
ي�شر بيت مناء للتطوير و�ال�شت�شار�ت �أن ُيقدم حقيبة جديدة من 
) برنامج �ال�شت�شار�ت �لبحثية وتكوين �لباحثني ( بعنو�ن : 

مدخل إلى منهج 
الكتابة البحثية 

مقدم البرنامج
خبير البحث العلمي 

د. عبدالرحمن حللي
أستاذ مشارك في الدراسات اإلسالمية

باحث زائر في جامعة برلين الحرة 

ــط ــق ف الــــــرجــــــال   : ــون  ــدفـ ــهـ ــتـ ــسـ ــمـ الـ

مكان الدورة : 
مكة - العوالي - مقر الهيئة اإلسالمية العالمية 

للتعليم - بجوار دار الحديث المكية

البرنامج مجاني ) المقاعد محدودة ( 

بيت نماء للتطوير واالستشارات
Namaa Office for Development and counseling

19-20/ذو �حلجة / 1436هـ تاريخها

من الساعة 5 عصرًا 
وحتى 10 مساًء وقتها

محاور البرنامج
�واًل : 

اأوليات البحث العلمي ) �سياغة الإ�سكاليةواأ�سئلة البحث 
- �سبط املو�سوع - املنهج (

ثانيًا : 

خطوات البحث العلمي ) حتديد امل�سادر - جمع املعلومات 
وت�سنيفها - ال�سياغة ( 

ثالثًا : 
ف��ن ال��ك��ت��اب��ة ) امل��ع��ل��وم��ات الأ���س��ا���س��ي��ة ع��ن ف��ن ال��ك��ت��اب��ة - 
من  عملية  من��اذج   - الكتابة  م��ه��ارة  تنمي  التي  الو�سائل 

مناهج الكتابة ( .

ي�����ش��ر ب��ي��ت من����اء ل���ل���درا����ش���ات واال���ش��ت�����ش��ارات                     
ب��رن��ام��ج   ( م����ن  ُي����ق����دم ح��ق��ي��ب��ة ج����دي����دة  اأن 
 ) ال��ب��اح��ث��ن  وت��ك��وي��ن  البحثية  اال���ش��ت�����ش��ارات 

ب���ع���ن���وان :

الدرا�شات  وطلبة  الباحثون 
والن�شاء ال��رج��ال  من  العليا 

     ب�����اح�����ث دويل م���������ش����ارك ب���ج���ام���ع���ة ت�������ش���وك���وب���ا ب���ط���وك���ي���و
    اأ�شتاذ م�شارك يف العقيدة واملذاهب واالأدي��ان بجامعة الدمام

اليوم االأول 

اليوم الثاين 

 نماء و انتماء 
لالستشارات

 www.nama-center.com
Training@nama-center.com

0 5 4 5 0 3 3 3 7 6
@ n a m a c e n t e r

�إلـى مناهـج  مـدخـل 
�لفكر �حلديث
فــــي �لإ�ســـالم

اخلمي�س واجلمعة  23-24 /11/ 1435 ه�
ق���اع���ة امل���ل���ك ف��ي�����ش��ل ل���ل���م���وؤمت���رات املوافق : 18-19 / 2014/9 م

ب��ج��ام��ع��ه امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز ب��ج��دة
تاريخها

المستهدفون
الرسوم

المكان 

من ال�شاعة 5 ع�شراً وحتى 10 م�شاًء

800 ريال ، بواقع 400 ريال لكل يوم
ويحق للم�شرتك اال�شرتاك يف اليومن اأو يوم واحد 

وقتها

�لر�عي �لت�سويقي و�لت�سجيل

مقدم البرنامج :  د. المبروك الشيباني المنصوري

مقدمة يف �لأديان �ملقارنة

مقدمة يف عـلـم �لنف�س �لديني
مقدمة يف عـلـم �لجتماع �لـديــنـي

مقدمة يف �لأنرثوبولوجيا �لدينية
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