
 نوعية الأس ئةل:

 أأس ئةل مبارشة: خصائص البحث العلمي مثال..  

 املالحظة(-الاس تبيان-مايه طرق مجع املعلومات؟ )املقابةل

 أأو: تلكم عن الاس تبيان ؟

 حتدايت تطبيق املهنج العلمي يف العلوم الاجامتعية

 QSMأأس ئةل 

 الاس تبيان...عمل املهنج... -رشح مصطلحات مهنجية: املقابةل       

 اجب بصحيح أأم خطأأ         

يرىج ) لالمتحان  احملاور املطلوبة يف مادة  مناجه العلوم القانونية والاجامتعية 

 ع(بو مراجعة املط 

 

 وأأنواعه العلمي املهنج: الأول الفصل

 املناجه عمل مفهوم املهنج و: الأول املبحث

 وتطوره تعريف عمل املناجه: الأول املطلب

 .تصنيفات املناجه العلمية: املطلب الثاين

 : مزيات و خصائص املهنج العلميرابعال املطلب      

 حتدايت تطبيق املهنج العلمي يف العلوم الاجامتعية الفرع الثاين:   

 املناجه العلمية الأساس ية   وتطبيقاهتا القانونية: الثاين املبحث

 املطلب الأول: املناجه العلمية الأساس ية.    

 الفرع الثاين: املهنج التارخيي 

 اخلامس: املهنج املقارنالفرع   

 املطلب الثاين: تطبيقات املناجه العلمية يف جمال العلوم القانونية   

 .  الفرع الأول:املهنج الاس تداليل  ودوره يف ادلراسات القانونية   



 .   الفرع الثاين:  املهنج  التارخيي ودوره يف ادلراسات القانونية  

  يقاته القانونيةالفرع اخلامس: املهنج املقارن وتطب   

عداد البحوث العلمية.       الفصل الثاين: مهنجية  ا 

 وأأنواعهاملبحث الأول: مفهوم البحث العلمي       

 املطلب الثاين: تعريف البحث العلمي.

 املطلب الرابع: خصائص البحث العلمي. 

 الفرع الأول: البحث العلمي حبث منظم ومضبوط.   

 الفرع الثاين: البحث العلمي حبث حريك جتديدي. 

 الفرع الثالث: البحث العلمي حبث عام ومعمم. 

 العلمية البحوث أأنواع: اخلامس املطلب

 العام الطابع حيث من العلمية البحوث تقس مي: الأول الفرع

 العلمي احلقل أأو اجملال حيث من العلمية البحوث تقس مي: الثاين الفرع

 والأاكدميية التأأهيلية الغاية حيث من العلمية البحوث تقس مي: الثالث الفرع 

 يرىج الرتكزي علهيامن املطبوع  47....ص: العلمي البحث دوات أأ : سسادال  املطلب

 املالحظة-املقابةل -طرق مجع املعلومات: الاس تبيان: ثاينال  الفرع

 

جناز البحوث  العلمية.   املبحث الثاين: خطوات ومراحل ا 

 املطلب الأول: اختيار املوضوع )عنوان البحث( 

 الفرع الأول: عوامل ومسؤولية اختيار املوضوع.

 املوضوع اختيار مسؤوليةالفرع الثاين:  

 املطلب الثالث: مرحةل مجع الواثئق واملعلومات 

 الفرع الثاين: معلية التوثيق. 

  

  
 

 

 

 

 

 



 

 لجامعة محمد األو

 الناظور-الكلية المتعددة التخصصات

 9191-9102امتحان الدورة الخريفية العادية/ 

//  أ/د. محمد بوبوشمناهج  العلوم القانونية واالجتماعية//   وحدة : مسلك القانون // السداسي األول   

Nom et Prénom :…………………………………………………………………………………….. االسم الكامل:   

             رقم االمتحان:............................................................ التوقيع........................................    

 ب عن مجموعة األسئلة التالية:أج 

 ضع  عالمة على الجواب الصحيح. -0

 :المنهج المستخدم في بحوث العلوم الطبيعية أو التطبيقية مثل الهندسة و الطب هو .0

 . المنهج الجدلي.د          المنهج التجريبي .ج      المنهج الجدلي   .ب    أ.المنهج التاريخي    

 في ظل هذا األسلوب يبدأ الباحث بالجزئيات والتفاصيل وينتهي بالعموميات واإلجماليات: -9

 . المنهج االستقرائي.دمنهج دراسة الحالة        .جالمنهج االستنباطي        .ب      المنهج المقارن   .أ

 :تبقى من آثار، يعتبر من المصادر األولى للبحث  ما -3

 الجامعي. د                    . الوصفي ج                التطبيقي         .ب        التاريخي          .أ

 :يستخدم القوسان الصغيران  " " ليوضع بينهما -4

 ب. معلومات نشر المصادر                      ج. االقتباس الحرفي            األسماء األعجمية           .أ

 :أحد األمور أدناه ليست من الوسائل التي يتعرف الباحث المبتدئ من خاللها على مصادر البحث -5

 المشرف العلمي د.         المفقودةج. المخطوطات     ب. البحوث والرسائل الجامعية          الموسوعات العلمية أ.

 :من الوسائل المستخدمة في جمع البيانات -6

 د. جميع ماسبق.           ج. االستبيان          ب. المقابالت الشخصية المباشرة           االتصال الهاتفي   .أ

 :قارئ البحث العلمي معرفة منهج الباحث وموضوعه وأهدافه من البحث من خالل يستطيع -7

 د. نتائج البحث                 ج. عنوان البحث.                   فهرس البحث   ب.         أ.مقدمة البحث      

 :)باختصار وتركيز( دور المنهج المقارن في الدراسات القانونية والسياسية-9  
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 ومجلة قانونية. كتاب وأطروحة دكتوراه :الغير مرتبة إليك البيانات التالية -9

االتحاد رئيس الدولة في ، الطبعة األولى، علي يوسف الشكري، بيروت، 02، ص: الحقوقية منشورات الحلبي 

 .0204،الفدرالي

لسنة الجامعية، ا، استخدام القوة في العالقات الدولية الراهنة، 0226-0225أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام،  

 .032 ، ص: جامعة محمد الخامس ، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية،حفيظ الرباط، عبد الكريم

، مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية، مجلة السياسة الدولية، 0202، أبو بكر الدسوقي، يناير 002العدد  

 .تركيا بين اإلرث العثماني والعباءة األيديولوجية

 :المطلوب

 المرجع في هامش المرجع: رتب هذه البيانات لتستطيع توثيق 

 ؟ماللمرة الثانية مباشرة بعد المرة األولى، ماهي صيغة توثيقه ينالمرجع تم االقتباس  من هذين -
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