
لبرنامج التدريبيا المنهجية في كتابة البحث القانوني    

 لغة البرنامج  اللغة العربية

  ساعة 15
مدة البرنامج          

           

القانوني البحث كتابة مجال في المستحدثة والممارسات المستجدات آخر على المشاركين تدريب   

القانونية األبحاث أنواع بين التمييز على العملي التدريب 

قانونية عمل ورقة اعداد كيفية على التدريب 

ومقارنة متعمقة قانونية دراسة صياغة ووسائل وأساليب أدوات على التدريب 

محكمة دوريات في القانوني والنشر القانونية األبحاث مراجعة اليات على التدريب 

اهداف البرنامج      

     

  :يلي ما للبرنامج الرئيسية المواضيع تتضمن

القانوني العلمي البحث وعناصر أسس على التدريب   

المضمون – الخطة -الهدف -االشكالية تحديد – المقدمة اعداد 

التوصيات - النتائج – الخاتمة اعداد.... 

االلكتروني التوثيق – المراجع قائمة – صحيح بشكل التوثيق كيفية 

قانونية بحثية ورقة اعداد كيفية 

القانونية الدراسة في المقارنة المنهجيات استخدام كيفية 

قانوني بحثي ملصق اعداد كيفية   

القضائية واالحكام القانونية النصوص على التعليق كيفية 

مقارن بأسلوب متعمقة قانونية دراسة اعداد كيفية 

المحكمة المجالت في القانوني العلمي النشر كيفية 

 
 
 
 

محتويات البرنامج   

    

 
 
 
 

 : البرنامج، يكون المشاركين قادرين على  بنهاية

انواعه بشتى القانوني للبحث العربية باللغة القانونية الكتابة 

واالحكام القانونية النصوص على التعليق في القانونية الكتابة 

والدولي واإلقليمي الوطنية العيد على المحكمة المجالت في القانوني والنشر القانونية الكتابة 

والتوصيات النتائج متضمنا قانوني بحثي ملصق اعداد 

المحكمة المجالت في لنشرها تمهيدا القانونية األبحاث مراجعة. 

 
 
 

 مخرجات التعلم 

القانونيون الباحثون 

العليا الدراسات طلبة وبخاصة المختلفة المراحل في القانون طلبة 

الحكومية وغير الحكومية الجهات في القانونية الشؤون  إدارات. 

التدريب تحت والمحامون المحامون   

واعوانهم القضاة مساعدو 

القانونيون المستشارون. 

والوسطاء المحكمون 

أنواعها اختالف على التجارية الشركات ممثلو 

بقطر مقرها في الدولية الهيئات من القانونيون المهتمون. 

القانوني البحثي بالعمل المهتمة األخرى الفئات 

 
 الفئة المستهدفة 
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المحاضرات. 

تدريبية نماذج 

العملية التطبيقات. 

 محكمة قانونية دوريات   

قضائية احكام 

القانونية المنهجية في مراجع 

االلكتروني العرض وسائل.. 

صلة ذات الكترونية مواقع 

 
/ المادة التدريبية 

التكنولوجيا 

  المستخدمة
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فبراير منذ  قطر بجامعة القانون بكلية المشارك القانون استاذ عبدهللا عبدالكريم عبدهللا الدكتور :النبذة  

 بجامعة السياسية والعلوم الحقوق بكلية مشاركا استاذا عمل حيث عديدة، ودولية اكاديمية مناصب شغل ،2016

-المتحدة باألمم اقليمي استشاري خبير منصب شغل 2011-2007 وخالل . ( 2016-2008 ) العربية بيروت

 االقتصادية والقوانين االعمال قوانين تحديث حول عديدة مشاريع في  UNDP االنمائي المتحدة االمم برنامج

 كما بيروت، في البرنامج مقر في وذلك الفساد ومكافحة النزاهة وتعزيز القضاء وتطوير والجنائية والمدنية

 ادارة في دولية جائزة المتحدة االمم في عمله خالل ونال النزاهة، لتعزيز العربية الشبكة انشاء في ساهم

 انجز كما .التدريبية والدورات المتخصصة العلمية والندوات المؤتمرات من العديد في كخبير شارك .المشاريع

 وموضوعات والنزاهة الفكرية والملكية والعقود المدني القانون مجاالت في القانونية والكتب االبحاث من العديد

 االكاديمية وغير االكاديمية اللجان من العديد عضوية تقلد االكاديمي عمله وخالل . عموما القوانين تطوير

 في وشارك الحقوق في الدكتوراه واطروحات الماجستير رسائل من العديد على واشرف العربية بيروت بجامعة

 للملكية استرشادي عربي قانون اعداد لجنة لعضوية اختياره تم  2016 عام .فيها والمناقشة الحكم لجان

  المانيا في الدولية الشفافية منظمة من 2015 عام اختياره تم كما العربية، الدول جامعة اطار ضمن الفكرية

 " المالية الحقوق من الحقيقي بالمستفيد الخاصة التشريعات "  حول مشتركة بحثية دراسة اعداد في للمشاركة

 .االطار هذا في العشرين الدول مجموعة جهود مراجعة بمناسبة عرض عالمي بحثي تقرير ضمن نشرها وتم

 النقد وصندوق OECD   اوروبا في االقتصادية والتنمية التعاون منظمة من 2014 عام رسميا دعوته تمت

 تعزيز  موضوعات في  عربية دولة 13 من حكوميا ومسؤوال قاضيا 40 يقارب ما لتدريب  ،IMF الدولي

 التابع الفساد لمكافحة اإلقليمي المشروع من 2013  عام كلف كما .والخاص العام القطاعين في النزاهة

 ،"العقاب من الفساد مرتكبي افالت لمنع فعالة أطر نحو" بعنوان دراسة بإعداد اإلنمائي المتحدة األمم لبرنامج

 لدعوة تلبية وذلك المنهوبة، االموال استرداد حول دولي منتدى في دولي خبير بصفة مشاركته  الى اضافة

 ال راشد بن محمد مؤسسة اختارته .الكبرى الثماني الدول مجموعة تترأس باعتبارها المتحدة، المملكة حكومة

 من اختياره تم كما 2009 عام الرشيدة واالدارة الحوكمة حول بحثية دراسة إلعداد "اكتب" برنامج – مكتوم

 االمم اتفاقية تنفيذ لتفعيل العربي البرلماني دليل" اعداد في للمشاركة الفساد ضد عرب برلمانيون منظمة

  الفساد لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية في األطراف الدول مؤتمر خالل قدم والذي  “الفساد لمكافحة المتحدة

 بحثية مراكز من بدعم نشر 2008 عام  . UNODC المتحدة األمم برعاية قطر في انعقد والذي 2009

  حول والثانية "ودوليا محليا االرهاب وتمويل االموال غسل لمكافحة القانوني االطار" حول االولى دراستين

   ."االجنبي االستثمار منازعات تسوية"

 
 بيانات المحاضر
 نبذة مختصرة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لاير قطري  1700

 للتسجيل والدفع االلكتروني % 15خصم 

 اشخاص أو اكثر  4للمجموعات من % 15خصم 
 رسوم البرنامج 
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