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 المكتبة والبحث  اسم المادة
 مجموعة محاضرات   مقرر الفصل )مساعد (

 أىداف المادة
 

 حرف وخط أو سطر.. معرفة تاريخ الكتابة، كيف بدأت وتطورت وين كتب اول  .1
 االطالع عمى تاريخ المكتبات كيف نشأت وتطورت وأىم أىدافيا وفوائدىا  .2
 تعميم الطالب أىمية البحث العممي وكيفية كتابتو بالتفصيل  .3

 التفاصيل األساسية لممادة
 

تعد مادة المكتبة والبحث من المواد األساسية التي يجب عمى كل طالب جامعي اإللمام 
ذا ما عممنا أن وزارة التعميم العالي من مياميا األساسية ىي إعداد بابرز وأىم  خطواتيا، وا 

طالب قادر عمى البحث العممي وىذا يتطمب أدوات أساسية تساعده عمى كتابة البحوث 
بصورة جيدة خالية من األخطاء المنيجية والعممية ولن يكون ذلك دون معرفة تاريخ الكتابة 

ا وطرق تصنيف المراجع والمصادر فييا كذلك معرفة خطوات كتابة وأىمية المكتبات وأنواعي
 … البحث العممي وىذا ما تيتم بو ىذه المادة وتيدف إلى تحقيقو

 
 الكتب المنيجية

 

 مجموعة محاضرات من إعداد الدكتور حسن الكعبي  .1

 
 المصادر الخارجية

 

 كيف تكتب بحثًا أو رسالة، احمد شمبي  .1
 احمد عبد المنعم حسن أصول البحث العممي  .2
 منطق البحث العممي محمد البغدادي  .3

 
 

 تقديرات الفصل
امتحانات الفصل 

 الدراسي
 االول

امتحانات 
الفصل الدراسي 

 الثاني

الحضور  الواجبات والتقارير
 والتفاعل

االمتحان 
 النيائي

15% 15% 10% 10% 50% 
  

 جمهورية العراق
 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 جامعة : الكوفة
ةكمية :التربي  

 
 

 القســم : عموم القرآن والتربية اإلسالمية
الثالثةالمرحمة :   

احمد اسعد محمدالمحاضر الثالثي :اسم   
مدرس مساعدالمقب العممي :    

ماجستيرالمؤهل العممي :    
جامعة الكوفة/ كمية التربية ن العمل  :مكا  

 
 

 



 معمومات اضافية
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 جمهورية العراق
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 جامعة : الكوفة
 كمية :التربية
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/ قسم عموم القرانكمية التربيةمكان العمل  :  

 
 



 الفصل الثاني 1اختبار الفصل الثاني رقم  24

 الفصل الثاني المسودة األولية   25

 الفصل الثاني المسودة النيائية   26

 الفصل الثاني كتابة المقدمة   27
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