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 علوم اقتصادية : الشعبة.العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية : يدانالم

 اقتصاد نقدي وبنكي  .: التخصص

 2019-2018. : السنة الجامعية        الثالث : السداسي
 

 

 

 

 

 منهجية البحث العلمي   : العنوان

 منهجية. : وحدة التعليم

 02 : المعامل             04:    عدد األرصدة

 ساعات ونصف 04 : الحجم الساعي األسبوعي

 ساعة ونصف     01:  المحاضرة ) عدد الساعات في األسبوع (

 ساعات 03 : أعمال توجيهية ) عدد الساعات في األسبوع (

 /    : أعمال تطبيقية ) عدد الساعات في األسبوع (

 

 

 

 

 -أ–بارة سهيلة أستاذة محاضرة  : االسم، اللقب، الرتبة

 / : تحديد موقع المكتب ) مدخل ، مكتب (

 bara.sou@hotmail.fr     barasouh@gmail.com : البريد االلكتروني

 0661381438 : رقم الهاتف

 05سا المدرج  12.30-11االحد محاضرة من  : توقيت الدرس ومكانه

 02 الفوج 26سا تطبيق القاعة  11- 09.30األحد من 

 01الفوج  30سا تطبيق القاعة  14.00-12.30األحد من 

 

 SYLLABUS  المادة التعليمية  منهاج

مادة التعليميةالتعرف على ال  

التعليمية مسؤول المادة  

mailto:bara.sou@hotmail.fr
mailto:barasouh@gmail.com
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 Pré requis) المكتسبات 

 التعرف على المناهج العلمية المعروفة  

 العامة لتحرير المذكرات والرسائلاكتساب القواعد 

 مادة التعليمية :الهدف العام لل

  مساعدة الطالب في إعداد مذكرة التخرج

 

مع التركيز فقط على األهداف التي  هدافأ 6الى  3) من  : )المهارات المراد الوصول إليها( أهداف التعلم

 يتم تقييمها(

 تعرف الطالب على مختلف مناهج البحث العلمي 

ملخص تمرن الطالب على الطريقة المنهجية في اعداد المذكرة من صياغة العنوان إلى المالحق، واعداد 

 والتحضير للمناقشةالبحث 

 
 

 

 

 مناهج البحث العلمي -

 كيفية تحرير الرسائل العلمية -

 تقارير التربص.كتابة  -

 

 يمكن االضافة في صفحة أخرى، عند الحاجة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مادة التعليميةوصف ال  

مادة التعليميةمحتوى ال  
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 طبيعة االمتحان التقييم بالنسبة المئوية

 امتحان 50%

جزئيامتحان  25%  

 أعمال موجهة 25%

 أعمال تطبيقية -

فرديمشروع الال -  

 األعمال الجماعية )ضمن فريق( -

 خرجات ميدانية -

 الغياب ( /الحضور ) المواظبة -

( هاتحديدعناصر أخرى ) يتم  -  

 المجموع 100%
 

 

 

 

 

 المرجع األساسي الموصى به :  

المرجع عنوان المؤلف دار النشر و السنة  

 دليل إجراءات اعداد مذكرة التخرج إبراهيم بحثي وآخرون المركز الجامعي ورقلة

:مراجع الدعم اإلضافية )إن وجدت(    

األول عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة   

2002مكتبة اإلشعاع مصر  فاطمة عوض صابر وميرفت  
 علي

 أسس ومبادئ البحث العلمي

 عنوان المرجع الثاني المؤلف دار النشر و السنة

2 éme Edition Van Der Maren La recherche Appliquée en 
pédagogique  

 
 

 

 

 

 

 

 طرق التقييم

 المصادر والمراجع
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تاريخال  األسبوع محتوى الدرس 
 األسبوع األول مراحل اعداد البحث العلمي 

 
 -القرءات االستطالعية -تحديد اإلشكالية–اختيار الموضوع 

 صياغة فرضيات البحث
 األسبوع الثاني

 
كتابة –جمع المعلومات وتحليلها  -تصميم خطة البحث ومنهجيته

والتحضير للمناقشة -مراجعة البحث–البحث   
 األسبوع الثالث

إعداد المقدمة العامة بكل عناصرها. -تنظيم البحث   األسبوع الرابع 

االستبيان ، المالحظة-أدوات جمع المعلومات: المقابلة   مساألسبوع الخا 

 األسبوع السادس االقتباس، التهميش، المعاينة 

 األسبوع السابع كيفية كتابة تقارير البحث 

 االسبوع الثامن كيفية اعداد ملخصات العمل )البحث( 

 االسبوع التاسع بداية عرض الطلبة للبحوث )وهي مواضيع المكرات( 

 العاشراالسبوع  تمرن الطلبة على مواضيع مقترحة من األستاذ 

 األسبوع الحادي عشر االمتحان الجزئي 

عشر نياالسبوع الثا امتحان نهاية السداسي   

 - االمتحان االستدراكي 

 


