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  قواعد عامة إلعداد الرسائل واألطروحات والبحوث التكمیلیة
  والرسائل : األطروحاتالرجوع الي لوائح الدراسات العلیا  یرجى مراعاة القواعد اآلتیة عند إعداد  مع    

  اإلنجلیزیة) بإحدى اللغات الحیة (العربیة أو  تكتب الرسالة وتطبع .1
تذیل كل رسالة بملخص أساسي بنفس اللغة التي كتبت بها الرسالة ولغة أخرى ذات انتشار واسع  )1(

. 
سم) ویراعى أن تكون 22× 28جم) وبأبعاد ( 80من وزن ( (A4)لى ورق أبیض تطبع الرسالة ع )2(

الطباعة واضحة وأنیقة وعلى وجه واحد من الورقة وأن یكون غالف الرسالة من الورق المقوّى 
 للدكتوراة) واألسودللماجستیر  األزرق.(

لى النحو عیجب أن تترك هوامش جانبیة لتسهیل عملیة التغلیف وضبط المساحة المطلوبة  )3(
 سات العلیاالئحة الدرا يالمذكور ف

 تكون خطوط الكتابة على النحو المذكور في الئحة الدراسات العلیا . )4(
 :حتویات الرسالة على النحو التاليترتب م )5(
 وتحتوي علي الصفحات التمهیددیة )6(

الة ونوع الرس صفحة العنوان وتحتوي على عنوان األطروحة واسم كاتب األطروحة واسم المشرف -
  (مرفق نموذج).والقسم والكلیة والجامعة وسنة الطبع

 یجوز كتابة أسماء أعضاء لجنة المناقشة وتوقیعاتهم على الصفحة التالیة . -
 یجوز كتابة اإلهداء و الشكر والتقدیر في الصفحات التي تلیها . -
  المستخلص لغة البحث األساسیة ولغة أخرى یتم الموافقة علیها . -
  تویات وأرقام صفحاتها والرموز المستخدمة في الرسالة .جدول المح-
 
  .ویتضمن  متن الرسالة 
  اساسیات البحث  -

 واستعراض األبحاث والدراسات السابقة . األدبیات -

 المواد وطرق البحث . -

 النتائج المتحصل علیها . -

  المناقشة والتوصیات البحثیة . -
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  المصادر والمراجع . 
 
  المالحق. 

 
یقدم الطالب لمسجل الدراسات العلیا ثالث نسخ من البحث بغالف مؤقت ویقوم المسجل بإرسال        )7(

  والداخلي والمشرف. ينسخة لكل من الممتحنین الخارج
للحصول على الدرجة العلمیة یقوم المنصوص علیها الئحیا عند نجاح الطالب واستكمال كل الطرق  )8(

 ) .soft copy(  نسختینإلى بتقدیم خمس نسخ مغلفة نهائیًا باإلضافة 
 في حالة عدم النجاح للوهلة األولى یحتفظ المسجل بنسخة واحدة من كل بحث مرفوض أو مؤجل . )9(
ض الجامعة خطیًا حق تصویر الرسالة كلیًا أو جزئیًا ألغراض  )10( على طالب الدراسات العلیا أن یفوّ

 البحث العلمي والتبادل مع المؤسسات والجامعات األخرى .
طالب الدراسات العلیا تعهدًا خطیًا بأنه قام بإعداد رسالته مشیرًا إلى الحق األدبي للنصوص یوقع  )11(

 المقتبسة .
تحفظ الجامعة  لطالب الدراسات العلیا حقوقه الفكریة واألدبیة ویشار إلیها متى ما تم تبادل الرسائل مع  )12(

 جامعات أخرى أو ألغراض البحث .
  

  لمواصفات الرسائل اإلطار العام

تكتب الرسالة بلغة سلیمة سواء أكانت بالعربیة أم باالنجلیزیة، وفي أقسام اللغات تكتب حسب      .1
التخصص، وتسلم إلى لجنة المناقشة خالیة من األخطاء النحویة واإلمالئیة والمطبعیة، وكذلك تسلم 

  الشطب.النسخة النهائیة من الرسالة إلى كلیة الدراسات العلیا خالیة من األخطاء أو 

 99تبدأ الجملة بكلمة، وال یجوز أن تبدأ برقم أو رمز أو اختصار، وعند ورود األرقام من الصفر إلى     .2
  .123فتكتب باألرقام هكذا:  99أما ما یزید على  7في النص تكتب كتابة فمثالً تكتب سبعة بدًال من 

وتكتب عند ورودها ألول مرة كاملة، ویوضع  تقلیل االختصارات ما أمكن وعدم استخدامها إال للضرورة،    .3
   World Organization for Tourism االختصار بین قوسین، فإذا وردت منظمة السیاحة الدولیة 

) ثم یستخدم االختصار فقط في المرات الالحقة دون وضعه بین WOTفیكتب اختصارها كاآلتي: (
  تصرات الواردة فیها.قوسین، على أن یوضع في مقدمة الرسالة قائمة بالمخ

  تبدأ عناوین الرسالة الرئیسة في صفحات جدیدة وال یجوز أن تبدأ في وسط الصفحة أو آخرها.    .4
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للعناوین الرئیسة، ویكون حجم  14للمتن و 12یستخدم الحرف حجم ،عند الكتابة باللغة االنجلیزیة      .5
الحرف ما عند الكتابة باللغة العربیة فیكون حجم أو أقل لكتابة المعادالت إذا كانت طویلة. أ 12الحرف 

  ف داخل الجداول.و كما یجوز تصغیر حجم الحر . 16والعناوین الرئیسة  14

، 14أبیض بنط  A4تقدم األطروحة مطبوعة على الحاسب باللغة العربیة أو االنجلیزیة على ورقة كوارتو     .6
إذا كانت الكتابة  Simplified Arabicن نوع وعلى وجه واحد من الورقة، ویستعمل في ذلك الخط م

  إذا كانت باللغة االنجلیزیة. Times new Romansباللغة العربیة، ومن نوع 

تكون المسافة بین السطور عند الكتابة باللغة االنجلیزیة مسافتین. أما عند الكتابة بالعربیة فتكون مسافة    . 7
  تهااو حسب ما هو محدد في الالئحة وتعدیالونصف.

تكون المسافة عند كتابة العناوین الرئیسة وعناوین الجداول والرسومات والمراجع مسافة واحدة أما      .8
  او حسب ما هو محدد في الالئحة وتعدیالتها المسافة بین المرجع والذي یلیه فتكون مسافتین.

  سم. 2.5 -2ون سم . أما بقیة الهوامش فتك3.5تكون مسافة الهامش من جهة التجلید      .9

یكتب عنوان الجدول في األعلى، ویكتب عنوان الشكل أو الرسم في أسفله، ویجب أن یكون العنوان      .10
  ( مرفق نموذج) في الحالتین معبرًا عن محتواه.

ترقم الجداول والرسومات بشكل متسلسل لكل منها داخل الرسالة. ویجب أن تظهر الجداول واألشكال    . 11
  ت مباشرة بعد ذكرها في النتائج والمناقشة، ویجوز وضعها في نهایة الرسالة.والرسوما

) واسم الطالب واسم المشرف، أما بقیة المعلومات في 24یكتب عنوان األطروحة بخط غامق (بنط     .12
  او حسب ما هو محدد في الالئحة وتعدیالتها ).18صفحة العنوان فتكتب بـ(بنط 

)، أما العناوین الفرعیة والجانبیة 20(بنط  Boldبلون أسود غامق في المتن لرئیسیة تكتب العناوین ا    .13
) حسب التفرعات، وال توضع الخطوط تحت العناوین عند 14 و16و 18فتكتب بلون أسود غامق (بنط 

  ذلك.

مل ال یجوز استعمال ضمیر المتكلم في المتن بل یستعمل ضمیر الغائب بدًال من ذلك مثل "استع  . 14
الباحث مقیاس..." أو "استخرج الباحث الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري..."، ویجوز استعمال المبني 

ویجوز استعمال ضمیر المتكلم في  رات الصدق والثبات للمقیاسین...للمجهول مثل "استخرجت مؤش
  التفویض واإلهداء والشكر والتقدیر فقط.
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  ترقیم الصفحات:

) … , i , iiالرومانیة لترقیم الصفحات التمهیدیة عند الكتابة باللغة االنجلیزیة مثل (تستخدم األرقام       
...) لترقیم الصفحات التمهیدیة عند الكتابة بالعربیة، ویبدأ ج , دوتستخدم الحروف العربیة األبجدیة مثل (أ، ب، 

وسط وال یظهر الرقم على صفحة ال، ویوضع الرقم أو الرمز في الصفحات أسفلالترقیم باستخدام األرقام في 
) ویوضع Landscapeالعنوان وصفحة التوقیع، وفي حالة الجداول أو األشكال المطبوعة بشكل مستعرض (

  أو الشكل وعند تصغیر الصفحة ال یجوز أن یشمل التصغیر حجم رقم الصفحة. الصفحة أسفلالرقم 

  مواصفات الرسائلالتدقیق في 

جامعیة هي عبارة عن وثیقة قیمة تبرز جزءًا من النشاطات األكادیمیة في الجامعة الرسالة ال أو األطروحة    
. ولذا یجب االلتزام التام بقواعد بنیة الرسالة الجامعیة وتنظیمها من تعكس النشاط العلمي المتمیز فیهاویجب أن 

  :بعد حتى تكون هذه الوثیقة مفیدة ودالة . وتشیر كلمة رسالة جامعیة فیما یلي إلي

األطروحة:یقصد بها البحث التكمیلي المكتوب على حسب الموجهات في الالئحة   األكادیمیة    /1
  م لنیل درجة الماجستیر بالمقررات والبحث التكمیلي.2006للدراسات العلیا لسنة 

الرسالة: یقصد بها البحث الكامل المكتوب على حسب الموجهات في الالئحة األكادیمیة للدراسات   /2
م لنیل درجة الماجستیر بالبحث فقط ودرجة دكتوراه الفلسفة ودرجة الدكتوراه 2006علیا لسنة ال

  السریریة.

  -تنظیم الرسالة الجامعیة (األطروحة): .1
  تتكون األطروحة من أربعة أجزاء رئیسیة:

 تالي:، والمالحق ویجب أن تتبع هذه األجزاء الترتیب الالصفحات التمهیدیة، النص، المصادر والمراجع

  وترقم صفحات التمهید بالترقیم الهجائي( أ،ب،ج،د،ه,و,ز)  - الصفحة التمهیدیة : 1- 1
  وهي الورقة التي تلي الغالف  وال ترقم. -ورقة الغالف :  - 

  تعطي رقمًا یكتب ویجب أن تتضمن :ال وهذه  -صفحة العنوان :  - 
  / الرسالة  المشكلة البحثیة   أ.  
  والمشرفأسم الباحث     ب. 
  الدرجة التي سجل لها.   ج.  
  أسم الكلیة / المعهد والجامعة وتاریخ األطروحة /الرسالةالقسم  و      د. 
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یجب أن تكون العناوین مختصرة ودالة علي محتوي األطاریح . وینبغي أال یزید العنوان علي المائة حرف . 
ستخدام االختصارات المعروفة تقبل االختصارات في العناوین وقد یسمح با والكلمة  15وفي حدود  

   واالسماءالعلمیة .والمتخصصة في األسماء األصلیة

  -تحتوي علي:و ) ان وجدت صفحة التوقیعات (تعطي الرقم ب -
  أسماء أعضاء اللجنة الممتحنة وتوقیعاتهم.

  ) اختیاریةهذه الصفحة تاریخ إجازة األطروحة /الرسالة ( 

  ون اختیاریة.) وتك  صفحة اإلقرار (تعطي الرقم   -
  صفحة االیة وهي اختیاریة -
  وتكون اختیاریة. )  صفحة اإلهداء (تعطي الرقم    -
  ) وتكون اختیاریة.   صفحة الشكر و العرفان (تعطي الرقم    -
إجباریة. أي رسالة تتطلب  واإلنجلیزیة وتكونباللغتین العربیة )    صفحة الملخص (تعطي الرقم    -

 كلمة. 350خالصة ال تزید عن 
 ) وتكون اختیاریة    صفحة جدول المحتویات  (تعطي الرقم    -
 ) وتكون اختیاریة.   صفحة قائمة الجداول (أن وجدت) (تعطي الرقم    -
 ) وتكون اختیاریة.   صفحة قائمة األشكال  (أن وجدت) (تعطي الرقم    -
 اختیاریة. ) وتكون   (أن وجدت) (تعطي الرقم  المالحقصفحة قائمة ا   -
  صفحة المالحق.  ) وتكون اختیاریة، یمكن وضعها في   صفحة قائمة الرموز (تعطي الرقم    -

  
  ثانیًا: محتویات تقریر البحث:

  یشتمل تقریر البحث على المحتویات التالیة:

  مقدمة البحث. - 1
 خطة البحث. - 2
 نتائج البحث. - 3
 ملخص البحث. - 4
 مراجع البحث. - 5

  ومالحق خاصة، وفیما یلي توضیح لهذه المحتویات:ة، كما یشتمل على صفحات تمهیدی    

  الصفحات التمهیدیة: -أ
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  وتشتمل على الصفحات اآلتیة:  

وعنوان الدراسة، والدرجة التي سیحصل والقسم الصفحة األولى: ویبین فها إسم الجامعة و الكلیة  - 1
سم األستاذ (األساتذة) المشرف وتاریخهاالباحث،علیها سم الباحث وإ   التي قدمت فیها الدراسة.نة والس  وإ

والشكر والتقدیر، حیث یقدم الباحث شكره إلى من قدم  التالیة وفیها االیات الكریمة واالهداء اتفحالص - 2
 . له مساعدة إیجابیة بشكل مختصر وغیر مبالغ

 المستخلصات بلغتین  - 3
اإلضافة إلى فهارس ، بعناوینها الفرعیة وأرقام الصفحاتفهرس الدراسة: ویبین فیها فصول الدراسة و  - 4

نما أر  –عادة  –تعطي  للجداول واألشكال والرسوم البیانیة، والصفحات التمهیدیة ال قامًا متسلسلة: وإ
 ، ج ،...).رموز (أ، ب

  مقدمة البحث: - ب

الباحث لها، وأهمیة دراستها، وعالقتها بالدراسات  وتهدف إلى الكشف عن مشكلة الدراسة، وأسباب إختیار     
جراءاتها، كما سبق وأوضحناه.السابقة   ، كما یحدد فیها فروض الدراسة، وإ

  االدبیات الخاصة بموضوع البحث ویمكن ابرازها عبر فصول او مباحث-ج

  :الطرق والوسائل - د

یحدد الباحث خطة بحثه ویصف اإلجراءات التي قام بها، والمنهج الذي استخدمه، وأسباب إختیاره له،   
ي للدراسة والعینة، وطریقة اختساره له، كما یوضح المجتمع األصلي للدراسة والعینة، كما یوضح المجتمع األصل

دوات واالختبارات التي االوطریقة اختیاره لها وحجمها، والتعلیقات التي قدمها أفراد العینة، كما تشمل الخطة 
  استخدمها الباحث والطرق المستخدمة في التأكد من صالحیة هذه األدوات.

مساعدة  يل خطة البحث مكانًا بارزًا في تقریر البحث حیث یخصص لها فصل أو أكثر، وتهدف إلوتحت    
  إجراءات البحث والحكم على دقتها. معرفةالقارئ في 

  نتائج البحث: - ه

ثبات فروضه، وعرض األدلة وفحص قدرتها      یعرض الباحث في هذا الجزء الخطوات العملیة لتطور بحثه، وإ
  نفي الفروض.على إثبات أو 

ویقدم الباحث نتائجه بشكل متسلسل حسب تسلسل فروضها أو أسئلتها، فیبدأ بالفرض األول فیجمع األدلة     
  أو المعارضة له حتى یصل إلى قرار معین في الحكم علیه، ثم الفرض الثاني، والثالث، وهكذا... ةالمؤید
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) وعرضها بوضوح، وعرض النتائج ( ومن المهم تقدیم تسجیل دقیق للنتائج، والتعبیر عنها    كمیًا أو وصفیًا
اإلحصائیة الرقمیة في جداول أو رسوم بیانیة، ومن المهم كذلك أن تقدم بشكل واضح ومتكامل بحیث تعبر 

  بشكل واضح وكامل عن النتائج.

لمتغیرات والبد بعد ذلك من تحلیل النتائج وتفسیرها من خالل البحث عن أسبابها وآثارها وعالقاتها با   
  المختلفة، ومدى داللة هذه النتائج واالستنتاجات.

  ملخص البحث: -و

قام به الباحث بدءًا من تحدید  وهو عبارة عن تقریر قصیر مختصر لتقریر البحث األصلي یشمل كل ما
  المشكلة وحتى النتائج، وهو ال یحتاج إلى توثیق.

  توصیات البحث: -ح

سیًا في البحث، ولكن إن وجد الباحث نفسه قادرًا على اقتراح بعض ال تعتبر توصیات البحث جزءًا أسا  
  الحلول على شكل توصیات عامة، فال مانع من ذلك.

  مراجع البحث: -ط

یقدم الباحث قائمة بالمراجع المستخدمة كمصادر للمعلومات والبیانات، وتقدم وفق أسس معینة تتمثل فیما 
  -یلي:

  .عرض المصادر حسب تسلس للمؤلفین - 1

  عرض المصادر العربیة واألجنبیة في قائمتین منفصلتین. - 2

  عرض قائمة خاصة بالكتب وقائمة خاصة بالدوریات والنشرات والموضوعات. - 3

  مالحق البحث: -ي

بعض المواد التي أعدها الباحث كالمواد التدریبیة أو المراسالت، وهذه ال تعتبر جزءًا من البحث. علي وتشتمل 
  .األطروحةة / الرسال إعداد -

  

  لمشروع البحث: أولیةصورة  إعداد
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كنقطة انطالق للطالب لیقوم  أولیهالبحث تحدد مراجع  أوبعد اتفاق الطالب والمشرف على موضوع الرسالة 
  - التالیة : األساسیةمتضمنا النقاط  المشروع الطروحتهویطلب من الطالب تقدیم  األولیةبالمراجعة 

 .الدراسة عنوان    -
  .مختصرة مقدمة    - 
 

  (Problem Statement). الدراسة مشكلة    - 

  .الدراسة مبرراتاهمیة و - 

  والخاصة) (العامة الدراسة أهداف    - 

 .الدراسة فرضیات / أسئلة   - 

 .الدراسة) وعینة مجتمع المكانیة، (الزمانیة، الدراسة حدود

 .ومعوقاتها الدراسة محددات    - 

  البحث طریقة ( Methodology): البحثیة، اإلجراءات البحثي، منهجوال التصمیم وتتناول

 .وتحلیلها البیانات جمع إلى إضافة البحث أدوات

  ...)  والمصادر البحثیة مالیة،المراجع اعتمادات مخبریة، تجهیزات(البحث وأدوات مستلزمات  -

.(Research Tools and Requirement)  

  (Background review study). البحث قید ضوعالمو  حول السابقة الدراسات  - 

  (Time Table). المختلفة مراحله في البحث النجاز الالزم الزمني الجدول  - 

  (Thesis Outline). الكاملة الرسالة خطة  - 

  .الدلیل هذا تعلیمات حسب موثقة األولیة المراجع قائمة  - 

ة یحضرها المشرفین والطالب بغرض االستفادة منها ندو سمنار او  ویجب ان تقدم هذه االطروحة في شكل 
 والتحسین والجودة . ثم یتم توصیة مجلس الدراسات العلیا باعتمـاد عنوان الرسالة والمشرف علیها . 

  كتابة مشروع الخطة :
 البد ان یشتمل المشروع على العناصر التالیة:

في مشكلة البحث   یةاألساساألطروحة: ویلخص العنوان العناصر  –عنوان الرسالة   
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النظریة والعملیة والبد ان یوثق  أهمیتهالنظري للبحث وتبین مبرراته وتوضح  اإلطارمقدمة (تمهید): تطرح 
  الكالم بالمراجع التي سبق مراجعتها . 

  تصاغ بطریقتین: إنمشكلة البحث: ویمكن 

في البحث مثال لها  : تعبر عن عالقات او خصائص او ظواهر یتم استقصاؤهاصیغة تصریحیة  -أ
  (العالقة  بین معدل نمو الدخل القومي ومعدل البطالة) . 

  المشكلة صیغة سؤال او استفهام مثال ذلك (هل توجد عالقة بین ...؟) تأخذ: صیغة استفهامیة - ب

  : مثال ذلك (الغرض من الدراسة استقصاء العالقة بین ....؟).التعبیر عن الغرض من الدراسة -ج

المشكلة ویعبر  إبعادتحدیدًا لتناول  أكثر أسئلة: یتم طرح تساؤل ذو طبیعة عامة تنبثق منه لة الدراسةأسئ      
بین معدل النمو في الدخل القومي ومعدل  ً إحصائیةمثال ذلك (هل توجد عالقة  إحصائیا األغلبعنها في 

  ؟). اإلنتاجیةالبطالة في القطاعات 

المتفرعة منها وال بد ان یكون  األسئلةلبحث المتوقعة من قبل الباحث او فرضیات الدراسة: هي فرضیات نتائج ا
لم یكن میتقنًا من صحة هذه الفرضیات حینها تأتي  إذا إمااحتمال تحقق صحة هذه الفرضیات في البحث كبیر 

 نتائج البحث انا ان ترفضها أو ال لتأتيالصفریة فیفحصها من خالل بحثه  اإلحصائیةبصیغة الفرضیات 
  ترفضها . 

للمصطلح بداللة  إجرائيالمصطلحات البحثیة معاني خاصة یعبر عنها بتعریف  تأخذ: تعریف المصطلحات 
  نتائج قیاس.  أومشاهدات 

 إمكانیاتقصور  إلىجوانب في منهجیة البحث ، بعض هذه المحددات یشیر  إلى: وهي تشیر محددات البحث
التحفظ في طرح  األحیانتب على هذه المحددات في كثیر من الباحث عن توفیر بعض مستلزمات البحث ویتر 

ثم  أوالً العلمیة تقتضي ان یبین الباحث محددات بحثه وان یبین مبرراتها في مشروع البحث  واألمانةنتائج البحث 
  الرسالة فیما بعد. 

نظریة التي تطرق لها مراجعة أولیة ألدب الموضوع والدراسات السابقة: یمكن ان یطرح الباحث بعض المفاهیم ال
في تصمیم البحث وجمع البیانات  أساسیةفي المقدمة وهذه المفاهیم تكون مهمة اذا كانت تؤلف منطلقات 

  وتحلیلها ومن المهم ان یقدم الباحث عدد من الدراسات ذات الصلة بموضوع بحثه.

  : یحدد الباحث عناصر المنهجیة التي سوف سیتبعها في بحثه .منهجیة البحث
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البحث والمراجع والمصادر  أدوات: تشمل البیانات والمعلومات التي یجمعها الباحث باستخدام ادر المعلوماتمص
  والثانویة والدوریات والوثائق والنشرات والمذكرات والتقاریر والمصادر االلكترونیة.  األولیة

ه ، كما قد تشمل مراجع مقترحة مشروع إعدادقائمة المراجع: تشمل قائمة المراجع التي استخدمها الباحث في 
  االطروحه.  إعدادیمكن ان یقتبس منها الباحث في 

  : فصول الدراسة

   فصول وعددا من  المباحث 5تشتمل الرسالة علي 

 :الفصل األول: خلفیة الدراسة ومشكلتها  - 1

ة، وخالصة الفصل وتشمل مشكلة الدراسة، أهمیة الدراسة، أهداف الدراسة، خلفیة المشكلة، مخطط الدراس    
  . األول

  :الفصل الثاني: اإلطار النظري والدراسات السابقة - 2

وكذلك البدء بملخصات الدراسات حیث یمكن  األقدم،یستحسن البدء بالدراسات األحدث كونها تشمل الدراسات  
واإلشارة إلى  یستحسن استعراض أهم نتائج الدراسات السابقة ، كمال على صلة الدراسة بموضوع البحثاالستدال

  ذات خصائصها إذا كانت

  أهمیة للدراسة الحالیة. ویختم بخالصة للفصل - 3

 :  الفصل الثالث : المنهجیة والتصمیم – 4

 . الفصل الرابع : عرض النتائج - 5

  : الفصل الخامس : الخالصة والمناقشة والتوصیات - 6

  : البحثالموافقة على  إجراءات 

  القسم.  أعضاءمن  أربعة أونسخ لكي یناقشها مع ثالثة  أربعةئیس القسم في یقدم الطالب المشروع لر     

ویجهز صورة معدلة یقرها المشرف  األعضاءالتعدیالت التي اقترحها  بإجراءیقوم الطالب بالتنسیق مع المشرف 
  ویرفعها رئیس القسم للعمید.

الرأي في موضوع البحث  إلبداءالكلیة ابحاث  المشروع على مجلس  رئیس المجلس البحثي للكلیةیعرض      
من  مجلس الدراسات العلیا او إلىالمشروع جدارته بواسطة مجلس الكلیة یحال  إثباتوجدارته ، وفي حالة 
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توصي بالموافقة على  أنالمختصین بموضوع البحث ویجتمع هؤالء لمناقشة الطالب بحضور المشرف وللجنة 
  عدم الموافقة.  أویالت التعد إجراءالموافقة مع  أوالمشروع 

  في صورتها النهائیة.  إلقرارها االبحاثنسخة منقحة ثم یرفعها للعمید لعرضها على مجلس  بإعدادیقوم الطالب 

   

تعدیالت یجریها  إجراءیوافق مع  إن أوال یوافق على مشروع الخطة  أویوافق  أنالحق في  لمجلس االبحاث  
 الطالب بالتنسیق مع مشرفه . 

  سة االستطالعیة: الدرا

تفید الباحث في التحقق من  أنهاخاصة حیث  أهمیةالدراسة في عینات أولیة ، ولها  إجراءاتتتضمن تطبیق 
لم  أمورتنفیذ الدراسة الرئیسیة والحصول على تغذیة راجعة عن احتماالت النتائج المستهدفة والتنبه الى  إمكانات
  الباحث. إلیهایلتفت 

  :األطروحةكتابة في  أساسیةاعتبارات 

عنوان الرسالة على النحو التالي: إقرار إجراءاتیتابع المشرف مع الطالب  : العنوان  

ومن ثم تقدیمها لمنسق  األصولیطلب من الطالب نماذج معینة من نماذج الدراسات العلیا وتوقیعها حسب      
دراسات العلیا باعتماد عنوان الرسالة للطالب البرنامج الذي یرفعها بدوره الى لجنة البرنامج التي توصي لمجلس ال

  والمشرف علیه. 

ساعة معتمدة بمعدل تراكمي  18 أنهىانه  التأكدیسمح للطالب بالتسجیل للرسالة في الفصل التالي بعد    
 باإلشرافسات العلیا التكلیف اویبدأ العمل على رسالته بصورة رسمیة بعد ان یصدر عمید الدر  األقل% على 75
  الرسالة للمشرف .   على

بعد تعبئة نموذج معین معني بتغییر  إالمنهما  يتغییر في ا أحداثبعد تحدید العنوان والمشرف ال یجوز 
على الطالب وكذلك نموذج خاص بتغییر العنوان للرسالة وبعد ذلك تؤخذ  اإلشراففي  ةعدم الرغب أوالمشرف 

  مبررات الكافیة. سات العلیا بعد تقدیم الاالموافقة من مجلس الدر 

 ص: خالمل  

  .لألطروحةیصف الملخص خالصة موجزة وشاملة   -
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  یوفر للقارئ استعراضًا سریعا للبحث بمجمل عناصره.   -

  یعتبر جزءًا مهمًا من مخطوطة البحث. -

  بمجمل الدراسة واستیعابها في وقت قصیر. اإللمامیتضمن معلومات مكثفة ومنظمة تتیح   -

حكامكم بحیث ینقل محتوى البحث بدقة یكون دقیق ومح -   .وإ

سبق عرفت فیه  أخریحمل دالالت واضحة وكافیة ال تعتمد على تفسیر مصطلحاتها في مكان   -
  والمراجع.  واألسماءالمصطلحات والصیغ المختصرة 

تباعالفضفاض  اإلنشائيیجب ان نتجنب التعبیر   -   قل ودل.  ما أسلوب وإ

  كلمة . 350 – 250بین  یقدر عدد كلمات الملخص  -

مثل هدف البحث ، المنطلق النظري  األساسیةیتضمن الملخص صیغًا موجزة لعناصر البحث  أن - 
والمهمات التجریبیة  واألدواتفي ذلك العینات والمتغیرات  ومكونات التصمیم البحثي بما األساسي

  ها. النتائج ودالالت ألبرزویتضمن كذلك تلخیصًا  اإلحصائیةوالمعالجة 

وصف لها. الجملة الفعلیة  إضافة، تذكر الحقائق والنتائج واالستنتاجات دون التقریري األسلوبیستخدم فیه  -
. كذلك تفضل األسماءمفضله على الجملة االسمیة باستثناء المواقع التي تستهدف التوكید على صیغ 

لمتكلم كما یستخدم الفعل صیغة المبني للمعلوم على صیغ المبني للمجهول ، ویفضل تجنب ضمیر ا
المضارع لوصف النتائج واالستنتاجات للداللة على استمراریتها الزمانیة بینما یستخدم الفعل الماضي 

جراءاتلوصف معالجات المتغیرات    جمع البیانات.  وإ

 مشكلة الدراسة وخلفیتها:

  وضوح موضوع البحث:   

 جوانبه على التعرف الباحث على ال یصعب حتى ، عام أو غامض وغیر ، محددا البحث موضوع یكون أن
 ال قد صعوبات جمة له ظهرت فیه دقق إذا ثم األولى للوهلة سهال الموضوع یبدو له فقد ، بعد فیما المختلفة
 جمعها التي المعلومات أن أو ، ذاتها المشكلة دراسةإلى  سبقه من هناك أن یكتشف قد أو ، تجاوزها یستطیع
 .وتصوره الباحث ذهن في الموضوع ضوحو   عدم نتیجة كله وهذا . بالمشكلة ةالصل وضعیفة مشتتة

  تحدید المشكلة:    
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 األمر وتبین الباحث ذهن في یدور عما تعبر بحیث ، واضحة صیاغة البحث مشكلة تصاغ أن وهي
 عاملین بین العالقة تحدید استطاعت إذا إال بوضوح المشكلة صیاغة یتم وال ، له حل إیجاد في یرغب الذي

 .محددة إجابة یتطلب سؤال بشكل تصاغ ثم ومن ، أكثر أو متغیرین

وضوح المصطلحات:     

 دقته وعدم ، الباحث إهمال نتیجة وصعوبات متاعب في البحث وقوع إمكانیة من المتخصصون یحذر
 یستخدمها لتيا الرمزیة الوسیلة أو العلمي المفهوم ذلك هو واالصطالح .المستخدمة المصطلحات تحدید في

 والواضحة المحددة التعریفات إذن فهي لآلخرین، توصیلها أجل من ، ومعانیه اره أفك عن التعبیر في اإلنسان
 أو حادثة تعیین دون والوقائع والحوادث الظواهر فیها تشترك التي المجردة الصفات ذات ، اإلنسانیة للمفاهیم
 الباحث من یتطلب أنه حیث ، البعض یتصور كما سهال أمرا سلی اإلشكالیة أو المشكلة وتحدید .معینة ظاهرة
  جدیرة تكون حتى العلمیة أهمیتها من والتثبت ، واضحا تعریفا تعریفها ثم ، المشكلة نواحي جمیع دراسة

 الباحثین بعض ویذهب .المجال ذلك في المختصین بآراء ویستنیر عنها مبدئیة بقراءة الباحث فیقوم بالدراسة،
 ویمكن . متغیرین بین العالقة یبین سؤال شكل في وضعها هي اإلشكالیة لتحدید طریقة أفضل بأن لالقو  إلى

  . سؤال شكل على وضعها دون اإلشكالیة یحدد أن للباحث

   صیاغة الفرضیات:  

 أن هذا یعني وال ، البحث بموضوع المتعلقة الفرضیات مرحلة إلى ینتقل المشكلة، الباحث یحدد أن بعد
 للسؤال مبدئیة إجابات إال الفرضیات وما الیة، اإلشك مرحلة عن متأخرة فكریة مرحلة في تأتي اتالفرضی

 صورته في یكون ال البحث موضوع ألن ، مبدئیا االفتراض ویعتبر .البحث موضوع حوله یدور الذي األساسي،
 إال هي ما فاالفتراضات .بحثال صورة اتضحت كلما ، والوضوح بالتبلور االفتراضات وتأخذ ، الواضحة األخیرة

 له ومرشد كدلیل تعمل فهي ، البحث لمشكلة كحلول مؤقتا الباحث یتبناها ، استنتاجات أو توقعات أو تخمینات
 نقطة هي بل ، الكذب أو الصدق صفة تحمل ال ، مجردة عبارة إال هو ما الفرض أن الكتاب بعض ویرى ،

 والمخت الباحثون وجد وقد .رفضه أو الفرض قبول من باحثال عندها یستطیع نتیجة إلى للوصول انطالق
 :التالیة بالصفات تتمیز الجیدة االفتراضات أن صون

 .فهمه یسهل وواضحا مفیدا موجزا الفرض یكون أن   -

 .المشكلة جوانب جمیع لتفسیر والذهنیة والنظریة الحسیة الحقائق على مبنیا الفرض یكون أن  -

 .والتحقیق لالختبار القاب الفرض یكون أن   -
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 العلمیة والمفاهیم النظریات مع متناقضا أو ، الواحدة للمشكلة رى األخ الفروض مع متناقضا یكون ال أن  -
 .الثابتة

  .البحث لمشكلة المتعددة  الفروض مبدأ باعتماد وذلك ، وتوقعاتها المشكلة احتماالت لجمیع الفرض تغطیة   -

بقة: أدب الموضوع والدراسات السا  

  السابقة والسابقة والحالیة.  اإلعمالیجب تلخیص التسلسل المنطقي بین    -

تعالج القضایا الجدلیة بموضوعیة وحیادیة بحیث تطرح الحجج لكل وجهة نظر وال تقتصر على واحدة دون    -
  . األخرى

على منهجیة البحث  تعرف، في الالبحث في تعریف المشكلة الموضوع مهمة في جمیع مراحل أدبمراجعة    -
  مالئمة.  األكثرالتحلیل  وأسالیب

  الدراسة ومتغیراتها.  بأهدافیعتمد التوسع فیها على عدد المتوفر منها ذات الصلة    -

الموضوع والدراسات السابقة في تصنیف منطقي او تحت عناوین فرعیة تبعًا لمتغیرات  أدبان تنظیم    -
یسهل على القارئ متابعتها وربطها  أنالتصنیف من شانه  أسسذلك من  المفاهیم النظریة او غیر آوالبحث 
  العام للدراسة. باإلطار

  الموضوع والدراسات السابقة نراعي في المادة المقتبسة مایلي:  أدبعند االختیار واالقتباس من    -

  تكون ذات صلة وثیقة بموضوع البحث. أن  -أ

  فیة من الوضوح واالتساق. تتوفر في النقاط المقتبسة درجة كا أن- ب

  واجتهادات.  أراء إلىالتركیز على النتائج االمبریقیة وتجنب االستنتاجات المستندة  -ج

  ان تتوافر لها الحداثة في مصادرها ومحتواها المعرفي.  - د

  أن تؤلف نوعًا من البینات والحجج المقنعة في دعم وتوضیح منطق الدراسة ومبرراتها. -هـ

   ج:ــــلنتائا

للبیانات وتعرض النتائج بتفاصیلها بما في ذلك النتائج التي تخالف  اإلحصائیةیشمل نتائج المعالجة     -
  الفرضیات . 



 16

 أكثر اإلشكالویمكن ان تكون  واإلشكالأفضل طریقة عرض اقتصادیة للنتائج هي عن طریق الجداول   -
إلیها في  اإلشارةتستخدم الجداول یجب توضیحا للمقارنات . عندما  وأكثرجاذبیة للقارئ من غیرها 

  .المتن

 اإلحصائيتربیع ..الخ) یجب ذكر قیمة  كأي،  أوفاالستداللي مثل (ت ،  اإلحصاءفي عرض نتائج    -
  . األثرودرجات الحریة ومستوى الداللة واتجاه 

عن مستوى الداللة  یمكن ان تقترن بنوعین من نسب االحتمال للتعبیر اإلحصائیةفي اختبارات الداللة    -
هذه النسبة بمستوى الفا او احتمال  إلىنسبة االحتمال التي تم تحدیدها مسبقًا ویشار  إلى أولهایشیر 

  .  0.01 آو 0.05الشائعة االستعمال هي  إلفاوقیم  األولالخطأ من النوع 

  المناقشة: 

  دراسة وأسئلتها التي طرحت فیها . تعرض النتائج بشكل موضوعي بحیث یتم تفسیرها استنادًا الى فرضیات ال

تبدأ المناقشة بعبارات تصف مدى تحقق فرضیات الدراسة في النتائج والمقارنة بین النتائج المحققة في الدراسة 
  تستدعي ما یدعم او یخالف االستنتاجات التي بنیت على النتائج.  أخرىودراسات 

 األساسیةب ان یبدي مالحظات عن جوانب القصور على الباحث ان یتجنب جدلیات ومعالجات هزلیة كما یج
في دراسته . یمكن التعریف بالدالالت النظریة والعملیة للدراسة واقتراح تعدیالت او تحسینات في المنهجیة وطرح 

من تجربة فیخصص  أكثراشتملت الدراسة على  إذا إمامقترحات لمجاالت بحثیة ذات صلة بموضوع الدراسة ، 
و نتائجها بشكل مستقل عما یخصص لألخرى ، اما المناقشة فیتم تناولها لكل تجربه  لطریقلكل تجربة وصف ل

  للتجارب مجتمعة.  إجماليعلى حدة ، ویمكن تناولها بشكل 

ــالمراج   ع: ـ

یجب ان تذكر في قائمة المراجع كل المراجع التي تم االستشهاد بها في المتن ، تضم قائمة المراجع عددًا     
 إذا إمامن المراجع التي تعتبر كافیة لتوثیق  موضوع البحث كما یجب مراعاة الدقة في االقتباس منها معقوًال 

  .  كان المرجع ملخصًا لدراسة ولیس الدراسة بصورتها التفصیلیة فیقتصر التوثیق على الملخص

  ق: ــــالمالح

یكون في المالحق ومن  أنلالنتباه فیفضل البنود في المتن مشتتًا  أوكان الوصف الدقیق لبعض المواد  إذا    
  - ذلك : أمثلة

a ≥ 0.05 ) (  
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  البحث. إلغراضبرنامج حاسوب صمم خصیصًا      -
  تفاصیل برنامج تدریبي.      -
 التجربة. إلغراضجهاز صمم خصیصًا  أو ألداةوصف     -
 
  

 محتویات رسالة/ أطروحة الماجستیر والدكتوراه

ي حسب الترتیب التالي: الجزء األول هو الصفحات األولى (التمهیدیة) تتكون األطروحة من أربعة أجزاء تأت    
التي تسبق فصول األطروحة، والجزء الثاني هو فصول األطروحة، والجزء الثالث هو قائمة المراجع والجزء الرابع 

  هو قائمة المالحق. وفیما یلي تعریف بكل جزء من هذه األجزاء.

  روحة :من األط التمهیدیةأوًال: الصفحات 

 من صفحة العنوان األحمربجامعة البحر  من أطروحة الماجستیر والدكتوراه التمهیدیةتتكون الصفحات 
الشكر والتقدیر، وصفحات الملخص باللغة العربیة، وصفحات الملخص باللغة االنجلیزیة، اإلهداء ، وصفحة 

  ة فهرست المالحق. وصفحة المحتویات، وصفحة قائمة الجداول، وصفحة قائمة األشكال، وصفح

  أ. صفحة العنوان: وتحتوي على:

قرارها األقسام. عنوان الرسالة كما أقرت في الوقت الحالي مسئولیة 1   مجلس الدراسات العلیا وإ

Title of thesis Dissertation as approved from Faculty of Graduate Studies 

  .اسم الطالب كما هو مسجل رسمیًا في الجامعة.2

The name of student (as registered at the University) 

  . اسم المشرف (والمشرف المشارك إن وجد)3

The name of Supervisor and (co-Supervisor if applicable) 

  * ثم العبارة اآلتیة:

  قدمت هذه الرسالة استكماًال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في ....................

  مت هذه الرسالة استكماًال لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في ....................قد
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Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Master’s 
Degree in…………. 

Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Doctor of 
Philosophy Degree in…………. 

  :DEDICATION* ثم الشهر والسنة التي نوقشت فیها األطروحة. ب. صفحة اإلهداء (إن وجدت) 

یملك الطالب الحق في إهداء األطروحة إلى من هو جدیر بذلك اإلهداء. فقد یكون اإلهداء شخصیًا 
، كأن  یهدي ذلك الجهد لكل متعلم عربي، أو قد كاألب، أو ذكراه  ، أو أسرة الشخص، وقد یكون اإلهداء عامًا

یتضمن اإلهداء كلتا الحالتین، ویحسن أن تكون عبارات اإلهداء معبرة عن عواطف حقیقیة أصلیة، بال مبالغة 
  وال انفعال.

  داء:ـــــــــاإله

  

  ... ...  أهدي هذه األطروحة إلى والدي ووالدتي العزیزین

  

  اسم الطالب:

  : AKNOWLEDGEMENTصفحة الشكر ه. 

تحتوي هذه الصفحة على الشكر لكل من قدم المساعدة والعون للطالب بدءًا باألستاذ المشرف والمشارك 
إن وجد، واألساتذة والمؤسسات التي قدمت المشورة مهما كانت النصیحة بسیطة. كما یتوجه الطالب بالشكر إلى 

ة، وجمیع الذي قاموا بتحكیم أدوات البحث. وقد الذین شاركوا بالدراسة أي األفراد الذین أجریت علیهم الدراس
لى كل من ساهم في إنتاج األطروحة، كالمحرر اللغوي، ومن  یكون من اللیاقة تقدیم الشكر إلى لجنة المناقشة، وإ
ساعد في تحلیل البیانات إحصائیا، ومن قام بطباعة األطروحة، وتكون عبارات الشكر صادقة ورصینة دون 

  ویخصص كما في الصفحة التالیة: إطناب أو مبالغة ،
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  صفحة الشكر والتقدیر

  : رــر وتقدیــشك

  أشكر اهللا سبحانه وتعالى الذي ألهمني الطموح وسدد خطاي.

  ............لألستاذ الدكتور............وأتقدم بجزیل الشكر والعرفان 

  ملالذي أشرف على هذا العمل ولم یبخل بجهد أو نصیحة وكان مثاًال للع 

  ..........................المتواضع. كما أشكر األستاذ الدكتور ........... 

  الذي أبدى الكثیر من النصح حول المعالجة اإلحصائیة . 

  كما أشكر األساتذة الكرام أعضاء لجنة المشاركة (تذكر أسماؤهم) على تفضلهم 

  بقبول مناقشة هذه األطروحة، وال یفوتني أن أشكر 

................. الذي ساعدني في التحلیل اإلحصائي، واآلنسة السید...
.. لتحملها مشقة طباعة الرسالة والتعدیالت الكثیرة المتكررة علیها، .................

وشكري وامتناني إلى األستاذ ..................... الذي منحي كثیر من وقته في 
  المراجعة اللغویة للمخطوطة

ویكون في حالة الرسالة/ األطروحة المكتوبة باللغة االنجلیزیة آخر صفحة فیها أو قبل الفصل ملخص بالعربیة 
  األول مباشرة، وكذلك ملخص بالغة االنجلیزیة في حالة الرسالة التي تكتب باللغة العربیة.

  صلخستالمصفحة 

  یذكر الباحث العناصر التالیة في الملخص:

 .أهداف الدراسة 
 .منهجیة الدراسة 
 م النتائج.أه 
 واهم التوصیات 
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 كتابة الفهرس:  

یقوم الفهرس بدور المرشد الجغرافي لقارئ البحث، إذ یساعده على تكوین رؤیة مبدئیة شاملة عن محتواه،      
ویعطي فرصة الوصول من أقرب طریق إلى الموضوع الذي یهمه، وكلما كان الفهرس شامال مستوعبا دقیقا 

عند القارئ. و یشمل ترتیب عناوین البحث وما یحتوي علیه من فصول وفروع واضحا، كان أفضل وأوقع 
ومباحث ومطالب حیث یوضع كل عنوان رئیسي أو فرعي ویقابله رقم الصفحات التي ورد فیها، أما عن المكان 
ن  الذي ینبغي أن نضع فیه الفهرس: هل عند مطلع الدراسة أم في آخرها ؟، كال الموضعین جائز ومعتمد، وإ

 .كان من األفضل من الناحیة العملیة وضعه في نهایة البحث، والمر كله ال یتجاوز نطاق التعود
: المتن (فصول األطروحة):   ثانیًا

یبدأ المتن بالمقدمة وینتهي باالستنتاجات أو التوصیات وتختلف عناوین المتن باختالف موضوع الرسالة 
  /األطروحة ومنهجیتها.

  حمر احد النموذجین التالیین:وتعتمد جامعة البحر األ

وأهداف الدراسة ومراجعة األدبیات والمنهجیة وطرائق البحث والنتائج ومناقشتها  األساسیات .1
واالستنتاجات والتوصیات وأخیرا قائمة المراجع والمصادر والمالحق في تخصصات العلوم والعلوم 

م اإلداریة والعلوم االجتماعیة والتربیة التطبیقیة والعلوم الصحیة والهندسة والعلوم التربویة والعلو 
  الریاضیة.

المقدمة واألبواب والفصول واالستنتاجات والتوصیات ثم المصادر والمراجع والمالحق والفهارس في  .2
 تخصصات اآلداب واللغویات.

   الفصل األول: أساسیات البحث
  یتناول هذا الفصل ما یلي:

  ي إطارها أو مجالها العام.أو مقدمة تهدف إلي وضع المشكلة ف تمهیداً    -أ 
جرائیا.   - ب   تحدید مشكلة األطروحة ومحور اهتمامها والتعرف بمصطلحاتها نظریًا وإ
  أسئلة الدراسة /آو فرضیاتها.  -ج 
ثرائها.  - د    أهمیة المشكلة ومدى مساهمتها في تطویر المعرفة وإ
  جي للبحث.محددات الدراسة ،وتذكر فیها العوامل التي تؤثر في الصدق الداخلي والصدق الخار   - ه 
تحدید المنهج العلمي أو المناهج العلمیة التي اتبعت في الدراسة وطرق تحلیل البیانات التي   -و 

  جمعت لغرض البحث.
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  حدود البحث.  - ز 
  تحدید مصادر جمع معلومات الدراسة.  -ح 
  كما یمكن أن یتضمن هذا الفصل تمهیدًا لتنظیم األطروحة في الفصول الالحقة.  -ط 
  مصطلحات البحث. -  -ي 

   Literature Review لثاني: اإلطار النظري والدراسات ذات الصلةالفصل ا - 2

  یشتمل هذا الفصل على:

  األساس أو اإلطار النظري الذي انطلقت منه مشكلة البحث.  - أ
 الدراسات أو البحوث ذات العالقة باألطروحة أو مشكلة البحث.  -  ب

لحالیة والدراسات السابقة، تتقدم هذه المراجعة بأسلوب تحلیلي نقدي یوضح العالقة بین األطروحة ا
ویبین في نهایة هذا الفصل ما سوف تقدمة الدراسة الحالیة من جدید، وكیف تختلف الدراسة الحالیة عن 

  الدراسات السابقة وتتمیز عنها.

  Materials and Methodsالفصل الثالث: الطریقة واإلجراءات  - 3

  یشمل هذا الفصل على العناوین التالیة:

  ة والعینة (وطریقة اختیارها)مجتمع الدراس  -أ 
یمكن استخدام الجداول لتوضیح خصائص ومواصفات مجتمع الدراسة والعینة ،وفي البحوث النوعیة أو 

ویفضل اآلن استعمال مصطلح  (Samples)الدراسات التجریبیة یظهر هذا الجزء تحت مسمى أفراد العینة 
  ت (طبقت) فیه الدراسة.كما یذكر الموقع الذي نفذ (Participants)المشاركین 

  أدوات الدراسة، وتتناول:   - ب 
المواد التي استخدمت في تنفیذ الدراسة مثل: المواد التعلیمیة أو البرامج (خصوصًا في الدراسات  -

  التجریبیة) وطبیعة المعالجة التجریبیة.
ها. وفي أدوات أو وسائل جمع البیانات من اختبارات أو استبیانات أو مالحظات، أو مقابالت، وغیر  -

الدراسات الكمیة یجب وصف االختبار، وذكر مؤشرات صدق األدوات المستخدمة وثباتها، وكیف تم 
التحقق من ذلك. كما یجب ذكر كیفیة تصحیح االختبارات، أو استخراج الدرجات لكل متغیر من 

 متغیرات الدراسة حسب أدواتها المستخدمة.
  إجراءات الدراسة:  -ج 

في تنفیذ الدراسة   –بتسلسل زمني –یوضح هذا الجزء الخطوات اإلجرائیة التي اتبعها الباحث
وتطبیقها،بما في ذلك األسالیب التي استخدمت في تحلیل البیانات. وعلى الباحث أن یذكر الظروف التي 

ي النتائج. جمعت خاللها البیانات، وكل ما اعترى عملیات جمع البیانات من مشكالت قد تكون أثرت ف
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وینبغي أن یكون هذا الوصف دقیقًا دقة كبیرة، بحیث لو مر باحث آخر باإلجراءات نفسها لوصل إلي 
  النتائج نفسها.

  محددات الدراسة في الفصل األول:  - د 
(وقد یأتي الباحث على ذكرها في الفصل األول) وتشتمل المحددات التي ذكرها الباحث في خطة 

دات أخرى طرأت عند تنفیذ الدراسة، وذلك فیما یتعلق بالعینة أو أفراد البحث، باإلضافة إلي أي محد
جراءات التنفیذ.   الدراسة، وأدوات البحث، وإ

  یذكر في هذا البند متغیرات الدراسة (األطروحة) وهي:   - ه 
المتغیرات المستقلة ومستویاتها (إن وجدت) والمتغیرات التابعة. كما یذكر تصمیم الدراسة (إن وجدت) 

ة في الدراسات التجریبیة. ویذكر الباحث في هذا البند المعالجة اإلحصائیة الوصفیة واالستبدالیة وبخاص
  بار فرضیاتها حسب مقتضیات البحث.للبیانات المتجمعة، وكیفیة اإلجابة عن أسئلة الدراسة، واخت

  Resultsالفصل الرابع: نتائج الدراسة - 4

صل إلیها الباحث ووصفها من خالل سرد واضح، وعلى یشتمل هذا الفصل على عرض النتائج التي تو 
جداول وأشكال أو رسومات توضیحیة حسب ما تتطلبه النتائج، وفي البحث النوعي یستخدم الباحث األلفاظ 
والكلمات التي استخدمها المشاركون في الدراسة بصورة انتقائیة وموضوعیة لتدعم مصداقیة الباحث وعدم 

  تحیزه.

فصل على اإلجابة عن أسئلة الدراسة بشكل مباشر، إذ یقدم الباحث نتائج كل سؤال على كما یشتمل هذا ال
  حده، ویختبر كل فرضیة بحثیة من خالل طرح (اختبار) الفرضیة اإلحصائیة التي توضع موضع االختبار.

ئلتها، وتجدر اإلشارة إلي أن الباحث یمهد للنتائج من خالل مقدمة مختصرة یوضح فیها هدف الدراسة وأس
ویكتفي هنا بطرح النتائج في حین یؤجل الحدیث عن التفسیرات أو المناقشات أو االستنتاجات إلي فصل 

  مناقشة النتائج.

  Discussion and Recommendationsالفصل الخامس: مناقشة النتائج والتوصیات - 5

، ویقدم تفسیرًا علمیًا معقوًال یتناول هذا الفصل ملخصًا للنتائج التي حصل علیها البحث في الفصل الرابع 
لما توصل إلیه من نتائج من خاال مناقشة عمیقة لها، مع اإلشارة إلي محددات الدراسة التي تنعكس بشكل 
أو بآخر على صدق النتائج وتعمیمها على مجتمع الدراسة، أي أن تفسیر النتائج یجب أن یأتي مقرونًا 

  قیة.بمحددات البحث للوصول إلي استنتاجات منط
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ویشیر الباحث في هذا الفصل إلي الدراسات التي اتفقت مع الدراسة الحالیة والدراسات التي لم تتفق معها 
مع تبریر لهذا االتفاق أو االختالف، واالستفادة من الخلفیة النظریة، واألدبیات، والبحوث التي تمت 

فصل عادة بعدد ممن التوصیات المبنیة مراجعتها لتفسیر النتائج التي حصل علیها الباحث. وینتهي هذا ال
على نتائج الدراسة واستنتاجاتها، والتي تساعد في اتخاذ القرارات وتلك التي تساعد في إجراء المزید من 

  البحوث والدراسات. وینبغي أن تنبع التوصیات جمیعها من نتائج الدراسة نفسها.

  ویمكن تقسیم التوصیات إلي قسمین:

مزید من الدراسات والبحوث حول بعض النتائج غیر المتوقعة والتي تحتاج إلي مزید القسم الخاص بإجراء 
  من االستقصاء مع عینات مختلفة عن عینة الدراسة.

أما القسم الثاني فهي توصیات إجرائیة وعملیة كأن یوصي الباحث (بعد أن یكتشف قصورًا في القوانین 
صدار   التعدیالت الخاصة بذلك. واألنظمة) بإعادة النظر بهذه القوانین وإ

  جداولال كیف تصمم

  -تستعمل الجداول : ىمت  

  طرحال اهناك سببان لهذو . وجودهایجب أال تعد جدوًال إال إذا كانت هناك حاجة مهمة تستدعي         
ویجب  ذات الفائدة المحدودة طرح الكثیر من البیاناتو  الحشو لیس من طبیعة العلم الجیدانه :األول 

. والسبب الثاني هو أن لطبیعة البحث ذات األهمیةو علي البیانات التي تتعلق  بالنقاط الحاسمة  صاراالقت
  بالكتابة المباشرة داخل المتن. مقارنةتكالیف نشر الجداول عالیة جدًا 

  ول :ـ   اكیفیة تنسیق الجد  

ب ان نطرح في الجدول وفي اي ماذا یج أنفسناالقرار بإعداد جدول ما،یجب ان نسال  اتخاذفي حالة        
شكل وكیف ننسق البیانات، وحیث ان الجدول له بعدان من الیمین إلي الشمال ومن أعلي إلي أسفل،لذا یصبح 
لدینا خیاران هما أن البیانات یمكن أن ترتب عمودیًا او أفقیًا ، ففي الحقیقة یجب أن ترتب البیانات بحیث تقرأ 

  ي أسفل ولیس من الیمین إلي الشمال.العناصر المتماثلة من أعلي إل

  األسس في عناوین الجدول :ـ استعمال
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الكثیر من اإلرباك  استعمالهااألسس في عناوین الجداول كلما أمكن،فقد نجم عن  استعمالیفضل  تفادى        
داللة األسس السالبة لل األخروالتعارض،ألن بعض المجالت تستعمل األسس الموجبة  بینما تستعمل البعض 

  . الشئعلي نفس 

  -اإلشارات الهامشیة :

كل جدول فكرة جیدة،وبهذه الطریقة یضمن  إلي إشارة أولتعد فكرة التنبیه في هامش المتن علي موقع       
في هامش المتن عالمات تنبیه  اإلشاراتكل جدول في المتن بترقیم متسلسل.كما تعد  إليفعال  أشارانه  الباحث

تحدید الصفحات في الطباعة حیث یعرف بواسطتها المواضع التي یجب عندها تجزئة المتن للطابع عند مرحلة 
دخال الجداول .    وإ

  - العناوین والهوامش والمختصرات :

یعد عنوان الجدول كعنوان الورقة نفسها،لذا یجب ان یكون عنوان الجدول مختصرًا وغیر مجزأ إلي جمل       
كان هناك ضرورة  فإذاضروریة،كما یجب التفكیر جیدًا في هوامش الجدول،مع مراعاة تفادي الكلمات غیر ال

ونظرًا  ،األول لتعریف المختصرات المستعملة في الجدول فیمكن ذكر كل او اغلب هذه التعریفات في الجدول 
ذه یسمح باستعمال ه ال بأنهلمحدودیة المساحة في الجداول فیمكن استعمال المختصرات لكلمات معینة علمًا 

 كأولالمختصرات في المتن،كما یراعي في الكتابة اإلنجلیزیة ان تبدأ المختصرات بحرف كبیر عندما تستعمل 
   كلمة في عنوان العمود

   -وسیلة إیضاح : إليتحتاج  ىمت 

 أوتجمیع وعرض في جدول  إليتحتاج  من البیانات وخاصة المشتتة أو المتكررة ال األنواعإن بعض       
فقط  اإلیضاحعالیة، ولذلك یجب ان نعیر اهتمامًا لوسائل  اإلیضاحوطبع وسیلة  إعدادان تكالیف شكل، كما 

  عندما تكون نتائج استخدامها ذات نفع حقیقي للقارئ .

        -تستعمل الرسوم البیانیة : ىمت

استعمال الرسم البیاني،  في هذه الحالة یفضلف لالنتباهالبیانات إتجاهًا معینًا ذا صورة ملفتة  أظهرتإذا       
معین واضح فینصح باستخدام الجداول،وهذا بالطبع ارخص  اتجاه أوأما إذا كانت األرقام خالیة من أي نزعة 

  .اإلعدادفي  وأسهل

    -كیف تعد الرسومات البیانیة :
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سومات في إننا اآلن نعیش في عالم یشهد ثورة الكمبیوتر،ولقد زادت قدرات الحاسوب في إعداد الر        
وحلت الطابعات الحدیثة كالطابعات اللیزریة محل الطابعات التقلیدیة،وكذلك تستطیع برامج  ،األخیرةالسنوات 

معالجة الكلمات المتوافرة حدیثًا إعداد ومعالجة أي شئ یحتاجه العالم في كتابة الورقة العلمیة،ویمكن استغالل 
 إحصائیةولقد تم تطویر حزم ة والجداول والمعادالت الریاضیة. الرسومات البیانی إعدادقدرات هذه البرامج في 

  متنوعة تلبي حاجة الباحثین إحصائیةوالتي توجد بها معالجات   SPSSوخاصة للدراسات االجتماعیة مثل 

  Microsoft Corporation) من Wordوهناك اثنان من هذه البرامج شائعة االستعمال وهما برنامج ( 
ویتمتعان بعدید من المزایا الحسنة   Word Perfect Corporation  ) من  (Word Perfectوبرنامج 

تختلف  إعداد الرسومات الجیدة سواء بالطرق التقلیدیة او بالحاسوب ال أساسیاتوالقدرات المجدیة. غیر ان 
 األمرنهایة او العالمات بحیث یكون الرسم المطبوع في  واإلشاراتاطالقًا فمثًال یجب اختیار حجم الحروف 

  واضحًا وسهل القراءة.

هي إقحام الكثیر من المعلومات في شكل واحد،  اإلیضاحیةالرسومات  إعدادوأغلب األخطاء شیوعًا في     
حباطكلما زاد احتمال تشویش  اإلیضاحوكلما زادت المعلومات في وسیلة    . )المراجعین  وإ

  حجم الرسومات البیانیة وترتیبها    

یجد القراء صعوبة في قراءتها كما ینصح  ال ىیجب ان تكون علي قدر من الحجم كاف حت حرفاألإن       
ویعد من الواجب أیضًا ) واحد بجانب اآلخر ا(عمودیًا أي "فوق وتحت" بدًال من عرضی اإلشكالدائمًا بدمج 

ة وبالتالي توفیر عضها والممكن دمجها في شكل واحد الن في ذلك اختصار للمساحببالمتعلقة  اإلشكالعرض 
في تكالیف الطباعة، واألهم من ذلك هو أن القارئ یتمكن من الحصول علي صورة أوضح بمشاهدته للعناصر 
المتعلقة ببعضها في موضع واحد، كما یجب عدم الزیادة في القیم العددیة التي علي المحاور أو الحروف 

یمكن ان نعد رسومًا بیانیة قلیلة  األسلوبع مثل هذا المستعملة في اإلیضاح أكثر من حاجة الرسم نفسه ،وبإتبا
   وفعالة من غیر غموض او حشو .

  Figures and Platesألشكال والصورا

  یراعى عند إعداد األشكال والصور ما یلي:

تكون األرقام وبیانات المحورین السیني والصادي أو أیة كلمات مكتوبة على الرسم البیاني واضحة  -
  ءته بسهولة.وبحجم یمكن قرا



 26

یكون عنوان الرسم أو الصورة مختصرًا شامالً، ویوضح في أعلي أو أسفل الرسم أو الصورة، وینطبق  -
 علیه میزات عنوان الرسالة /األطروحة المذكورة أعاله.

الحدود النهائیة ألي رسم بیاني أو شكل أو صورة هي حدود الجزء المطبوع من الصفحة فقط وال تدخل  -
 ن ذلك.الهوامش ضم

یمكن تضمین أكثر من صورة أو جزء من صورة في صفحة واحدة أو نصف صفحة، مع مراعاة  -
  مساحة كل منها، وترتیبها بشكل منطقي.

یشار إلى األجزاء المهمة من الصورة التي توضح ما یورد في المالحظات التي تلي عنوان الشكل   -
 -لحروف مكونات ضروریة في الصورة.بأسهم واضحة أو أحرف على أن ال تغطي األسهم أو ا

  یمكن أن تتضمن األشكال صورًا ملونة في الرسالة/ األطروحة.

   -الرموز وتعریفاتها :

ذا كان        إذا كان هناك فراغ في الرسم نفسه ینصح باستعماله لبیان مفاتیح الرموز المستعملة من الرسم، وإ
ي عنوان الجدول فیجب استعمال الرموز التي تعد قیاسیة من الضروري ان یكون تعریف الرموز مذكورًا ف

) أما إذا    ,    ,    المربعات ( ومعروفة، وأغلب هذه الرموز شهرة هي الدوائر المغلقة والمفتوحة والمثلثات و 
كانت هناك حاجة الي المزید من الرموز فهذا یدل علي كثرة المنحنیات وعلینا ان نفكر في تقسیم الشكل الي 

، والرسومات البیانیة یجب ان (×) أین، أما إذا كان البد من إضافة الرموز فیمكن االستعانة بعالمة الضرب جز 
  تكون معدة بشكل متقن الن الطباعة تظهر الخطوط سوداء وبیضاء فقط وال وجود للون وسط .

     - الصور العادیة والمجهریة :

منها: أهمیة التناسق بین حجم الصورة وعرض عمود وصفحة هناك العدید من العوامل التي یجب مراعاتها      
، ومن أكثر العوامل أهمیة هو تقویمنا للقیمة الصحیحة للصورة من حیث عالقتها بموضوع الورقة الرسالة

  العلمیة. 

  - الصور الملونة :

عتها في المجالت طبا لدي الباحثین استخدام الصور الملونة لدقة تعبیرها.وكانت المألوفمن  أصبحلقد        
تكالیف طباعة الصور الملونة  انخفضتفي السنوات األخیرة فقد  ، أماتهاالرتفاع  تكلفنادرة نسبة  العلمیة 
  شائعًا . الرسائلفي بعض  األلواناستعمال  وأصبح

  القلم والحبر في وسائل اإلیضاح : استعمال

كال المرسومة یدویًا بالقلم والحبر أفضل بكثیر في بعض المجاالت وخاصة البیولوجیة والوصفیة تعد األش     
  . من الصور الفوتوغرافیة في إبراز التفاصیل المهمة

  :قائمة المصادر 
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تم الرجوع إلیها , وجمیع هذه  يالمصادر التو حتوى البحث على مجموعه من (المراجع) یال بد أن       
  حث فى كتابته لمتن البحث . بمشكلة البحث , و ذلك یفید البا ةالمصادر تكون ذات عالق

   .تقسم المعلومات حسب المصدر لقسمین هما : المصدر غیر المباشر والمصدر المباشرو 

  المصدر غیر المباشر 1-

یطلق على معلومات هذا المصدر المعلومات الثانویة وهي تلك المعلومات التي تم جمعها من جهات      
توجد هذه المعلومات في المصادر  و .أي دور في عملیة جمعها مختلفة من قبل باحثین آخرین ولیس للباحث

 .المنشورة مثل الكتب والدوریات والمصادر غیر المنشورة مثل ملفات المصالح الحكومیة والشركات

یستفید الباحث من هذا المصدر لیدعم معلومات المصدر المباشر التي تم جمعها أو قد یكتفي الباحث بهذه  
یة فقط إذا كان الزمن المتاح ألجراء البحث قصیر ال یسمح له بجمع معلومات من المصدر المعلومات الثانو 

عیوب هذا النوع من المعلومات أنه یصعب ویتعذر على الباحث تحدید دقة هذه المعلومات  و من .المباشر
 .ودرجة الثقة بها كما إنه أیضا غیر متأكد من سالمة إعداد هذه المعلومات بعد جمعها

 
   :المصدر المباشر 2-

یطلق على معلومات المصدر المباشر المعلومات األولیة وهي تلك المعلومات الطازجة التي قام الباحث      
أهم ممیزات معلومات المصدر المباشر هي أن الباحث  و.بجمعها عبر العمل المیداني من مصدرها األساسي

عیب هذه المعلومات األولیة ی  .مة طریقة جمعها وعرضهاهو الذي جمع المعلومة لذا فهو یعلم تماما دقتها وسال
  .أن جمعها یحتاج لوقت وجهد ومال

تشمل المعلومات األولیة , التجارب المختبریة  , والتجارب الحقلیة  , والمقابلة الشخصیة , واالستبانة و 
   البحث المعمول بها أدواتواى بیانات یتم توثیقها عبر  اإلحصائیة , والمالحظة

  یمكن للباحث اإلستعانه بها منها :  يوتوجد عدة أنواع من المصادر الت

  .  ةالكتب السنویو التقاویم و القوامیس و الموسوعات و دوائر المعارف و والدوریات  ةالمراجع والمجالت العلمی

  :عرض البحوث والرسائل العلمیه 

  یمكن ترتیب قائمة المصادر كما یلى :  

القوانین والقرارات واألحكام ویلیها  ةالمجالت العلمیویلیها الدوریات ویلیها الكتب ب أوتبد:  ةالكتب العربی  -
 . ةتوصیات المؤتمرات واللجان المختلفویلیها 

  .  ة: وتتم بنفس ترتیب المراجع العربی األجنبیةالمراجع   -
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  المؤلف .  أسمترتیب المراجع ترتیبًا أبجدیًا حسب   -

 ياألصل باالسمیبدأ  ةللمراجع العربی ةیبدأ بلقب المؤلف ثم بقیة إسمه . وبالنسب ةنبیللمراجع األج ةبالنسب  -
  ثم اللقب . 

, تاریخ النشر , إسم المؤلف , عنوان المرجع , إسم دار النشر , بلد النشر  ةیجب أن تتضمن القائم  -
  إن وجد , بعد عنوان المرجع مباشرة .  ویضاف رقم الطبعة

جع مؤلف واحد , فال یكتب إسم المؤلف إال مره واحده , یعقبها بیانات كل مرجع على حده إذا تكررت مرا  -
 .  

 إلى وجود طرق معینه لكتابة المراجع . ةباإلضاف

  :أسالیب كتابة المراجع 
 :             : فى هذا األسلوب یرتبط اسم المؤلف بسنة النشر، حیث (Harvard System) أسلوب هارفارد 1-

 .ي النص باسم المؤلف وسنة النشرإلى المرجع فیشار  -
 . قائمة بنهایة البحث، بعد ترتیبها أبجدیًا حسب أسماء المؤلفین مرتبطًا بسنة النشر  يتكتب المراجع ف  -
  .ةالزراعییتبع هذا األسلوب فى البحوث البیولوجیة و   -

 :يعند كتابة المرجع یكون على النحو التال
العائلة) للمؤلف كامالً، ثم فصلة، ثم الحرف األول من االسم األول، ثم نقطة، نبدأ باالسم الثالث (اسم 

قبل  and مفتوحة، ثم كلمة ه، ثم نقطة مع الفصل بین أسماء المؤلفین بفصليوالحرف األول من االسم الثان
 .نهایة أسماء المؤلفین وبعدها نقطة ياسم المؤلف األخیر، وتكتب سنة النشر ف

مؤلف النشر أو المرجع مجهوًال تستبدل األسماء بكلمة ملحوظة: إذا كان  Anon وهى اختصار  

-  Anonymous مثل : (Anon 1990) 
- Bruess, A. M.; D. J. Andrews and A. E. SM. Th 1880. 

 
، أمثلة   :إذا تعددت بحوث نفس المؤلف فى سنوات معقدة، ترتب المراجع حسب سنوات النشر تصاعدیًا

- Anderson, J. 1966.  
- Anderson , J. 1968. 
- Anderson, J. 1973. 

 أسلوب الترقیم -
  :هذا األسلوب ترقم المراجع حسب ورودها بالنص حیث يف           
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  .النص برقمه يیشار إلى المرجع ف  -

جع بنهایة ذیل الصفحة أو فى قائمة المرا يتكتب بیانات المراجع مرتبة بأرقامها وفقًا لورودها بالنص، إما ف  -
  .البحث 

  
 .أسلوب یمزج بین النظامین السابقین -

  . یجمع بین أسلوب هارفارد وأسلوب الترقیم  هذا األسلوب      
 .كل من ذیل الصفحة، وفى قائمة المراجع يتكتب بیانات المراجع ف -   
  .  الجتماعیة وبحوث االقتصاد الزراعيالبحوث ا يیتبع هذا األسلوب ف -  

 
 :یب المراجع العربیة نظام ترت

ترتب المراجع بقائمة حسب المراجع بنهایة البحث أبجدیًا حسب أسلوب هارفارد مع إغفال كلمة التعریف أبو، ابن 
 : ي. وفى حالة المراجع المكتوبة بطریقة التذاییل تختصر البیانات على النحو التال

 :  يناته یكتب كاآلتإذا كان المرجع هو نفس المرجع السابق له مباشرة فى كل بیا
 .المرجع السابق - 

  :يرقم الصفحة مثًال یكتب كاآلت يوعند اختالفات ف
 .10المرجع السابق، ص - 

إذا كان المرجع ُذكر من قبل، وكان بین المرجعین مراجع أخرى لمؤلفین آخرین یكتب المرجع كاآلت عند 
 :اختالف رقم الصفحة

  )7( .20مرجع سابق، ص - محمد عبد الغنى  -

 معناها مرجع سابق opera citaoوهى إختصار لكلمة  Op .Citأما إذا كان المرجع أجنبیًا فإننا نكتب كلمة 

  كتابة المصدر : 

  :  األتي يلكتابة المراجع , بل توجد عدة طرق ولكنها تتفق ف ةتوجد طریقه ثابت ال    

 اسم المؤلف  - 1
 اسم الكتاب  - 2
 أو الجزء  ةرقم الطبع - 3
 بلد النشر  - 4
 ر النشر دا - 5
  سنة النشر  - 6
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) , أو التوثیق يتتم كتابة المصادر(المراجع) على طریقتین : إما التوثیق داخل البحث , وهو ما یعرف (بالحواش
  : ياألت ينهایة البحث , والطریقتین ال تختلفان كثیرًا عن بعضهما , وتكمن أهمیة كتابة المراجع ف يف

 منها .  استفادمراجع والمصادر التى رجع إلیها الباحث و إلى ال اإلشارةقیمة البحث من خالل  إبراز - 1
رجع إلیها الباحث , حیث توضح قائمة المراجع تأریخ نشر كل  يتوضیح مدى حداثة المعلومات الت - 2

 مرجع . 
  موضوع البحث . يتقدیم قائمه بالمراجع للباحثین المهتمین بالبحث ف - 3

  :  ةوفق الخطوات التالی ةوتتم الكتاب

 . ةو الصفح ة, ونقطه بین الناشر والسنالمؤلف واسم الكتاب و بلد الناشربین اسم  وجود نقطه -
 وجود نقطتین بعد اسم بلد النشر .  -
 . وجود خط مستقیم تحت اسم الكتاب -
. . . , و إذا أخذنا فكره من عدد من الصفحات ي نكتب صإذا أخذت فكره من صفحه من كتاب عرب -

 نكتب ص ص . . . , . . . 
  . . . .Pذنا فكره من صفحه من كتاب أجنبى نكتب إذا أخ -
  . . . , . . . .PPإذا أخذنا فكره من أكثر من صفحه من كتاب أجنبى نكتب  -

  :  ةعلى كتابة المصادر المختلف ةبعض األمثل

   ة. الصفح ة: الناشر . السن. بلد النشر. الجزء  ة. الطبع اسم الكتابالكتب : اسم المؤلف . 

 جم : الكتاب المتر  - 1
  ة. الصفح ة. السن. المترجم . بلد النشر: الناشر اسم الكتاب.  ياسم المؤلف األجنب

 :  يالكتاب األجنب - 2
   ة. الصفح ة. بلد النشر : الناشر . السن اسم الكتاباسم المؤلف . 

  :  ةللمجالت یمكن إتباع الخطوات التالی ةالمجالت : بالنسب - 1
 . وجود قوسین صغیرین حول اسم الموضوع  -
 .  ةوجود خط مستقیم تحت اسم المجل -
 وسنة إصدارها) .  ةوجود قوسین حول (عدد المجل -
 بالحرف الكبیر  ةاإلنجلیزی ةاسم الموضوع باللغ يف ةیكتب أول كل كلم -

   ةالصفح )ة(تاریخ صدورها أو رقم العدد : السن ةمثال : اسم الكاتب . "اسم الموضوع " . اسم المجل

 :  يتكتب كاألت ةعلمیاألبحاث والرسائل ال - 2
  بین قوسین صغیرین .  ةیكتب اسم موضوع الرسال

  كتاب  كغیر منشوره  ةلاوهذا یشیر إلى أن الرس ةال یوجد خط تحت اسم الرسال
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 ة. الجامع ةأو البحث" . درجة الرسال ة: اسم الباحث (المؤلف) . "موضوع الرسال ةالعربی ةباللغ ةالرسائل العلمی
  .  ة. الصفح ةت فیها الرسالقدم يالت ة. السن

 : ةبعض الحاالت الخاص - 3
  إذا كان للكتاب مؤلفین تكتب اسمؤهم حسب الترتیب , ثم بقیة البیانات 

  مؤلفین تكتب أسماؤهم جمیعًا  ةإذا كان للكتاب ثالث
إلى  ةمؤلفین نكتب إسم أول مؤلف فقط  ونضیف كلمة آخرون , باإلضاف ةإذا كان للكتاب أكثر من ثالث

  یة البیانات  . بق
  .  ةأوًال ثم األجنبی ةتكتب المراجع العربی

إذا كانت المراجع كثیر ه یمكن وضع قائمه بأسماء الكتب , وقائمه بأسماء الدوریات , وقائمه بأسماء 
 .   ةاألبحاث و الرسائل العلمی

  :  يكتابة المراجع منها ما یل يتفید ف يتوجد بعض المصطلحات التو      

   N.D.NO Date  كون تاریخ النشر مثبتًا على الكتابحین ال ی

 N.N.NO Name  حین ال یكون اسم المؤلف معروفاً 

  et-al  و آخرون

  .OP.Cit  مرجع سابق

  Ibid  المرجع األخیر

 .pt  الجزء

 .Trans  مترجم
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   اتمةـــــــــخ

إال قال في غده: لو غیر هذا لكان قال العماد األصفهاني: "إني رأیت أنه ال یكتب أحد كتابا في یومه 
أحسن، ولو زید هذا لكان یستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل. وهذا من أعظم العبر، 
وهو دلیل على استیاء النقص على جملة البشر"، ویقول دیكارت عن حدیثه عن المبدأ األخیر من المبادئ التي 

أن أعمل في كل األحوال من اإلحصاءات الكاملة، والمراجعات الشاملة، مما  یحرص علیها في بحثه: "واألخیر:
إذن فضرورة إعادة النظر في البحوث العلمیة والدراسات أمر ال مفر  ."یجعلني على ثقة من أنني لم أغفل شیئا

من وراء هذا  منه لكل من یرید أن یقدم عمله خالیا من األخطاء والهفوات بقدر المستطاع، وهذا ما یهدف إلیه
الموضوع، من خلق لتقالید علمیة لدى الباحثین بحیث تكون هناك مقاییس علمیة متعارف علیها بین الباحثین 
ویعتمد علیها عند كتابة البحوث العلمیة، واإللمام بالمنهجیة المتبعة في هیكلة البحث العلمي واألسلوب السلیم 

كز على جوهر الموضوع بدال من التركیز على الشكلیات في عرض القضایا الفكریة یسمحان للقارئ أن یر 
والهفوات التي تشغل باله. كما أن استخدام القواعد الصحیحة في كتابة البحوث والدراسات یعطي انطباعا حسنا 
ویزید في تقدیر مجهودات الباحث ویرفع من مستوى الثقة في كتاباته، وطبعا فإن إتقان مهارات البحث العلمي 

الباحث یجید فن استخدام تفكیره وتحدید الخطوات التي تساعده على مواجهة المشاكل التي تواجهه یعني أن 
شباعها درسا ومناقشة بحیث یتمكن من وضع الحلول المالئمة والوصول إلى نتائج مالئمة ومرضیة  .وإ
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  فهرست الجداول
  رقم الصفحة  ضوعالمو 

) یوضح نتائج درجة حموضة التربة الملوثة بمیاه الصرف الصحي 1- 1-4جدول (
  ومقارنتها مع التربة الغیر ملوثة.

37  

) یوضح نتائج نسبة الرطوبة للتربة الملوثة بمیاه الصرف الصحي 2-1- 4جدول (
  ومقارنتها مع التربة الغیر ملوثة.

38  

صلیة الكهربائیة للتربة الملوثة بمیاه الصرف ) یوضح نتائج المو 3- 1-4جدول (
  الصحي ومقارنتها مع التربة الغیر ملوثة.

39  

) یوضح نتائج االمالح الذائبة الكلیة للتربة الملوثة بمیاه الصرف 4- 1-4جدول (
  الصحي ومقارنتها مع التربة الغیر ملوثة.

40  

الصرف الصحي ) یوضح نتائج انیونات التربة الملوثة بمیاه 5- 1-4جدول (
  ومقارنتها مع التربة الغیر ملوثة.

41  

) یوضح نتائج كاتیونات التربة الملوثة بمیاه الصرف الصحي 6-1- 4جدول (
  ومقارنتها مع التربة الغیر ملوثة.

41  

) یوضح نتائج المادة العضویة للتربة الملوثة بمیاه الصرف الصحي 7-1-4جدول (
  ومقارنتها مع التربة الغیر ملوثة.

42  

) نتائج نسبة الحدید للتربة الملوثة بمیاه الصرف الصحي ومقارنتها 3-1-4جدول (
  مع التربة الغیر ملوثة.

43  

) نتائج نسبة الزنك للتربة الملوثة بمیاه الصرف الصحي ومقارنتها 4-1- 4جدول (
  مع التربة الغیر ملوثة.

44  

ه الصرف الصحي ) نتائج نسبة الرصاص للتربة الملوثة بمیا5-1-4جدول (
  ومقارنتها مع التربة الغیر ملوثة.

45  

) یوضح درجة الحموضة للتربة الملوثة بمیاه الصرف الصناعي 1-2-1- 4جدول (
  ومقارنتها مع التربة الغیر ملوثة.

46  

) یوضح الموصلیة الكهربائیة للتربة الملوثة بمیاه الصرف 2- 2-1-4جدول (
  ملوثة. الصناعي ومقارنتها مع التربة الغیر

47  

) یوضح االمالح الذائبة الكلیة للتربة الملوثة بمیاه الصرف 3-2-1- 4جدول (
  الصناعي ومقارنتها مع التربة الغیر ملوثة.

48  

) یوضح نسبة الرطوبة للتربة الملوثة بمیاه الصرف الصناعي 4-2-1- 4جدول (
  ومقارنتها مع التربة الغیر ملوثة.

49  

االنیونات للتربة الملوثة بمیاه الصرف الصناعي  ) یوضح نسبة5-2-1- 4جدول (
  ومقارنتها مع التربة الغیر ملوثة.

50  



 39

) یوضح نسبة الكاتیونات للتربة الملوثة بمیاه الصرف الصناعي 6-2-1- 4جدول (
  ومقارنتها مع التربة الغیر ملوثة.

51  

عي ) یوضح نسبةالصودیوم للتربة الملوثة بمیاه الصرف الصنا7-2- 1-4جدول (
  ومقارنتها مع التربة الغیر ملوثة.

52  

) یوضح نسبةالمادة العضویة للتربة الملوثة بمیاه الصرف 8- 2-1-4جدول (
  الصناعي ومقارنتها مع التربة الغیر ملوثة.

53  

) یوضح نسبة الحدید للتربة الملوثة بمیاه الصرف الصناعي 9-2-1- 4جدول (
  ومقارنتها مع التربة الغیر ملوثة.

54  

) یوضح نسبة الزنك للتربة الملوثة بمیاه الصرف الصناعي 10- 2-1-4دول (ج
  ومقارنتها مع التربة الغیر ملوثة.

55  

) یوضح نسبة الرصاص للتربة الملوثة بمیاه الصرف 11-2- 1-4جدول (
  الصناعي ومقارنتها مع التربة الغیر ملوثة.

56  

الراجعة ومقارنتها مع  ) یوضح نتائج التربة الملوثة بالزیوت1-3-1-4جدول (
  التربة الغیر ملوثة.

57  

) یوضح الموصلیة الكهربائیة للتربة الملوثة بالزیوت الراجعة 2-3-1- 4جدول (
  ومقارنتها مع التربة الغیر ملوثة.

58  

) یوضح االمالح الذائبة الكلیة للتربة الملوثة بالزیوت الراجعة 3- 3-1-4جدول (
  وثة.ومقارنتها مع التربة الغیر مل

59  

) یوضح نسبة الرطوبةللتربة الملوثة بالزیوت الراجعة ومقارنتها 4-3-1- 4جدول (
  مع التربة الغیر ملوثة.

60  

) یوضح نسبة االنیونات للتربة الملوثة بالزیوت الراجعة 5-3-1- 4جدول (
  ومقارنتها مع التربة الغیر ملوثة.

61  

لملوثة بالزیوت الراجعة ) یوضح نسبة الكاتیونات للتربة ا6-3-1- 4جدول (
  ومقارنتها مع التربة الغیر ملوثة.

62  

) یوضح نسبة المادة العضویة للتربة الملوثة بالزیوت الراجعة 7-3-1- 4جدول (
  ومقارنتها مع التربة الغیر ملوثة.

63  

) یوضح نسبة الحدید للتربة الملوثة بالزیوت الراجعة ومقارنتها 8- 3-1-4جدول (
  ملوثة. مع التربة الغیر

64  

) یوضح نسبة الزنك للتربة الملوثة بالزیوت الراجعة ومقارنتها 9- 3-1-4جدول (
  مع التربة الغیر ملوثة.

65  

) یوضح نسبة الرصاص للتربة الملوثة بالزیوت الراجعة 10- 3-1-4جدول (
  ومقارنتها مع التربة الغیر ملوثة.

66  
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  67  التربة الملوثة .) یوضح نسبة الزیوت الراجعة في 11- 3-1-4جدول (
  68  ) یوضح نسبة الغازات السامة في الهواء الجوي لمناطق الدراسة .4-1-4جدول (
) یوضح تقییم األثر البیئي الناتج من النفایات السائلة (الصرف 1-2-4جدول (

الصحي، الصرف الصناعي، الزیوت الراجعة ) علي العناصر البیئیة باستخدام 
  الطریقة المباشرة.

69  

  

  فهرس األشكال :نموذج :
ـــالموض ــ ــ   رقم الصفحة  عو ـــ

)یوضح درجة الحموضة في التربة الملوثة بمیاه الصرف الصحي 1شكل رقم (
  ومقارنتها مع التربة الغیر ملوثة .

37  

)یوضح نسبة الرطوبة في التربة الملوثة بمیاه الصرف الصحي 2شكل رقم (
  ومقارنتها مع التربة الغیر ملوثة .

38  

)یوضح الموصلیة الكهربائیة في التربة الملوثة بمیاه الصرف 3شكل رقم (
  الصحي ومقارنتها مع التربة الغیر ملوثة .

39  

)یوضح االمالح الذائبة الكلیة في التربة الملوثة بمیاه الصرف 4شكل رقم (
  الصحي ومقارنتها مع التربة الغیر ملوثة .

40  

ة في التربة الملوثة بمیاه الصرف الصحي )یوضح المادة العضوی5شكل رقم (
  ومقارنتها مع التربة الغیر ملوثة .

42  

) یوضح نسبة الحدید في التربة الملوثة بمیاه الصرف الصحي 6شكل رقم (
  ومقارنتها مع التربة الغیر ملوثة .

43  

) یوضح نسبة الزنك في التربة الملوثة بمیاه الصرف الصحي 7شكل رقم (
  التربة الغیر ملوثة .ومقارنتها مع 

44  

) یوضح نسبة الرصاص في التربة الملوثة بمیاه الصرف الصحي 8شكل رقم (
  ومقارنتها مع التربة الغیر ملوثة .

45  

) یوضح درجة الحموضة في التربة الملوثة بمیاه الصرف 9شكل رقم (
  الصناعي ومقارنتها مع التربة الغیر ملوثة.

46  

لیة الكهربائیة في التربة الملوثة بمیاه الصرف ) یوضح الموص10شكل رقم (
  الصناعي ومقارنتها مع التربة الغیر ملوثة.

47  

) یوضح االمالح الذائبة الكلیة في التربة الملوثة بمیاه الصرف 11شكل رقم (
  الصناعي ومقارنتها مع التربة الغیر ملوثة.

48  

  49میاه الصرف الصناعي ) یوضح نسبة الرطوبة في التربة الملوثة ب12شكل رقم (
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  ومقارنتها مع التربة الغیر ملوثة.
) یوضح نسبة ایون الصودیوم في التربة الملوثة بمیاه الصرف 13شكل رقم (

  الصناعي ومقارنتها مع التربة الغیر ملوثة.
52  

) یوضح نسبة المادة العضویة في التربة الملوثة بمیاه الصرف 14شكل رقم (
  التربة الغیر ملوثة. الصناعي ومقارنتها مع

53  

  

  فهرس األشكال :نموذج :
ـــالموض ــ ــ   رقم الصفحة  وعـــ

)یوضح درجة الحموضة في التربة الملوثة بمیاه الصرف 1شكل رقم (
  الصحي ومقارنتها مع التربة الغیر ملوثة .

37  

)یوضح نسبة الرطوبة في التربة الملوثة بمیاه الصرف 2شكل رقم (
  مع التربة الغیر ملوثة .الصحي ومقارنتها 

38  

)یوضح الموصلیة الكهربائیة في التربة الملوثة بمیاه 3شكل رقم (
  الصرف الصحي ومقارنتها مع التربة الغیر ملوثة .

39  

)یوضح االمالح الذائبة الكلیة في التربة الملوثة بمیاه 4شكل رقم (
  الصرف الصحي ومقارنتها مع التربة الغیر ملوثة .

40  

)یوضح المادة العضویة في التربة الملوثة بمیاه الصرف 5قم (شكل ر 
  الصحي ومقارنتها مع التربة الغیر ملوثة .

42  

) یوضح نسبة الحدید في التربة الملوثة بمیاه الصرف 6شكل رقم (
  الصحي ومقارنتها مع التربة الغیر ملوثة .

43  

لصرف ) یوضح نسبة الزنك في التربة الملوثة بمیاه ا7شكل رقم (
  الصحي ومقارنتها مع التربة الغیر ملوثة .

44  

) یوضح نسبة الرصاص في التربة الملوثة بمیاه الصرف 8شكل رقم (
  الصحي ومقارنتها مع التربة الغیر ملوثة .

45  

) یوضح درجة الحموضة في التربة الملوثة بمیاه الصرف 9شكل رقم (
  الصناعي ومقارنتها مع التربة الغیر ملوثة.

46  

) یوضح الموصلیة الكهربائیة في التربة الملوثة بمیاه 10شكل رقم (
  الصرف الصناعي ومقارنتها مع التربة الغیر ملوثة.

47  

) یوضح االمالح الذائبة الكلیة في التربة الملوثة بمیاه 11شكل رقم (
  الصرف الصناعي ومقارنتها مع التربة الغیر ملوثة.

48  

  49طوبة في التربة الملوثة بمیاه الصرف ) یوضح نسبة الر 12شكل رقم (
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  الصناعي ومقارنتها مع التربة الغیر ملوثة.
) یوضح نسبة ایون الصودیوم في التربة الملوثة بمیاه 13شكل رقم (

  الصرف الصناعي ومقارنتها مع التربة الغیر ملوثة.
52  

) یوضح نسبة المادة العضویة في التربة الملوثة بمیاه 14شكل رقم (
  صرف الصناعي ومقارنتها مع التربة الغیر ملوثة.ال

53  

) یوضح نسبة الحدید في التربة الملوثة بمیاه الصرف 15شكل رقم (
  الصناعي ومقارنتها مع التربة الغیر ملوثة.

54  

) یوضح نسبة الزنك في التربة الملوثة بمیاه الصرف 16شكل رقم (
  الصناعي ومقارنتها مع التربة الغیر ملوثة.

55  

) یوضح نسبة الرصاص في التربة الملوثة بمیاه الصرف 17شكل رقم (
  الصناعي ومقارنتها مع التربة الغیر ملوثة.

56  

) یوضح درجة الحموضة في التربة الملوثة بالزیوت 18شكل رقم (
  الراجعة ومقارنتها بالتربة الغیر ملوثة .

57  

الملوثة بالزیوت ) یوضح الموصلیة الكهربائیة في التربة 19شكل رقم (
  الراجعة ومقارنتها بالتربة الغیر ملوثة .

58  

) یوضح االمالح الذائبة الكلیة في التربة الملوثة بالزیوت 20شكل رقم (
  الراجعة ومقارنتها بالتربة الغیر ملوثة .

59  

) یوضح نسبة الرطوبة في التربة الملوثة بالزیوت الراجعة 21شكل رقم (
  غیر ملوثة .ومقارنتها بالتربة ال

60  

) یوضح نسبة المادة العضویة في التربة الملوثة بالزیوت 22شكل رقم (
  الراجعة ومقارنتها بالتربة الغیر ملوثة .

63  

) یوضح نسبة الحدید في التربة الملوثة بمیاه الصرف 23شكل رقم (
  الصناعي ومقارنتها مع التربة الغیر ملوثة.

64  

ك في التربة الملوثة بمیاه الصرف ) یوضح نسبة الزن24شكل رقم (
  الصناعي ومقارنتها مع التربة الغیر ملوثة.

65  

) یوضح نسبة الرصاص في التربة الملوثة بمیاه الصرف 25شكل رقم (
  الصناعي ومقارنتها مع التربة الغیر ملوثة.

66  
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  فهرست الصور  4- نموذج  

ـــالموض ــ ــ ــ   رقم الصفحة  وعـ
  90  ) توضح مكب الصرف الصحي1رقم ( صورة
  91  ) توضح مكب الصرف الصناعي2رقم ( صورة
  92  ) توضح استخدام الزیوت الراجعة كوقود3رقم ( صورة
  93  ) توضح جهاز درجة  الحموضة4رقم ( صورة
  94  ) توضح جهاز الموصلیة الكهربائیة واألمالح الذائبة الكلیة5رقم ( صورة
  95  ) توضح جهاز الغازات السامة للهواء الجوي6رقم ( صورة
  96  ) توضح جهاز االمتصاص الذري7رقم ( صورة

  

  5- ذجنمو 

  ) مقارنة نسب الكاتیونات للتربة الملوثة بمیاه الصرف الصناعي مع التربة غیر الملوثة:1جدول (

  

 
  اسم التجربة

متوسط عینات التربة  
  الغیر ملوثة 

متوسط عینات التربة 
الملوثة بمیاه الصرف 

  الصناعي 

  متوسط عینات التربة
  الملوثة 

  K+ ppmالبوتاسیوم 
  

82.5 124.26 91.46  

 Ca+2الكالسیوم 
ppm  

  

0.3248  147.494  0.3448  

 Mg+2الماغنزیوم 
ppm  

  

0.0166  0.2474  0.0146  

  

  المصدر :
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  6- نموذج

  ) یوضح مصادر العناصر الثقیلة ودورتها في النظام البیئي )1(شكل رقم (

  مخلفات اإلنسان والحیوان    

  

Remnants of human and animal  

  

  

  

  

  

  

  

  المصدر:

  

  

  

  

  

  

منتجات 
  صناعیة

مبیدات 
  أسمدة

 وقود
 محترق

 ھواء

 تربة

 ماء

 نباتات

 طیور

 حیوانات

 اسماك

 إنسان

صخور 
القشرة 
 االرضیة
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  7- نموذج

  

  والیة البحر االحمر واستخدام تقنیة الري بالتنقیط-) مزرعة النخیل النسیجي بمنطقة سلوم1صورة رقم (

  

  

  

  

  

  

 

  

  2007نوفمبر  -التقاط الباحث 

 


