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اسم المادة

منهجية وفلسفة البحث العلمي

مقرر الفصل

األول والثاني

اهداف المادة

تعريف الطالبات بكيفية كتابة البحوث العلمية

التفاصيل االساسية للمادة

العلم واهدافه  ,التفكير العلمي  ,مقدمة البحث  ,المواد وطرائق العمل,
النتائج والمناقشة  ,المصادر والمراجع  ,اإلخراج النهائي للبحث

الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

تقديرات الفصل

معلومات اضافية

-

منهجية البحث العلمي  ,تأليف مانيوجيدير  ,ترجمة ملكة أبيض

الفصل الدراسي

المختبر

مثلا%53

مثل%53

االمتحانات

المشروع

االمتحان النهائي

اليومية
مثلا%51

-

مثلا%01

الجامعة  :الكوفة
الكلية  :التربية للبنات
اسم القســم  :علوم الحياة
المرحلة  :الثالثة
اسم المحاضر الثالثي  :جميل جري يوسف حسن
اللقب العلمي  :أستاذ مساعد
المؤهل العلمي  :دكتوراه
مكان العمل  :كلية التربية للبنات /جامعة الكوفة

جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
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العلم :تعريف العلم  ,نشأة العلوم
وتطورها
العلوم الحديثة  ,أهداف العلم
الفرق بين العلم والمعرفة  ,التفكير
العلمي وأساسياته
البحث العلمي وعالقته بالعلم
البحوث العلمية  ,ألمقالة  ,التقارير
رسائل الدراسات العليا
خطة البحث  ,المشكلة  ,تحديد
عنوان المشكلة
اعداد خطة البحث  ,الفروض
المنهج المسحي وأدواته  ,المنهج
الوصفي وأدواته
المنهج التجريبي وأدواته
امتحان شهري
المنهج النظري الرياضي  ,المنهج
اإلحصائي
منهج دراسة الحالة  ,المنهج
المقارن
المستلزمات الرئيسية النجاز بحوث
المنهج التجريبي
التجارب البسيطة  ,التجارب
المركبة
عينات المنهج التجريبي ,
امتحان شهري
عطلة نصف السنة
األخطاء في التجارب العلمية
مصادر المعلومات
االنترنت  ,الشبكة الدولية
للمعلومات
تدوين البحث العلمي  ,عنوان
البحث  ,اسلوب الكتابة
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االسبوع

التاريخ

المادة النظرية

قواعد كتابة المصطلحات واألسماء
العلمية

المادةالعملية

المالحظات
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توقيع االستاذ :

التفريع  ,تدوين الفقرات الرئيسية
للبحث
امتحان شهري
المقدمة وطرق اإلشارة الى المراجع
تدوين فقرة المواد وطرائق العمل
وأنواع العينات
تدوين فقرة النتائج  ,اعداد الجداول
المناقشة والخالصة
اعداد قائمة المراجع وطرق تدوينها
نظام البطاقات المرجعية
األشكال اإليضاحية
المنحنيات
الهستوغرام
الصور الفوتوغرافية وخصائصها
اإلخراج النهائي للبحث ودور
الحاسبة
امتحان شهري

توقيع العميد :

