الجامعة :
الكلية :المعارف الجامعة
القســم :علوم المالية والمصرفية
المرحلة :الرابعة
اسم المحاضر الثالثي :حنان شاهين حسين
اللقب العلمي :مدرس مساعد
المؤهل العلمي :ماجستير
مكان العمل :كلية المعارف

جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
االسم

حنان شاهين حسين

البريد االلكتروني
اسم المادة

منهج البحث

مقرر الفصل
اهداف المادة

تسهيل عملية إدراج وكتابة البحوث العلمية باستخدام الوسائل والمصادر
الرصينة والموثوقة وكيفية تثبيت المصادر وتحري المعلومات التي تخص
موضوع البحث .

التفاصيل االساسية للمادة

تبرز تلك التفاصيل في إيضاح أراء لتصنيف المناهج الخاصة بالبحث
ومنها المنهج ألتأريخي  ,الوصفي  ,والتجريبي كما يوضح الشكل النهائي
للبحث من أقسام ولغة وطريقة للمناقشة.

الكتب المنهجية

أصول وعناصر البحث العلمي  ,د.نصيف جاسم الدليمي
منهج البحث العلمي  ,د.علي جواد الطاهر

المصادر الخارجية
الفصل الدراسي

تقديرات الفصل

معلومات اضافية

مثلا%53

المختبر
مثل%53

االمتحانات
اليومية

مثلا%51

المشروع
-

االمتحان النهائي
مثلا%01

الجامعة :
الكلية :المعارف الجامعة
اسم القســم :علوم المالية والمصرفية
المرحلة :الرابعة
اسم المحاضر الثالثي :حنان شاهين حسين
اللقب العلمي :مدرس مساعد
المؤهل العلمي :ماجستير
مكان العمل :كلية المعارف

جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
االسبوع
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التاريخ

المادة النظرية

 8112/11/8-9/82أراء في تصنيف مناهج البحث
المفهوم العام لتلك المناهج
8112/11/9-5
 8112/11/11-18المنهج ألتأريخي الوثائقي
 8112/11/82-19المنهج الوصفي {المسح}
 8112/11/21-81المنهج الوصفي {دراسة الحالة }
المنهج التجريبي
8112/11/1-8
المنهج اإلحصائي
8112/11/12-9
 8112/11/81-11أقسام البحث
 8112/11/87-82المعلومات التمهيدية
 8112/18/4-11/21كيفية تثبيت المتن أوالنص
االستنتاجات والتوصيات
8112/18/11-7
 8112/11/12-14المصادر
 8112/18/85-81المالحق
 8112/18/21-82خطوات إعداد البحث
مشكلة  +الفرضية  +الهدف
8114/1/2-4
لغة البحث
8114/1/15-11
عطلة نصف السنة
الشكل النهائي للبحث
8114/8/5-1
حجم البحث وعدد الصفحات
8114/8/18-2
الطباعة وأسلوبها
8114/8/19-15
الحواشي والهوامش
8114/8/81-88
الترقيم ووضع اإلشارات
8114/2/5-1
الرسوم والمخططات
8114/2/18-2

المادة العلمية

المالحظات

82
84
85
81
87
82
89
21
21
28

8114/2/19-15
8114/2/81-88
8114/4/8-2/89
8114/4/9-5
8114/4/11-18
8114/4/82-19
8114/4/21-81
8114/5/7-2
8114/5/14/11
8114/5/81-17
توقيع األستاذ :

الغالف والتجليد
التنقيط
إشارات عامة
الخاتمة

توقيع العميد :

