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 المالحظات المادة العلمية  المادة النظرية  التاريخ
   الفكر مفهومه وعالقاته بالبحث  االسبوع االول  1

   تصنيف البحوث العلمية وانواعها  االسبوع الثاني  2

   منهج البحث التاريخي  االسبوع الثالث  3

الدراسات المسحية منهج البحث الوصفي/ االسبوع الرابع   4

 ودراسات النمو 

  

   منهج البحث التجريبي في دراسة االعمال الفنية االسبوع الخامس  5

   الدراسات االرتباطية  -تحليل العمل االسبوع السادس  6

 والتحليل البنائي في دراسة االعمال الفنية  –تحليل المحتوى  االسبوع السابع   7

   امتحان شهري االسبوع الثامن   8

   لماذا البحث  االسبوع التاسع   9

   البحث والحضارة  االسبوع العاشر  10

   اهداف البحث العلمي  االسبوع الحادي عشر  11

االحساس   -خطوات الدراسة في البحث العلمي االسبوع الثاني عشر  12

 وضع الفروض  -بالمشكلة

  

   تنفيذ الخطة  -وضع خطة الدراسة االسبوع الثالث عشر  13

   مشكلة البحث واهميته والحاجة اليه  ا السبوع الرابع عشر  14

 امتحان شهري االسبوع الخامس عشر  15

 عطلة نصف السنة  األسبوع السادس عشر  16

   االطار النظري واساليب كتابته في البحث االسبوع السابع عشر  17

   ثالدراسات السابقة وكيفية كتابتها في البح االسبوع الثامن عشر  18

   العينات -مجتمع البحث  -منهج البحث واجراءاته االسبوع التاسع عشر  19

 -العينات االحتمالية)العشوائية -انواع العينات االسبوع العشرون  20

 الطبقية العشوائية( 

  

   العينات المتعددة المراحل  -العينات المنتظمة االسبوع الواحد والعشرون   21

   طرق االستالل  شرون االسبوع الثاني والع  22

 امتحان شهري االسبوع الثالث والعشرون  23

   االستبيان -ادوات البحث  االسبوع الرابع والعشرون  24

واستمارات تحليل االعمال   –اداة المالحظة  االسبوع الخامس والعشرون  25

 الفنية

  

   اداة المقابلة  االسبوع السادس والعشرون  26

   نتائج البحث ومناقشتها  لعشرون االسبوع السابع وا  27

   االستنتاجات والتوصيات  االسبوع الثامن والعشرون  28

 والملحقات  –المصادر  –المقترحات  االسبوع التاسع والعشرون  29

 امتحان شهري االسبوع الثالثون   30
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