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Flow up of implementation celli pass play  

 
Assistant Professor Dr. Ali Jaffar Saleem Course Instructor 

ali.saleem@uodiyala.edu.iq E-mail 

scientific research method Title 

4 units of study / yearly Course Coordinator  

Understand and comprehend the proper method of the scientific 

method used in scientific research and help the student to determine the 

curriculum that is commensurate with the nature of his specialization 

and his ambition and aspirations in scientific research 

Course Objective 

Developing the capabilities of the student researcher in the field of 

scientific research, and developing his ability to perceive, understand 

and comprehend the criteria on which he is based in: choosing the 

research topic, choosing the appropriate curriculum or curricula for 

dealing with the research topic, choosing methods for collecting data 

and information, and choosing methods for analyzing this data and 

information in order to search objective. 

Course Description 

 Textbook 

Final Exam Project Quizzes Laboratory Term Tests Course Assessments 

 50 -  10 -  40 

  Diyala University: 

College: Education for Pure Science 

Department: Biology  

Stage: 

Lecturer name:  

Qualification:  

Place of work: university of 

Diyala/college of education for pure 

science/department of  

Republic of Iraq 

 

The Ministry of Higher 

Education 

 

& Scientific Research 
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 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة
 استاذ مساعد دكتور علي جعفر سليم االسم 

 ali.saleem@uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني

 منهج البحث العلمي اسم المادة

 وحدات دراسية / سنوي4 مقرر الفصل

 اهداف المادة

 
السليم للطريقة العلمية المتبعة في البحث  فهم واستيعاب االسلوب

العلمي ومساعدة الطالب على تحديد المنهج الذي يتناسب مع طبيعة 

 اختصاصه وطموحه وتطلعاته في البحث العلمي
 التفاصيل االساسية للمادة

 
تنمية قدرات الطالب الباحث في مجال البحث العلمي، وتنمية قدرته 

عايير التي يستند إليها في: اختيار علي إدراك وفهم واستيعاب الم

موضوع البحث، و اختيار المنهج أو المناهج المناسبة لتناول 

موضوع البحث،واختيار طرق جمع البيانات والمعلومات، و اختيار 

 أساليب تحليل هذه البيانات والمعلومات وصوالً إلى هدف البحث.

 
 الكتب المنهجية

 
 المادة محاضرات تم اعدادها من قبل استاذ

 جمهورية العراق

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 ديالى اسم الجامعة:

  التربية للعلوم الصرفةاسم الكلية: 

 علوم الحياةقسم  اسم القسم:

 الثالثة المرحلة:

 د. علي جعفر سليم اسم المحاضر الثالثي:

 استاذ مساعد اللقب العلمي:

 دكتوراه احياء مجهرية لعلمي:المؤهل ا

للعلوم  التربيةديالى /كلية  جامعة العمل:مكان 

 علوم الحياةقسم  الصرفه /



 المصادر الخارجية

 
 خطوات البحث العلمي/ عقيل حسين عقيل 

 منهج البحث العلمي/ احمد الخطيب

 االمتحان النهائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي تقديرات الفصل

40 - 10 - 50 

 معلومات اضافية
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 استمارة الخطة التدريسية للمادة                                                        
 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ االسبوع

   منهج البحث العلمي /نظرة عامة  1

   قة العلمية وتطورهانشأة الطري  2

   المعرفة انواعها ومراحل تطورها  3

   خصائص البحث العلمي  4

   خطوات البحث العلمي  5

   مميزات االسلوب العلمي في البحث  6

   مناهج البحث العلمي  7

   مناهج البحث العلمي  8

   تصنيفات البحوث العلمية  9

   تصنيفات البحوث العلمية  10

   مصادر المعلومات  11

   المكتبات وانواعها  12

   اساليب القراءة  13

   اركان البحث العلمي  14

   امتحان  15

   مراجعة عامة  16

  عطلـــــــة نصـــــف الســـــــــنة                                                                                  
   المشكلة البحثية  17

   مصادر المشكلة البحثية  18

   المتغير التابع ةالمستقل  19

   انواع الفروض  20

 جمهورية العراق

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 

 علميجهاز االشراف والتقويم ال

 ديالى  اسم الجامعة:

  الصرفةللعلوم  التربيةاسم الكلية: 

 حياةعلوم ال اسم القسم:

 الثالثة  المرحلة:

 علي جعفر سليم اسم المحاضر الثالثي:

 استاذ مساعد اللقب العلمي:

 دكتوراه المؤهل العلمي:

للعلوم  التربيةديالى /كلية  جامعة العمل:مكان 

 علوم الحياةقسم  / الصرفة



   ادوات البحث العلمي / االستبيان  21

   المقابلة  22

   المالحظة  23

   االختبار  24

   الطريقة العلمية في كتابة البحوث  25

   الطريقة العلمية في كتابة البحوث  26

   االقتباس  27

   العالمات   28

   انظمة كتابة المصادر  29

   امتحان  30

   شروط البحث الجيد  31

   مراجعة عامة  

     

32     

 توقيع العميد:                                                    :                                                                              األستاذتوقيع 
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Department: Biology 

Stage: Third 
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The ministry of higher           
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