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 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة

 ظاهر حمسن جاسم اجلبوري االسم
 Dhahir.alduhaidahawi@uokfa.iq الربيد االلكرتوين

 منهج البحث وحتقيق النصوص اسم املادة
 الدراسات العليا/ املاجستري/ الفصل األّول مقرر الفصل

 املادة أهداف
 
 

عرب خطوات املنهج منذ اختيار املوضوع  األكادميياملنهج وتعليمهم كيفية كتابة البحوث االكادميية ابتباع  لبةتعريف الط
 فضال عن تدريبهم على حتقيق املخطوطات ونشرها.وصوال للمناقشة وابلرتكيز على العقبات والصعوبة 

 األساسيةالتفاصيل 
 للمادة

 
 

حني دراسة التحقيق يف مدة أقصاها ستة أسابيع فضال  علىمنهج البحث يف مدة ال تقل عن مثانية أسابيع  دراسة مادة
 عن امتحان الطلبة امتحاان يوميا وتكليفهم بكتابة حبوث صفية.

 الكتب املنهجية
 

 الدراسات العليا غري مقيدة بكتب منهجية

 املصادر اخلارجية
 
 

 نها على سبيل املثال:املصادر واملراجع كثرية جدا م
 د. علي جواد الطاهر. األديب:منهج البحث  .1
 كيف تكتب حبثا أو رسالة: د. أمحد شليب. كيف تكتب حبثا أو رسالة: د. علي اهلواري. .2
 منهج البحث األديب عند العرب: د. أمحد جاسم النجدي. .3
 حتقيق النصوص ونشرها: عبد السالم حممد هارون. .4
 غازي زاهد، د. انظم رشيد.يف حتقيق الرتاث، د.زهري  .5

 االمتحان النهائي املشروع االمتحاانت اليومية العملي النشاط اليومي تقديرات الفصل

 الدرجة التقديرية
 
 

5% % 15% 10% 70% 

 

 الكوفة اسم الجامعة:
 اآلداب اسم الكلية:
 اللغة العربية اسم القسم:
 ماجستيرال المرحلة:

 ظاهر محسن جاسم اسم المحاضر الثالثي:
 أستاذ مساعد لعلمي:اللقب ا

 دكتوراه المؤهل العلمي:

 كلية اآلداب /قسم اللغة العربية مكان العمل:

 جمهورية العراق          

  

وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي

    

 جهاز االشراف والتقويم العلمي   
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 استمارة الخطة التدريسية للمادة

ع
سبو

ال
ا

 

 المالحظات لمادة العمليةا المادة النظرية التاريخ

   اختيار العنوان شروطه، واهميته 2/11/2020 1

   اعداد خطة البحث 9/11/2020 2

   تحديد المصادر والمراجع 16/11/2020 3

   كتابة المقدمة والخاتمة 23/11/2020 4

   االقتباس وأنواعه 30/11/2020 5

   جمع المادة وأنواعها 7/12/2020 6

   توظيف االقتباس وطرائقه 14/12/2020 7

   )المناسبة بين المنهج والموضوع(تحديد المنهج  21/12/2020 8

   كتابة المسودة وإخراج البحث 28/12/2020 9

   نقد مقدمات ومنهجية الرسائل السابقة لهم 4/1/2021 10

   تحقيق النصوص حدوده واهميته 11/1/2021 11

   خطوات التحقيق 18/1/2021 12

   مكمالت التحقيق 25/1/2021 13

   عرض نماذج من التحقيق 1/2/2021 14

   والبحث التحقيقمجالي الطلبة في  بحوث مناقشة 8/2/2021 15

   االمتحان النهائي للفصل الدراسي األول 14/4/2021 16

 

 

 

 

 

 

 

 :  توقيع العميد                                                                                                               :توقيع االستاذ   

  أ.د. عالء حسين الرهيمي         ظاهر محسن جاسم أ.م.د.

 الكوفة اسم الجامعة:
 اآلداب اسم الكلية:
 اللغة العربية اسم القسم:

 ماجستيرال لة:المرح
 ظاهر محسن جاسم اسم المحاضر الثالثي:

 أستاذ مساعد اللقب العلمي:
 دكتوراه المؤهل العلمي:

 كلية اآلداب /قسم اللغة العربية مكان العمل:

 جمهورية العراق          

  

وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي

    

 جهاز االشراف والتقويم العلمي   


