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 (( للمادة السنويةالخطة التدريسية أنجاز أستمارة )) 

حسن هادي محمد د..م   التدريسي: اسم 

Hasanhadi70@gamail.com البريد االلكتروني: 

 اسم المادة: منهج البحث األدبي

 :مقرر الفصل خالصة عن المنهج والبحوث والخطة والمصادر وجمع المعلومات.

وكيفيففة كففل مففن: اختيففار الموضففوط وعمففل الخطففة واسففتخدام المصففادر والمراجففع وجمففع  تعريففف الطلبففة بالبحففث وشففرو  

 المعلومات.
 أهداف المادة:

   
 تعريف البحث ومنهج  وفوائده ومستويات البحوث وشرو  الباحث. -

 كيفية اختيار الموضوط وعمل الخطة واستخدام المصادر والمراجع. -

   -كيفية جمع المعلومات.

ساسية التفاصيل األ

 للمادة:

منهج البحث األدبي: د. علي جواد الطاهر. -  -  

التطبيق العملي لمنهج البحث األدبي وتحقيق النص: د. رشيد العبيدي. -  

 البحث والمكتبة:د. نوري حمودي القيسي ود. حاتم صالح الضامن. - 

 الكتب المنهجية:

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النهائي

60 -- 20 20  

 

 تقديرات الفصل:

عبد الرحمن بدوي.مناهج البحث العلمي:د.  -  

تحقيق النصوص ونشرها: د. عبد السالم هارون. -  

أصول البحث وتحقيق النصوص في العلوم اإلسالمية:د. محيي هالل السرحان. -  

 المصادر الخارجية:

قدر حوث صغيرة متنوعة واستغراق أوقات محاضرات بضرورة التأكيد على إلزام الطلبة بعمل ب

 كاف لذلك وإحضار مصادر إلى الصف ؛ لغرض التطبيق العملي.
 :إضافيةمعلومات 
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 الفصل الدراسي االول – األسبوعيجدول الدروس 
 

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

سب
ال
ا

ط
و
 

 تعريف منهج البحث وتطوره  
22/10/2014 

1 

 فوائد منهج البحث وصفات الباحث العلمي  
26-29/10/2014 

2 

 شرو  الباحث األصلية والتكميلية  
2-5/11/2014 

3 

 اختيار الموضوط  
9-12/11/2014 

4 

 اختيار الموضوط  
16-19/11/2014 

5 

 قاعد عمل الخطة  
23-26/11/2014 

6 

 التعامل مع المصادر  
30/11-3/12/2014 

7 

 8 10/12/2014-7 تحان الشهر األولام  

 9 17/12/2014-14 التعامل مع المصادر  

 ترتيب المصادر  
21-24/12/2014 

10 

 دراسة المصادر  
28-31/12/2014 

11 

 جمع المعلومات في السجل  
4-7/1/2015 

12 

 جمع المعلومات في الجذاذات  
11-14/1/2015 

13 

 جمع المعلومات في الجذاذات  
18-21/1/2015 

14 

 جمع المعلومات في الجذاذات  
25-28/1/2015 

15 

 امتحان الشهر الثاني  
1-4/2/2015 

16 

 عطلة نصف السنة
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 الفصل الدراسي الثاني – جدول الدروس األسبوعي
 

سب التاريخ الماده النظرية يةلالماده العم المالحظات
ال
ا

ط
و
 

تدريب على جمع المعلومات في  

تالجذاذا  

 جمع المعلومات في الجذاذات
15-28/2/2015 

1 

تدريب على جمع المعلومات في  

 الجذاذات

جمع المعلومات في 

 الجذاذات
22-25/2/2015 

2 

مالحظات على جمع   

 المعلومات
1-4/3/2015 

3 

 4 11/3/2015-8 تفريق الجذاذات تدريب على تفريق الجذاذات 

 18/3/2015-15 الموسعةالخطة  تدريب على عمل الخطة الموسعة 
5 

 6 25/3/2015-22 عمل المسودة تدريب على عمل الخطة المسودة 

ةتدريب على التعليق على المسود   7 1/4/2015-29/3 التعليق على المسودة 

 8 8/4/2015-5 امتحان الشهر األول  

 9 15/4/2015-12 توحيد البحث وتكامل   تدريب على توحيد البحث وتكامل 

ب على عمل المبيضة األولىتدري   10 22/4/2015-19 عمل المبيضة األولى 

ةتدريب على عمل المبيضة الثاني   11 29/4/2015-26 عمل المبيضة الثانية 

 6/5/2015-3 الطبع األول تدريب على الطبع األول 
12 

 13/5/2015-10 الطبع الثاني تدريب على الطبع الثاني 
13 

 14 20/5/2015-17 قشةالمنا المناقشة العملية 

 15 26/5/2015 امتحان الشهر الثاني  

   مراجعة شاملة  

 

 

                                  أ.م.د. نصيف جاسم محمد الخفاجي توقيع العميد:                                          حسن هادي محمد    .د.  م :األستاذتوقيع 


