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 :إلى تحقٌق التالً قررالمٌهدف هذا 

 .تطوٌر قدرة الطالب فً معرفة وفهم مبادىء البحث العلمً األساسٌة1.

إكساب الطالب مهارات عملٌة حول كٌفٌة اختٌار موضوع البحث 2.

 .وتحدٌد متغٌرات الدراسة ومن ثم إعداد خطة البحث

 .إكساب الطالب مهارة تصمٌم أدوات البحث العلمً واستخدامها3.

 . إكساب الطالب مهارة جمع البٌانات وتحلٌلها و اختبار صحة الفرضٌة4.

إكساب الطالب مهارة ترتٌب البٌانات واخراج البحث العلمً فً شكله 5.

 .النهائً وفقا للمعاٌٌر العلمٌة المتعارف علٌها



 %الدرجة  النشاط

 .المشاركة والمناقشة والحضور والغٌاب

 (.ةخط)إعداد ومناقشة وعرض خطط أبحاث 

40% 

 %60 .االمتحان النهائً

 %100 اإلجمالً
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 المراجع والمصادر حولهاتوفر. 

 النقطة البحثٌة بالتخصص المدروساتصال. 

 للوقت الالزم إلنجازهامناسبتها. 

 الهدف من النقطة البحثٌةوضوح.  

 المكان الذي تطبق فٌه النقطة البحثٌةتوفر. 

 نقوم بإنجاز النقطة البحثٌةكٌف. 



"تتضمن الخطوات المتتابعة التىى تكفىل أن تتحىدث الوقىائع " خطة البحث

ذات الصىىلةع عىىن نفسىىهاع وتمىىد الباحىىث باإلجابىىة التىىى ٌسىىعى إلٌهىىاع مىىن 

الضىىىروري تحدٌىىىد موضىىىوع البحىىىثع ومحىىىورش الرئٌسىىىًع والمشىىىكلة أو 

المشكالت البحثٌة التىى ٌتناولهىا البحىثع والتسىااالت الرئٌسىٌة والفرعٌىة 

التى ٌسعً لإلجابة عنهاع وٌبدأ البحث الناجح عىادة بعبىارة مبسىطة تعبىر 

فىىى وضىىوح عىىن مشىىكلة البحىىثع وتبلىىور التسىىااالت التىىى ٌطرحهىىاع وقىىد 

ٌطلق على الخطىة اسىم مشىروع البحىث أو مسىودة البحىث أو اسىتراتٌجٌة 
 Researchالبحىىىث أو تصىىىمٌم البحىىىث أو المخطىىىط األول للبحىىىث  

Proposal   خطىىىة "وغٌرهىىىا مىىىن تسىىىمٌات مترادفىىىة لمىىىا ٌطلىىىق علٌىىىه

 ".البحث

 



العنوان 

الملخص 

المقدمة 

مواد وطرق البحث 

النتائج ومناقشتها 

الخاتمة والتوصٌات 

المراجع 

المالحق 

 



 الواضح والشامل للبحث العنوان: 

 سمات أساسٌة فً العنوان هً 3ٌنبغً أن ٌتوفر : 

أي أن ٌشىمل عنىوان البحىث المجىال المحىدد والموضىوع  :الشمولية◦
 .الدقٌق الذي ٌخوض فٌه الباحث والفترة الزمنٌة التً ٌغطٌها البحث

مصىىىطلحاته أي أن ٌكىىىون عنىىىوان الباحىىىث واضىىىحا فىىىً  :الوضوووو ◦
 .وعباراته واستخدامه لبعض اإلشارات والرموز

أن ٌعطىىىىىً عنىىىىىوان البحىىىىىث دالالت موضىىىىىوعٌة محىىىىىددة  :الداللوووووة◦

وواضىىىىىحة للموضىىىىىوع الىىىىىذي ٌبحىىىىىث ومعالجتىىىىىه واالبتعىىىىىاد عىىىىىن 
 .العمومٌات

 



1-  أن يكون بسيطا، ال تعقيد فيه، وواضحا ال غموض،فيه بحيث يتمكن

القارئ من قراءته وفهمه، وأن يدرك مضمونه دون حاجة إلى استفسار من 

 .الطالب

 أن يكون موجزا، مفيدا،أى ال يكون قصيرا مخال وال طويال ممال، -2

بادئا بالكلمات المحورية فى الدراسة، دون ذكر التفصيالت، شامال، ومحددا 

 .ومعبرا عن جوانب موضوع البحث كله ومحتواه دون زيادة أو نقصان

أن يكتب بعبارة مختصرة ولغة علمية سهلة بسيطة وسليمة ،وأال يحتوي  -3

 .على كلمات أو مصطلحات تحتمل أكثر من معنى

 .أن يتضمن أهم متغيرات الدراسة التى يمكن التعامل معها إحصائيا -4

 .أن يكون بعيدا عن اإلثارة غير المفيدة-5
 .أن تكون كلماته فى حدود خمس عشرة كلمة -6





 :ٌضع البعض تصنٌفات للعنوان المالئم منها

 التلغرافىع وٌجمع بٌن اإلٌجاز التام والوضوح الشدٌدالعنوان. 

 فىى صىٌغة سىاالع وٌقىدم البحىث اإلجابىة أو الحىل للتسىاال الىذى العنوان
 .ٌحمله

 ٌفٌد نتائج البحثع أو أهمهاع وٌقدم فى إٌجاز تلك النتائجعنوان. 

 العنوان المالئم ٌنقل إلىى القىارب بشىكل أمىٌنع مىا ٌناقشىه البحىثع لكىن ال

. ٌنقل مضمون البحث كامالً إلٌهع بمىا ٌجعلىه فىى غٌىر حاجىة إلىى قراءتىه

مىىن هنىىا أهمٌىىة اإلٌجىىاز فىىى العنىىوانع خصوًصىىا وأن العنىىوان المطىىول 

ٌتطلب جهدًا وحًٌزا أكبر فىى قىوائم المراجىعع وال ٌكىون موضىع ترحٌىب 
 .عادة

 



 (:املؤلفين)اسم املؤلف 
 .أسماء املؤلفين حسب هظام هارفارد وتدون ألقاب أو درجات علميةثكحب -

وجووووىد أمنووووف  ووووف  ؤلووووفم ءحىلووووف ثزثحووووب  سووووماء ع وووو    ي ووووة و  ووووم عنىىىىد 

 .ال مل الذي لام به كل  نهم في ال حث

لووووى ج وووودد املؤلفووووىنم وكووووان هبوووواف ااووووحال  رةووووى  بيوووونهم فووووي السووووف وا   ووووف  -

ءكىن هباف  ؤلف أساس ي هوى  لودم وهظ وز اسومه فوي  وه ءليوه  سواعدو  

 .في ال حث

اسوووم وعبووىان املؤلووف الوووذي ءووحم  ث وواه بوووه ( ر ووش أو رلووم)لوود ءميووال ة ا وووة -

 للمزاج ة أو لح اده ال حث



ي وووزي فوووي هوووذا ا  وووشء هحوووار  ال حوووث بااح وووار وهكحوووب املوووىجش فوووي فقوووز  واحووود  أو فوووي •

م  15-10سلسوووووولة  ووووووف الفقووووووزات أو ا  موووووول الق وووووويف  فووووووي حوووووودود 
 
كلمووووووة و   150سوووووو زا

 ولحس في ع ارات عا ة 250ءحجاوس عاد  
 
 .كلمة وهكىن  حددا

 عووف ال حووث دون ا ةاجووة للزجووى    وو  ورلووة •
 
وهكحووب املووىجش ة باءووة ودلووة ليكووىن    ووفا

ال حووث ههووه يألووب أن ء لوود عليووه عوودد م يووف  ووف امل حمووين ل وول أن ء ل ووىا ع وو  ال حووث 

 عوووف تووودور ال دءووود  وووف امل  ىعوووات ال لميووووة 
 
كلوووه ليحويبوووىا  ووودي حووواجًهم  ليوووه فدووووا

موووودورهات املاح ووووزات ومحووووب  ر  ووووات املووووؤثمزات الحووووي  هووووحم ب  ووووز  ووووىجش  بحووووا  

 .فقط

 

 الملخص





 تمثىىل المقدمىىة مىىدخل الموضىىوعع وتهٌئىىة القىىارب السىىتكمال قىىراءة البحىىثع وٌتوقىىف
مضىىمون المقدمىىة علىىى طرٌقىىة الباحىىثع وتكوٌنىىه العلمىىً بىىل وشخصىىٌتهع واسىىتخدامه 

 .مهارته وخبرتهع وما لدٌه من معلومات وطرٌقة لعرضها وترتٌب أولوٌاتها
 تحتىىىل أهمٌىىىة الموضىىىوع صىىىدر المقدمىىىة أحٌانًىىىاع وقىىىد ٌىىىربط الباحىىىث هىىىذش األهمٌىىىة

بالتطورات الجارٌةع أو حدث تارٌخًع أو وقائع ٌراها ذات مغزىع أو بتوقعات وتنبا 
 .ٌوضح جوانب خاصة فى أهمٌة بحثه

 وقد تستخدم المقدمة لبٌان حدود الموضوع والمشكلة البحثٌىة والمىنهج المسىتخدمع وقىد
تتضمن الفروض وخطوات البحث وتتابعهاع والصىعوبات التىى واجههىا الباحىثع كمىا 
قىىد ٌسىىتخدمها الباحىىث فىىى شىىكل ملخىىص متتىىابع للخطىىوات واألجىىزاء األساسىىٌة التىىى 

 .عالجها فى بحثهع وصوالً إلى نتائجه
 وقد ٌجمع الباحث فى مقدمة بحثه بٌن أهمٌة الموضوع وعىرض مىوجز لخطىة بحثىهع

مع إشارات للصعوبات المنهجٌة أو المسارات التى اتخذتها فىروض بحثىه سىعًٌا وراء 
اختبىىار صىىحتهاع علىىى أن حجىىم المقدمىىةإ باإلضىىافة إلىىى الخاتمىىةع ٌفضىىل أن ٌكىىون 

 .من حجم البحث الكلً% 5حجمهما معًا فى حدود 



 



 ءوووىجش فوووي هوووذا ا  وووشء ال ياهوووات ا  اتوووة بووواملىاد و ج وووش  و ال وووز  و  وووادر ال يبوووات
 والكاربات والحقبيات املسح ملة بال حث

 



 فً هذا الجزء ٌبىٌن المالىف مىا تىم التوصىل إلٌىه مىن نتىائج والعالقىات

التىىً وضىىحتها هىىذش النتىىائج مىىع االكتفىىاء باالسىىتعانة إمىىا بالجىىداول أو 

 .باألشكال

 وٌجب العناٌة بترتٌب النتائج وتقسٌم الموضىوع لفقىرات تحىت عنىاوٌن

 مناسبة

 

 

 



 واضحة ومقنعة-

 مرتبطة بالفروض-

 مرتبطة ٌاسئلة الدراسة-

 بررت النتائج التً عكست أو لم تثبت الفروض إٌجابٌا-

 االدلة الموجودة كافٌة للوصول الً النتائج-

 بصمة الباحث واضحة علٌها-

 عرضت على شكل جداول ورسومات بٌانٌة واضحة ودقٌقة-

 تم تحلٌلها بشكل موضوعً-

 مرتبطة بالنظرٌات العلمٌة-
 



تنىىاقن نتىىائج البحىىث مىىع المقارنىىة والمناقشىىة الموضىىوعٌة •

بنتائج البحوث السابقة الماٌدة والمعارضة بهدف الوصول 

إلى استنتاجات أو تفسٌرات معٌنة أو تأٌٌد أو نفىً اسىتنتاج 

كىىان قىىد سىىبق التوصىىل إلٌىىه مىىع توضىىٌح اإلضىىافات التىىً 

 .ساهم بها البحث والتطبٌقات التً ٌمكن االستفادة منها

 النتائج



 تصىىاخ خاتمىىة البحىىث فىىى ضىىوء مفهىىوم الباحىىث ألهمٌتهىىا ووظٌفتهىىا فىىى بحثىىهع
مثلها مثل المقدمةع كما أن المضمون الىذى تحمىل الخاتمىة ٌكىون عىادة مصىاًغا 

 .فى ضوء ما حملته المقدمة من مضامٌن

 إال أن الخاتمة قد تتناول الخالصة التى توصلت إلٌهىا الدراسىة فىى إٌجىازع وقىد
ٌكون ذلك فى سٌاق ملخص موجز لعناصر ومحاور البحث الرئٌسٌةع وصىوالً 
إلى نتائجىهع فىى تسلسىل وتىرابط منطقىى ٌجمىع كافىة الخٌىوط والروافىدع لٌىادى 
وظٌفىىة حٌوٌىىة بالغىىة األهمٌىىة فىىى إحكىىام واتسىىاق الىىروابط التىىى تحقىىق للبحىىث 
تماسكه فى شكله الكلى العامع بناًء على أجزائه ومكوناتىهع ومىا بٌنهىا مىن تتىابع 

 .وانسجام

 وقىىىد تسىىىتخدم الخاتمىىىة السىىىتعراض نتىىىائج البحىىىث فحسىىىبع أو أهىىىم محىىىاورش
وركىىائزشع أو مىىا ٌوصىىى بىىه الباحىىثع وقىىد ٌعمىىل الباحىىث إلىىى ربىىط الخاتمىىة 

 .بتوقعاتع أو سٌنارٌوهات مستقبلٌة ٌراها أكثر مالءمة لٌختتم بها بحثه
 



 المراجىىع قائمىىةReferences  تضىىمن جمٌىىع الصىىادر التىىى اعتمىىد توالتىىى

علٌهىىا البحىىثع فهىىى التىىى تتبعهىىا الرسىىائل العلمٌىىة والبحىىوث فىىى شىىتى فىىروع 

المعرفىىة العلمٌىىةع وٌجىىب أن تتمتىىع بدرجىىة رفٌعىىة مىىن األمانىىة العلمٌىىةعوٌراعى 
 :القائمة للمصادررئٌسٌٌن فى مثل هذش  نبوجه خاص شرطٌ

 ًأن تىىرد جمٌىىع المراجىىع المشىىار إلٌهىىا فىىى مىىتن البحىىث فىىى هىىذش القائمىىةع : أوال

وٌجىىب التأكىىد مىىن أن أى مرجىىع بالقائمىىة قىىد اسىىتخدمه الباحىىث وورد فىىى سىىٌاق 
 .البحث فعالً 

عندما ٌذكر أى مرجع ضمن القائمةع فإن هذا ٌعنى أن الباحث قىد اطلىع : الثانى

بىىدًا نقىىل مرجىىع مىىن مرجىىع أخىىرع وإذا تعىىذر أعلٌىىه فعىىالًع ومىىن ثىىم ال ٌجىىوز 

الوصىىول إلىىى المرجىىع األصىىلى فىىإن هىىذا ال ٌبىىرر للباحىىث أن ٌىىذكر المرجىىع 
 .إلى طرٌقة استخدامهع أى عن طرٌق المرجع اآلخر هاألصلى دون تنوٌ



السىابقٌنع ٌجعىل القائمىة تفقىد مغزاهىا الحقٌقىىع ممىا ٌىاثر ن وعدم مراعاة الشرطٌ
على موثوقٌة البحثع وما أقسى الحكىم علىى الباحىث فىى هىذش الحالىةع وفىى أمانتىه 

 .العلمٌةع وقدراته ومصداقٌته كباحث

وٌجب مراعاة الدقة الكاملة عند كتابة قائمىة المراجىعع كمىا ٌراعىى التىزام طرٌقىة 
 بكاملهاواحدة نمطٌة فى كتابتها 

وقوود تشووترط بعووض المجووالت والوودوريات، اتبوواع طريقووة معينووة فووى كتابووة قائمووة 
وعلوى الباحوث أن يكوون  ـسوماء الموفلفين جمعيهوا مقلوبوة أالمراجو،، كو ن تورد 

وقد يشترط أن يوضو،  ـ على دراية يمثل هذه النظم ، وإال قد ال يمكنه نشر بحثه
بين كل مفلف واألخر فاصلة منقولة، وقد يوض، قبل اسوم المفلوف األخيور كلموة 

and وعووادة تتوويح كوول دوريووة أو توضوو، فاصوولة منقوطووة بوودون هووذه الكلمووة ،
للبووواحثين إمكانيوووة التعووورف علوووى القواعووود والشوووروط الخاصوووة بهوووا فوووى توثيووو  

 .المراج،



 أو مالىف المقىال فىى  ـوعند كتابة المرجع ٌراعى أن اسم مالىف الكتىاب

فىى البداٌىةع وٌكتىب االسىم  ـ ٌىأتىالدورٌات العلمٌة وفى الكتب المحىررة 

مقلوبًا عادةع بمعنى أن اسىم العائلىة ٌىأتى أوالًع للباحىث األول أو الوحٌىدع 

سىماء أوٌلىى ذلىك . اسىمهٌلٌه الحىرف األول مىن كىل مكىون مىن مكونىات 

علىى أن  -أن وجىد أكثىر مىن مالىف -المالف أو المالفٌن المشاركٌن معه

وٌكتب الحرف األول لكل مكون من مكونىات . مقلوبةسماء هاالء أٌذكر 

ع (الصىغٌرة)وبقٌىة المكىون بىالحروف العادٌىة ( كابتىل)االسم بحجم كبٌىر 

سماء المالفٌن فى المرجع األجنبً ٌكتب اسم المالف األول أوإذا تعددت 
 .سماء المالفٌن اآلخرٌنأبدالً من  .et.al:  مقلوبا ٌلٌه ما ٌلى
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 ًوتبىدأ بالعربٌىة  ـعند ترتٌىب قائمىة المراجىع ٌراعىى أن تىأتى الكتىب أوال

العربٌىة  ـثم المقاالت والدورٌات  ـباللغات األجنبٌة  ةٌلٌها الكتب الصادر

ات مىثال،ع توضىع فىى طىوخطوقىد توجىد مصىادر أساسىٌة كالم ـفاألجنبٌىة 

رأس القائمىىةع أو مصىىادر أقىىل أهمٌىىة كالصىىحف والنشىىرات حٌىىث تىىأتى 

ة مىا ـادة بمراجعىـوٌنصح الطالىب أو الباحىث عى. عقب الكتب والدورٌات

صىىدر عىىن زمالئىىه وأقرانىىهع ومىىا جىىرى علٌىىه نظىىام البحىىوث والدراسىىات 

كلٌة أو فى المعهد والجامعىة التىى ٌنتمىى إلٌهىاع أو الوالرسائل العلمٌة فى 
 .الجماعة العلمٌة التى ٌسترشد بها

 



خل قائمة الكتب العربٌة ٌتم ترتٌب المراجع ترتٌبًا أبجدًٌا وفق اسم المالفاود .
فالطرٌقىة التقلٌدٌىىة أن قائمىة مىىن المراجىع  ـأو أكثىر  ـوإذا كىان لمالىف واحىد 

سىم بخىط طوٌىل الالمالفع أو المالفٌنع مىرة واحىدةع وٌسىتبدل هىذا ا ٌكتب اسم
 متتالكلما تكرار بشكل 

 البحىىوث ذات المالىىف الواحىىد وفىىق سىىنة النشىىرع األقىىدام فاألحىىدثع مىىع ترتٌىىب
وذلىىك وفىىق  c, b, a.....التمٌٌىىز بىىٌن مىىا ٌنشىىر فىىى عىىام واحىىد بىىالحروف 

واحىد وسىنة الالترتٌب األبجدى لعناوٌن تلك المراجع التىى تشىترك فىى المالىف 
 .النشر الواحدة

 كثىر مىن مالىف ع ترتىب البحىوث وفىق سىنة النشىر ع األقىدام أحالىة اشىتراك فى
 , c , b...حروففى  ـفاألحداثع وفى حالة النشر فى عام واحد ٌتم التمٌٌز 

a دي للمالىف الثىانىع فىإذا وجىد أكثىر مىن بحىثع ٌكىون جىوفىق الترتٌىب األب ـى
تسىرى القاعىدة مهمىا  وهكىذا... بجدٌة للمالف الثالث ألالترتٌب وفق الحروف ا

 .سماء المالفٌنأتعدد 
 



 يمكن للطالب أن يضيف إلى قائمة المراج،، أو إلى جانبها، قائموة بو هم

مواقوو، اإلنترنووت التووى قوود يكووون اعتموود عليهووا، أو ذات الصوولة الوثيقووة 

بالموضوع، أو قائمة عناوين على الشبكة الدوليوة يورى أنهوا ذات صولة 

وقد تبدو مثل هذه القوائم ذات أهمية . وثيقة بمعالجته أو أن لها مغزاها

تتب، أحداث جارية أو قريبة أو : فى بعض موضوعات على سبيل المثال

مصووادر أو بنوووك للمعلومووات أو غيرهووا موون اعتبووارات تتعلوو  بموضوووع 
 .البحث وطر  معالجته

 



 بالنسبة للمراجع العربٌة هناك مع ٌتبع نفىس الطرٌقىةع فتىدون مقلوبىةع أى ٌىأتى
اسم العائلة أوالً ثم فاصىلةع للمالىف األول أو الوحٌىدع ثىم اسىمه األول والثىانىع 

وهكىىذا بالنسىىبة للمالىىف ـ قىىة ذاتهىىا رٌثىىم فاصىىلةع ٌلٌىىه اسىىم المالىىف الثىىانى بالط
وآخىرونع بىدالً مىن : وقد ٌكتىب اسىم المالىف األول فقىط ٌلٌىه.. الثالث ومن ٌلٌه

 .سماء هاالء اآلخرٌنأ

سىماء مقلوبىةع ألوهناك من ٌمٌز اللغة العربٌة عند كتابة اسم الباحثع فال تىرد ا
ومثىىل هىىذش  ـأى ال ٌكتىىب فٌهىىا اسىىم العائلىىة أوالً  ـوإنمىىا تىىأتى بالشىىكل المعتىىاد 

الطرٌقة العادٌة شائعةع وٌنتقدها البعض على اعتبار أنهىا ال تعىٌن علىى ترتٌىب 
 فىقشىارات مرجعٌىة بىالمتنع وإالمراجع على نحو سلٌمع كما أن استخدامها فى 

حٌث ٌوضع اسم العائلة للمالف وسىنة النشىر ورقىم الصىفحة  ـ الطرٌقة الحدٌثة
ة بطرٌقة اعتمىاد نقد ٌسبب ارتباًكا وخلًطا فى األسماء مقار ـ بٌن قوسٌن بالمتن

 .اسم العائلة أوالًع التى تعد وفق هاالء أكثر سهولة وتنظًٌما
 



ا وثىائق أو نمىاذج اسىتخدمت حٌانًىأحصاءات وإلتضم المالحق البٌانات وا

وٌكىون . فى البحث مما ال ٌجوز أن ٌوضىع فىى مىتن الرسىالة أو الكتىاب 

. لكل ملحق عنوان خاص بهع وتظهر هذش العناوٌن فى فهرس المحتوٌات
 .وتأتى المالحق عادة عقب الخاتمةع وقبل قائمة المصادر

 استمارة االستبٌان التىى اعتمىد علٌهىا البحىث : المالحقومن أمثلة الوثائق

حصاءات أولٌةع نصوص معاهىدات ع أو مىواد قانونٌىة ع أو إع جداول أو 

ثىىاق ع بالنسىىبة ٌنىىص الدسىىتورع بالنسىىبة للدولىىةع أو النظىىام األساسىىى أو الم
 .للمنظمات والماسساتع وغٌرها من نصوص ووثائق وبٌانات أولٌة
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