
0402724 Research Methodology 

 (3 credit hours) 

 This course aims to provide a solid foundation in conducting quality research at 

post-graduate level (especially at Master level) in the fields of science and 

engineering. Students learn how to carry out different stages of scientific research 

staring from formulation of research idea and finishing by write up and presenting of 

a technical report. Scientific research methods and their implications at different 

stages of the research process will be studied. Emphasis will also be placed on how 

to locate and make the best use of relevant sources, the development of a positive 

attitude toward research, the appreciation of scientific values (integrity, ethics, 

originality and academic freedom) and developing skills in the use of appropriate 

academic genres (research proposals, different types of report, journal papers, 

thesis) employing an appropriate format, style and language. The use of information 

technologies at all stages of research (on – line literature search, data processing 

written communication and presentations), hypotheses tests, Multivariate analysis 

techniques, computer role in research, measurement and scaling techniques, 

methods of data collection, references systems, and other contemporary methods 

will also be considered together with a range of practical applications. 

 منهجية البحث العلمي 0402724  

 ساعات معتمدة 3

من  واالنتهاءمن صياغة الفكرة في هذا المساق يتعلم الطالب كيفية تنفيذ مراحل مختلفة من البحث العلمي بدءا  

أعضاء  البحث عن طريق الكتابة حتى عرض تقرير تقني, وبطبيعة الحال في شكل محاضرات تدرس من قبل

والدراسات المختلفة في حالة  األبحاثستقدم أنواع مختلفة من  التيهيئة التدريس ودعت مكبرات الصوت 

مشاريع  األقلهندسة الطاقة كجزء من البرنامج الدراسي والطالب سوف تقوم واحدة على  مجاالتمتقدمة من 

 األدبياتشكلة واستكمال مراجعة بحثية صغيرة تحت إشراف أعضاء هيئة تدريس لمعرفة كيفية تحديد الم

ذات الصلة  االنترنتالمختلفة بما في ذلك استخدام الموارد القائمة مجلة الهندسة فهرسة وغيرها من مصادر 

نظم وأدوات القياس, واقتناء المعلمات ديناميكية السوائل الحرارية, وعناصر التصميم الفني والرسم,سيتم عرض 

الى ذلك سيقوم الطالب على اكتساب المعرفة في كيفية  باإلضافةجهزة التصنيع). عناصر التصنيع الميكانيكي (أ

والهيكل العام لتقارير مشروعهم  ,استخدامها في مشاريعها مناسبة حلول التحليلية والعددية والطرق التجريبية

التجريبية والنتائج  تواإلجراءاالتالية: الملخص, المقدمة, التحليل, ووصف التجربة,  األقسامعلى  داللةتتضمن 

 .والتوصيات, وأخيرا المراجع االستنتاجاتومناقشة 


