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 ج البحث العلمي وتصنيفها وخطواتها وادواتها .التعريف على مناه : الهدف العــــام

 ي وكتابة البحوث في مجال تخصصه .يكون الطالب قادراً على التفكير العلم : الهدف الخاص

 المفردات النظرية

 االسبوع تفاصيل المفردات

 طبيعة البحث العلمي والهدف من الدرس 
 ف العلم .تعري -انواع المعرفه ، ب -أوالً: المعرفه والعلم ، أ

 انواع البحث : -تعريف البحث . ب -ثانياً : البحث وانواعه وصلته بالمكتبه ، أ
 االول

 الثاني البحث بمعنى التنقيب عن الحقائق . -أ

 الثالث البحث بمعنى التفسير النقدي . -ب

 الرابع البحث الكامل . -ج

 الخامس خطوات التفكير العلمي .

 السادس خطوات اختيار العينه -بمجتمع الدراسه ، ب تعريف العينه وعالقتها -أ

 السابع العينه الممثله . -صعوبات اختيار العينة ، د -ج

انــواع العينــات: العينــه الع ــوائية البســيطه، العينــه الع ــوائيه المنظمه،العينــه الع ــوائيه  -هــ 
 الطبقيه ، العينه العمديه 

 الثامن

 مناهج البحث العلمي وتصنيفها .
 المنهج التاريخي : اصطالحاً ومفهوماً . –الً أو
 -خصــائد دراســه التــاريي وتطبيــق المــنهج التــاريخي،ج -المــنهج التــاريخي واهميتــه،ب -أ

 اهمية البحث التاريخي 

 التاسع 

 العاشر صياغه الفروض . -تحديد الم كله ، ب -خطوات البحث التاريخي : أ

 الحادي عشر دود البحث التاريخي ح -جمع المادة التاريخيه ونقدها ، د -ج
 الثاني عشر المنهج الوصفي : اصطالحاً ومفهوماً  –ثانياً 

 الثالث عشر خطوات المنهج الوصفي ، خصائصه .

 الرابع عشر انواع البحث الوصفي 

 الخامس عشر حدود البحث الوصفي 

طريقــه  -يزاتــه  . بالتعريــف بــالمنهج التجريبــي واهــم مم -المــنهج التجريبــي ، أ –ثالثــاً 
 خطوات تنفيذ المنهج التجريبي . -البح   ث التجريب    ي ، ج

 السادس عشر

 السابع عشر مجتمع البحث واختيار العينه : االختيار العشوائي ، االختيار المنظم ، االختيار الطبقي .

 الثامن عشر المتغير التابع ، المتغير المستقل -أ
 التاسع عشر انواع التصميم التجريبي 

 العشرون التصميم التجريبي ذو الحد االدنى من الضبط  –اوالً 

 

 

 



 

 الحادي والعشرون التصميم التجريبي ذو الضبط المحكم  –ثانياً 

 الثاني والعشرون المجموعة الضابطه  -المجموعة التجريبيه ، ب -أ
 الثالث والعشرون الصدق ، الثبات  -أ

 الرابع والعشرون لضبط الجزئي التصميم ذو ا -ثالثاً 

 هيكلية البحث العلمي . –االختيار البعدي ، ج  -االختيار القبلي ، ب -أ
الخامس 
 والعشرون

 الباحث وادواته 

 المالحظه بانواعها المختلفه 
السادس 
 والعشرون

 السابع والعشرون المقابله ووظائفها ، خواتها اجراء المقابله

 امن والعشرونالث االستبيان وتصميمه
 التاسع والعشرون انواع االستبيان

 الثالثون قواعد وضع عناصر االستبيان 

 

 


