
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 مشتاق عبد الرضا ماشي االسم
 Shrara.2011@yahoo.com البريد االلكتروني

 البحث العلمي اسم المادة
  مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
 تعريف الطالب بالمناهج العلمية لكتابة الرسائل والبحوث العلمية 

 سلوكها لكتابة الرسائل العلمية نظريا للخطوات التي يجب –دراسة الطالب 
  تطبيق هذه الدراسة عمليا على بحث مختصر يتم االتفاق عليه بين الباحث وأستاذ المقرر

 التفاصيل االساسية للمادة
 

 

 
 الكتب المنهجية

 

 1993وجيه محجوب : طرائق البحث العلمي ومناهجه ، بغداد ، 
 2002 ذوقان عبيدات وأخرون : البحث العلمي : عمان ،

 
 المصادر الخارجية

 

 1986أحمد بدر : أصول البحث العلمي ومناهجه ، الكويت ، 

 
 تقديرات الفصل

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي
 اليومية

 االمتحان النهائي المشروع

20% 25 % 5% - 50% 
 

 معلومات اضافية
 

 

 
 

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 القادسية الجامعة :
 التربية البدنية وعلوم الرياضة الكلية :

 فرع العلوم النظرية القســم :
 الثالثة مرحلة :ال

 مشتاق عبد الرضا ماشي اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس  اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :

 جامعة القادسية  مكان العمل  :



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي

 

ع
بو

س
ال
ا

 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

   مدخل الى البحث العلمي : العلم  13/9/2015 1

   النظرية العلمية –المعرفة العلمية  20/9 2

   األهداف  –المفاهيم العامة للمنهج  27/9 3

   عناصر البحث العلمي  –الفرضية العلمية  4/10 4

   مشكلة البحث ومصادرها 11/10 5

   التعريف بأهداف البحث وحدوده 18/10 6

   ةتطور مشكلة البحث وأسئلة الدراس 25/10 7

   تحديد دور الباحث وموضوعيته 1/11 8

تحديد منهجية البحث وأساليب جمع  8/11 9

 البيانات

  

   خطة البحث واإلجراءات 15/11 10

   استخدام المراجع  22/11 11

   والتوثيق العلمي المكتبة وتصنيفها 29/11 12

  إجراءات تنفيذية داخل المكتبة  6/12 13

  التجربة العملية للمكتبة  13/12 14

   مراجعة دورية للمادة المعطاة 20/12 15

   امتحان فصلي  27/12 16

 عطلة نصف السنة

   االستبيان -أدوات البحث  27/1/2016 17

   المقابلة  24/1 18

   المالحظة  31/1 19

   األنواع  –االختيار  –العينة  7/2 20

   حجم العينة  14/2 21

   منهج تاريخي  –مناهج البحث العلمي  21/2 22

   المنهج التجريبي  28/2 23

   الضبط التجريبي  6/3 24

   المنهج الوصفي 13/3 25

  التطبيق العملي لكتابة البحث  20/3 26

  تفريغها جمع البيانات وكيفية  27/3 27

   النقد والمتابعة والتصحيح 3/4 28

   النقد والمتابعة والتصحيح 10/4 29

   مراجعة شاملة  17/4 30

   متابعة وتصحيح  24/4 31

   فصلي امتحان 1/5 32

 توقيع العميد :      توقيع االستاذ : 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 القادسية الجامعة :
 البدنية وعلوم الرياضة التربية  الكلية :

 فرع العلوم النظرية  اسم القســم :
 الثالثة  المرحلة :

 مشتاق عبد الرضا ماشي اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :

 جامعة القادسية مكان العمل  :



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Course Weekly Outline 
 

Course Instructor Musthtaq Abedalradha Mashi 
E_mail Shrara.2011@yahoo.com 

Title scientific research 

Course Coordinator  
 
Course Objective 
 

Student curriculum scientific definition of letter-writing and scientific research 

Students study - theory of the steps that must conduct for writing dissertations 

Practical application of this study a brief search may be agreed between the 

researcher and instructor 
 
Course Description 
 

 
Type here course description 

 
Textbook 

Wajih Mahjoub: scientific research methods and curricula, Baghdad, 1993 

Thuqan slaves and Others : Scientific Research: Amman.2002 

References Ahmad Badr: Origins of scientific research and curricula, Kuwait, 1986 
 

Course Assessment 
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final Exam 

(20%) (25%) (5%) ---- (50%) 
 
 
General Notes 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

University: Qadisiyah 

College: Physical Education and   Sports 

Science 

Department: Theory of Science Branch 

Stage: Third 

Lecturer name: Mushtaq Abdul Redha 

Academic Status: Teacher 

Qualification: Ph.D. 

Place of work: University of Qadisiya 

 

 

 

 

 

Republic of Iraq 

      The Ministry of Higher Education 

               & Scientific Research 

 
 



 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Course  weekly Outline 
week Date Topics Covered Lab. Experiment 

Assignments 

Note

s 

1 13-9-2015 Introduction to Scientific Research: Science   

2 20-9 scientific knowledge - scientific theory   

3 27-9 general concepts of the curriculum - goals   

4 4-10 scientific hypothesis - the elements of scientific 

research 

  

5 11-10 research problem and sources   

6 18-10 definition of the objectives of the research and 

its limits 

  

7 25-10 evolution of the problem of research and study 

questions 

  

8 1-11 define the role of the researcher and objectivity   

9 8-11 determine the research methodology and data 

collection methods 

  

10 15-11 research plan and procedures   

11 22-11 use References   

12 29-11 library and classified scientific and 

Documentation 

  

13 6-12  practical experience of the 

library 

 

14 13-12  periodic review of the 

material given 

 

15 20-12    

16 27-12 quarterly exam   

Half-year Break 

17 27-1-2016 search tools - survey   

18 24-1 interview   

19 31-1 observation   

20 7-2 sample - selection - the species   

21 14-2 sample size   

22 21-2 Research Methodology - a historical approach   

23 28-2 experimental method   

24 6-3 experimental setup   

25 13-3 descriptive approach   

26 20-3  practical application of 

research writing 

 

27 27-3  data collection and how to 

discharge 

 

28 3-4 Monetary and follow-up and rectification   

29 10-4 Cash and monitoring and debugging   

30 17-4 comprehensive review   

31 24-4 monitoring and correction   

32 1-5 quarterly exam   

 Instructor Signature:     Dean Signature: 

Republic of Iraq 

The Ministry of Higher Education 

& Scientific Research 

 
 

University: Qadisiyah 

College: Physical Education and   Sports 

Science 

Department: Theory of Science Branch 

Stage: Third 

Lecturer name: Mushtaq Abdul Redha 

Academic Status: Teacher 

Qualification: Ph.D. 

Place of work: University of Qadisiya 

 

 

 

 

 


