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 ص البحثملخ
 

ح فيهددب ودد هد كا  كأدد  هاصددب  ضقيدد  منوددني بيددبي ايفددلعاص اوقدد       كا ب دد   بدد ا كاتب ددق ه مبقددة وض  دد  ه  دد
 :بب    مهب 
 .كاسل بلي  –( 1)كا  كأ  كألكبدميي    اب    بب     مبم  -

 .كا  كأ  كابحثي    كمل كز كاضل ي اوبحث كا و ي   -

 مث بص  نهج كا  كأ  هانة ك بع فية كملنهج كال في كالأقض كئي ابيبي طبي   كا  كأ  هكاطالب هط  ض  كاق     هكاقضييم 
 منهج الدراسة األكاديمية للقضايا المعاصرة: المطلب األول 

 .ببجلب  بت كاف نسي  هكإلمبببل منوني كا  كأ  فيهب هاشب  فية إىل متيز كا  كأبت كإلأال ي  

 :طبيعة الدراسة 

ض  
كمل

لمنة 
ن

وو  
كمل 

 

 كا  كأبتا ثو  منوني  كاسبق كملنهج

 ي
أال

 كإل
نلي

كاضب
 

 ي
خقيب

ك
 

ن 
يسب

كاو
 

غباببً فضة كألأ ة  ن زهكج هطالق ه ريكث 

 هه ي  ههمبف

ألصب  ن كملسبئل كاضببو  اوقحتيم 

بيل ة هنبك بص كملسو ص 

  نفيذ   إازك ي 

 -كالأقنسبخ –اوتبم بنلك كحلويق 

كألنتح   –إاهبض كجلنص كملشله 

 ...كمل ب  ة

سقري
ملبا

ك
 

خب ع الخقيب  كألأقبع وسق كاضلكبط 

 كألكبدميي 
- 

كا المب  بص كإلمجبع همب ك كت كجملب ع كافضهي  

هدكئع  –كاف ق بص كاشل ى هكا ميض كطي   –

 ....كابنلك 

 . منوني كا  كأ  هنبك إع كااباق اصم  سو لي إ ب  هبا هي اه  بق ثلي صنلمني  كاطالب كملضبوكاببوث عك  مث 

 :كيفية التدريس 

 .كاف نسي  :  كاوا 



 

 3

 

اأولب كحملب  ة هكملنبمبش  هكاق وم كاذكيت كاضبئم منوني كالأقنببط هكاقحويل هكا بط بص كجلزئيبت هكأدقالال  :  كألأولب

 .كانقبئج 

 :خطوات الدرس 

  :كحملب  ة كألهىل كبآليت 

 .من ض مننب   كملل لع  ع  حت    اهم كمل كاع اتل منني   -

 . تويف او  كاطالب بأمن كد حبث   كملل لع  -

 كاقلاة او تقب  إلمن كد حبث شب ل ا نب   كملل لع  سرتش  ن بب ب ط وة كألأقبع أببضبً  -

 .ابحث كاوجلء منن  كحلبا  إىل كجلهبت كألخ ى عكت كا المب  إلث كء ك -

 :كحملب  ة كاثبني  كبآليت 

 كاب ء ول لع آخ   -

 إفسبح كجملبل اوببوث إلاضبء حبثة  -

 كملنبمبش  ولل  ل لع كابحث -

 . ضييم كاطالب هه ع كا  ا  اة ه ُض   د ا  كألنشط  بنيف كا  ا  كانهبئي   -

 :كاقضلمي كانهبئي 
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 االختبار التحريري

 مدته خمس ساعات

موضوعه سؤال في أحد 
 عناصر المقرر

المطلوب إعداد خطة منطقية 
تغطي عناصر الموضوع ومن 

 ثم معالجتها

يقوم بسرد : طريقة العالج 
األقوال ومناقشتها والترجيح 

 بينها وبيان النتيجة

 االختبار الشفوي

اجتيازاالختبارالتحريري شرط 
 لدخوله

يتم تحضير أسئلة بعدد الطالب 
 ويتم االختيار منها

يُمنح الطالب مدة لتحضير 
 إجابته 

قد يشارك األستاذ في اختبار 
 الطالب معلم آخر

 معايير التصحيح في االختبار التحريري 

 : تراعي قدرة الطالب على 

 التخطيط المنطقي

 استيعاب المعلومات

 االبتكار ومواجهة المشكالت

 التعبير الصحيح

 .تقدير الوقت 

 معايير التصحيح في االختبار الشفوي

يُعطى فيها الحرية للتوصل إلى الحكم الشرعي والكشف عنه 
 لكن وفق ضوابط
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 : بذك  ثالث نقبئجمث خُوص إىل  ضلمي كاقج ب  

إع  دد ى اصددب  قلكفضدد   ددع  فددبهيم كاقدد        –كالأددقببطي  كاقحويويدد   –كاط  ضدد  كملقب دد    كاقدد      منددن -1

 .ههي ط  ض  ال  ُ  ل هبب     ك أنب هاب  ب نب  كمل وو  كاثبنل  

كملضد   إع هدل كخقيدب ي ههدذك  ق دب ض  دع كحلباد  كملوحد  ا  كأدقة هكاده  ُفدرتض   هدب اي  تدلي كملضد    منن  -2

 .  بً إابب

 .كألأقبع هامهي   أهيوة كاقأهيل كملنبأق  منن -3

 

 :املطلب الثاني 

 :منهج املركز القومي للبحث العلمي 

  

 ؤأسدد  وتل يدد   ض هددب بددب    يدد ل اقشددجيع كابحددث كا و ددي   : بأنددة   ا بددباق   ف بددبمل كز كاضددل ي فضددبلبدد

كادده   ددبك  شددتو  اه  ضدد م ا  دد كً اه  ال ضددي بددبجملق ع جمبال ددة كملالقوفدد  ه سددقضطق كابددبوثص كملق يددز ن همتددلل كألحبددبث 

 .بلاة منبم 

 .منن ط  ق  تل ن ووضبت  يا ة   ه ش من ل  قاليي  هفق  نظيم حم د 

 :مث عك  يفلعابً ابحث  ق وق بفضة كاضضب ب كمل ب  ة 

 :أبق كابحث 
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إنشبء شد ك  مبببضد     طوق ب ض  ابل كألمن بل ختييص ه ش  من ل ال ع   ب ري  وقزم هبب كاضبئ لي منوني 

 .دهمبي  الكس بل ج مل ب أ  امن بل  باي  ه ي في  ختضع ألوتبم كاش     كإلأال ي  

 :فقتلي ف  ق  ن مخس  ببوثص  ل ولك إىل كمل ب ري كآل ي  

 .كأل ل   كا ب الت  ن منضلد هش هط كإلببو  فال مُينع  نهب إال بنص  -1

 .ن  كملطه ة  ثل كارتك ي هجتنق كا بب هكاا   هحنل عاك   كمنبة كاثلكبت كاه ه دت   كاض آي هكاس -2

 .كألخذ   كالمنقبب ببا بدكت هكألمن كل بضلكبطهب كاه و  هب كافضهبء هكأل لايلي  -3

 .  كمنبة  ضب   كاش       كا ول هكمليبحل ه آالت كألف بل  -4

 .كأقيحبب فضة كالكمبع  -5

 . بط كالاقهبد كافضهي بضبمن ة كاض ه ة كاش مني   -6

 .د فضة كمللكزنبت هكارتايح كمنق ب -7

مث خدقم ه مبقدة ببيدبي كانقدبئج كاده  ل دل . ك ب عكد  كاتب دق  ل ديحبً  دلازكً اتدل   يدب   دن كمل دب ري كاسدببض   

 .إايهب هكاقل يبت  

 

 

 واحلمد هلل رب العاملني


