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للبحثالتحضيربدايةفيالباحثحال
العلمي



مفهوم الفكرة البحثية

فكار تتضمن األ, تتم عن عملية تفكير منظمة , تصور مبدئي محكم لموضوع البحث 

.األولية التي يعتزم الباحث تحقيقها وكيفية تحقيق ذالك

تجيب من خالله 

لية؟لإلجراءات العمالمبدئيالمستهدفه؟ وماهي منهجيتك ؟ وماهو تصورك الفئةماللذي تعتزم عمله؟ ولماذا؟ ومن 



مصادراختيار الفكرة البحثية 

االهتمامات الشخصية                               مكان العمل أو المجتمع 

مراجعة األبحاث العلمية                              المشرف األكاديمي 

الكتب المرجعية المتخصصة                           المؤتمرات العلمية

قادة البحث                                              شبكات التواصل 



قابلة للبحث

 مثيرة الهتمام الباحث

توفر المصادر

تمثل موضوع محدد

تفتح افاق بين التخصصات المختلفة

 ذو قيمة وفائدة علمية

مرتبطة بنظريات علمية

تتفق مع قدرات الباحث وإمكانياته

سمات الفكرة البحثية الجيدة



الخطوات اإلجرائية الختيار الفكرة البحثية

الخطوة الثالثة
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الخطوة الخامسة
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يريا تجربتي في البحث العلمي في مجال البكت
الجزيئي الطبي

المبادئاألفكار

األشخاص

المالحظاتالتجارب



Observation
المالحظه



األفكار بواسطة قراءة بعض

المراجع 
(  تم اختيار الموضوع العام)

اغالتهاب السحايا في الدم



Thursday 22nd December 2011  
2nd case

Wednesday 19th December 2011

البداية 
العملية



Q1. Was it really Cronobacter ?

ةالتجربة العملي

What have I done?



CC4

ST7

ST8

This established the clonal lineage of CC4 as being highly associated 
with neonatal meningitis.

Three of the infants were meningitic, and two died; CDC 2011

Infections in neonates are of high concern, the risk for associated 
severe brain damage

Why this strain collection are 

important? أهميتة العينات التي تم اختبارها

حايا هي األشد تأثيراً نظراً لظهورها في حاالت التهاب السC. Sakazakiiأن الساللة من نوع 

.الذي يؤدي إلى وفاة المواليد حديثي الوالدة على وجه الخصوص

طار والجدير بالذكر أن األبحاث التي أجريت خالل الثالث سنوات الماضية في عدد من أق

العالم، قد برهنت على أن أسباب معظم حاالت مرض التهاب السحايا الذي يصاب به 

ة وراثية األطفال، وبخاصة حديثي الوالدة على وجه التحديد، تتصل من حيث المنشأ بسالل

وهذه السالسة موجودة في بكتيريا ،’ST4‘أو  ’Sequence Type 4‘تدعى 

(Cronobacter Sakazakii).



Tissue culture



النشر





.  بإتاحة الفرصة البحثية وفرصة االبتعاث الكمال الدراسة البحثية والحصول على الدراسات العلياتمكين المرأه يكمن 

ول على فأنت على استعداد إلجراء بحثك العلمي اللذي هو مشروعك النهائي في رحلتك للحص,عندما يمكنك اإلجابة عن األسئلة التالية 

:الدرجة العلمية

ماهي المشكلة التي تريد حلها؟

من يهتم بهذه المشكلة؟

ماللذي فعله األخرون لحل هذه المشكلة ؟

مالجديد في منهجك؟

كم من الوقت سبستغرق بحثك؟

بالعزيمة والشغف وحب التخصص واإلخالص والتوكل باهلل ستنالين أفضل ماتتمنين ,, أخيراا

الخالصة


