
 بسم اهلل الرمحن الرحيم                     

 

 

 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة

 د. عبد الكريم سلمان محمد االسم
 - البريد االلكتروني

 مكتبة ومنهج بحث اسم المادة
 البحث والباحث مقرر الفصل

 المادة أهداف
 
 

ع المادة للتأليف سواء تهدف المادة تعريف الطالب بطرائق المنهج وكيفية جم
 بحث او تقرير او كتاب  

 للمادة األساسيةالتفاصيل 
 
 

اقتباس النصوص  –الهوامش  –المصادر والمراجع  –ىخطة البحث -تحديد العنوان –اختيار الموضوع 
 المقدمة الخاتمة –

 الكتب المنهجية
 
 

 احمد شلبي : كيف تكتب بحثا او رسالة -
 تابة البحث العلمي عبد الوهاب ابو سليمان : ك -

 
 المصادر الخارجية

 
 

  الطران جاك اسحاق : منهجية البحث العلمي  -

 االمتحان النهائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي تقديرات الفصل
 %01مثلا  - %51مثلا  %53مثلا  %53مثلا 

 معلومات اضافية
 
 

01 111111 01  01 

 

 

 

 بغداداسم الجامعة:
 االداباسم الكلية:
 الفلسفةاسم القسم:

 االولةة:المرحل
عبد الكريم اسم المحاضر الثالثي:

 سلمان محمد
 استاذ  اللقب العلمي:

 دكتوراهالمؤهل العلمي:
امعة بغداد / اآلداب / ج مكان العمل:

 الفلسفة

 جمهورية العراق          

  

وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي

    

 جهاز االشراف والتقويم العلمي   



 بسم اهلل الرمحن الرحيم                     

 

 استمارة الخطة التدريسية للمادة

ع
سبو

ال
ا

 

 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ

   تمهيد  11-9-1112 1

   تعريف المنهج 01-9 1

   تعريف البحث 6-11 0

   شروط الباحث  11-11 2

   االمانة العلمية 19-11 5

   راسة تقسيم الد 16-11 6

   المقدمة 5-11 7

   الفصول او االبواب  10-11 8

   التقسيم الجزئي المبحث 11-11 9

   الخطة النتائج 17-11 11

   المصادر 0-11 11

   جمع المصادر 11-11 11

   الفرق بين المصدر والمرجع 17-11 10

   الهامش 15-11 12

   تدوين الهامش 1-1-1115 15

   القراءة  9-1-1115 16

 عطلــــــــة نصــف الســـــنة

   تحديد مصادر االختصاص 15-1-1115 17

   المكتبة  11-1 18

   االنتر نت 19-1 19

   الطريقة المنهجية للبحث االلكتروني 5-0 11

 اسم الجامعة:
 الكلية:اسم 

 اسم القسم:
 المرحلة:

 اسم المحاضر الثالثي:
 اللقب العلمي:

 المؤهل العلمي:

 مكان العمل:

 جمهورية العراق          

  

وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي

    

 جهاز االشراف والتقويم العلمي   



   مواقع في الفلسفة 10-0 11

   التدوين  11-0 11

   منهج الدراسة 17-0 10

   االهداف 2-2 12

   الغايات 11-2 15

   التوصيات 19-2 16

   الترقيم 16-2 17

   المحتويات 1-5 18

   العنوان 11-5 19

   اختبارات 17-5 01

   امتحان 11-5 01

   تمهيد  2-6-1115 01

  :ٍتوقيع العميد          :توقيع االستاذ


