
 

 

  10الفوج                      مقياس منهجية البحث العلمي   تخصص : اقتصاد تأمينات     سنة أولى ماستر         
 تاريخ االلقاء 3الطالب  2الطالب  0الطالب  عنوان البحث الرقم
  / عماري منى السعيد زرد مناهج البحث العلمي 1
  / / بركات هارون البيانات(أدوات وتقنيات البحث العلمي )مصادر وطرق جمع  2
  زروتي حدة  صالح الدين حمودة  لعجال أيوب ث العلميحالعينات والمالحظة في الب 3
  / عطوي آمال فالي عبير خطوات البحث العلمي من تحديد المشكلة إلى تفسير النتيجة 4
  / بشر يسرى شريف خديجة النظرية والفرض والقانون 5
 فيفري 22 / الوافي هشام عمر بن شعبان تصنيف وأنواع البحوث العلمية )مفاهيم وأنواع( 6
  مارس 13 بونيف محمد رضا أمزالي ياسين شريف خليف المعرفة أنواعها ومصادرها 7
  / أوصيف حسام بختي عبد الرؤوف الحقائق العلمية )العامة والجزئية( 8
  / مرزوق حليمة ذوادي سهام األسلوب والمدخل والوسيلة 9
  / زروقي فتيحة قطاف أميرة ف ز منهج البحث التجريبي والوصفي 10
  / عزوز يوسف عبد السالم عبد الباسط أنواع المناهج الوصفية 11
  / عيسى شدوق لعرباوي فيصل أسس التفكير وأدواته 12
  / معمري سعيدة طيباوي مليكة البحث العلمي )ماهيته وخصائصه وطرقه ومراحل إعداده ومصادره( 13
  / مرزوقي أيوب مينعاللي محمد أ ج(العناصر األساسية للمنه-بحث العلمي )أهمية بيان المنهج تصميم منهج ال 14

 

 

 

 

 



 

 

 12الفوج                      مقياس منهجية البحث العلمي   تخصص : اقتصاد تأمينات     سنة أولى ماستر        
 تاريخ االلقاء 2الطالب  0الطالب  عنوان البحث الرقم
  / / العلميمناهج البحث  1
  مكي خولة محروق ايمان أدوات وتقنيات البحث العلمي )مصادر وطرق جمع البيانات( 2
  عيسى أسامةبن  عيشاوي شمس الدين ث العلميحالعينات والمالحظة في الب 3
  شتاح جهينة مكي نجاة خطوات البحث العلمي من تحديد المشكلة إلى تفسير النتيجة 4
  / / النظرية والفرض والقانون 5
  مداني شيمة يطو نسيمة البحوث العلمية )مفاهيم وأنواع(تصنيف وأنواع  6
مارس 13 عياشي يوسف قارة ناصر المعرفة أنواعها ومصادرها 7  
  دحماني فضيلة سعدي سلوى الحقائق العلمية )العامة والجزئية( 8
  بلعلمي فوزية بلفار عفاف األسلوب والمدخل والوسيلة 9
  تميرة كريمة أوصيف سندس منهج البحث التجريبي والوصفي 10
  / / أنواع المناهج الوصفية 11
  خباشة فارس بولعراس أسامة أسس التفكير وأدواته 12
  بن تومي اسالم خضاري محمد لمينل العلمي )ماهيته وخصائصه وطرقه ومراحل إعداده ومصادره(البحث  13
  قفي الحسين بوريس عبد الباسط ج(العناصر األساسية للمنه-بحث العلمي )أهمية بيان المنهج تصميم منهج ال 14

 


