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 المقرر مواصفات

 إجباري  :المقرر

 القانون الخاصتمهيدي ماجستير  المقرر: خاللها من يقدم التي البرامج أو البرنامج

 ربيعفصل ال/ قانون الخاصتمهيدي ماجستير ال رقم المستوى/ الفصل الدراسي:

 األساسيـة )أ( البيانـات 

 MLAW 620  :ودـالك    : قاعة البحث العلمي    وانـالعن

 3 :دةـالمعتم اتـــالساع

 ----: أسبوعياالتمارين/ العملية/ الدروس/أسبوعيا        ةمحاضر: أسبوعيا/ المحاضرة

 اسبوعا( 61) فصل دراسي واحد: المدة الزمنية للمقرر

 ةــالمهني اتـالبيان )ب( 

 للمقرر العامة األهداف (1

  بأهمية البحث العلمي القانوني ومناهجه منهجياتهالتعريف 

 استعراض تطبيقات مختلفة في البحث العلمي 

  تدريب الباحثين عمليا على كيفية اعداد الدراسات البحثية والرسائل واالطاريح واوراق العمل البحثية

 واالبحاث االكاديمية والمقاالت في المجالت العلمية القانونية المحكمة.

 يز قدرات باحثي الماجستير على التعليق على النصوص لقانونية والقرارات القضائية.بناء وتعز 

  تدريب الباحثين على كيفية اجراء البحث العلمي القانوني باستخدام البحث االلكتروني ومراكز

 المعلومات االلكترونية وفنيات هذا النوع من طرق البحث

 للمقرر المستهدفة التعليمية النتائج (2

 والفهم المعرفة -أ

 ، والياته طالب بمناهج البحث العملي المرتبط بحاجات سوق العمل القانونيتعريف ال -6-أ

 اكساب الطالب كيفية اجراء البحث العملي القانوني  -2-أ

 بأهمية البحث العلمي على الصعيد االكاديمي والمهني وارتباطه بالواقع العمليتعريف الطالب  -3-أ

 الذهنية المهارات -ب

 التفكير والتحليل القانوني االساسي في البحث العملياكساب الطالب مكنة  -6-ب

موضوعات بحثية تتسم بالجدة واالصالة واالرتباط بالواقع مساعدة الطالب على ابتكار  -2-ب

 العملي وتقدم حلوال لقضايا يعيشها المجتمع..



 ومقارنة . اجراء دراسات بحثية تحليليةاكساب الطالب مكنة  -3-ب

 والعملية المهنية المهارات -ج

 اكسابهم مهارة االختيار السليم لعناوين وموضوعات البحث العلمي .مساعدة الطالب على  -6-ج

 بناء وتعزيز قدرات الطالب في كيفية وضع خطة منسقة وسليمة للبحث العملي -2-ج

ككيفية استخدام المراجع وتوثيقها الفنية المرتبطة بالبحث العملي اإلحاطة بكافة المسائل  -3-ج

 واالستفادة منها

 والمنقولة العامة المهارات  -د

مساعدة الطالب على تصور االشكاليات المتعلقة بالموضوعات المطروحة ووضع الحلول  -6-د

 المالئمة

اجراء مقاربات تطبيقية تسنتد الى الواقع العملي، للوصول الى فائدة اكساب الطالب مهارة  -2-د

 عملية للبحث العلمي المراد اجراؤه.

دراسة التطبيقات الحديثة في البحث العلمي القانوني، والتواصل والتعاون مع مراكز االبحاث  -3-د

 الوطنية واالقليمية والدولية. 

 المحتويات (3

 الموضوع موعد المحاضرة االسبوع
 

 عدد

  الساعات
 دروس محاضرة

 رينا/تمعملية

6)  

 االثنين 
 – 0044)الساعة 

 م( 0044
8/2/2016 

 

 البحث العلمي: مقاربات نظرية
 اهمية البحث العملي 

  مناهج البحث العملي
 ومنهجياته

  ربط البحث العلمي بسوق
 العمل واحتياجات المجتمع

  المعايير الدولية في البحث
 العلمي القانوني 

3 √ -------------- 

2)  

 االثنين 
 – 0044)الساعة 

 م( 0044
15/2/2402 

 البحث العلمي: مقاربات نظرية
 كيفيته 

   انواعه  )اوراق بحثية– 
مداخلة   –ورقة عمل  –بحث 

اطروحة  –رسالة ماجستير  –
 دكتوراه( 

3 √ -------------- 



3)  

 االثنين 
 – 0044)الساعة 

 م( 0044
22/2/2402 

 

البحث العلمي: مقاربات عملية 
 وميدانية

  اختيار موضوع للبحث العلمي 

  كيفية اختيار عنوان للبحث العلمي 

   شروط العنوان وارتباط البحث وعنوانه
باالشكاليات التي تواجه المجتمع او الواقع 

 العملي 

3 √ -------------- 

4)  

 االثنين 
 – 0044)الساعة 

 م( 0044
22/2/2402 

البحث العلمي: مقاربات عملية 
 وميدانية

 كيفية وضع خطة للبحث العلمي 

  :تطبيقات في موضوعات القانون الخاص
الملكية االدبية  -التجاري –المدني 
 -اصول المحاكمات المدنية -والفنية

 الدولي الخاص

 

3 √ -------------- 

5)  

 االثنين 
 – 0044)الساعة 

 م( 0044
0/3/2402 

 

البحث العلمي: مقاربات عملية 
 وميدانية

  : كيفية البحث عن المراجع في المكتبة
المقاالت -المتخصصة -العامة الكتب

 واالبحاث واوراق العمل

  كيفية البحث عن المراجع في المصادر
 االلكترونية وبنوك المعلومات.

 تطبيقات في  موضوعات القانون الخاص 

 

3 √ -------------- 

1)  

 االثنين 
 – 0044)الساعة 

 م( 0044
00/3/2402 

 

البحث العلمي: مقاربات عملية 
 وميدانية

  استخراج المعلومة من المصدركيفية 
 كيفية االستفادة من المعلومة في البحث 
  كيفية عرض المعلومة بأسلوب الباحث 

 تطبيقات في موضوعات القانون الخاص 

3 √ -------------- 

 االثنين   (7
 – 0044)الساعة 

 تقييم االسبوع السابع -
البحث العلمي: مقاربات عملية 

3 √ -------------- 



 م( 0044
20/3/2402 

 

 وميدانية
 كيفية توثيق المراجع الالزمة للبحث العلمي 

  توثيق المعلومة والتزام قواعد االمانة
 العلمية 

  كيفية وضع االشارات المرجعية العربية
 واالجنبية والمصادر االلكترونية 

 تطبيقات  في موضوعات القانون الخاص 

 اختيار موضوعات بحثية معينة 

8)  

 االثنين 
 – 0044)الساعة 

 م( 0044
0/4/2402 

 

البحث العلمي: مقاربات عملية 
 وميدانية

  البحث العلمي واالستفادة من مراكز البحث
 العلمي

 مناقشة خطط بحثية 

 

3 √ -------------- 

9)  

 االثنين 
 – 0044)الساعة 

 م( 0044
00/4/2402 

 

البحث العلمي: مقاربات عملية 
 وميدانية

  الدوريات البحث العلمي واالستفادة من
 العلمية القانونية  العالمية

3 √ -------------- 

61)  

 االثنين 
 – 0044)الساعة 

 م( 0044
08/4/2402 

 

البحث العلمي : مقاربات عملية 
 وميدانية

  كيفية التعليق على النصوص القانونية 

 تطبيقات عملية على نصوص قانونية 

 

3 √ -------------- 

66)  

 االثنين 
 – 0044)الساعة 

 م( 0044
25/0/2402 

 

البحث العلمي : مقاربات عملية 
 وميدانية

  التعليق على القرارات واألحكام كيفية
 القضائية

 في  تطبيقات عملية على قرارات قضائية
 موضوعات القانون الخاص

 

3 √ -------------- 



 

 والتعلم التعليم أساليب (4

 ، وربط المعلومات النظرية بالواقع التطبيقيالمحاضرات -4-6 

 .، واالبحاثالمناقشات التفاعليةالعروض التقديمية االلكترونية و -4-2 

متابعة اخر ، والتشارك في المعلومات والتساؤالت التي يتم طرحها خالل المحاضرات -4-3 

 التطورات في موضوعات الدراسة

62)  

 االثنين 
 – 0044)الساعة 

 م( 0044
2/5/2402 

 

 تقييم االسبوع الثاني عشر -

 البحث العلمي : مقاربات تطبيقية

   اختيار موضوعات بحثية محددة وابراز
 اهميتها العملية والتطبيقية

3 √ -------------- 

63)  

 االثنين 
 – 0044)الساعة 

 م( 0044
2/5/2402 

 

 البحث العلمي : مقاربات تطبيقية

  تطبيق المقاربات النظرية والعملية في
 الموضوعات البحثية المختارة

3 √ -------------- 

64)  

 االثنين 
 – 0044)الساعة 

 م( 0044
02/5/2402 

 

 البحث العلمي : مقاربات تطبيقية

  تطبيق المقاربات النظرية والعملية في
 البحثية المختارةالموضوعات 

3 √ -------------- 

65)  

 االثنين 
 – 0044)الساعة 

 م( 0044
23/5/2402 

 

 البحث العلمي : مقاربات تطبيقية

تطبيق المقاربات النظرية والعملية في 
 الموضوعات البحثية المختارة داخل المكتبة

3 √ -------------- 

61)  

ابتداء من 
1/6/2402 

 

  االمتحان النهائي



استخالص  و الوطنية والدولية المتصلةالتاريخية جمع المعلومات ورصد االطر القانونية  -4-4 

 الحلول النابعة من فهم الطالب ألساسيات المقرر ومقارنتها بالحلول والممارسات الفُضلى

 زيارات ميدانية تطبيقية للمكتبة ومراكز االبحاث   5- 4         

 يبيةالتدر عمالاال 4-1         

 

 الطلبة تقييم أساليب (5

 مدى استيعاب الطالب لكافة مفاصل موضوعات الدراسة لتقييم  امتحان نهاية الفصل الدراسي-5-6

مدى مهارة الطالب في البحث عن المعلومة  في اكثر من مصدر  لتقييم مدى القيام بأعمال بحثية -5-2

 وعرضها بأسلوب بحثي

مدى فهم المعلومة ومحاولة ايجاد إجابات حول  لتقييم المحاضرات مدى المشاركة والتفاعل داخل -5-3

 المثارة.اإلشكاليات 

 كيفية ومدى تعّود الطالب على االجابة على االسئلة ايا كانت طرق طرحها. لتقييم  النماذج التدريبية -5-4

 مــالتقيي دولـج 

 

 

 المراجع قائمة (6

 ،منشورات الحلبي الحقوقية ،المنهجية القانونية ، عكاشة محمد عبد العال، سامي بديع منصورد. -

    2115ـ بيروت

، منشورات الحلبي الحقوقية في القانون من النظرية إلى التطبيق،حلمي الحجار، المنهجية د. -

  6997،بيروت

 2116، بيروت يعلي إبراهيم، منهجية البحث القانوند. -

تقييمال االسبوع  
 

قييمالنسبة المئوية للت  

6-7 السابعتقييم االسبوع    31%  

8-62 21تقييم االسبوع    21%  

63-65 21-21تقييم االسابيع    61%  

%41 االمتحان النهائي 61  

%611 المجموع -   



 إلخ إنترنت، مواقع دورية، مجالت -1-4 

 مجلة العدل، الصادرة عن نقابة محامي بيروت  -6

 مجلة "المحامون" الصادرة عن نقابة محامي الشمال. -2
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 للتعليم والتعلماإلمكانات المتوفرة  (7

  قاعات صفية مجهزة بتقنيات الكترونية لعرض بعض االمثلة للنقاش

 فاتن حوىد. استاذ المادة:

 أ.د.محمد قاسم العميد رئيس القسم:
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