
جدول الدروس االسبوعي

رشيد حميد حسناالسم
-البريد االلكتروني

منهج البحث العلمياسم المادة
منهج البحث العلميمقرر الفصل
ان الهدف من المادة هو اعداد الطالبات بشكل جيد لكتابة البحوث وفق منهج اهداف المادة

البحث العلمي التأريخي الصحيح
عالقة التاريخ بالعلوم -صفات المؤرخ وشروطه-مفهوم التاريخ وتطور مناهجهصيل االساسية للمادةالتفا

جمع -نشأة وتطور مناهج البحث والتدوين التاريخي-العلوم المساعدة- االخرى
الخاتمة–المقدمة -نقد االصول التاريخية- االصل والمراجع

الكتب المنهجية
للدكتور خليل سعيد عبد القادرمنهج البحث التأريخي 

المصادر الخارجية
منهج البحث التأريخي للدكتور حسن عثمان

االمتحان النهائيالمشروعاالمتحانات اليوميةالمختبرالفصل الدراسي

تقديرات الفصل

٥٠%١٠%٤٠%
-معلومات اضافية

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

التاریخ:القســم 
الثانیة:المرحلة 

رشید حمید حسن.د:لمحاضر الثالثي اسم ا
استاذ مساعد:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
جامعة بغداد/ كلیة التربیة للبنات:مكان العمل  



جدول الدروس االسبوعي
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المادة المادة النظریةالتاریخ
العلمیة

المالحظات

مفھوم التاریخ وتطوره ومناھجھ٢٨/٩-١٢٦
صفات المؤرخ وشروطھ٥/١٠-٢٣
عالقة التاریخ بالعلوم االخرى١٢/١٠-٣١٠
علم الوثائق/ العلوم المساعدة١٩/١٠-٤١٧
االدب/ العلوم المساعدة٢٦/١٠-٥٢٤
العمارة١/١١–٦٣١/١٠
نشأة وتطور مناھج البحث٩/١١-٧٧
اختیار الموضوع١٦/١١-٨١٤
خطة البحث٢٣/١١-٩٢١

جمع االصول والمراجع٣٠/١١-١٠٢٨
نقد االصول التاریخیة٧/١٢-١١٥
تعیین شخصیة المؤلف١٤/١٢-١٢١٢
تحري نصوص االصول٢١/١٢-١٣١٩
د الباطني االیجابيالنق٢٨/١٢-١٤٢٦
النقد الباطني السلبي٤/١-١٥٢
اثبات الحقائق التاریخیة١٦٩/١

عطلة نصف السنة
التطبیقات العملیة١٧٢٥/١
اثبات الحقائق التاریخیة وتنظیمھا١/٢-/ ١٨٣٠
القواعد العامة للتركیب الخارجي٨/٢-١٩٦
یجابياالجتھاد السلبي واال١٥/٢-٢٠١٣
التطبیق العلمي لكتابة البحث٢٢/٢-٢١٢٠
جمع المعلومات وكیفیة تفریقھا٢٩/٢-٢٢٢٧
المسودة االولى للبحث٧/٣-٢٣٥
التعلیق/ قراءة المسودة١٤/٣-٢٤١٢
المبیضة٢١/٣-٢٥١٩
المقدمة وتحللي المصادر والتمھید٢٨/٣-٢٦٢٦
)القتباس، الھوامشا(صمیم المادة ٤/٤-٢٧٢
الخاتمة١١/٤-٢٨٩
المالحق١٨/٤-٢٩١٦
فھرست المصادر والمراجع٢٥/٤-٣٠٢٣
مراجعات٢/٥–٣١٣٠/٤
االستعدادات لالمتحانات النھائیة٩/٥-٣٢٧

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

التاریخ:القســم 
الثانیة:المرحلة 

رشید حمید حسن.د:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ مساعد:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
جامعة بغداد/ كلیة التربیة للبنات:مكان العمل  



Course Weekly Outline

Course Instructor Rasheed Hameed Hasan
E-mail -
Title Scientific research method
Course Coordinator Scientific research method

Course Objective
Is for good preparation to the university student to writing
research according the historical scientific research method

Course Description
The Idea of History and its method development, Historian
qualities and his conditions the relation between History and
the other  sciences … introduction, summary

Textbook
Historical research method  Dr. Khaleel Saeed

References
Historical research method   Dr. Hasan Othman

Semester 1st 20% Daily
examination

1st 5% Final ExamCourse Assessment

40% 2nd 20% 10% 2nd 5% (50%)

General Notes -

University: Baghdad
College: Education for Women
Department: History
Stage: 2 nd
Lecturer name: Rasheed Hameed
Academic Status: asst. prof.
Qualification: Ph.D
Place of work:College of
Education for Women / Baghdad
university

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

1 26-28/9 The idea of history
2 3-5/10 Historian qualities and

his condition
3 10-12/10 History and another

sciences
4 17-19/10 Helpful sciences
5 24-26/10 Arts
6 31/10 – 1/11 Architecture
7 7-9/11 Research method

development
8 14-16/11 Subject selection
9 21-23/11 Research plan

10 28-30/11 Together the original
11 5-7/11 Historical original

criticism
12 12-14/11 Author character

definition
13 19-21/11 Original texts

investigation
14 26-28/11 Positive internal

criticism
15 2-4/1 Negative internal

criticism
16 9/1 Historical facts proving

Half-year Break
17 25/1 Practical teaching
18 30/1 – 1/2 Historical facts proving

and its preparation
19 6-8/2 General rules for

external structure
20 13-15/2 Negative and positive

diligence
21 20-22/2 Scientific practical for

writing the research

University: Baghdad
College: Education for Women
Department: History
Stage: 2 nd
Lecturer name: Rasheed Hameed
Academic Status: asst. prof.
Qualification: Ph.D
Place of work:College of  Education
for Women / Baghdad university

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



22 27-29/2 Together the
information and how
separation

23 5-7/3 1st draft for research
24 12-14/3 Draft reading /

commentary
25 19-21/3 Fair copy
26 26-28/3 Preface and references

analysis and
introduction

27 2-4/4 Course heart
28 9-11/4 Epilogue
29 16-18/4 Supplements
30 23-24/4 References index
31 30/4 – 2/5 Repetitions
32 7-9/5 Preparations for final

examination
Instructor Signature: Dean Signature:


