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ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

اأ�شرف  على  و�شالًما  و�شالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
الأنبياء واملر�شلني، وعلى اآله و�شحبه اأجمعني.
اأبنائي طالب وطالبات جامعة بني �شويف،

اجلامعات  من  كغريها  ـ  ت�شعى  �شويف  بني  جامعة  اإن 
الأن�شطة  فـي  امل�شري  الطالب  اندماج  اإىل  ـ  امل�شرية 
التعليمية والثقافـية والبحثية اإ�شافة اإىل عدد من الأن�شطة 
الأخرى الريا�شية والفنية، لبناء �شخ�شية الطالب امل�شري 

الذي ي�شهم بفاعلية فـي تنفـيذ خطة م�شر للتنمية امل�شتدامة )روؤية م�شر 2030( التي 
من بني اأهدافها اإتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية، فـي اإطار نظام موؤ�ش�شي، 

مرتكز على املتعلم القادر على التفكري، واملتمكن فنيًا وتقنيًا.
درا�شته  بداية  منذ  الباحث(  )الطالب  لتدريب  �شويف  بني  جلامعة  حماولة  وفـي 
امل�شريني  الباحثني  من  جيل  تكوين  ثم  ومن  العلمية،  الكتابة  اأ�ش�ص  على  اجلامعية 
اإعداد  اإىل  الطالب اجلامعي  الدليل )دليل  التنمية. جاء هذا  فـي دفع عجلة  للم�شاهمة 
اإعداد  بكيفـية  املتعلقة  امل�شاعدة  املعلومات  كافة  على  يحتوي  الذي  العلمية(،  البحوث 
املعروفة،  العلمية  واملنهجيات  الأ�ش�ص  وفق  علمي  لبحث  الأوىل  اجلامعية  املرحلة  طالب 
لرفع كفاءة البحوث العلمية، والتفكري العلمي، مبا يوؤدي اإىل تعزيز التنمية امل�شتدامة فـي 

القطاعات البحثية خا�شًة على �شعيد الطلبة.
 فهذا دليلك بني يديك فاجعله رفـيقك على مدى �شنوات درا�شتك اجلامعية، ليكون 

عوًنا لك، ولي�ص ملزًما لك. وفقكم اهلل فـي درا�شتكم للنهو�ص مب�شرنا احلبيبة.
 

اأ.د/ من�صور ح�صن        
رئي�س اجلامعة        





ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

نبينا  وال�شالم على  وال�شالة  العاملني  احلمد هلل رب 
حممد وعلى اآله و�شحبه اأجمعني،

اأبنائي طالب وطالبات جامعة بني �شويف، 
يبذل قطاع �شئون التعليم والطالب بجامعة بني �شويف 
وفـي  التعليمية،  املنظومة  جناح  ل�شتمرار  كبرية  جهوًدا 
اأن ير�شد الطالب )وخا�شة طالب  خ�شم ذلك ل ين�شى 

املرحلة اجلامعية( اإىل كيفـية اإعداد البحوث العلمية.
اأيديكم )دليل الطالب اجلامعي اإىل اإعداد البحوث العلمية(  اأن اأ�شع بني  وي�شعدين 
املطلوبة  البحوث  اإعداد  فـي  لكم  ومر�شًدا  �شواء،  على حد  ولأ�شاتذتكم  لكم  عوًنا  ليكون 
منكم واإخراجها ب�شكل يتوافق مع معايري كتابة البحوث العلمية املتعارف عليها، على اأمل 
اأن ي�شع اأقدامكم على اأول طريق البحث العلمي الذي �شتتعرفون عليه تف�شيال ومتار�شونه 

فـي مرحلة الدرا�شات العليا بعد تخرجكم.
ويحتوي الدليل على و�شف خمت�شر ملكونات كل من املقال البحثي، وامل�شروع البحثي، 
والبحث املرجعي، واأ�ش�ص الكتابة العلمية، والتوثيق العلمي، كما يقدم طريقة الت�شجيل فـي 
وكيفـية  العامل،  الرقمية على م�شتوى  املكتبات  اأكرب  يعد من  الذي  امل�شري  املعرفة  بنك 
البحث فـيه عن م�شادر املعلومات، وفـي النهاية يقدم الدليل قوالب جاهزة لأنواع البحوث 

الثالثة لي�شرت�شد بها الطالب اجلامعي.
فكل ال�شكر ملن تعاونوا واجتهدوا فـي اإعداد هذا الدليل، واهلل من وراء الق�شد وهو 

الهادي اإىل �شواء ال�شبيل.
اأ.د/ اأ�صرف خالد       

       نائب رئي�س اجلامعة





مقدمـــة

احلمد هلل حمد ال�شاكرين، وال�شالة وال�شالم على النبي الأمني �شلى اهلل عليه وعلى 
اآله و�شحبه و�شلم اأجمعني، وبعد ...

كوفـيد19-  وهي  �شديدة  جائحة  كله،  العامل  وداهمت  احلبيب،  وطننا  داهمت  فقد 
والقت�شادية  النظم الجتماعية  العميقة على  اآثاره  امل�شتجد(، وكان لذلك  )فـريو�ص كورونا 
والتعليمية لدول العامل، الأمر الذي اتخذت على اإثره التدابري الالزمة حلماية املواطنني واحلد 
تفعيل  ا  واأي�شً ناحية،  من  الجتماعي  ال�شتبعاد  طريق  عن  وذلك  بينهم  العدوى  انت�شار  من 

العمل عن بعد والتعليم عن بعد لأجل ت�شيري ال�شوؤون احلياتية والتعليمية من ناحية اأخرى.
اأبرز املوؤ�ش�شات التي ا�شتنفرت  وكانت املوؤ�ش�شات التعليمية، وعلى راأ�شها اجلامعات، 
ملجابهة هذا الفـريو�ص اخلطري، وحماولة احلّد من ا�شطراب العملية التعليمية الناجتة 
عن تعليق الدرا�شة واإغالق املقار الفـيزيقية للجامعات. وبف�شل من�شات وقنوات التعليم 
الإلكرتوين وال�شبكات الجتماعية، ا�شتمرت العملية التعليمية و�شارت باأمان وجناح خالل 

ال�شهور القليلة املا�شية؛ حتى و�شلنا اإىل مرحلة الختبارات.
بتاريخ  للجامعات  الأعلى  للمجل�ص  الإعالمي  البيان  اأ�شار  ال�شياق،  هذا  وفـي 
بالف�شل  والمتحانات  الدرا�شة  لنظام  امل�شتقبلية  باخلطط  يت�شل  فـيما   ،2020/4/18
التحريرية  المتحانات  اإجراء  اإلغاء  اإىل   ،2020/2019 للعام اجلامعي  الثاين  الدرا�شي 
اجلامعي  للعام  الثاين  الدرا�شي  الف�شل  فـي  عقدها  املزمع  من  كان  التي  وال�شفوية 
2020/2019، على اأن ي�شتبدل بها - بناء على قرار من جمل�ص اجلامعة - اأحد البديلني 
الآتيني: عقد اختبارات اإلكرتونية للمقررات التي كانت تدر�ص فى هذا الف�شل، اأو اإعداد 

الطالب لر�شائل بحثية مقبولة )مقالة بحثية – م�شروع بحثي – بحث مرجعي(.
الإ�شرار  وعدم  الطالب  م�شلحة  تغليب  على  �شويف  بني  جامعة  حر�ص  �شياق  وفـي 
املجل�ص  قرارات  بتطبيق  اجلامعة  تقوم  و�شالمتهم،  على �شحتهم  واحلفاظ  مب�شتقبلهم 
الأعلى للجامعات املتخذة فـي �شوء تطورات الو�شع بالبالد. وقد وافق جمل�ص اجلامعة 
فـي جل�شته بتاريخ 2020/4/21 فـيما يت�شل باختبارات طالب فرق النقل بجميع الكليات، 
على اإتاحة الفر�شة للكليات باختيار اأحد هذين البديلني )اإعداد م�شروع بحثي- اأو امتحان 
اإلكرتوين(، مع �شرورة الإ�شارة اإىل اأن هناك مطلق احلرية فـي اختيار امل�شروعات البحثية 



جمال�ص  تقوم  اأن  على  مرجعي،  بحث  او  بحثي  م�شروع  او  بحثية  مقالة  �شكل  فـي  �شواء 
الأق�شام بكل كلية بو�شع املعايري وال�شوابط وال�شروط والقواعد الالزمة لتقييم واإجازة 

تلك امل�شروعات وفقا لطبيعة الدرا�شة بكل كلية اأو برنامج على حدة.
هذا  ياأتي  البحثية،  وكوادرها  العلمي  بالبحث  اجلامعة  اهتمام  �شياق  وفـي  هنا،  من 
للكليات  دعًما  العلمية(  البحوث  اإعداد  اإىل  اجلامعي  الطالب  )دليل  بـ  املو�شوم  الدليل 
والأق�شام العلمية التي تقوم باختيار اإعداد امل�شروع البحثي كاختبار للطالب. وي�شتهدف 
الدليل الإخوة الزمالء اأع�شاء هيئة التدري�ص واأبنائنا الطالب مًعا، بغر�ص الإ�شهام فـي 
معاونة الطالب على اإجناز البحوث امل�شار اإليها ب�شورة علمية ومنهجية. ويتناول الدليل 
بع�ص اأ�ش�ص الكتابة العلمية، واتباع الأخالقيات البحثية، والبحث فـي م�شادر املعلومات 
املطبوعة والإلكرتونية، وال�شت�شهاد املرجعي بها ب�شورة ن�شقية؛ ف�شال عن التطرق اإىل 
ماهية البحث العلمي واأهميته و�شروطه، وقوالب البحوث باأمناطها الثالثة، مع �شرح لكل 

عن�شر من عنا�شر اأبرز هذه الأمناط وهي املقالت البحثية.
وتنبغي الإ�شارة اإىل اأننا حاولنا هنا فـي �شياغة قالب البحوث الطالبية، اتباع �شيغة 
الطالبية.  البحوث  وم�شتوى  تتفق  التي  التعديالت  بع�ص  مع   ،)*( ال�شهرية   IMRAD
الإن�شانية  العلوم  اإىل  متيل  الدليل  فـي  هنا  الواردة  القوالب  اأن  اإىل  الإ�شارة  تنبغي  كما 
والجتماعية، ولذلك فاإنه على اأع�شاء هيئة التدري�ص فـي التخ�ش�شات املعرفـية الأخرى 

مراعاة ذلك وتهيئة القوالب الواردة مبا يت�شق وبنية تلك التخ�ش�شات.
واأخرًيا، فاإننا ناأمل اأن يفـي هذا الدليل بالأغرا�ص التي اأعد من اأجلها: موجًها اإر�شادًيا 
لأبنائنا الطالب، ومعيًنا لالإخوة الزمالء اأع�شاء هيئة التدري�ص من حيث اإ�شرافهم على 
اإعداد البحوث ثم تقييمها تقييًما معيارًيا. كما ناأمل اأن يكون ذلك خطوة فـي �شبيل تاأهيل 
ما  اأكرث  وهو  القريب؛  امل�شتقبل  فـي  كباحثني  واإعدادهم  علمًيا  تاأهياًل  اجلامعة  طالب 
يحتاجه وطننا املعطاء كي يتبواأ مكانته امل�شتحقة فـي م�شاف الأمم الناه�شة. واهلل من 

وراء الق�شد وهو �شبحانه الهادي اإىل �شواء ال�شبيل.
اأ. د. عبد الرحمن فراج      

عن فريق العمل امل�صارك بالدليل      
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* IMRAD or IMRaD (Introduction, Methods, Results, and Discussion).



7دليل الطالب اجلامعي اإىل اإعداد البحوث العلمية

1.هدف الدليل

البحوث  لإعداد  الالزمة  املهارات  اجلامعي  الطالب  اإك�شاب  اإىل  الدليل  هذا  يهدف 
العلمية فـي اأمناطها املختلفة. ويهدف الدليل ب�شفة خا�شة اإىل:

اإعداد  فـي  والطالب،  التدري�ص  هيئة  اأع�شاء  من  لكل  الرئي�شة  الإر�شادات  •��توفـري 
البحوث العلمية فـي املرحلة اجلامعية الأوىل.

البحوث. اأمناط  من  منط  بكل  ال�شلة  ذات  املختلفة  القوالب  عن  •��الك�شف 
التدري�ص. هيئة  اأع�شاء  قبل  من  البحوث  هذه  لتقييم  معايري  •��توفـري 

اأن يتمتع بها الطالب اجلامعي. التي ميكن  العلمي  البحث  اأخالقيات  •��الك�شف عن 
•��الك�شف عن اأ�شلوب ال�شت�شهاد املرجعي الذي ينبغي ا�شتخدامه فـي توثيق مراجع 

البحوث.
اإعداد  فـي  عليها  العتماد  للطالب  ميكن  التي  املعلومات  م�شادر  عن  الك�شف  ���•
البحوث، )وعلى راأ�شها ما هو متوافر فـي بنك املعرفة امل�شري(، وكيفـية البحث 

فـي تلك امل�شادر، واأ�شلوب تقييمها لتقرير مدى العتماد عليها.
2.توجيهات لأع�صاء هيئة التدري�س باجلامعة 

كلًيا  بها  والأخذ  ا�شرت�شادية،  ب�شورة  الدليل  بهذا  املتاحة  التوجيهات  اتباع  •��ميكن 
اأو جزئًيا؛ وذلك وفًقا لطبيعة الدرا�شة بكل كلية اأو برنامج باجلامعة على حدة.

اأمناط  من  منط  لكل  املقرتحة  بالقوالب  الأخذ  التدري�ص،  هيئة  لع�شو  •��ميكن 
البحث  �شالح  فـي  يراه  مبا  فـيه  التعديل  له  ميكن  كما  جزئًيا،  اأو  كلًيا  البحوث، 

وفـي �شالح الطالب.
الدليل،  فـي  اإليه  امل�شار  البحوث  تقييم  بنظام  الأخذ  التدري�ص  هيئة  لع�شو  •��ميكن 

اأو التعديل عليه مبا هو فـي �شالح عملية البحث العلمي و�شالح الطالب.
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3. توجيهات لطالب اجلامعة
مقرر. كل  فـي  بحث  باإعداد  الطالب  •�يقوم 

3-5 طالب. بني  ترتاوح  جمموعة  الواحد  البحث  اإعداد  فـي  ي�شرتك  اأن  •�يجوز 
•��فـي حالة البحوث امل�شرتكة بني جمموعة من الطالب، ينبغي اأن ُي�شار فـي مقدمة 

البحث اإىل دور كل طالب فـي البحث واجلزء الذي قام بكتابته.
فـي  املرفقة  للنماذج  )وفقا  البحث  عنا�شر  بجميع  اللتزام  الطالب  على  •��ينبغي 

هذا الدليل(.
•��يجب كتابة البحث بلغة �شحيحة يراعى فـيها القواعد النحوية والإمالئية وقواعد 

الرتقيم.
البيانية. والأ�شكال  وال�شور  اجلداول  ا�شتخدام  •��ميكن 
الدالة. والكلمات  امللخ�ص  ب�شياغة  الهتمام  من  •�لبد 

)Simplified Arabic( مبقيا�ص خط  وا�شح  بخط  البحث  كتابة  تتم  اأن  •��يقرتح 
14 على اأن تكون العناوين ببنط ثقيل Bold مقيا�ص خط 16.

ال�شفحات. ترقيم  •�يراعى 
لالأ�شلوب  وفًقا  و�شياغتها �شياغة علمية  البحث،  نهاية  فـي  املراجع  اإدراج  •��يراعى 

املنهجي لال�شت�شهاد املرجعي.
مقدمة  بحوث  اأية  قبول  وعدم  بدقة  الطالب  من  املقدمة  البحوث  مراجعة  •���شتتم 
جمرد  تعد  اأنها  اأو  اأخرى،  م�شادر  من  كاملة  نقلها  اأو  اقتبا�شها  ثبت  اإذا  منهم 

نقاًل ملا ورد باأحد املقالت اأو الر�شائل اأو املراجع العلمية.
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4. البحث العلمى

1/4ماهية البحث العلمي
البحث العلمي هو البحث الذي يقوم به الباحث اأو الطالب من اأجل حل اإحدى امل�شكالت 
العالقة، واإيجاد احللول املنطقية لها. كما ميكن تعريف البحث العلمي باأنه اأ�شلوب منظم 
فـي جمع املعلومات املوثوقة وتدوين املالحظات والتحليل املو�شوعي لتلك املعلومات باتباع 
اإ�شافة اجلديد  اأو  اأو تعديلها  التاأكد من �شحتها  اأ�شاليب ومناهج علمية حمددة بق�شد 
لها، ومن ثم التو�شل اإىل بع�ص القوانني والنظريات، والتنبوؤ بحدوث مثل هذه الظواهر 

والتحكم فـي اأ�شبابها.
خ�صائ�س البحث العلمي و�صروطه  2/4

ت�شيف  التى  هى  البحوث  فاأف�شل  علمية،  اأهمية  ذا  البحث  يكون  اأن  -  يجب   1
وتعاون  جديدة  علمية  حقائق  اإىل  الو�شول  فى  وت�شهم  العلمى،  للرتاث  جديدًا 
والتحقق  العلمية  القوانني  اختبار  فى  وت�شاعد  النظرية،  الأحكام  �شياغة  فى 
جلوانب  الفهم  تعميق  فى  اإ�شهامها  عن  ف�شاًل  هذا  القائمة،  النظريات  من 
املو�شوعات التى ت�شملها الدرا�شة، واإلقاء ال�شوء على الظواهر املدرو�شة ب�شورة 

اأكرث تف�شاًل.
وك�شف  اإليها  النظر  ولفت  القائمة  امل�شكالت  على  ال�شوء  اإلقاء  فى  -  ي�شهم   2

اأبعادها، واأ�شلوب مواجهتها، مبا يعمل على حتقيق فائدة قومية للمجتمع.

اجتماعية. ودللة  علمية،  قيمة  ذات  �شخ�شية،  غري  عامة  اأهدافه  -  تكون   3
ورغباته  حوافزه  وي�شتثري  و�شغفه،  الباحث  اهتمام  على  البحث  -  ي�شتحوذ   4

واأحا�شي�شه لدرا�شته والنتهاء منه.
لإعداده. الالزمة  العلمية  امل�شادر  له  تتوافر   -  5

-  يكون فى حدود اإمكانات الباحث املادية والب�شرية املتاحة، ويكون مو�شوعه فى   6
نطاق تخ�ش�شه كما يراعى األ يكون كبريًا اأو مو�شوعًا مت�شعبًا.
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خمت�شرًا  العنوان  هذا  يكون  واأن  العنوان،  �شياغة  �شالمة  مراعاة  -  يجب   7
جوانبه  كافة  ويغطى  البحث،  م�شتمالت  عن  ومعربًا  وجذابًا  وجديدًا  ووا�شحًا 
الكلمات  حتتل  بحيث  العنوان  كلمات  ترتيب  يجب  كذلك  اأهدافه،  مع  ويتم�شى 

الأ�شا�شية مكانها فى �شدر العنوان وتعرب كل واحدة منها عن فكرة اأ�شا�شية.
�شربًا  الدرا�شة  على ظاهرة  ي�شفى  وا�شح مبا  ب�شكل  مفاهيمه  اأن حتدد  -  يجب   8
الدقة  من  نوعًا  يحقق  ومبا  املختلفة،  الجتماعية  بجوانبه  املتنوعة  املعرفة  من 

والتحديد واملو�شوعية.
املتاح. الزمن  فى  اإعداده  وميكن  النواحى،  كافة  من  للدرا�شة  �شاحلًا  يكون   -  9

3/4 اأهمية البحث العلمي لتطور احل�صارة الإن�صانية
يعد البحث العلمي من اأهم العوامل فـي تقدم وتطور احل�شارة الإن�شانية، وقد �شاهمت 
البحوث العلمية منذ الع�شور القدمية فـي تقدمي معلومات مهمة لالإن�شان �شاعدته على 

تف�شري الظواهر الغام�شة.
ومن خالل البحث العلمي يقوم الباحث باكت�شاف نظريات مل ي�شبق لأحد اكت�شافها، اأو 
يقوم باإثبات �شحة نظريات اأو نفـي �شحتها، وهنا يجب اأن يدعم الباحث اإجاباته بالأدلة 

والرباهني الالزمة.
احل�شارات  قامت  حيث  القدمية،  الع�شور  منذ  العلمي  البحث  الب�شرية  عرفت  وقد 
املا�شية بالعديد من الكت�شافات، ومتيز البحث فيها بالع�شوائية، وعدم التنظيم، ومل يكن 
بني يدي الباحث فـي تلك الع�شور و�شائل حديثة، وعلى الرغم من هذا فاإن احل�شارات 

القدمية متكنت من حتقيق عدد كبري من الإجنازات على �شعيد البحث العلمي.
ومع تقدم الب�شرية وتطورها مت و�شع جمموعة من ال�شوابط لكي يلتزم الباحث بها 
العلمي،  البحث  �شكل  بتو�شيح  ال�شوابط  هذه  و�شاهمت  العلمي،  بالبحث  قيامه  اأثناء 
وتوفـري الوقت واجلهد على الباحث الذي اأ�شبح يلتزم باإطار معني عند قيامه بكتابة بحثه 

العلمـــي.
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4/4 اأهمية البحث العلمي لتطور املجتمع
احلياة. نواحي  كافة  فـي  املجتمع  تقدم  فـي  العلمي  البحث  •�ي�شهم 

الأمام. نحو  التطور  عجلة  دفع  فـي  كبريا  دورا  العلمي  البحث  •�يلعب 
وت�شحيح  ال�شحيحة،  النظريات  �شحة  اإثبات  فـي  كبري  دور  العلمي  •��للبحث 

النظريات اخلاطئة.
باإيجاد  وذلك  ال�شلبية  الظواهر  من  املجتمع  تخل�ص  فـي  العلمي  البحث  •��ي�شهم 

احللول لهذه الظواهر.
اأن البحث العلمي هو املحرك الأ�شا�شي للتطور العلمي، وذلك  •��ون�شتنتج مما �شبق 

من خالل الكت�شافات التي يقدمها فـي املجالت كافة.
5/4 اأهمية البحث العلمي للجامعة

اجلامعة. وظائف  من  رئي�شة  وظيقة  العلمي  البحث  •�يعد 
البيئة  فـي  العلمية  امل�شكالت  حل  اإىل  باجلامعة  املنجز  العلمي  البحث  •��يوؤدي 
�شمال  حمافظات  وفـي  �شويف،  بني  حمافظة  فـي  خا�شة  وب�شفة  املحيطة، 

ال�شعيد، ومتتد حدود البحث باجلامعة اإىل جميع اأرجاء الوطن.
•��يوؤدي البحث العلمي اإىل تطوير قدرات اأع�شاء هيئة التدري�ص والباحثني باجلامعة، 

واإثبات جدارتهم فـي املحافل العلمية املختلفة.
للجامعات  الدولية  الت�شنيفات  فـي  اجلامعة  اأ�شهم  رفع  اإىل  العلمي  البحث  •��يوؤدي 

.University Rankings

البيانات  مرا�شد  فـي  باجلامعة  الباحثني  اأ�شهم  رفع  اإىل  العلمي  البحث  •��يوؤدي 
بني  مرتفعة   H-Index العلمية  لالإنتاجية  ن�شبية  قيمة  على  واحل�شول  العاملية، 

اأقرانهم من الباحثني فـي اأرجاء العامل.
تاأثري  معامالت  على  اجلامعة  اإىل ح�شول جمالت  باجلامعة  العلمي  البحث  •��يوؤدي 
Impact Factor مرتفعة فـي جلان الرتقية الوطنية، وفـي مرا�شد البيانات العلمية.
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6/4 اأهمية البحث العلمي بالن�صبة للطالب
والتحليل. النقد  على  الطالب  قدرات  تنمية  فـي  العلمي  البحث  •�ي�شهم 

•��ي�شتطيع الطالب من خالل البحث العلمي التو�شل اإىل كافة امل�شادر التي ت�شاعده 
على اإيجاد املعلومات الدقيقة.

فـي  العلمية  الدرا�شات  على  الطالب  اطالع  زيادة  فـي  العلمي  البحث  •��ي�شهم 
العلمي، كما يجعله  البحث  فـي جمال  يك�شبه خربة كبرية  الذي  الأمر  تخ�ش�شه، 

يواكب اأهم التطورات العلمية.
الذي  املجتمع  فـي  مرموقة  مكانة  على  الطالب  ح�شول  فـي  العلمي  البحث  •��ي�شهم 

يعي�ص به.
عليه  ينبغي  التي  الف�شائل  اأحد  وهو  ال�شرب،  على  الطالب  العلمي  البحث  •��يعود 

اكت�شابها ملوا�شلة رحلته العلمية.
والتقارير  املقالت  كتابة  ممار�شة  على  الطالب  تدريب  فـي  العلمي  البحث  •��ي�شهم 

مما يفيده فـي احلياة العملية بعد التخرج اإن �شاء اهلل.
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اأنواع البحوث العلمية وفقا لطبيعة البحث  .5

املقال البحثي
The desktop research

امل�صروع البحثي
The research project

البحث املرجعي
The review article
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The desktop research 1/5 املقالة البحثية
التي   desk research النظرية  املقالة  ال�شياق:  هذا  فـي  البحثية  املقالة  •��تعني 
تعتمد ب�شفة رئي�شة على ا�شتعرا�ص الإنتاج الفكري ملو�شوع البحث ب�شورة و�شفـية.

ملحق1( )انظر:  عنا�شر  من  يلي  ما  على  البحثية  املقالة  •�ت�شتمل 

عدد ال�صفحاتالعن�صرم
مقرتح 
درجة 
التقييم

�شفحة العنوان
�شفحات تقدميية م�شرتكة بني 

جميع اأمناط البحوث

5�شفحة واحدة

5�شفحة واحدةقائمة املحتويات
5�شفحة واحدةملخ�ص البحث

5 �شفحة واحدةالكلمات الدالة
5�شفحة واحدةاملقدمة1
5�شفحة واحدةاأهمية البحث2
5�شفحة واحدةاأهداف البحث3

4
حدود البحث 

ومنهجه
مو�شوعية، ومكانية، وزمانية 

5�شفحة واحدةح�شب مو�شوع البحث

املو�شوع الرئي�ص للبحث منت البحث5
45من 5-10 �شفحاتوعنا�شره

من �شفحة - اخلال�شة6
�شفحتني

5

املراجع

بح�شب ما يتو�شل 
اإليه الطالب وما 
ي�شت�شهد به من 

مراجع

10
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The research project 2/5  امل�صروع البحثي
ميدانًيا  او  بحًثا جتريبًيا   Research project البحثي   امل�شروع  يكون  ما  •��عادة 

يهدف اإىل حل م�شكلة حمددة �شلًفا. 
ملحق2(: )انظر:  عنا�شر  من  يلي  ما  على  البحثي  امل�شروع  •�ي�شتمل 

عدد العن�صرم
ال�صفحات

مقرتح 
درجة 
التقييم

�شفحة العنوان
�شفحات تقدميية 
م�شرتكة بني جميع 

اأمناط البحوث

5�شفحة واحدة

5�شفحة واحدةقائمة املحتويات

ملخ�ص امل�شروع البحثي
�شفحة واحدة

5

5الكلمات الدالة

5�شفحة واحدةاملقدمة1
5�شفحة واحدةاأهمية امل�شروع البحثي2
5�شفحة واحدةاأهداف امل�شروع البحثي3

اآليات واأ�شاليب تنفيذ 4
امل�شروع البحثي

الت�شميم/ طرق جمع 
البيانات/ الإجراءات/ التحليل

من �شفحة - 
10�شفحتني

من 4-7 نتائج امل�شروع البحثي5
35�شفحات

مناق�شة النتائج و�شياغة 6
ال�شتنتاجات

من �شفحة - 
10�شفحتني

املراجع
بح�شب ما يتو�شل اإليه 
الطالب وما ي�شت�شهد 

به من مراجع
10
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The review article  املرجعي البحث   3/5
املقارنة  النقدية  التحليلية  الدرا�شة   :  Review article املرجعي  البحث  •��يعني 
للدرا�شات ال�شابقة، وهذه الدرا�شة فـي احلقيقة تعد اأ�شا�شية فـي تكوين الباحث ، 

واأ�شا�شها القراءة النقدية. 
ملحق3(: )انظر:  عنا�شر  من  يلي  ما  على  املرجعي  البحث  •�ي�شتمل 

عدد ال�صفحات العن�صرم
املقرتح

مقرتح درجة التقييم 
)100 درجة(

�شفحات تقدميية �شفحة العنوان
م�شرتكة بني جميع 

اأمناط البحوث

5�شفحة واحدة
5�شفحة واحدةقائمة املحتويات
3�شفحة واحدةملخ�ص البحث
2الكلمات الدالة

5�شفحة واحدةاملقدمة1
5�شفحة واحدةاأهمية البحث املرجعي2
5�شفحة واحدةاأهداف البحث املرجعي3
5�شفحة واحدةحدود البحث املرجعي4

5

ا�شرتاتيجية البحث )مع 
الإ�شارة اإىل قواعد البيانات 

وحمركات البحث امل�شتخدمة، 
وكذلك امل�شطلحات 

امل�شتخدمة فـي البحث(

من �شفحة - 
15�شفحتني

من 5-10 حتليل النتائج6
40�شفحات

من �شفحة - اخلال�شة7
5�شفحتني

املراجع
بح�شب ما يتو�شل اإليه 

الطالب وما ي�شت�شهد به 
من مراجع

10
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العلمية الكتابة  اأ�ص�س   .6

الكتابة  التي يجب مراعاتها عند  ال�صرورية  1  هناك بع�س العتبارات   /6
العلمية هي: 

اأ( عالمات الرتقيم: 
هذه  ومن  فهمه.  وت�شهل  اجلمل  لربط  وت�شتخدم  الكالم  اأجزاء  بني  عالمات  وهي 

العالمات:
النقطة ).(: وت�شتخدم فـي اأواخر اجلمل، وبعد الخت�شارات.

اأو بني الكلمات املرتادفة فـي  الفا�شلة )،(: وت�شتخدم بني اجلمل، او بني ال�شفات، 
اجلملة.

النقطتان الراأ�شيتان ):(: بعد القول وما ا�شتق منه للتو�شيح، وقبل �شرب الأمثلة.
عالمات التن�شي�ص )» »(: حول القتبا�ص احلرفـي، وحول جملة القول، وحول عناوين 

الكتب لتو�شيحها فـي الن�ص.
ال�شرطتان )ـ ـ(: وتو�شع بينهما اجلملة العرتا�شية.

عالمة التعجب )!(: وت�شتخدم للتعبري عن ال�شعور القوي ال�شلبي اأو الإيجابي وكذا بعد 
اجلملة املبتدئة بـ ما التعجبية.

عالمة ال�شتفهام )؟(: بعد اجلمل ال�شتفهامية.

ب( ترقيم العنا�صر:
فـي  والفرعية  الأ�شا�شية  العنا�شر  لتحديد  معينا  ترقيما  ي�شتخدم  اأن  الطالب  على 
ومن  ككل.  البحث  م�شتوى  على  الرتقيم  فـي  واحد  منهج  اتباع  ال�شروري  ومن  البحث، 

اأف�شل طرق ترقيم العنا�شر الطريقة التالية:
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3/2/3      وهكذا   

ج( ا�صتخدام ال�صمائر فـي البحث:
ي�شتخدم  ل  هذا  وعلى  اأنواعها،  بكافة  ال�شمائر  ا�شتخدام  الباحث  يتجنب  اأن  يجب 
األ  اإىل.. ( كما يجب  املو�شوع  انتهيت من هذا  وقد  ونرى،  واأرى،  )اأنا، ونحن،  الباحث 
يكرث الباحث من الكلمات )يرى الباحث، يعمل الباحث، مييل الباحث، ل يوافق الباحث 

على..( ولكن دائما يف�شل ا�شتخدام: )ويبدو اأنه، ويظهر مما �شبق، ويت�شح من ذلك( 
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د( الفقرات: ويراعى فـي كتابة الفقرات ما يلي:

• اإن الفقرة عبارة عن جمموعة من اجلمل بينها ات�شال لإبراز ن�ص واحد

•  الفقرة وحدة قائمة بذاتها ل حتتاج اإىل عنوان وهي تكون مع غريها ف�شال م�شتقال 

•  اإن للفقرة طوًل متو�شطًا فال ينبغي اأن تكون طويلة بل تف�شل الفقرات الق�شرية

•�يجب اأن يكون هناك ترابط بني كل فقرة والفقرة التي تليها اأو التي ت�شبقها

•��يجب اأن تبداأ الفقرة ب�شطر م�شتقل على اأن ترتك م�شافة منا�شبة فـي بداية 
ال�شطر وتو�شع نقطة عند نهاية الفقرة.

هـ( اجلمل: وهنا يجب مراعاة ما يلي:
وا�شح معنى  وذات  ق�شرية  اجلمل  تكون  •�اأن 

•��يراعى ترتيب مكونات اجلملة اأي يتقدم املبتداأ على اخلرب، ويتقدم الفعل على 
الفاعل.

و( الكلمات : وهنا يجب مراعاة ما يلي:
الألفاظ القدمية اأو امل�شطلحات الغريبة ا�شتخدام  •�جتنب 

ا�شتعمال  فاإنه يجب  واحد  فـي مكان  اأكرث من مرة  �شيتكرر  املعنى  كان  •��اإذا 
األفاظ متعددة مرتادفة للمعنى الواحد

الفهم �شهلة  الوا�شحة  الكلمات  •�ا�شتخدام 

الكلمات املثرية للعواطف مثل: كارثة... خيايل ... جنوين... •�جتنب 

ذكر الكلمة الكاملة معها دون  الخت�شارات  •�جتنب 
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وعدم  وت�صل�صها  العبارة  بدقة  الأ�صلوب  يتميز  اأن  يجب  ز(  الأ�صلوب: 
التعقيد فـيها مع مراعاة:

التهكمي وعبارات ال�شخرية الأ�شلوب  •�جتنب 

للخالف بابا  تفتح  التي  الأفكار  •�جتنب 

اآراء الآخرين ناق�شها دون جماملة وبعيًدا عن الهوى. مناق�شة  •�عند 

ح( قواعد الإمالء:
والتاء  الهمزات،  وموا�شع  القطع،  وهمزة  الو�شل  الف  موا�شع  مراعاة  يجب  هنا 
املربوطة والهاء، والألف اللينة، واحلروف التي قد حتذف عند الكتابة مثل حذف الألف 
من كلمة »ا�شم« فـي الب�شملة فنقول »ب�شم اهلل« ولي�ص »با�شم اهلل« وغري ذلك من القواعد 

ال�شرورية عند الكتابة العلمية.

قواعد ون�صائح عامة فـي كتابة البحوث  2/6
البحث حوله  �شتكتب  الذى  باملو�شوع  تلم  اأن  •�يجب 

ال�شلة. ذات  املعلومات  كل  على  حتتوى  للكتابة  خطة  •��شع 
وي�شرية. �شهلة  لغتك  تكون  اأن  •�يجب 

جانبية. مو�شوعات  اإىل  عنه  تخرج  ول  البحث  مو�شوع  فى  •�ركز 
للتبويب. خطة  •��شع 

تق�شده. الذى  باملعنى  الإخالل  دون  العر�ص  فى  •�اخت�شر 
علمي. �شند  دون  فكرة  اأو  لراأى  متحيًزا  تكن  •�ل 

تتحدث. كاأنك  م�شرت�شاًل  اأ�شلوبك  •�اجعل 
تذكرها. اأن  لبد  املراجع  ببع�ص  ا�شتعنت  •�اإذا 
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نظره. وجهة  من  الأمور  اإىل  وانظر  القارئ  بعقل  ت�شتخف  •�ل 

معينة. نقاط  حول  تثار  اأن  ميكن  التى  بالأ�شئلة  تتنباأ  اأن  •�حاول 
•�ا�شرت�شل فى عر�ص املعلومات فاعر�ص الأمور املاألوفة اأوًل ثم الأمور غري املاألوفة.

واملنا�شب. واملراكز  الأ�شماء  تتجاهل  •�ل 
اجلمل. �شياغتك  فى  كثرًيا  تتكلف  •�ل 

وال�شمائر. الأ�شماء  ا�شتخدام  تكرر  •�ل 
املجهول. �شيغة  ت�شتخدم  •�ل 

البحث. تخدم  كانت  اإذا  اإل  حقائق  نذكر  •�ل 
ومعلوماتك. بياناتك  فى  ووا�شًحا  ودقيًقا  حمدًدا  تكون  اأن  •�حاول 

البحث. هدف  فهم  القارئ  على  ت�شهل  التى  البيانية  والر�شوم  اجلداول  •��ا�شتخدم 
اإليها. التنبيه  املراد  اجلمل  حتت  خطا  ف�شع  القارئ  انتباه  جذب  اأردت  •�اإذا 

اأن  فالبد  القارئ  عنها  يجيب  اأن  تود  التى  الأ�شئلة  بع�ص  به  تقريرك  كان  اإذا  ��•
تكون وا�شحة.

الفقرات  فى  التن�شيق  خالل  من  الإمكان  بقدر  جذابا  بحثك  يكون  اأن  على  •��اعمل 
والبنود.

والفوا�شل. النقاط  و�شع  مثل  اللغة  بقواعد  •�التزم 
املقارنة(. )اأى  القيا�ص  •�ا�شتعمل 

املنطقى. والتفكري  الأمور  بني  والربط  ال�شتنتاج  على  قدرتك  •�ا�شتخدم 
الكتابة. ومهارات  للبحث  ال�شليم  بالإعداد  •�اهتم 
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العلمي: البحث  اأخالقيات   .7

الأخالقيات م�شطلح يحدد املبادئ والقيم وكذلك الواجبات واللتزامات التي ينبغي 
اأن يلتزم بها الإن�شان، وعليه: فاأخالقيات البحث العلمي هي جمموعة من املعايري ال�شلوكية 

التي يجب اأن يلتزم بها الباحث العلمي.
العلمي: والباحث  للطالب  الأخالقية  القيم   1/7

من بني القيم التي يجب اأن يت�شف بها الطالب )وهو باحث امل�شتقبل( ما يلي:
•��حب التعلم: ويظهر فـي �شغف الباحث بالقراءة، واهتمامه بالعلم والدرا�شة والبحث. 

•  ال�شدق واحلديث عن واقع امل�شكلة البحثية دون تزييف اأو حتريف
• الأمانة العلمية والإقرار مبلكية الأفكار لأ�شحابها.

ومراجع  م�شادر  من  العلمي  البحث  فـي  الكافـية  الأدلة  جمع  فـي  وتظهر   : •  الدقة 
متنوعة.

•��التوا�شع العلمي: كاأن يتجنب الباحث رفع ذاته واأفكاره وجهوده واحلط من الآخرين 
واأفكارهم وجهودهم.

• املو�شوعية: اأي عدم التحيز، اأو طرح امليول ال�شخ�شية ورف�ص الأحكام امل�شبقة.
•  التنظيم: اأي يكون الباحث منظما فـي طرح امل�شكلة البحثية واحللول الالزمة لها مع 

و�شع الفر�شيات والرباهني ب�شكل منظم ودقيق.
•  ال�شرية والكتمان: واحلفاظ على اأ�شرار الغري، وعدم الإباحة بالبيانات ال�شخ�شية، 

�شواء عن املبحوثني واأ�شرهم، اأو املوؤ�ش�شات والأجهزة والوحدات املختلفة، 
وعدم  عليها  واإ�شرار  ما  لفكرة  م�شبق  لأن اجلدال حتيز  بغري علم:  •� جتنب اجلدل 

الت�شليم بغريها. 
•�الوفاء فـي البحث العلمي: لكل من قدم للباحث يد العون و�شاعده فـي جمال بحثه. 

•  تقبل النقد الهادف: للبحث وال�شتفادة منها مبحاولة تالفـيها فـي البحث  احلايل اأو 
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جتنب الوقوع فـيها فـي اأبحاث تالية.

•� التوا�شل اجليد فـي البحث العلمي: اأي جتنب امل�شطلحات العلمية املعقدة، اأو اأ�شلوب 
العر�ص الفل�شفـي لالأفكار حتى يفهم القراء ما يكتبه الباحث.

•�الدافعية لإجناز البحث: اأي ال�شتمرار فـي العمل مهما �شعر الباحث بامللل.
• ال�شرب وحتمل عناء البحث.

•  جتنب التحا�شد: وهو متني زوال النعمة عن الغري ومن بينها نعمة العمل فـي البحث 
العلمي.

العلمي النتحال   2/7
هو ن�شخ اأفكار الآخرين واأعمالهم دون ن�شبتها لأ�شحابها، �شواء بق�شد اأو بغري ق�شد؛ 
وهو خلق مذموم ينبغي على الطالب اجتنابه. ومن اأ�شكال النتحال العلمي التي يجب على 

الطالب جتنبها:
•�حتميل ورقة بحثية كاملة من الإنرتنت

•��شراء ورقة بحثية من املراكز التجارية اخلا�شة باإعداد البحوث وبيعها
•�ن�شخ مقال من قاعدة بيانات الكرتونية

• ن�شخ ورقة بحثية من م�شدر حملي باملكتبة
• الق�ص والل�شق من م�شادر خمتلفة لعمل البحث دون الإ�شارة للم�شدر )توثيقه(

• تن�شي�ص جزء �شغري جدا من الكلمات التي مت اقتبا�شها
• التوثيق الوهمي اأي و�شع بيانات مراجع وهمية غري م�شتخدمة فعليا فـي البحث.
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البحث مراجع  توثيق   .8

القتبا�س واأ�صكال  التوثيق   1/8
املعلومات  اأو  املعلومة  م�شدر  اىل  الإ�شارة  باأنه:  العلمي  البحث  فـي  التوثيق  يعرف    
التي اأوردها الطالب فـي البحث، للحفاظ على جمهودات وحقوق املوؤلفـني الآخرين، وهو 
معيار يوثق اأمانة الطالب العلمية واعرتافه بجهود الآخرين وحقوقهم العلمية. والهدف 
البحث  فـي  الواردة  املعلومات  اأن  واإثبات  موؤلفـيها  اإىل  املعلومات  ن�شبة  هو  التوثيق:  من 

لي�شت جمرد خواطر، واإمنا هي حقائق من م�شادر.
يكون  ما  وعادة   ، بالقتبا�ص  معلومات  من  املراجع  من  اأخذه  يتم  ما  على  ويطلق      

القتبا�ص وفق اأحد الأ�شكال التالية:
quote القتبا�س الن�صي

وفـيه يقوم الباحث بنقل فقرة اأو ن�ص من املرجع بنف�ص كلماته ونف�ص ال�شياغة، وفـي 
هذه احلالة يو�شع الن�ص املقتب�ص بني عالمتي تن�شي�ص " ... ".

paraphrase القتبا�س واإعادة ال�صياغة
وفـي هذه احلالة يقوم الباحث باإعادة �شياغة ملا هو مكتوب باملرجع و�شياغته بلغته 

وكلماته اخلا�شة مع الحتفاظ بنف�ص املعني الذي ي�شري اإليه املرجع العلمي
 copy النقل

البيانية وال�شور  الأ�شكال  اأو  التو�شيحية  الأ�شكال والر�شوم  الباحث بنقل  وفـيه يقوم 
املتخ�ش�شة من املرجع ايل بحثه اأو درا�شته العلمية ، وفـي العادة ل يو�شع بني عالمتي 

تن�شي�ص؛ لكن لبد من الإ�شارة اإىل املرجع بطبيعة احلال ويكون ذلك بني قو�شني.
  summarizing التلخي�س

وهو تلخي�ص فكرة اأو راأي اأو غريه وردت فـي املرجع املقتب�ص منه.
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التوثيق اأ�صاليب   2/8

توجد اأ�شاليب متعددة للتوثيق، يختار الباحث من بينها مبا يتالءم مع طبيعة تخ�ش�شه، 
ومن هذه الأ�شاليب ال�شائعة فـي تخ�ش�شات عدة اأ�شلوب جمعية علم النف�ص الأمريكية   
American Psychological Association )APA( 

وهو الذي نعر�ص له فى الفقرات التالية:
Documentation in Text البحث   منت  فـي  1/2/8 التوثيق 

املبا�صر •�القتبا�س 
وال�شفحات  الن�شر  و�شنة  املوؤلف  ذكر  خالل  من  الن�ص  داخل  املراجع  توثيق  ويتم 

املحددة عقب الن�ص املقتب�ص كما يلي:
)Author's last name+ comma + year+ comma+ p. + page number(

 “ الن�ص املقتب�ص ”. )ا�شم عائلة املوؤلف، �شنة الن�شر، رقم ال�شفحة(.
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مثال1 :
عند توثيق �شفحة واحدة:

     )Lankester, 1994, p.23( او   )اأ (...................... )عبد الهادي،2010، �ص. 5(
عند توثيق �شفحات متتابعة:

     )Lankester، 1994، pp.23- 30 (  )28  - )عبد الهادي ،2010، �ص �ص 24 

  عند توثيق �شفحات غري متتابعة:
)Lankester، 1994، pp.23،30،32( )22،24،38 عبد الهادي ،2010، �ص �ص( 

القتبا�س واإعادة ال�صياغة 
توثيق مرجع ملوؤلف واحد  

التوثيق اأول الفقرة:
يكتب اللقب يليه ال�شنة بني قو�شني عندما يكون ال�شم جزء من �شرد الن�ص

اأ�شارت درا�شة ا�شماعيل )2007( اىل اأن املدونات عبارة عن .........

التوثيق اآخر الفقرة:
يكتب ال�شم وال�شنة داخل القو�شني)--( 

واملدونات عبارة عن .......  )ا�شماعيل،2007(

توثيق مرجع لأكرث من موؤلف )اأقل من �شتة موؤلفـني(
- عندما يكون امل�شئول عن املرجع موؤلفان. يوثق دائما كال ال�شمني فـي كل مرة يذكر 

فـيها املرجع فـي الن�ص.
فـي  املوؤلفـني  جميع  يوثق  موؤلفـني  خم�شة  اأو  اأربعة  اأو  ثالث  للعمل  يكون   – عندما 

املرة الأوىل التي يذكر فـيها املرجع، هكذا 
Kisangau، Lyaruu، Hosea، and Joseph )2007( found.
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اأما التوثيقات الالحقة ي�شمن فقط ال�شم الأخري للموؤلف الأول متبوعا بعبارة واأخرون                       

).et al( وال�شنة. هكذا

Kisangau et al. )2007( found......  
املراجع( قائمة   ( الدرا�صة  نهاية  فـي  2/2/8 التوثيق 

•��يهدف التوثيق فـي قائمة املراجع اإىل توفـري معلومات كافـية وحمددة عن املراجع 
الو�شول  التخ�ش�ص  جمال  فـي  الآخرين  للباحثني  تتيح  الباحث،  ا�شتخدمها  التي 

اإليها ب�شهولة وي�شر.
املرجعي  ال�شت�شهاد  اأ�شلوب  بح�شب  مالئًما  ترتيًبا  برتتيبها  الباحث  •��ويقوم 

امل�شتخدم.
ح�شب  املراجع  ترتيب  يتم  املوؤلف  لنف�ص  عمل  من  اأكرث  هناك  كان  اذا  •��ويراعى 

التاريخ.
يليها  املطبوعة،  املراجع  كتابة  فـي  املتبعة  التقاليد  نف�ص  تتبع  الإلكرتونية  •��املراجع 

»available at:« ويجب كذلك كتابة تاريخ اآخر و�شول لهذه ال�شفحة اأو املوقع. 

والثاين  العربية،  باللغة  املراجع  الأول  جزئني؛  فـي  البحث  مراجع  قائمة  •��تكتب 
التي  والأجنبية  العربية  املراجع  جميع  القائمة  ت�شم  الأجنبية،  باللغة  املراجع 

ا�شتخدمت فـي منت البحث دون زيادة اأو نق�شان.
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كيفـية التوثيق فـي قائمة املراجع: وفقا لهذا الأ�صلوب
توثيق الكتب: 

ا�شم املوؤلف )�شنة الن�شر(. عنوان الكتاب بخط مائل. رقم الطبعة. مكان الن�شر: ا�شم 
النا�شر.

املكتبات  علوم  فـي  ومناهجه  البحث   .)1996( فتحي.  حممد  الهادي،  عبد 
واملعلومات. القاهرة: الدار امل�شرية اللبنانية.  

وفـي حالة وجود موؤلفـني لنف�ص العمل:
وتخطيطها  املناهج  تنظيمات   .)2010( عبداهلل  واإبراهيم،  جودت  �شعادة، 

وتطويرها. عمان :دارال�شروق للن�شر والتوزيع.

توثيق مقالت الدوريات:
ا�شم املوؤلف اأو املوؤلفـني )�شنة الن�شر(.عنوان املقال. عنوان الدورية بخط مائل. رقم 

املجلد  رقم
العدد(: ال�شفحات التي ي�شغلها املقال.

لال�شتماع  امل�شاحبة  التعليمية  الن�شاطات  اأثر   .)2019( علي.  حمدان  ن�شر،   
والتح�شيل ال�شابق فـي اللغة العربية فـي تنمية القدرة على التخّيل لدى عينة من طالب 

ال�شف ال�شاد�ص، املجلة الأردنية فـي العلوم الرتبوية، 5 )4(: 398 - 381

توثيق م�صدر اإلكرتوين:
 : على  متاح  الإلكرتوين،  امل�شدر  عنوان  املوقع).  على  الإتاحة  (تاريخ  املوؤلف  ا�شم 

الطالع < تاريخ  الرابط  >يو�شع 
املجتمع  منظمة  بريوت:  وم�شائب.  �شوائب  العلمي:  الن�شر   )2015( قا�شم  زكي، 

العلمي العربي. متاح على الرابط
http://www.arsco.org/detailed/21aaa2ce-3dc84-e13845-f-050e68a3a405#



29دليل الطالب اجلامعي اإىل اإعداد البحوث العلمية

العلمية البحوث  لإعداد  مقرتحة  معلومات  م�صادر   .9

الإنرتنت على  املتاحة  املعلومات  1/9 م�صادر 
كثرية هي م�شادر املعلومات التى ميكن العتماد عليها من قبل الطالب لإعداد البحوث 

العلمية، ونخ�ص بالذكر  هنا م�شادر املعلومات الإليكرتونية املتاحة على الإنرتنت.
للنا�ص  تتيح  ال�شبكات  من  جمموعة  عن  عبارة  فهى  �شخمًا،  يعد  الإنرتنت  حجم  اإن 
تبادل املعلومات من جميع اأنحاء العامل، ونظرًا لأن هناك مليارات املواقع على الإنرتنت 

فاإن الرقابة على املعلومات اأو ر�شدها ت�شبح �شعيفة جدًا.
فيجب عليك اأن تكون حذرًا، فلي�ص كل ما جتده على الإنرتنت يكون �شحيحًا اأو مدرو�شًا 

جيدًا. ومع ذلك فهناك الكثري من امل�شادر املوثوقة ولكن عليك اأن تعرف فيمن تثق.
وتعترب الإنرتنت مثل مكتبة �شخمة ميكن البحث فيها عن املعلومات با�شتخدام حمرك 
البحث www.google.com اأو حمرك البحث www.bing.com وهما من اأكرث 
حمركات البحث �شهرة فـي ال�شتخدام اليومي، ويطلق على جزء الإنرتنت امل�شتخدم فـي 

. World Wide Web البحث فـي اأغلب الأحيان ال�شبكة العنكبوتية العاملية
الرئي�شة  اجلملة  اأو  الكلمة  و�شع  ا�شتخدامه،  تريد  الذى  البحث  حمرك  باختيار  قم 
التى تريد معرفة معلومات عنها، فلدى حمركات البحث اليوم قدرة فائقة بحيث ميكنك 
اإدخال عبارة اأو �شوؤال ويعمل حمرك البحث على العثور على بع�ص النتائج املنا�شبة، فعلى 
�شبيل املثال، ميكنك ا�شتخدام »تربية الأبناء« وميكنك اأي�شًا ا�شتخدام »مراقبة الأبوين 

حلماية الأطفال«.
يقوم حمرك البحث بالبحث فى عدد من ال�شفحات على ال�شبكة العنكبوتية العاملية، 
بحث  حمركات  حتى  اأو  املختلفة،  امل�شطلحات  با�شتخدام  بالبحث  ال�شتمرار  وميكنك 
اأخرى للعثور على املعلومات التى حتتاجها، وينبغى اأن ت�شع فـي العتبار اأنه من الأف�شل 

اأن تعرف مو�شوعك حتى ل ت�شيع الكثري من الوقت فـي البحث.
اأن تن�ص العناوين،  قم بتدوين املواقع املفيدة بحيث يكون لديك �شجاًل، فمن ال�شهل 
وتفقد م�شار كل املعلومات التي و�شلت اإليها، واحتفظ بورقة للت�شجيل بحيث يكون لديك 
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ومن مناذج م�صادر املعلومات العنكبوتية املوثوق بها:
Distance learning solutions / UNESCO

https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/solutions

https://www.ekb.eg/ar/home                                      بنك املعرفة امل�شري

https://www.wdl.org/ar                                               املكتبة الرقمية العاملية

/http://modernegypt.bibalex.org                            ذاكرة م�شر املعا�شرة

/https://arabicedition.nature.com           )الإ�شدارة العربية(Nature  جملة 
/http://releases.cg.eg                                     اإ�شدارات وزارة الثقافة امل�شرية

http://dlib.nyu.edu/aco                                املجموعات العربية على النرتنت

http://www.alwaraq.net                                                                        الوراق

https://dlme.clir.org                                             مكتبة ال�شرق الأو�شط العربية

http://archive.sakhrit.co                 اأر�شيف املجالت الأدبية والثقافية العربية

https://ddl.ae                                                                           مركز املعرفة الرقمي

http://www.mawsoah.net                                       املو�شوعة العربية العاملية

/https://www.marefa.org                                                       مو�شوعة املعرفة
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�شجل باملواقع.

امل�صري املعرفة  2/9 بنك 

يحتوي بنك املعرفة امل�شري على بوابتني رئي�شيتني تنق�شم كل بوابة منهما لعدد من 
البوابات الفرعية. البوابة الرئي�شة الأوىل هي بوابة اإتاحة املعلومات www.ekb  وتعد من 
اإلكرتوين على م�شتوى العامل، والتي تقدم و�شوًل  اأكرب املكتبات الرقمية، ومركز معرفة 
جمانيًا للمن�شورات التعليمية والعلمية فـي العديد من فروع املعرفة جلميع املواطنني داخل 
املعلومات  ون�شر  اإنتاج  بوابة  فهى  الثانية  الرئي�شة  البوابة  اأما  العربية.  م�شر  جمهورية 
اأكادميية  اأو  بحثية  واأية جهة  البحثية،  واملراكز  واملعاهد  امل�شرية  للجامعات  الأكادميية 
للمعايري  وفقًا  متكامل  اإلكرتوين  ن�شر  نظام  خالل  من  العربية  م�شر  جمهورية  داخل 

العاملية.



جامعة بني �صويف32

كيفية الت�صجيل ببنك املعرفة امل�صري :

با�شتخدام جوجل اكتب )بنك املعرفة امل�شري(

 
اكتب بنك  المعرفة 
 المصري  وإضغط 

عليه وا�شغط  التايل  الرابط  اإليه  ي�شري  ما  منها  اخرت  النتائج،  قائمة  •�من 
بنك املعرفة امل�شري

                  www.ekb.eg   
تفتح لك ال�شفحة الرئي�شة  التالية، من اعالها ا�شغط على �شجل 
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تظهر لك نافذة اإن�شاء ح�شاب جديد، ا�شغط على البحث العلمي والتعليم اجلامعي

تظهر لك نافذة حتدد فيها اإذا كنت طالًبا اأم باحًثا، ا�شغط على طالب جامعي
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ا�شتكمل بياناتك ب�شكل �شحيح، وفـي حقل الربيد الإلكرتوين اكتب بريدك اجلامعي

- اإذا مت ت�شجيلك بنجاح �شرت�شل لك كلمة ال�شر على بريدك الإلكرتوين الذي اأدخلته.
-  عاود الدخول مرة اأخرى بنف�ص اخلطوات من جوجل ثم اختار رابط ت�شجيل دخول، 
تظهر لك النافذة التالية التي تطلب منك اإدخال بريدك الإلكرتوين  والرقم ال�شري 

املر�شل لك 



35دليل الطالب اجلامعي اإىل اإعداد البحوث العلمية

كيفية البحث واحل�صول على م�صادر املعلومات من بنك املعرفة امل�صري :

اإذا مت دخولك ب�شكل �شحيح تظهر لك �شفحة البحث التالية للبحث الب�شيط ال�شامل، 
اأو ميكن بال�شغط على )م�شادرنا( تظهر لك كل قواعد البيانات وميكنك اأن تختار منها 

ما تتعامل معه ) لحظ ظهور ا�شمك باليمني وبجواره امكانية تغيري اللغة (

بالبحث الب�شيط تظهر لك النتائج فـي جميع قواعد البيانات وحتليالت مرتبطة بها 
وميكنك من هنا تدقيق للبحث او التو�شع فيه اأو اختيار بع�ص امل�شادر املتاحة

 
توزيع 

المصادر 
على قواعد 

 البيانات

 
عدد المصادر 
المتوفرة  في 

 الموضوع

 
عوامل 
 للتحديد

 
عرض 

 الموضوعات 
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وفق  ا�شغط  خيارات،  لك  يفتح  ال�شا�شة  اأعلى  فـي  )م�شادرنا(  تبويب  اخرتت  اإذا   

تخ�ش�شك بالعربية اأو الإجنليزية اأو من جمالت اأو دوريات اأو كل امل�شادر

 
هناك مصادر 

عربي أو 
انجليزي أو 

دوريات واختار 
 منها 

عند  اللغات.  من  كثري  وفـي  التخ�ش�شات  كل  فـي  بيانات  قاعدة   46 البنك  ي�شم 
فـي  حتتويها  التي  وامل�شادر  بالقاعدة،  تعرف  نافذة  لك  تظهر  منها  اأي  على  �شغطك 
اأحد التخ�ش�شات العلمية، وبال�شغط عليه ت�شل مل�شادر ثرية جًدا. وهذه اأمثلة لقواعد 

البيانات وتخ�ش�شاتها العلمية:

 

موسوعات 
وكتب عربية 

 ثرية
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الهندسة 
 والحاسبات

 

التخصصات 
 العلمية والتطبيقية

 

كافة 
التخصصات 

 النظرية

 

 طب 

 

 زراعة

 

التربية ورياض  
 االطفال

 

كافة التخصصات 
 باللغة العربية

 

علوم 
تطبيقية 

 وتكنولوجية

 

علوم 
تطبيقية 

 وتكنولوجية
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طب وصيدلة  
 وعلوم

 

فيزياء 
ودراسات 
 عليا متقدمة

 

 طب وعلوم
 صحية

 

 قانون 

 

رسائل جامعية 
 كل التخصصات

 

كتب 
تخصصات 
 نظرية  اداب

 

جغرافيا / 
 جيولوجيا
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املعلومات م�صادر  جودة  مدى  تقييم   3/9
اأن يتحقق الطالب من مدى جودة م�شادر املعلومات التي ي�شتعني بها، وعليه  ينبغي 

دائًما اأن ي�شاأل نف�شه عما يلي:
املعلومات. م�شدر  واأغرا�ص  •�اأهداف 

�شموله. ومدى  امل�شدر  •�تغطية 
املعلومات. م�شدر  عن  امل�شوؤولة  •�اجلهة 

امل�شدر. بيانات  دقة  •�مدى 
بذلك. امل�شتمرة  والعناية  املعلومات  م�شدر  حداثة  •��مدى 

امل�شدر. اإىل  الو�شول  �شهولة  •�مدى 
عر�شها. وطرق  املعلومات  •�تنظيم 

املعلومات. م�شدر  ا�شتخدام  �شهولة  •�مدى 
الأخرى. ال�شبيهة  بامل�شادر  مقارنة  ال�شابقة  باجلوانب  امل�شدر  متتع  •�مدى 

•��واأخرًيا النطباع العام عن م�شدر املعلومات )وذلك من خالل ال�شتخدام املكثف 
واملتتايل له(.
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املراجع:

من  امل�شتنبطة  العلمي  البحث  اأخالقيات   )2011( حممد  يحيى  جحجوح،  1.  اأبو 
القراآن الكرمي والأحاديث النبوية ال�شريفة فـي: موؤمتر البحث العلمي : مفاهيمه.. 
اأخالقياته.. توظيفه، 10 - 11 مايو، عمادة البحث العلمي فـي اجلامعة الأ�شالمية 

238  - بغزة، فل�شطني.- �ص �ص 227 
الأول. بريوت: منظمة  العلمية: اجلزء  للكتابة  الدليل  2.  ب�شوط، احل�شني )2016(. 

املجتمع العلمي العربي.
3.  ال�شريفـي، حممد عبد الفتاح )2002(. البحث العلمي: الدليل التطبيقي للباحثني، 

عمان: دار وائل.
-  جامعة الإمام حممد بن �شعود الإ�شالمية. عمادة التقومي واجلودة. كيفية احل�شول   4
على املعلومات من الكتب واملواقع الإلكرتونية. الريا�ص: العمادة، 1434هـ. 20�ص.
5.  عد�ص، عبدالرحمن واآخرون )2003(. البحث العلمي: مفهومه، اأدواته، اأ�شاليبه. 

ط3. الريا�ص: دار اأ�شامة للن�شر والتوزيع.
6. فراج، عبد الرحمن )2018(. اأ�ش�ص اإعداد املراجعات العلمية. متاح على الرابط

https://zenodo.org/record/1477867#.XqwROvm4nIU    

7.  جماور،اأحمد . التوثيق العلمي للدرا�شات والبحوث الرتبوية وفق دليل جمعية علم 
النف�ص الأمريكية )الإ�شدارال�شاد�ص( متاح على الرابط:

https://bit.ly/2Yn5afc

8-  Harris، R )2012(. Anti-plagiarism Strategies for Research 
Papers. Available at: https://bit.ly/2SqXkNP



املالحـــق
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ملحق )1( 
العنا�صر الأ�صا�صية التي تتكون منها املقالة البحثية

)وهي تت�صابه اإىل حد كبري مع مكونات النوعي الآخرين: امل�صروع البحثي، 
والبحث املرجعي، مع اختالفات فـي الإجراءات واملنهج

وعمق مناق�صة النتائج(
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�صفحة العنوان: 
تت�شمن البيانات التالية: عنوان البحث، ا�شم الباحث، ا�شم اجلامعة والكلية والق�شم 
الأ�شتاذ  ا�شم  عليه،  احل�شول  ومتطلبات  البحث  بني  العالقة  البحث،  له  يقدم  الذي 

امل�شرف، ال�شنة التي يقدم فيها البحث.
فالعنوان يكتب ببنط عري�ص، واإذا زاد العنوان عن �شطر فتكتب العبارات على �شكل 
و�شط  فـي  العنوان  �شفحة  عيها  حتتوي  التي  املعلومات  تكتب  اأن  ويجب  مقلوب،  هرم 

ال�شفحة.

البيانات التف�صيلية:
وهي جمموعة بيانات تعريفية بالكلية والق�شم،

والطالب اأو فريق البحث، واملقرر ، والأ�شتاذ امل�شرف،
ونوع البحث.

قائمة املحتويات
ويثبت فيها عنوان كل ف�شل من ف�شول البحث. 

وتكتب حتت العنوان اخلا�ص بالف�شل العناوين الفرعية 
اخلا�شة به وي�شار فـي نهاية القائمة اإىل املالحق واملراجع. 

واأمام كل عن�شر رقم اأو اأرقام ال�شفحات التي ي�شغلها.

 
الصفحة 
 األولى

 
الصفحة 

 الثانية

 
الصفحة 

 الثالثة
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ملخ�س البحث: 
وم�شكلته،  البحث،  من  الهدف  على  وي�شتمل  واحدة،  فقرة  هيئة  على  امللخ�ص  يكتب 
اأهم  وملخ�ص  الرئي�شة،  للنتائج  وملخ�ص  البحث،  فـي  امل�شتخدمة  والأ�شاليب  والطرق 

التو�شيات، ول تو�شع به مراجع ، ويراعى األ يزيد عن 250 كلمة.
الكلمات املفتاحية: اكتب هنا عددًا من امل�شطلحات الدالة على مو�شوع البحث 

)ل تزيد عن خم�شة م�شطلحات(
)امللخ�ص والكلمات املفتاحية فـي �شفحة واحدة(

مقدمة البحث:
اكتب هنا جمموعة من الفقرات مرتبطة ارتباطا

وثيقا بعنوان البحث، تهيئ فيها القارئ مل�شكلة البحث وهدفه.

اأهمية البحث:
عليك اأن تربز اأهمية مو�شوعك فـي �شكل نقاط حمددة مثل: 
يذكر الطالب هنا اأهمية مو�شوع البحث ومربرات اختياره.

واأهمية البحث جتيب عن �شوؤال: ما فوائد هذا البحث؟ فتعرب عما ي�شيفه البحث - 
بعد النتهاء منه - من فوائد اإىل امليدان العملي التطبيقي واإىل جمال التخ�ش�ص العلمي 
)الذي ميثله املقرر( على اأر�ص الواقع. اأي اأن اأهمية البحث هي اإجابة عن �شوؤال )ملاذا؟(.

 
الصفحة 
 الرابعة

 
الصفحة 
 الخامسة

 
الصفحة 
 السادسة
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اأهداف البحث: 
عليك اأن حتدد هنا ماذا تريد اأن حتقق خالل هذا البحث؛ اأي اأن هدف البحث هو 
اإجابة على �شوؤال )ماذا؟(. ويجب اأن تكون الأهداف وا�شحة ومفهومة. ومن الأمثلة على 

�شياغة اأهداف البحث ما يلي:
واأ�شبابها.  .... م�شكلة  واقع  على  •�التعرف 

............. على   ......... اأثر  •�قيا�ص 
بدقة. عليها  .......والتعرف  ظاهرة  اأ�شباب  عن  •�البحث 

........ م�شكلة  لعالج  املقرتحة  والتو�شيات  املنا�شبة  احللول  •�و�شع 

حدود البحث ومنهجه:

ت�شع  كاأن  البحث.  فـيها  يتحرك  التي  العامة  الأطر  تو�شح  الباحث حدودا  ي�شع هنا 
مو�شوع  اإليه  ينتمي  الذي  الدقيق  التخ�ش�ص  اأو  املعرفـي  املجال  )اأي  مو�شوعية  حدوًدا 
البحث(، اأو حدوًدا زمنية )الفرتة الزمنية التي يغطيها البحث(، اأو حدوًدا مكانية )بع�ص 

الدرا�شات التاريخية وامليدانية تتطلب حدوًدا مكانية(
كذلك عليك اأن حتدد هنا املنهج امل�شتخدم فـي البحث )تاريخي/ ميداين/ جتريبي... 

الخ(

 
الصفحة 
 السابعة

 
الصفحة 
 الثامنة
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منت البحث:
اأهداف  من  هدف  بكل  واملتعلقة  بجمعها  قمت  التي  واملعلومات  البيانات  هنا  خل�ص 

الدرا�شة، دون مناق�شة او تف�شري.
اأق�شام ح�شب  اأو  ف�شول  �شكل  فـي  فرعية  اأق�شام  عدة  اإىل  تق�شيم هذا اجلزء  ميكن 

اخلطة التي و�شعتها واتفقت عليها مع اأ�شتاذك
ويجب اأن تكون الف�شول اأو الأق�شام وا�شحة وعناوينها حمددة 

ومن ال�شروري تتابع الف�شول اأو الأق�شام بطريقة منطقية.

اخلال�صة:
يذكر الطالب هنا وجهة نظره فـيما تو�شل اإليه فـي الق�شم

 ال�شابق للبحث، ومناق�شة النتائج التي تو�شل اإليها وتف�شريها، وتقدمي املقرتحات التي 
من �شاأنها حت�شني الواقع اأو الرتقاء به. 

املراجع:
اكتب املراجع التي اعتمدت عليها فقط
ترقم املراجع ح�شب ورودها فـي البحث
يتبع املنهج العلمي فـي �شياغة املراجع 

الصفحة  
- 5التاسعة من 

  صفحات10

 
من صفحة إلى 

 صفحتين

 

 صفحة واحدة
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ملحق )2(
منوذج املقالة البحثية
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    جامعة بني �صويف

   كلية ...............
    ق�صم ...............

   الفرقة ..............

اكتب هنا عنوان املقالة البحثية
�صمن متطلبات اجتياز مقرر ................

اإعداد
يكتب ا�صم الطالب اأو جمموعة الطالب امل�صرتكي فـي املقالة البحثية

اإ�صراف
د/ اكتب ا�صم اأ�صتاذ املقرر

العام اجلامعي
2020/2019
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بيانات تف�صيلية
 كلية ..........ا�صم الكلية:
ق�صم ................ا�صم الق�صم:

برنامج ...............ا�صم الربنامج:

................الفرقة :
................امل�صتوى الدرا�صي :

................ا�صم املقرر:
................كود املقرر:

ا�صم الطالب / اأو فريق العمل:

................... ال�صم:   -  1
الرقم القومي: ...................

الربيد الإلكرتوين اجلامعي: ...................

................... ال�صم:   -  2
الرقم القومي: ...................

الربيد الإلكرتوين اجلامعي: ...................

................... ال�صم:   -  3
الرقم القومي: ...................

الربيد الإلكرتوين اجلامعي: ...................
................ا�صم ا�صتاذ املقرر:

عنوان البحث:

نوع البحث )تتم الإ�صارة بعالمة √ اأمام نوع 
البحث املقدم(

مقالة بحثية    )  √  (
م�صروع بحثي    )    (
بحث مرجعي    )    (

مقالة بحثيةنوع البحث
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قائمة املحتويات
ال�صفحةاملو�صوعم

املحتويات
ملخ�س البحث

الكلمات الدالة
املقدمة

اأهمية املقالة البحثية
اأهداف املقالة البحثية
حدود املقالة البحثية

اكتب هنا عنوان العن�صر الرئي�س الأول فـي املقالة البحثية
   اكتب هنا عنوان عن�صر فرعي من العن�صر الأول
   اكتب هنا عنوان عن�صر فرعي من العن�صر الأول
   اكتب هنا عنوان عن�صر فرعي من العن�صر الأول

اكتب هنا عنوان العن�صر الرئي�س الثاين فـي املقالة البحثية

اخلال�صة
املراجع وامل�صادر

اأهمية البحث
1
2
3

4
5
6

اأهداف البحث
حدود البحث ومنهجه

منت البحث
اخلال�صة

املراجع وامل�صادر
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ملخ�س البحث: 

تقدم هذه املقالة البحثية حتلياًل نظريًا .....................................
 

الكلمات املفتاحية: .................،........................
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1. مقدمة:
لقد اأدى ظهور .................................................................

........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

ولعل ما يدفع اإىل الهتمام بهذا النوع من .....................................
.................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

لذا فاإن .....................................................................
...........................................................................................
..........................................................................................
...........................................................................................

2. اأهمية البحث:
تتلخ�ص اأهمية البحث احلايل فـي العنا�شر التالية:

............................................................�•

............................................................�•
...........................................................�•
..........................................................�•
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اأهداف البحث:   .3

تتحدد اأهداف البحث فـي العنا�شر التالية:

• حتديد مفهوم ...................................................................
• التعرف على خ�شائ�ص ......................................................

• البحث عن اأ�شباب .............................................. .
• و�شع احللول املنا�شبة والتو�شيات املقرتحة لعالج م�شكلة ........

4. حدود البحث ومنهجه:
اتخذ البحث احلايل حدوًدا له، تتلخ�ص فـي:

احلدود املو�شوعية: ............

احلدود الزمنية: ............

احلدود املكانية:  ............

اأما بالن�شبة ملنهج البحث فقد اعتمد البحث على املنهج النظري التاريخي ............
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5. نتائج البحث:

املبحث الأول:..............................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

املبحث الثاين:..............................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

املبحث الثالث:..............................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................
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اخلال�صة:  .6

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................
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املراجع:

........................................................................  -1  

.......................................................................  -2  

........................................................................  -3  
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ملحق )3(
منوذج امل�صروع البحثي
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    جامعة بني �صويف

   كلية ...............
    ق�صم ...............

   الفرقة ..............

اكتب هنا عنوان امل�صروع البحثي
�صمن متطلبات اجتياز مقرر ................

اإعداد
يكتب ا�صم الطالب اأو جمموعة الطالب امل�صرتكي فـي امل�صروع

اإ�صراف
د/ اكتب ا�صم اأ�صتاذ املقرر

العام اجلامعي
2020/2019
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بيانات تف�صيلية
 كلية ..........ا�صم الكلية:
ق�صم ................ا�صم الق�صم:

برنامج ...............ا�صم الربنامج:

................الفرقة :
................امل�صتوى الدرا�صي :

................ا�صم املقرر:
................كود املقرر:

ا�صم الطالب / اأو فريق العمل:

................... ال�صم:   -  1
الرقم القومي: ...................

الربيد الإلكرتوين اجلامعي: ...................

................... ال�صم:   -  2
الرقم القومي: ...................

الربيد الإلكرتوين اجلامعي: ...................

................... ال�صم:   -  3
الرقم القومي: ...................

الربيد الإلكرتوين اجلامعي: ...................
................ا�صم ا�صتاذ املقرر:

عنوان البحث:

نوع البحث )تتم الإ�صارة بعالمة √ اأمام نوع 
البحث املقدم(

مقالة بحثية    )  √  (
م�صروع بحثي    )    (
بحث مرجعي    )    (

م�صروع بحثينوع البحث
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قائمة املحتويات
ال�صفحةاملو�صوعم

3املحتويات
4ملخ�س امل�صروع البحثي

4الكلمات الدالة
5املقدمة

6اأهمية امل�صروع البحثي
7اأهداف امل�صروع البحثي

8اآليات واأ�صاليب تنفيذ امل�صروع البحثي
نتائج امل�صروع البحثي

9اكتب هنا عنوان العن�صر الرئي�س الأول فـي البحث
اكتب هنا عنوان العن�صر الرئي�س الثاين فـي البحث

   اكتب هنا عنوان العن�صر الرئي�س الثالث فـي البحث

مناق�صة النتائج و�صياغة ال�صتنتاجات
قائمة املراجع

املالحق

1
2
3
4
5

6
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ملخ�س امل�صروع البحثي: 

يحاول هذا امل�شروع البحثي .....................................
 

الكلمات املفتاحية: .................،........................
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مقدمة امل�صروع البحثي:  .1
.................................................................

........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

 
.................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

...........................................................................................

........................................................................................  ..

...........................................................................................

..........................................................................................
.........................................................................................

..........................................................................................
.........................................................................................
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اأهمية امل�صروع البحثي:  .2

تتلخ�ص اأهمية امل�شروع البحثي احلايل فـي العنا�شر التالية:
............................................................ •
............................................................ •
........................................................... •
.......................................................... •

اأهداف امل�صروع البحثي:   .3
تتحدد اأهداف امل�شروع البحثي يف العنا�شر التالية:

................................................................... •
.................................................................... •
.................................................................... •

.................................................................. •
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4. اآليات واأ�صاليب امل�صروع البحثي:
ت�شميم امل�شروع:

...........................................................................................

..........................................................................................

...........................................................................................
..........................................................................................

الدرا�شة ال�شتطالعية:

...........................................................................................

...........................................................................................

..........................................................................................
.........................................................................................

طرق جمع البيانات:

...........................................................................................

...........................................................................................

..........................................................................................
.........................................................................................

الإجراءات:

...........................................................................................

..........................................................................................

...........................................................................................

..........................................................................................
.........................................................................................
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نتائج امل�صروع البحثي  .5

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................
...........................................................................................

مناق�صة النتائج  .6

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................
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املراجع:
........................................................................  .1  

.......................................................................  .2  

........................................................................  .3  
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ملحق )4(
منوذج البحث املرجعي
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    جامعة بني �صويف

   كلية ...............
    ق�صم ...............

   الفرقة ..............

اكتب هنا عنوان البحث املرجعي
�صمن متطلبات اجتياز مقرر ................

اإعداد
يكتب ا�صم الطالب اأو جمموعة الطالب امل�صرتكي فـي البحث املرجعي

اإ�صراف
د/ اكتب ا�صم اأ�صتاذ املقرر

العام اجلامعي
2020/2019
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بيانات تف�صيلية
 كلية ..........ا�صم الكلية:
ق�صم ................ا�صم الق�صم:

برنامج ...............ا�صم الربنامج:

................الفرقة :
................امل�صتوى الدرا�صي :

................ا�صم املقرر:
................كود املقرر:

ا�صم الطالب / اأو فريق العمل:

................... ال�صم:   -  1
الرقم القومي: ...................

الربيد الإلكرتوين اجلامعي: ...................

................... ال�صم:   -  2
الرقم القومي: ...................

الربيد الإلكرتوين اجلامعي: ...................

................... ال�صم:   -  3
الرقم القومي: ...................

الربيد الإلكرتوين اجلامعي: ...................
................ا�صم ا�صتاذ املقرر:

عنوان البحث:

نوع البحث )تتم الإ�صارة بعالمة √ اأمام نوع 
البحث املقدم(

مقالة بحثية    )  √  (
م�صروع بحثي    )    (
بحث مرجعي    )    (

بحث مرجعينوع البحث
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قائمة املحتويات
ال�صفحةاملو�صوعم

3املحتويات
4ملخ�س امل�صروع البحث املرجعي

4الكلمات الدالة
5املقدمة

6اأهمية البحث املرجعي
7اأهداف البحث املرجعي
8حدود البحث املرجعي

9ا�صرتاتيجية البحث عن م�صادر املعلومات
مو�صوع البحث املرجعي

اكتب هنا عنوان العن�صر الرئي�س الأول فـي البحث املرجعي
اكتب هنا عنوان العن�صر الرئي�س الثاين فـي البحث املرجعي
   اكتب هنا عنوان العن�صر الرئي�س الثالث فـي البحث املرجعي

اخلال�صة
قائمة املراجع

1
2
3
4
5
6

7
8

حتليل النتائج

املراجع

ا�صرتاتيجية البحث، وم�صادر املعلومات املعتمد عليها
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ملخ�س البحث املرجعي: 

يحاول هذا البحث املرجعي .....................................

الكلمات املفتاحية: .................،........................
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املقدمة:  .1
.................................................................

........................................................................................
...........................................................................................
..........................................................................................
...........................................................................................

 
.................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

...........................................................................................
..........................................................................................

اأهمية البحث املرجعي:  .2
تتلخ�ص اأهمية البحث املرجعي احلايل فـي العنا�شر التالية:
............................................................ •
............................................................ •
........................................................... •
.......................................................... •
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اأهداف البحث املرجعي:   .3

تتحدد اأهداف هذا البحث املرجعي يف العنا�شر التالية:

............................................................ •

............................................................ •
........................................................... •
.......................................................... •

حدود البحث املرجعي:  .4
اتخذ البحث احلايل حدوًدا له، تتلخ�ص فـي:

احلدود املو�شوعية: ............
احلدود ال�شكلية مل�شادر املعلومات: ............

احلدود الزمنية: ............

احلدود املكانية:  ............
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عليها: املعتمد  املعلومات  وم�صادر  البحث،  ا�صرتاتيجية   .5
امل�شطلحات امل�شتخدمة فـي البحث:

...........................................................................................

........................................................................................  ..

...........................................................................................

..........................................................................................
.........................................................................................

قواعد البيانات )و/ اأو حمركات البحث( امل�شتخدمة:

...........................................................................................

..........................................................................................

...........................................................................................

..........................................................................................
.........................................................................................

حتليل نتائج البحث املرجعي  .6

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................
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اخلال�صة  .7

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................
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املراجع:
........................................................................  .1  

.......................................................................  .2  

........................................................................  .3  



مت بحمد اهلل




