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 مادةاستمارة انجاز الخطة التدريسية لل
 علي جعفر سليم االسم 

 alijaffar3@yahoo.com البريد االلكتروني

 منهج البحث العلمي اسم المادة

 ساعة نظري  2 لثانيةالمرحلة ا مقرر الفصل

 اهداف المادة

 
اسلوب البحث العلمي، ادواته، مراحله، سمات يتعرف الطالب على 

 المنهجية في كتالبة البحثالبحث الجيد، 

 التفاصيل االساسية للمادة

 
اف العلم، خصائص االسلوب العلمي، تقسيمات البحوث، ادوات اهد

غة الفرضيات، انواع العينات، صياغة البحث العلمي، المشكلة، صيا

 المصادر العنوان وطريقة الكتابة، التحليل االحصائي، كتابة
 الكتب المنهجية

 
 

 المصادر الخارجية

 
 

 االمتحان النهائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر النظري تقديرات الفصل

 04  04 اليوجد 04

 جمهورية العراق

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 جامعة ديالى:اسم الجامعة

 كلية التربيه للعلوم الصرفه : اسم الكلية

 الكيمياءقسم  :اسم القسم

 ثانيةال :المرحلة

 علي جعفر سليم :اسم المحاضر الثالثي

 مدرس :اللقب العلمي

 دكتوراه :المؤهل العلمي

كلية التربيه /جامعة ديالى   : :مكان العمل

 قسم الكيمياء/للعلوم الصرفه 



 معلومات اضافية
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 استمارة الخطة التدريسية للمادة                                                        
 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ االسبوع

   مفهوم منهج البحث العلمي 1/11/2112 1

   خصائص البحث العلمي 8/11/2112 2

   مراحل تطور البحث العلمي 11/11/2112 3

   ماهداف العل 22/11/2112 4

   البحث العلمي ساليبا 22/11/2112 1

   سمات االسلوب العلمي 1/11/2112 2

   القياس واالستقراء 12/11/2112 7

   تقسيمات البحوث 12/11/2112 8

   تقسيمات البحوث 22/11/2112 2

   خطوات البحث العلمي 3/12/2112 11

   المشكلة مفهوم 11/12/2112 11

   القراءة 17/12/2112 12

   المكتبات 24/12/2112 13

   صياغة الفرضيات 31/12/2112 14

   اختبار الفرضيات 7/1/2117 11

   فصلي امتحان 14/1/2117 12

 التكاثر في الحيوانات   عطلـــــــة نصـــــف الســـــــــنة                                                                                  

   العينات وانواعها 1/2/2117 17

   العينات وانواعها 8/2/2117 18

   العينات وانواعها 11/2/2117 12

   مقاييس النزعة المركزية 22/2/2117 21

   مقاييس النزعة المركزية 1/3/2117 21

   مقاييس النزعة المركزية 8/3/2117 22

   ادوات البحث العلمي 11/3/2117 23

   ادوات البحث العلمي 22/3/2117 24

 جمهورية العراق

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 جامعة ديالى  :اسم الجامعة

 كلية التربيه للعلوم الصرفه : اسم الكلية

  الكيمياءقسم  :اسم القسم

 لثانيةا  :المرحلة

 علي جعفر سليم :ر الثالثياسم المحاض

 مدرس :اللقب العلمي

 دكتوراه :المؤهل العلمي

كلية التربيه للعلوم /جامعة ديالى   :مكان العمل

 الكيمياءقسم /الصرفه 



   صياغة العنوان 22/3/2117 21

   كتابة البحوث وتبويبها 1/4/2117 22

   العالمات 12/4/2117 27

   االقتباس والهوامش 12/4/2117 28

   كتابة المصادر 22/4/2117 22

   اهمية البحث العلمي 3/1/2117 31

   سمات البحث الجيد 11/1/2117 31

   امتحان فصلي 17/1/2117 32

 :توقيع العميد                           :                                                                                األستاذتوقيع 

 

 

 


