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

1
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ً
ابتداء من املحاضرة التالية ،سنتناول ،بإذنه تعالى ،بالدراسة واملناقشة صلب
موضوع مادة طرق البحث القانوني .ستجري الخطة على نحو سنعمل فيه على التوفيق
بين مفردات املادة املقررة من إدارة املعهد ،ونواحي املنهج العلمي املوضوعية املهمة للمقبل
ً
على العمل القضائي .كما سنخصص جزءا من كل محاضرة للنواحي الشكلية للعمل
ً
البحثي ،والتي ال غنى على الباحث ،أيا كان موضوع بحثه ،من التزود بها إلخراجه في مظهر
ً
ً
حسن يضمن قراءة سلسة وفهما دقيقا للمحتوى.
سنعتمد ،في ما تبقى من وقت ،على نظام الفصل التفاعلي ،ال النظام التلقيني
ً
ً
(البنكي) .في هذا النظام ،سيجد كل طالب نفسه مندفعا أو مدفوعا نحو اإلدالء برأيه،
واملشاركة بالتحليل والنقد ،واستخالص النتائج بشأن املوضوعة املدروسة.
ً
نص املحاضرة سيكون متاحا للطالب قبل موعدها بزمن مناسب .يفترض في كل
ً
طالب أن يقرأه ،وأن يلم باملوضوع ،وإن بشكل عام ،استعدادا للمشاركة في كلياته وفي
بعض جزئياته.
املرجع الرئيس ي للمادة هو كتاب (قواعد البحث القانوني) للدكتور فرج سليمان
حمودة .كما ستكون لنا قبسات من كتاب (منهجية البحث القانوني) للدكتور علي ضوي
ومن بعض الكتب األخرى.
ً
ً
تسهيال لألمور ،وتوفيرا للوقت والجهد ،كل املحاضرات ،والتحديثات ،واإلعالنات،
والتدريبات ،والواجبات املتعلقة باملادة ستكون متاحة للتنزيل والطباعة على مدونة
املحاضر على الشبكة العنكبوتية  ، www.dirbal.lyتحت قسم (معهد القضاء).
 1تتضمن هذه املوسدة خطة الدراسة ملداة (منهج البحث القداندين) لطلبة املعهد العدايل للقضداء .اخلطة حتت املراجعة ،وسيجري حتديثهدا عند اللزوم.
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وسيلة التواصل املسافي مع املحاضر في شؤون املادة ،والشؤون العلمية ،هي البريد
اإللكترونيayad@dirbal.ly :
نسأل هللا تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا ،وأن ينفعنا بما يعلمنا .وصل اللهم وس ِلم على
رسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

