . 

 ة البحث عمليا ف  المستخلصميهل تم ذكر اه . 

   هللللل تللللم صللللياحة المسللللتخلص حيللللث يعكللللس صللللورة اهللللم النتللللا 
. 
  هلللللللللل المسلللللللللتخلص مفهلللللللللوم وواضللللللللل  وعلللللللللل  صللللللللللة و يقلللللللللة

 بمشكلة البحث.
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4.  

الدراسة مقدمة  

  بالموضوع ارتباطا مباشراهل المقدمة مرتبطة 

  ف  البحث األساسيةهل يتض  ف  المقدمة المتغيرات 

  هللللللل يتضلللللل  فلللللل  المقدمللللللة شخصللللللية الباحللللللث مللللللن حيللللللث اللغللللللة
 واألسلوب

 هل المقدمة يتض  فيها اهم نتا   الدراسات السابقة 
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5.  

الطالب القاء طريقة  

  وأهدافه(مبررات البحث  ( األلقاءمقدمة 

   (اإليجازوضوح م   )عرض العمل 

    الجاااااااداو   اسلللللللتخدام  ،اإليجاااااااازالوضلللللللوح مللللللل  )علللللللرض النتلللللللا

 (بيانية رسومات

  ربللللللط النتللللللا   ببحللللللوث سللللللابقة ، تفسلللللليرات منطقيللللللة ) المناقشللللللة
   (للنتا  
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جامطظ ذي قار /كليه التمريض  

 
 المحترمين  لجنظ المناقشظ ء السادة اصضا

 

6.  

البحث اهداف  

  هللللللللل اهللللللللداف البحللللللللث محللللللللددة وواضللللللللحة ومصللللللللاحة بطريقللللللللة
 مباشرة

  هللللللللل اهللللللللداف الدراسللللللللة تبللللللللر  عناصللللللللر ومتغيللللللللرات الدراسللللللللة
 األصلية

  والمشاااااااا  ت األساااااااا ابهللللللللل كشللللللللفت اهللللللللداف الدراسللللللللة عللللللللن 
 المرتبطة بموضوع الدراسة

  هلللللللل اهلللللللداف الدراسلللللللة تفيلللللللد المسللللللل ولين فللللللل  اتخلللللللاذ القلللللللرار
 السليم ف  المشكلة البح ية
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7.  

السابقة الدراسات  

  من ت ارب وخبرات الباح ين السابقين االستفادةهل تم 

  منهللللللا  واالسااااااتفادةهللللللل تللللللم توديللللللف نتللللللا   الدراسللللللات السللللللابقة
 ف  الدراسة الحالية

 هل تم تصنيف الدراسات السابقة لمحاور وابعاد اساسية 

  هلللللللل تلللللللم مقارنلللللللة النتلللللللا   مللللللل  الدراسلللللللات السلللللللابقة وا لللللللراء
 مفاضلة بينهما .
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8.  

والمعال ة  النتا  

 اإلحصا ية

   المناسلللللبة لطبيعلللللة البحلللللث  اإلحصاااااا ية األسااااااليةهلللللل تلللللم تطبيللللل
 الحال 

  مكمللللللللة ل انلللللللب ميلللللللدان  مهلللللللم فللللللل   اإلحصاااااااا يةهلللللللل المعال لللللللة
 الدراسة

  العلميلللللللة السلللللللليمة فللللللل  تفسلللللللير  األسااااااااليةهلللللللل تلللللللم اسلللللللتخدام
 النتا  

  من النتا   لمعال ة مشكلة واقعية  االستفادةهل تم. 
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9.  

اوالمقترحات التوصيات  

 هل التوصيات مفيدة ف  م تم  الدراسة 
  هلللللللل تضللللللليف التوصللللللليات معرفلللللللة علميلللللللة  ديلللللللدة فللللللل  م لللللللال

 التخصص
 هل التوصيات مرتبطة بطبيعة الموضوع ومشكلة البحث 
 هل التوصيات موضوعية وبعيدة عن التحي  الشخص 
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11.  

 المرا  

  مرتبة بشكل علم  صحي 

  حدي ة وعددها كاف 

  دقيقة ومكتملة البيانات لكل مصدر. 
 .التو ي  داخل متن الدراسة 

4 
 

   %50 من للمناقشة النها ية در ة

  المشرف قبل من تملئ % 50من التخرج روعمشل السع  در ة

  االمتحانيه الل نة قبل من تملئ %000 التخرج روعمشل النها ية در ة

 التاريخ     التوقيع االسم 

 :الطضو االول
   

    :الطضو الثاني

    :اللجنظ رئيس


