
 

 

 

 

 

 المقرر: قاعة بحث

MLAW 619 – Research Workshop – 3Cr.  

                            

 * البرنامج او البرامج التي يقّدم من خاللها المقرر: الدراسات العليا

  * المقرر اجباري

 * السنة الدراسية : تمهيدي ماجيستر

 * الفصل الدراسي: االول )فصل الخريف (

 
 االساسية:  البيانات -أ

 MLAW 619الكود:      -* العنوان: ورشة عمل بحثية        

 * الساعات المعتمدة : ثالث ساعات              

 ساعات 3* المحاضرة اسبوعيًا : 

 اسبوع 61* المّدة الزمنية للمقرر : 

  
 المهنيــة:  البيانـات -ب

 األهداف العامة للمقرر -1
  .التعريف بأهمية البحث العلمي القانوني ومناهجه ومنهجياته 
  .استعراض تطبيقات مختلفة في البحث العلمي 
  حاث األكاديمية وأوراق العمل البحثية واألب واالطاريحتدريب الباحثين عملياً على كيفية إعداد الدراسات البحثية والرسائل

 حكمة. والمقابالت في المجالت العلمية القانونية الم
 .بناء وتعزيز قدرات باحثي الماجستير على التعليق على النصوص لقانونية والقرارات القضائية 



  تدريب الباحثين على كيفية إجراء البحث العلمي القانوني باستخدام البحث اإللكتروني ومراكز المعلومات اإللكترونية
 وفنيات هذا النوع من طرق البحث. 

 
 المستهدفة للمقررالنتائج التعليمية -2

 المعرفة والفهم: 
 تعريف الطالب بمناهج البحث العملي المرتبط بحاجات سوق العمل القانوني، وآلياته.  -6-أ
 إكساب الطالب كيفية إجراء البحث العملي القانوني.  -2-أ
 الطالب بأهمية البحث العلمي على الصعيد األكاديمي والمهني وارتباطه بالواقع العملي  تعريف -3-أ
 

 المهارات الذهنية: 
 اكساب الطالب منة التفكير والتحليل القانوني األساسي في البحث العملي. -6-ب
ملي وتقدم الع مساعدة الطالب على ابتكار موضوعات بحثية تتسم بالجدة واألصالة واالرتباط بالواقع-2-ب

 حلواًل لقضايا يعيشها المجتمع... 
 اكساب الطالب مكنة إجراء دراسات بحثية تحليلية ومقارنة.  -3-ب
 

 

 المهارات المهنية والعمية: 
 مساعدة الطالب على إكسابهم مهارة االختيار السليم لعناوين وموضوعات البحث العلمي.  -6-ج
 فية وضع خطة منسقة وسليمة للبحث العملي. بناء وتعزيز قدرات الطالب في كي -2-ج
اإلحاطة بكافة المسائل الفنية المرتبطة بالبحث العملي ككيفية استخدام المراجع وتوثيقها واالستفادة  -3-ج

 منها. 
 

 المهارات العامة والمنقولة: 
 الطالب على تصور اإلشكاليات المتعلقة بالموضوعات المطروحة ووضع الحلول المالئمة. مساعدة -6-د
اكساب الطالب مهارة إجراء مقاربات تطبيقية تستند إلى الواقع العملي، للوصول إلى فائدة عملية  -2-د

 للبحث العلمي المراد إجراؤه. 
التطبيقات الحديثة في البحث العلمي القانوني، والتواصل والتعاون مع مراكز األبحاث الوطنية  دراسة -3-د

 واإلقليمية والدولية. 
 
 
 
 
 



 المحتويات: -3

 الموضوع
عدد 

 الساعات
 األسبوع محاضرة

تعريف ومقومات البحث العلمي، وكيفية اختيار 
 موضوع البحث

3 6 6 

 2 6 3 خصائص البحث القانوني 

 3 6 3 أنواع وأشكال البحث القانوني

 4 6 3 أغراض البحث القانوني، وكيفية إعداد الخطة

 5 6 3 خطوات البحث القانوني

 1 6 3 تابع خطوات البحث القانوني

 7 6 3 كيفية جمع المادة العلمية وامتحان األسبوع السابع

 8 6 3 مراحل كتابة البحث وكيفية صياغته

 9 6 3 قواعد االقتباس

 61 6 3 قواعد كتابة الهامش وتوثيق المعلومات

 66 6 3 كيفية مراجعة البحث

 62   عرض البحث وتقييم األسبوع الثاني

 63 6 3 تابع عرض البحث

 64 6 3 تابع عرض البحث

 65 6 3 تقديم البحث وكيفية مناقشته من اللجنة العلمية

   61  3 تقييم األبحاث
 

 

 أساليب التعليم والتعلم -4
 المحاضرات، وربط المعلومات النظرية بالواقع التطبيقي.  -4-6
 العروض التقديمية اإللكترونية والمناقشات التفاعلية، واألبحاث.  -4-2
التشارك في المعلومات والتساؤالت التي يتم طرحها خالل المحاضرات، ومتابعة آخر التطورات في  -4-3

 سة. موضوعات الدرا



جمع المعلومات ورصد األطر القانونية التاريخية الوطنية والدولية المتصلة واستخالص الحلول النابعة  -4-4
 من فهم الطالب ألساسيات المقرر ومقارنتها بالحلول والممارسات الفضلى. 

 زيارات ميدانية تطبيقية للمكتبة ومراكز األبحاث.  -4-5
 األعمال التدريبية.  -4-1
 

 

 أساليب تقييم الطلبة -5
 امتحان نهاية الفصل الدراسي لتقييم مدى استيعاب الطالب لكافة مفاصل موضوعات الدراسة.  -5-6
مدى القيام بأعمال بحثية لتقييم مدى مهارة الطالب في البحث عن المعلومة في أكثر من مصدر  -5-2

 وعرضها بأسلوب بحثي. 
محاضرات لتقييم مدى فهم المعلومة ومحاولة إيجاد إجابات حول مدى المشاركة والتفاعل داخل ال -5-3

 اإلشكاليات التي قد تثور في بعض األحيان. 
 النماذج التدريبية لتقييم كيفية ومدى تعود الطالب على اإلجابة على األسئلة أيًا كانت طرق طرحها.  -5-4

 

 

 التقييــم دولـج

 النسبة المئوية للتقييم التقييم األسبوع
 %31 تقييم في األسبوع السابع 7 -6
 %21 تقييم في األسبوع الثاني عشر 62 - 8

 %61 65-63تقييم االسابيع  63-65
 %41 االمتحان النهائي 61

 %111 المجموع
 

 قائمة المراجع:  -6

 2113طبعة ثانية  6997المحامي حلمي محمد الحجار . المنهجية في القانون من النظرية الى التطبيق , -

 .2161المنهجية في دراسة القانون، منشورات زين الحقوقية طبعة اولى  -

 .2116، طبعة ثانية 6997منهجية البحث القانوني ,علي ابراهيم, طبعة اولى  -

 .6973اصول البحث العلمي ومناهجه، احمد بدر، وكالة المطبوعات، الكويت،  -

 .6913مناهج البحث العلمي، عبد الرحمان بدوي، دار النهضة العربية، القاهرة،  -



 .6991اصول البحث العلمي، احمد عبد المنعم حسن، المكتبة االكاديمية، القاهرة الجزء االول  -

وت ر المنهجية القانونية، عكاشة عبد العال وسامي بديع منصور، منشورات الحلبي الحقوقية، طبعة اولى، بي -
2115. 

  .2111البحث العلمي، رجا وحيد دويري، دار الفكر المعاصر، دمشق  -

 

 * مجالت دورية ومواقع انترنت:

 النشرة القضائية، مجلة العدل، مجموعة اجتهادات حاتم، مجموعة باز، كساندر. -

Encyclopedie dalloz, dalloz et sirey jurisprudence generale, dalloz jurisprudence 
generale, gazette du palais, revue trimestrielle de droit civil, jurisclasseur 

periodique jcp, bulletin civil.  

المكتبات القانونية على االنترنت، شبكة المعلومات القانونية البحثية، دليل قانوني متخصص بعدد من فروع  - 
  لالبحاث القانونية.القانون، شبكة البحث عن القانون، موقع 

 

 اإلمكانات المتوفرة للتعليم والتعلم: -7

 اجهزة سمعية. -مّدرج يتناسب مع عدد الطالب  - 

  مكتبة حقوقية غنية بالمراجع القانونية. - 
 
 

 تاال زين د.  :ررـالمقأستاذ 
 محمد حسن قاسمد. أ.  :مــالقس سـرئي

 1/9/5112  :اريخـــــــــــالت

 


