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 التفاصيل االساسية للمادة
 

 عن محاضرات تعريفية للمادةعبارة 
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 data showية وشرائح باوربوينت على بعض مقاطع فديو تعليم
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 مالحظاتال المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

  ما هو البحث؟ انواعه  1

 

 

 

 

 

 

أنواع مقاطف فديو عن 

البحوث وكيفية اختيار 

  العنوان

 

  ما هو البحث؟ انواعه  2

أجزاء ابحث ) مقدمة ، المادة العلمية ،   3

 المصادر ... الخ(

 

أجزاء ابحث ) مقدمة ، المادة العلمية ،   4

 المصادر ... الخ(

 

قدمة ، المادة العلمية ، أجزاء ابحث ) م  5

 المصادر ... الخ(

 

  امتحان الشهر األول  6

  المكتبات )مصادر، تصنيفها، أنواعها(  7

  المكتبات )مصادر، تصنيفها، أنواعها(  8

  ()بطاقة الملفالمراجع وأنواعها   9

  أنواعها )بطاقة الملف (المراجع و  10

  زيارة ميدانية للمكتبة  11

  كيفية اختيار عناوين البحوث  12

  االمتحان الثاني  13

  ترتيب مقاطع البحث  14

  ترتيب مقاطع البحث  15

  مراجعة شاملة للمادة مع اختبار يومي  16

 عطلة نصف السنة

   عالمات التنقيط في كتابة البحث  17

  عالمات التنقيط في كتابة البحث  18

 

تبة زيارات ميدانية لمك

الكلية والجامعة 

والتعرف على كيفية 

 استخدام البطاقات

 

  عالمات التنقيط في كتابة البحث  19

  االقتباس )انواعه، وكيفية اختياره(  20

  االقتباس )انواعه، وكيفية اختياره(  21

  االمتحان االول  22

  االقتباس )انواعه، وكيفية اختياره(  23

  ة وطرق تجنبهاالسرقة األدبي  24

  السرقة األدبية وطرق تجنبها  25

  السرقة األدبية وطرق تجنبها  26

  االمتحان الثاني  27

  العمل عليهاختيار عنوان بحث و  28

  العمل عليهاختيار عنوان بحث و  29

  معالجة االخطاءعرض البحوث التي كتبت و  30

  االخطاء معالجةعرض البحوث التي كتبت و  31

  مراجعة للمادة  32
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Course Instructor Ahmed Adel Nouri Jumaa 
E-mail Loveiraq1975@yahoo.com 
Title Methods of Research  
Course Coordinator Yearly 
 
Course Objective 
 

It aims at acknowledging students on how to choose research 
topics and how to use card catalog in libraries and to identify 
types of researches and resources. 

 
Course Description 
 

 
Lectures defining the material with power point slides. 

 
Textbook 

 
Writing Research Paper 
By. Edward P. Bailey 

 
References 

 
Power point and videos on data show 
 

 

Course Assessment 
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final Exam 
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General Notes 
 

 
 
Type here general notes regarding the course 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

University: Diyala 

College: Education for Human 

Sciences 

Department: English Language 

Stage: Third  

Lecturer name: Ahmed Adel Nouri 

Academic Status: Instructor 

Qualification: Master degree 

Place of work: English Department 
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                Course weekly Outline        
week Date Topics Covered Lab. Experiment 

Assignments 

Notes 

1  What is research?  Types  

 

 

 

 

 

Video's on how to 

choose a topic 

 

2  What is research?  Types  

3  Parts of Research (Introduction, body, etc.)  

4  Parts of Research (Introduction, body, etc.)  

5  Parts of Research (Introduction, body, etc.)  

6  First Month Exam  

7  Libraries (Resources, classifications, types)  

8  Libraries (Resources, classifications, types)  

9  Types of resources ( card file)  

10  Types of resources ( card file)  

11  Visit to the College Library  

12  How to choose research topic  

13  Second Month Exam  

14  Organizing parts of the research  

15  Organizing parts of the research  

16  Material Review with Quiz  

Half-Year Break 

17  Punctuation Marks in writing a research  

 

 

 

 

 

Visits to the College 

and University 

library to show how 

to use the card 

catalog 

 

18  Punctuation Marks in writing a research  

19  Punctuation Marks in writing a research  

20  Quotations (types and how to quote)  

21  Quotations (types and how to quote)  

22  First month exam  

23  Quotations (types and how to quote)  

24  Plagiarism and how to avoid it  

25  Plagiarism and how to avoid it  

26  Plagiarism and how to avoid it  

27  Second Month Exam  

28  Choosing research topic and write a research  

29  Choosing research topic and write a research  

30  Showing the mistakes in the written research  

31  Showing the mistakes in the written research  

32  Material Review with Quiz  
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