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 مثنى حميد شياب االسم

 baqubaorang@gmail.com البريد االلكتروني

 البحث الفقيي اسم المادة

 مقرر الفصل
متطمبات البحث  -لماذا نقوم بالبحث العممي -مدخل عام لمبحث العممي

خصائص البحث  -اىمية البحث الفقيي -صفات الباحث العممي -العممي
 مناىج البحث -الفقيي

أىداف المادة  
 العامة
 

ما ىي الشروط الواجب  -كيفية كتابة البحث الفقيي  والتعريف بوالتعرف عمى 
 التعرف عمى المصطمحات الفقيية -توفرىا بالبحث الفقيي

التفاصيل 
 األساسية لممادة

 

 غايات البحث الشرعي تعريف بالبحث العلمي 

 صفات عنوان البحث العلمي تعريف البحث الفقهي واهميته

 الخطة اركان البحث

 تحقيق مخطوطة البحث الفقهيخصائص 

 العالمات الكتابية اهمية البحث العلمي للطالب

  مناهج البحث العلمي

   مميزات البحوث

  الكتب المنيجية

 
 المصادر الخارجية

 
 البحث الفقيي ومصادره -اساسيات البحث العممي

 تقديرات الفصل

الفصل 
الدراسي األول 

 والثاني
 المختبر

االمتحانات 
اليومية لمفصل 
 األول والثاني

االمتحان  المشروع
 النيائي

02-02    02 
  معمومات إضافية

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 
 
 
 
 

 ديالىجامعة الجامعة :
 لعموم االسالميةاكمية الكمية : 
 الشريعةالقســم : 

 الثالثةالمرحمة : 
 مثنى حميد شياب: التدريسي االسم

 مدرس مساعدالمقب العممي : 
 ماجستيرالمؤىل العممي : 
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 جدول الدروس ألسبوعي
 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ األسبوع

   لبحث العلميتعريف ا 11-11-7111 1

7 
تعريف البحث الفقهي  24-11-2112

 واهميته

  

   اركان البحث 2-11-2112 3

   خصائص البحث الفقهي 14-11-2112  4

   اهمية البحث العلمي للطالب 21-11-2112 5

   مناىج البحث العممي 72-11-7111 6

   مميزات البحوث 5-12-2112 1

   امتحان الشير االول 17-17-7111 2

   غايات البحث الشرعي 13-17-7111 3

   عنوان البحث العلميصفات  76-17-7111 11

   الخطة 3-1-7112 11

   اجراءات كتابة البحث 16-1-7112 17

   امتحان الشير الثاني 1-7112 -73 13

14     

15     

16     

11     

12     

 عطلة نصف السنة
   اختيار عنوان البحث 13-7-7112 13

   العالمات الكتابية 71-7-7112 71

71 
تطبيق عممي لكتابة البحث  71-7-7112

 العممي

  

   تحقيق مخطوط 6-3-7112 77

   اركان تحقيق المخطوط 13-3-2112 73

   امتحان الشير االول 71-3-7112 74
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   المصادر والمراجع 22-3-2112 75

   الحوار وادابو 3-4-7112 76

   اصول الحوار 11-4-2112 71

   اداب الحوار 11-4-7112 72

   امتحان الشير الثاني 24-4-2112 73

    ايار عطلة-1 31

31 
تطبيق عممي لكتابة البحث  2-5-7112

 الفقيي

  

37     

33     

34     

35     

36     

 

  

 (CDمالحظة / يتم تسليم نسخة ورقية ونسخة على قرص )

 
 شاكرين حسن تعاونكم معنا خدمة للعلم

 
 

 
 مثنى حميد شيابم.م /االسم و المقب العممي


