
 

 

 وصف المقرر الدراسي
 

 أ. د جميل وداي حمود  االسم
 Jwhj1963@yahoo.com البريد االلكتروني

 اصول البحث العممي  اسم المادة
 سنوي  مقرر الفصل

 المادة أىداف
 

 . منيجيين باحثين ليصبحوا يؤىميم وعمميا تربويا اعدادا الطمبة اعداد ــ 1
 واالمانة كالصبر العممي البحث مع المتناسبة السامية االخالق الطمبة اكساب ــ 2

  العممية والدقة واالخالص والمثابرة
 ومناىجو العممي البحث وقواعد بأصول المتعمقة النظرية بالمعارف الطمبة تزويد ــ 3

 . وادواتو
 لمغةا ىذه بين ما والتمييز ، العممية بالمغة البحوث كتابة كيفية الطمبة تعميم ــ 4

 . المجتمع في اليومي التداول ولغة والصحفية االدبية والمغة
 في عمق مما والتخمص المنطق الى المستند العممي التفكير عمى الطمبة تدريب ــ 5

 والتفكير الخرافي كالتفكير العممي التفكير مع تتعارض تفكير انماط من اذىانيم
 . وغيرىما التسمطي

 
 بمناىج البحث العمميفي الموضوعات المتعمقة نظرية تتضمن ىذه المادة محاضرات  لممادة األساسيةالتفاصيل 

، وفي  عن مفردات ىذه المادة  عممية، ويقدم الطمبة عمى مدى الفصمين تقارير 
 عمميا قصير في مجال اختصاصيم .الفصمين يقدمون بحثا  نياية

 الكتب المنيجية
 جد كتب منيجية ال تو  

 ــ محمد سعيد ابو طالب ، عمم مناىج البحث 1 المصادر الخارجية
 موفق الحمداني وآخرون ، مناىج البحث العممي : اساسيات البحث العممي ــ  2
 ــ جمال زكي والسيد يسين ، اسس البحث االجتماعي  3
 وليد عبد الحميد نوري وعبد المجيد حمزة الناصر ، العينات  ــ 4

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 انجايؼح : دٌانى

 انكهٍح : انفٌُٕ انجًٍهح

 انفٌُٕ انطًٍُائٍح ٔانتهفسٌٍَٕحانقطــى : 

 األٔنى انًرحهح : 

 جهٍم ٔداي حًٕد  انثالثً : تذرٌطًاضى ان

 اضتارانهقة انؼهًً : 

 دكتٕراِ انًؤْم انؼهًً :

 / ديالىكلية الفنون الجميلة  يكاٌ انؼًم  :



 الحصاء والطرق االحصائية ــ محمود حسن المشيداني ، اصول ا 5
  ــ محمد عبد الحميد ، تحميل المضمون  6
 
 

الفصل  تقديرات الفصل
 الدراسي

 

االمتحان 
 الشيري

 

 تقديم تقرير
 

الحضور والمشاركة 
 اليومية

 االمتحان النيائي
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   معمومات إضافية
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 المالحظات يةلمالمادة الع المادة النظرية التاريخ

   انؼًهٍاخ انؼقهٍح األٔل األضثٕع 1

   إَٔاع انتفكٍر انثاًَ األضثٕع 2

   ّانتفكٍر انؼهًً ٔخصائص انثانث األضثٕع 3

   انثحث انؼهًً ٔأًٍْتّ انراتغ األضثٕع 4

   ٍْكهٍح انثحث انؼهًً انخايص األضثٕع 5

تحذٌذ يشكهح انثحث ٔيؼاٌٍر  انطادش األضثٕع 6

 اختٍارْا

ٌقذو انطهثح ػُأٌٍ 

 نًشكالخ تحثٍح

 

   انقراءاخ االضتطالػٍح ٔأًٍْتٓا انطاتغ األضثٕع 7

   االيتحاٌ انتحصٍهً األٔل انثايٍ  األضثٕع 8

 ٌقذو انطهثح صٍاغح  صٍاغح يشكهح انثحث ٔتطاؤالتٓا انتاضغ األضثٕع 9

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 انجايؼح : دٌانى

 انكهٍح : انفٌُٕ انجًٍهح

 انفٌُٕ انطًٍُائٍح ٔانتهفسٌٍَٕح انقطــى : 

 انًرحهح : 

 جهٍم ٔداي حًٕد انثالثً : تذرٌطًاضى ان

 اضتارانهقة انؼهًً : 

 دكتٕراِانًؤْم انؼهًً : 

 ديالىكلية الفنون الجميلة /  يكاٌ انؼًم  :



نًشكهح تحثٍح ٌؼتسيٌٕ  ٔأْذاف انثحث

 دراضتٓا

يفٕٓو انفرٔض ٔشرٔط صٍاغتٓا  األضثٕع انؼاشر 11

 ٔيصادرْا

  

   إَٔاع انفرٔض انحادي ػشر األضثٕع 11

ٌقذو انطهثح يهخصا  يفٕٓو انًُٓج انؼهًً ٔتصٍُفاتّ انثاًَ ػشر األضثٕع 12

نفصم يٍ كتاب خاص 

 ) يُاْج انثحث (  تــ 

 

   تؼرٌف انًُٓج انٕصفً ٔخصائصّ انثانث ػشر األضثٕع 13

   انًُٓج انٕصفً  يراحم انراتغ ػشر األضثٕع 14

   نثاًَااليتحاٌ انتحصٍهً ا انخايص ػشر األضثٕع 15

                                                                    

 ػطهح َصف انطُح

   اضهٕب تحهٍم انًضًٌٕ انطادش ػشر األضثٕع 16

   انتطثٍق انؼًهً نهتحهٍم انًضًٌٕ انطاتغ ػشر األضثٕع 17

   انًُٓج انتجرٌثً / انجسء األٔل انثايٍ ػشر األضثٕع 18

ٌقذو انطهثح يهخصا ألحذ  جرٌثً / انجسء انثاًَانًُٓج انت انتاضغ ػشر األضثٕع 19

 يُاْج انثحث انؼهًً  

 

   يفٕٓو يجتًغ انثحث ٔػٍُتّ انؼشرٌٔ  21

   انؼٍُاخ االحتًانٍح انحادي ٔانؼشرٌٔ 21

   انؼٍُاخ غٍر االحتًانٍح انثاًَ ٔانؼشرٌٔ  22

   االيتحاٌ انتحصٍهً األٔل انثانث ٔانؼشرٌٔ 23

   انؼهًً انثحث أدٔاخ انراتغ ٔانؼشرٌٔ 24

   االضتثٍاٌ انخايص ٔانؼشرٌٔ 25

   انؼهًٍح ٔانًالحظحانًقاتهح  انطادش ٔانؼشرٌٔ 26

تؼرٌف انثٍاَاخ ٔانًؼهٕياخ  انطاتغ ٔانؼشرٌٔ 27

 ٔأًٍْتٓا ٔصؼٕتاخ جًؼٓا  

  

   يصادر جًغ انثٍاَاخ ٔانًؼهٕياخ ٔانؼشرٌٔانثايٍ  28

ٌقذو انطهثح تحثا فً  ٔانًصادر تذٌٍٔ انٕٓايش  انتاضغ ٔانؼشرٌٔ 29

 يجال االختصاص   

 

   االختثار انتحصٍهً انثاًَ انثالثٌٕ 31

  

 

 

 

 
 

 :تٕقٍغ رئٍص انقطى                                           :                                                               انًادج  ضتاراتٕقٍغ 

 أ.و .د ػهً زٌذ يُٓم أ. د جهٍم ٔادي                                                                                                              


