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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 كلية الحلة الجامعة األهلية  المؤسسة التعليمية .1

 القانون     مركز/ ال علمي القسم ال .2

 471MSاصول البحث القانوني /  اسم / رمز المقرر .3

تعليم اإللكتروني تفاعلي عبر برنامج كوكل ميت ومن  أشكال الحضور المتاحة .4

 خالل منصة كوكل كالس روم

-2020الفصل الدراسي األول والثاني للعام الدراسي  الفصل / السنة .5

2021 

 ساعة خالل العام الدراسي  60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

تهدف المادة الى المام الطالب بكيفية البحث باالضافة الى كيفية عمل ورقة خطة بحث للتخرج 

 المصادر العلمية التي تخدم بحثه لغرض تدريبه وتعليمه باالساليب العملية وكيفية التعامل مع 

 المشكلة القانونية التي يراد القيام بالبحث فيها من خالل دراسته للموضوع . التعرف على -

 الوقوف على الجوانب الموضوعية والشكلية لصياغة البحث . -

هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من يوفر وصف المقرر 

المتاحة. والبد من التعلم الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛الربط بينها وبين وصف البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .10

  هداف المعرفية األ -أ

 تعريف الطالب بكيفية عمل خطة بحث    -1أ

 د الطالب الى كيفية البحث عن مصادر المعلومات ارشا -2أ

 تعليم الطالب عن كيفية ادارج الهوامش وترتيبها في البحث الذي يقوم بأعداده -3أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 توجيه الطالب كيفية عمل بحث في موضوع القانون   – 1ب

 كيفية اعداد خطة بحث  – 2ب

 مل مع مصادر المعلومات التي تخدم بحثه .كيفية التعا – 3ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرات نظرية -

 محاضرات تفاعلية -

يعزز امكانات الطالب وقدراته العلمية وتعزز ثقته بنفسه  تدعيم المقرر باالمثلة العملية بما -

في الحلول  مع االفاضة في شرح الجوانب القيمية، وتدريبه على معالجتها، من خالل حلها

 المقترحة والمطلوبة.

تحليل االسئلة العملية والتدريب عليها من خالل االمتحانات بكافة اشكالها اليومية  -

 والشهرية والفصلية

في هذه الممارسة على الجوانب القيمية في معالجتها  التأكيدوالنصفية والنهائية مع  -

 اجاباتها. ة فيحوالحلول المقتر

 

 ييم طرائق التق         

 

 األمتحانات التحريرية -
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 الحضور اليومي -

 المشاركة الفعلية -

 التكليف بعمل ورقة عمل -

 االختبارات الشفهي  -

 

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

إضافة مهارات الى الطالب خال ل مرحلة البحث ،وكذلك توجيهه الى كيفية التعامل  -1ج

 .مع المعوقات التي تواجه البحث وكيفية تخصيصها 

 تعليم الطالب اصول البحث القانوني وكيفية كتابة البحث بطريقة سليمة -2ج

 تعرف على كيفية اختيار الموضوع والهدف من البحث فية -3ج

التعرف على كيفية اختيار المصادر القانونية وكيفية االقتباس منها بما يتفق مع   -4ج

 موضوع اختيار البحث مع الطالب

 والتعلم  طرائق التعليم    

 

 محاضرات نظرية -

 محاضرات تفاعلية

 طرائق التقييم    

 

 الحضور اليومي -

 المشاركة الفعلية -

 التكليف بعمل ورقة عمل -

 ةاالختبارات الشفهي -
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المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور التأهيلية المهارات العامة و -د 

 الشخصي (.

ب من خالل قيامه في مرحلة البكلوريوس على كيفية عمل بحث وفي حالة تطوير الطال -1د

 قبوله على الماجستير او الدكتوراه يعمل خطة بحث وترتيب ابواب وفصول البحث .

 بناء شخصية قوية قادرة على االستنتاج والتحليل والحكم  -2د

 بيان اهمية الوقت وكيفية استثماره في اعداد وكتابة البحوث -3د
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 بنية المقرر .11

 

الساعا االسبوع 

 ت 

مخرجات 

 التعلم المطلوبة 

اسم الوحدة او 

 الموضوع /

طريقة 

 التعلم 

 طريقة التقييم 

فهم الطالب  1 االول

 للمحاضرة

مقدمة تعريفية حول 

اصول البحث 

 القانوني

الكترو

 ني 

امتحانات اعداد ورقة 

 عمل /شفهي تحريري

فهم الطالب  1 الثاني

 للمحاضرة

الكترو الباحث الجيد صفات

 ني

امتحانات اعداد ورقة 

 عمل /شفهي تحريري

فهم الطالب  1 الثالث 

 للمحاضرة

اختيار المشكلة 

 القانونية

الكترو

 ني

امتحانات اعداد ورقة 

 عمل /شفهي تحريري

اعداد بحث  1 الرابع 

 تخرج 

سبل اختيار المشكلة 

  القانونية

الكترو

 ني

امتحانات اعداد ورقة 

 ي تحريريعمل /شفه

فهم الطالب  1 الخامس

 للمحاضرة

فئات الباحثين 

  القانونيين

الكترو

 ني  

امتحانات اعداد ورقة 

 عمل /شفهي تحريري

فهم الطالب  1 السادس

 للمحاضرة

كيفية التوصل 

  للمشكلة القانونية

الكترو

 ني

امتحانات اعداد ورقة 

 عمل /شفهي تحريري

فهم الطالب  1 السابع 

 للمحاضرة

فات اة حول الكشامثل

  والفهارس

الكترو

 ني

امتحانات اعداد ورقة 

 عمل /شفهي تحريري

فهم الطالب  1 الثامن 

 للمحاضرة

مجموعات القرارات 

  القضائية

الكترو

 ني

امتحانات اعداد ورقة 

 عمل /شفهي تحريري

فهم الطالب  1 التاسع 

   للمحاضرة

الية البحث في 

الفهارس والقرارات 

  القضائية

الكترو

 ني

امتحانات اعداد ورقة 

 عمل /شفهي تحريري

امتحانات اعداد ورقة الكترواالعتبارات المتحكمة فهم الطالب  1 العاشر
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في اختيار المشكلة  للمحاضرة

  القانونية

 عمل /شفهي تحريري ني

الحادي 

 عشر 

فهم الطالب  1

 للمحاضرة

مدى استحواذ 

المشكلة على اهتمام 

  الباحث

الكترو

 ني

اعداد ورقة  امتحانات

 عمل /شفهي تحريري

فهم الطالب  1 الثاني عشر 

 للمحاضرة

ما الجديد الذي 

  يضيفه الباحث

الكترو

 ني

امتحانات اعداد ورقة 

 عمل /شفهي تحريري

فهم الطالب  1 الثالث عشر 

 للمحاضرة

مدى صالحية 

المشكلة لتكون 

رسالة او اطروحة 

  او بحث 

الكترو

 ني

امتحانات اعداد ورقة 

 /شفهي تحريري عمل

فهم الطالب  1 الرابع عشر 

 للمحاضرة

جمع مادة البحث 

  القانوني

الكترو

 ني

امتحانات اعداد ورقة 

 عمل /شفهي تحريري

الخامس 

 عشر 

فهم الطالب  1

 للمحاضرة

اساليب جمع مادة 

   البحث القانوني

الكترو

 ني

امتحانات اعداد ورقة 

 عمل /شفهي تحريري
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السادس 

 عشر

م الطالب فه 1

 للمحاضرة

الكترو  القراءة واالستبيان

 ني 

امتحانات اعداد ورقة عمل 

 /شفهي تحريري

فهم الطالب  1 السابع عشر

 للمحاضرة

المقابالت 

  واالحصائيات

الكترو

 ني

امتحانات اعداد ورقة عمل 

 /شفهي تحريري

فهم الطالب  1 الثامن عشر

 للمحاضرة

 تدوين المعلومات

 )الطرق التقليدية(

الكترو

 ني

امتحانات اعداد ورقة عمل 

 /شفهي تحريري

اعداد بحث  1  التاسع عشر

 تخرج 

مزايا وعيوب 

 الطرق التقليدية

الكترو

 ني

امتحانات اعداد ورقة عمل 

 /شفهي تحريري

فهم الطالب  1 العشرون

 للمحاضرة

الطرق الحديثة لجمع 

  مادة البحث

الكترو

 ني  

امتحانات اعداد ورقة عمل 

 ريري/شفهي تح

الحادي 

 والعشرون

فهم الطالب  1

 للمحاضرة

الكترو تدوين والمراجع 

 ني

امتحانات اعداد ورقة عمل 

 /شفهي تحريري

الثاني 

 والعشرون

فهم الطالب  1

 للمحاضرة

الكترو اعداد خطة البحث 

 ني

امتحانات اعداد ورقة عمل 

 /شفهي تحريري

لث الثا

  والعشرون

فهم الطالب  1

 للمحاضرة

الكترو بحث القانوني كتابة ال

 ني

امتحانات اعداد ورقة عمل 

 /شفهي تحريري

رابع ال

  والعشرون

فهم الطالب  1

   للمحاضرة

اسلوب كتابة البحث 

 القانوني 

الكترو

 ني

امتحانات اعداد ورقة عمل 

 /شفهي تحريري

خامس ال

 والعشرون

فهم الطالب  1

 للمحاضرة

االشارة الى 

 الهوامش 

الكترو

 ني

داد ورقة عمل امتحانات اع

 /شفهي تحريري

سادس ال

 والعشرون

فهم الطالب  1

 للمحاضرة

الكترو اعداد قائمة المراجع 

 ني

امتحانات اعداد ورقة عمل 

 /شفهي تحريري

سابع ال

 والعشرون

فهم الطالب  1

 للمحاضرة

الكترو  تقييم البحث القانوني

 ني

امتحانات اعداد ورقة عمل 

 /شفهي تحريري
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 البنية التحتية  .12

 

من الثا

 والعشرون

فهم الطالب  1

 للمحاضرة

الكترو  النشر والتعضيد

 ني

امتحانات اعداد ورقة عمل 

 /شفهي تحريري

تاسع ال

 والعشرون

فهم الطالب  1

 للمحاضرة

الكترو النواحي الموضوعية 

 ني

امتحانات اعداد ورقة عمل 

 /شفهي تحريري

فهم الطالب  1  الثالثون

 للمحاضرة

الكترو   النواحي الشكلية

 ني

اعداد ورقة عمل  امتحانات

 /شفهي تحريري

 

 

 اصول البحث القانوني / د. عصمت عبد المجيد   ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 جميع المصادر المتعلقة بموضوع بحث الطالب . ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( العلمية , التقارير ,....  المجالت) 

 د. عبد الهادي الفضلي ,منهج البحث العلمي -1

 د. احمد بدر ,أصول البحث العلمي ومناهجه -2

د. عصمت عبد المجيد , المدخل الى البحث  -3

 العلمي 

د. محمد ازهر سعد السماك ,أصول فن البحث  -4

 العلمي

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13
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 التوصية بأن يكون تدريس المادة على فصلين دراسيين وليس فصل واحد . -

 الفصل االول : يكون الجانب النظري  -

 الجانب العملي بأشراف استاذ المادة . -الفصل الثاني : -

 

 

 

 

 

  


