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مخطط املادة الدراسية

اسم المادة
رقم المادة
الساعات المعتمدة (نظرية وعملية)
الساعات الفعلية (نظرية وعملية)
المتطلبات السابقة  /المتطلبات المتزامنة
اسم البرنامج
رقم البرنامج
اسم الجامعة
الكلية
القسم
مستوى المادة
العام الجامعي  /الفصل الدراسي
الدرجة العلمية للبرنامج
األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة
لغة التدريس
تاريخ استحداث مخطط المطادة الدراسطية  /تطاريخ
مراجعة مخط المادة الدراسية

دائرة االعتماد وضمان الجودة

أساليب البحث ومصادر الدراسات اإلسالمية والقانونية
201290
3
3
البكالوريوس في الفقه وأصوله
العلوم اإلسالمية العالمية
الشيخ نوح القضاة للشريعة والقانون
الفقه وأصوله
بكالوريوس
 2017/2016الفصل الدراسي األول
بكالوريوس
قسم القانون المقارن
اللغة العربية

منسق المادة:

الرجاء إدراج ما يلي :رقم المكتب ،الساعات المكتبية ،رقم الهاتف ،البريد اإللكتروني
االسم:
رقم المكتب:
الساعات المكتبية:
رقم الهاتف:
البريد اإللكتروني:
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مدرسو المادة:

الرجاء إدراج ما يلي :رقم المكتب ،الساعات المكتبية ،رقم الهاتف ،البريد اإللكتروني
االسم :محمود رجا مصطفى حمدان

رقم المكتب 31 :
الساعات المكتبية  10 – 9 :األحد الثالثاء الخميس
3742274/ 05
رقم الهاتف 0785653140 :
.18

وصف المادة:

مقدمة في التعريف بمناهج البحث  ،دعائم البحث العلمي  :المنهج النقلطي  ،المطنهج االسطتقرائي  ،المطنهج االسطتنبا ي .
مططنهج البحططث العلمططي فططي التفسططير والحططديث الشططريف  ،مططنهج البحططث العلمططي فططي الفقططه اإلسططالمي وأصططوله  ،أ ططهر
المصنفات العلمية التي تعتمد في البحث في الفقه وأصوله  ،مراجع الدراسات اإلسالمية المعتمدة .
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أهداف تدريس المادة ونتائجها:

 – 1أن يطلع الطالب على المناهج المختلفة في البحث العلمي .
 – 2أن يميز الطالب ما بين مناهج البحث العلمي .
 – 3أن يتمرن الطالب على وضع خطط بحثية وينفذها في ضوء قواعد البحث العلمي .
 – 4أن يتمكن الطالب من توظيف ما تعلمه من مناهج البحث العلمي في صياغة منهجية سليمة .

 – 5أن يقوم الطالب بإعداد أبحاث علمية سليمة .
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محتوى المادة الدراسية والجدول الزمني:
المحتوى

األسبوع

تعريططططططف البحططططططث
العلمطططي مطططع بيطططان
أنططططططططوا منططططططططاهج
البحث العلمي

األول

أصطططططططالة البحطططططططث
العلمططططططططططي عنططططططططططد
المسلمين

الثاني

أسطططططاليب ومنطططططاهج
الشريعة اإلسطالمية
فططططي الططططدعوة إلططططى
العلم

الثالث

المدرس

نتاجات التعلم
المتحققة

أساليب التقييم

المراجع
منطططططططاهج البحطططططططث
العلمي في اإلسطالم
للطططططدكتور طططططا
عناية

بيطططططططان األسطططططططاليب
التربوية في التعليم
التعريطططططططططططططططططططططططططف
بمؤسسطططات البحطططث
العلمي

الرابع

الخامس

أنططططططوا البحططططططوث
العلمية

السادس

مقومطططططات البحطططططث
العلمي

السابع

خطططططططوات إعططططططداد
البحث العلمي

الثامن

أ كال جمطع المطادة
العلميططططططة للبحطططططططث
العلمي

التاسع

كيفيطططططططة صطططططططيا ة
وتوثيططططططث البحططططططث
العلمطططي وفهرسطططة
المراجع

العا ر

كيفية تنظيم البحطث الحاد عشر
العلمي
الثاني عشر
التعريف بالصطفات
العامطططططططة للبحطططططططث
العلمي
الثالث عشر
مقدمطططططططططططة عطططططططططططن
المخطو طططططططططططططططات
و طططططروي تحقيطططططث
المخطو ة
الرابع عشر

خططططططوات تحقيطططططث
المخطو ة
التعريططططف ب طططططهر
المكتبطططططططططططططططططططططططططات
اإلسطططالمية القديمطططة
والحديثة
دراسطططططة تعريفيططططططة
ألهططم المراجططع فططي
المكتبة اإلسالمية

الخامس
عشر

السادس
عشر
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النشاطات واالستراتيجيات التدريسية:

22.

أساليب التقييم ومتطلبات المادة:

 – 1االختبار األول
 – 2االختبار الثاني
 – 3االختبار النهائي
 – 4إعداد بحث علمي

23.

 %20من الدرجات
 %20من الدرجات
 %50من الدرجات
 %10من الدرجات

السياسات المتبعة بالمادة:

 – 1الحوار والنقاش في المحاضرة .
 – 2تكليف الطالب باستمرار إلعداد البحوث العلمية .
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المعدات واألجهزة المطلوبة:

المراجع:

25.

حسين عناية .

 – 1مناهج البحث العلمي في اإلسالم للدكتور ا
 – 2البحث الفقهي للدكتور قحطان الدور .
 – 3منهجية إعداد البحث العلمي للدكتور ا عناية .

معلومات إضافية:
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اسم منسث المادة:

التوقيع:

مقرر لجنة الخطة:

التوقيع:

رئيس القســـم:

التوقيع:

مقرر لجنة الخطة  /الكلية:

التوقيع:

العميد:

التوقيع:

نسخة إلى:
رئيس القسم
مساعد العميد لضمان الجودة
ملف المادة
دائرة االعتماد وضمان الجودة
-

التاريخ:

