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  : أهمية البحث العلمي للطالب

، أمنا الغاية منها تعويد الطالب على التنقيب عن احلقائق  امعةإن البحوث القصرية اليت يكتبها الطالب يف اجل

وميكن تلخيص األهداف الرئيسية لكتابة األحباث إىل . آفاقا جديدة من املعرفة والتعبري عن آراءه حبرية وصراحةواكتشاف 

  :جانب ما ذكر يف

  .إثراء معلومات الطالب يف مواضيع معينة -١

  .االعتماد على النفس يف دراسة املشكالت وإصدار إحكام بشأا -٢

  .املعتمدة يف كتابة البحوث إتباع األساليب و القواعد العلمية -٣

  .التعود على استخدام الوثائق و الكتب ومصادر املعلومات والربط بينهم للوصول إىل نتائج حمددة  -٤

  .التعود على معاجلة املواضيع مبوضوعية ونزاهة ونظام يف العمل -٥

  .التعود على القراءة وحتصني النفس ضد اجلهل -٦

 
 


