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اسم المادة

منهج بحث علمي

مقرر الفصل
اهداف المادة

يتعلم الطالب كيفية إعداد بحث بكافة مخرجاته من صفحة العنوان الى

التفاصيل االساسية للمادة

أعطاء مادة نظريه توضح كيفيه أعداد بحث بكل تفاصليه
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تعريف البحث العلمي
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صفات الباحث العلمي
مراحل البحث العلمي
خطوات البحث العلمي
لغة البحث العلمي
نقطة البحث والعنوان
دور البحث العلمي في تقدم الفردواالسره
والمجتمع
طرق ومناهج عامه للبحث العلمي
نموذج تطبيقي لمخطط نقطه بحثيه
مصادر ومراجع أساسية للبحث العلمي
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أعداد الطاقات البحثية
أنماط االقتباس
ترتيب البطاقات
عطلة نصف السنة
كتابة مسودات البحث
خاتمه البحث
ضبط األعالم
ترتيب اإلعالم
فهرس المصادر والمراجع
مقدمة البحث
فهرس المحتوى
نموذج تطبيقي
صفحة الغالف
نموذج تطبيقي لصفحة الغالف
مصادر المعلومات
اإلحصاء
خطة بحثيه(أعداد)
لغة ألكتابه
ترتيب الفصول
المناقشة
توقيع العميد :

المالحظات

