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Scientific research methods

اهداف المادة

وصف المادة

عدد الساعات النظرية

اإللمام بأساسيات البحث العلمي (التعرف على المشكلة وصياغتها وإعداد
الفروض العلمية الخ)التعرف على أهمية البحث العلمي في حل المشكالت
التعرف على خصائص المنهج العلميالتعرف على صفات الباحث العلمي
التعرف على كيفية صياغة تساؤالت وفروض وأهداف البحثالتعرف على محددات
البحث
أو البحث أو التجربة التنموية هو أسلوب منظم في جمع المعلومات الموثوقة وتدوين
المالحظات والتحليل الموضوعي لتلك المعلومات باتباع أساليب
ومناهج علمية محددة بقصد التأكد من صحتها أو تعديلها أو إضافة الجديد لها ،ومن
ثم التوصل إلى بعض القوانين والنظريات والتنبؤ بحدوث مثل هذه الظواهر والتحكم
في أسبابها
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المنهاج المقرر الجزء النظري
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المراجع الرئيسية مقدمة في البحث العلمي للمؤلف د .رحيم يونس العزاوي
المراجع المساعدة اساسيات البحث العلمي د .منذر الظامن
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