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ادبيات حبث اسم املادة
الفصل الدراسي االول مقرر الفصل

تة تعریف البحث العلمي واھمی-أاملادةأهداف

ب_ كیفیة اداء البحث العلمي  

طرائق البحث عن المعلومات -ج

كیفیة استخدام المصادر العلمیة في المكتبات  - د

كیفیة استخدام االنترنیت في ایجاد المعلومات- ه

معرفة اھم المجالت العلمیة التي تعني ببحوث الكیمیاء - ز

بحث العلمي معرفة تاریخ مصادر المعلومات التي تخص ال-ح

فرصاً تعلیمیة ، إذ صمم ھذا البرنامج لتكتسب الطالبة المھارات االساسیة المقررھذایوفر للمادةاألساسيةالتفاصيل 
لمعرفة العلم واھدافة  طرائق العلمیة للبحث ومفھوم البحث العلمي وادوات البحث العلمي 

النترنیت لخدمة البحث العلمي , وكیفیة البحث في المكتبات العلمیة وكیفیة استخدام ا
واعطاء الطالبة بعض المعلومات عن المجالت العلمیة المختصة في نشر البحوث العلمیة 

المخصصة في مجال الكیمیاء .    
1986ادبيات الكيمياء / د. ذنون حممدعزيز / جامعة بغداد الكتب املنهجية

االنرتنت املصادر اخلارجية

ت اليوميةالفصل الدراسيتقديرات الفصل االمتحان النهائياملشروعاالمتحا
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العلوم للبنات اسم الكلیة:
الكیمیاء اسم القسم:

الثالثةالمرحلة:
لیلى عثماناسم المحاضر الثالثي:

فرحان 
استاذ مساعداللقب العلمي:

ماجستیر كیمیاء المؤھل العلمي:
حیاتیة 

كلیة العلوم للبنات مكان العمل:

جمھوریة العراق

وزارة التعلیم العالـي والبحـث العلمـي

جھاز االشراف والتقویم العلمي
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المالحظاتالمادة النظریةالتاریخ

تعریف ادبیات البحث واھمیتھ   9/2015/ 129

البحث العلمي واھمیتة وخصائصة  10/2015/ 26

تاریخ ادبیات البحث ,لمذا ندرس ادبیات البحث ,المراحل 10/2015/ 313
التي تمر بھا المعلومات 

420 /10/2015

تصنیف المصادر الكیمیائیة في المكتبة  

بطاقات الفھرس ومحتویاتھا 10/2015/ 527

المجالت والدوریات ,المصادر االولى للمعلومات 11/2015/ 63

اشھر مجالت النشر االولى 11/2015/ 79
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براءات االختراع ,النشرات االعالمیة والتقاریر الفنیة , 11/2015/ 816
االطروحات ,المنشورات الحكومیة

)1امتحان تحریري (11/2015/ 923
المصادر الثانیة للمعلومات ,الملخصات والفھارس11/2015/ 1030

الملخصات الكیمیائیة, المجالت االخباریة السریعة للفھرسة,12/2015/ 117

دلیل الفھارس , ارقام التسجیل للمركبات الكیمیائیة12/2015/ 1214

دالئل الكیمیاء , الكتب12/2015/ 1321

اھم دور النشر , ندوات وبحوث الموتمرات العلمیة  , امتحان 12/2015/ 1428
یومي 
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