
    ديالىأسم الجامعة: 
 اإلدارة واالقتصاد أسم الكلية:  
 االقتصاد   أسم القسم:

   نادية مهدي عبد القادر أسم المحاضر:
 مدرس اللقب العلمي: 

   دكتوراه علوم في االقتصادالمؤهل العلمي:
  كلية اإلدارة واالقتصادمكان العمل: 

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 التقويم العلميجهاز االشراف  

 
 

 ستمارة الخطة التدريسية السنوية (()) ا

 التدريسي: اسم د. نادية مهدي عبد القادرم . 

Dr.nadia300@gmail.com البريد االلكتروني: 

منهج البحث العلمي                                                 اسم المادة: 

 :لمقرر الفص محاضرات  منهج البحث العلمي               

كيفية كتابة البحث العلمي من قبل طلبة المرحلة الرابعة التعرف على 

 باعتباره  شرط من شروط التخرج.

 

 ة:أهداف الماد

منهج البحث العلمي المدخل الى البحث العلمي وخطوات  سيتناول

  وتحديد منهج البحث العلمي. ومراحل البحث العلمي
 األساسيةلتفاصيل ا

 ة:للماد

 ة:الكتب المنهجي 

. خرونوآ اساليب البحث العلمي د. فايز جمعة النجار كتاب  ة:المصادر الخارجي 

االمتحان 

 النهائي
 المختبرات

الفصل 

 الثاني

الفصل 

 األول

الفصل 

 الدراسي

 الدرجة %20 %20 - %60

 

 :تقديرات الفصل

 :ةمعلومات اضافي 

mailto:Dr.nadia300@gmail.com
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 مدرس اللقب العلمي: 

   دكتوراه علوم في االقتصادالمؤهل العلمي:
  كلية اإلدارة واالقتصادمكان العمل: 

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 التقويم العلميجهاز االشراف  

 

 الفصل الدراسي االول – جدول الدروس االسبوعي

 التاريخ الماده النظرية ةيلالماده العم المالحظات

ع
و
سب

أل
 ا

4/10/2015 مفاهيم عامة     1 

/11/10 البحث العلمي عند العرب  

2015 
2 

/18/10 الخصائص االساسية للبحث العلمي  

2015 
3 

للبحث العلميطرائق ومناهج  عامة     25/10/

2015 
4 

/24/10 خطوات ومراحل البحث العلمي  

2015 
5 

1/11/2015 اهم سمات البحث الجيد    6 

8/11/2015 خصائص الباحث الجيد    7 

/15/11 امتحان الشهر األول  

2015 
8 

/22/11 طرائق وادوات جمع البيانات  

2015 
9 

البيانات واختبار الفرضيات            تحليل  

                

30/11/

2015 
10 

وعرضها تصنيف البيانات    4/12/2015  11 

/11/12 امثلة تطبيقية                   

2015 
12 

كيفية كتابة مصادر البحث العلمي         18/12/

2015 
13 

/25/12 مناقشة االسئلة التي يتم طرحها  

2015 
14 



    ديالىأسم الجامعة: 
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18/1/2016 امتحان الشهر الثاني    15 

 الفصل الدراسي الثاني – جدول الدروس األسبوعي                         

 التاريخ المادة النظرية يةلالمادة العم المالحظات

ع
و
سب

أل
 ا

 2016/2/17 التوثيق في البحث العلمي  
1 

24/2/2016 التوثيق في النص    2 

2/3/2016 طرائق التوثيق              3 

9/3/2016 استخدام نظام التاشيرة    4 

16/3/2016 استخدام نظام هارفلد    5 

استخدام نظام جمعية علماء   

 النفس االمريكية        
23/3/2016  

6 

30/3/2016 مراجعة     7 

 8 4/3/ 2016  الثاني الفصل االول امتحان  

الشروط العامة الواجب اعتمادها   

 عند كتابة البحث العلمي
10/4/2016  

9 

17/4/2016 كيفية كتابة المصادر    10 

24/4/2016 امثلة تطبيقية     11 

مناقشة االسئلة التي يطرحها   

 الطلبة                
1/5/2016  

12 

8/5/2016 امتحان الفصل الدراسي الثاني    13 

15/5/2016 مراجعة شاملة    14 

شامل الثاني امتحان    22/5/2016  15 

 

 


