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 التوقيع والختم الرسمي القانون العام  القسم:
 

 تعريف المساق
 L 290 رقم ورمز المساق: مناهج البحث والكتابة القانونية اسم المساق:

  الفصل الدراسي: 3 عدد الساعات المعتمدة:
 العربية لغة التدريس: إجباري تخصص  متطلب المساق: نوع

  منسق المساق: القانون اإلداري  المتطلب السابق:
 

 معلومات عامة
 مدمج ☒       كامل الكتروني ☐        وجاهي ☐ المساق آلية تدريس

 وصف المساق

 ات قدهذا المساق طرق إيجاد المعلومات القانونية، وتسمى " طرق البحث" وهذه المعلوم يتضمن
رونيا. الكت تكون في التشريعات، أو الفقه أو أقضيه المحاكم، وقد تكون مطبوعات ورقية، أو منشورة

أو حل  ة بحثيةقبة ورأم الجزئية الثانية فتتعلق بالتعامل مع هذه المعلومات بعد إيجادها واستعمالها لكتا
مفهوم ذا المشكلة قانونية، وهذه الكتابة لها جوانب شكلية وأخرى موضوعية. وال نعني بالكتابة به

 .صياغة التشريعات والعقود

 أهداف المساق
 
 ـ تعريف الطالب بطرق البحث العلمية 1

 3 .سليمةـ تطوير مهارة الطالب المعرفية والقدرة على الكتابة والصياغة بلغة قانونية 2 .

 .ـ إكساب الطالب مهارة البحث وإيجاد المعلومات القانونية3 

 التعلم للمساق نتاجات
(CLOs) 

CLO1: طرق البحث العلمي ومناهجه ان يتعرف الطالب على 

CLO2  : صصةاستخراج المراجع المختلفة، وتصنيفها إلى مراجع عامة ومتخ ان يستطيع الطالب 

CLO3 :  ضبطكتابة ورقة بحثية، تتوفر فيها مقومات البحث العلمي المنأن يتمكن الطالب من 

 

 

  PLOsالتعلم للبرنامج نتاجاتمع  CLOs التعلم للمساق نتاجات تسكين
PLO7 PLO6 PLO5 PLO4 PLO3 PLO2 PLO1  
      * CLO1 

     *  CLO2 

    *   CLO3 

       CLO4 

       CLO5 

       CLO6 

       CLO7 
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 يم المساقو طرق تق
  CLOsنتاجات التعلم )%( العالمة وطبيعته آلية التقويم الموعد والتاريخ نوع التقويم

  عالمة  30 بحث يقدمه الطالب يحدد من اإلدارة امتحان نصفي

 األنشطة*

  عالمات  10 كتابية امتحانات قصيرة (1نشاط )

  عالمات  5 الكتروني واجبات  (2نشاط )

  عالمات  5 الكتروني نقاشات (3)نشاط 

     (4نشاط )

     (5نشاط )

  عالمة  50   امتحان نهائي

 على المدرس أن يختار ثالثة أنشطة على األقل من اآلتية: امتحانات قصيرة، واجبات، مشاريع، فيديوهات، نقاشات، ...الخ.*

 وطبيعة التدريس والجدول الزمنيمحتويات المساق 
 *طبيعة التدريس* محتويات المساق االسبوع

 1االسبوع 
 التعريف بالبحث ومنهجية البحث

 لقاء تزامني تفاعلي
 (2عدد )

 نشاط غير متزامن  

 2االسبوع 
 نواع مصادر المعلومات

 لقاء تزامني تفاعلي
 (2عدد)

 نشاط غير متزامن 

 3االسبوع 
 التوثيق

 لقاء تزامني تفاعلي 
 (2عدد )

 غير متزامن نشاط 

 4االسبوع 
 االقتباس

 لقاء تزامني تفاعلي
 (2عدد )

 نشاط غير متزامن 

 5االسبوع 
 ية لكتابة البحث: اختيار الموضوعاألوللمراحل ا

 لقاء تزامني تفاعلي
  (2عدد)

 نشاط غير متزامن 

 لقاء تزامني تفاعلي إعداد خطة البحث 6االسبوع 
 (2عدد)
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 وطبيعة التدريس والجدول الزمنيمحتويات المساق 
 *طبيعة التدريس* محتويات المساق االسبوع

 نشاط غير متزامن 

 7االسبوع 
 استعراض نماذج خطة البحث

 لقاء تزامني تفاعلي
 (2عدد )

 نشاط غير متزامن 

 8االسبوع 
 إعداد جوهر البحث: العناصر التقليدية في البحث

 لقاء تزامني تفاعلي
 (2عدد)

 نشاط غير متزامن 

 9االسبوع 
  

 اللغة القانونية
 لقاء تزامني تفاعلي

 (2عدد )

 10االسبوع 
 استعراض نماذج الكتابة القانونية

 لقاء تزامني تفاعلي
 (2عدد )

 نشاط غير متزامن 

 11االسبوع 
 للطلبة ومناقشة العناوين األبحاثختيار موضوعات ا

 لقاء تزامني تفاعلي
 (2عدد)

 نشاط غير متزامن 

 12االسبوع 
 الفني للبحث اإلخراج

 لقاء تزامني تفاعلي
 (2عدد)

 غير متزامن نشاط 

 13االسبوع 
 صفات الباحث

 لقاء تزامني تفاعلي
 (2عدد)

 نشاط غير متزامن 

 14االسبوع 
 بحاثألتطبيق مهارات العرض الشفوي ل

 لقاء تزامني تفاعلي
 (2عدد)

 نشاط غير متزامن 

 15االسبوع 
 لألبحاثستكمال العرض الشفوي ا

 لقاء تزامني تفاعلي 
 (2عدد )

 غير متزامن نشاط 
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 وطبيعة التدريس والجدول الزمنيمحتويات المساق 
 *طبيعة التدريس* محتويات المساق االسبوع
  متحانات النهائيةاسبوع اإل 16االسبوع 

 **طبيعة التدريس تكون على النحو التالي:

 وجاهي. لقاء وجاهي:المساق ال    

 متزامنغير  نشاط أوتفاعلي تزامني  لقاء :لكتروني كاملاالمساق ال. 

 (غير متزامنالكتروني )متزامن أو أووجاهي  لقاء مدمج:المساق ال .    

 الكتاب المعتمد والمراجع
 أي مرجع مناسب لكتابة وإعداد البحث القانوني المرجع الرئيس
أخرى في مناهج البحث القانونيأي كتب  المراجع االخرى   

 

 ***رشاداتالتعليمات واإل 

 الحضور والمواظبة
 تشترط المواظبة للطالب في جميع المساقات التي سجل فيها، وال يسمح له بالتغيب عن اكثر من 

 مجموع الساعات المخصصة للمساق إال بعذر قهري او عذر مرضي يقبله العميد.من % 15
 المحدد. يتوقع من الطالب حل االنشطة  وتسليمها بالوقت   األنشطة

 ضع التقديم المتأخر للواجبات إلى انخفاض الدرجة بشكل يتناسب مع عدد أيام التأخير .قد يخ التسليم المتأخر للواجبات
 بمواعيد االمتحانات وفقًا إلعالن يصدر لهذه الغاية. تبليغ الطالب يتم  االمتحانات

 االستاللو  الغش
يعاقب بالفصل المؤقت من الجامعة من فصلين إلى ثالثة فصول دراسية كل طالب يقوم بالغش في 

 االمتحان او الشروع فيه او االشتراك فيه 
 .لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة دليل الطالب ***


