المعهد العالي للقضاء
المادة :طرق البحث القانوني
المجموعة :الثالثة والرابعة
المحاضر :د .عيـاد دربال

مالحظات بشأن االمتحان النصفي
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األخوة األفاضل طلبة املجموعتين الثالثة والرابعة،
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
أشير بداءة إلى أن موعد إجراء االمتحان النصفي هو يوم األحد  ،2021-10-17عند الساعة
املحددة في الجدول .أدعو هللا تعالى بالتوفيق للجميع ،فما التوفيق إال بهَّ ،
جل وعال.
هذه مالحظات ارتأيت أن من املهم أن يعلمها كل واحد منكم من أجل فالح في االمتحان .فالرجاء
الجد:
أخذها على محمل ِ
ً
ً
 .1كطريقة التدريس ،لن يكون االمتحان تقليديا يختبر استظهارك ما ل ِقنت ،بل معدا لقياس
مدى فهمك ملا درست وتسخيرك ملا اكتسبته من مهارات في التفكير والتحليل والكتابة؛
 .2سؤال االمتحان واحد فقط؛
 .3سيطلب منك الكتابة عن موضوع قانوني معلوم لخريج كلية القانون ،وذلك في ما ال يااو
الصفحة ونصف الصفحة .ليس املهم طبيعة املوضوع أو مااله ،بل قدرتك على تناوله
بمنهجية علمية؛
 1هذه املالحظات حمل للتحديث خالل األسبوع السابق ألسبوع االمتحان.

 .4ر ِاع أن متوسط عدد األسطر في الصفحة الواحدة عشرون ،فيما متوسط عدد كلمات
السطر 12؛

 .5أسس التقييم هي :تطبيقك ملنهج البحث العلمي في خطوات الكتابة؛ قدرتك االستداللية؛
التزامك باألسلوب القانوني؛ حسن لغتك ،وحسن مظهر الكتاب ،وسالمة واستعمالك
لعالمتي الترقيم :النقطة والفاصلة؛
 .6حدود تطبيق منهج البحث العلمي وااللتزام باألسلوب القانوني تقف عند ما درسته هذا
الفصل فحسب؛
 .7من االمتحان ساعتان ،وهذا متسع من الوقت يسمح بتخصيص الجزء األطول منه
لعملية عصف ذهني ،ثم تصور لخطة الكتابة وفحواها ،وربما لكتابة مسودة ثم تنقيحها
ً
أيضا قبل تبييضها؛
 .8أنصحك بإجراء امتحان تدريبي ،واحد على األقل ،قبل يوم االمتحان بوقت كاف .اكتب
عن أي مسألة قانونية تثير إشكالية بشأنها ،وتضع لها حلولك أو حلول غيرك ،وتدلل على
سالمتها .فهذا يرفع من درجة استعدادك يوم االمتحان.

