
 

 

 

 

 

 

 

 الخطة الدراسية

 (2021-2020العام الدراسي )

 كلية القانون

 

 الثالثة المرحلة الدراسية

 منهج البحث التخصص

 منهج البحث القانوني اسم المادة الدراسية )باللغة العربية(

 Legal Research Methodology اسم المادة الدراسية )باللغة االنكليزية(

 أهداف المادة
ريف الطلبة كيفية كتابة البحوث القانونية المطلوبة المعززة هذه المادة لتع تهدف

 بالمراجع والمصادر

 وصف المادة

يلم الطالب بأصول البحث تاريخياً، وأهمية كيف يمكن أن تساعد هذه المادة الدراسية 

البحث، والمراجع والمصادر، وتنظيم الفصول والمباحث والمطالب والفروع، 

 .باإلضافة إلى الشروط المطلوبة في الباحث الناجح.

 1 عدد الساعات النظرية

 - عدد الساعات العملية

 1 عدد الوحدات

 عبد الزهرة محمد عليغصون علي  اسم التدريسي باللغة العربية

 Ghosoun Ali Abdul Zahra Muhammad Ali اسم التدريسي باللغة االنكليزية

 مدرس مساعد اللقب العلمي

 ghsoon.alwaeily@alkafeel.edu.iq العنوان البريد االلكتروني الجامعي

 07803653509 (Whatsapp)رقم الهاتف الجوال 

 

  

 

mailto:ghsoon.alwaeily@alkafeel.edu.iq


 :المنهج المقرر / الجزء النظري

 

Week Syllabus 

 أهمية مادة البحث العملي 1

 ماهية البحث القانوني 2

 مفهوم البحث القانوني 3

 أنواع البحث القانوني / الموجه 4

 أنواع البحث القانوني / غير الموجه 5

 اإلحصائيمناهج البحث القانوني / األسلوب  6

 مناهج البحث القانوني /األسلوب المقارن 7

 مناهج البحث القانوني / المنهج التحليلي 8

 مناهج البحث القانوني /المنهج الوصفي 9

 مناهج البحث القانوني / المنهج التاريخي 10

 مناهج البحث القانوني /المنهج االستنباطي 11

 االستقرائيمناهج البحث القانوني /المنهج  12

 اختيار المشكلة 13

 هيكلية البحث 14

 المقدمة 15

 المتن 16

 الخاتمة 17

 المالحق 18

 جمع المصادر 19

 عالقة الباحث بالمشرف 20

 أقسام البحث القانوني 21

 كتابة البحث القانوني 22

 كيفية اإلشارة إلى المصادر 23

 كيفية اإلشارة إلى المصادر 24

 اإلشارة للمصادركيفية  25

 كيفية اإلشارة إلى المصادر 26

 الخاتمة واالستنتاجات 27

 إجراءات المناقشة /التقويم العلمي 28

 إجراءات المناقشة /التقويم اللغوي 29

 مناقشة البحث القانوني 30

 :المصادر

 أصول البحث القانوني / د. عمار عباس الحسيني

 

 :المراجع الرئيسة

 / د. عبد الهادي الفضلي أصول البحث (1)

 ( كيف تكتب بحثا أو رسالة / د. أحمد شلبي2)

 / د. عبد القادر الشيخلي قواعد البحث القانوني( 3)

 

 :المراجع المساعدة

 د هشام النعسانالبحث القانوني / د. محممناهج  (1)

 / د. محي محمد سعد كيفية كتابة االبحاث واالعداد للمحاضرات( 2)

 / محي هالل السرحان البحث وتحقيق النصوص في العلوم الشرعيةأصول ( 3)


