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 تقذيم

في إطار  ، و تنظيميالطالما كانت المنيجية فف تقديـ المعمومة      
عممي، و أكاديمي محكـ، كي يتسنى لمباحث أف يوصؿ وجية نظرة 
بطريقة عممية، و نسؽ سميـ متقف، ليسيؿ عمى المتمقي التعاطي مع 

ىي األداة الوحيدة  يجيةالمن نظرا لكوفو  المعمومة، و االستفادة منيا.
أصيؿ، كاف مف الضروري  التي يمكف مف خبلليا انجاز بحث عممي

نجاز بحث عممي وفقا لما ىو قواعدىا إلو تمكف مف  معرفة أسسيا 
 .متعارؼ عميو

عمـ المنيجية مف العمـو غير دقيقة، التي تضاربت فييا  و بما أف   
دارس كاف ال بد مف اتجاىات المذاىب واختمفت في التأصيؿ ليا الم

ال  محاولة بعثيا بطريقة ال تجعؿ الباحث في حرج نظرا لكثرة اآلراء، و
أف المنيجية ىي وسيمة إلطبلؽ  التاـ تشعب السبؿ. و ليقيننال في ريب

 إلبراز فتح األبواب عمى مصرعيياالعناف لمباحث في تقديـ  طرحو، و 
 ياراتو العممية .ليس لتقويض ممكاتو الذىنية، و الحد مف مو شخصيتو 

و عميو ييدؼ ىذا الميثاؽ لتنوير الباحث منيجيا، و تذليؿ     
الصعوبات التي تعترضو أثناء إنجازه لمبحوث العممية و أخص بالذكر 

كاف بصدد إعداد البحوث في إطار  البحوث العممية القانونية، سواء
ه( و األعماؿ الموجية، أو كانت مذكرة تخرج) ليسانس، ماستر، دكتورا

 ييدؼ ىذا الدليؿ بالخصوص:
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  توحيد منيجية البحث العممي القانوني، لمرقي بالبحوث القانونية
 مف مجرد أنيا نقؿ لممعمومات إلى كونيا بحوث ذات نسؽ

 متكامؿ مف الناحية الشكمية و الموضوعية.
 مف خبلؿ توظيؼ مناىج البحث العممي،  إتقاف البحوث العممي

ت المنيجية مف تنظيـ، وتنسيؽ، و االستعماؿ الجيد ألدوا و
 جدية،  لمحفاظ عمى توازف البحث العممي .

  احتراـ قواعد األمانة العممية مف خبلؿ التعاطي الجيد و السميـ
مع المادة العممية بأمانة و مسؤولية و ضمير إنساني و أكاديمي 
واعي بضرورة الحفاظ عمى المعمومة و تقديميا وفقا لمقتضيات 

 ممية، و األصوؿ المنيجية.األمانة الع
ؿ إلى اليدؼ األسمى وىو تقديـ بحوث عممية و و في األخير الوص   

ا عف الرداءة، و الحشو، ترقى لمنقاش مف حيث المبادئ و األفكار، بعيد
 .مسئولة..و الضمائر غير 
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 المشحلت األولى:

 اختياس مىضىع البحج.
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 :أصول اختيار موضوع البحث
مف الطمبة صعوبة في اختيار موضوع الدراسة أو  و الكثيريواج    

مر أو في مرحمة الماستر ، ولعمى األ مذكرة التخرج في مرحمة الميسانس
وبالتالي ال يبقى أماميـ  يزداد صعوبة وتعقيدا خبلؿ مرحمة الدكتوراه

سوى االتصاؿ باألستاذ المشرؼ أو حتى االستعانة باإلدارة ، وفي 
ـ انتقاء الموضوع عف طريؽ االستعانة بالعناويف الجاىزة حاالت كثيرة يت

والتي بحث فييا مف قبؿ ، كما قد تكوف العشوائية ىي الوسيمة المتبقية 
ألجؿ اختيار المواضيع دوف مباالة مف الطمبة بما يعود عف ذلؾ مف 
مشاكؿ وأثار سمبية ، تجعؿ الباحث في أخر المطاؼ إما أف يقدـ بحثا 

كاديمي، أو تقديـ جريمة بحث إف صح حث األرجة البد إلىال يرقى 
القوؿ عف طريؽ استنساخ موضوع معيف ، وىذا ما يبيف أىمية مرحمة 

ساسية المكونة لمبحث الدراسة باعتبارىا مف المراحؿ األاختيار موضوع 
 العممي ، فمف أحسف البداية أحسف النياية .

تحديد بعض المعايير  في ىذه الورقة البحثية سنحاوؿ قدر المستطاع   
المعتمدة مف فقياء المنيجية ، والتي تساعد الطالب في اختيار موضوع 

 بحثو .
يعرؼ البحث العممي عند بعض فقياء المنيجية عمى :"أنو إعماؿ    

الفكر وبذؿ الجيد الذىني المنظـ حوؿ مجموعة مف المسائؿ أو القضايا 
ت التي تربط بينيما ، بالتفتيش و التقصي عف المبادئ أو العبلقا

 وصوال إلى الحقيقة التي ينبني عمييا أفضؿ الحموؿ ليا".
سس األمف خبلؿ ما تقدـ نستطيع أف نقدـ إشكاال مفاده البحث في   

فنطرح  ،التي يجب أف يراعييا الباحث وىو يختار موضوع بحثو
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ىي المعايير المتبعة ألجؿ اختيار موضع الدراسة  التساؤؿ التالي ما
 ؟إتباعيايجب عمى الطالب  والتي
حتى إلمكانية تحديد موضوع البحث العممي في مجاؿ القانوف أو       

خرى فبلبد مف توافر مجموعة مف في باقي المجاالت العممية األ
ساعد الطالب في التصدي لممشاكؿ التي تواجيو أثناء ت لتيا المعايير

ى النحو و التي نقسميا إلى قسميف أساسيف عم ،اختيار موضوعو
 : اليالت

 .معايير ذاتية 
 . معايير موضوعية 

ولكف قبؿ التعرض لذلؾ ال مانع مف عرض مختمؼ مراحؿ إعداد المذكرة    
 وعميو فتحدد ىذه المراحؿ في :  ،حتى يستطيع الطالب أف يتبينيا

  مرحمة اختيار موضوع الدراسة وعنوانو في عممية إعداد البحث
 )موضوع المداخمة(العممي.

  حمة جمع المادة العممية إلعداد البحث العممي.مر 
 . مرحمة القراءة والتفكير في عممية إعداد البحث العممي 
 . مرحمة التبويب والتقسيـ في عممية إعداد البحث العممي 
 . مرحمة تخزيف المعمومات في عممية إعداد البحث العممي 
 .مرحمة الكتابة في عممية إعداد البحث العممي 
 لبحث العممي في شكمو النيائي .مرحمة وضع ا 

 ول : المعايير الذاتية في اختيار موضوع الدراسة .المحور ال 
يخضع اختيار موضوع الدراسة لجممة مف المعايير الذاتية التي تساعد 

ىذه المعايير ليا عبلقة بشخصية   ،الباحث في تحديد موضوع بحثو
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، نوضحيا عمى الباحث مف رغبة نفسية ذاتية واستعدادات و قدرات 
 النحو التالي:

 الرغبة النفسية الذاتية:-1
تعد الرغبة الذاتية عامبل ميما مف عوامؿ ومعايير انتقاء       

طفي الموضوع ، وذلؾ ألنيا عممية تكامؿ واندماج نفسي وحتى عا
مر الذي يجعؿ الباحث مستعدا األ  ،بيف الباحث وموضوع بحثو

لماـ بجزئياتيا، ورغبة الباحث حمؿ أعباء دراستو والسعي وراء اإللت
خير الذي يمكف أف نقسمو ىذا األ،لتخصصو تنبثؽ مف اختياره أوال

 إلى تخصص أكاديمي و تخصص ميني .
: يكتسب الباحث ىذا التخصص مف خبلؿ  كاديميالتخصص ال 

دراستو لممقاييس المقررة عميو في جميع سنوات الدراسة مف 
ه المرحمة يستطيع الطالب أف الماستر ، فخبلؿ ىذ إلىالميسانس 

يحدد ميوال نحو فروع تخصصو ، كمف يدرس تخصص القانوف 
أو القانوف  اإلدارياختيار موضوعو مف القانوف  إلىالعاـ فيميؿ 

 الدستوري...الخ .
:يقصد بو ارتباط الموضوع بعمؿ ومينة الباحث التخصص الميني 

يمارسيا ، وىذا خير بحثو في نطاؽ الوظيفة التي فيختار ىذا األ، 
مف أجؿ تعميؽ المعمومات والمعارؼ حوؿ مينتو الممارسة ، كما 
يستغؿ نتائج بحثو في تحسيف وتطوير مينتو ، فطبيعة الحاؿ 
يفترض أف يكوف الطالب في ىذه الحالة يمارس نشاط معيف يستند 

ف يإليو في تحديد موضوع دراستو ، فالطمبة الموظفيف ىـ المعني
مف غيرىـ في ىذه النقطة ، فالموظؼ في الضرائب ولى بالدرجة األ
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يدفعو تخصصو الميني في العمؿ عمى المنازعات الجبائية ، أو 
اختيار موضوع حوؿ ضرائب الشركات ... وغيرىا مف المواضيع 

 المرتبطة بيذا التخصص .
 االستعدادات والقدرات الذاتية لمباحث -2

ليا أثر مباشر عمى إف االستعدادات والقدرات الذاتية لمباحث    
اختيار الموضوع ومدى تناسقو وانسجاـ جزئياتو ، ليذا وجب عمى 
الباحث أف يمتمؾ مجموعة مف المعارؼ والميارات حتى يستطيع أف 
يكوف موضوعا لدراستو ، فبل تكفي الرغبة الذاتية الختيار الموضوع 

ميؿ إذ البد مف تتويجيا بيذه القدرات واالستعدادات الذاتية ، فمف ي
موضوع معيف ليس بالضرورة أف يبدع فيو ماداـ غير ممـ  إلى

 بسعة االطبلع والتفكير والتأمؿ.  إالبجزئياتو ولف يتسنى لو ىذا 
ولعمى مف أىـ ىذه القدرات نجد القدرات العقمية التي تمكف الباحث 

جانب القدرات  إلىمف الفيـ والتحميؿ والربط والمقارنة واالستنتاج ، 
مف يريد اختيار موضوع مقارف   كدراسة مقارنة بيف قانوف المغوية ف

جنبية  المغة األ األقؿعربي وأخر أجنبي البد و أف يكوف يجيد عمى 
تكوف مكتوبة  إلييا، ذلؾ أف المصادر و المراجع التي سوؼ يستند 

مر الذي يجب أف يؤخذ بعيف االعتبار قبؿ انتقاء بمغة أجنبية  األ
 موضوع معيف .  

 الدراسة . موضوع اختيار في الموضوعية الثاني :المعايير رالمحو 
يخضع اختيار موضوع الدراسة لجممة مف المعايير الموضوعية التي 
تجعؿ الباحث يدرس موضوعو المختار دراسة جادة ، ولعمى مف 

 يمي: بيف أىـ ىذه المعايير نجد ما
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 أن يكون موضوع الدراسة محددا.-1
طيع الباحث مف خبللو أف يضيؽ التحديد معناه وضع إطار يست

ويوسع مف موضوع بحثو ، ليذا وجب أف يحسف الطالب اختيار 
الموضوع المراد العمؿ عميو ، فيجب أف ال يكوف فضفاضا واسعا 
وبالتالي ال يستطيع أف يمـ بجزئياتو ، وال أف يكوف ضيقا محصورا 

ادر يكتب وىذا النعداـ المراجع والمص وبالتالي ال يجد الباحث ما
المستعممة في ذلؾ فمف أراد التكمـ عف موضوع "الحماية القانونية 
لحؽ المؤلؼ في التشريع الجزائري" الشؾ أنو وسع مف موضوعو 
ىذا خصوصا بالنسبة لطمبة الماستر، فيقتضي أف يتطرؽ لمحماية 

، كما يجب عميو أف يبحث في  اإلداريةالمدنية والجزائية وحتى 
ى حقوؽ المؤلؼ كاألمر المتعمؽ بحقوؽ التشريعات التي نصت عم

 المؤلؼ والحقوؽ المجاورة ، كذلؾ في قانوف الجمارؾ...وغيرىا .
 أن يكون الموضوع دقيقا وواضحا .-2

مفاد ىذا العنواف أف تكوف الرؤية مكتممة في ذىف الباحث             
حوؿ الموضوع الذي يريد أف يعمؿ عميو ، وفي ىذه النقطة ننصح 

لرجوع إلى الدراسات السابقة لتحدد بصفة دقيقة الموضوع الطمبة با
طاره العاـ .       وا 

 صالة والجدة.ال-3
عمى كونو نسخا لبحوث ودراسات  إف التطرؽ لبحوث قديمة ال يعدو    

حقؿ المعرفة ، ليذا مر الذي ينعدـ معو إثراء األ إليياسبؽ التعرض 
حاجة لنا  وث العممية فبلساسية لمبحصالة مف المعايير األفطالما أف األ

لتكرار المواضيع وتضيع الوقت ، ولكف قد نكوف أماـ حالة بحيث ال 
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ت حقيا في ذب فييا قد أخنستطيع أف نقوؿ أف كؿ المواضيع المكتو 
الكتابة والتحميؿ والمناقشة ، فقد نجد موضوعا مكتوب فيو مف طرؼ 

ف قبيؿ مجموعة مف الباحثيف ولكف لكؿ طريقة طرحو ىؿ يعد ىذا م
حالة البحوث المستيمكة ؟ إجابة عف ىذا نقوؿ ال يمكف تصنيؼ ىذا 
العمؿ مف قبيؿ البحوث المستيمكة ولكف نرى أف الطالب إذا وجد بحثا 

وؿ أف يتحصؿ عمى البحث األ مشابو لبحثو فعميو قبؿ ترسميو إداريا
فينا  إتباعياويبلحظ طريقة العرض فاف كانت ذاتيا الطريقة التي يريد 

كانت  إذانقوؿ أف الموضوع الثاني مستيمؾ في حالة اختياره ، في حيف 
أف  ةفبل محال األوؿطريقة العرض والمناقشة والتحميؿ مخالفة لمبحث 

ف كاف لو نفس العنواف البحث الثاني يتصؼ باألصالة والجد ة وا 
 .السابؽ
 أن يكون وافر المادة العممية .-4

المورد الرئيس الذي يستقي منو المادة العممية السابقة ىي        
الباحث معموماتو ، فانعداميا يجعؿ الباحث في حرج ويكوف لو مشكمة 
، وىذا ما سميناه بالتحديد الضيؽ لموضوع الدراسة ، ليذا معالجة 

المعينة تستوجب توافر المصادر والمراجع ،  إشكالية فبل جدوى مف  وا 
أو المادة العممية بصفة إجراء الدراسة ، ويمكف أف نستقي المعمومات 

 عامة مف المصادر التالية :
: وىي المادة العممية التي كتب فييا ألوؿ مرة  المصادر -

وتسمى بأميات الكتب  أي كتب فييا ألوؿ دوف استعماؿ 
السنة النبوية ،  مصادر وسيطة في نقميا  مثؿ القراف الكريـ

 القوانيف ، المعاىدات ...
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عموماتيا مف المصادر والوثائؽ :وىي التي تستمد مالمراجع  -
 المباشرة كالكتب ...وغيرىا . األصمية

: وىي تمثؿ رسائؿ الدكتوراه ، مذكرات الدراسات السابقة  -
 الماجيستر ، الماستر 

تعالج جزئية معينة  ألنيا: وينصح باستخداميا المجبلت  -
 فقط.

: ونقصد بيا مخابر البحوث عبر مختمؼ المشاريع البحثية  -
 الجامعات.

) قد ينتقي الباحث فكرة الممتقيات والندوات واألياـ الدراسية  -
بحثو أو موضوعو مف خبلؿ حضور ىذه الممتقيات 

الدراسية ، فالمناقشة التي تفتح بمناسبتيا  األياـ والندوات و
 قد تكوف فكرة موضوع بحث(

 إمكانية البحث في الموضوع المختار.-5
أو متشعبة تفوؽ قدراتو  وتعني عدـ اختيار موضوعات معقدة       

ومؤىبلتو كمف يريد أف يجري دراسة مقارنة حوؿ واقع السجوف بيف 
وىو عاطؿ عف العمؿ ، فدراستو واضحة أنيا ليست  أمريكا الجزائر و

مكتبية بؿ ىي دراسة تطبيقية عمى حالة السجوف في الجزائر وفي 
ة سجونيا عف لمعاين أمريكا إلىالقياـ بزيارة  األمرأمريكا فستمـز منو 

كثب ، ليذا ال يستطيع البحث في ىذا الموضوع لقصور مؤىبلتو 
المادية ، فضبل عف اإلجراءات المعقدة ربما التي تعتمدىا ىذه الدولة 

 لدخوؿ سجونيا .
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 المسئوؿفي نياية ىذه المداخمة يجب أف نذكر بأف الباحث ىو     
ر وال يعتمد عف بحثو ليذا وجب عميو حسف االختيا األخير و األوؿ

عمى المؤطر في تحديد الموضوع ، فقد يحدد لو المشرؼ موضوع  
ولكف ال يستطيع الباحث العمؿ عميو ، وىذا ربما قد يرجع النعداـ أحد 
المعايير الذاتية الختيار الموضوع ، كعدـ رغبة الباحث العمؿ عمى ىذا 

ع و الميني مع الموضو  األكاديميلتضارب االختصاص  أوالموضوع ، 
 المختار ،  فيصبح حينيا الطالب في حرج مف أمره.

كما ننصح الطمبة عمى أف يعودوا أنفسيـ عمى المطالعة والقراءة    
الدراسية ، فيذه المعطيات كميا  األياـ وحضور الممتقيات والندوات و

التي تساعد الطالب عمى اختيار الدراسة التي يريد ،  األمورمف بيف 
نتياء مف الدراسة حتى يختار بؿ االختيار يجب عميو اال كما ال

 مصاحب لدراستو خصوصا الدراسات في مرحمة التخصص.
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 المشحلت الثانيت:

 جمع المادة العلميت قشاءتها

 .وضع خطت البحج
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 مرحمة حصر الوثائق العممية :
، ليتسنى لمباحث، بمورة ىي مرحمة جرد المصادر و المراجعو      

، و مختمؼ التساؤالت التي تنبثؽ، التي مف شأنيا تحديد إشكالية بحثو
المعالـ األساسية لخطة البحث، و فيما يمي تعريؼ كؿ مف المصادر و 

  المراجع، بغية التفرقة بينيما عنيا، نستعرضيا عؿ ى النحو اآلتي:
 :األولى  أوىي تمؾ الوثائؽ األصيمة أو المباشرة تعريف المصادر

السبؽ عمى غيرىـ في وضعيا لدراسة التي كاف لمؤلفييا  و
ظواىر وموضوعات واقتراح حموؿ إلشكاليات مطروحة ولـ 
يعتمد أصحابيا لكتابات أخرى لكتابتيا ، وبالنسبة لمبحوث 

 القانونية فاىـ المصادر األصمية ىي:
 الدساتير . -
 المواثيؽ الدولية و الوطنية . -
 القوانيف و األوامر و النصوص القانونية . -
 ات اإليضاحية لمقوانيف .المذكر  -
 األحكاـ والقرارات القضائية . -
 الوثائؽ الرسمية. -
 : وثائؽ ثانوية  أوىي مصادر ثانوية لمبحث تعريف المراجع

ىي كؿ وثيقة عممية تتطرؽ إلى  أوتنقؿ مف المصادر األصمية 
بصوره غير ، تخدمو عرضيا أوموضوع البحث فتعالجو جزئيا 
 در األصمي كما تقدـ بيانو ، مباشرة أو أصمية بخبلؼ المص
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 : الفرق بين المراجع العامة و المتخصصة 
أحكام عقد البيع في القانون ذا كاف موضوع البحث 'فمثبل: إ 

فإف كتب النظرية العامة لبللتزامات والنظرية العامة لمعقود المدني' 
 . تعتبر كتب عامة 

تناول الكتب و الدراسات التي تو تعتبر كتب متخصصة لمموضوع: 
 تحديدا عقد البيع في القانون المدني

المادية : كالكتب و  إشكالياإف مراجع البحث القانوني قد تختمؼ 
العامة في فروع القانون المختمفة  الكاديميةالمؤلفات القانونية 

( و الرسائل و المذكرات العممية الكاديمية، المقاالت و الطروحات)
 إلىيكوف بالنسبة  أفكؿ ذلؾ يمكنو  البحاث العممية المتخصصة ...

البحث في العمـو القانونية مصدرا ثانويا )مرجعا( ال مصدر أوليا 
 )مصدرا( .           

 مرحمة تصميم خطة البحث:
بعد أف يقـو الباحث، بجمع المادة العممية و حصرىا، بطريقة     

 منطقية متسمسمة وفقا لئلشكالية المطروحة، و ما ترتب عنيا مف
تساؤالت فإنو يكوف فكرة أولية لخطة العمؿ وبالتالي تتضح لو معالـ 
الدراسة، التي تمكنو مف الغوص في التفاصيؿ الصغيرة التي ينتج عنيا 

 العناويف الدقيقة و ىكذا. 
و غالبا ما تكوف خطة البحث تحتوي قسميف أساسييف، أو كما     

ت الرائجة في البحوث يعرؼ بالخطة الثنائية والتي تعتبر مف التقسيما
القانونية، و نادرا ما يكوف التقسيـ يتعدى الثنائية إال الثبلثية، أو 

 الرباعية إال في حاالت قمية جدا يتطمبيا نمط الدراسة و البحث.
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و نميز بيف البحوث العادية المقدمة مثبل في إطار أعماؿ موجية،     
ا ما يعتمد في أو تظاىرات عممية، أو مقبلت في مجبلت التي غالب

المباحث و المطالب، عمى عكس مذكرات التخرج التي  تقسيميا عمى
يتعدى تقسيميا مف مجرد المباحث إلى الفصوؿ)مذكرات الميسانس، 

 ماستر(، أو أبواب إذا كنا بصدد أطروحات الدكتوراه.
و الجدير باإلشارة في ىذا المقاـ ىو قضية المبحث التمييدي الذي     

ة الفصمية، أو الفصؿ التمييدي الذي يكوف في الخطة يكوف في الخط
البابية، و الذي يمقى استحساف عند البعض دوف البعض اآلخر، و 

المفاىيمي و  الذي يكوف الغرض منو غالبا ىو وضع اإلطار العاـ
تتسع لو مقدمة البحث نظرا لمتفاصيؿ  ال لموضوع الدراسة، و الذي قد

خاصة  زء التمييدي عمى القواعد العامةلدقيقة ) و غالبا ما يحتوي الجا
 بموضوع الدراسة كالتعريفات والتطور التاريخي...( 
 و يشترط في الخطة جممة مف الشروط نذكر منيا:

أف تكوف الخطة متوازنة ف الجانب الكيفي و الشكمي، بحيث  -
يجب أف ينطمؽ الباحث مف إشكالية البحث و فكرتو العامة، 

ثقة عف اإلشكالية األساسية ، و تكوف ليستخمص التساؤالت المنب
 ىذه التساؤالت ىي العناويف العريضة إلعداد خطة البحث.

ضرورة الربط و التنسيؽ بيف عناويف الخطة، بحيث يكوف  -
 العنواف الفرعي مستنبط مف العنواف الرئيسي.
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 مرحمة جمع الوثائق:
خطة بعد ضبط عنواف البحث، و تحديد إشكالية البحث، و رسـ     

البحث تأتي مرحمة جمع المعمومات، و التي تعتمد عمى مجموعة مف 
األدوات لكي يتسنى لمباحث جمع المعمومات بطريقة ممنيجة،و ىي 

 المبلحظة، المقابمة، و االستبياف.
 مرحمة تدوين المعمومات:

يقوـ الباحث بتدويف المعمومات وفقا لمخطة التي رسميا لبحثو،    
 التالية:معتمدا إحدى الطرؽ 

 طريقة البطاقات:-1
متوسطة الحجـ، و تدويف جميع و ذلؾ بأخذ قطع ورقية سميكة    

بيانات المادة العممية سواء كانت كتاب، مقاؿ...، و اخذ الفقرات التي 
 يحتاجيا الباحث في إعداد بحثو.

 طريقة التصوير:-2
و تعتمد ىذه الطريقة عمى تصوير ما يحتاجو الباحث مف نصوص،    

 ووضعيا في مظاريؼ خاصة مع تصنيفيا عمى حسب محتواىا.
 طريقة الحاسوب اآللي:-3
و ىي احدث الطرؽ و أسيميا في تخزيف المعمومات و تصنيفيا وفقا    

حفظ المعمومة و استرجاعيا في نفس الوقت،  لمحاجة إلييا، ألنيا تسيؿ
 كما أنيا تحمي المعمومات مف الضياع و التمؼ.

 
 
 



 ...........................................الدليل املنهجي إلعداد البحوث ومذكرات التخرج 

21 
 برلين -المركز الديمقراطي العربي                             اصدارات استراتيجية            

 مرحمة القراءة.

تمييدا ألفكار الباحث، فبعد أف يعد الباحث  تعتبر مرحمة القراءة    
القائمة المتعمقة بالمصادر و المراجع المتعمقة بالبحث، يبدأ بقراءتيا كؿ 

 عمى حدى، و نستعرض شروط القراءة، و أنواعيا،عمى النحو اآلتي:

 / شروط القراءة:1

 لمقراءة شروط نجمميا في اآلتي:   

 لكافة المصادر و المراجع المتعمقة بالبحث.قراءة شاممة *أف تكوف ال

*أف تشمؿ القراءة األجزاء الميمة والتي يحتاجيا الباحث في إعداد 
 بحثو، معتمدا في ذلؾ عمى الفيارس.

عند  *أف تكوف لمباحث القدرة عمى التحميؿ و الفيـ و النقد، و التعميؽ
 تقييـ المادة العممية التي يبحث فييا.

، ألف تنظيـ غير عشوائية منظمة وكوف عممية القراءة مرتبة و *أف ت
القراءة يعف تنظيـ األفكار، و يفضؿ االنتقاؿ مف المراجع العامة عمى 

 المراجع الخاصة.

* القراءة في أوقات مناسبة ألف القراءة تحتاج التركيز و التدقيؽ و ىذا 
افة إلى ال يتوفر في الباحث الذي يكوف مجيد نفسيا و جسديا، إض

المكاف الذي يشترط فيو اليدوء كي يساعد الباحث عمى التفكير و 
 االستيعاب.
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 /أنواع القراءات:2

 تي:ع القراءات وفقا لآلتتنو     

 القراءة االستطالعية:*

و تسمى كذلؾ بالقراءة الكاشفة، أو السريعة و كذلؾ الخاطفة     
لعممية المقدمة، ا تقتصر ىكذا نوع مف القراءات عمى بيانات المادةو 

الخاتمة و فير الموضوعات و قائمة المصادر و المراجع، وذلؾ لتكويف 
 فكرة عامة عمى مضموف المادة العممية.

 : القراءة العادية*

بعد أف يكوف الباحث قد استطمع كافة المصادر و المراجع التي    
لعادية ا، ينتقؿ إلى مرحمة القراءة اكوف فكرة عامة عمييوالتي قد  بحوزتو

األكثر دقة مف سابقتيا بحيث يركز الباحث عمى الموضوعات التي 
سبؽ و أف رصدىا مف خبلؿ القراءة العادية ويختار االقتباسات التي 

 تساعده في بحثو.

 *القراءة العميقة: 

في ىذا النوع مف القراءة يقرأ الباحث كؿ عنصر مف العناصر التي    
الفقرات و مناقشتيا ووضعيا في قالب ، فيبدأ بالتحميؿ يحتجيا عمى حدا

 منيجي .
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 المشحلت الثالثت:

 البحج العلمي.إنجاص 
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 مرحمة إنجاز البحث العممي:

وتعتبر آخر مرحمة و أىميا عمى اإلطبلؽ، حيث يبدأ الباحث      
بتدويف و كتابة البحث العممي وفقا لمقواعد و األصوؿ المتعارؼ عمييا، 

 ا عمى النحو اآلتي:نذكر أىمي

 مراعاة لغة و أسموب الكتابة العممية:*

 وذلؾ مف خبلؿ اآلتي:    

 أوال:شروط لغة البحث العممي و أسموبو:

 نجمميا عمى النحو اآلتي بيانو:   

 سبلمة الكتابة مف األخطاء المغوية الشائعة.-

 استعماؿ المغة الفنية المتخصصة بالمجاؿ القانوني.-

 لسخرية و أسموب التيكـ و االستفزاز.تفادي ألفاظ ا-

االبتعاد عف ألفاظ الجـز و القطع فيما يبديو الباحث مف أراء حتى -
 يتوصؿ إلى النتائج.

 التحمي بالتواضع عند مناقشة اآلراء و األفكار.-

االلتزاـ بالبساطة و اإليجاز و التركيز عمى عرض األفكار و -
 عقيد، و التكرار.المفاىيـ، و االبتعاد عف الحشو، و الت
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 ذكر البراىيف و األدلة عند تدعيـ األفكار و استعراض المواقؼ.-

كالرسومات و الجداوؿ يمكف  عند استعماؿ الوسائؿ التوضيحية-
إدراجيا ضمف في سياؽ الفقرات إذا كانت تحتؿ نصؼ صفحة أما إذا 

 تجاوزت ذلؾ وجب ترقيميا.

 الترقيم.ثانيا:مراعاة العالمات اإلمالئية لموقف و 

تستعمؿ لػ: توضع في نياية الجمؿ التامة المعنى *النقطة المنفردة).(: 
، ، كما تستخدـ في نياية الفقرات المرقمة التي تبدأ مف سطر جديد

 حتى و لو لـ تكف جمبل تامة.

تستعمؿ بيف القوؿ و الجممة، بيف الشيء و * النقطتان الرأسيتان ):(: 
و بيف المعرؼ و التعريؼ، عف التمثيؿ  أقسامو، بيف المشروح و الشرح،

 و قبؿ األمثمة، بيف العناويف الفرعية، و الجانبية.

 تستعمؿ عند حذؼ الجمؿ في االقتباس* النقاط الثالث الفقية)...(: 
تحمؿ  اإلطالة بدال مف عبارة الخ، بعد العبارات التيو تجنبا لبلستطراد 

 معاني تحث القارئ عمى التفكير.

في مواضع أىما، بيف الجمؿ التي  تستعمؿو منقوطة)؛(: الفاصمة ال*
تكوف بينيا عبلقة سببية، أو أف تكوف إحدى الجمؿ سببا لؤلخرى، بيف 

 الجممتيف الطويمتيف المتيف تكوف بينيما استدراؾ أو استثناء.

، تستعمؿ عند نياية الجمؿ االستفيامية بأنواعياعالمة االستفيام)؟(: *
 عمى الشؾ في صحة معمومة معينة.و توضع كذلؾ لداللة 



 الدليل املنهجي إلعداد البحوث ومذكرات التخرج ..........................................

25 
 برلين -المركز الديمقراطي العربي                             اصدارات استراتيجية            

توضع في نياية الجمؿ المعبرة عف المعاني و : (!)عالمة التعجب*
  المشاعر القوية: ؾ التعجب، أو االنفعاؿ، أو التمني...

 و تستعمؿ في الحاالت التالية؛(: -*الشرطة المنفردة)

 في أوؿ السطر في حمة الفصؿ بيف كبلـ متحاوريف؛-

 ود؛بيف العدد و المعد-

 لحصر الصفحات و تحديد أرقاميا المتسمسمة في اليامش؛-

 في أواخر الجمؿ غير التامة داللة عمى التردد في إنيائيا لسبب ما.-

تستعمبلف لتحديد الجممة، أو العبارة أو الكممة : (--*الشرطتان)
المعترضة يتصؿ قبميا بما بعدىا بحيث لو حدث تـ معنى الجممة 

 األولى و الثانية.

)=(: و ىي لمداللة عمى التبعية، و توضع في لشرطتان المتوازيتان*ا
ذيؿ الصفحة إذا لـ يكتمؿ نص حاشيتيا، و توضع في أوؿ قسـ 

 مخصص لمحاشية في الصفحة الموالية.

و يجري استعماليما في   القوسان العاديان أو المفردان أو اليالالن:*
 العديد مف المواضع نذكر منيا:

 الكممة أ و المفظ داخؿ القوسيف؛تفسير و إيضاح -

 حصر المصطمح أو اسـ العمـ أو العنواف أو الرقـ؛-
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حوؿ األسماء أو المصطمحات األجنبية في سياؽ النص عمى أف -
 تكوف الحروؼ باألجنبية،

و ىي تعبر عف االقتباس أو *القوسان المزدوجان أو الشولتان)""(: 
 التنصيص و تستخدـ في ما يمي:

 لحرفي مف الغير؛االقتباس ا-

 حصر أسماء بعض األعبلـ أو المصطمحات أو العناويف أو األرقاـ.-

 :﴾﴿القوسان المزىران*

 و األحاديث النبوية الكريمة ويوضعاف بيدؼ حصر اآليات القرآنية
 .الشريفة

توضع عند كؿ جممة  القوسان المعكوفان) المعقوفان، المركنان(:*
 إتماما و تقويما أو تصحيحا.مقتبسة حرفيا توضيحا و توكيدا و 

 *توثيق اليوامش:

تعتبر اليوامش مف أىـ أجراء متف البحث العممي و نجمؿ أىـ ما     
 يخصيا عمى النحو اآلتي:

 أوال:مفيوم اليوامش و وظائفيا.

اليامش ىو كؿ  ما يخرج مف النص مف شروح و تعميقات و    
د اإلسناد في إشارات و إحاالت و تراحـ و ىناؾ مف يسمييا قواع
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البحث العممي، سواء كاف اليامش مستقؿ بكؿ صفحة مف البحث أو 
 الدراسة ، أو كاف في آخره. ولعؿ مف أىـ وظائؼ اليامش ما يمي:

 توثيؽ المصادر و المراجع العممي التي اعتمد عمييا الباحث.-

اإلشارة إلى الشروحات و التفصيبلت التي سبؽ ذكرىا في الصفحات  -
أو توضيح مسألة معينة تعذر التوسع فييا في متف البحث و السابقة، 

 يمكف اإلشارة بػ)*(.

يستعمؿ اليامش إلحالة القارئ إلى مراجع متخصصة في موضوع -
 فرعي أو مسائؿ ثانوية.

 .ثانيا: قواعد توثيق المصادر و المراجع العممية

 ما ينبغي ذكره عند توثيق المصادر و المراجع العممية.  /أ

كيفية تدويف بيانات المصادر و المصادر المختمفة  إلىتعرض ىنا ون   
و إدراجيا في اليامش أو في قائمة المصادر و المراجع التي سيأتي 

 التنبيو عمييا الحقا ، و بياف تفصيؿ ذلؾ كاآلتي 
 الكتب : -أوال
: و يمكف البدء بالمقب  )االسـ العائمي( ثـ  اسم و لقب المؤلف -1

مف مؤلؼ  أكثركاف لمكتاب  إذابينيما بفاصمة ، و اسمو ، ويفصؿ 
المؤلفيف موصوال بينيما بحرؼ الواو )و( إذا كانوا  أسماءيذكر جميع 

متبوعا بعبارة "وغيره"  أشيرىـ أوثبلثة فأقؿ ، و يذكر اسـ مؤلؼ واحد 
 أو "وآخروف" . 
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و إذا كاف الكتاب مف تأليؼ ىيئة عممية يذكر اسمو بدال مف اسـ و 
المؤلؼ.                                                                                لقب 

:يذكر عنواف الكاتب كامبل ثـ العنواف الفرعي  عنوان الكاتب -2
بعنواف الكاتب  يبتدئ أف، ولو  األوؿ)الثانوي( الذي يتفرع عف العنواف 

 صادر و المراجع.                             في توثيؽ البيانات الكتب في اليامش وفيرس الم
 أووجدا ، وقد يوجد االثناف  أف:  المترجم أواسم ولقب المعمق  -3

احدىما فقط                                                                              
كاف الكتاب عبارة  أفثـ رقـ الجزء ) ن وجد( ،إم المجمد )رق -4
 مدات مجزأة(  ، مع الحرص عمى ذكر عنواف الجزء )إف وجد( .                                مج
الثانية...(، فإف لـ  أو األولى: تحديد عدد الطبعة ) رقم الطبعة -5

توجد طبعة نبو إلى ذلؾ بقولو: "دوف رقـ الطبعة "أو "دوف طبعة "،  و 
 أو "د ط ".                                                          لمباحث أف يختصر العبارة فيقوؿ: "د ر ط " 

، تذكر قبؿ مكاف النشر و يسوغ تأخير  اسم الناشر )دار النشر( -6
و  لـ تذكر دار النشر قاؿ : "دوف دار النشر " ، إذاذكرىا بعده ، و 

 بالرمز "د ف " .      إلييااغ اختصار ىذه العبارة و الترميز ص
ثـ  أوالو ىو بمد النشر ، فاف وجدت المدينة ذكرت  مكان النشر: -7

لـ يذكر  إذاباسـ البمد فقط ، و  يكتفي إفذكر اسـ البمد ، و يمكف 
مكاف النشر عبر عمى ذلؾ بالقوؿ " دوف مكاف النشر " ، و يختصر "د 
ـ ف "                                                              

 أوتاريخ نشر الكتاب ، فإف لـ يتضمف تاريخا  أي نة النشر:س -8
ذلؾ بعبارة : " دوف سنة النشر " أو "دوف  إلىسنة لمنشر نبو الباحث 

 يختصر العبارة فيقوؿ:"د س ف" أو "د ت ف "                                                أفتاريخ النشر" ولو 
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، و ال تذكر  أو بتصرفالصفحات المقتبس منو حرفيا  -9 
في  أماالصفحات إال إذا كاف المصدر و المرجع مدرجا في اليامش ، 

 قائمة المصادر و المراجع فبل يصح ذكر الصفحات .                                                        
و  يعبر الباحث عمى الصفحات بحرؼ الصاد )ص( إشارة إلى صفحة 

لحصر عدد الصفحات التي اعتمد عمييا، و  )ص ص(  أوواحدة 
تعبيرا  األخيرة(، و لو أف يكتفي بيذه -يفصؿ بينيا بمطو أو شرطة )

ف لـ و عف تتابع الصفحات الموثؽ منيا دوف استعماؿ حرؼ الصاد  ا 
                                          تكف الصفحات متتابعة استخدـ الفاصمة بدال مف الشرط .                                               

ولئلشارة فإف الباحث عندما يذكر جميع المعمومات المرتبطة        
بالكاتب بما فييا بيانات نشره، فإنو يفصؿ بيف جميعيا بفاصمة عادية 

االختصارات ) و أعني بيا :ص ، ص ص ، د ط أو د  أف)، (. كما 
ذكرىا ضمف بيانات النشر يدرجيا ر ط ، د س ف أو د ت ف ( ، التي ي

ضمف قائمة المختصرات و الرموز الذي سيأتي ذكره ال حقا ، و يمكنو 
 أف يضع نقطتاف رأسيتاف بعد اسـ و لقب المؤلؼ . 

 : الكاديميةالجامعية  البحاث –ثانيا 
 اسم المؤلف و لقبو أو الباحث.                                                -1
 عنوان البحث، بين قوسين.                                             -2
: ىؿ ىو لنيؿ درجة الماستر أو الماجستير أو الدكتوراه نوع البحث-3

 أو أي دبمـو أو شيادة أو درجة أخرى .                                    
 جد (.     و  إف، متبوعا بالتخصص الدقيؽ ) بيان التخصص العام  -4
 اسم الكمية أو المعيد. -5
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) ممحقة جامعية أو مركز  اسم الجامعة أو المؤسسة الجامعية -6
 جامعي، مدرسة وطنية، مدرسة عميا ( التي قدمت فييا الرسالة.          

طبع ونشر البحث فيدرج  إذاو  تاريخ المناقش ) ذكر السنة فقط (.-7
ر و دار النشر و بقية البيانات تاريخ النش يذكرضمف قائمة الكتب و 
 ذكرىا .       تقدـالمتعمقة بالكتاب و قد 

                                تحديد صفحة أو صفحات االقتباس.-8
 المحاضرات و المطبوعات الجامعية: -ثالثا

 .  األستاذاسـ ولقب 
، و يعبر عمى ذلؾ بعبارة :  األستاذ ألقاىاموضوع المحاضرات التي  

 "محاضرات التي ألقيت عمى الطمبة ...".                                       
 المستوى ) ليسانس ، ماستر ، ماجستير ، دكتوراه ( .                             
 التخصص العاـ، و التخصص الدقيؽ إف وجد.                                       -4
                                                                                      الكمية أو المعيد.    -5
الجامعة أو المؤسسة الجامعية ) مركز جامعي، ممحقة جامعية، -6

 مدرسة وطنية، مدرسة عميا (.                                                                   
 ة أو صفحات االقتباس.                                         تحديدا رقـ صفح -7 
                                                                  المداخالت العممية: -رابعا  
                اسـ ولقب المتدخؿ.                                                                                  -1
 عنواف المداخمة.                                                                          -2
 موضوع المؤتمر أو الممتقى أو الندوة أو اليوـ الدراسي.                     -3
            الجية المنظمة لممؤتمر أو الممتقى أو الندوة أو اليـو الدراسي           -4
 مكاف تنظيمو.                                                                      -5
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تاريخ تنظيمو.                                                                                                         -6
 الدوريات: -خامسا
                                                                اسـ ولقب المؤلؼ.       -1
 عنواف المقاؿ،  بيف قوسيف.          -2
 اسـ المجمة أو الصحيفة، و تحتو سطر.                  -3
 الجية المصدرة.            -4
، ويمكف اختصارىا في  األولىرقـ السنة :فيقاؿ مثبل السنة  -5

ذا االختصار في قائمة حرؼ السيف )س( ، و يدرج ى
 المختصرات و الرموز.                 

رقـ العدد: و يمكف اختصاره في حرؼ العيف )ع(، و يدرج    -6
 ىو اآلخر ضمف قائمة المختصرات و الرموز.   

 مكاف الصدور.                                -7
تاريخ الصدور: باليـو و الشير و السنة،  وقد يذكر الشير مع  -8

 سنة أو السنة فقط.    ال
 رقـ الصفحة أو الصفحات.                                                                            -9

                                                              الموسوعات : -سادسا  
                                                            عنواف الموسوعة، تحتو خط.              -1             -
 المجمد أو الجزء إف وجد.                                                               -  2

 رقـ الطبعة.                                                                - 3         
 وجد.                                            إف، بيف قوسيف ، عنواف المقاؿ   -4
اسـ ولقب المؤلؼ : وىو صاحب المقاؿ أو صاحب  -5

الموسوعة ، و قد يكوف مؤلؼ الموسوعة ىيئة أو مؤسسة 
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، ويمكف تقديـ اسـ مؤلؼ صاحب الموسوعة ، ثـ  أيضافتذكر 
عنوانيا.                                                                          

بيانات النشر وىي : بدار النشر ، مكاف النشر ، تاريخ  -6
                                                     النشر ، الصفحة أو الصفحات .                                                  

 رقـ الصفحة أو الصفحات.                                                                                   -7
 المخطوطات:    -سابعا

 .اسـ المؤلؼ ولقبو   -1
 عنواف المخطوط بيف قوسيف.  -2 
                                                                                   موضوع المخطوطة.-3
تاريخ النسخ.                                                                        -4
                اسـ البمد الذي توجد بو المخطوطة.                                                           -5
المخطوطة ورقميا.                                                    إلييااسـ المجموعة التي تنتسب  -6
                                                                       كانت أصمية أو مصورة.                                           إفوصفيا  -7
 رقـ صفحة أو صفحات االقتباس.                                                                          -8  
                                                                 الوثائق الحكومية:-ثامنا   

 اسـ الدولة. -1
    اسـ وطبيعة الييئة الصادرة عنيا الوثيقة.    -2
 نوع الوثيقة.                                                                    -3
 وجدت ، بيف قوسيف.  إفعنواف الدراسة   -4
 اسـ الناشر.   -5
 مكاف النشر. -6
 تاريخ النشر. -7
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                                                                                                                                                                     رقـ الصفحة أو الصفحات إف وجدت. -8
أو  الصادرة عن المؤسسات أو الييئات )الوطنية التقارير-تاسعا

 الدولية(:
 اسـ المؤسسة أو الييئة.                                                    -1
الدراسة أو التقرير ، يوضع بيف قوسيف و  عنواف المقاؿ أو -2

 تحتو سطر.
 .                                                                                          اسـ الناشر -3
 مكاف النشر.    -4
 تاريخ النشر.       -5
 الصفحة أو الصفحات إف وجدت. -6

                                                    النصوص القانونية و التنظيمية:-عاشرا
،أمر،قرار... (.              -1  نوع النص القانوني و التنظيمي ) قانوف،مرسـو
 رقـ القانوف.                                                                   -2
تاريخ صدوره، باليوـ و الشير و السنة ) فيقاؿ: مؤرخ في...( ،  -3

 في بالتاريخ الميبلدي. ويكت
 مضموف القانوف -4
 عدد الجريدة الرسمية.  -5
 الدولة المصدرة لمجريدة الرسمية.                                -6
تاريخ صدور الجريدة الرسمية ، التاريخ الميبلدي و التاريخ  -7

اليجري الميبلدي ، يمكف االقتصار عمى ذكر التاريخ الميبلدي 
 الو.  فقط و ىو الشائع استعم

                  رقـ الصفحة أو الصفحات التي يشغميا القانوف.                       -8
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                            حكام و القرارات القضائية:ال -حادي عشر 
 نوع االجتياد ) حكـ أو القرار (.        -1
 رقـ الحكـ أو القرار.  -2
 ير و السنة.                                تاريخ صدور الحكـ أو القرار باليـو و الش -3
 ة القضائية الصادر عنيا الحكـ أو القرار.                                ئتحديد اليي -4
 تحديد مضموف الحكـ أو القرار.                                                                 -5
                                                                  مضموف الحكـ أو القرار.               -6
 عدد المجمة القضائية.                                                            -7
صدور المجمة القضائية.                                                                           تاريخ  -8

حكاـ و القرارات الفضائية بالطريقة  يرى توثيؽ األ وىناؾ مف
الدولة ، الوزارة ، نوع االجتياد ) حكـ أو قرار ( ، رقـ :التالية 

،  أصدرتوالحكـ أو القرار ، تاريخ صدوره، تحديد الييئة التي 
                                            تحديد مضمونو ، عدد المجمة القضائية ، تاريخ صدوره.                                     

 رقـ الصفحة أو الصفحات.                                                          -9
                                               الحاديث التمفزيونية و اإلذاعية: -ثاني عشر

                                                  اسـ المتحدث.                             -1
 عنوف الحديث، بيف قوسيف.                                                - 2
 ذاعية أو القناة التمفزيونية. اسـ اإل -3
     اسـ البمد.                                                                               -4
 تاريخ إجراء الحديث اإلذاعي و التمفزيوني.                                                    -5

 المقابالت الشخصية: -ثالث عشر
 رابع عشر :االنترنت 
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 :المصادر و المراجع العممية ب/كيفيات وضع اليوامش
و نقصد بذلؾ كيفية توثيؽ معمومات المصادر و المراجع في    
 امش، و نمخصيا في اآلتي:الي
إذا ذكر المصدر أو المرجع ألوؿ مرة فإننا نذكر كافة بياناتو مع -

 مراعاة نوع المصدر أو المرجع، كونو كتاب، أو مجمد...
إذا تكرر المصدر أو المرجع لممرة الثانية بصفة متتالية دوف أف -

يتوسطيما مرج أو مصدر آخر نكتفي بعبارة " نفس المرجع" أو " 
ذا كاف المرجع أو المصدر بالمغة لمرجع نفسو" متبوعا برقـ الصفحةا ، وا 

و ىي اختصار لمكممة ، (IBID) األجنبية، تكتب عبارة
 .(IBIDEM) البلتينية

إذا تكرر ذكر المصدر أو المرجع لمرتيف غير متتاليتيف، و كاف -
مرجع آخر، فيذكر اسـ المؤلؼ متبوعا  أويفصؿ بينيما مصدر 

جع السابؽ" مع ذكر الصفحة، أما إذا كاف المصدر أو المر بكممة"
 OPERA" وىي اختصار لعبارة ،"OP CITالمرجع أجنبيا تذكر عبارة "

CITATO". 

إذا كاف لممؤلؼ أكثر مف مرجع أو مصدر، ال نكتفي بعبارة المرجع -
عبارة  السابؽ، بؿ نذكر اسـ المؤلؼ، و اسـ المرجع أو المصدر، ثـ

 الصفحة. و   "المرجع السابؽ"،
إذا اشترؾ في تأليؼ المصدر أو المرجع، مؤلفيف نذكر أسمائيـ  -

إضافة إلى البيانات األخرى، أما إذا تجاوز عدد المؤلفيف اثناف نذكر 
اسـ أوؿ مؤلؼ ونكتب عبارة و آخروف إضافة إلى البيانات األخرى، و 

 صدر.تطبؽ نفس القواعد السابقة في حالة ما إذا تكرر المرجع أو الم
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إذا ذكر اسـ المؤلؼ في متف الصفحة، فبل داعي إلعادة ذكر اسـ -
 المؤلؼ، بؿ نكتفي بالبيانات األخرى فقط.

إذا كاف المصدر أو المرجع لمؤلؼ مجيوؿ، نكتفي بالبيانات األخرى -
 و نشير بيف قوسيف بعبارة) مجيوؿ اليوية(.

ى الباحث فيجب عم إذا كاف المصدر المذكور مخطوطا لـ ينشر بعد،-
 أف يشير إلى ذلؾ في اليامش مع ذكر جميع بيانات المخطوط.

إذا كاف الباحث يحيؿ إلى عدة صفحات متتابعة في مصدر أو -
( ، أو 110-100( أو)ص ص110-100المرجع، فيكتب)مثاؿ:

  و ما يمييا. 100ص
اليوامش في متف البحث، ومف و في األخير  توضع األرقاـ    

قوسيف، ومف الضروري الفصؿ بيف اليامش و المستحسف تكوف بيف 
 المتف بخيط رفيع أفقي يمتد مف يميف الصفحة إلى ثمثيا تقريبا.

 ج/أنواع االقتباس:
يتنوع االقتباس الذي يعتمده الباحث أثناء إعداد لمبحث العممي عمى    

 حسب نوع المرجع أو المصدر، وذلؾ عمى النحو اآلتي:
 االقتباس الحرفي: *

التي يجد الباحث مف الضروري و  حرفيا، لنصوصا قؿنوىو    
دوف أي شكؿ مف أشكاؿ التصرؼ و  االعتماد عمييا في إعداد بحثو،

، و يوضع االقتباس الحرفي ضمف شولتيف ""،  و مع ذلؾ التغيير
ننصح بعدـ اإلكثار مف االقتباس الحرفي ألنو يمغي مف شخصية 

لحرفي  ثمانية أسطر في الباحث، و يستحسف أال يتجاوز االقتباس ا
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، و إذا تجاوز الحد المذكور نستغني عف الشولتيف مع تمييزه الصفحة
 عف باقي الفقرات في متف الصفحة.

 االقتباس غير حرفي:*
و يسمى أيضا بالنقؿ غير مباشر و فيو يتصرؼ الباحث في النص     

 األصمي، و يكوف االقتباس المباشر إما عف طريؽ إعادة الصياغة، أو
 التمخيص، أو االختصار.
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المىاصفاث النهائيت للبحج 

 العلمي
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 الصفحات التمييدية في البحث:

 واجية المذكرة :/1

وىي أولى الصفحات التمييدية، و ىي عبارة عف طبقة سميكة     
تتضمف مجموعة مف البيانات التعريفية و المشترطة أكاديميا في 

تتضمف الواجية الرئيسية عدة معمومات  البحوث العممية الجامعية،
 أىميا:

 اسـ الجامعة/أو المركز الجامعي...-

 رمز المركز الجامعي-

 اسـ الكمية-

 القسـ -

مذكرة مكممة لنيؿ شيادة الماستر في الغرض مف المذكرة مثبل:  -
 الحقوؽ 

 تخصص: .........ال-

 عنواف......................ال-

 ........الطالب:.......... اسـ-

 األستاذ المشرؼ:..............اسـ  -
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 لجنة المناقشة:

 األستاذ..........................رئيسا

 األستاذ........................مشرفا ومقررا

 األستاذ.......................مناقشا

 السنة الجامعية..../....

 / ورقة بيضاء:2

 والبيضاء بعد الواجية ،  الورقة إدراجالبعض حوؿ  يتساءؿ        
بكؿ بساطة ىو حماية الواجية الثانية التي تأتي بعد الورقة  اإلجابة

 البيضاء مف الضياع وذلؾ بعد ضياع الواجية الرئيسية.

 /واجية ثانية:3

ندرج واجية ثانية بعد الورقة البيضاء فييا نفس المعمومات         
ا وتخوفا مف ضياع الموجودة في الواجية الرئيسية  وذلؾ تحسب

الواجية الرئيسية وتمفيا ،فوجود واجية ثانية يمكف القارئ ليذه المذكرة 
 مف معرفة المعمومات الخاصة بيذه األخيرة.

 صفحة البسممة: -4

و ىي بسـ ا الرحماف الرحيـ، فيستحسف أف يبتدئ بيا الباحث 
 بغية السداد و التوفيؽ مف ا تعالى.
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 :افتتاحية/5

 آية كريمة ،أو ير ما نبدأ بو عممنا البحثي يكوف بمقولة ،أوخ        
حديث شريؼ ، أو بيت شعري ،الميـ االفتتاحية تكوف ذات صمة مف 

 قريب أو مف بعيد ببحثنا ىذا.

 /شكر وعرفان:6

ويكوف لمجنة  يعة الحاؿ ىذا الشكر يكوف لممشرؼبطب      
 إف أمكف لؤلسرة الجامعية...... و ،المناقشة

 ىداء:/اإل7

 أي ألعز ما -األصدقاء–العائمة  أفراد –يكوف لممقربيف  اإلىداء   
 .نممؾ

 قائمة المختصرات:-8

توضع فييا  -حسب الحاجة–وىي قائمة مف صفحة أو أكثر     
رموز و مختصرات ألىـ المصطمحات و األلفاظ المستعممة في 

 مثؿ: البحث العممي.

 اإلداريةو المدنية  اإلجراءاتؽ إ ـ إ : قانوف -

 ج ر : الجريدة الرسمية  -

 د ـ ج : ديواف المطبوعات الجامعية  -



 ...........................................الدليل املنهجي إلعداد البحوث ومذكرات التخرج 

42 
 برلين -المركز الديمقراطي العربي                             اصدارات استراتيجية            

 مقدمة البحث : 

تعد مقدمة البحث مدخبل ألي بحث عممي وبالرغـ مف أنيا أوؿ 
ما يقرأ إال أنيا أخر ما يكتبو الباحث عادة ذلؾ ألنيا تعطي لمقارئ فكرة 

  بعد إتمامو.شمولية عف موضوع البحث ومف ثـ ال يكتمؿ بناؤىا إال

وتكتب مقدمة البحث عادة في شكؿ فقرات متسمسمة، يجب أف 
 تتضمف ما يأتي:

 / التعريف بموضوع البحث وأىميتو:1

ويقصد بالتعريؼ بموضوع البحث تحديد اإلطار العاـ لموضوع 
البحث، ويجب عمى الباحث أف يراعي في بداية المقدمة التدرج مف 

وع البحث إلى الحديث عف األمور كتابة العموميات المرتبطة بموض
 الخاصة المرتبطة بموضوع البحث.

أما أىمية الموضوع فيقصد بيا تعرض الباحث إلى الغرض مف 
وراء بحثو وبعبارة أخرى الفوائد التي يضيفيا البحث مف الناحية النظرية 
والعممية إلى المجتمع. والغرض منيا إقناع القارئ بضرورة إجراء 

نو يجب أف تكوف المبررات صادقة ومقنعة وأف تكوف البحث. وعميو فإ
 صياغتيا واضحة وعباراتيا دقيقة. 
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 / دوافع اختيار الموضوع: 2

يقصد بدوافع اختيار الموضوع التعرض لؤلسباب التي دفعت 
بالباحث إلى اختيار ىذا الموضوع دوف غيره وىي في الغالب تقسـ إلى 

 دوافع شخصية وأخرى موضوعية. 

 لية:/ اإلشكا3

البحث مف أىـ خطوات البحث  إشكاليةتعتبر عممية تحديد 
العممي ألنيا تتعمؽ بما يثيره الباحث مف مسائؿ تستدعي البحث فييا 
إليجاد حؿ ليا، ويجب أف تكوف مممة بكؿ الموضوع. ويفضؿ وضع 

واحدة أساسية وشاممة لكؿ الموضوع ، ويجوز لو تجزئتيا  إشكالية
 إلشكاالت فرعية.

 كالية مجموعة مف الشروط الموضوعية، نذكر منيا:و لئلش

 الخبرة الشخصية لدى الباحث العممي األكاديمي.-

 القراءة التحميمية لموضوع البحث وفيمو فيما صحيحا.-

 و أدواتو. الوصوؿ إلى المنيج الصحيح-

 االبتكار و األصالة في طرح اإلشكالية.-

 قابمية اإلشكالية لمبحث فييا.-

 الزمف عند عرض اإلشكالية. مراعاة عامؿ-

 تؤخذ بعيف االعتبار النقاط التالية عند صياغة اإلشكالية:
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 الوضوح أي أف تصاغ بألفاظ بسيطة وعبارات سيمة.  -

   االختصار. -

 أف تكوف معقولة أي يمكف اإلجابة عنيا. -

 أف يكوف ليا عبلقة بالموضوع. -

 وتبرز أىمية اإلشكالية في النقاط التالية:

 ـ محتوى موضوع البحث و السيطرة عمى مختمؼ جوانبو.في-

 القدرة عمى التحميؿ.-

 اكتساب الباحث ألسموب عممي قوي و القدرة عمى المنيجية.-

تزويد الباحث بريد لغوي و اصطبلحي متخصص يمكنو مف -
 صياغة و تحميؿ محتوى الباحث. 

 / المنيج المتبع:4

ذي سوؼ يتبعو في ب اليجب عمى الباحث تحديد المنيج األنس
يكفي ىنا اإلشارة حسب ما تقتضيو طبيعة البحث، وال  ، وذلؾبحثو

لممنيج الذي سمكو الباحث في بحثو فقط  بؿ يقع عمى عاتقو تبرير 
و مف أىـ المناىج المستعممة في الجانب القانوني نذكر  اره لو.اختي

 عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر:
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 يقوـ حيث اإلحصائي، ثالبحب يسمى أيضاو  المنيج الوصفي:*
 اليدؼ أو المشكمة حوؿ والتفاصيؿ والمعمومات البيانات جمع عمى
 .عنو العممي البحث عمؿ المراد

: ثبلث عممّيات   عمى المنيج ىذا ويقوم :المنيج التحميمي*
 سياؽ في كّميا العممّيات   ىذه تجتمع وقد واالستنباط، والّنقد الّتفسير،
 .البحث طبيعة بحسب وذلؾ ببعضيا يي كتف قد أو معّيف، بحث  

وفيو يربط العقؿ بيف  :*المنيج االستداللي أو االستقرائي
المقدمات والنتائج، وبيف األشياء وعمميا عمى أساس المنطؽ والتأمؿ 
 الذىني،فيو يبدأ بالكميات ليصؿ منيا إلى الجزئيات.

: وىو يمثؿ عكس سابقو،حيث يبدأ المنيج االستقرائي*        
جزئيات ليصؿ منيا إلى قوانيف عامة والواقع أف تصنيؼ المناىج بال

يعتمد عادة عمى معيار ما حتى يتفادى الخمط والتشويش، وتختمؼ 
التقسيمات بيف المصنفيف ألي موضوع،وتتنوع التصنيفات لمموضوع 

 الواحد، وينطبؽ ذلؾ عمى مناىج البحث.

 الكثير في ةالقانوني العمـو يستعاف بو فيو  المنيج المقارن:*
 بمؤسسات قانونية مؤسسات مقارنة خبلؿ مف وذلؾ الدراسات، مف

 أو مقارنة النظـ القانونية بحد ذاتيا . ى.أخر  قانونية نظـ في قانونية

 واألسباب العناصر تحميؿ عمى يقوـ وىو *المنيج التاريخي:
 مدى معرفة بيدؼ الماضي، في اليدؼ أو المشكمة وقوع إلى أدت التي
 العناصر ىذه نفس تطبيؽ عف سمبي أو إيجابي جانب ليا وىؿ اتأثيرى
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 أو والتطوير الحاضر في عرضيا إلى باإلضافة أخرى، مشكمة عمى
 .المستقبؿ في التغير

 / أىداف الدراسة:5

تحديد الباحث أىداؼ البحث فإنو يجب أف يجيب عمى عند 
ؼ الذي سؤاؿ يوجيو لنفسو وىو  لماذا يجري ىذا البحث؟ وما ىو اليد

يسعى لموصوؿ إليو مف خبلؿ إجراء عممية البحث سواء كاف ىدؼ 
عممي أو عممي؟ وبالتالي تختمؼ األىداؼ عف األىمية مف أف اليدؼ 
مف البحث موجو لمباحث نفسو والفوائد التي يجنييا شخصيًا مف إجراء 
البحث، أما أىمية البحث فإنيا عبارة عف الفوائد التي يجنييا اآلخروف 

 جراء البحث.مف إ

 / الدراسات السابقة:6

يقصد بذلؾ أف يشير الباحث إلى الدراسات السابقة التي تناولت 
 موضوعو وال يجوز اإلشارة لممراجع العامة واالكتفاء فقط بػ:

 األطروحات. -

المذكرات الجامعية. )وينصح الباحث في ىذه الحالة عدـ  -
 ؿ العممي المقدـ.(استعماؿ مذكرة تخرج تقؿ عف درجة ومستوى العم

 المقاالت المنشورة في المجبلت المحكمة الورقية وااللكترونية.  -

المداخبلت في الممتقيات الدولية والوطنية بشرط أف يكوف ليا  -
 سند ورقي. 
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 المداخبلت في األياـ الدراسية بشرط أف يكوف ليا سند ورقي. -

 صعوبات البحث )إن وجدت(: -7

ج الصعوبات الخاصة بالبحث في حد يجب عمى الباحث أف يدر 
ذاتو والتي اعترضتو أثناء إنجازه ال المسائؿ الشخصية مثؿ: نقص 
المراجع، نقص األحكاـ القضائية التي تناولت الموضوع، تشعب 

 .الخالنصوص القانونية التي تحكمو....

 التصريح بالخطة:  -8

نبثؽ يرتبط وضع الخطة باإلشكالية التي يطرحيا الباحث ألنيا ت
عنيا وتعد بمثابة أجوبة أولية عف التساؤالت المطروحة ضمنيا. ومف 
ثـ يجب أف تشتمؿ الخطة عمى التقسيمات المختمفة لمموضوع والتي 
حكاـ تماشيا وطبيعة الموضوع محؿ البحث  يجب أف توضع بدقة وا 
والمنيج المتبع لمعالجتو، ويجب أف تقتصر عمى المحاور الرئيسة دوف 

تبرير التقسيـ. يرجى التقيد بعنواف البحث عند تفصيؿ كؿ الجزئية مع 
 عنصر وخمية مف المقدمة.

 مالحظة: 

*يترؾ لمباحث حرية في إعطاء عناويف لمقدمة بحثو... أىمية 
الموضوع...دوافع االختيار...اإلشكالية...المنيج المتبع... أو أف يعدىا 

و استخداـ الخط في شكؿ فقرات دوف عناويف. وفي ىذه الحالة تعيف عمي
 أىمية دراسة موضوع.........الغامؽ وكمثاؿ عف ذلؾ: ومف ىنا تبرز 

 ىذا الموضوع. اختياردفعنا إلى  وما
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وجوب الترقيـ لممقدمة، ويمنع اإلشارة لممقدمة باألحرؼ فيي  -
محتوى وأجزاء البحث. جزء أساسي مف المذكرة وال ينبغي فصميا عف 

 المقدمة "ىي أوؿ الترقيـ". ترقـ أوؿ صفحة فيوتبعا لذلؾ 

 :صمب موضوع البحث

و يقصد بو متف البحث، و يبدأ مف الباب أو الفصؿ عمى حسب    
طبيعة المذكرة إلى غاية الخاتمة، و يتضمف صمب الموضوع العرض 

 ىو معمـو أفكما  التفصيمي لمضاميف أبواب البحث وفصولو، و
فالنيج البلتيني يكي نيج التيني ، ونيج أنجمو أمر البحوث نيجيف ، 
أمريكي فممبحوث و فيو إلى شقيف ، أما النيج األنجميتـ تقسيـ البحوث 
وعميو فالنيج المتبع بالنسبة لنا ىو النيج البلتيني .فيو أقساـ متعددة 

تقسيـ البحث حسب مستوانا ىذا  وذلؾ بتقسيـ المذكرات إلى قسميف
ر ،وكؿ مبحث يكوف إلى فصميف ، وكؿ فصؿ يقسـ إلى مبحثيف فأكث
  .الخإلى مطمبيف فأكثر ،وكؿ مطمب إلى فرعيف فأكثر.......

لؾ في ىذا المجاؿ كذ احترامياوتوجد نقاط ميمة يجب عمى الطمبة 
 :أىميا

تخصص ورقة عازلة و منفصمة ال يكتب فييا سوى عنواف الباب أو -
كذلؾ عنواف الفصؿ و الفصؿ بخط كبير و واضح في وسط الورقة، 

ال ترقـ ىذه األوراؽ لكنيا تحسب ضمف أقؿ و ىكذا، لكف بحجـ 
 تسمسؿ الصفحات.
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تب عنواف تحت عنواف بشكؿ يمكف أف نك مف الناحية المنيجية ال-
وعميو يجب أف يكوف ىناؾ تمييد لكؿ العناويف ولو بكممة ، مباشر
 واحدة.

 مف ناحية أخرى البد أف نضع خبلصة في نياية كؿ فصؿ .-

في نياية كؿ كبلـ موجود تحت أي عنواف في البد كذلؾ أف نميد -
البحث إلى بداية العنواف الموالي ، وأىـ ذلؾ تمييد الفصؿ الثاني في 

بسبلسة مف نقطة ألخرى  االنتقاؿنياية الفصؿ األوؿ  لكي نشعر 
إلى بداية الفصؿ األوؿ مرورا بالمباحث  اإلشكالية،أي مف بعد طرح 

صؿ األوؿ عبورا إلى الفصؿ والمطالب والفروع وغير ذلؾ مف الف
الثاني بعناوينو كميا وصوال إلى نياية الفصؿ الثاني وبالتالي تمييدا 

 لمخاتمة .

 الخاتمة:

تعد خاتمة البحث المرحمة األخيرة التي يسعى مف خبلليا الباحث    

إلى تقديـ عرض مختصر و موجز و دقيؽ و شامؿ لكؿ ما قاـ بو 

لتوصؿ إلى النتائج و تقديـ االقتراحات، أثناء إعداد البحث، إلى غاية ا

و بذلؾ تتحدد مف خبلليا قيمة البحث و أىميتو، باعتبارىا تتضمف 
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إجابة وافية و واضحة عمى إشكالية البحث المطروحة و تحتوي عمى 

 مجموعة مف العناصر تتمثؿ فيما يمي:

عرض موجز و مركز لمجيود التي بذليا الباحث خبلؿ مراحؿ إعداد  -

و يكوف ىذا بمثابة خبلصة لمبحث و ىذا فيو داللة واضحة عمى بحثو 

 أف الباحث مستوعب لموضوع بحثو.

 عرض النتائج التي توصؿ إلييا الباحث مف خبلؿ البحث المقدـ. -

تقديـ االقتراحات كحموؿ مطروحة و مقدمة بناء عمى النتائج التي  -

 سبؽ التوصؿ إلييا.

ال تزاؿ تحتاج إلى دراسة و تحميؿ اإلشارة إلى بعض الجوانب التي  -

إذا لـ يتناوليا الباحث بالتفصيؿ، و ذلؾ مف خبلؿ طرح إمكانية التوسع 

 تشكؿ مواضيع جديدة قابمة لمبحث مستقببل. في ىذه الجوانب باعتبارىا

أما فيما يتعمؽ بطريقة كتابة الخاتمة فعمى الباحث أف يشير إلى أنو  -

و مختصرا عمى شكؿ جمؿ استنتاجية أنيى البحث و أنو يقدـ ممخصا 
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تمثؿ الفكرة الرئيسية لمبحث و ذلؾ باستعماؿ صيغة الماضي كقولو: ) 

تناولت في بحثي ىذا... تطرقت إلى... عالجت... توصمت إؿ 

 مجموعة مف النتائج... (

كما أنو عمى الباحث عند كتابتو لمخاتمة أف تكوف كؿ مف النتائج و     

 اويف واضحة.االقتراحات في شكؿ عن

إلى مثاؿ  اإلشارةبعد التطرؽ إلى ىذا العرض الموجز يمكف     

توضيحي لخاتمة المبحث، فمو تطرؽ الباحث مثبل إلى موضوع عمالة 

األطفاؿ في ضوء المواثيؽ الدولية و التشريع الجزائري، يكوف عرضو 

الموجز و المختصر تضمف اإلشارة إلى عمالة الطفؿ في ضوء 

ولية و كذا في التشريع الجزائري و ىؿ ىناؾ توافؽ بيف المواثيؽ الد

مالة محتويات النصوص الدولية و التشريع الجزائري فيما يخص ع

اختبلؼ وجب توضيحو باختصار شديد، و  األطفاؿ، و إف كاف ىناؾ

 ىنا تبرز قيمة البحث مف الناحية العممية.
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مجموعة كما أف الباحث عند إعداده ليذا الموضوع قد اعتمد عمى 

نصوص داخمية و خارجية )المعاىدات، االتفاقيات الدولية، نصوص 

الدستور و القوانيف العضوية، و نصوص القوانيف و األوامر و المراسيـ 

الرئاسية و التنفيذية، القرارات الوزارية...( فيقع عميو في ىذه الحالة 

ى إثبات مجاؿ قوة و أىمية ىذه النصوص التي شممتيا الدراسة و مد

تناسقيا، أو خبلؼ ذلؾ يبرز مجاؿ ضعفيا و قصورىا عندما عالجت 

و تطرقت إلى عمالة األطفاؿ و تشغيميـ، و ىذا يكوف بمثابة نتائج 

توصؿ إلييا الباحث، و مف ثـ يمكف اقتراح البدائؿ في مجاؿ تعديؿ 

النصوص التي تناولت الموضوع، و التي تكوف بمثابة اقتراحات و 

رز شخصية الباحث و يتصؼ عممو العممي بالجدية توصيات، و ىنا تب

 في المعالجة و الطرح و تقديـ البدائؿ و الحموؿ.

و في األخير يمكف القوؿ أف خاتمة البحث ىي آخر ما يقرأ في       

فقراتيا و محتواىا أف نتعرؼ   كؿ بحث عممي، و نستطيع مف خبلؿ

ة عمى اإلشكالية عمى أىـ ما تضمنو البحث مف نقاط أساسية، و اإلجاب

المطروحة. و أىـ ما توصؿ إليو الباحث مف نتائج و اقتراحات، و 
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لتي تحتاج إلى أيضا ما أشار إليو الباحث مف بعض النقاط و المسائؿ ا

 .دراسة في المستقبؿ

 المالحق : 

  مفيومو: 

ىي كؿ ما يضاؼ أو يمحؽ إلى البحث العممي مف معمومات و بيانات  

 ىامة التي تساعد 

عمى الفيـ و التوضيح حيث تدرج ىذه المبلحؽ مباشرة بعد الخاتمة، 

مع تخصيص ورقة منفصمة يكتب فييا كممة " المبلحؽ" و في حالة ما 

إذا كانت المبلحؽ كثيرة يمكف أف يدرج فيرس توضيحي لممبلحؽ 

 الموجودة.

 أوصاف المالحق:

 يشترط في المبلحؽ، ما يمي:
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حيث يقدـ إضافة عممية و عممية ، بأف يكوف تكميميا و مساعدا-

لموضوع البحث، و ال يمكف إدراجو في مضموف البحث لطولو، أو عدـ 

انسجامو مع النص و ذلؾ لمحفاظ عمى تسمؿ األفكار و ترتيبيا مما 

ينعكس إيجابا عمى األسموب العممي مف جية، و مف جية أخرى 

و المحافظة عمى حجـ البحث تجنبا لئلخبلؿ بالتوازف الشكمي 

 الموضوعي لمبحث.

 أنواعو:

الوثائؽ التي يعدىا الباحث بنفسو و التي تكوف جداوؿ أو قوائـ أو -

إحصائيات أو قائمة بالتشريعات المرتبطة بموضوع ما أو نماذج 

 االستبيانات.

الوثائؽ المنقولة، و تعني إعادة كتابة الوثائؽ مثؿ مشاريع القوانيف، -

ممة ألحكاـ القضاء، الوثائؽ النصوص القانونية و النصوص الكا

التاريخية و كذا اإلحصائيات و البيانات التي يحصؿ الباحث مف جياز 
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مختص. و ما تجدر اإلشارة إليو ضرورة ترقيـ ىذه المبلحؽ متسمسمة، 

 ، مع إحالة لذاؾ في اليامش.و ذكر عنواف الممحؽ و مصدره

 والمراجع : المصادر

 ا لعدة معايير أىميا:تصنؼ قائمة المصادر و المراجع وفق

 عمى أساس القيمة العممية لممصدر أو المرجع. -

 عمى أساس الترتيب األبجدي أو األلفبائي. -

 عمى أساس سنة النشر.  -

 عمى أساس موضوع البحث العممي.-

 قائمة المحتويات:

محتويات أو الموضوعات، و لقد كاف دليؿ ال ضاو يسمى أي   

نو ال يعبر عف كممة قائمة المحتويات، مصطمح "الفيرس" شائعا رغـ أ
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فبالعودة إلى أصؿ كممة "الفيرس" و ىي كممة فارسية نجد المقصود 

 منيا ىو:كتاب يضـ مجموعة مف أسماء المؤلفات و الكتب.

و تحتوي قائمة المحتويات عمى جميع عناويف البحث التي تضمنتيا    

رورة الترقيـ، الخطة مف المقدمة عمى غاية قائمة المحتويات، مع ض

 فكؿ عنواف يقابمو رقـ الصفحة الخاصة بو.

 الممخص:

وىػػػو تمخػػػيص البحػػػث، يجعمػػػو الباحػػػث فػػػي نيايػػػة بحثػػػو بعػػػد قائمػػػة    
المحتويػػػػات دوف تػػػػرقيـ، وىػػػػو معتمػػػػد فػػػػي ميػػػػداف البحػػػػث فػػػػي العمػػػػـو 
القانونيػػػػػػة و العمػػػػػػـو الشػػػػػػرعية...و غيرىػػػػػػا مػػػػػػف العمػػػػػػـو اإلنسػػػػػػانية، و 

فػػػي صػػػفحة أو صػػػفحة و نصػػػؼ عمػػػى يستحسػػػف أف يكػػػوف الممخػػػص 
األكثػػػػر ويحػػػػرر بمغػػػػة أجنيػػػػة أخػػػػرى) فرنسػػػػية/ انجميزيػػػػة(،و إذا حػػػػرر 
البحػػػػث بمغػػػػة غيػػػػر العربيػػػػة كػػػػاف الممخػػػػص بمغتػػػػيف العربيػػػػة و أخػػػػرى 

 أجنبية.

والبػػػػػػد أف يكػػػػػػوف الممخػػػػػػص ىادفػػػػػػا و داال، و ألجػػػػػػؿ ذلػػػػػػؾ يشػػػػػػترط    
و ، بعضػػػيـ أف يتبػػػع بكممػػػات مفتاحيػػػة، مػػػف ثػػػبلث عمػػػى سػػػبع كممػػػات

الحكمػة مػف وضػع الممخػص ىػو تزويػد القػارئ بفكػرة إجماليػة و مػوجزة 
 عف موضوع البحث.



 الدليل املنهجي إلعداد البحوث ومذكرات التخرج ..........................................

57 
 برلين -المركز الديمقراطي العربي                             اصدارات استراتيجية            

 

 

 

 

نمىرج شكلي عن البحج 

 العلمي
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 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
 وزارة التعميم العالي و البحث العممي.

 -نعامة-المركز الجامعي الصالحي أحمد

 
 

                                         و العموم السياسية.معيد الحقوق 
 قسم الحقوق.

 
 تخصص:

 مذكرة مقدمة الستكمال شيادة الماستر حقوق.
 بعنوان:

 إعداد الطالب)ة(:                                          
 لجنة المناقشة:

 ..........رئيسا.......................الستاذ)ة(:.
 ...........مشرفا و مقررا........ستاذ)ة(:........ال

 الستاذ)ة(:..................................مناقشا.
 

 السنة الجامعية:........م/..........م.

 
 لجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.ا
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 وزارة التعميم العالي و البحث العممي.
 -نعامة-حمدالمركز الجامعي الصالحي أ

 
معيد الحقوق و العموم السياسية.                                         

 قسم الحقوق.
 تخصص:

 مذكرة مقدمة الستكمال شيادة الماستر حقوق.
 بعنوان:
 
 

 إعداد الطالب)ة(:                                          
 

 لجنة المناقشة:
 ................رئيسا.الستاذ)ة(:.................

 الستاذ)ة(:..........................مشرفا و مقررا.

 الستاذ)ة(:..................................مناقشا.
 السنة الجامعية:........م/..........م.
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 آية قرآنية.

 حديث نبوي.

 بيت شعري.

 مقولة.
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 :الشكر و العرفان
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 :اءىداإل
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 واصفات الكتابة:م
 الخط المستعمل في الكتابة:

 الحجم نوع الخط المغة 

 Simplified العربية خط النص
Arabic 

16 

 Times New الفرنسية

Roman 
14 

 Simplified العربية خط اليامش
Arabic 

12 

 Times New الفرنسية
Roman 

10 

 Simplified العربية خط العناوين
Arabic 

18G/ 

 المسافات )البنية  الشكمية لمورقة(.

  سم03 اليمين
 سم2.5 اليسار

 سم2.5 العمى 

 سم2.5 السفل

 simpleعادي بين السطر
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 قائمة المختصرات:

 المختصرات بالمغة العربية:
 ص:الصفحة.

 ع:العدد.
 ج: الجزء.
 مج: مجمد
 ق: قانون.

 ة.ج.ر: الجريدة الرسمي
 ...الخ

 (:ةالمختصرات بالمغة الجنبية)فرنسية/ إنجميزي
P:page. 

N:numéro. 

j.o:journal officiel. 

Art:article. 

Ed:édition. 

Op.cit:ouvrage déjà cité )opere citato). 

Ibid.:même endroit )ibidem). 

… 
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 مقدمة
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 مقدمة

 التعريف بموضوع البحث و أىميتو.-1

 اختيار الموضوع.دوافع -2

 اإلشكالية.-3

 المنيج المتبع.-4

 الدراسات السابقة.-5

 صعوبات البحث.-6

 التصريح بالخطة.-8
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 الفصل/الباب الول.

 ول.ال  /الفصلمع ذكر عنوان الباب
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 الفصل/الباب الول.

 تمييد:
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 نموذج عف بنية الورقة الشكمية.

 اىيمي لموساطة الجزائية.المبحث الول: اإلطار المف
الوساطة الجزائية مف النظـ القانونية الحديثة التي تيدؼ إلى تغيير نظرة    

المجتمع لمنظـ العقابية التقميدية، مف خبلؿ النزاعات الجزائية بأسموب حديث 
 يتماشى، و متطمبات العصر الحالي.

الجزائية مف  و مف خبلؿ ىذا المبحث سنتناوؿ اإلطار المفاىيمي لموساطة   
خبلؿ تحديد مفيوميا، وكذا طبيعتيا القانونية، و الصور التي تظير فييا الوساطة 

 .الجزائية، و ذلؾ عمى النحو اآلتي:
 الفرع الول: تعريف الوساطة الجزائية.

إف تعريؼ الوساطة الجزائية يقتضي تحديد معناىا مف الناحية المغوية،  ومف    
 رض ذلؾ كما يمي: ونستع االصطبلحيةالناحية 

الوساطة مشتقة مف الفعؿ وسط، و الوسط ىو اسـ لممكاف الذي يستوي إليو    
المساحة مف الجوانب المدور، و ىو استعارة لمخصاؿ المحمودة لوقوعيا بيف 

 .1 طرفي اإلفراط و التفريط
 التعريف االصطالحي لموساطة الجزائية:

                                                           
الرسالة، لبناف، ، دار 2 طيني الكفوي، معجـ الكميات، أيوب بف موسى الحسأبي البقاء  1

 .938،ـ ص1998
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عمػػػػػػػى أنيػػػػػػػا:  أسػػػػػػػموب مػػػػػػػف  تعػػػػػػػرؼ الوسػػػػػػػاطة عمومػػػػػػػا فػػػػػػػي الفقػػػػػػػو القػػػػػػػانوني    
أسػػػػػاليب الحمػػػػػوؿ البديمػػػػػة لفػػػػػض النزاعػػػػػات، تقػػػػػـو عمػػػػػى تػػػػػوفير ممتقػػػػػى لؤلطػػػػػراؼ 
المتنازعػػػػػػػة لبلجتمػػػػػػػاع و الحػػػػػػػوار و تقريػػػػػػػب وجيػػػػػػػات النظػػػػػػػر بمسػػػػػػػاعدة شػػػػػػػخص 

 .1محايد، و ذلؾ لمحاولة التوسط لحؿ النزاع{
ـ، و 2015و بالرجوع إلى قانوف اإلجراءات الجزائية في تعديمو الجديد لسنة    

مكرر و ما يمييا، فنجده لـ يعرؼ الوساطة الجزائية، و 37بالتحديد نص المادة 
اكتفى برصد األحكاـ اإلجرائية تاركا ذلؾ لمفقو القانوني حيث جاء في نص المادة 

مكرر  يجوز لوكيؿ الجميورية قبؿ أي متابعة جزائية، أف يقرر بمبادرة منو،  37
تكى منو، إجراء الوساطة عندما يكوف مف أو بناء عمى طمب الضحية أو المش

شأنيا وضع الحد لئلخبلؿ الناتج عف الجريمة، أو جبر الضرر المترتب 
 عمييا...{.
  

 

 

 

 
                                                           

عبد الكريـ عروي، الطرؽ البديمة في حؿ النزاعات القضائية " الصمح و الوساطة القضائية"،  1
، كمية الحقوؽ، بف عكنوف، 1ماجستير تخصص عقود ومسؤولية، جامعة الجزائر مذكرة 
 .78،.ص2012-ـ2011
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 الباب/الفصل الثاني.

 مع ذكر عنوان الباب/الفصل.
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 الخاتمة
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 الخاتمة:

 النتائج:

 التوصيات:
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 المالحق
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 مصادر و المراجعقائمة ال
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 قائمة المصادر و المراجع:

 *القرآن الكريم) مع تحديد الرواية(.

 *السنة النبوية الشريفة.

 أوال/المصادر:

 الدستور:-1

 المعاىدات و االتفاقيات الدولية:-2

 القوانين:-3

 أ/القوانين العضوية:

 ب/القوانين العادية:

 النصوص التنظيمية:-4

 ية:أ/المراسيم الرئاس

 ب/المراسيم التنفيذية:

 النصوص اإلدارية الداخمية:-5

 أ/المناشير:
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 ب/التعميمات:

 القرارات الوزارية/القرارات الوزارية المشتركة:-6

 ثانيا/المراجع:

 الكتب:-1

 أ/الكتب بالمغة العربية:

 الكتب العامة:-

 الكتب الخاصة:-

 ب/الكتب بالمغة الجنبية:

 الكتب العامة:-

 صة:الكتب الخا-

 القواميس و المعاجم:-2

 الرسائل الجامعية:-3

 أ/أطروحات الدكتوراه:

 ب/رسائل الماجستير:

 ج/مذكرات المساتر:
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 د/مذكرات الميسانس:

 ه/مذكرات المعاىد المتخصصة:

 الدوريات:-4

 أ/المقاالت:

 ب/المحاضرات و المطبوعات الجامعية:

 ج/الموسوعات:

 د/المقاالت المنشورة بالجرائد:

 قابالت الشخصية:ه/الم

 ثالثا:النترنت.
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 قائمة المحتويات.
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 قائمة المحتويات:

 .......ص..............................المقدمة............

 ........ص...............الباب/الفصل الول........

 .......ص....................................المبحث الول

 ............................صالمطمب الول..........

 ...............................صالفرع الول..............

 ...........................ص...........أوال.............

 .........................................ص............-1

 ............................................صأ/............
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 الممخص بالمغة العربية:

 الكممات المفتاحية:

Résumé : 

Les mots clés: 
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 :المراجع المعتمدة
 الكتب: 

، دار 5أحمد طالب، منيجية إعداد المذكرات و الرسائؿ الجامعية، ط*
   .2017الغرب ، 

باوني محمد، محاضرات في منيجية البحث العممي في العمـو  *
 .   2011، منشورات مكتبة اقرأ، قسنطينة، الجزائر، 1القانونية، ط

دار ، 1لبحوث القانونية، طعمار بوضياؼ، المرجع في كتابة ا*
 .2014جسور ، الجزائر، ال

عمي مراح ،منيجية التفكير القانوني نظريا وعمميا ،ديواف المطبوعات 
 .2004الجامعية ، دوف طبعة ، الجزائر ،

صبلح الديف شروخ ، منيجية البحث العممي ، دار العمـو ، دوف  *
 .2003طبعة ،الجزائر ، 

لمنيجية والبحث العممي ، ديواف فضالي ادريس ،الوجيز في ا*
 .2010المطبوعات الجامعية ،الطبعة الثانية ، الجزائر ،

 المحاضرات :
  عبد المنعـ نعيمي، محاضرات في منيجية العمـو

القانونية)تقنيات البحث العممي(، محضرات ألقيت عمى طمبة 
 .2017-2016السنة الثانية ؿ ـ د، السنة الجامعية

 




