
 

 

 
 
 

 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 نوري عباس العلواني  االسم
  البريد االلكتروني

  مناهج البحث التربوي اسم المادة
 الفصل الدراسي األول  مقرر الفصل

 اهداف المادة
 

ان البحث التربوي يتضمن المفاهيم االساسية والمهارات في عملية اجراء البحث في تحديد مشكلة البحث 
 تابة خطة البحث واصدار القرار وصياغة الفرضيات وجمع البيانات وك

التفاصيل االساسية 
 للمادة

العلم والبحث العلمي ، طرق الحصول على المعرفة ، خصائص التفكير العلمي ، اساسيات البحث العلمي ، 
 ادوات البحث العلمي ، اساليب البحث العلمي

 م صنعاء 0220، اساسيات البحث التربوي د.نوري عباس العلواني -1 الكتب المنهجية
 مدخل الى علم النفس جامعة صنعاء  0212 ، نوري عباس العلواني د. -0

 المصادر الخارجية
 

  االنماط المنهجية دار الكتب بغداد  0222.عدنان صفي أ.د. انور حسين و د

 
 تقديرات الفصل

 االمتحان النهائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي

02% - - - 22% 
  معلومات اضافية

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 األنبار الجامعة :
 التربية للعلوم اإلنسانية الكلية :

 العلوم التربوية والنفسية القســم :
 الماجستير المرحلة :

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

 / امريكا دكتوراه المؤهل العلمي :

 قسم العلوم التربوية والنفسية/ متقاعد مكان العمل  :



 

 

 
 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي

بوع
الس

ا
 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

   العلم والبحث العلمي    1
   اهداف العلم   0
   كيفية كتابة المصادر وتوثيقه  0
   مشكلة البحث وصياغة الفرضيات  0
   ادوات البحث العلمي   2
   المقابلة  6
   المالحظة  2
   العينات  8
   اسلوب تحليل المحتوى  9

   سلوب التاريخي اال  12
   سلوب الوصفي اال  11
   سلوب التجريبياال  10
   سلوب االجرائي للمتغيراتاال  10
   االسلوب االحصائي   10
   اختبار تحريري  12
16     

 عطلة نصف السنة
 توقيع العميد :      الستاذ :توقيع ا 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 األنبار الجامعة :
 التربية للعلوم اإلنسانية الكلية :

 العلوم التربوية والنفسية القســم :
 الماجستير المرحلة :

 العلواني  د. نوري عباس :اسم المحاضر الثالثي
 استاذ مساعد اللقب العلمي :

 / امريكا دكتوراه المؤهل العلمي :

 متقاعدقسم العلوم التربوية والنفسية/  مكان العمل  :


