
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة
 

 نورا كاظم عواد االسم

 Linename17@yahoo.com البريد االلكتروني

 البحث القانوني أصول اسم المادة
 قواعد كتابة البحث القانوني مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
 .تعريف الطلبة بقواعد كتابة البحث القانوني  

 اسية للمادةالتفاصيل االس
 

مقدمة عامة ، تعريف البحث القانوني ،اطرافه ،اجزاءه ، القراءة ومراحلها ،الطباعة 
 والمناقشة

 
 الكتب المنهجية

 

 عصمت عبد المجيد.اصول البحث القانوني ، د

 
 المصادر الخارجية

 

 .شامل عبد القادر الشيخلي .قواعد البحث العلمي ،د -1
 

 الحسيني عمار.منهج البحث القانوني ، د -2
 

 تقديرات الفصل
االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي

 اليومية
 االمتحان النهائي المشروع

04% / 04% / 04% 
 

 معلومات اضافية
 

 تدرس مادة أصول البحث القانوني  بواقع ساعة أسبوعيا لطلبة الصف الثالث
 وتعتبر قاعدة أساسية  لفهم الطالب كيفية كتابة البحث القانوني

 
 
 
 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 

 القادسية:الجامعة 
 كلية القانون:الكلية 

 الخاص  :القســم 
 الثالثة :المرحلة 

   نورا كاظم عواد  :سم المحاضر الثالثي ا
 مدرس  :للقب العلمي ا

  ون ماجستير قان :المؤهل العلمي 
 جامعة القادسية  -كلية القانون:مكان العمل  

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 استمارة الخطة التدريسية للمادة
 

 

ع
بو

س
ال
ا

 

 التوقيع النسبة   المادة النظرية التاريخ

  %3 مقدمة عامة 12/9/1122 1

  %6 تعريف البحث القانوني  9/1122/ 12 2

  %9 اهمية البحث القانوني 5/21/1122 3

  %12 مناهج البحث القانوني 21/21/1122 4

  %15 اطراف البحث القانوني  29/21/1122 5

  %11 اطراف البحث القانوني  12/21/1122 6

  %21 الباحث  1/22/1122 7

  %24 المشرف 9/22/1122 1

  %27 امتحان الشهر االول  22/22/1122 9

  %31 مشكلة البحث 12/22/1122 11

  %33 عنوان البحث 21/22/1122 11

  %36 شروط العنوان  7/21/1122 12

  %39 فروض البحث القانوني 22/21/1122 13

  %43 المكتبة القانونية  12/21/1122 14

  %47 المراجع والمصادر  12/21/1122 15

  %51 امتحان الشهر الثاني 4/1/2115 16

 العطلة الربيعية

  %53 القراءة وانواعها 25/1/1125 17

  %56 خطة البحث القانوني 11/1/1125 11

  %59 اقسام البحث  2/2/1125 19

  %63 المقدمة 2/2/1125 21

  %66 متن البحث  25/2/1125 21

  %69 الخاتمة 11/2/1125 22

  %73 الهوامش 19/2/1125 23

  %76 امتحان الشهر الثالث 5/2/1125 24

  %79 قائمة المصادر  21/2/1125 25

  %12 كتابة البحث 29/2/1125 26

  %15 ة البحثطباع 12/2/1125 27

  %11 مناقشة البحث 2/5/1125 21

  %91 تكليف الطلبة باعداد بحث 21/5/1125 29

  %94 هوامش البحث القانوني  27/5/1125 31

  %97 المراحل النهائية العداد البحث القانوني  24/5/2115 31

  %111 امتحان الشهر الرابع 4/6/2115 32

 :لعميد توقيع ا      :يع االستاذ توق 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 

 القادسية:الجامعة 
 كلية القانون:الكلية 

 الخاص  :القســم 
 الثالثة :المرحلة 

   نورا كاظم عواد  :سم المحاضر الثالثي ا
 مدرس  :للقب العلمي ا

 ماجستير قانون   :المؤهل العلمي 
جامعة  -كلية القانون:مكان العمل  

 ية القادس

 

 


