
 

 

 
 
 

 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 نوري عباس العلواني  االسم
  البريد االلكتروني

 العلمي اساسيات البحث  اسم المادة
 الفصل الدراسي األول/ المرحلة الثانية  مقرر الفصل

 اهداف المادة
 

المفاهيم االساسية والمهارات في عملية اجراء البحث وتحديد مشكلة البحث وصياغة البحث التربوي  يتضمن
 ت والبيانات وكتابة الخطة البحث واصدار الحكم والمتابعةالفرضيات وجميع المعلوما

التفاصيل االساسية 
 للمادة

واسس التفكير العلمي  ادواته ومبادئه   واهمية ومبادئه للحصول على المعرفة ، منها خصائص البحث العلمي
 واساليب المختلفة في البحث العلمي

 م صنعاء 2004يات البحث التربوي د.نوري عباس العلواني ، اساس -1 الكتب المنهجية
 مدخل الى علم النفس جامعة صنعاء  2015د.نوري عباس العلواني  -2

 المصادر الخارجية
 

  االنماط المنهجية دار الكتب بغداد  2007.عدنان صفي أ.د. انور حسين و د

 
 تقديرات الفصل

 نهائياالمتحان ال المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي

30% - 10 % - 60% 
  معلومات اضافية

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 األنبار الجامعة :
 التربية للعلوم اإلنسانية الكلية :

 العلوم التربوية والنفسية القســم :
 الثانية المرحلة :

 لعلوانينوري عباس اد.  :اسم المحاضر الثالثي
 مساعد استاذ اللقب العلمي :

 / امريكا دكتوراه المؤهل العلمي :

 مكان العمل: قسم العلوم التربوية والنفسية



 

 

 
 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي

بوع
الس

ا
 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

   العلم واهدافه   1
   خصائص البحث العلمي   2
   التربية والتعلم  3
   الفرق بين التربية والتعليم والتعلم  4
   طرق الحصول على المعرفة  5
   الطريقة القديمة   6
   الطريقة الحديثة   7
   سمات وخصائص التفكير   8
   ادوات البحث العلمي   9

   واالستبيان ةالمقابل  10
   المالحظة / االختبارات  11
   اساليب البحث العلمي   12
   منهج التاريخي ال   13
   منهج الوصفيال  14
   نهج االجرائيمال  15
   منهج التجريبيال  16

 عطلة نصف السنة
 توقيع العميد :      توقيع االستاذ : 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 األنبار الجامعة :
 التربية للعلوم اإلنسانية الكلية :

 نفسيةالعلوم التربوية وال القســم :
 الثانية المرحلة :

 نوري عباس العلوانيد.  :اسم المحاضر الثالثي
 استاذ مساعد اللقب العلمي :

 / امريكا دكتوراه المؤهل العلمي :

 قسم العلوم التربوية والنفسيةمكان العمل: 


