مجهورية العراق

الجامعة :الكوفة
الكلية :التربية للبنات
القســم :التربية الرياضية
المرحلة :الثانية
اسم المحاضر الثالثي :عبد الجبار شنين الجنابي
اللقب العلمي  :استاذ
المؤهل العلمي  :دكتوراة
مكان العمل :كلية التربية للبنات

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
االسم

عبد الجبار شنين علوة الجنابي

البريد االلكتروني

Abduljabbar. shnahn@uokufa.ed.iq

اسم المادة

طرائق البحث العلمي

مقرر الفصل

الدراسي االول والثاني للعام الدراسي () 4102 – 4102

اهداف المادة

 .0التعرف على اهمية البحث العلمي في حيام االئمم والشعوب

.4التعرف على مجاالت البحث العلمي في الحيات العماية والمهنية
.3التعرف على مناهج البحث العلمي

 .2التعرف على اساسيات كتابة البحث

التفاصيل االساسية للمادة
الكتب المنهجية
المصادر الخارجية

وجية محجوب  :البحث العلمي 2002،
نوري ابراهيم الشوك  :دليل البحاث لكتابة االبحاث في التربية الرياضية 2002،
دوقان ابراهيم واخرون :البحث العلمي ،مفهومة وادواتة واساليبة و2002
ربحي مصطفى علوان وعثمان محمد  :اساليب البحث العلمي ،ط2002، 2
منذر الضامن  :اساسيات الحث العلمي ،عمان  ،دار المسيرة 2002 ،
عامر قنديلجي  :البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات التقليدية واالليكترونية
2002،
الفصل الدراسي

تقديرات الفصل

معلومات اضافية

االول

%42

المختبر

الفصل الدراسي
الثاني

%42

المشروع
-

تتدرب الطالبة على كتابة مشروع بحث خالل المحاضرات االسبوعية

المادة نظرية

االمتحان النهائي
%21
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
ااالسبوع
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توقيع االستاذ :

الجامعة :
الكلية :
اسم القســم :
المرحلة :
اسم المحاضر الثالثي :
اللقب العلمي :
المؤهل العلمي :

المادة النظرية

اهمية البحث العلمي في حياة االمم والشعوب
معوقات االبحث العلمي
تعريف البحث العلمي مفهمومهخصائص البحث العلمي
مشكالت البحث العلمي ،مواصفات البحث الجيد
مواصفات الباحث الجيد
تحديد المشكلة ،اسس اختيار المشكلة
جمع المعلومات المتصلة بالمشكلة
فرضية البحث ،انواع الفرضيات اهمية الفرضية
مصادر الفرضية ،صياغة الفرضية
خصائص الفرضية
تعريف االهداف ،صياغة الهدف ،اهمية االهداف
مصطلحات البحث
االمتحان االول للفصل االول
اإلطار النظري للبحث والدراسات السابقة
اهمية الدراسات النظرية
الدراسات السابقة
طريقة نقل المعلومات من المصادر
االقتباس المباشر
االقتباس غير المباشر
أنواع المصادر
االمتحان الثاني للفصل االول
عطلة نصف السنة
تصنيف المصادر
كيفية استخدام المصادر والحصول عليها
طريقة تدوين المصادر والمراجع
طريقة كتابة الهامش
منهجية البحث  ،مجتمع البحث ،عينة البحث
ادوات البحث
التجربة االستطالعية ،المعامالت العلمية
مناهج البحث  ،المنهج التجريبي
المنهج الوصفي  ،المنهج التاريخي
الوسائل االحصائيه
عرض ومناقشة النتائج
االستنتاجات  ،التوصيات
كيفية كتابة المصادر في نهاية البحث،المالحق
االمتحان الثاني للفصل الثاني
توقيع العميد :

المادة العلمية

المالحظات

