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 دليل إنجاز بحث تخرج في الحقوق: العنوان

 رونـنة شــحسي األستاذة الدكتورة: المؤلف

 ةــــــصفح 010: عدد الصفحات
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 من سورة المائدة 84من اآلية 

  قال اهلل

9 
ِمَن اْلَحقِّ  َوَلا َتتَِّبْع َأْهَواَءُهْم َعمَّا َجاَءَك

 ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنَهاًجا
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الهداء

 

 الغاليني إىل أمي وأبي

 زيزـــــــــي العـــــــزوجإىل 

 تضيء دربي أوالدي إىل الشموع اليت 

 والرخاء إخوتي الشدة يف حياتي رياحني إىل

 رفاـــل من علمين حـــــــــإىل ك ؛اتذتيــــــــإىل أس

 اد يسعى أن يرى حبثه النور ــــــــــاحث جــــــل بــــــإىل ك

 مقبوال جيعله عمالعز وجل أن  من املوىلة راجي البحثأهدي هذا 
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 شكر وعرفان
 

 

وهادي  ،البشريةوالصالة والسالم على معلم  ،احلِمد هلل رب العاملني

 .ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين هوعلى آله وصحب ،اإلنسانية

كل من كان سببا يف تعليمي وتوجيهي أتوجه بالشكر اجلزيل إىل 

 .ومساعديت

االجتهاد القضائي على  أثرإىل الفاضل مدير خمرب أتوجه بالشكر 

األستاذ الدكتور عبد احلليم بن مشري الذي مل : حركة التشريع

 .هإخراجو  ،جهدا يف تنقيح هذا العمل وتصحيحه يدخر

ق والعلوم يف كلية احلقوالزمالء كل األساتذة كما ال يفوتين أن أشكر 

 .السياسية جبامعة بسكرة

 د حسينة شرون.أ                                                                

 أستاذة التعليم العايل

 جامعة بسكرة                                                                  
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 مقدمة
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يلتزم الباحث اجلامعي يف خمتلف أطوار التعليم العايل بإجناز حبث خترج 

، وهذا وفقا ملا تنص (ليسانس، ماستر، دكتوراه)للحصول على شهادة جامعية 

 88عليه القوانني التنظيمية السارية املفعول، حيث ينص املرسوم التنفيذي رقم 

درج املتخصص والتأهيل ، املتعلق بالتكوين يف الدكتوراه وما بعد الت752 –

تتمثل أطروحة الدكتوراه يف إعداد عمل : "على أنه 55، يف املادة (1)اجلامعي

حبث مبتكر نشر على األقل مرة واحدة يف جملة علمية ذات اهتمام معترف به 

، كما جاء يف نص املادة "وذات جلنة قراءة، ومتّوج بتحرير أطروحة ومناقشتها

الذي حيدد كيفيات إعداد  ،(2)7102جوان  18رخ يف املؤ 257من القرار رقم  15

تتوج مذكرة املاستر، بإعداد وثيقة، حيدد شكلها : "ومناقشة مذكرة املاستر

 ".وحجمها وآجال إجنازها من طرف فريق التكوين

يف كتابة البحوث وحناول من خالل هذا الدليل املتعلق أساسا باملنهجية 

الدراسة، أن نضع بني أيدي الطلبة دليال الواجب إتباعها يف اجناز العلمية 

لكيفية اجنازها، مع تسليمنا بأن املنهجية العلمية كانت وال تزال حمل اختالف 

بني الباحثني، وهذا االختالف ال مينع بأي حال من األحوال وضع قواعد 

 .مشتركة لتوحيد أساليب وطرق البحث يف الدراسات القانونية

 مت واملناقشة اإلشراف عمليات من لعديدا يف مشاركتنا إثر أنه ذلك

 اجلانب حول تنصب كانت املناقشة عمليات أغلب أن مفادها نتيجة إىل التوصل

                                                 
، املتعلق بالتكوين يف الدكتوراه وما 0888أوت  02املؤرخ يف  752 – 88املرسوم التنفيذي  (1)

، 51بعد التدرج املتخصص والتأهيل اجلامعي، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 

 .0888أوت  08الصادرة بتاريخ 
 ، احملدد لكيفيات إعداد ومناقشة مذكرة املاستر،7102جوان  18املؤرخ يف  257القرار رقم  (2)

 .7102الصادر عن وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، 
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 هي كانت وإن العلمية واملنهجية العلمية؛ الدراسات خمتلف إلعداد املنهجي

 تناول يف علمية طريقة إتباعب الباحث إلزام جوهرها يف حتمل اليت الوسيلة

 وضع حملاولة دافعا كانت احلقيقة هذه فإن. مراحله مجيع عرب دراسته موضوع

 عن والسؤال البحث مشقة الطالب عن نرفع حىت العلمية للمنهجية موحد دليل

 يتفرغ املشرف األستاذ جيعل أن هذا األمر كما دراسته، إلعداد املثلى الطريقة

 تتبع عن املناقشني األساتذةكذلك  ويصرف املوضوعي، جانبها يف الدراسة ملتابعة

 النواحي خمتلف يف النقاش نلتمس جيعلنا مبا الشكلي، باجلانب املتعلقة األخطاء

 .الدراسات هذه من املرجو النفع بذلك ليتحقق املعروضة للدراسة املوضوعية

وسوف حناول فيما يلي بيان أهم اخلطوات إلجناز مذكرة على مستوى 

يستعني هبا كذلك الطلبة املقبلني على إجناز الليسانس أو املاستر، كما ميكن أن 

 .أطروحاهتم يف الدكتوراه
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 المحور األول

 خطوات إنجاز مذكرة أو رسالة علمية
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 طوات إنجاز مذكرة أو رسالة علميةخ :المحور األول

أو الرسالة، هناك الكثري من التساؤالت تطرح خبصوص حجم املذكرة 

وعدد املراجع ونوعها، وكيفية بناء وتقسيم الدراسة بشكل عام، والطريقة املثلى 

يف التهميش، وكيفية تقدمي املراجع املستخدمة يف البحث، والعناصر الواجب 

توافرها يف كل من واجهة ومقدمة وخامتة البحث، وغري ذلك من العناصر، 

 .اط بنوع من التفصيلوسوف حناول فيما يلي التطرق هلذه النق

 

 :حجم الدراسة - 0

على الرغم من أننا نؤمن بأن حجم البحث يتحدد بطبيعة املوضوع، وأن 

، غري أنه تسهيال للطلبة (0)املوضوع هو الذي حيدد عدد الصفحات وليس العكس

صفحة  071إىل  01يف العادة بني بشكل تقرييب يتراوح حجم املذكرة نقول أن 

على األقل بالنسبة لرسالة  صفحة 711إىل  120 ،(7)املاستربالنسبة ملذكرة 

بالنسبة ألطروحة الدكتوراه، وهذا بتعداد  صفحة 011املاجستري، وأكثر من 

أوراقها من البداية إىل النهاية مبا فيها الواجهات وقائمة املصادر واملراجع 

 وهذه األرقام تقريبية فيمكن أن يزيد حجم البحث أو يقصر حبسب والفهرس،

املوضوع املعاجل، ولكن آثارنا أن نشري إىل هذا التعداد الكمي ألن هناك العديد من 

                                                 
: ، القاهرةفن كتابة البحوث العلمية وإعداد الرسائل اجلامعيةحممد عثمان اخلشت،  (0)

البحث عامر إبراهيم قنديلجي، عامر إبراهيم قنديلجي،  .20، ص 0991مكتبة ابن سيناء، 

 .712، ص 0999دار اليازوري العلمية، (: األردن)، عمان العلمي واستخدام مصادر املعلومات
 011إىل  21على سبيل املقارنة جند أن حجم مذكرات املاستر يف فرنسا، تتراوح ما بني  (7)

 :صفحة أنظر

Bruno Villalba, Préparer et rédiger un mémoire de recherche, sciences po Lille, 2015 – 2016, 

www. sciencespo-lille.eu. P 60. 
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البحوث اليت تقع بني أيدينا قد ال يصل فيها الباحث إىل احلد األدىن بفارق 

لب على مستوى األعمال كبري فتكون الرسالة يف حجم مقال أو حبث يقدمه الطا

املوجهة، أو احلالة العكسية اليت يسهب فيها الباحث يف موضوعه فال نعرف له 

 .أول من آخر، فال إفراط وال تفريط

وميكن بشكل أسهل أن نبين البحث قاعديا، وذلك أنه ال يتصور أن يكون 

دى الفرع فيه فقرة وحيدة من عدة أسطر، وال يبىن املطلب من فقرتني وال يتع

بذلك الصفحة الواحدة، وال املبحث الذي ال يتعدى الورقتني وهكذا، ونستطيع أن 

نقول بأن الفرع يكون يف حدود الصفحة على األقل، واملطلب يف حدود صفحتني 

إىل ثالث صفحات على األقل، فيكون بذلك املبحث متشكل من ستة إىل سبع 

حثني يف حدود العشرين صفحات على األقل، فيكون لدينا الفصل املتضمن ملب

صفحة على األقل، وهكذا، ونشري دائما إىل أن هذا املقياس تقرييب، مبين على 

الشكل، واألكيد أن املوضوع، وهو األهم، قد يقتضي ضرورات غري تلك املعتمد 

 .عليها من الناحية الشكلية

 

 :عدد ونوع المراجع المعتمدة في الدراسة - 7

 بالنسبة األقل على مرجعا 01 على االعتماد جيبمن الناحية الكمية 

 011 من وأكثر املاجستري، لرسالة بالنسبة األقل على مرجعا 21 املاستر، ملذكرة

وإن مل يكن هناك ضابط قانوين هلذه  الدكتوراه، ألطروحة بالنسبة مرجع

املسألة، إال أن احلد األدىن للمراجع يشكل تساؤال يثار يف العديد من املناسبات 

املناقشات، وهذا العدد املقدم ما هو إال عدد تقرييب، وفقا ملا نراه يف مناقشة و

 ليس متخصصة، غالبها يف تكون أن املراجع هذه يف ويشترطاملذكرات والرسائل، 

 فالباحث العام، التخصص يف األقل على لكن دقيق، كتخصص الدراسة موضوع يف
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 السياسية والعلوم االجتماع، علم يف ومراجع لكتب يرجع أن ميكن احلقوق يف

 يف املعتمدة املراجع أغلب تكون أن جيب لكن التخصصات، من وغريها واالقتصاد

 .احلقوق ختصص

كما يشترط يف املصادر واملراجع، باإلضافة إىل حتقيقها للحد األدىن 

املطلوب من الناحية الكمية، أن تكون  حمققة للحد األدىن املطلوب من حيث 

، بداية بالتنوع اللغوي، إذ ان الباحث كلما اعتمد على لغات متعددة كلما (0)التنوع

زاد من قيمة حبثه، ونشري يف هذا املقام إىل أن هناك ختصصات تقتضي اإلملام 

فالباحث يف القانون  ،(7)بلغة معينة من أجل التمكن احلقيقي من التخصص

جنليزية، والباحث يف الدويل على سبيل املثال البد له من حتكم يف اللغة اإل

جرمانية البد له من إطالع على اللغة -القانون اإلداري يف النظم الرومانو

 .الفرنسية وكذا األملانية وهكذا

 على أساسي بشكل لترتكز البحث ومراجع مصادر تتنوع أن جيب كما

 ذلك علمية، قيمة ذات جمالت يف املنشورة العلمية واملقاالت األكادميية الرسائل

 فيه، املوجودة املعلومات حيث من موثوقا العادة يف يكون البحوث من النوع هذا أن

 أو التقارير نظام طريق عن سواء متخصصني، أساتذة قبل من حمكم ألنه

 قبل من مقدمة تكون ما دائما األكادميية البحوث أن كما العلنية، املناقشات

 التجاري، الطابع عليها يغلب اليت العامة الكتب خالف على اجملال، يف متخصصني

                                                 
، األصول املنهجية إلعداد البحوث العلميةأمحد عبد الكرمي سالمة، : أنظر يف هذا املوضوع (0)

 .011 – 91: ، ص ص7112دار الفكر العريب، : القاهرة
مكتبة : القاهرة، 12، ط كيف تكتب حبثا أو رسالةأمحد شليب، : أنظر نفس املعىن يف (7)

 .72 – 72: ، ص ص0920النهضة املصرية 
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 يعتريها أولية مادة تقدم اليت أكادميية مبرجعية املوثقة غري احملاضرات أو

 .العلمي البحث يف املطلوبة الدقة وعدم النقص

 واملراجع املصادر على االعتماد هو البحث، مراجع يف نتجنبه أن جيب ما

 من( االنترنت صفحات على) املنتديات يف موجود هو ما خصوصا املوثوقة، غري

 أو املتخصصني لغري فسحة جمرد هي املنتديات بعض ألن وحتليل، تعليقات

 ختضع وال نةحمّي وغري مراجعة غري املوجود البحوث أن كما املبتدئني، الباحثني

 الليسانس مذكرات على االعتماد جتنب جيب كما. العلمي التحكيم شروط ألدىن

 ومن العادة، يف للتحكيم حبوثها ختضع ال اليت املعاهد، لبعض التخرج مذكرات أو

 وحبث دكتوراه، أطروحة يف عليه لالعتماد قيمة أقل يعترب املاستر حبث فإن مث

 املقاالت عن االبتعاد جيب. املاستر مذكرة يف يعتمد أن من أقل الليسانس يف

 جتنب وجيب البحث، يف مفيدة إحصائية أو خرب تنقل كانت إذا إال الصحفية

 أو املؤلف ولقب اسم خصوصا هبا، للتعريف كافية بيانات حتمل ال اليت املراجع

 .إصداره جهة أم املرجع عنوان

 

 (:خطة المذكرة أو الرسالة أو األطروحة)تقسيم الدراسة  - 0

يفضل أن تقسم مذكرة املاستر إىل فصلني، مث إىل مباحث مث مطالب مث 

، أما مذكرات ...(0 -أ  -أوال ) فقرات أم بنود فروع مث عناصر؛ سواء يف شكل 

 غري أن ،(0)املاجستري وأطروحات الدكتوراه فتقسم يف العادة إىل أبواب وفصول

                                                 
باألسلوب التقليدي  -...الدراسة إىل أبواب، فصول، مباحث تقسيم –يسمى هذا التقسيم  (0)

يف التقسيم، أما األسلوب غري التقليدي، فيتم تقسيم الدراسة فيه إىل أجزاء مستقلة، يتم 

دراسة كل منها بشكل متكامل يف ذاته، مترابط مع غريه من املواضيع يف اإلطار العام للرسالة، 

 =ب أمهيته وتدرجه املنطقي والتارخيي، فنبدأ مثالويرقم كل جزء من الدراسة ويصنف حس
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 اخلطةيف  واملوضوعي الشكلي لتوازنا قيحتق املهم يف التقسيم هو ضرورة

 .للدراسة املعتمدة

 املعقول، احلد إىل متساويا تقسيما الدراسة تقسيم يشمل الشكلي والتوازن

بني الفصول، بني ) ()تقسيم كل صفحات عدد بني املوازنة حماولة إىل باإلضافة

 ...(.املباحث، بني املطالب

أما التوازن املوضوعي فنقصد به أن يكون حمتوى الدراسة متضمنا كل 

وباملفاضلة بني كل من التوازن الشكلي  ،(7)العناصر الواجب التطرق إليها

األخري، على اعتبار أنه أكثر أمهية من األول هذا يف احلالة  واملوضوعي يغلب

اليت يتطلب فيها املوضوع اسهابا يف نقاط معينة تثري إشكاليات البد هلا من 

إجابة يف الدراسة، فيمكن بذلك أن خيتل التوازن الشكلي، لكن على العموم 

صل األول حياول الباحث أن ال يكون االختالل كبريا، مثل أن يصبح حجم الف

 .مثال ضعف الثاين، أو أن يكون حجم املبحث أقل من املطلب أو الفرع وهكذا

                                                                                                                        

وهناك من . وهكذا 7 – 0 – 0، مث 0 – 0، مث الفرعي 0بالعنوان اجلزئي األول حتت الرقم =

أنظر . ميزج بني األسلوبني معا يف احلالة اليت يصعب فيها حتقيق التوازن الشكلي أو املوضوعي

عبد الغين سعودي وحمسن أمحد اخلضريي، حممد : ملزيد من التفاصيل حول هذا األسلوب

، 0997املكتبة األجنلو مصرية، : ، القاهرةألسس العلمية لكتابة رسائل املاجستري والدكتوراها

كتابة عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، . 02أمحد شليب، مرجع سابق، ص  .وما بعدها 01ص 

 .021، ص 0902دار الشروق، : ، القاهرة10، ط البحث العلمي
ديوان املطبوعات اجلامعية، : ، اجلزائرنظريا وقانونيا: منهجية التفكري القانوينعلي مراح،  (0)

 .077، ص 7111
 .012عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، مرجع سابق، ص  (7)
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وكثريا ما يطرح الطلبة وحىت األساتذة مسألة املبحث أو الفصل 

التمهيدي، هل هو ضروري أو غري ذلك، وهنا نقول بأن املداخل التمهيدية متعلقة 

بطبيعة البحث نفسه، ففي بعض األحيان جتد عنوان الدراسة دقيق أو تقين 

يف صلب بالشكل الذي ال يتطلب معه أي متهيد، وجيد الباحث نفسه مباشرة 

املوضوع مبجرد االنطالق يف الدراسة، فهنا تتضاءل احلاجة إىل مثل هذه 

املداخل، ويف أحيان أخرى قد تتشعب الرؤى ملوضوع معني، وميكن كذلك أن يكون 

إطاره النظري غري واضح أو غري متفق عليه، أو أن املصطلحات واملراكز اليت 

ا قد جيد الباحث بني يديه كمسوف يتطرق إليه الباحث جديدة يف القانون، 

وغري ذلك من األمثلة اليت  (0)املقدمةعناصر تتجاوز ما جيب أن تشتمل عليه 

تدفع الباحث إىل وضع مدخل مفاهيمي أو نظري أو متهيدي لبيان الرأي الذي 

يتبناه خبصوص دراسة موضوع معني، أو لتحديد املصطلحات غري املتفق على 

مسألة متعلقة بطبيعة املوضوع وليست قضية فاملسألة إذا . مفهومها مثال

اختيارية أو اجبارية، وميكن للباحث يف الكثري من احليان االستغناء عن املداخل 

التمهيدية، من خالل االعتماد على اهلوامش التفسريية يف صلب املوضوع كلما 

دعت الضرورة إىل ذلك، كأن يعرف مبصطلح معني، أو يبني االختالف الفقهي أو 

قضائي أو التشريعي خبصوص مسألة ما، أو التطور التارخيي ملركز قانوين، ال

فيكفيه أن يستعمل اهلوامش شريطة أن ال ختل بالتوازن الشكلي واملوضوعي 

 . املطلوب، وإال جلأ إىل املداخل التمهيدية إذا كان هناك بد من ذلك

 

 

                                                 
 .071ص مرجع سابق، علي مراح،  (0)
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 :معايير تحرير الدراسة - 1

مراعاهتا عند حترير املذكرة أو  هناك بعض املعايري الشكلية جيب

الرسالة، ينبغي على الباحث أخذها بعني االعتبار، وإن كانت من األمور البديهية 

اليت ال خيلو منها أي حبث إال أنه البد من التذكري هبا من باب االحتياط، نوردها 

 :فيما يلي

 :الطباعة ورق - أ

 الطباعة لتسهيل عالية جودته أبيض لونه يكون أن جيب :الورق نوعية

 .واالستنساخ

حوايل  .(A - 701 X  792 4) :نوع من الورق يكون أن جيب :الورق حجم

 .(0)اهلوامشسطر يف الصفحة مبا فيها  77

ويكتب يف األوراق على صفحة واحدة وتترك الصفحة اخللفية فارغة، 

 .وهذا لكي يتسىن للجان املناقشة تدوين مالحظاهتم عليها

 :الصفحات ضبط جوانب – ب

 باملنت، حييط بياض أو الصفحة، جوانب على مسافات ترك جيب

 : كالتايل تكون أن ويستحسن

 بلغة البحث كان إذا بالعربية، للبحوث بالنسبة) اليمني على سم 10 

(اليسار على املسافة هذه ترك أجنبية

.اليسار على سم 7.2 

                                                 
، ص 7101احلقوقية، منشورات زين : ، بريوتاملنهجية يف دراسة القانونصاحل طليس،  (0)

، دليل كتابة الرسائل واألطروحات اجلامعية يف جامعة الريموكجمموعة باحثني،  .090

 .10، ص 7110، (األردن)منشورات جامعة الريموك 
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األعلى من سم 7.2 

 .(0)األسفل من سم 7.2 

 :املعتمد يف الكتابةنوع اخلط  -ج 

يكتب البحث باللغة العربية باخلط واحلجم التايل على اخليار، وذلك 

أو  (Simplified Arabic/ Taille 14): باختيار أحد اخلطني، وإتباعه يف كل املذكرة

(Traditional Arabic/ Taille 16) 

ويكتب عنوان التقسيم األساسي حبجم أكرب بدرجتني من عنوان التقسيم 

، وبذلك يكون (Taille 18/ املبحث)، فإن (Taille 20/ الفصل)لثانوي، مثال إذا كان ا

لكن مع استعمال تقنية اخلط الغليظ (. Taille 16/ الفرع)، (Taille 16/ املطلب)

مع جعل ( Taille 16)ميكن التخلي عن هذا احلجم باستعمال حجم خط موحد 

 .(7)(Gras)العناوين بارزة خبط غليظ 

:كالتايل فتكون أو االجنليزية الفرنسية باللغة املصطلحات لكتابة أما

Times New Roman/Taille 14 وجيب اإلشارة إىل أن حجم اخلط ،

باللغتني الفرنسية أو اإلجنليزية جيب أن ينقص درجتني عن اخلط بالعربية 

                                                 
، دليل كتابة الرسائل واألطروحات اجلامعية يف جامعة الريموك: أنظر مقاييس أخرى يف (0)

: ، بريوت17، ط ل كتابة البحث وقواعد التحقيقأصومهدي فضل اهلل، . 10مرجع سابق، ص 

: إعداد األطروحة اجلامعيةكمال اليازجي، . 000، ص 0990دار الطليعة للطباعة والنشر، 

 .22دار اجليل، د س ن، ص : ، بريوتمع متهيد يف مقومات الدراسة اجلامعية

Edith Jaillardon et Dominique Roussillon, Op cit, P 137. 
: ، الرياضاملرشد يف كتابة الرسائل اجلامعيةذياب البداينة، : أنظر معايري أخرى يف (7)

صاحل طليس، مرجع سابق، . 02 – 02: ، ص ص0999أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، 

 .090ص 

Bruno Villalba, Op cit, P 60. 
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سواء يف املنت أو اهلامش، حىت يكون هناك تنسيق يف األسطر والفقرات، فإذا 

 07، إذا كان اهلامش حبجم 01يكون باللغات اجلنبية  02اخلط بالعربية 

 .01بالعربية فإنه بالنسبة للفرنسية واإلجنليزية يكون حجم 

 :األسطر بني املسافة - د

 ترك جيب كما ،Justifier بينها فيما متوازية السطور تكون أن جيب

 لوحة يف( Tabulation: )التايل الزر طريق عن فقرة كل بداية يف مسافة

Interligne السطور بني سم  مسافة يف الغالب وتترك، املفاتيح
(0). 

 اجلزء حتديد تتضمن اليت ،Les en- tête الصفحات رؤوس توضع كما

 من جزء لكل الكتروين ملف ختصيص ويفضل وعنوانه، يتناوله الذي البحث من

 (.اختياري األمر) الدراسة بعنوان يسمى جملد يف ووضعها البحث،

 

 :النص الرئيسي للدراسة - 2

هناك مجلة من التوجيهات العامة املتعلقة بالدراسة من حيث الشكل ومن 

 .حيث املضمون

 :خبصوص شكل الدراسة توجيهات - أ

لاللتزام بأدبيات الكتابة العلمية واحترام االعتبارات هناك ضرورة ملحة 

اخلاصة باألمور الشكلية، ذلك أهنا أضحت من املعايري العاملية من جهة، كما أهنا 

                                                 
كتابة الرسائل دليل  .21ذياب البداينة، مرجع سابق، ص : أنظر ضوابط أخرى يف (0)

 .10، مرجع سابق، ص واألطروحات اجلامعية يف جامعة الريموك
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وعلى ذلك جيب أن ال ننظر للشكل  ،(0)توضح األفكار وتيسر الفهم من جهة أخرى

جيهات اليت نرى على أنه أمر ثانوي يف البحث العلمي، وفيما يلي مجلة من التو

 :أهنا ضرورية يف البحث من الناحية الشكلية

 .خبامتة وينتهي مبقدمة للدراسة الرئيسي النص يبدأ أن ينبغي -

 صفحة يف للدراسة األساسية للتقسيمات الرئيسي النص بداية تكون أن جيب -

 .والفصل الباب: مثال جديدة

 حتتسب أن على الدراسة هناية إىل املقدمة من ايةبد الصفحات ترقيم يكون -

 الدراسة تقسيمات بني الفاصلة والصفحات ،املقدمة قبل اليت الصفحات

 .(7)العادةيف  األجبدية باحلروف مرقمة املقدمة وتكون ترقم، وال األساسية

ونشري هنا إىل أن هناك صفحات ال ترقم يف البحوث على غرار واجهة البحث 

، ...(فصول، خامتة، فهرس)اخلارجية والداخلية، امللخصات، واجهات األجزاء 

كما ان الترقيم العددي يبدأ من بداية الفصل األول أو التمهيدي حبسب ما هو 

 .(0)ملقدمةمعتمد يف الدراسة، مع احتساب الصفحات التمهيدية وا

 انتقال عند بتمهيد البعض بعضها عن مفصولة الدراسة عناوين تكون أن جيب -

 الباب فتمهيد له املمهد التقسيم نوع على التمهيد حجم ويعتمد ألخر، عنوان من

 .وهكذا املبحث متهيد من أطول الفصل ومتهيد الفصل متهيد من أطول يكون

                                                 
دار الفجر للنشر : ، القاهرةاألسس العلمية لكتابة الرسائل اجلامعيةحممد منري حجاب،  (0)

 .01، ص 7112والتوزيع، 
 .10 – 12: ذياب البداينة، مرجع سابق، ص ص: أنظر خالف هذه الطريقة يف (7)
 .022 – 021: أمحد عبد الكرمي سالمة، مرجع سابق، ص ص (0)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

- 77 - 

 

تتضمن أهم ما توصل إليه  خالصة على فصل كل هناية حتتوي أن يستحسن -

الباحث من نتائج يف هذا الفصل، ميكن أن يستعملها للخوض يف تفاصيل الفصل 

 .(0)الثاين، أو ميكن أن يستعملها يف النتائج األساسية يف خامتة الدراسة

مينع استعمال الزهور والزخارف وكل أشكال التحسني، ما مينع استعمال األلوان  -

 . إذ يراعى استخدام احلرب األسود فقط يف الطباعة

( ؛)والفاصلة املنقوطة ( ،)يكون الفراغ بعد عالمات الضبط الفاصلة  -

، وليس ).(و نقطة النهاية بالنسبة للجمل داخل الفقرات ):( والنقطتان 

 .(7)اقبله

 بني كبري تباعد يظهر ال حىت فقط واحد فراغ إال الكلمات بني يكون ال -

 .النص يف الكلمات

وإمنا  ،"العقوبات و اجلرائم": ال نكتب مثال فراغ، العطف واو بعد يوضع ال -

 اليت بالكلمة ملتصق دائما يكتب الواو حرف أن ذلك ،"اجلرائم والعقوبات"نكتب 

 .تليه

                                                 
 .29ذياب البداينة، مرجع سابق، ص  (0)
أصول البحث القانوين التقليدي براء منذر كمال عبد اللطيف، : أنظر أكثر تفصيال (7)

ذياب البداينة، مرجع ، 21، ص 7100دار ابن األثري للطباعة والنشر، : ، املوصلواإللكتروين

أمحد عبد : أنظر كذلك يف كيفية استعمال العالمات الضابطة يف. وما بعدها 21 سابق، ص

، ج املنهج العلمي وأساليب كتابة البحوث والرسائل العلمية: أصول البحث العلمياملنعم حسن، 

حممد منري حجاب، مرجع . وما بعدها 002، ص 0992املكتبة األكادميية، : ، القاهرة10

حممد عثمان . وما بعدها 001: صاحل طليس، مرجع سابق، ص ص.وما بعدها 91سابق، ص 

عامر إبراهيم  .وما بعدها 020أمحد شليب، مرجع سابق، ص . 09اخلشت، مرجع سابق، ص 

 .وما بعدها 710قنديلجي، مرجع سابق، ص 

Voir : Edith Jaillardon et Dominique Roussillon, Op cit, P P : 137 – 138. 
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 .للدراسة الفرعية أو الرئيسية سواء العناوين يف التسطري مينع -

 واخلامتة للدراسة الرئيسي والتقسيم املقدمة من لكل للصفحة رأس وضع يتم -

 .وجدت إن واملالحق والفهرس واملراجع، املصادر وقائمة

 :خبصوص مضمون الدراسة توجيهات -ب 

إن البحث يف جممله وحدة واحدة مترابطة يف جزئياهتا، حيث جيب أن 

يكون هناك ترابط موضوعي وتسلسل يف األفكار من بداية البحث إىل هنايته، 

فعنوان الدراسة هو الواجهة اليت ال خترج عنها إشكالية الدراسة ومضامينها، 

و اإلشكاليات حيث يقع يف العديد من البحوث أن تكون اإلشكالية الرئيسية أ

الفرعية أكرب أو أقل من عنوان الدراسة، أو خترج عنه متاما، ويف بعض األحيان 

يكون اخلروج يف صلب املوضوع، عندما يبدأ الباحث يف التفاصيل املوضوعية، 

أو ينساق وراء جزئيات األصل  ،ينجرف وراء ما متليه عليه وفرة معينة يف الكتب

الكثري من األحيان جند أن اخلامتة ال تترابط مع أهنا هامشية يف املوضوع، ويف 

إشكاليات الدراسة أو عنواهنا، لذا جيب أن جيعل الباحث عنوان الدراسة 

 .مرجعية أساسية يعود إليها يف نقطة من نقاط العمل الذي ينجزه

نالحظ كذلك أنه يف أسلوب البحث، جيب أن تظهر شخصية الباحث، حيث 

جمرد النقل من مراجع ومصادر خمتلفة، فدوره  جيب أن ال يتوقف دوره على

األول هو كيفية الربط بني هذا املراجع واألفكار املوجودة فيها، وحياول جتنب 

النقل املباشر من خالل التلخيص بأسلوبه اخلاص، إال يف املواضع اليت تقتضي 

 هذا النوع من النقل على غرار نقل التعاريف أو األحكام القضائية أو النصوص

 فالباحث جيب أن يستعمل لغة قانونية سليمة واضحة بسيطة القانونية،
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أما الدور األساسي للباحث فهو التمحيص والتدقيق والترجيح والنقد  ،(0)ودقيقة

يف شقيه اإلجيايب والسليب، حىت يبلور األفكار مبفهومه اخلاص، وهذا ال يعين 

بأسلوبه يف أغلب مراحل  أن يأيت باجلديد يف كل نقطة، ولكن يعين بأنه حاضر

كما ان إستعمال األسلوب الشخصي ال يعين أسلوب الشخصنة، الذي جيب  .البحث

يرى : "أن يتجنبه الباحث يف دراسته، وهو من قبيل استعمال العبارات التالية

ذلك أن الباحث قد يقع   وغريها، "وحنن نقوم"، (2)"وقد قام الباحث"، "الباحث

يف احملظور من خالل نسبة رأي أو فكرة له يف حني أنه اقتبسها من مرجع ما، كما 

 .أن هذا األمر فيه نوع من املساس باحلياد العلمي الذي يفترض أنه مسة الباحث

كما جيب االبتعاد عن استخدام الصفات والرتب العلمية عند التوثيق 

املراجع، فيجب أن نستعمل اسم ولقب املؤلف دون  داخل النص أو حىت يف قائمة

 .(3)...، وذهب املستشار...يرى الدكتور، يقول الشيخ: إدراج عبارات

من النقاط املهمة اليت تثار على مستوى العلوم القانونية، مسألة 

املصطلحات املستخدمة يف الدراسة، والكل يف احلقوق يعلم أن ما مييز رجل 

فيجب على الباحث أن ينأى عن استخدام املصطلحات  القانون هو املصطلح،

                                                 
، املنهجية القانونيةعكاشة حممد عبد العال وسامي بديع منصور، : أنظر تفصيل ذلك يف (0)

 .02، ص 7110منشورات احلليب احلقوقية، : بريوت
غري أن هناك من يرى بأن هذا األسلوب يف التعبري . 00، مرجع سابق، ص مهدي فضل اهلل (7)

ماهر عبد : أنظر. الرأي املعروض يعرب عن احلياد العلمي املطلوب، وهذا عكس ما ذهب إليه

 :وأنظر كذلك. 027، ص 7112أورينتال، : ، اإلسكندريةأصول البحث العلميالقادر حممد، 

La rédaction d’un mémoire : guide pratique pour l’étudiant, Mai 2004, 

http://www.unil.ch/ssp. P 04.  
. 20ذياب البداينة، مرجع سابق، ص . 21براء منذر عبد اللطيف، مرجع سابق، ص : أنظر (0)

 .02مهدي فضل اهلل، مرجع سابق، ص 

http://www.unil.ch/ssp
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األدبية يف ظل وجود املصطلح القانوين، وهذا ال يعين بالضرورة أن نستعمل 

العبارات الركيكة أو السوقية، بل نستعمل املصطلح املعتمد يف القانون قدر 

اإلمكان، وإن كان هناك خالف بني الفقهاء أو القانونيني حول املصطلح األصح 

فالبد أن نبني اخلالف ونبني سبب اختيارنا ملصطلح دون اآلخر، وعلى العموم 

ميكن للباحث أن يستعمل املصطلحات املعتمدة من قبل املشرع أو القضاء أو حىت 

املصطلحات الشائعة عند الفقهاء حىت وإن كانت غري دقيقة مع بيان ذلك منذ 

ال على ذلك لتقريب الفهم، فنجد البداية، سواء يف املنت أو يف اهلامش، ونعطي مث

اجلرائم ضد "أن املشرع اجلزائري يف قانون العقوبات درج على استعمال عبارة 

، ودرج كل من الفقه والقضاء على استخدام هذا االصطالح، على "األشخاص

اجلرائم ضد "الرغم من عدم دقته، فيبني الباحث يف البداية أن املقصود هنا هو 

، ذلك أن مصطلح األشخاص ينصرف إىل "ائم ضد آحاد الناساجلر"أو " األفراد

األشخاص الطبيعية واملعنوية، ومما ال شك فيه أن األشخاص االعتبارية 

ال تكون حمال جلرائم القتل أو العنف أو املساس بالعرض وغريها من ( املعنوية)

 .االعتداءات الواردة ضمن قسم جرائم االعتداء على األشخاص

تنا املتواضعة يف اإلشراف واملناقشة للبحوث القانونية على من خالل جترب

مستوياهتا املتعددة الحظنا مسألة مهمة متعلقة باإلطناب واحلشو، حيث جند أن 

الباحث يكرر ذات الفكرة يف مواضع متعددة أو يغرق يف دراسة جزئية ليست 

ادة نتيجة بالنقطة املهمة وفقا للمتطلبات املوضوعية لبحثه، وهذا ما يكون ع

لعدم التحكم يف املوضوع بسبب اتباع ما متليه عليه املراجع املوجودة واملتوفرة، 

فتجد نفس العناصر والتقسيم املعتمد يف الكتب يعاد نقله دون أدىن جهد من 

الباحث، الذي ينبغي عليه أن يقدم املوضوع بأبسط طريقة ممكنة ألن غاية 

 .تائج املهمة من أقرب طريق ممكناملنهجية العلمية هي الوصول إىل الن
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إن مسألة اخلروج عن املوضوع عادة ما تطرح وبشكل متكرر يف املناقشات 

العلمية، وهذا يرجع لعدم إحساس الباحث بأمهية املصطلحات املستخدمة يف 

فكل مصطلح ذو داللة لفظية وموضوعية، فإذا استخدمنا  ،(0)عنوان دراسته

أن يكون الغالب على البحث الطابع اإلجرائي، املصطلحات اإلجرائية، فالبد 

والعكس إن استخدمنا املصطلحات املوضوعية، وإن قيدنا البحث مبكان معني، 

فالبد أن حنلل فقط القوانني اليت حتكم ذلك املكان، ونفس األمر إذا اقتصر 

املوضوع على فترة زمانية معينة فالبد من التقيد بتلك الفترة، وإذا كان املوضوع 

يدور حول قانون أو ختصص معني يف القانون فال ينبغي أن ميتد إىل قانون أو 

ختصص آخر إال بالقدر الذي يتطلبه املوضوع، واألمثلة على ذلك كثرية نذكر 

يف ..." التحكيم يف حل الزناعات "منها أنه إذا كان عنوان الدراسة متضمنا مثال 

ب على القواعد اإلجرائية يف حل نزاع معني فإن املوضوع إجرائي جيب أن ينص

طبيعة العقود يف املشاريع "حل الزناعات، أما إذا كان موضوعه مثال 

، فإن هذا املوضوع يغلب عليه طابع القواعد املوضوعية، وهناك ..."االستثمارية

مسؤولية مستخدمي "مواضيع مزيج بني النوعني السابقني كأن يكون العنوان مثال 

، كما ينبغي التقيد باإلطار املكاين "القضاء اإلداري اإلدارة العمومية أمام

عقود التعمري "والزماين ملوضوع الدراسة، فإذا كان موضوع الدراسة يدور حول 

، فإن األصل أن تنصب الدراسة على حتليل القواعد "يف التشريع اجلزائري... 

ني عرضيا القانونية يف التشريع اجلزائري، وال بأس من التطرق لغريه من القوان

دون اسهاب أو ختصيص لعناوين رئيسية متعلقة هبا، ولكنها تذكر على سبيل 

                                                 
. 02 – 02: حممد منري حجاب، مرجع سابق، ص ص: أنظر أمهية مصطلحات الدراسة يف (0)

 .01 – 29: مهدي فضل اهلل، مرجع سابق، ص ص .وما بعدها 92وص 
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االستئناس يف مواضح تقتضيها الضرورة املوضوعية ال غري، وإن كان العنوان به 

فإن الباحث يتقيد بعينات املقارنة احملددة يف املوضوع إن كان " دراسة مقارنة"...

، أو يتقيد "شريعية اجلزائري والفرنسيدراسة مقارنة بني الت"يتضمن ذلك 

بالعينات احملددة يف مقدمة الدراسة، وننبه يف هذا املقام إن الدراسات وفقا 

املقاربة، )للمنهج املقارن ختتلف عن الدراسات وفقا لألساليب اجلزئية للمقارنة 

 ...(.املضاهاة، اجملانبة

 

 :معايير توثيق هوامش الدراسة - 2

 تقتضي اليت العلمية واألمانة باملوضوعية العلمي الباحث يتصف أن جيب

 .األساسية ؛ وهذه وظيفة اهلوامش(0)صاحبه إىل قول أو فكرة كل تنسب أن

أما واقتباس املضمون ، (7)(االقتباس املباشر)وهنا منيز بني االقتباس احلريف 

                                                 
ماهر عبد القادر . 09عكاشة حممد عبد العال وسامي بديع منصور، مرجع سابق، ص  (0)

حممد . 029صاحل طليس، مرجع سابق، ص  .099 – 090: حممد، مرجع سابق، ص ص

القواعد واملراحل : منهجية البحث العلميعبيدات وحممد أبو نصار وعقلة مبيضني، 

عبود عبد اهلل العسكري، . 021، ص 0999دار وائل للنشر، (: األردن)، عمانوالتطبيقات

 .22، ص 7111دار النمري، : ، دمشق17، ط منهجية البحث العلمي يف العلوم القانونية
حممد منري حجاب، مرجع سابق، ص  .011أمحد عبد الكرمي سالمة، مرجع سابق، ص  (7)

 .21 – 19: عمار بوحوش، مرجع سابق، ص ص. 002صاحل طليس، مرجع سابق، ص . 97

حممد عبيدات وحممد أبو نصار : أنظر بعض الشروط الشكلية املتعلقة باالقتباس املباشر يف

 .022 – 022: وعقلة مبيضني، مرجع سابق، ص ص
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احلالة األوىل ففي ، (0)(االقتباس غري املباشر)يسمى كذلك باالقتباس التلخيصي 

يف احلالة الثانية فال  ، أما(7)توضع الفقرة املقتبسة بني قوسني وتنسب لصاحبها

توضع بني قوسني، وتنسب لصاحبها، ويترك األمر خليار الباحث، ويف حال 

 )...(. االقتباس املتقطع توضع ثالث نقاط فقط كدليل على احلذف 

 : وجيب مراعاة املالحظات التالية

جيب أن يوضع رقم اهلامش يف هناية الفقرة املراد توثيقها عن طريق  -

 .(Insertion Automatique)الكمبيوتر بطريقة آلية ال يدوية 

يبدأ وينتهي الترقيم يف الصفحة الواحدة؛ أي أن يكون ترقيم  أن ميكن -

إذ تكون . (Recommencer à chaque page) . اهلوامش متجددا يف كل صفحة

 .(0)صفحةهلوامش موضوعة أسفل كل أرقام ا

 منت يف الكتابة خط مستوى عن مرتفعة اهلوامش أرقام تكون أن جيب -

 .الكتابة خط مستوى مع فتكون حلاشية يف أما الدراسة،

                                                 
حممد عبيدات وحممد أبو أمحد عبد الكرمي سالمة، مرجع سابق، : أنظر أكثر تفصيال (0)

. 27ينة، مرجع سابق، ص ذياب البدا. 011ص . 022نصار وعقلة مبيضني، مرجع سابق، ص 

الدليل املختصر يف عبد الرمحان عبيد مصيقر، . 11براء منذر عبد اللطيف، مرجع سابق، ص 

املركز العريب للتغذية، : ، البحرينمع التركيز على البحوث امليدانية: كتابة البحث العلمي

 .02، ص 7107
 .02عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، مرجع سابق، ص  (7)
وال يتجدد يف كل صفحة، بل يبقى مستمرا إىل ( 0)كما ميكن أن يبدأ التهميش من الرقم  (0)

صاحل طليس،  .029ماهر عبد القادر حممد، مرجع سابق، ص : أنظر. آخر هامش معتمد

حممد عبيدات وحممد أبو نصار . 22عمار بوحوش، مرجع سابق، ص . 029مرجع سابق، ص 

 .021وعقلة مبيضني، مرجع سابق، ص 
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 على وحاشيتها؛ الدراسة منت يف قوسني بني هامش رقم يوضع ان جيب -

 ... ـــــــــــــــــــــ، ـــــــــــــــــــــــــ،  ()  : التايل النحو

/Simplified Arabic): باحلجم واخلط التايل اهلوامش تكتب - Taille 

 ،Times New Roman/ Taille 10) الفرنسية وباللغة ،العربية باللغة(  12

 .الوقف عالمات اهلوامش توثيق يراعى أن وجيب

 .هوامش على حتتوي صفحة كل أسفل الفاصل اخلط يكون -

 كتابة بداية جهة ويتبع آلية، بصفة موضوعا الفاصل اخلط يكون -

 إذا اليمني من بداية من فيكون الدراسة؛ هبا حترر اليت اللغة نوع حسب الدراسة

 لغة كانت إذا اليسار من بداية ويكون العربية، باللغة حترر الدراسة كانت

  االجنليزية أو الفرنسية التحرير

 املراجع من نوع بكل اخلاصة (0)اهلوامش وضع طريقة سنوضح يلي وفيما

 الوثائق أو اهليئات، عن الصادرة التقارير املقاالت، أو للكتب بالنسبة سواء

 الدراسية، واألعمال امللتقيات يف املداخالت أو واألطروحات، الرسائل احلكومية،

 مواقع أو الشخصية، املقابالت القضائية، واألحكام القانونية النصوص

 األنواع، هذه كل على االعتماد بالضرورة األمر يعين وال وإيضاحها،... االنترنت

 .حبثه إلثراء مراجعه ينوع أن الباحث على ولكن

 

                                                 
هناك طرق أخرى للتهميش يف البحث العلمية، ميكن للباحث أن يعتمد أي منها، على غرار  (0)

طريقة كليف هوكر، وطريقة الكاتوس، أو طريقة نيكوال ماكسويل وغريها، شرط أن يتقيد 

: أنظر هذه الطرق يف. الباحث بطريقة واحدة يف التهميش منذ بداية الدراسة إىل هنايتها

 .وما بعدها 020قادر حممد، مرجع سابق، ص ماهر عبد ال
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 : بالكتب اخلاصة اهلوامش - أ

 باللغة سواء بالكتب اخلاصة اهلوامش كتابة طريقة يف نفصل وسوف

 .األجنبية باللغة أو العربية

 :العربية باللغة اهلوامش -  -أ

 أن الفرعي العنوان ذكر مع املؤلف عنوان املؤلف، ولقب اسم اهلامش، رقم 

 بكلمة مسبوقا ترمجة هناك كانت إن املترجم اسم ،(عريض خبط Gras وجد

 مكان النشر، دار الطبعة، رقم اجلزء، عنوان اجلزء، رقم ،...( ترمجة) ترمجة

 :املثال أنظر على سبيل ،(0):(ص) الصفحة رقم النشر، سنة النشر،

: الصادرة ضدها القضائية األحكامإمتناع اإلدارة عن تنفيذ حسينة شرون،  (0) 

دار اجلامعة : ، اإلسكندريةدراسة يف القانون اإلداري واجلنائي اجلزائري

 .71، ص 7101اجلديدة، 

 :أنظر غري الطبعة األوىلإذا كان الكتاب مترجم أو فيه أجزاء أو طبعة 

لني صالح مطر، : ، ترمجةموسوعة قانون العقوبات العام واخلاصرنيه غارو،  (7) 

 ...، ص 7110منشورات احلليب احلقوقية، : بريوت

 

، 02 ج، سلسلة كتاب الثقافة العلمية، تكوين اجلننيحممود حياوي محاش،  (7) 

 ...، ص0900املكتبة الوطنية، : بغداد

 

                                                 
علي مراح، مرجع . 11عكاشة حممد عبد العال وسامي بديع منصور، مرجع سابق، ص  (0)

براء منذر عبد اللطيف، مرجع سابق، . 021صاحل طليس، مرجع سابق، ص . 000سابق، ص 

 .10ص 
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منشأة : اإلسكندرية، 0، ط اجلنائيالنظرية العامة للقانون رمسيس هبنام،  (7) 

 ...، ص0992املعارف، 

  إذا مشل االقتباس أكثر من صفحة متتالية من املرجع من املؤلف هتمش

 (.داللة على أن االقتباس مشل أكثر من صفحة: )ص ص :الصفحات كالتايل

، احلماية اجلنائية حلقوق اإلنسان يف ظل العوملةعبد احلليم بن مشري،  (0)

 .70 - 71 :ص ص، 7101دار اجلامعة اجلديدة، : اإلسكندرية

  يف نفس الفقرة من حبثه من أكثر من صفحة  الباحثأما إذا اقتبس

: لنفس املؤلف ولكنها تزيد عن ثالث صفحات أو كانت صفحات غري متوالية

 .(0)(وما بعدها... :ص) يكتب رقم الصفحة األوىل ويضيف عبارة وما بعدها

اجلرمية التأديبية وعالقتها باجلرمية الرؤوف هاشم حممد بسيوين، عبد  (0)

 .وما بعدها 70، ص 7112دار الفكر اجلامعي، : ، اإلسكندريةاجلنائية

 أما إذا استعمل الطالب نفس املؤلف من حبثه مرتني أو أكثر: 

ونقصد هنا أن يكون قد سبق وأن استعمل مؤلفا ووثقه يف اهلامش 

ابقا، مث استعمل مؤلفا آخر، وعاد الستعمال نفس املؤلف بالطريقة املبينة س

رقم :األول بعد ذلك، يف نفس الصفحة من حبثه يضع اهلوامش بالطريقة التالية

 .(7)اهلامش، اسم ولقب املؤلف، املرجع السابق، صفحة أو صفحات االقتباس

 .72حسينة شرون، مرجع سابق، ص  (0)

                                                 
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، مرجع  .007أمحد عبد الكرمي سالمة، مرجع سابق، ص  (0)

 .017سابق، ص 
أمحد عبد الكرمي سالمة، مرجع . 21براء منذر عبد اللطيف، مرجع سابق، ص : أنظر (7)

 .001سابق، ص 
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  املرجع "يكتب عبارة : املوايل مباشرةإذا استعمل نفس املرجع يف اهلامش

مث يبني رقم الصفحة املقتبس منها دون ذكر اسم ولقب املؤلف تفاديا  ،(0)"نفسه

 .للتكرار

 .01عبد احلليم بن مشري، مرجع سابق، ص  (0)
 .07املرجع نفسه، ص  (7)

 يوثق أكثر أو متتاليني مرتني املؤلف نفس من الصفحة نفس استعمل إذا 

أو يكتفي  .نفسه واملوضع املرجع ،املؤلف ولقب اسم اهلامش، رقم :كالتايل اهلامش

:املرجع نفسه، وهذا النحو املوايل: بكتابة

 (0)  02حسينة شرون، مرجع سابق، ص. 

 (7) املرجع نفسه. 

 متتاليتني غري مرتني نفسه املؤلف إىل فيه املشار اهلامش:

 وثقه وأن سبق الذي املرجع نفس واستعمل الطالب عاد إذا معناه

أو يف احلالة اليت  حبثه من أخرى صفحة يف وذلك سابقا، املبينة بالطريقة

 رقم: كالتايل اهلامش يوضعيتخلل اهلامشني من ذات املرجع هامش آخر ف

 .االقتباس صفحات أو صفحة السابق، املرجع املؤلف، ولقب اسم اهلامش،

 .02حسينة شرون، مرجع سابق، ص  (0)
 .01عبد احلليم بن مشري، مرجع سابق، ص  (7)
 .02حسينة شرون، مرجع سابق، ص  (0)

 

                                                 
أمحد . 20براء منذر عبد اللطيف، مرجع سابق، ص . 20عمار بوحوش، مرجع سابق، ص  (0)

 .001عبد الكرمي سالمة، مرجع سابق، ص 
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 من املوالية الصفحة يف املرجع نفس من الصفحة نفس واستعمل عاد إذا 

.السابقني واملوضع املرجع املؤلف، ولقب اسم: كالتايل اهلامش يوضع حبثه،

 يكن مل أو ،(نشر تاريخ بدون) عبارة تكتب نشر تاريخ هناك يكن مل إذا 

(.النشر دار بدون) الناشر اسم يذكر مل أو ،(نشر مكان بدون) للنشر مكان

 واحد ملؤلف املستعملة الكتب تعدد حالة يف :

 يوثق األول االستعمال عند واحد، ملؤلف كتب عدة الباحث استعمل إذا

 بد فال بعده، وما الثاين االستعمال حال يف أما سابقا، املبينة بالطريقة كتاب كل

 اقتبس الذي الكتاب عنوان وكذا املؤلف، ولقب اسم اهلامش، يف الباحث يذكر أن

 يستعمل مث املقصود، الكتب تلك بني من كتاب أي القارئ يعرف ، حىت(0)منه

 أو صفحة ويوضح – بيانه سبق ما حسب – نفسه املرجع أو السابق، املرجع عبارة

 :وفيما يلي مثال توضيحي عن ذلك .االقتباس صفحات

، مرجع آليات محاية القاعدة القانونية الدستورية يف اجلزائرفريد علواش،  (0) 

 .00سابق، ص 

 واحد لكتاب املؤلفني تعدد حال يف:

 األول االستعمال فعند االقتباس، منه مت الذي الكتاب مؤلفو تعدد إذا

 أما ذكرها، السابق بالبيانات متبوعة املؤلفني وألقاب أمساء مجيع تكتب

 ذكرهم توجب ثالثة كانوا فإن عددهم، إىل النظر جيب الثاين لالستعمال

 بلفظ متبوعا أوهلم ولقب اسم ذكر توجب ذلك من أكثر كانوا وإن مجيعا،

                                                 
 .000علي مراح، مرجع سابق، ص . 21براء منذر عبد اللطيف، مرجع سابق، ص  (0)
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أما يف قائمة املراجع فالكتاب يسجل ملرة واحدة فقط، فالبد  ،(0)"وآخرون"

 .لألمانة العلمية ذكرهم مجيعا مهما كان عددهم

القاموس اجلديد علي بن هادية وبلحسن البليش وجيالين بلحاج حييا، ( 0)

 ...، ص0990املؤسسة الوطنية للكتاب، : ، اجلزائرللطالب

 كان االقتباس من الكتاب يف اهلامش من البحث إذا: 

إذا اقتبس الباحث من كتاب معني، ولكنه مل يسجل االقتباس يف املنت، 

مث  "ينظر"أو  "يراجع"وإمنا يف اهلامش تذكر الفقرة املقتبسة، وبعدها كلمة 

تذكر البيانات السابق ذكرها، وإذا كانت الفقرة املقتبسة طويلة وكان اهلامش 

اف، ال بد من وضع عالمة مواصلة الكتابة من صفحة إىل صفحة أخرى، غري ك

وهو ما يدل على أن جزء من اهلامش يف ) =: يف شكل عالمة مساواة كالتايل

 .(7)(الصفحة، واجلزء اآلخر يف الصفحة املوالية

 إىل اإلشارة من بد فال الكتاب يف املوجود اهلامش من االقتباس كان إذا 

:التالية بالطريقة الكتاب بيانات باقي مث البحث من اهلامش يف رقمه

 احلاالت حسب البيانات باقي املؤلف، عنوان املؤلف، اسم رقم، هامش)

 :، أو يكتب كذلك بالطريقة التالية(سابقا املبينة

 .00، ص (7)فريد علواش، مرجع سابق، هامش رقم  (0)

 

 

                                                 
عبد  .007علي مراح، مرجع سابق، ص . 710 منذر عبد احلميد الضامن، مرجع سابق، ص (0)

 .010الوهاب إبراهيم أبو سليمان، مرجع سابق، ص 
 .001 – 079: علي مراح، مرجع سابق، ص ص (7)
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 :الفرنسية باللغة اهلوامش -  – أ

 العربية، باللغة الكتب يف املتبعة الكيفية بنفس املعلومات نفس هتمش

 :بنفس الترتيب على النحو التايل

(1) Emile Garçon, Code pénal annoté, Tome 02, Paris : Recueil Sirey, 1952, P… 

 باللغةاملختصرة يف حال إعادة استعمال املرجع  العبارات وتستعمل

 :كالتايلمرة ثانية يف الدراسة  واإلجنليزية الفرنسية

 (السابق املرجع: Op.cit.)

(1) Emile Garçon, Op cit, P   25. 

 (املرجع نفس :Ibid.)

(1) Emile Garçon, Op cit, P   25. 
(2) Ibid, P   54. 

 (نفسه واملوضع املرجع :Idem)(0).

(1) Emile Garçon, Op cit, P   25. 
(1) Ibidm. 

 (السابقني واملوضع املرجع :Loc.cit)(7).

 (وآخرون :et-al.)

                                                 
(0)  Michel Beaud, L’art de la thèse, collections guides Approches, Alger : Casbah 

éditions, 1999, P 95. 

. 092 ، ص0991، املكتبة األكادميية، دون بلد نشر، أصول البحث العلمي ومناهجهأمحد بدر، 

. 90 حممد منري حجاب، مرجع سابق، ص. 001أمحد عبد الكرمي سالمة، مرجع سابق، ص 

حممد عثمان اخلشت، مرجع سابق،  .20 – 21: اللطيف، مرجع سابق، ص صبراء منذر عبد 

 .010 ص

 .002أمحد عبد الكرمي سالمة، مرجع سابق، ص  (7)
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 اسم بدون ،n.p للنشر مكان بدون ،n.d تاريخ هناك يكن مل إذا

 .(no pub)الناشر

 هذه مثل وجود عدم احلديثة الكتب يف النادر من أنه اإلشارة وجتدر

 على يقتصر األمر أن نقل مل إن ،املتعلقة بالناشر وسنة ومكان النشر املعلومات

 . القدمية املراجع

 اإلجنليزية أو الفرنسية باللغة يقابلها (ص) الصفحة P.

 باللغة يقابلها( ص ص: )منه املقتبس الصفحات وتوايل لتعدد اإلشارة 

PP اإلجنليزية أو الفرنسية
(0).

(1) Emile Garçon, Op cit, PP : 51 -  25. 

 كانت حال يف املراجع أنواع باقي خبصوص الرموز هذه تستعمل كما

 .الفرنسية باللغة مكتوبة

 (:العلمية التاجمل يف املوجودة) باملقاالت اخلاصة اهلوامش - ب

 شولتني بني عريض خبط املقال عنوان الكاتب، ولقب اسم اهلامش، رقم

 الصدور، مكان العدد، املصدرة، اجلهة ،سطر حتتها اجلريدة أو اجمللة اسم ،"..."

 وباللغة االقتباس، صفحات أو صفحة ،(والسنة الشهر اليوم،) الصدور تاريخ

 :على سبيل التوضيح أنظر .(7)املعلومات نفس الفرنسية

                                                 
مهدي فضل . 10، 11: عكاشة حممد عبد العال وسامي بديع منصور، مرجع سابق، ص ص (0)

 .002 اهلل، مرجع سابق، ص
عكاشة حممد عبد . 022مرجع سابق، ص  صاحل طليس،. 000علي مراح، مرجع سابق، ص  (7)

براء . 20عمار بوحوش، مرجع سابق، ص . 10العال وسامي بديع منصور، مرجع سابق، ص 

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، مرجع سابق، ص  .22منذر عبد اللطيف، مرجع سابق، ص 

000. 
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معاملته ومحايته اجلنائية يف ظل القانون : الطفل والقانون"فايز الطفريي،  (0)

، جامعة الكويت، العدد األول، السنة جملة احلقوق، "7111 – 0999الكوييت 

 ...، ص7110مارس  لعشرون،اخلامسة وا

 احمللية اهليئات) املؤسسات عن الصادرة بالتقارير اخلاصة اهلوامش - ج

 (:والدولية

 حتته عريض خبط الدراسة أو التقرير عنوان املؤسسة، اهلامش، رقم

 .(0)صفحات االقتباس النشر، وتاريخ مكان املؤسسة، من املصدرة اجلهة ،سطر

 التحضريية األعمال ،املهاجرين هتريب ملكافحة منوذجي قانون ،املتحدة األمم (7) 

 املعين بفيينا املتحدة األمم مكتب، املهاجرين هتريب مكافحة لربوتوكول

 ...، ص7101 نيويورك واجلرمية، باملخدرات

 

 تنفيذ جمال يف املمارسات وأفضل التحديات املتحدة، لألمم العامة اجلمعية (0)

 املتحدة األمم مفوضية ،اهلجرة سياق يف األطفال حقوق حلماية الدويل اإلطار

 جويلية 12 ،(A/HRC/15/29) مصنفة وثيقة ،02 الدورة ،اإلنسان حلقوق

 ...، ص7101

 :احلكومية الوثائق هوامش - د

على بالنسبة للوثائق الصادرة عن اجلهات احلكومية ويكتب التهميش 

أو اسم  الدراسة عنوان ،(اإلدارة) الوزارة الدولة، اهلامش، رقم: الشكل التايل

                                                 
دليل كتابة  .20 – 27: عمار بوحوش، مرجع سابق، ص ص: أنظر هتميش التقارير يف (0)

 .72، مرجع سابق، ص يف جامعة الريموك واألطروحات اجلامعية الرسائل
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 تاريخ النشر، مكان الناشر، اسم ،سطر وحتتها قوسني بني الوثيقة أو عنواهنا

 .(0)صفحات االقتباس النشر،

منوذج إعداد مذكرة ))جامعة بسكرة، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي،  (0) 

 ...، ص7101، مطبعة اجلامعة، بسكرة، ((التخرج

 املاجستري رسائل) املنشورة غري بالدراسات اخلاصة اهلوامش - هـ

 (:والدكتوراه

 الدراسة عنوان الكاتب، ولقب اسم اهلامش، رقم:وهتمش بالطريقة التالية

 أطروحة، رسالة، حبث،) الدراسة نوع  ،« » مزدوجتني بني عريض خبط

إذا كان البحث غري  (منشور غري) عبارة قوسني بني ونضع( جامعية مطبوعات

 تاريخ اجلامعي، املركز أو اجلامعة املعهد، أو الكلية من القسم ذكر ،(7)منشور

 .االقتباس صفحات أو صفحة املناقشة،

دراسة مقارنة بني الشريعة : اجلرائم األسرية»عبد احلليم بن مشري،  (0)

وق، ق، قسم احل(غري منشورة)، أطروحة دكتوراه يف القانون اجلنائي، «والقانون

 ...ص  ،7110جامعة بسكرة، 

                                                 
. 22عمار بوحوش، مرجع سابق، ص  .710منذر عبد احلميد الضامن، مرجع سابق، ص  (0)

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، مرجع  .011 – 010: علي مراح، مرجع سابق، ص ص

 .20العسكري، مرجع سابق، ص عبود عبد اهلل . 001سابق، ص 
 .711منذر عبد احلميد الضامن، مرجع سابق، ص . 022، مرجع سابق، ص صاحل طليس (7)

دليل كتابة الرسائل واألطروحات . 001 عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، مرجع سابق، ص

 .72، مرجع سابق، ص اجلامعية يف جامعة الريموك
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امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام والقرارات القضائية »حسينة شرون،  (7) 

، قسم احلقوق، جامعة (غري منشورة)، مذكرة ماجستري يف القانون العام «اإلدارية

 ...، ص7110بسكرة، 

 :الدراسية واألعمال امللتقياتهتميش  – و

 بني عريض خبط املداخلة عنوان املداخل، ولقب اسم ذكر اهلامش، رقم

 له، املنظم الشخص أو واهليئة الدراسية، األيام أو امللتقى موضوع ،« »مزدوجتني

 .(0)االقتباس صفحات تنظيمه، تاريخ تنظيمه، مكان

 التشريع يف املهاجرين القصر محاية خصوصية" ،عبد احلليم بن مشري( 0)

 والفئات القصر املهاجرين محاية": حول الدولية الندوة يفمقال  ،"اجلزائري

 اإلنسان حقوق لترقية االستشارية الوطنية اللجنة طرف من املنظم ،"اهلشة

 ...، ص7107 سبتمرب 12 وهران، لالجئني، اإليطايل املركز مع ومحايتها

 :القضائية واألحكام القانونية بالنصوص اخلاصة اهلوامش - ز

 نوع اهلامش، رقم :التالية بالطريقة وتدون: القانونية النصوص -  – ز

 تاريخ ومضمونه، القانون رقم ،عريض خبط( قرار أمر، مرسوم، قانون،) القانون

 وحتديد الرمسية، اجلريدة عدد ،(فقط امليالدي أو) وامليالدي اهلجري صدوره

 صفحات ،(فقط امليالدي أو) وامليالدي اهلجري صدورها تاريخ املصدرة، الدولة

 :ومثاله ،(7)عليه املعتمد القانون تضمنت اليت الرمسية اجلريدة

                                                 
براء منذر عبد اللطيف، مرجع سابق، ص . 001سابق، ص ماهر عبد القادر حممد، مرجع  (0)

21. 
صاحل طليس، . 22عمار بوحوش، مرجع سابق، ص . 009علي مراح، مرجع سابق، ص  (7)

 .22براء منذر عبد اللطيف، مرجع سابق، ص . 000مرجع سابق، ص 
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 يف املؤرخ ،واإلدارية املدنية اإلجراءات قانون املتضمن 19-10 رقم القانون (0) 

 للجمهورية الرمسية اجلريدة ،7110 فرباير 72 املوافق 0179 صفر 00

 0179 الثاين ربيع 02 يف الصادرة ،70 العدد الشعبية، الدميقراطية اجلزائرية

 ...ص .19 - 10: ص ص ،7110 أبريل 70 املوافق

 يذكر فأكثر، الثانية للمرة ،(أمر مرسوم، قانون،) القانون استعمال وعند

 :ومثاله ،(ذكره السالف) بعبارة متبوعا فقط رقمه

 السالف ،واإلدارية املدنية اإلجراءات قانون املتضمن 19-10 رقم القانون (0) 

 .ذكره

( املنت) املوضوع صلب يف نصها يكتب ومل قانونية مادة إىل اإلشارة متت وإذا

 الدراسة، ملوضوع مباشرة أمهية ذات كانت إذا اهلامش يف نصها يكتب أن ميكن

مع ضرورة عدم  لكن ....": "يلي ما على...  املادة تنص: اآليت النحو على

اإلكثار من هذا النوع من اهلوامش املتعلقة بنصوص املواد ألن األصل أن مكاهنا 

 .هو املنت، وليس اهلامش

 االجتهاد نوع: التالية بالطريقة وتدون :القضائية األحكام -  – ز

 أصدرته، اليت اهليئة صدوره، تاريخ القرار، أو احلكم رقم ،(القرار أو حكم)

 تاريخ صدورها، مكان ،القضائية املنشور فيها اجمللة عدد مضمونه، حتديد

إذا كان احلكم غري منشور، نكتب غري منشور مع حتديد املصدر الذي  .(0)صدورها

أما إن حتصل عليه الباحث مباشرة من . أخذ منه إن وجد يف كتاب أو مقال

                                                 
عكاشة حممد عبد . 010 – 017: علي مراح، مرجع سابق، ص ص: أنظر يف هذا الصدد (0)

براء منذر عبد اللطيف، مرجع سابق، ص . 10العال وسامي بديع منصور، مرجع سابق، ص 

 .002عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، مرجع سابق، ص  .22 – 22: ص
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غري )بكتابة حمكمة أو جملس أو غري ذلك من اهليئات القضائية، فيكتفي 

 (.منشور

 12، بتاريخ 01022ملف رقم  قرار جزائي، الغرفة اجلزائية، احملكمة العليا،( 0)

قسم الوثائق والنشر باحملكمة العليا، : ، اجلزائراجمللة القضائية، 0901نوفمرب 

 ...، ص0909، 10 العدد

 :الشخصية باملقابالت اخلاصة اهلوامش - ح

إذا كان هذا األمر ال يشكل  (الشخص ولقب اسم) مع مقابلة اهلامش، رقم

 قائمة يف املقابلة تسجل وال وتارخيها املقابلة مكان واملؤهل، الوظيفة ،حرجا

 .(0)املراجع

أفريل  77، املدير الوالئي للصحة اجلوارية، بسكرة، .....مقابلة مع السيد (0)

7102. 

 :تاالنترناهلوامش اخلاصة مبواقع  -ط 

البد أن يكون املوقع رمسيا، أي صادرا عن جهة رمسية، جامعة، معهد، 

رقم اهلامش، كاتب املقال، صفة كاتب املقال، : ، ويوثق اهلامش كالتايل...منظمة

، املوقع االلكتروين، متبوعا بعبارة «  »خبط عريض بني مزدوجتنيعنوان املقال 

 .(7)(تاريخ وساعة التفحص: ) أطلع عليه يف

 
                                                 

 – 20: عمار بوحوش، مرجع سابق، ص ص .22براء منذر عبد اللطيف، مرجع سابق، ص  (0)

 .000ق، ص عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، مرجع ساب. 29
عامر . 20 – 22: براء منذر عبد اللطيف، مرجع سابق، ص ص: أنظر أكثر تفصيال (7)

 .وما بعدها 700إبراهيم قنديلجي، مرجع سابق، ص 

Edith Jaillardon et Dominique Roussillon, Op cit, P 146. 
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 :اهلوامش الستعمال أخرى أغراض - ي

 أو وتوضيحها، املفردات بعض شرح: التالية لألغراض اهلامش يستعمل قد

 نبذة تقدمي أو عليها، والتعليق النصوص يف الواردة األخطاء بعض تصحيح

 بالترمجة يسمى ما" به التعريف أو البحث يف أمهية له شخص حياة عن قصرية

 عناصر إىل القارئ انتباه لفت أو الباحث، رأي تدعم حجج تقدمي أو ،"الشخصية

 يف القرآنية اآلية موضع بيان أو ،(0)البحث من أخرى مواضع يف ذكرها سبق

 الرجوع للمصدر، ذلك من اإلحاالت اليت تسهل على القارئ ري، وغالكرمي القرآن

 .والتأكد من صحة املعلومات املدرجة، وتزيد يف موثوقية البحث

 

 :مقدمة الدراسة تحرير - 2

وهذا النهج مستحسن يف بعد كتابة موضوع البحث يكتب الباحث مقدمته، 

فاملقدمة وإن كانت تصنف يف بداية البحث فهي ال تتضح ، (7)طرق البحث العلمي

وال يكتمل بناؤها إال بعد إمتام البحث، فهي كما يقال دائما أول ما يقرأ وأخر ما 

 .الباحث اخلاصيكتب، وهي تعرب عن جمهود 

                                                 
: سابق، ص صعبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، مرجع  .079علي مراح، مرجع سابق، ص  (0)

كمال اليازجي، مرجع  .92 – 92: حممد عثمان اخلشت، مرجع سابق، ص ص. 92 – 92

 .27 – 20: سابق، ص ص
 .07حممد عبد الغين سعودي وحمسن أمحد اخلضريي، مرجع سابق، ص  (7)
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 شكل على وليس ،األفكار متسلسلة فقرات شكل يفاملقدمة  تكتب  

 ،املقدمة عناصر عنونة حيبذ من األساتذة من جانبا هناك أن رغم، ()عناصر

 :()التالية العناصر املقدمة تتضمن أن وجيب

 :باملوضوع التعريف - أ

هناك ، و()للبحثيف السياق العام  عنوان الدراسةواملقصود به وضع 

مداخل متعددة ميكن للباحث أن يعتمدها يف التعريف مبوضوع حبثه، فقد 

بيان تنامي حجم يستعمل مدخال تارخييا لبيان تطور مركز قانوين معني، أو 

ظاهرة ما يف اجملتمع تقتضي تدخال تشريعيا، أو بيان مكامن النقص والقصور يف 

و يبني موضع دراسته من فروع قانون ساري املفعول مما جيب معه التعديل، أ

القانون، كما ميكن أن يكون التعريف باملوضوع من خالل ما توصلت إليه األنظمة 

القانونية املقارنة أو ما جاء يف اتفاقيات دولية، كما ميكن أن يستعمل الباحث 

املداخل اإلحصائية للتعريف مبوضوعه، فاملهم أن يكون التمهيد يف املقدمة ذو 

.دراسته ال خيرج عنها صلة مبوضوع

                                                 
 .002علي مراح، مرجع سابق، ص  (0)
أنظر على سبيل . ميكن للباحث أن يعتمد عليها هناك تقسيمات أخرى لعناصر املقدمة، (7)

 .01 – 00: حممد عبد الغين سعودي وحمسن أمحد اخلضريي، مرجع سابق، ص ص: املثال

ديوان املطبوعات : ، اجلزائرحماضرات يف منهجية البحث االجتماعيخري اهلل عصار، 

ابة الرسائل دليل كت. 20حممد عثمان اخلشت، مرجع سابق، ص  .00، ص 0907اجلامعية، 

 .11، مرجع سابق، ص واألطروحات اجلامعية يف جامعة الريموك

Edith Jaillardon et Dominique Roussillon, Outils pour la recherche juridique : 

Méthodologie de la thèse de doctorat et du mémoire de master en droit, Editions 

des archives contemporaines et Agence universitaire de la francophonie, 2008, P 127. 
(0)
 La rédaction d’un mémoire : guide pratique pour l’étudiant, Op cit, P 07. 
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 :وأمهيته للموضوع العام اإلطار حتديد - ب

يف البحوث القانونية البد للباحث من بيان اإلطار الذي تدور فيه 

واملقود باإلطار هنا هو اجملال املكاين والزماين واملوضوعي، وهو ما يعرب الدراسة، 

األحيان التطرق إىل كل ، إذ يتعذر يف الكثري من ()عنه كذلك حبدود الدراسة

اجلزئيات املتعلقة مبوضوع ما، ما مل حندد هذه األطر، فبالنسبة حلدود الدراسة 

من حيث الزمان، نبني أن الدراسة متعلقة بفترة زمنية معينة أو بقانون صادر 

التجربة الربملانية يف اجلزائر يف فترة ما بعد التعددية، : بتاريخ حمدد، مثل

أن الدراسة سوف تنصب فقط على الفترة ما بعد دستور  فهنا يبني الباحث

ذهب الباحث مثال إىل أن موضوعه يدور حول تعديالت القانون ، أو أن ي

كما جيب أن يتحدد اإلطار املكاين للدراسة، فنشري إىل . التجاري لسنة 

يعية الدراسة مقارنة بني التشر: النظام أو النظم القانونية حمل الدراسة، مثال

اجلزائري والتونسي، أو دراسة يف إطار مغاريب، أو يف إطار إقليمي أو دويل، كما 

ميكن أن تكون الدراسة يف إطار قانون دولة واحدة، كما أن احلدود املوضوعية 

للدراسة مهمة جدا يف البحوث القانونية، حيث يبني الباحث النظام القانوين مث 

 القتل جرمية مثال)ملعنية من هذا القانون القانون حمل الدراسة، مث النصوص ا

 قواعد ضمن تندرج وبدورها األشخاص، جرائم ضمن يندرج للبحث كموضوع

                                                 
عبد احلليم بن مشري، : أنظر على سبيل املثال حدود الدراسة يف األطروحات التالية (0)

، أطروحة دكتوراه يف القانون «والقانوندراسة مقارنة بني الشريعة : اجلرائم األسرية»

فخار محو، . و -هـ : ص ، ص7110، قسم احلقوق، جامعة بسكرة، (غري منشورة)اجلنائي، 

أطروحة دكتوراه يف ، «احلماية اجلنائية للطفل يف التشريع اجلزائري والقانون املقارن»

 .10 – 12: ص ص ،7102، قسم احلقوق، جامعة بسكرة، (غري منشورة)القانون اجلنائي، 
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 النظرية بدراسة إال دراستها يتم ال األخرية وهذه اخلاص، اجلنائي القانون

، أو يبني الباحث أنه يركز على التطبيقات القضائية لنصوص (للجرمية العامة

 .يبحث عن نتائج من دراسات مقارنة بني قوانني خمتلفة، وغري ذلكمعينة، أو أنه 

أما بالنسبة ألمهية الدراسة، فإن البحوث األكادميية ال ختلو من أهنا ذات 

، وبالنسبة للجانب األول فاألكيد أن البحث العلمي هو (0)أمهية علمية وعملية

ية النوعية أو كم تراكمي، جيب أن يقدم فيه الباحث اجلديد سواء من الناح

الكمية أو املنهجية، لذا يقع عليه بيان أمهية موضوعه من الناحية العلمية، 

سواء بأنه حتسني لتشريعات هبا قصور، أو أنه تفسري لنصوص هبا غموض، أو 

تصحيح للمعمول به قانونا من قبل اإلدارة أو القضاء، وهذه جمرد بعض األمثلة 

أما بالنسبة . األمهية العلمية ملوضوعه اليت يبني من خالهلا الباحث مكامن

ة العملية، فمجال احلقوق يتعدى فهم وتفسري النصوص القانونية، إىل لألمهي

أي  –تطبيق هذه النصوص على أرض الواقع، وال أحد ينكر أن هذا اجملال 

ال ميكن حصره، إذ أن هناك عالقة للقانون بكل جماالت احلياة،  –التطبيقي 

( تنظيم انتخابات، العمل الربملاين، عمل السلطة التنفيذية)منها السياسية 

اجلرائم املستحدثة، العقوبات وإصالح اجملرمني، تنظيم األسرة، )االجتماعية 

التعدد اإلثين، محاية التراث، )، الثقافية ...(كفالة التعليم، العنف يف اجملتمع

سجد، تأثري الشريعة محاية املعتقد، األوقاف، تنظيم امل)الدينية ...( األعراف

النظام املايل للدولة، تسيري امليزانية، )االقتصادية ...( على القانون

                                                 
 – 71: براء منذر عبد اللطيف، مرجع سابق، ص ص. 07ذياب البداينة، مرجع سابق، ص  (0)

 .07حممد عثمان اخلشت، مرجع سابق، ص  .000علي مراح، مرجع سابق، ص . 72
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، وغريها من اجملاالت فالبحث ملزم ببيان األمهية العملية ملوضوعه ...(الضرائب

 .يف مقدمة الدراسة

 :املوضوع يف البحث اختيار أسباب -ج 

نرى أن كثري من الطلبة والباحثني يقسمون أسباب الدراسة إىل ذاتية 

وموضوعية، ونشري إىل أن هناك فهم مغلوط لألسباب الذاتية، حيث يعرب هنها 

البعض بأهنا الرغبة أو امليول الشخصي لدراسة موضوع معني دون سواه، يف حني 

 ينبغي أن يسب  حبثه وال ،()أن الباحث العلمي الواجب عليه احلياد واملوضوعية

مبثل هذا النوع من الذاتية، وميكن يف تقديرنا أن تكون هذه األسباب الذاتية 

الباحث يدرس موضوع متعلق مبراقبة : مقبولة إذا كانت من قبيل ما يلي

ألنه اشتغل سلفا هبذا اجملال وميكنه اإلفادة أكثر يف هذا املوضوع، فهنا املساجني 

صبح مقبول أكادمييا ألن الباحث لديه خلفية حول جند أن السبب الذايت أ

املوضوع من خالل جتربته الشخصية، أما األسباب املوضوعية اليت تدفع 

 علميا، املوضوع أمهية املوضوع، حداثة: الباحثني للدراسة فكثرية نذكر منها

 باملوضوع التشريعي االهتمام نقص العلمي، اجملال يف املوضوع يثريها اليت املشاكل

 .وغري ذلك الواقع يف أمهيته رغم

 :املوضوع معاجلة يف العلمية الصعوبات - د

ميكن للباحث أن يشري إىل الصعوبات اليت واجهته أثناء إجنازه لبحثه، 

 ال البعض كان وإن ،ويقع التركيز هنا على الصعوبات العلمية وليست الشخصية

 الباحثني تقبلها عن ربطهافإننا جند فئة أخرى من  ،ذكر الصعوبات هنائيا يفضل

                                                 
مناهج البحث العلمي يف الفكر عبد الفتاح حممد العيسوي وعبد الرمحان حممد العيسوي،  (0)

 .01، ص 0992 – 0992، دار الراتب اجلامعية، اإلسالمي والفكر احلديث
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 والباحث ومضمونه، إخراجه، طريقة على تؤثر اليت تلك وهي املوضوع، بطبيعة

، ومن أشهر األمثلة على ذكرها عن يستغين أو يربرها، ما يقدم الذي هو

، (0)املراجع نقص: الصعوبات العلمية اليت ميكن ان تصادف الباحث نذكر ما يلي

تفشي ثقافة قدمها، صعوبة فهم لغتها، عدم التمكن من إحصائيات معينة، 

عدم التمكن من احلصول على أحكام قضائية، ، (7)السرية يف اإلدارات العمومية

 .تعدد القوانني يف فترة وجيزة، تغيري القانون بشكل جذري أو إلغائه هنائيا

 :وتطورهاألصل التارخيي للموضوع  -هـ

العنصر اختياري كما  وهذا، (0)كذلك تسمية خلفية املشكلةويطلق عليه 

ميكن أن يكون مدخال متهيديا يف املقدمة، وإذا كان ضروري ميكن أن يدرج كمدخل 

متهيدي يف صلب الدراسة أو يكون عنصرا من عناصر فصوهلا األساسية، ويتضمن 

: مثال)الدراسة، حمل  املوضوع خبصوصالقانوين  الفكر تطور يةكيفهذا العنصر 

 بني منطقي ربطهناك  يكون أن بد وال ،(احلضارات عرب تارخييا البيع عقد تطور

، إذا ال يكفي سرد األحداث كرونولوجيا وإمنا جيب ربطها بالتطورات األفكار

وببيان حاضر  ،املستحدثة يف شىت اجملاالت، وبفهم املنطلقات التقليدية ملوضوع ما

تصورات مستقبلية بشأنه، فال جيب التوقف عن حد  تطوراته ميكننا أن نبين

ومنطلقاته يف الزمان واملكان،  ،السرد التارخيي، بل البد من فهم أصول املوضوع

 .لكي نستطيع أن نعرف مآالته مستقبال

 

                                                 
 .000علي مراح، مرجع سابق، ص  (0)
، منشورات خمرب القانون واحلركية مناهج القانون والبحث العلميبلقاسم بوذراع،  (7)

 .002، ص 7117االجتماعية، جامعة قسنطينة، 
 .00ينة، مرجع سابق، ص ذياب البدا (0)
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 :اإلشكالية وضع - و

من أهم النقاط اليت جيب أن تتضمنها كل دراسة وجوبا، هي إشكالية 

الدراسة، وتقسم يف املعتاد إىل إشكالية رئيسية وإشكاليات فرعية، فبالنسبة 

 عناصر نومتميزة شكال ع واضحة تكون أنلإلشكالية الرئيسية نرى أهنا جيب 

أو خمتلف، أما اإلشكالية يف شقها  Gras ظسواء كتبت خبط غلي املقدمة

فإهنا التساؤل اجلوهري الذي يدور موضوع الدراسة حوله من أجل املوضوعي، 

وعلى العموم فإن موصفات السؤال اجليد الذي يلعب دوره ، (0)عليهاإلجابة 

بالشكل يف املطلوب يف البحث العلمي، فيمكن تلخيصها يف ثالث نقاط هي الوضوح، 

وتقييمها من الناحية العلمية يكون مبين على ثالثة  .(7)ءمةالواقعية واملال

اإلضافة العلمية، القدرة على توليد حبوث جديدة، وقابلية : معايري هي

وجيب أن يكون هذا التساؤل مرتبط بعنوان الدراسة ومضامينها، ويف  .(0)البحث

كل بني اإلشكالية واملش جند أن هناك فرقا (1)منهجية العلوم القانونية

                                                 
(0)  Michel Beaud, Op cit, PP 32- 33. 

علي . وما بعدها 019بلقاسم بوذراع، مرجع سابق، ص : أنظر تفصيل هذه اخلصائص يف (7)

 .91مراح، مرجع سابق، ص 
أنظر معايري أخرى . 07 – 00: ذياب البداينة، مرجع سابق، ص ص: أنظر تفصيال لذلك (0)

دار امليسرة للنشر (: األردن)، عمان أساسيات البحث العلميمنذر عبد احلميد الضامن، : يف

 .20 – 22: ، ص ص7112والتوزيع، 
منهجية حتليل النص، منهجية : تطبيقية خاصة بالعلوم القانونية على غرار هناك مناهج (1)

. على األحكام القضائيةحل املسائل القانونية، منهجية االستشارة القانونية، منهجية التعليق 

 .وما بعدها 099صاحل طليس، مرجع سابق، ص : أنظر تفصيل ذلك يف
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، ذلك أن اإلشكالية أعمق يف طرحها، فإذا كان املشكل القانوين هو (0)القانوين

عبارة تساؤل بسيط يبحث عن جواب مقابل أو حل ملعضلة ما فإن اإلشكالية هي 

التساؤل الذي يبحث عن احلل اجلذري ألصل املعضلة وما تفرع عن احللول 

املدخل النظري الذي يتبناه "، كما تعرف بأهنا املقدمة هلا من مشاكل عرضية

بسيط ملعىن  ، ولفهم (7)"الباحث ملعاجلة املشكلة اليت طرحها يف سؤال اإلنطالق

تشكل العنوسة مشكلة اجتماعية تبحث هلا عن : "اإلشكالية نقدم املثال التايل

احلل املقدم هلا مثال هو تعدد الزوجات، هذا احلل يطرح ( مشكل قانوين)حل 

ال الزوجة األوىل وعدم العدل بني الزوجات، هنا تطرح مشاكل عرضية كإمه

اإلشكالية الرئيسية كيف نستطيع حل مشكل العنوسة دون أن يكون احلل املقدم 

وهذا املثال كالدواء الذي نعاجل به مرضا وله عوارض . يطرح مشاكل عرضية

مرضية أخرى فإنه يشكل حال جزئيا للمرض األصلي وحل هذه اإلشكالية يكمن 

البحث عن دواء للمرض من دون آثار جانبية، وهذا جمرد مثال فقط عن عمق  يف

وميكن للباحث أن يعتمد إشكالية يف . اإلشكالية املطروحة يف البحث األكادميي

املوازنة بني : مثل)أو بني مبدأين متضادين،  واالستثناءشكل موازنة بني املبدأ 

ود الواردة على عقود إنشاء قانوين والقيكمبدأ يف التعاقد  اإلرادةحرية 

                                                 
طريقة التعليق على "عبد احلليم بن مشري، عبد احلليم بن مشري، : أنظر يف هذا الصدد (0)

 .01، ص 7112، ماي 10، جامعة قات، العدد جملة املنتدى القانوين، "األحكام القضائية
أنظر . 91 – 09: علي مراح، مرجع سابق، ص ص. 077بوذراع، مرجع سابق، ص بلقاسم  (7)

، املنهجية يف التحليل السياسيحممد شليب، : أكثر تفصيال يف إشكاليات البحث العلمي عموما

 .وما بعدها 70، ص 7112دار هومه، : اجلزائر

Bruno Villalba, Op cit, P 04. 
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التعارض بني مبدأي التمييز اإلجيايب ملصلحة املرأة ومبدأ . الشركات يف القانون

 ....(ملواطننياملساواة بني ا

وال يتسىن للباحث وضع اإلشكالية الرئيسية إال بعد مطالعة جيدة 

أمور للموضوع، فهو حيتاج يف وضعها إىل خربة ودراية كبرية يف موضوع ما، وهي 

تكتسب من خالل املراجعات املعمقة للبحوث املتخصصة اليت عاجلت ذات املوضوع 

، من أجل معرفة آخر التطورات بصدد هذا املوضوع، وحدود (0)بهأو مرتبطة 

البحوث األخرى املتداخلة مع حبث الطالب، والفهم اجليد للمصطلحات املعتمدة، 

طرح اإلشكالية، حيث مىت كان وغري ذلك من األمور اليت حتسن ال حمال من 

ونتائج عملية وعلمية  التساؤل الرئيسي واضحا سيستبع ذلك حتما دراسة دقيقة

 .قيمة

بالنسبة لإلشكاليات الفرعية هناك من يفضل أن تصاغ يف شكل فرضيات 

، غري أن هذا األمر جند بأنه مرتبط أكثر بالدراسات التحليلية للدراسة

جمموعة تساؤالت فرعية  االشكاليات الفرعية هي أن ، واملهم(7)والتجريبية

تنبثق عن اإلشكالية الرئيسية وتغطي كافة جزئيات الدراسة من تساؤالت 

بسيطة، حيبذ يف هذه اإلشكاليات الفرعية أن تكون مركزة يف أقل قدر ممكن من 

 .التساؤالت

 

                                                 
منذر عبد احلميد  .00اخلضريي، مرجع سابق، ص  حممد عبد الغين سعودي وحمسن أمحد (0)

 .22 – 21: الضامن، مرجع سابق، ص ص

Bruno Villalba, Op cit, P 04. 
حممد : أنظر أكثري تفصيال يف املوضوع. 27منذر عبد احلميد الضامن، مرجع سابق، ص  (7)

 .وما بعدها 72أبو نصار وعقلة مبيضني، مرجع سابق، ص  عبيدات وحممد
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 :املوضوع يف البحث أهداف - ز

على الرغم من أهنا عنصر جد يهمل الكثري من الباحثني هذه النقطة، 

راسة ويف استخالص النتائج يف اخلامتة، وأهداف الدراسة مساعد يف تقسيم الد

، حيث حيدد الباحث ما جيب (0)عادة تنبثق من إشكالياهتا الرئيسية والفرعية

كما أهنا توجه الباحث يف مرحلة مجع التوصل إليه من خالل هذه الدراسة، 

ميكن أن تسطر خطة الدراسة العامة، كما وعلى أساس هذه األهداف ، (7)البيانات

 .أهنا تساعد الباحث عند عرض النتائج كما أسلفنا

 :املنهج املتبع يف معاجلة املوضوع -ح 

يف البحث العلمي يف جمال العلوم  ةهناك العديد من املناهج املستخدم

تلف املعلومات احملصل عليها ؛ أي حتليل خمتحليليالنهج امل :القانونية، نذكر منها

 نهجامل .وكذا حتليل النصوص القانونية واألحكام القضائية ومضامينها يف البحث

للوصول بعض اجلزئيات ؛ أي استخالص النتائج من خالل دراسة (0)ستقرائياال

ويستخدم يف  ؛املقارناملنهج  .(1)التعميم أي االنتقال من اجلزء إىل الكلإىل 

                                                 
 .00ذياب البداينة، مرجع سابق، ص  (0)
 .21منذر عبد احلميد الضامن، مرجع سابق، ص  (7)
أمحد عبد الكرمي سالمة، مرجع . 01 – 00: بلقاسم بوذراع، مرجع سابق، ص ص: أنظر (0)

حممد عبيدات وحممد أبو نصار  .09براء منذر عبد اللطيف، مرجع سابق، ص . 01سابق، ص

 .00 – 07: صاحل طليس، مرجع سابق، ص ص. 10ص  وعقلة مبيضني، مرجع سابق،
املؤسسة اجلامعية للدراسات : ، بريوتاملنهج املقارن مع دراسات تطبيقيةعاطف عليب،  (1)

 .وما بعدها 00، ص 7112والنشر والتوزيع، 
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أي اعتماد املقارنة ، (0)لفةاملتشاهبة أو املتناظرة يف جمتمعات خمتدراسة الظواهر 

املنهج ، (7)بالبحث عن أوجه التشابه واالختالف، مثال مقارنة نظام قانوين مع آخر

إتباع طريقة الوصف الدقيق، ومجع كل املعلومات  ؛ والذي نعين بهالوصفي

املتعلقة باملوضوع والربط بني األسباب والنتائج، وحماولة التفسري، للوصول إىل 

ويعرف  ،(2)االسترداديويسمى كذلك باملنهج  (1)ياملنهج التارخي .(0)حل اإلشكال

                                                 
دار الوفاء لدنيا : ، اإلسكندريةحبوث ودراسات: منهج البحث املقارنعبد اجلواد بكر،  (0)

 .وما بعدها 71، ص 7110والنشر، الطباعة 
، القانون املقارن واألنظمة القانونية الكربىعصام جناح، : أنظر تفصيالت املنهج املقارن يف (7)

عاطف عليب، مرجع . وما بعدها 72، ص 7100دار العلوم للنشر والتوزيع، (: اجلزائر)عنابة 

أمحد عبد الكرمي . بعدهاوما  21حممد شليب، مرجع سابق، ص  .وما بعدها 000سابق، ص 

 – 70: براء منذر عبد اللطيف، مرجع سابق، ص ص. وما بعدها 17سالمة، مرجع سابق، ص 

 .وما بعدها 09صاحل طليس، مرجع سابق، ص  .77
حممد عبيدات . 17صاحل طليس، مرجع سابق، ص  .70عاطف عليب، مرجع سابق، ص  (0)

 .12 – 12: صوحممد أبو نصار وعقلة مبيضني، مرجع سابق، ص 
براء منذر عبد اللطيف، مرجع . 10 – 09: أمحد عبد الكرمي سالمة، مرجع سابق، ص ص (1)

عاطف عليب، مرجع . وما بعدها 10صاحل طليس، مرجع سابق، ص . 70 – 77: سابق، ص ص

حممد عبيدات وحممد أبو نصار  .وما بعدها 22حممد شليب، مرجع سابق، ص . 77سابق، ص 

دليل الباحث يف املنهجية عمار بوحوش، . وما بعدها 02مرجع سابق، ص وعقلة مبيضني، 

 – 71: املؤسسة الوطنية للكتاب، د س ن، ص ص: ، اجلزائر17، ط وكتابة الرسائل اجلامعية

 .وما بعدها 011عامر إبراهيم قنديلجي، مرجع سابق، ص  .72
، ص 0922وكالة املطبوعات،  :، الكويت10، ط مناهج البحث العلميعبد الرمحان بدوي،  (2)

000. 
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، حيث أن النقد طريقة واعتماد املوضوع أنبش الفكر تطور تبعيت بأنه املنهج الذي

 .(0)التاريخ خيتلف حتما عن املنهج التارخيي

أن الدراسة القانونية تتميز بعد عرض هذه املناهج، وما ميكن قوله 

خيتار نوع املنهج تبعا لطبيعة املوضوع املراد  وعلى الباحث أنبالطابع املركب، 

ج الوصفي كأن يعتمد املنه. دراسته مع االستعانة بأحد أساليب املناهج األخرى

، لكن نشري إىل أن كل دراسة هلا منهج املقارنة مثالمن أساليب ويستعني بأسلوب 

واحد أساسي ميكن أن نستعمل إىل جانبه بشكل مساعد فقط أسلوبا أو منهجا 

 .آخر

 :التقسيم العام للدراسة –ط 

يوضح الباحث خطته يف شكل فقرة، وال داع إلعادة ذكرها كل ما سبق  بعد

، وهو ما يسمى بالتقسيم العام للدراسة، دون تفصيل للعناوين منفصلةيف ورقة 

عناوين الفصول : الفرعية فيكتفي الباحث يف العادة بأكرب التقسيمات مثال

وتقسيمها إىل مباحث، أو عناوين األبواب وتقسيمها إىل فصول، والبد أن يربر 

 .لذلكالباحث هذا التقسيم إن كانت هناك ضرورة 

للعناصر السابقة إضافة عناصر أخرى على غرار عنصر  ميكن إضافة

، أين يبني الباحث الدراسات اليت سبقته يف معاجلة ذات الدراسات السابقة

، حدود الدراسةميكن أن يضيف  ، كما(7)املوضوع ويبني الفرق بينها وبني دراسته

ويضبطها من حيث الزمان واملكان واألهم من ذلك بيان احلدود املوضوعية 

                                                 
 22مكتبة مدبويل، د س ن، ص : ، القاهرةفلسفة مناهج البحث العلميعقيل حسني عقيل،  (0)

 .وما بعدها
ماهر عبد القادر . 72حممد عبيدات وحممد أبو نصار وعقلة مبيضني، مرجع سابق، ص  (7)

 .70حممد منري حجاب، مرجع سابق، ص  .020حممد، مرجع سابق، ص 
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، وهذا (0)متعلق باإلطار النظري للدراسةكما أن هناك عنصر آخر  .للدراسة

العنصر يدرج يف احلالة اليت يكون املوضوع حيتاج لنظريات أساسية تعترب 

منطلقات ضرورية للدراسة، أو إذا كان البحث تطبيقي يف أصله، وغري ذلك من 

 .احلاالت

 

 :تحرير خاتمة الدراسة - 0

مجلة من النقاط األساسية، بداية يقع على الباحث  (7)تتضمن اخلامتة

، ضرورة اإلجابة عن اإلشكالية الرئيسية للدراسة وخمتلف اإلشكاليات الفرعية

، كما يبتعد عن (0)ويبتعد الباحث عن ما أورده يف ملخصات الفصول السابقة

هتميش اخلامتة ونقلها مراجع أخرى، ألهنا كاملقدمة جيب أن تكون جمهودا 

  .خالصا للباحث

تسجل يف اخلامتة أهم النتائج املتوصل إليها من خالل البحث يف شكل كما 

من خالهلا نقاط الضعف يف القانون أو خالصة املقارنة بني يبني  ،(1)مركزة نقاط

 .قوانني خمتلفة، وغري ذلك من النتائج

                                                 
 .وما بعدها 90ذياب البداينة، مرجع سابق، ص : أنظر (0)
توحي وكأن " خامتة"، حيث أن عبارة "نتائج الدراسة"هناك من يفضل استعمال عبارة  (7)

الباحث يقم بكتابة حبث انشائي عليه أن خيتتمه، أما نتائج الدراسة كعبارة فإهنا توحي بأن 

الذي قدمه إىل نتائج ميكن اإلفادة منها، حيث الباحث قد استطاع أن يصل من خالل البحث 

: أنظر. أن نتائج الدراسة ختتلف حتما عن ملخص الدراسة، وهذا طرح مستحسن يف تقديرنا

 .020 – 021: ماهر عبد القادر حممد، مرجع سابق، ص ص
 .21حممد عثمان اخلشت، مرجع سابق، ص  .012علي مراح، مرجع سابق، ص  (0)
 .02عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، مرجع سابق، ص  (1)
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سواء العلمية أو  قتراحاتاال كما يضمن الباحث خامتة عمله جبملة من 

، ويبتعد عن االقتراحات (0)القانونيةالعملية، اليت متكن من حتسني املنظومة 

جيعل اقتراحاته عملية من و...( ضرورة إعادة صياغة القانون)العامة من مثل 

 : "...".على النحو التايل... من القانون ... ضرورة إعادة صياغة املادة )مثل 

، حبكم أنه اطلع (7)كما ميكن للباحث أن يتم خامتته بفتح آفاق للدراسة

 ثولبح كون انطالقةتميكن أن  على الكثري من التفاصيل املتعلقة مبوضوعه واليت

 .ةجديد

 

 :إضافة مالحق للدراسة - 9

وهي وثائق تكميلية ، عادة بالبحث تلحق اليت الوثائق هي املالحق إن

. (0)اهلامشومساعدة يف البحث تتسم بالطول الذي ال يسمح بإدراجها يف املنت أو 

كما قد تشتمل املالحق على جداول أو أشكال، أو موافقات رمسية إلجراء 

تكون قرارات أو  كما ميكن أن. (1)الدراسة، وقد تكون وثائق تارخيية أو شخصية

                                                 
 .01براء منذر عبد اللطيف، مرجع سابق، ص  (0)

(7)
 Bruno Villalba, Op cit, P 08. La rédaction d’un mémoire : guide pratique pour 

l’étudiant, Op cit, P 06. 

 .21حممد عثمان اخلشت، مرجع سابق، ص : أنظر كذلك
عبد الوهاب  .022علي مراح، مرجع سابق، ص . 091طليس، مرجع سابق، ص صاحل  (0)

 .022 – 022: أبو سليمان، مرجع سابق، ص ص إبراهيم

Bruno Villalba, Op cit, P 60. 
تقنيات : كيف تعد رسالة دكتوراهأومربتو إيكو، . 12ذياب البداينة، مرجع سابق، ص  (1)

اجمللس األعلى : ، القاهرة09علي منويف، ط : ترمجة، والدراسة والكتابة وطرائق البحث

 =غري أن هناك من يرى بأن. 22كمال اليازجي، مرجع سابق، ص . 771، ص 7117للثقافة، 
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غري أن املالحظ على حبوث الطلبة أن مالحقها يف ، (0)اجتهادات أو أحكام قضائية

وهذا النوع من املالحق االتفاقيات، والنصوص القانونية : مثالالعادة تتضمن 

يف الوقت  سهولة احلصول عليهايف إدراجه يف البحوث بالنظر إىل  مرغوبغري 

احملاضر فيمكن للباحث إدراج بعض الوثائق مثل ، الراهن، ملا توفره االنترنت

على املهم منها ويقتصر األمر فقط ، ...أو التعليمات الداخلية واملستخرجات

ذات االرتباط الوثيق  ويشترط فيها أن تكونواليت قد يعسر احلصول عليها، 

 ترقم أن وجيب ،تعمل باإلشارة إليها يف صلب الدراسة، وجيب أن تس(7)بالبحث

 عند كمرجع اهلامش يف وتذكر ،... III قمر امللحق ،II رقم امللحق ،I رقم امللحق من

 مضموهنا ويوضح البحث، من فيها الواردة الصفحة رقم ذكر مع ملضموهنا، اإلشارة

كما جيب االنتباه إىل ضرورة حذف الصفات واألمساء  .(0)عنوان شكل يف

واإلمضاءات واخلتم، إذا كان يف ذلك مساسا خبصوصية معينة، ذلك أن البحوث 

العلمية عادة ما تنشر، وهو ما قد يشكل تشهريا غري مرغوب أو كشفا هلويات أو 

 .أمساء ألشخاص أو هيئات ال يفترض االطالع عليها

 

                                                                                                                        

املالحق من جداول وأشكال ورسوم وغريها تعترب جزء من البحث، ومن اخلطأ إدراجها كملحق =

ألن هذا األخري هو عبارة عن جزء ال يعترب جزء من البحث، لكن الباحث بعد  بالرسالة،

انتهائه من البحث، انتبه إىل وجود معطيات جديدة أو أفكار متصلة ببحثه من قريب أو من 

ماهر : أنظر تفصيال هلذا التوجه يف: بعيد، ومل يرد أن يفوته التنبيه إليها، فيلحقها ببحثه

 .027جع سابق، ص عبد القادر حممد، مر
(0)  Edith Jaillardon et Dominique Roussillon, Op cit, P 130. 

 .22حممد عثمان اخلشت، مرجع سابق، ص : أنظر (7)

Michel Beaud, Op cit. P 102. 
 .22عثمان اخلشت، مرجع سابق، ص  حممد (0)
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 :دراسةمصادر ومراجع ال - 01

 باللغة املراجع مث العربية باللغة واملراجع املصادر بتوثيق الباحث يبدأ

؛ وهي تلك (0)أوال املصادر بتقييد ونبدأ ،(أخرى لغة أو الفرنسية اللغة) األجنبية

املؤلفات اليت مل تقتبس من غريها، واليت تعد األصل بالنسبة للمادة العلمية 

، وذلك مثل القرآن الكرمي، وكتب احلديث والفقه، واملعاجم (7)وتنشرها ألول مرة

املؤلفات  من والقواميس كمعجم لسان العرب البن منظور، بينما هناك من يعتربها

، وهي تلك املؤلفات (0)مث تليها املراجع. القدمية جدا، اليت تعد من التراث العلمي

 وتقييدها، (1)ة العلميةاليت اقتبست عن غريها، وال ميكن اعتبارها أصال للماد

، وهذا دون تقييد أية تعليقات عند عرض للهوامش تقييدها طريقة بنفس يكون

                                                 
. 020سابق، ص صاحل طليس، مرجع  .29براء منذر عبد اللطيف، مرجع سابق، ص : أنظر (0)

 .770أومربتو إيكو، مرجع سابق، ص 
وما  11أمحد شليب، مرجع سابق، ص . 12عبود عبد اهلل العسكري، مرجع سابق، ص  (7)

 .بعدها
وما  12أمحد شليب، مرجع سابق، ص . 027 – 020: صاحل طليس، مرجع سابق، ص ص (0)

 .وما بعدها 22أومربتو إيكو، مرجع سابق، ص . بعدها
من يرى بضرورة استبعاد بعض األنواع من املراجع يف القائمة النهائية، اليت يفضل  هناك (1)

املعاجم اللغوية، املوسوعات : أن تتضمن مسامهة موضوعية مباشرة يف البحث على غرار

العامة، الفهارس التشريعية، املعاجم املفهرسة، كتب طرق البحث، املراجع اليت اطلع عليها 

 – 020: علي مراح، مرجع سابق، ص ص: أنظر. غري مفيدة يف البحثالباحث لكنها كانت 

021. 
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، والفرق أن ال يكتب رقم اهلوامش، وكذا الصفحات ويستثىن (0)واملراجعاملصادر 

 .(7)من ذلك اجملالت؛ إذ ينبغي ذكر الصفحات اليت ورد فيها املقال املقتبس منه

كيفية تقسيم وترتيب وعرض قائمة املصادر  وسوف نبني فيما يلي

 :واملراجع املعتمدة يف البحوث العلمية

 :املصادر/  أوال

...ورش برواية أو حفص برواية ،الكرمي القرآن - 0

...والقواميس املعاجم -  7

 ،(الدولية االتفاقيات) الدويل بالتشريع ونبدأ: القانونية النصوص - 0

 إليها ويضاف. القرارات املراسيم، األوامر، القوانني، مث الدستور: الداخلي مث

 وترتيب مجع عن عبارة أو املواد، على ومالحظات تعليقات حتمل اليت التقنيات

.تتناوله اليت املوضوع حسب على وتنظيمها متفرقة ومراسيم قوانني عدة

 من صدورها تاريخ حسب زمنيا ترتيبا بينها فيما النصوص هذه وترتب

 .األحدث إىل األقدم

 :العربية باللغة املراجع/  ثانيا

:الكتب - أ

، كغريها من املراجع األجبدية احلروف حسب ترتب :العامة الكتب

 أ،) اهلجائية أو ،(ضظ  ثخد، قرشت، سعفص، كلمن، حطي، هوز، أجبد،) األخرى،

                                                 
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، مرجع  .021ماهر عبد القادر حممد، مرجع سابق، ص  (0)

 .000سابق، ص 
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، مرجع . 022القادر حممد، مرجع سابق، ص  ماهر عبد (7)

أمحد بدر، مرجع سابق، ص . 010مان اخلشت، مرجع سابق، ص حممد عث. 011سابق، ص 

710.  
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 ن، م، ل، ك، ق، ف، غ، ع، ظ، ط، ض، ص، ش، س، ز، ر، ذ، د، خ، ح، ج، ث، ت، ب،

والشيء نفسه بالنسبة للمراجع باللغات األجنبية،  ،(0)ألمساء املؤلفني (ي و، ه،

.(7)(a, b, c,…z)فإهنا ترتب حسب الترتيب 

 من خاصة بصفة املوضوع تناولت اليت الكتب وهي :املتخصصة الكتب

.فيه وفصلت أغلبها أو نواحيه مجيع

 وجود أو واحد، لكتاب مؤلفات عدة استعمل حال يف أنه اإلشارة وجتدر

 البيانات وتكتب واحدة، مرة املؤلف ولقب اسم يكتب واحد، لكتاب أجزاء عدة

 صدور تاريخ أو األجزاء ترتيب حسب وذلك بالعناوين، بدءا بالكتب املتعلقة

بوضع خط أفقي يف بداية تقييد  ، ويستعاض عن اسم املؤلف ولقبهالكتب هذه

يف بعض الطرق من إعادة كتابة االسم مرة املرجع الثاين، كما أنه ال يوجد مانع 

 :أنظر يف شرح ما سبق النموذج التايل .(0)أخرى

دار النهضة : ، القاهرةاحلماية اجلنائية لألطفالشريف سيد كامل،  – 011

 .7110العربية، 

التعليق على قانون العقوبات الفرنسي اجلديد القسم ــــ، ـــــــــــــــــــ - 010

 .0990دار النهضة العربية، : القاهرة، العام

 

                                                 
وهناك . 20براء منذر عبد اللطيف، مرجع سابق، ص . 22عمار بوحوش، مرجع سابق، ص  (0)

صاحل طليس، مرجع سابق،  :أنظر. من يرى بأن الترتيب يكون حسب االسم العائلي للمؤلفني

 .000مرجع سابق، ص  عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، .020ص 
(7)  Bruno Villalba, Op cit, P 08. 

عمار . 021صاحل طليس، مرجع سابق، ص  .21براء منذر عبد اللطيف، مرجع سابق، ص  (0)

 .22، ص بوحوش، مرجع سابق
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:واملذكرات الرسائل - ب

، املاجستري نقوم بتسجيل مذكرات مثبداية  الدكتوراه أطروحات وتسجل

.مع بيان املنشور منها وغري املنشور

 جملةاملقاالت املنشورة يف  مثل وذلك :املنشورة العلمية املقاالت – ج

 املعهد جملة والتنمية، العمل جملة واإلنسانية، االجتماعية للدراسات األكادميية

 القانونية، والبحوث الدراسات جملة لإلدارة، العليا املدرسة جملة للعمل، الوطين

 اهلوامش، يف املتبعة الطريقة بنفساملقاالت  توثقوغريها من اجملالت العلمية، و

 املقاالت تعددت إن خاصة املقال كاتب ولقب اسم على اجمللة عنوان ويسبق

 بدايته من املقال فيها ورد اليت اجمللة صفحات أرقام وحيدد منها، املقتبس

.كما ميكن أن يسبق اسم املؤلف على عنوان املقال .لنهايته

.الدراسية واألعمال امللتقيات - د

مع ذكر الصفحات اليت  وتكتب بنفس الطريقة اليت تكتب هبا يف التهميش،

 .يتشكل منها املقال يف حال نشر أعمال امللتقيات والندوات

 :القضائية األحكام - هـ

 معوتدون بنفس طريقة التهميش، سواء كانت هذه األحكام منشورة 

 .بدوهنا أو تعليقات

 :الوثائق – و

وميكن أن تقسم حبسب جهات إصدارها يف  وتسجل بنفس طريقة هتميشها،

ات دولية أو جهات داخلية، رمسية أو غري رمسية، حال ما كانت صادرة عن منظم

 ...حكومية أو غري حكومية

 :مقاالت االنترنت –ز 

 .وتكتب بنفس طريقة اهلوامش، مع بيان الصفحات إذا كان ذلك ممكنا
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 :اجلرائد - ح

 النهار أو اخلرب كجريدة ؛أسبوعية أو شهريةأو  يومية اجلرائد سواء كانت

 اإلفادة ميكن أنه من بالرغم مراجع، يعتربها ال من هناك، غري أن ...الشروق أو

.خصوصا يف جمال التصرحيات واإلحصائيات وغريها االستئناس سبيل على منها

 :األجنبية باللغة املراجع/  ثالثا

 حبثه، إلثراء األجنبية باللغة املراجع على الباحث يعتمد أن ويفضل

 وهي ،(األقل علىأو اإلجنليزية  الفرنسية باللغة املراجع) قيمته يف والزيادة

 مث باالسم ونبدأ العربية، باللغة املراجع تقييد يف املعتمدة الطريقة بنفس تقيد

، مث ندرج بقية البيانات Majuscule كبري حبجم باحلروف يكتب الذي اللقب

 :(0)التايلعلى الشكل 

(1)
 CAMERLYNCH G.H. & GERARD Lyon Caen,  Droit du travail , 8ème édition, 

Dalloz, Paris, 1976. 

 :(7)التايليف املراجع باللغات األجنبية على النحو  الترتيب ويكون

A. Ouvrages généraux 

B. Ouvrage spéciaux 

C. Revues 

D. Thèses et Mémoires 

E. Journaux 

F. Dictionnaires 

G. Lois et Jurisprudences 

H. Internet. 

                                                 
(0)  Michel Beaud, Op cit. P 93 et P 105. 

 .22عمار بوحوش، مرجع سابق، ص : أنظر ذات الطريقة يف

(7)  Michel Beaud, Op cit. P 107. 
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هذه طريقة من طرق ترتيب املراجع األكثر شيوعا، كما أن هنا طرقا 

 .(0)االعتماد عليهاأخرى يف الترتيب ميكن للباحث 

 

 :إدراج فهرس الدراسة - 00

 يبدأ والترقيم الصفحة، برقم مرفقا البحث لعناصر تبيان هو الفهرس إن

يتم آلية، اإلهداء، وكلمة الشكر فال املتضمنة لالصفحات املقدمة أما  من

وجيب أن يبني الفهرس كل عناصر املوضوع بالتفصيل مرفقا  ،(7)هاميترق

، وجيب أن حيافظ الباحث على نفس صياغة العناوين املوجودة يف بالصفحة

؛ ألنه من خالل قراءة الفهرس فقط يتبني كل ما تناوله البحث من (0)الدراسة

وجتدر اإلشارة إىل أن الواجهات اليت تسبق  .املدرجة ل العناوينعناصر، من خال

يف  كل جزء من البحث وتتضمن حتديد اجلزء وعنوانه حتسب لكن ال ترقم

 .(1)البحث

                                                 
 .00عمار بوحوش، مرجع سابق، ص  .022 – 022: علي مراح، مرجع سابق، ص ص (0)
وجتدر اإلشارة أن اإلهداء وكلمة الشكر تترك حرية وضعهما من عدمه للباحث، شرط  (7)

. 01 – 79: ذياب البداينة، مرجع سابق، ص ص: أنظر. عدم اإلطالة يف حال استعملهما

ماهر عبد القادر حممد، مرجع . 029 – 020: د عبد الكرمي سالمة، مرجع سابق، ص صأمح

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، . 22حممد منري حجاب، مرجع سابق، ص  .021سابق، ص 

 .071مهدي فضل اهلل، مرجع سابق، ص  .020مرجع سابق، ص 
 .772أومربتو إيكو، مرجع سابق، ص  (0)
 .22مرجع سابق، ص  كمال اليازجي، (1)
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كما نشري إىل أنه إىل جانب فهرس املوضوعات هناك أنواع أخرى من 

مثل فهرس اجلداول، فهرس األعالم، فهرس اآليات واألحاديث،  ،(0)الفهارس

، وهذا يف احلالة اليت يستعمل فيه الباحث (7)يضاف إىل ذلك قائمة املختصرات

 .رة لعبارات طويلة أو متكررة بشكل دائمصرموزا خمت

وموضع الفهرس من الدراسة حمل خالف بني من يذهب إىل وضعه يف 

معمول به يف املراجع اإلجنليزية، ومنها من يدرج بداية الدراسة، مثلما هو 

الفهارس يف هناية الدراسة مثلما هو احلال يف البحوث بالفرنسية، وهو األمر 

 .(0)العربيةالذي درج عليه العمل يف أغلبية املصنفات والبحوث 

 

 :ملخص الدراسة - 07

الباحث من خالل امللخص ما تناوله يف مقدمة حبثه، واإلشكال  يوضح

اخلطة املقترحة لإلجابة عنه، ومضمون و، األساسي الذي تدور حوله الدراسة

يكون  حبثه معتمدا على التلخيص، بالتركيز على املهم منه فقط، مراعيا أن

 أن بذوحي على العموم، الواحدة الصفحة امللخص ال يتجاوز ،(1)امللخص خمتصرا

ونشري إىل أن هناك  .أخرى أجنبية ولغة العربية: بلغتني امللخص إدراج يتم

                                                 
(0)  Michel Beaud, Op cit. P 115. 

حممد منري حجاب، مرجع . وما بعدها 21حممد عثمان اخلشت، مرجع سابق، ص : أنظر أيضا

 .وما بعدها 22سابق، ص 
 .02حممد منري حجاب، مرجع سابق، ص  .029 – 022: علي مراح، مرجع سابق، ص ص (7)
ماهر عبد القادر حممد، مرجع سابق، . 027سابق، ص  أمحد عبد الكرمي سالمة، مرجع (0)

 .772 – 772: أومربتو إيكو، مرجع سابق، ص ص .020 – 021: ص ص
 .70خري اهلل عصار، مرجع سابق، ص  (1)
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جامعات أخرى تضيف على ما سبق يف ملخص الدراسة، ضرورة إدراج منهجية 

إضافة إىل عنوان الدراسة، اسم وعنوان  الدراسة والنتائج املتوصل إليها،

 .(0)أخرىالباحث وخمتصر درجته العلمية، واسم املؤسسة العلمية وعناصر 

 

 :التصميم النهائي للدراسة - 00

 (7)ألوان وال رسومات وال أشكال دون كاملة البيانات وتتضمن :الدراسة واجهة -0

 ذكر عدم يفضل البعض أن إىل اإلشارة وجتدر ،(10 النموذج يف مبني هو كما)

 وثيقة ليست املذكرة كون ،"الشعبية الدميقراطية اجلزائرية اجلمهورية" عبارة

 الصفة إلسباغ لوحدها تكفي ال العبارة هذه ألن نظر فيه قول ولكنه إدارية،

 اخلتم) اإلدارية السلطة صاحب توقيع من البد بل الوثيقة على الالإدارية

 فيها نشر اليت الدولة يتنب خالهلا من أنه ذلك على زد ذلك، لتحقيق( أساسا

 .فقط الوزارة اسم ذكر لذلك يكفي ال إذ البحث

                                                 
منذر عبد احلميد  .00 – 02: ذياب البداينة، مرجع سابق، ص ص: أنظر أكثر تفصيال (0)

لرسائل واألطروحات اجلامعية يف جامعة دليل كتابة ا .712سابق، ص  الضامن، مرجع

 .092أمحد بدر، مرجع سابق، ص  .12، مرجع سابق، ص الريموك

Edith Jaillardon et Dominique Roussillon, Op cit, P 126. 
 019: ماهر عبد القادر حممد، مرجع سابق، ص ص: أنظر بيانات الواجهة ومناذج عنها يف (7)

دليل كتابة الرسائل واألطروحات اجلامعية يف  .000سابق، ص طليس، مرجع  صاحل .021 –

عمار . 21حممد منري حجاب، مرجع سابق، ص  .10، مرجع سابق، ص جامعة الريموك

عبد الوهاب إبراهيم أبو . 000أمحد شليب، مرجع سابق، ص . 00بوحوش، مرجع سابق، ص 

 .020 - 021: سليمان، مرجع سابق، ص ص

Bruno Villalba, Op cit, P 60. Edith Jaillardon et Dominique Roussillon, Op cit, P 125. 
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 (.10 النموذج يف مبني هو كما) الواجهة ورقة عن نسخة - 7

ناسب املوضوع، وهذا على آية قرآنية أو حديث نبوي شريف، أو قول مأثور ي - 0

 .اخليار

 .إهداء - 1

 .شكر وعرفان كلمة - 2

 (.17كما هو مبني يف النموذج )قائمة املختصرات إن وجدت  - 2

 .واجهة املقدمة - 2

  .(0)املقدمةنص  - 0

متهيد )تفصيل الفصل األول )اجلزء األول من البحث، مع عنوانه  واجهة - 9

للفصل، اإلشكال املعاجل فيه، مث تبدأ يف معاجلة املباحث إذ ملا تنتهي من الفصل 

يف خالصة الفصل األول و. األول، تبدأ يف الفصل الثاين يف ورقة منفصلة عنه

 .متهيد وخالصة ، ولكن هذا دون كتابة لفظ(ضرورية الربطفقرات )األخري 

التفصيل يف الفصل الثاين )واجهة اجلزء الثاين من البحث مع عنوانه  - 01

وهكذا (. متهيد، إشكال فرعي، خالصة)بنفس الطريقة املعتمدة يف الفصل األول 

 .إىل هناية التقسيم املعتمد يف الدراسة

 .خامتة البحث يف ورقة منفصلة - 00

، امللحق Iامللحق رقم : حتديد عنواهنا إن أمكنالبد من ترقيمها و: املالحق - 07

 .وتسبق بالواجهة... IIرقم 

 (.واجهة على اخلياروتسبق ب)ئمة املصادر واملراجع، قا - 00

                                                 
 .وما بعدها 22منذر عبد احلميد الضامن، مرجع سابق، ص : املقدمة يف أنظر عناصر (0)

Edith Jaillardon et Dominique Roussillon, Op cit, P P 126 – 127. 
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 (.واجهة على اخليارويسبق ب)الفهرس  - 01

 .(0)ملخص الدراسة – 02

حيث أن  مع مالحظة أن هذا التقسيم هو جمرد منوذج توضيحي فقط،

هناك تقسيمات أخرى ميكن االعتماد عليها، يستطيع الطالب الرجوع إليها من 

.خالل كثرة املطالعة، خصوصا ما تعلق منها باملقاالت والرسائل األكادميية

                                                 
براء منذر عبد اللطيف، مرجع سابق، ص : مناذج من خطوات البحث األكادميي يف أنظر (0)

منذر عبد احلميد الضامن، . وما بعدها 000صاحل طليس، مرجع سابق، ص  .17 – 10: ص

 .وما بعدها 00حممد منري حجاب، مرجع سابق، ص . 702 – 702: مرجع سابق، ص ص

Bruno Villalba, Op cit, P 60. et V. La rédaction d’un mémoire : guide pratique pour 

l’étudiant, Op cit, P 60. Edith Jaillardon et Dominique Roussillon, Op cit, P 128. 
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  :الدراسة واجهة :10 نموذجال

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 قسم الحقوق

 

 

 

 

 

 ...ختصص احلقوق يف ... شهادة لنيل خترج (رسالة أو أطروحة) مذكرة

 

 : إشراف حتت                                                                                                                              :       الباحث إعداد من 
 ورتبته املشرف ولقب اسم                                                      الباحث ولقب اسم       

 :(1)كونة منتأمام جلنة املناقشة امل

 رئيسا هبا يعمل اليت اجلامعية املؤسسة العلمية رتبته العضو ولقب اسم

 ومقررا مشرفا هبا يعمل اليت اجلامعية املؤسسة العلمية رتبته العضو ولقب اسم

 ممتحنا هبا يعمل اليت اجلامعية املؤسسة العلمية رتبته العضو ولقب اسم

 ممتحنا هبا يعمل اليت اجلامعية املؤسسة العلمية رتبته العضو ولقب اسم

 : ......../........اجلامعية السنة

                                                 
حتدد جلنة املناقشة من قبل مسؤويل التخصصات ومسؤول الشعبة بالتنسيق مع رئيس  (1)

املذكور أعاله،  027من القرار  01 املادة وفقا ملا جاء يفالقسم بالنسبة ملذكرات املاستر 

، (من ذات القرار 00رئيس، ومشرف وممتحن وفقا للمادة )وتتشكل يف اللجنة من ثالثة أعضاء 

بالنسبة ملناقشة أطروحة  21بالنسبة ملناقشة مذكرة املاجستري ، واملادة  12وأرجع للمادة 

 .لذكرالسالف ا 721 – 90الدكتوراه، من املرسوم التنفيذي 

 عنوان الدراسة

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

- 20 - 

 

 :قائمة المختصرات: 17النموذج 

هذه بعض املختصرات األكثر استعماال يف جمال البحوث القانونية، وهناك 

وحيافظ على استعمال  .(0)اختصارات أخرى عديدة تتنوع بتنوع جمال البحث

العبارة املختصرة منذ بداية البحث إىل هنايته، كما أهنا ال تستعمل يف 

ل وجيب على الباحث أن حيصر ويضيق من جمال استعما، (7)العناوين

ونشري إىل الترتيب األجبدي مطلوب كذلك االختصارات إىل أقل عدد ممكن، 

لتسهيل البحث عن الكلمة املختصرة، وفيما يلي بعض النماذج التوضيحية عن 

 .كيفية استعمال جداول االختصارات وترتيبها

 :املختصرات بالعربية بعض/ أوال 

 طبعة ط جزء ج

 ميالدي م جريدة رمسية ر.ج

 قانون إجراءات جزائية ج. إ . ق  ديوان مطبوعات جامعية ج.م.د

 قبل امليالد ق م دون سنة نشر ن.س.د

 قانون مدين فرنسي ق م ف دون دار نشر ن.د.د

 قانون عقوبات مصري ق ع م دون طبعة ط.د

 غرفة جزائية غ ج هجري هـ

                                                 
صاحل طليس، مرجع سابق، ص . وما بعدها 009أمحد عبد املنعم حسن، مرجع سابق، ص  (0)

حممد عثمان اخلشت، . 702 – 702: أومربتو إيكو، مرجع سابق، ص ص. 000 – 007: ص

 .002 – 002: مهدي فضل اهلل، مرجع سابق، ص ص .وما بعدها 20 مرجع سابق، ص

Edith Jaillardon et Dominique Roussillon, Op cit, P 141. 
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، مرجع سابق، . 00حممد منري حجاب، مرجع سابق، ص  (7)

 .021 – 020: ص ص
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 :املختصرات بالفرنسية بعض/ ثانيا 

article art. Madame Mme. 

alinéa al. abréviation du latin opere 

citato dans l’ouvrage précité 

op. cit. 

abréviation du latin confer cf. Organisation des nations unies ONU 

Docteur Dr. Organisation du traité de 

l’Atlantique Nord 

Otan 

abréviation du latin ibidem «ici-

même» 

ibid. P …et suivantes Pet s. 

plus bas, pour envoyer à une 

page ultérieure 

Infra. 

(latin) 

«plus haut», envoyer à une 

page antérieure de l’ouvrage 

supra. 

(latin) 

Monsieur M. … … 

 :باإلجنليزيةاملختصرات  بعض/ ثانيا 

note n. article art. 

no date n.d. chapter chap. 

no name n.n edition ed. 

page p. bellow infra. 

Volume v. line l. 
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 ـــــــــ  جامعة محمد خيضر بسكرةـالقضائي على حركة التشريع ــــــمخبر أثر االجتهاد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحور الثاني

بعض األخطاء الشائعة في البحوث 

 العلمية
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 بعض األخطاء الشائعة في البحوث العلمية :المحور الثاني

من خالل جتربتنا يف اإلشراف واملناقشات العلمية يف مستويات عدة، ومن 

وكذا ما يركز عليه  (0)جيةوالباحثني يف املنهخالل ما يبديه السادة األساتذة 

توجه لطلبة اليت ، يف املناقشات العلمية الزمالء من مالحظات منهجيةاألساتذة 

قا أو حىت على مستوى مناقشات احلقوق إن على مستوى املاستر أو املاجستري ساب

أطروحات الدكتوراه، مجعنا مجلة من األخطاء اليت عادة ما يقع فيها الطلبة 

 :ما يليداد مذكراهتم ورسائلهم نوجزها فيوالباحثون يف جمال احلقوق عند إع

 :األخطاء الشكلية الشائعة – أ

بسهولة، تفاديها هناك العديد من األخطاء الشكلية اليت ميكن للطلبة 

 :وإعفاء جلان املناقشة من إثارهتا، ولعل أهم هذه األخطاء ما يلي

 :األخطاء اللغوية - 0

تعلق األمر سواء تتعدد األخطاء من الناحية الشكلية يف لغة البحث، 

، فيما تعلق بالتأنيث والتذكري، اإلمالئية أو النحوية أو التركيبيةباألخطاء 

وآخرها، وكتابة  واهلمزة يف أول الكلمة ووسطها والعطف،، واجلمع والتثنية

كما ، أو ما يسمى باإلشارات الفاصلة عدم احترام إشارات الضبطكذا و، األعداد

وهذا يف اللغات املعتمدة يف ، (7)األسلوبيف ركاكة يف بعض األحيان أن هناك 

                                                 
أمحد عبد املنعم حسن، : أنظر أخطاء أخرى ترتكب يف البحوث وتصنيفاهتا املختلفة يف (0)

حممد منري حجاب، . 12خري اهلل عصار، مرجع سابق، ص . وما بعدها 27مرجع سابق، ص 

 .وما بعدها 49عمار بوحوش، مرجع سابق، ص . وما بعدها 22مرجع سابق، ص 
 22حممد عثمان اخلشت، مرجع سابق، ص . 21منذر عبد اللطيف، مرجع سابق، ص  براء (7)

 =عبود عبد اهلل .وما بعدها 050أمحد عبد الكرمي سالمة، مرجع سابق، ص . وما بعدها
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، وميكن للطالب (العربية والفرنسية يف اجلزائر بشكل أساسي)البحوث عموما 

تفادي مثل هذه األخطاء من خالل مراجعة العمل أكثر من مرة قبل إخراجه يف 

 .(0)لغوينسخته النهائية، كما ميكنهم الرجوع إىل مصحح 

 :عدم الربط بني الفقرات – 7

الربط املنطقي واملنهجي بني من الواجب على الباحث أن حيدث نوعا من 

غري أن املالحظ ، (7)خمتلف أجزاء البحث سواء الكربى أو حىت الفقرات اجلزئية

، فإننا نلمس يف كثري من البحوث، ونتيجة لعدم املراجعة املتكررة من قبل الباحث

وخمتلف عناصر البحث، حيث ينتقل نوعا من عدم الربط بني فقرات البحث 

آخر ومن فقرة ألخرى دون ربط منهجي بني األفكار  الباحث من عنصر إىل

املوجودة يف البحث، مما جيعل عملية مراجعة العمل وفهم مضامينه غاية يف 

الصعوبة، وقد يؤثر هذا األمر يف الكثري من األحيان على املعىن املراد الوصول 

 .إليه

 

 

                                                                                                                        

 717سابق، ص  عامر إبراهيم قنديلجي، مرجع .وما بعدها 94العسكري، مرجع سابق، ص =

 .وما بعدها 94مهدي فضل اهلل، مرجع سابق، ص . وما بعدها
(0)  La rédaction d’un mémoire : guide pratique pour l’étudiant, Op cit, P 03. 

 – 025: صاحل طليس، مرجع سابق، ص ص .067أمحد عبد الكرمي سالمة، مرجع سابق، ص 

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، مرجع سابق، . 97ص  خري اهلل عصار، مرجع سابق،. 026

 .059 – 052: ص ص

(7)
 La rédaction d’un mémoire : guide pratique pour l’étudiant, Op cit, P 03. 

 .91مهدي فضل اهلل، مرجع سابق، ص : أنظر كذلك
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 :العناوين املبتورة – 2

الفقرات اليت تتبعها، كأن يكون وهي العناوين اليت ال تعرب على مضامني 

، ("شروطها: الفرع األول"أو . ماهيتها :الثاين املطلب): العنوان على الشكل التايل

فهذه العناوين ال تؤدي الغرض الذي وجدت من أجله وال حتقق مبدأ الكفاية 

إيصال معىن الذاتية للعنوان، حيث جيب أن يكون العنوان كاف بذاته على 

 .(0)حوهلاللقارئ حول الفكرة اليت يدور 

 :العناوين العائمة – 9

وهي تلك العناوين اليت ال ترقيم هلا، حيث جندها عادة خارجة عن سياق 

العناوين اليت تتوسطها، ومثاهلا أن جتد عنوانا مسبوقا بنجمة أو مطة أو مكتوب 

ترقيم، وهذا النوع من يف وسط الصفحة خبط يدل على أنه عنوان لكنه بدون 

 تقسيممن قبل الباحث يف منهجي العناوين يدل داللة قطعية على عدم حتكم 

البحث، حيث أن العناصر انفلتت منه وال يستطيع تصنيفها ضمن عنوان أساسي 

 .معني

 

 

                                                 
جمموع الكلمات اليت تأيت يف أعلى املادة وتدل على " :إن التعريف البسيط للعنوان هو (0)

وعنوان "، وهو ال يبتعد كثريا عن املفهوم اللغوي للعنوان، الذي جاء يف تعريفه بأنه، "حمتواها

حسني  .96حممد منري حجاب، مرجع سابق، ص : أنظر" كل شيء ما يستدل به عليه ويظهره

جملة جامعة القدس املفتوحة ، "ته ونتائجهخطته وأصال: البحث العلمي"مطاوع الترتوري، 

أمحد بن : ويف التعريف اللغوي أنظر. 99، ص 7101، حزيران 71، العدد لألحباث والدراسات

دار احلديث، : ، القاهرةاملصباح املنري معجم عريب عريبحممد بن علي الفيومي املقري، 

 .، ص 7119
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 :عناوين الدراسةعدم إدراج متهيد بعد  - 5

حياول فيه بيان إذ جيب على كل باحث أن يتبع كل عنوان بتمهيد بسيط 

الفكرة اليت يدور حوهلا العنوان بشكل عام، كما يبني العناوين الفرعية اليت 

تتبع هذا العنوان ولو يف فقرة بسيطة، وقد أشرنا سلفا إىل أن حجم التمهيد 

 .خيتلف حبسب حجم العنوان

 :ترك الفراغات عند االنتقال بني العناوين الفرعية – 6

البحث األكادميي ومن الناحية اجلمالية الشكلية والفراغات ال تترك يف 

إال بعد االنتهاء العناوين الكربى، على غرار االنتهاء من دراسة باب أو فصل، أما 

 .االنتقال بني املباحث واملطالب وما دوهنا فال داعي لترك مثل هذه الفرغات

 :االعتماد على مرجع واحد يف صفحات متتابعة – 2

حوث تتضمن مرجعا واحدا يف صفحات متتابعة، حيث جند أن بعض الب

وهذا األمر يعرب عن ضعف يف استعمال املراجع، وهناك من يذهب إىل أن مثل 

هذا اخلطأ فيه مساس باألمانة العلمية، ويف نفس السياق جند أن البحوث 

املمتازة هي البحوث اليت جند أن اهلوامش فيها ال تستند إىل مرجع واحد، بل 

مش الواحد عدة مراجع معتمدة تتناول نفس الفكرة أو تتبىن نفس جند يف اهلا

ما يعرب على أن الباحث بلور فقرات حبثه  ، وهذا(0)املسألةالرأي أو تعاجل ذات 

 . بعد الرجوع إىل عديد املصادر، وأنه مل يأخذ فكرته من أول مرجع صادفه

 :االعتماد على هتميش أرقام املواد – 9

يتميز عن غريه من فروع العلوم  العلوم القانونيةاملعلوم أن حقل 

االجتماعية باعتماده بشكل أساسي على النص القانوين، إذا تنصب الدراسات 

                                                 
 .069القادر حممد، مرجع سابق، ص  ماهر عبد (0)
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حول حتليله ومقارنته مع غريه من النصوص وبيان مدى تطابقه مع الواقع، ومن 

املنت وليس اهلامش، حيث جند أن مث فإن موضع النص القانوين بشكل أساسي هو 

من  أنظر املادة  (): مثال)كثري من الباحثني يعمدون إىل هتميش النصوص ال

، ويتكرر هذا األمر يف صفحات عديدة متتالية يف بعض األحيان، ...(القانون

ونشري هنا إىل أن القانون جيب هتميشه عند أول استعمال له يف البحث وفقا ملا 

ش النصوص القانونية يكون بيناه سلفا، ويتوقف األمر عند هذا احلد، وهتمي

مقبول إذا كانت هناك إشارة إىل نص قانوين ملغى أو نص يف القانون املقارن 

أما النصوص القانونية األساسية حمل يذكره الباحث على سبيل االستئناس، 

الدراسة فموضوعها صلب الدراسة يذكرها الباحث برقمها وحمتواها إن تطلب 

لنصوص يف اهلوامش فيه داللة على ضعف األمر، واالعتماد على هتميش ا

الباحث يف احلصول على مراجع متكنه من تفسري النصوص حمل الدراسة فيعمد 

 .إىل مثل هذا النوع من التهميش

 :البيانات الناقصة عند هتميش مراجع البحث – 4

من األخطاء الشكلية الشائعة يف البحوث القانونية هو عدم قدرة الباحث 

لعل من أمهها مسألة نقص البيانات  ،ض الشكليات يف التهميشعلى التقيد ببع

املطلوبة منهجيا، على غرار اسم املؤلف أو عنوان املرجع وطبعته، أو دار النشر 

وسنته، وهذه البيانات مطلوبة لتسهل عمل الباحثني املهتمني بذات املوضوع يف 

، ونقص هذه البيانات الرجوع إىل املرجع املعتمد من أجل استعماله يف حبوثهم

حيول دون حصوهلم على مبتغاهم، إضافة إىل نقص البيانات جند أن بعض 

الباحثني ليست لديهم املقدرة على االلتزام مبنهجية التهميش عند االستعمال 

املتكرر لذات املرجع، أو عند االعتماد على مرجعني لذات املؤلف، وغريها من 



 ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 22 - 

 

 سبق بياهنا يف هذا البحث، لذا جيب تقليص املسائل التقنية يف التهميش، اليت

هذا النوع بأكرب قدر ممكن حىت يتفرغ املناقشون ملعاجلة املسائل املوضوعية اليت 

  .تعترب أكثر أمهية يف البحث العلمي

 :لمالحق يف البحثل التوظيف السيئ – 01

سبق وأن أشرنا إىل ضرورة استعمال املالحق يف صلب املوضوع، ذلك أن 

ري من البحوث جتد فيها مالحق بدون ترقيم، وال يشار إليها هنائيا من قبل الكث

الباحث وال يستعملها مباشرة يف املوضوع، ويكتفي بعرضها يف آخر البحث من 

أجل زيادة احلجم، وهذا األمر ال يليق مبنهجية البحث اليت تتطلب استغالل 

كما أن الكثري من  ،(0)حمددةاملالحق على الوجه الذي حيقق فائدة علمية 

املالحق املستعملة من قبل الطالب هي مالحق يسهل احلصول عليه، من مثل 

إدراجهم لقوانني أو اتفاقيات أو احصائيات معروضة على االنترنت خصوصا، 

وأشرنا سلفا إىل املالحق هي فقط الوثائق اليت ختدم البحث وجند صعوبة يف 

 .ضة لالطالع عليها من قبل العامةاحلصول عليها، أي أهنا وثائق غري معرو

 :البحثمراجع عدم ترتيب  – 00

ترتيب املراجع من الشكليات البسيطة اليت ميكن للباحث أن حيققها 

مبجهود بسيط، على غرار ترتيبها أجبديا، وتصنيفها إىل مراجع عامة 

ومتخصصة، وفصل املصادر عن املراجع، واملراجع األكادميية عن غريها، 

لغويا، وغري ذلك من الترتيبات اليت سبق لنا بياهنا يف هذا الدليل، تقسيمها و

وهلذا الترتيب أمهية حيث متكن املناقشني من االطالع على القيمة العلمية 

                                                 
صاحل طليس، مرجع سابق، ص : أنظر مالحظات أخرى خبصوص سوء استعمال املالحق يف (0)

041. 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

- 29 - 

 

، كما تسهل للباحثني يف ذات اجملال االطالع بشكل ممنهج على (0)املعتمدةللمراجع 

 .ما يهمهم من مراجع معتمدة يف البحث املقدم

 :األخطاء املوضوعية الشائعة – ب

توجد العديد من األخطاء متعلقة مبوضوع الدراسة يقع فيها الباحثون 

بشكل متكرر، حناول يف هذا العنصر بياهنا عسى أن يستفيد الطلبة من ذلك 

 .بتجنب الوقوع فيها

 :ملخص غري كامل - 0

وجند أن  امللخص من العناصر اليت يتطلبها القانون يف البحوث األكادميية،

هناك من الدراسات من هتمل هذا العنصر على الرغم من أمهيته، سواء بإدراجه 

بالعربية فقط دون اللغة األجنبية، أو عدم إدراجه هنائيا، ويف بعض البحوث 

اليت تلتزم من الناحية الشكلية هبذا العنصر جند البعض منها ال يستويف 

غرار إدراج اإلشكالية  شروطه املوضوعية، حيث هتمل بعض عناصره على

الرئيسية للدراسة، أو عدم عرض التقسيم العام هلا، أو عدم عرض الكلمات 

املفتاحية، ونشري هنا إىل أن امللخص جيب أن يتضمن هذه النقاط ألن امللخص 

هو يف احلقيقة واجهة الرسالة اليت يلجأ إليها الباحثون املتمرسون حيث أهنا 

بحث، بل ميكنهم االكتفاء باالطالع على امللخص فإن تغنيهم عن الرجوع لكامل ال

والعكس صحيح، كما أن عرض امللخص  ،(7)كان املوضوع يهمهم يكملون البحث فيه

 .يوسع من دائرة االطالع عليهبلغات خمتلفة 

                                                 
عبد الرمحان  .20عمار بوحوش، مرجع سابق، ص : أنظر فوائد أخرى لتصنيف املراجع يف (0)

 .24عبيد مصيقر، مرجع سابق، ص 
 .057عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، مرجع سابق، ص  (7)
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 :العناوين غري املضبوطة - 7

مسألة عدم ضبط العناوين نبدؤها من عنوان الدراسة يف القمة نزوال إىل 

العناوين الفرعية، حيث أن بعض الرسائل واملذكرات حتمل عناوين  أصغر

كما أن هناك عناوين طويلة جدا، إذ حيبذ منهجيا ، (0)ة، وغري مضبوطةفضفاض

ذلك أن العنوان الرئيسي للدراسة هو ، (7)أال يتجاوز العنوان مخسة عشر كلمة

 من الفهارس الذي يظهر يف الكثري واجلملة اليت يقرؤها آالف الباحثني، وه

وامللخصات، وعلى أساسه حيدد الباحث متابعة القراءة أو البحث عن عنوان 

آخر، ومن مث جيب انتقاء العنوان بعناية كبرية من حيث اختيار املصطلحات 

 .(2)األكثر داللة ووضوح وإجياز

وجند أيضا ما يسمى منهجيا بالعناوين املركبة، اليت تتضمن أكثر من 

العقود : "التايل العناوين غري املضبوطة بالعنواننعطي مثاال عن و، (9)موضوع

، فهذا العنوان مل حيدد لنا أي دولة تتم فيها الدراسة، وال "املسماة يف القانون

دراسة "القانون الذي تنصب عليه، وال الفترة الزمنية كذلك، أو جتد مثال عبارة 

هذا األمر بدون ضبط ويستمر  (5)، دون أن يبني الباحث عينات املقارنة"مقارنة

                                                 
حممد عثمان . 79الغين سعودي وحمسن أمحد اخلضريي، مرجع سابق، ص حممد عبد  (0)

أمحد بدر،  .52مهدي فضل اهلل، مرجع سابق، ص  .وما بعدها 01اخلشت، مرجع سابق، ص 

 .45مرجع سابق، ص 
 .77ذياب البداينة، مرجع سابق، ص  (7)
 .15ابق، ص ، مرجع سدليل كتابة الرسائل واألطروحات اجلامعية يف جامعة الريموك (2)
 .وما بعدها 21حممد عبد الغين سعودي وحمسن أمحد اخلضريي، مرجع سابق، ص  (9)
وما  74حممد منري حجاب، مرجع سابق، ص : أنظر اعتبارات وأمهية اختيار عينات املقارنة (5)

 .وما بعدها 25عمار بوحوش، مرجع سابق، ص . بعدها
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حىت بعد تناول الباحث لتفاصيل املقدمة، اليت يفترض فيها حتديد املوضوع 

وبالنسبة  .بشكل دقيق إن مل يكن حمدد يف عنوان الدراسة بالشكل املطلوب

الدستور وصالحيات رئيس : "للعناوين املركبة ندرج العنوان التايل كمثال

" واو"خالل صياغته باستعمال حرف العطف  ، فهذا العنوان من"اجلمهورية

صالحيات رئيس "والثاين " الدستور"يتضمن عنوانني متشعبني، األول 

: ، وميكن للباحث يف هذه احلالة أن يضبط العنوان على الشكل التايل"اجلمهورية

، وهبذه "صالحيات رئيس اجلمهورية يف التعديل الدستوري لسنة "

اغة عنوانه عديد املرات حىت يصبح املوضوع دقيق، الطريقة يعيد الباحث صي

 .ويتقيد الباحث فيما بعد هبذا احلصر الوارد العنوان عند البدء يف الدراسة

ويف إطار العناوين غري املضبوطة، جند يف بعض األحيان عناوين فرعية 

غري متطابقة مع العناوين األساسية، على غرار ختصيص عنوان لقانون أجنيب 

غم من أن العنوان الرئيسي منصب فقط على التشريع احمللي، أو جتد على الر

عنوان فيه خروج عن املوضوع املسطر يف العنوان الرئيسي، كأن يتطرق الباحث 

إىل إجراءات املتابعة يف عنوان متعلق أصال بقواعد موضوعية كأركان جرمية 

 .معينة

العنوان  يف بعض األحيان جند أن العنوان الفرعي قد يتطابق مع

: ونعطي مثال توضيحيا مثالالرئيسي، وقد يكون أكرب منه يف بعض األحيان، 

عنوان الفصل هو الطبيعة القانونية ملركز قانوين ما، فيما يكون العنوان الفرعي 

هو النظام القانوين لذات املركز القانوين، فهنا جند أن العنوان الفرعي يستغرق 

 .العنوان الرئيسي
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لباحثني قد يلجؤون عمدا إىل استخدام عناوين عامة، كما أن بعض ا

حبيث متكنهم من إدراج ما يشاؤون من عناصر، أو حيجمون عن ذلك دون أن يكون 

يف ذلك خروج عما ينبغي أن يتناوله الباحث من خالل العنوان الرئيسي، ونعطي 

تطيع ، فال نس"النظام القانوين للشيك :األول املبحث": مثاال توضيحيا عن ذلك

أن نقيد الباحث بدراسة قانون معني، ميكن أن يكون القانون التجاري أو اجلنائي 

أو املدين أو الدويل، وال نستطيع أن نتبني يف أي دولة تقع هذه الدراسة، كما أنه 

من الناحية املوضوعية ال نستطيع أن نعرف ماذا يريد أن يدرس الباحث؟ هل 

أم اإلجرائية؟ هل يبحث يف القواعد ينحصر حبثه يف القواعد املوضوعية 

لذا . املستحدثة أم التقليدية؟ وغري ذلك من النقاط املتعلقة بالنظام القانوين

ينبغي ضبط العناوين بالشكل الذي حيقق مبدأ الكفاية الذاتية الذي سبقت 

 .اإلشارة إليه

 :عدم تطابق اخلطة مع العنوان - 2

إن اخلروج عن املوضوع نلمسه يف عدم تطابق اخلطة التفصيلية مع 

العنوان الرئيسي الذي يعتليها سواء كان عنوان الدراسة أو عنوان الفصل أو غري 

ذلك، وهنا جيب أن نعمل بشكل جدي منذ البداية يف تقسيم الدراسة على 

من جزئياته  كل جزئيةتطويع العناوين الفرعية مع العنوان الرئيسي، وهذا يف 

لذا فمن املهم أن تتطابق العناوين الفرعية مع . انطالقا من القاعدة إىل القمة

الرئيسية حىت نضمن بعد ذلك عدم اخلروج عن موضوع الدراسة عند البدء يف 

تفصيل كل عناوين الدراسة، ونشري هنا إىل أن كل خطة يبدأ هبا الباحث 
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ىت آخر حلظة قبل اإليداع النهائي، ح (0)غريدراسته هي جمرد مسودة قابلة للت

 .فال جيب التقيد بالتصور األويل لدراسة أي موضوع من املواضيع

 :عدم تطابق اإلشكالية مع العنوان - 9

كما هو احلال يف العنصر السابق، جند أن عنوان الدراسة قد يتغري متاما 

خصوصا –عندما ننتقل إىل اإلشكالية، ذلك أن العالقة بني العنوان واإلشكالية 

ال نستطيع أن نطلق األحكام  ، حيث(7)هي عالقة تكاملية –اإلشكالية الرئيسية 

احث من إشكالية هلذا على موضوع الدراسة إال بعد النظر فيما قدمه الب

جرائم اإلفالس يف : املوضوع، فلو أن عنوان الدراسة كان يدور مثال حول

التشريع اجلزائري، فإن احلكم األويل على العنوان سوف يكون بأنه دراسة 

كالسيكية لن تقدم أي جديد يف املوضوع، لكن لو طرح الباحث إشكالية تتعلق 

وفقا ملا تطرحه التحوالت االقتصادية س بضرورة إعادة النظر يف جرائم اإلفال

اجلديدة اليت أفرزت أمناطا جديدة من الشركات، فإن املوضوع سوف يلقى 

 .مقبولية أكرب

ونشري هنا إىل أن هذا التكامل يفرض من جهة أخرى ضرورة تطابق 

اإلشكالية الرئيسية وكذا الفرعية مع عنوان الدراسة، حبيث ال تشكل دراسة 

 .ن العنوان الرئيسي للدراسةجديدة بعيدة ع

 

 

                                                 
عبد الكرمي سالمة، مرجع سابق، ص  أمحد. 77حممد عثمان اخلشت، مرجع سابق، ص  (0)

 .75كمال اليازجي، مرجع سابق، ص . وما بعدها 20
 .21حممد عثمان اخلشت، مرجع سابق، ص  (7)
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 :اإلشكاليات املركبة - 5

البد أن ينتبه الباحثون إىل أن كل حبث له إشكالية رئيسية واحدة، 

تنبثق عنها بعد ذلك إشكاليات فرعية، واملالحظ يف الكثري من البحوث أهنا 

تتضمن إشكاليات رئيسية مركبة من عدة تساؤالت، وهذا مرده إىل عدم قدرة 

الباحث عن استخالص اإلشكال اجلوهري الذي تتمحور حوله الدراسة، فيلجأ 

إىل طرح مجلة من التساؤالت معتقدا أنه جيب تغطية كافة جوانب املوضوع من 

خالل الطريقة اليت يقدم هبا إشكالية الدراسة، وهنا جيب على الباحث، بعد أن 

األويل لإلشكالية، أن يكمل حبثه، واستنادا إىل عنوان الدراسة وكذا تصوره 

، فبدون سؤال جيد ال يعيد صياغة اإلشكالية يف شكل مركز يف سؤال واحد

أن يضع قبله متهيد بسيط لكي يسهل فهم  ، جيب(0)جيدةتوجد أطروحة 

  .اإلشكالية اليت يود طرحها

 :اإلشكاليات السطحية - 6

ية، تتسم الحظنا أن كثري من اإلشكاليات املقدمة يف بعض البحوث االكادمي

بالسطحية، ذلك أن الطلبة يقومون بتحوير العنوان قليال معتقدين أهنم 

، "ما هي"، "ما مدى: "يطرحون إشكالية للدراسة، فمنهم من يضيف عبارة مثل

لعنوان الدراسة، وهذا النوع من التساؤالت جند بأنه ال يرقى ألن " كيف عاجل"

لذا على الباحثني التركيز بشكل كبري . يف املستوى املطلوبيكون طرحا إشكاليا 

على كيفية صياغة اإلشكالية الرئيسة وحىت الفرعية، حىت يتسىن هلم تقسيم 

                                                 
(0)  Michel Beaud, Op cit. P 35. 

 .06حممد عثمان اخلشت، مرجع سابق، ص : أنظر كذلك
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الدراسة بشكل جيد، مث تكون إن اخلامتة ال تكون مثمرة إال من خالل حسن 

 .اختيار تساؤالت الدراسة

 :عدم توظيف املنهج املناسب يف الدراسة - 2

يف العلوم االجتماعية عموما  -ملناهج اليت ميكن للباحث أن يعتمد عليها ا

متعددة، مثلما سبق بيانه، لذا فإن كل  -والعلوم القانونية على وجه اخلصوص

ميكن للباحث أن حيقق من خالله النتائج املرجوة  حمدداموضوع يتطلب منهجا 

استعماهلم ملناهج  ومن األخطاء الشائعة عند طالب احلقوق هويف دراسته، 

متعددة يف البحث الواحد، يف حني أنه من الناحية املنهجية ال ميكن للباحث إال 

إذا دعت  منهج واحد أساسي، وميكنه أن يستعني مبنهج آخر ثانويعلى عتماد الا

لذا فمن غري املقبول أن جند يف البحث الواحد أكثر من  ،(0)ذلكالضرورة إىل 

 .منهج معتمد بشكل أساسي

كما أن طبيعة الدراسة هي اليت متلي على الباحث املنهج الذي جيب 

االعتماد عليه، لذا يقع على الباحثني الرجوع إىل فهم املناهج القانونية 

 .ووظيفتها لكي يسهل عليهم استعمال املنهج املناسب لدراستهم

 :تكرار العنوان يف التقسيمات العامة للدراسة - 9

إن مسألة مراجعة العمل بشكل إمجايل قبل اإليداع النهائي من املسائل 

اليت جتنب الباحث الوقوع يف مشكل التكرار، حيث جند أن بعض البحوث يتكرر 

فيها عنوان الدراسة الرئيسي يف تقسيماته الفرعية، خصوصا األبواب أو 

                                                 
عادة يف املناقشات إىل ضرورة اعتماد الباحث على منهج أساسي واحد، وتعدد املناهج  نشري (0)

لدليل على عدم التحكم يف اختيار املنهج املناسب، غري أن هناك من يرى إمكانية اعتماد مناهج 

 .759أمحد بدر، مرجع سابق، ص : أنظر هذا الرأي يف . متعددة يف الدراسة الواحدة
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من خالل  الفصول وحىت العناوين، وجند الباحث حياول تغطية هذا التكرار

عنوان : تغيري يف الصياغة فقط، ونعطي مثاال توضيحيا عن ذلك من خالل ما يلي

ماهية : إجراءات املتابعة يف جرائم الفساد، عنوان الفصل األول: الدراسة

اآلليات اإلجرائية يف مواجهة جرائم : جرائم الفساد، عنوان الفصل الثاين

وان البحث وعنوان الفصل الثاين، وال الفساد، ففي هذا املثال جند تطابقا بني عن

اختالف بينهما إال يف الصياغة، لذا جيب أن تكون العناوين اجلزئية خمتلفة عن 

 .العناوين الرئيسية وهذا يف كامل تقسيمات البحث

 :تكرار ملخصات الفصول واألبواب يف اخلامتة - 4

ل أو مسألة التكرار هذه نلمسها كذلك يف التطابق بني ملخصات الفصو

يتفادى  ولكي، (0)اخلامتةنتائج يف ملخصات واألبواب مع ما يصل إليه الباحث من 

خامتة يعملوا بقاعدة بسيطة مفادها أن الباحثون مسألة التكرار عليهم أن 

حيث حياول أن يقدم النتائج بأسلوبه  جمهود خالص للباحث،البحث هي 

اخلاص، وحياول أن تكون امللخصات والنتائج مركزة حياول أن يبني فيها الباحث 

 .فهمه اخلاص للموضوع، وجيسد ملسته من حيث األسلوب والصياغة

 :عدم اإلجابة على إشكاليات الدراسة يف اخلامتة - 01

إن البحث الذي يفتقد إىل إشكاليات واضحة ال حمال سوف تتسم خامتة 

عمله بالضعف، حيث ال جند إجابة واضحة عن اإلشكاليات اليت يطرحها يف 

مقدمة الدراسة، وجيب التأكيد يف هذا املقام على أن اإلجابة عن إشكاليات 

                                                 
حممد منري حجاب، مرجع  .060 – 061: ادر حممد، مرجع سابق، ص صماهر عبد الق (0)

حسني مطاوع الترتوري، مرجع سابق، ص  .42عمار بوحوش، مرجع سابق، ص . 29سابق، ص 

016. 
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عدم اإلجابة ، و(0)أكادمييةالدراسة من األجزاء اجلوهرية يف خامتة أي دراسة 

 .املباشرة يستوجب تقييما سلبيا من قبل جلان املناقشة

 :تقدمي اقتراحات عامة - 00

مما ميكن مالحظته كذلك يف خواتيم الدراسات هو اتسام املقترحات 

املقدمة فيها بالعمومية، حيث يتوقف الباحث عادة عند النقطة اليت جيب أن 

، لكن دون أن يقدم نص قانوين معني ينطلق منها، فيذهب مثال إىل ضرورة تعديل

النص القانوين البديل، أو يذهب إىل أن هناك تداخال بني نصني أو قانونني دون 

أن يعطي حال هلذا التداخل، ويكتفي الطلبة يف عديد البحوث على استحسان أو 

أو رجال القانون من ( تشريعية، قضائية، تنفيذية)استهجان موقف السلطات 

دون بيان موضوع القوة أو النقص فيما ذهب إليه املشرع أو القاضي مسألة معينة، 

أو اإلدارة أو الفقه، فاالقتراحات جيب أن تكون عملية ميكن اإلفادة منها 

 .(7)مباشرة دون االعتماد على مصادر أو حبوث أخرى

هذه إمجاال بعض من األخطاء اليت تتكرر بصفة دائمة يف البحوث 

، وهناك أخطاء أخرى ال يتسع املقام لذكرها، لكن يكفي املقدمة من قبل الطلبة

أن نذكر الباحثني بتجنب األخطاء املقدمة يف هذا الدليل على اعتبار شيوعها، 

وما هذا الدليل إال منوذج مبسط للباحث يف اجملال احلقوقي، ويبقى على الطلبة 

املناقشات يف  التقيد بإرشادات السادة األساتذة املشرفني، كما جيب عليهم حضور

مستويات متعددة، واالستفادة من املالحظات اليت يقدمها األساتذة املناقشون، 

                                                 
 .42عمار بوحوش، مرجع سابق، ص . 70خري اهلل عصار، مرجع سابق، ص  (0)
، مرجع اجلامعية يف جامعة الريموك دليل كتابة الرسائل واألطروحات: أنظر أكثر تفصيال (7)

عامر إبراهيم قنديلجي،  .29 – 22: حممد منري حجاب، مرجع سابق، ص ص .71سابق، ص 

 .049مرجع سابق، ص 
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أهم وسيلة لتفادي هذه األخطاء وغريها، وهذا ال وجهده هو ويبقى دور الباحث 

 عند التحرير،التركيز ، وكما أسلفنا املطالعة املستفيضةيتأتى إال من خالل 

 .فادة من أخطاء الغري  الذين سبقوه بالبحثوحسن استغالل املراجع، واالست
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 قائمة المصادر والمراجع
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 :مراجع يمكن االعتماد عليها في المنهجية

األخري نورد قائمة من املراجع اليت ميكن للباحثني يف اجملال القانوين  يف

التعويل عليها فيما استشكل عليهم من نقاط متعلقة بإجناز حبوثهم العلمية، 

ولكي يقفوا كذلك على بعض االختالفات بني القانونيني وغريهم من الباحثني يف 

نشري إىل أن قائمة املراجع  كما .العلوم االجتماعية حول منهجية البحث العلمي

املدرجة يف هذا الدليل ميكن االستفادة منها بأشكال متعددة، لعل أمهها أهنا 

تشكل منوذج لتصنيف املراجع وترتيبها، كما أهنا توجه الباحثني لكتب املنهجية 

اليت متكنهم من تعميق معارفهم املنهجية، وتبني كذلك أن هناك العديد من 

املنهجية اليت ختتلف عما أوردناه يف هذا الدليل، ويستطيع الطرق واألساليب 

 .الباحث اختيار ما يناسب حبثه منها

 :قائمة املصادر  

، املتعلق بالتكوين يف 0009أوت  02املؤرخ يف  752 – 09املرسوم التنفيذي  - 10

اجلريدة الرمسية  الدكتوراه وما بعد التدرج املتخصص والتأهيل اجلامعي،

 .0009أوت  00، الصادرة بتاريخ 01للجمهورية اجلزائرية، العدد 

، احملدد لكيفيات إعداد 7102جوان  10املؤرخ يف  207القرار رقم  - 17

 .7102ومناقشة مذكرة املاستر، الصادر عن وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، 

 :قائمة املراجع  

 :بالعربية الكتب – أ

، عمان املنهج العلمي وتطبيقاته يف العلوم االجتماعيةإبراهيم أبراش،  - 10

 .7119دار الشروق، (: األردن)
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