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 اىشؼ٘ر ثفعو هللا ٗاىخقخ ثبىْفض ٗاىتظيخ ثبىطبقخ االٌجبثٍخ  

رؤٌة 
 متفابلة

تعزٌز 
 الدافعٌة

شحذ 
 الهمم



 ّبفذح األٍو ٍشزػخ أٍبً صبدت اىزؤٌخ اىَتفبئيخ

 الماجستٌر

 والدكتوراة

 الحمد هلل على نعمة العلم•

 

   درجة

 علمٌة

سييٌكول لييً مسييتعد  واعييد اتمكييل مييل   ليي   ل  كييول •
داحثيا  متمٌيزا   ادميا  ليدٌنً ووبنيً دعيد حليولً علييى 

 .دإذل هللا والدكتوراةدرجتً الماجستٌر 

 لل  فش  دالرؼم مل ك  اللعودات التً تواجهنً• رفٌعة





 اىخقخ ثبىْفض ٗاىشؼ٘ر ثفعو هللا

 بموحً

الكثٌر مل زم بً لم ٌتمكنوا مل الجلوس فً •
 .معاعد الدراسات العلٌا

 الدكتوراة

 دى و مً وزوجتً و دنابً وإ وتً وعاتلتً •
 ٌفت رول دى وٌتظرول  ل ارتدي ثوب الت رج

 

 و ل  كول

 عالما   

  فت ردهيا دكتيوراةساقوم دإعداد رسالة ماجستٌر  و •
 وٌفت ر دها المشرؾ وتكول مرجعا  علمٌا   ٌنتفع د 





 

  

 فقذاُ اىذَبطخ ٗاىزٗح اىَؼٌْ٘خ اىَْخفعخ ىطبىت اىذراطبد اىؼيٍب

 

 



 

 اإلدظبص ثبىعٍبع

 

   تً البالدة..   ً البالب 
إذا اتدعييييييت المنهجٌيييييية اللييييييحٌحة 

واألسيييييس العلمٌييييية الرليييييٌنة فيييييً 

الدحيييل العلميييً  تتجنيييب ا حسييياس 

 دالضٌاع وعدم العدرة على ا نجاز
 



اىتّفنٍز اىّظيجً ٗاىتشبؤً ٌْتج ػِ ظؼف اىخّقخ ثبىّْفض، 

 ٗاإلدظبص ثبىؼجش اىّذائٌ

 لماذا
   اجد فً نفسً الكفاءة المبلودة  عداد رسالة ممٌزة•

 عانً مل ضٌق الوقت دسدب العم  وكثرة التكلٌفات والمناسدات •
 ا جتماعٌة 

و حٌانا   فكر  والدكتواة نا نادم للتسجٌ  فً درنامج الماجستٌر •
 .دا نسحاب 

 ٌددو ال الدراسات العلٌا ت تلؾ عل دراسة الدكالورٌوس•

 . عانً دشدة مل عدم اتعال اللؽة ا نجلٌزٌة•

  جد لعودة فً اللٌاؼة والكتادة العلمٌة اللحٌحة•



 اىتّفنٍز اىّظيجً ٗاىتشبؤً ٌْتج ػِ ظؼف اىخّقخ ثبىّْفض، ٗاإلدظبص ثبىؼجش اىّذائٌ

 لماذا

 لماذا   استبٌع انجاز رسالتً وقد اكتفً دالددلوم•

لماذا  كول فً حالة توتر دابم  ثناء دراستً للماجستٌر ودالذات عند •
 إعداد رسالتً

 لماذا

 لماذا  جد لعودة فً جمع المادة العلمٌة•

 لماذا   استبٌع ا ستفادة مل المادة العلمٌة التً جمعتها•

 أخشى

   شً  ل تكول رسالتً ضعٌفة •

  شى مل ا نتعادات الكثٌرة اثناء المناقشة مما ٌسدب لً الحرج •
 الشدٌد



 من أنت....... حدد 



 إتعال اللؽة اآلنجلٌزٌة

إجادة لٌاؼة اللؽة 
 العردٌة والنحو 

 دػبئٌ اىجذج اىجٍذ ٗىتنُ٘ ثبدخبً ٍٍَشاً 



 العراءة الواسعة

التأكد مل آراء اآل رٌل 
 وإل كال استاذك

 دػبئٌ اىجذج اىجٍذ ٗىتنُ٘ ثبدخبً ٍٍَشاً 



  ( spss)االحصاء

 

 دػبئٌ اىجذج اىجٍذ ٗىتنُ٘ ثبدخبً ٍٍَشاً 



 صفبد اىجبدج اىَتٍَش

 اللدر

 احترام الوقت

 التأنق

العدرة على 
 انجاز الدحل

التركٌز وقوة 
 الم حظة

التنظٌم 
 والترتٌب

 التجرد علمٌا  

 التواضع



 اىجذٗه اىشًٍْ إلّجبس اىجذج

ٌجيييوز للباليييب  ل ٌسيييج  موضيييوع •

( 8ٔ)رسييالة الماجسييتٌر دعييد إتمييام 

سيياعة معتمييدة دنجييا  ( ٖٓ)وحتييى 

على ال ٌعوم دإنجاز %. 7٘دمعد  

شييهرمل إعتميياد  8ٔالدحييل  يي   

 . بة الدحل



ٔ ٘ٔ ٗٔ ٖٔ ٕٔ ٔٔ ٓٔ 9 8 7 ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ  بة العم  

ٙ 

ٔ7 ٔ8 

 ٕ ٔ ٕٔ الشهر

 ا تٌار العنوال

 تجهٌز  بة الدحل

العراءة حو  

 الموضوع

المادة العلمٌة جمع  

  دوات الدراسة

ا حلابً التحلٌ   

 الكتادة

 التدقٌق اللؽوي

 المراجعة النهابٌة 

 تسلٌم الدحل

 المناقشة



1 

ى
ىخطواتىاختوارىموضوعىالبحث•
ى

ىحّددىمجالىالبحث•
ىالتجارةىااللكترونوظى-االدكانىى(ىالجودةىفيىالطلوم)ىمثاًل•

ى
ى
 2ى

حّددىأفضلىقواعدىالبواناتىوىالمجالتىالطلموظى•
ىومحركاتىالبحثىالطلموظىفيىاالنترنتى

3 

ى-:حّددىالدراداتىاألدادوظىفيىمجالىالبحثىالطلميىمنىخاللىمراجطظى•
هيى(ى(Literature Reviewمراجعة األددٌات و الدراسات السادعة •

ىثرىكبورىفيىمجالىالبحثأالمصادرىالطلموظىالتيىلهاى



 خط٘اد اختٍبر ٍ٘ظ٘ع اىجذج

4 

 

حّدد الكلمات المفتاحٌة المست دمة للدحل عل الدراسات •
 .واألوراق العلمٌة المنجزة ذات الع قة فً مجا  الدحل

5 

 إدد  العراءة و لكل   تعر  إ  ما تحتاج ل  فعب•

 ال اتمة -المل لات  -العناوٌل•

6 

 

•  
 

قم دحلر المواضٌع المعترحة لدراستها فً المستعد  •
 (فجوات الدحل العلمً)واألسبلة التً تحتاج إلى اجادات 

ا ب ع على تولٌات المنظمات الدولٌة وا قلٌمٌة •
 والموسسات الحكومٌة

 

 
 



 

 

 

أحْبء قزاءتل ىيَصبدر اىَختيفخ، ٌفّعو أُ تقً٘ ثذصز اىَ٘اظٍغ 

 :اىَقتزدخ ىيجذج فً ٍظتْذ ّصً ٍخصص ىنو ٍَْٖب ّٗٗظخ اىتبىً

 

الموضوع المعتر  و  ي مل الداحثٌل /الملادر العلمٌة التً تحّدثت عل المشكلة•
 الموضوع المعتر /ذكر المشكلة

م تلر مفٌد ٌوّضح المشكلة لماذا تم إقترا  الدحل فٌ  •
 (.مالفجوة هنا؟)

 .عنوان المشكلة أو الموضوع المقترح•
 

 خط٘اد اختٍبر ٍ٘ظ٘ع اىجذج



 

 :  ئثذج ػِ اىذي٘ه ىنو ٍشنيخ ٍِ اىَشبمو ٗ ّٗظخ اىتبىً

الحلو  التً قامت دح  المشكلة  و اإلجادة علٌها دشك  • 

 (.الح  فّعا )فّعا  

الحلو  التً قامت دح  المشكلة  و اإلجادة علٌها لكنها •

الح  )تسددت فً ظهور مشاك  إضافٌة  و سلدٌات   رى 

 (.فّعا  دشك  جزبً  و ؼٌر فّعا 

الحلو  التً حاولت  ل تح ّ المشكلة و لكنها لم تتمكل •

 (.المشكلة مازالت تحتاج لح ّ )مل حلها 

المشكلة )عدم وجود  ي حلو  مل األساس لمشكلة ما •

 (.موجودة لكل لم ٌحاو   حد حلها مل قد 

 

 خط٘اد اختٍبر ٍ٘ظ٘ع اىجذج



مييل المفتييرك  نييك تسييتبٌع إزاليية المشيياك  التييً تييم حلهييا •

 دشك  فّعا 

و المواضيييٌع المعترحييية التيييً سيييدعك فيييً الدحيييل فٌهيييا و  •

 .اآل رٌل دراسها

سيييٌتدعى ليييدٌك عيييدد ميييل المشييياك  التيييً 

 زاليييت ليييم تلحييي ّ كلٌيييا  و ردميييا عيييدد ميييل 

المواضييٌع المعترحيية و التييً ٌمكييل الدحييل 

 .فٌها ألنها تحاو  إثدات شا جدٌد

 اىخط٘ح اىخٍزح فً اختٍبر ٍ٘ظ٘ع اىجذج



 صٍبغخ اىؼْ٘اُ

 واضحا ٌكول  ل الدحل عنوال موالفات مل•

 و ل وفهم ، قراءت  مل العارئ ٌتمكل حتى

 مل استفسار إلى حاجة دول مضمون  ٌدرك

 ذكر دول مفٌدا، موجزا ٌكول و ل البالب،

 حدود فً ٌوردها  ل ٌمكل التً التفلٌ ت

 .الدحل

24 



ٌكول جذادا  وم تلرا  وٌلؾ مشكلة ٌجب  ل •
الدحييل، والييدعك ٌييرى  ل   تزٌييد عييل عشيير 

 كلمات

    ٌكول علً شك  سؤا •

   ٌحتم   كثر مل معنً•

 العنوال ل  ع قة داألدواب•

    ٌكول عنوال فل •

 .الموضوع األهم فاألق   همٌة 
25 

 صٍبغخ اىؼْ٘اُ



 المشرف االجابي المميزالقذوة

 المشرؾ األكادٌمً



 

ْٕبك ػذح ٍشبمو قذ تذذث  ثٍِ اىَشزف ٗاىطبىت ثظجت افتقبر أدذ 

اىطزفٍِ ىجؼط ئىى األخالقٍبد اىالسٍخ ىَْ٘ ٗاطتَزار اىؼالقخ ثشنو 

 :ٍِ ٕذٓ اىَشبمو. ئٌجبثً

 

 المشرؾ األكادٌمً

 سوء التوال 



 

 غٍبة اىَشزف األمبدًٌَ ّتٍجخ اىَظإٗىٍبد

 

   ً الداحل

   تً الداحة



 

 

 ّتٍجخ اىظفز ىفتزح غٌ٘يخ  ! اىذي ٌختفً فجأح…اىَشزف األمبدًٌَ

 

 

حاو  ا تلا  مع المشرؾ لح  المشكلة ..     تً البالدة ...   ً البالب

 وإل لم تح  توج  إلى ربٌس العسم



 

 غٍز االجبثً…اىَشزف األمبدًٌَ

 

ا ا نجد…ٌ تفً الذي األكادٌمً للمشرؾ واستمرار    ٌض 

 ٌستجٌب   الذي ا ٌجادً ؼٌر األكادٌمً المشرؾ

 و  كافً، دشك  ما نجز مع  ٌراجع و  البالب  ستفسارات

 ٌشرؾ الذي للداحل الوقت دعك ت لٌص نفس  ٌكلؾ

   .علٌ 



 اىَشزف األمبدًٌَ ٌفزض ٗجٖخ ّظزٓ ثبىق٘ح



 

 …اىَشزف اىَزاقت ثشذح  
 

   تً البالدة..   ً البالب 

 

 كل اٌجادً مع المشرؾ  وتمٌز فً إعداالدحل 



 

اىَشزف األمبدًٌَ اىذي ٌنيف اىجبدج ثبىَٖبً اىفزػٍخ  

 اىخبصخ  قذ ٌظتفٍذ ٍْٖب اىطبىت ٗىنِ قذ تؼٍق اّجبس ثذخٔ

 

   تً البالدة..   ً البالب 

 .  تنَس الهدؾ، سددوا وقاردوا فدابما  تحرك نحو الهدؾ

 



 

 اىَشزف األمبدًٌَ األٗه ٗاىخبًّ ىذٌٌٖ ٗجٖبد ّظز ٍختيفخ 

 

   تً البالدة..   ً البالب 

  تكل برفا  فً ال  ؾ 

 وتعام  دحكمة مع البرفٌل

 



 Proposal بحثالمشروع 

 الموضوع اختيار من االنتهاء بعد
 تبدأ ، ذكرها السابق للقواعد وفقا  

 الطالب فيتقدم الرسمية االجراءات
 لعقد قسمال الي بحثه بمشروع
 واعتمدها (للخطة مناقشة) سيمينار

 مسجل   الطالب ليصبح التعديل بعد
 .رسالته لموضوع رسميا  

35 



 

 Proposal ٍشزٗع اىجذج (  بة الدحل ) 
 المعدمة  

 تساؤ ت الدحل (. سبلة الدراسة) الدحل موضوع الدراسة إشكالٌة :  و  

 . هداؾ الدراسة : ثانٌا  

 . همٌة الدراسة  : ثالثا  

 ملبلحات الدراسة: رادعا  

 حدود الدراسة : ثانٌا 

 .مدررات الدراسة: سادسا 

 .فرضٌات الدراسة : سادعا 

 (.ا بار النظري والدراسات السادعة) الدراسات السادعة  و : ثامنا 

 .التععٌب على الدراسات السادعة : تاسعا 

 .ملادر الدحل : عاشرا 

 .منهج الدراسة: حادي عشر    

 ونوع التعنٌات المست دمة  و بوات الدراسة  –برق التحلٌ  ا حلابً  – دوات الدراسة  جمع الدٌانات :   سالٌب الدحل :ثانً عشر

 (هٌكلٌة الدراسة) فلو  الدراسة : ثالل عشر

 قابمة المراجع المددبٌة: رادع عشر
36 

مع مراعاة 

ا ت ؾ 

الت لص 

والبرٌعة 

ال الة 

دك  

 ت لص



 Proposal ٍذت٘ي ٍشزٗع اىجذج 

إلى تهٌبة ذهل العاريء إليى  ل  هنياك موضيوعا   و تهدؾ •

تمهٌيدا  عاميا  عيل للدحيل و مسألة جدٌرة دالدراسة وقادلية 

 .مجا  الدحل

ٌتم التحدل عيل موضيوع الدراسية دشيك  عيام دول النظير •

لمشييكلة الدحييل دالتحدٌييد ولكييل ٌمكييل اإلشييارة الييً مجييا  

 .المشكلة

لكتادة  المعدمة نحتاج إلى ا ب ع على الموضوعات التً •
 تم جمعها عل موضوع الدراسة  ثناء إ تٌار الموضوع

37 

 أو التمهيد  المقدمة



 (.اطئيخ اىذراطخ) ٍ٘ظ٘ع اىذراطخ ئشنبىٍخ اىجذج : أٗال 

مشييكلة الدحييل تعنييً  ل هنالييك  ميير مييا  ثييار •

فضييو  الداحييل ورؼدتيي  للتعلييً والتنعٌييب 

عييييل تلييييك الحاليييية دهييييدؾ اسييييتج ء ذلييييك 

الؽميييييييوك اليييييييذي ٌؽليييييييؾ تليييييييك الحالييييييية  

واستكشييياؾ المسيييددات وتيييأمٌل المعترحيييات 

ال زميية التييً تلعييدم كمعالجييات وحلييو  لهييذ  
 الحالة 

38 



صٌاغة 
 المشكلة

العدارة 
التعرٌرٌة 
المتدوعة 
 دأسبلة  

دعدارة لفظٌة 
 تعرٌرٌة

السؤا  
المتدوع 
دأسبلة 
 :توضٌحٌة 

تلاغ فً 
 لورة سؤا 

برٌعة  -ا 
 الدداب 

مجموعة مل 
 األسبلة



 دذٗد اىذراطخ

 الحد

 الزمانً 

 الحد 

 المكانً

الحد 
 الموضوعً

 

الحد 
 اآلكادٌمً

 

الحد 
 المؤسساتً

 

 

 

 

الحد •
 الدشري



 Proposal محتوي مشروع الدحل 

 حدود الدراسة
 و فترة .  وٌمث  الفترة الزمنٌة التً ٌؽبٌها الدحل:الزمانً الحد •

 ٕٔٔٓ/9ٕٓٓاجراء الدحل  مث   
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 Proposal محتوي مشروع الدحل 

 حدود الدراسة
الحد المكانً  و الحد الجؽرافً وٌمث  المساحة الجؽرافٌة التً ٌتحدد •

 الضفة الؽردٌة  و مكال اجراء الدحل/ فلسبٌل :دها الدحل 
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 Proposal محتوي مشروع الدحل 

 حدود الدراسة
 ي الجوانب التً ٌتناولها الدحل تحدٌد اتجاهات :الحد الموضوعً •

 سكال العشوابٌات فٌما ٌ ص إعادة الت بٌب
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 Proposal محتوي مشروع الدحل 

 حدود الدراسة
تعوٌم واقع مراكز ملادر التعلم دمدارس وكالة : الحد األكادٌمً•

 الؽول دحافظات ؼزة 
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 Proposal محتوي مشروع الدحل 

 حدود الدراسة
 المستشفٌات العامة: الحد المؤسساتً•
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 Proposal محتوي مشروع الدحل 

 حدود الدراسة
وهو الذي ٌحدد مجتمع الدراسة مث   : الحد الدشري  و الحد السكانً•

 سكال العشوابٌات
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 التوصٌات والمقترحات-7

 النتائج -6
 األدوات واألسلوب والمنهج -5

 فصول الدراسة -4
 

 فرضٌات الدراسة -3
 أهداف الدراسة -2 

 أسئلة الدراسة -1

47 

 العالقة بني عناصر البحث



مبررات 
 الدراسة

أهداف 
 الدراسة

أسئلة 
 الدراسة

48 

 ٌجب مراعاة الفرق



 :تدرٌب علً لٌاؼة األهداؾ  •

 .إعادة تأهٌ  م ٌم الشابا: عنوال الدحل•

 :األهداؾ•

 .العم  على ح  مشكلة السكل فً م ٌم الشابا•

 .توفٌر مشروعات إسكال تتناسب مع ذوي الد   المحدود•

 .إقامة عدد مل األدراج السكنٌة لألزواج الشادة•

 .ترتٌب وتنظٌم وتوسٌع منبعة الشابا لتكول منبعة سٌاحٌة•

األهداؾ السادعة  هداؾ  اببة ألل الداحل   ٌملك العرار •
السٌاسً  وؼٌر قادلة للتحعٌق وؼٌر مبلوب مل الداحل ح  

 .جمٌع المشك ت
49 

يجب ان نفرق بين أسباب اختيار الموضوع وأهداف 
 الدراسة وأهمية الدراسة



مل     ا هداؾ ٌتضح مدي اسهام الدحل فً ح   -
 المشكلة المبروحة 

 كثٌرا  مل الداحثول ٌدالؽول فٌما ٌذكرون  مل  هداؾ  -

 و ٌعدول اهدافا  ٌلعب او ٌكاد ٌستحٌ  تحعٌعها لذا ٌجب 

 علً الداحل دعد ال ٌكم   بوات اعداد دحث  ال ٌراجع 

 .ما كتد  مل اهداؾ لٌدعً ما  مكل تحعٌع  فعب 

ال هناك اهدافا ا ري ٌمكل تحعٌعها دواسبة الدحل لكل  -
 .الداحل   ٌوردها وهذا ٌعد قلورا  فً األهداؾ
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  هداؾ الدراسة



 :لٌاؼة األهداؾ•

ٌجب  ل ٌكول الهدؾ معرفً منبعً واقعً ٌعد  •

 .الدراسة والعٌاس والتبدٌق دعٌدا  عل ال ٌا 

 .ٌجب  ل ٌل  دنا إلى النتابج المرجوة فً ح  المشكلة•

 .ٌجب    ٌكول عنوال الدراسة هدؾ•

 .تجنب تكرار األهداؾ•

ترتٌب األهداؾ دشك  منبعً حسب فلو  الدراسة •

 .واألهمٌة
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  هداؾ الدراسة



 ػجبراد تظتخذً ػْذ صٍبغخ األٕذاف
 تحدٌد•

 التعرؾ الى السمات العامة •

 الكشؾ عل  هم•

 اقترا  آلٌات•

 اقترا  تلور•

 دٌال  همٌة•

 ادراز األدعاد•

 الوقوؾ علً  هم•

 لٌاؼة رؤٌة مستعدلٌة•
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 ػجبراد تظتخذً ػْذ صٍبغخ األٕذاف
 .التعرؾ الى واقع الدحل العلمً فً المؤسسات التعلٌمٌة•

 .التعرؾ الى  هم التحدٌات التً تواج •

 .تعدٌم رؤٌة جدٌدة قد تسهم فً تبوٌر•

 استنداب ا  قٌات الدحل العلمً مل دعك آٌات العرآل الكرٌم•

 الكشؾ عل  ثر متؽٌرات•

 ......وضع مجموعة مل المعترحات لتبوٌر•

 ......توضٌح الفروق دٌل•

 رلد المعوقات•

 توضٌح كفاءة  •

 استعراك دور  •
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 همٌيييية الدحييييل تعنييييً  ل ٌركييييز 

البالييييب علييييى الفابييييدة العملٌيييية 

المتوقعة فً مجا  ت لل  دعيد 

 .تحعٌق  هداؾ الدحل وإنجاز 

 (.اطئيخ اىذراطخ) ٍ٘ظ٘ع اىذراطخ ئشنبىٍخ اىجذج : أٗال 

  همٌة الدراسة



اإلضافة العلمٌة 
 للمكتدة

 همٌة الموضوع 
 للداحل 

 ثر  على الدولة 
 مستوى الدولة

 ثر  على العالم 
 و دمة الدشرٌة

  همٌة الدراسة



 أٍخيخ ػيى إٍَٔخ اىذراطخ

 حاجة المجتمع الفلسبٌنً•

 قلة الدراسات التً تناولت•

 قد ٌستفٌد مل هذ  الدراسة•

 مل الممكل ال تسلب الضوء علً قضٌة•

 قد تفتح هذ  الدراسة رؤى وآفاق امام•

 قد تسهم فً تش ٌص واقع•
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 أٍخيخ ػيى إٍَٔخ اىذراطخ

تسهم هذ  الدراسة فً مساعدة العابمٌل على لنع قد •

 ......السٌاسة التعلٌمٌة

قد تسهم هذ  الدراسة فً تش ٌص واقع الدحل •

 .العلمً

 ........قد تلفت انظار الداحثٌل الى •

 تزوٌد العابمٌل•

 مل اواب  الدراسات•
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 أسباب إختٌار الموضوع

 :اهتمام الداحل فً موضوع الدحل•

ٌلفّضيي   ل ٌعييوم الداحييل دا تٌييار موضييوع دحييل  
ٌثٌيييير اهتماميييي ، حٌييييل إّل عملٌيييية كتاديييية الدحييييل 

تستؽرق وقتا  وجهدا  بوٌلٌل، لذلك ٌجيب  ل ٌكيول 

موضييوع الدحييل ممتعييا  دالنسييدة للداحييل، دحٌييل   

ٌم ّ عند قٌامي  دالدحيل عيل المعلوميات والمليادر 

 الم تلفيييييييييييييييييييييية المتعلعيييييييييييييييييييييية دالدحييييييييييييييييييييييل
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 أسباب اختيار املوضوع



 أسباب اختيار املوضوع
 :الدحلموضوع الداحل فً  درة •

موضييوع دحييل فييً مجييا  الداحييل دا تٌييار  ل ٌعييوم ٌلفّضيي  

 درتيي ، وذلييك ألّل ا تٌييار موضييوع جدٌييد   ٌمتلييك الكاتييب 

معلومييات كافٌيية عنيي ، سييٌترتب علٌيي  اسييتثمار الكثٌيير مييل 

الجهييد فٌيي ، داإلضييافة إلييى  ّل الدحييل سييوؾ ٌسييتؽرق وقتييا  

 بييو   كثيير معارنيية  مييع ا تٌييار موضييوع فييً مجييا   دييرة 

كما سٌترتب علٌي   ل ٌ تيار موضيوع دحيل ٌعكيس الداحل، 

مجا  دراست  وت لل ؛ فإّني  ميل ؼٌير المنبعيً  ل ٌ تيار 

 .علمييييييييييييييييًبالييييييييييييييييب اآلداب موضييييييييييييييييوع دحييييييييييييييييل 
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 أسباب إختٌار الموضوع

 :توافر ملادر الدحل - 

ٌجيييب عليييى الكاتيييب  ل ٌأ يييذ دعيييٌل ا عتديييار  

ا تٌييار موضييوع تتييوافر ليي  ملييادر للدحييل، 

فأحٌانيييا  ٌيييتّم ا تٌيييار موضيييوع معيييٌل لمجيييرد 

تيييوافر المليييادر والموسيييوعات التيييً ٌمكيييل 

ٌلفّضيي   ل تكييول هييذ   للكاتييب اعتمادهييا، كمييا 

 .الملادر حدٌثة، و ل تكول منظمة وواضيحة
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 أسباب اختيار املوضوع



 أسباب إختٌار الموضوع

هنيياك دعييك األسييداب التييً ٌجييب  ل ٌأ ييذها الكاتييب •

دعييٌل ا عتدييار عنييد ا تٌييار  لموضييوع الدحييل، ومييل 

 :  هذ  األسداب ما ٌأتً

 .وجود المٌزانٌة ال زمة للعٌام دالدحل -

 .  معرفة البرٌعة المعتمدة للعٌام دالدحل-

 .العدرة على ت لٌص الوقت للعٌام دالدحل-
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 أسباب اختيار املوضوع



 اىَظيَبد
 العدارات مل مجموعة هً المسلمات•

 لدحث ،وٌسلم  ساسا الداحل ٌضعها

 اثداتها الى ٌحتاج ال دول دلحتها

 عل عدارة فهً علٌها، الدلٌ  وإقامة

   ددٌهٌات  و دذاتها واضحة حعابق

 علٌها دلٌ  ٌعدم  ل الً تحتاج
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 اىَظيَبد
  مثل •

 .داإلمكال تحسٌل اداء المعلمٌل عل برٌق التدرٌب•

 .ال رفع كفاءة المعلم ٌؤدي الً تحسٌل تعلم الت مٌذ•

المعلمول الذٌل ٌمتلكول الكفاٌات ال زمة لممارسة •

التعلٌم ٌؤدول ادوارهم دبرٌعة  فض  مل  ولبك الذٌل 

   ٌمتلكول هذ  الكفاٌات

حعٌعة )ال ب المستعٌم هو  قلر برٌق دٌل نعبتٌل •

 (علمٌة
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 تؼزٌف فزظٍبد اىذراطبد
للختبار تخضع لم أنها طالما مؤكد غير أمر 

 .والتجريب

الصلت لمعرفة الباحثون يضعها التي التكهنات 
 .ومسبباتها األسباب بين

للظاهرة محتمل أو  وذكي مؤقت تفسير. 

حل في المبدئي الباحث برأي أشبه الفرض 
 .المشكلة

الدراسة أسئلة عن محتملة اجابة 
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 اختجبر اىفزظٍبد

 الحذؾ

 التجردة

 المترتدات

ا  تدارات 

   الدٌانٌة
الت زم 
 النسدً

برٌق 
 المحاكاة 

المعارنة 
 النظرٌة



 

قدو   و رفك ) ا تدارالفرضٌات ا حلابٌة ٌمكل 

 :دأسالٌب احلابٌة عدٌدة  همها ( الفرضٌة 

 
F –Test  

T-Test chi- square 
test 



 

 اىذراطبد اىظبثقخ

مهمة إلى  دعد الحدود و  دد مل قراءتها قد  • 

دجانب ا بار الددء دكتادة فلو  الدراسة 

 :وهً علً عدة مستوٌات النظري 

 .لها ع قة مداشرة دالموضوع–

 تناولت دعك جواند –

دراسات تناولت الموضوع فً جزبٌة مل –

 ".  ٌعتمد علٌها" فلولها 

 .دراسات تتناو  نفس العنوال لمنابق   رى–
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 إٔذاف اىذراطبد اىظبثقخ

تأكد الداحل مل  ل مشكلة دحث  لم ٌدحثها  حد مل قد   و  ن  ٌدد  • 

مل حٌل انتهى ؼٌر  ودهذا ٌبمبل دأل ما سٌعدم د  مل جهد 

 .علمً ل  مردود واضح ونتابج  هامة

 توفر للداحل ال درة المٌدانٌة والتبدٌعات العملٌة واألمثلة الواقعٌة•

توفر للداحل األدوات والتلمٌمات التجرٌدٌة واألسالٌب الدحثٌة •

 واإلحلابٌة

 توفر للداحل مدررات كافٌة إلعادة إجراء دعك الدراسات•

تدٌل للداحل كٌفٌة استكما  الجوانب التً وقفت عندها الدراسات •

 السادعة

 تفٌد الداحل فً الدعد عل األ باء التً وقع فٌها ؼٌرة •

 تمد الدحل دالعدٌد مل الملادر والمراجع•
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 اىذراطبد اىظبثقخ

 
 الدراسات المنشورة فً دورٌات علمٌة م تلة  قوى 

 .علمٌا مل ؼٌرها

 التجارب العملٌة 

 األبروحات العلمٌة 

 .  ما ٌبر  فً ورش العم  والمؤتمرات والندوات

 المعا ت المنشورة فً اللحؾ للكتاب المعروفٌل 

 .دالدقة العلمٌة 
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 مٌ ٌزاجغ اىجبدج ٍِ اىذراطبد اىظبثقخ

 لٌس هناك إجادات محددة  و قواعد ثادتة تدٌل عدد الدراسات التً ٌجب  

  ل ٌراجعها الداحل ولكل هناك مدادئ عامة علً الداحل ات اذ قرار 

 :دتحدٌد العدٌد منها

 ل ٌجري الداحل مسحا  شام   عاما  علً ك  ما تحل  علٌ  مما ل  

 للة دمشكلة الدحل

  ل ٌفاض   دٌل ما تحل  علٌ  مل الدراسات

 قردها  و دعدها مل المجا  الموضوعً لمشكلة دحث -

 قردها  و دعدها مل المجا  المكانً لمشكلة دحث -

 قردها  و دعدها مل المجا  الزمانً لمشكلة الدحل

 حداثة  و قدم الدراسات إ  للضرورة
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 اىذراطبد اىظبثقخ

 
مواقع »: ، دعنوال( ٕٓٔٓقبرال، )دراسة 

التعلٌم ا لكترونً فً الجامعات الٌمنٌة 

 .« و دواتها الواقع والمأمو 

ترتب الدراسات عند الؽالدٌة  مل الداحثٌل مل 

األحدل الً األقدم وقلٌ  منهم ٌرتدها  مل 

 .األقدم الً األحدل 
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 الموضوعات التً ٌتم رلدها فً الدراسات السادعة

 هدفت الدراسة

 تناولت  و ناقشت الدراسة

 استنتجت  و توللت الدراسة

  ولت الدراسة

 (لٌس دابما) المنهج واألسلوب واألدوات 



فً تحدٌد ملبلحات الدحل مل المستحسل  ل ٌحدد •

 البالب معنى

ا دث ثة  نواع مل المعانً•  :الملبلحات ملم 

 .المعنى الوارد فً المعجم: المعنى المعجمً•

المعنى المعروؾ للملبلح لدى : المعنى ا لب حً•

 .مت للٌل فً مجا  عملً محدد

 .المعنى ال اص دالدحل: المعنى اإلجرابً•

 .وٌراعى فً المعانً الث ثة المعنى المشترك فٌما دٌنها•
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 ملبلحات الدراسة



 ٍْٖج اىذراطخ

 العامة اللفة تعنapproachً منهج كلمة ال-
 وٌعتدر الدحل او للدراسة العرٌك ال ب او

  العلمً دحث  إنجاز فً للداحل دلٌ  المنهج
 حٌل الدحل، فً تست دم متعددة مناهج هناكو
 فً معٌنة مرحلة دمتبلدات ٌفً منهج ك  ال

 علم فروع مل فرع لك  ال ،كما العلمً الدحل
 دعك ذكر وسٌتم دها  الة مناهج الجؽرافٌا
 .تست دم ال ٌمكل التً المناهج



 ٍْبٕج اىجذج اىؼيًَ

 دحل علمً ممٌز

 الة 
دنوع 
 الموضوع

مناهج 
 عامة

 اللؽة العردٌة

 اللؽة اإلنجلٌزٌة

 التارٌخ واآلثار

 gisالجؽرافٌا و

 اللحافة واإلع م

 ال دمة ا جتماعٌة



 ثؼط أّ٘اع ٍْبٕج اىجذج اىؼيًَ 

 الدعدٌل معالجة فً ٌست دم :التارٌ ً المنهج *

 ا حدال اثر سٌما و  والتارٌ ً السٌاسً

 اثر ذلك مثا  الجؽرافٌة الظواهر علً السٌاسٌة

 ا رك است دام  رٌبة علً السٌاسٌة ا حدال

 دراسة دجانب العمرانً التبور دراسة كذلك

 .م تلفة فترات     السكال عدد تبور



 :التجرٌدً المنهج

 دالبرٌعة المشك ت لح  الدحول مناهج  قرب ٌعد

 فً  و المعم  فً تم سواء والتجرٌب العلمٌة

   آ ر مجا  فً  و الدرس قاعات

 ثؼط أّ٘اع ٍْبٕج اىجذج اىؼيًَ 



 :الحالة دراسة منهج•

 األ رى المناهج عل الحالة دراسة منهج ٌتمٌز•

 واحدة وضعٌة على التعرؾ الى ٌهدؾ دكون 

 ،   رى ودعدارة ، دقٌعة تفلٌلٌة ودبرٌعة معٌنة

  وٌلعب نفهمها  ل علٌنا ٌتعذر التً فالحالة

 الفرٌدة لوضعٌتها نظرا   علٌها حكم الدار علٌنا
 . دمفردها علٌها نركز  ل ٌمكننا نوعها مل

 ثؼط أّ٘اع ٍْبٕج اىجذج اىؼيًَ 



 دراسة فً المنهج هذا ٌست دم :الولفً المنهج-

 علً والتعرؾ معٌنة ظاهرة ولؾ الواقع

 المشاك  تحدٌد دهدؾ رقمٌا   ألو كمٌا    لابلها

 تحدٌد ثم الظواهر دٌل الع قة وإٌجاد

 .ا حتٌاجات

 ثؼط أّ٘اع ٍْبٕج اىجذج اىؼيًَ 



   :الولفً المنهج  هداؾ-

 .للظاهرة ومفللة حعٌعٌة معلومات جمع-

 .الموجودة المشاك  تحدٌد-

 .الظواهر لدعك وتعوٌم معارنة اجراء-

 .الظواهر دٌل الع قة اٌجاد-

 ثؼط أّ٘اع ٍْبٕج اىجذج اىؼيًَ 



ٌسيييت دم المييينهج التحلٌليييً : المييينهج التحلٌليييً-
التشياد  ” دأقسام  الم تلفة وهً تحلٌ  التداٌل 

والتحلٌ  السددً والتحلٌي  الشيمولً ، “ المكانً
فاسييت دام تحلٌيي  التديياٌل إلدييراز م مييح ظيياهرة 
جؽرافٌة معٌنة وإٌجاد ميدي التشياد  وا  يت ؾ 

وٌسيييييييييييت دم المييييييييييينهج السيييييييييييددً .دٌنهيييييييييييا 
عليييً العوامييي  الميييؤثرة ” للتعيييرؾ “التيييأثٌري”

علً الظواهر ودرجة تأثٌر ك  عام   وٌسيت دم 
المييييينهج الشيييييمولً  سيييييتب ع التفاعييييي  ديييييٌل 

 .الوحدات الجؽرافٌة المكانٌة

 ثؼط أّ٘اع ٍْبٕج اىجذج اىؼيًَ 



 دراسة عل ٌستخدم :ا ستعرابً المنهج-

 األقرب والجار التداعد مث  الم تلفة المعاٌٌس

 .الم تلفة والعوانٌل

 .العام الى ال اص مل ٌسٌر استد   ك -

 منها لٌستمد الجزبٌات دم حظة الداحل ٌدد -

   النظرٌات  و العوانٌل

 

 ثؼط أّ٘اع ٍْبٕج اىجذج اىؼيًَ 



 دراسة عند ٌست دم : السلوكً المنهج-

 للسكال وا قتلادي ا جتماعً السلوك

 او دانةا ست توزٌع   ي مل وذلك

 الر ي واستب عات المعادلة است دام

 .العلمً الدحل ادوات مل وؼٌرها

 ثؼط أّ٘اع ٍْبٕج اىجذج اىؼيًَ 



 :المضمول تحلٌ  منهج-

 ا جتماعٌة األوضاع تحلٌ  فً ٌست دم-

 مجتمع  ي فى العابمة والسٌاسٌة وا قتلادٌة

 وهذا .المستعد   و الحاضر  و الماضً فً

 لمعرفة دالنسدة مفٌدة األدحال مل النوع

 الناس فع  وردود ا جتماعً التؽٌر عوام 

   معٌنة لعرارات

 ثؼط أّ٘اع ٍْبٕج اىجذج اىؼيًَ 



 لموضوع تعرك حٌل :الموضوعً المنهج-
 .معٌل جؽرافً

 .معٌل جؽرافً اقلٌم دراسة :اإلقلٌمً المنهج-

 اقلٌمً ابار فً ا سكال موضوع دراسة: مث      
 .الؽردٌة الضفة محافظات وهو

 ثؼط أّ٘اع ٍْبٕج اىجذج اىؼيًَ 



 ػيى اىَْبٕج اىتً تخص فً اىجغزافٍخ االقتصبدٌخ: ٍخبه 

 ا قلٌمً المنهج-

 المحلولً او السلعً المنهج-

 الحرفً المنهج-

 ا لولً المنهج-

 الوظٌفً المنهج-

 التركٌدً المنهج-

 ات اذالعرار منهج-

 



 أدٗاد اىجذج اىؼيًَ

 ا ستدٌال -ٔ

 المعادلة -ٖ

 الم حظة -ٗ

 التجردة -٘

 .المجموعات الدؤرٌة -ٙ

 .المسح المٌدانً -٘

 .  رى -ٙ



 جَغ اىَبدح اىؼيٍَخ
 الباحث الذكي هو الباحث الذي يستخدم نظام الطاقات بجانب التقنيات الحديثة 



 جَغ اىَبدح اىؼيٍَخ



 استخدام البطاقات في جمع المادة العلمية



 ٍشاٌب اطتخذاً اىجطبقبد

 حتى رقم وك  ر ي وك  فكرة ك  معرفة سهولة•

 . من  للتثدٌت الٌ  الرجوع ٌمكل

 التً للفكرة   ري نظر وجهات وضع سهولة•

 كمٌة  كدر جمع     مل الداحل لها ٌتعرك

 . واحدة فكرة حو  اآلراء مل ممكنة

 دترتٌب جمعها ٌتم التً األفكار ترتٌب سهولة•

 .الكتادة فً للددء تمهٌدا   وذلك الدباقات



 ٍزديخ متبثخ اىجذج

   فاتجمع المادة العلمٌة فً دباقات او فً مل•

تدد  مرحلة الكتادة دعد موافعة المشرؾ علً •
  الكتادة

 دأل ٌتأكد ال دعد دالكتادة للبالب المشرؾ ٌسمح 
 الموضوع حو  جٌدة معرفة لدٌة البالب
 .للكتادة مؤه    و لدح



العواعد العامة الربٌسٌة فً كتادة 

 الرسالة

 الدحل مجا  فً ا قتداس :ا قتداس : و   

 رسالت  فً الداحل ٌثدت  ل هو ، والتألٌؾ

 دها ل ستشهاد  و ، لمناقشتها اآل رٌل آراء

 توضٌحا    و ، ل در تأكٌدا    و لر ي تدعٌما  

 .لمسألة
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 ا قتداس

 الملادر ا تٌار فً الدقة مراعاة البالب علً

 الحرص مع ، منها ٌعتدس التً والمراجع

 و ل ، دحث  موضوع فً  للٌة تكول دأل

 .دهم وٌوثق علٌهم ٌعتمد ممل مؤلفها ٌكول

 ا كتفاء وعدم الحدٌثة الملادر استعما  -

 فً واألحدال العلوم ألل العدٌمة دالملادر

 .دابم تبور

 ملحوظة
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 ا قتداس

 البالب علً ٌجب حرفٌا ، ا قتداس كال اذا

 ما ٌضع وال ، النع  فً التامة الدقة مراعاة

   ولتٌلش او مزدوجٌل قوسٌل دٌل ٌعتدس 

            (------)     ”-----------“ 

 ا قتداس حرفٌا
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 ا قتداس

 كذكر محددة حا ت فً حرفٌا ا قتداس ٌكول

 اعادة ٌلعب تعرٌؾ او لش ص معولة

 ٌكول وهكذا نظرٌة او قانول او لٌاؼت 

 وٌفض  الحدود  ضٌق فً حرفٌا ا قتداس

  فكار نع  مل دد  ال اص داألسلوب التعدٌر

 اآل رٌل

 

 ملحوظة
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 ا قتداس

 ٌترك  ل فٌجب  اسبر ستة ا قتداس تجاوز اذا

 قدل  سبر آ ر ودٌل ا قتداس دٌل  وسع فراغ  

 ٌمٌل عل الهامش ٌكول ،و ل دعد  سبر و و 

 المتدع الهامش مل  وسع شمال  وعل ا قتداس

 سبور  دٌل الفراغ ٌكول ،و ل الدحل دعٌة فً

   .العادٌة الدحل سبور دٌل الفراغ مل اضٌق

 

 ا قتداس حرفٌا
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 ا قتداس

 حٌنبذ ٌستحسل فان  ، لفحة اقتداس  ٌرد ما تجاوز اذا

 الً البالب ٌعتمد د  ، حرفٌا   ا قتداس ٌكول   

 .ال اص دأسلود  ولٌاؼت  اٌجاز 

 حسل ٌراعً  ل البالب علً ٌجب ، ا قتداس حالة فً

 ، قدلها وما ل المعتدسة الفعرة دٌل والتآلؾ ا نسجام

 .السٌاق وحدة علً وحرلا   للتنافر تجندا  

 

 ا قتداس حرفٌا
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 ا قتداس

 فٌما ، معنوٌا    و ، لؽوٌا  بأ   البالب اكتشؾ اذا

  ما ] كذا[ كلمة ٌكتب  ل فعلٌ  ، حرفٌا ٌعتدس 

 ٌشٌر و مداشرة، ال بأ دعد [ sic ] دا نجلٌزٌة

 .دالحاشٌة اللواب الً

 ا قتداس حرفٌا
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 ا قتداس

 محادثة او معادلة او محاضرة مل ا قتداس كال اذا

 لاحب استبذال البالب علً فٌجب ، شفوٌة

 ٌنشر  و ٌعلل، لم دام ما ، الر ي  و المحاضرة

 .المجلة  و كتاب فً

 

 

 ا قتداس حرفٌا

 لاحب مل اذل علً الحلو  ٌلعب  حٌانا  

 الٌ  الولو  للعودة الر ي او المحاضرة
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 ا قتداس

، ٌعتدس  مما البالب ٌحذؾ  ل الجابز مل   و كلمة 

 رسالت  فً الٌها ٌحتاج   كاملة، فعرة ، و جملة

 فً  فعٌة نعبا   ٌضع  ل ٌجب ، الحالة هذ  وفً ،

 جملة او كلمة المحذوؾ كال اذا الحذؾ، موضع

 كال اذا النعب، مل مستع    تاما   سبرا   ٌضع و ل

   . كثر  و كاملة فعرة المحذوؾ

 

 ا قتداس حرفٌا
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 ا قتداس

 الً ا قتداس  ثناء فً مضبرا   البالب كال اذا

 ، معنً إلتمام ، جملة  و كلمة  و حرؾ اضافة

 حرؾ منها سعب كلمة إلتمام  و ، كلمة لشر  او

 ٌضع  ل فعلٌ  كلمة، منها سعبت جملة  و ،

 ] .   [ قوسٌل دٌل الزٌادة

 

 ا قتداس حرفٌا
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 ا قتداس

 ، المؤلؾ ر ي مناقشة ا قتداس مل الهدؾ كال اذا

 ٌعد  لم المؤلؾ  ل مل  و    ٌتأكد  ل البالب فعلً

 الكتاب بدعة فً ( المناقشة موضوع ) الر ي عل

 . دحال مل ذلك دعد نشر  ما فً  و ، الجدٌدة

 

 ا قتداس حرفٌا
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 ا قتداس

 ودالتالً ال اص داألسلوب التعدٌر د  وٌعلد

 ، فحوا   و ، موجز  او ، النص معنً ٌنع 

 الؽٌر افكار تل ٌص ، ي معلد   و

 ٌحذر  ل البالب فعلً منها وا ستفادة

 .لؽٌر  هو ما لنفس  ٌدعً  ل  و التحرٌؾ

 

 ا قتداس ؼٌر الحرفً
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 ا قتداس

  و الحرفً النع  فً ا فراب دعدم ٌنلح

 اآل رٌل على ا عتماد ألل ، ا قتداس

 فً والوقوع الذات انكار علٌ  سٌترتب

 .   باء
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 األٍبّخ اىؼيٍَخ

 والبعل الشدٌد الحرج الً ٌتعرك البلدة دعك

    ق  فً و العلمٌة قدرت  وفً رسالت  فً

 .التوثٌق لعدم نتٌجة

 ملدر الً ٌشر لم اذا دأن  البالب ٌنسً و 

  قلد دؽٌر  و دعلد سارقا   ٌكول المعلومة

 د  المناقشة ولجنة المشرؾ قد  مل وٌحاسب

 مل ذلك ألل ذلك علً وج  عز هللا ٌحاسد 

 .الؽٌر حعوق
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 األٍبّخ اىؼيٍَخ

 والبعل الشدٌد الحرج الً ٌتعرك البلدة دعك

    ق  فً و العلمٌة قدرت  وفً رسالت  فً

 .التوثٌق لعدم نتٌجة

 ملدر الً ٌشر لم اذا دأن  البالب ٌنسً و 

  قلد دؽٌر  و دعلد سارقا   ٌكول المعلومة

 د  المناقشة ولجنة المشرؾ قد  مل وٌحاسب

 مل ذلك ألل ذلك علً وج  عز هللا ٌحاسد 

 .الؽٌر حعوق
108 



 

 فكرة ك  ملدر و الة الملدر الً ا شارة تتبلب العلمٌة ا مانة ال -ٔ
 .----الخ جدو  وك  شك  وك  رقم وك  دٌال وك 

 

 – للعارئ ٌمكل حتً للملدر اللفحة رقم اظهار دمكال األهمٌة مل -ٕ
 .... التوسع فً ٌرؼب  و الفكرة  و النص مل ٌستوثق  ل – اراد اذا

 .الملدر لؽة عل الدحل لؽة ا ت ؾ حالة فً ذلك  همٌة وتظهر

 ا ستعانة كانت  و دها ا ستعانة ٌتم لم ملادر الً اإلشارة عدم ٌجب -ٖ
  شابعة  و معروفة ألفكار دها

 . ٌضا   العلمٌة األمانة مل لٌس مدررة ؼٌر دملادر الدحل حشو ال -ٗ

 قوالب حسب علمٌا   المتبعة بالطرق المرجع كتابة وٌجب     
 . الجامعة

 

 العواعد العامة لألمانة العلمٌة
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 ٍزديخ اىنتبثخ

 ذات مسبرة  وراق علً البالب ٌكتب•
 .ا ٌمل الجانب علً كدٌر هامش

 المجا  إلفسا  سبر وٌترك سبر ٌكتب•
 .لإلضافة

 الورقة مل واحد وج  علً الكتادة تكول•
 حا ت فً ظهرها مل ٌستفاد كً

 .الضرورة

 مظهر الكتادة واإلضافات لما كتب



 ّجٍٖبد ٍَٖخ ىيطبىت ػْذ اىنتبثخ

 الفعرات دٌل دٌضاء مساحات الداحل ٌترك  ل•
 .نفس  للؽرك

  المراجع لكتادة اللفحة  سف  هامش ترك•
 .الم حظات او التوثٌق برٌعة حسب

 مل ا نتهاء ودعد الرلاص العلم ٌست دم•
 مل المشرؾ لٌتمكل الحدر قلم ٌست دم التعدٌ ل
 ٌبدع البالب الدح الحاضر الوقت وفً العراءة
  . ىا ول المسودة

 



 االظبفبد اىجذٌذح فً حْبٌب ٍب متت

 علً فٌكتد  فأق  سبرا   الجدٌد كال اذا•
 وضع مع سبرٌل ك  دٌل ترك  الذي السبر
 ا ضافة هذ  موضع لتحدٌد اشارة

 لها واتسع سبر عل ا ضافة زادت اذا اما•
 اشارة وضع فٌ  فتكتب الجاندً الهامش
  ا ضافة موضع

 



 الكتادة فٌمكل ٌتسع   الهامش كال اذا•
 مع  سبر  مسة حدود فً الورقة  لؾ
 وضع ٌراد الذي المكال مل ٌدد  سهم

 الً لٌشٌر السهم هذا وٌمتد ، د  الزٌادة
 الً ٌنتد  ال البالب وعلً ) الورقة ظهر
 علً الكاتب وٌند  الورقة  لؾ هو ما

 .الكمدٌوتر

 
 

 االظبفبد اىجذٌذح فً حْبٌب ٍب متت



 فتكتب اسبر  مسة الزٌادة تجاوزت اذا•
 تلؽر او تكدر مستعلة ورقة علً ا ضافة
 ا للٌة الورقة تعبع ثم الزٌادة هذ  دحسب
 عند  الزٌادة ادماج ٌراد الذي المكال عند

 مكال فً الجدٌدة الورقة هذ  وتثدت
 تبوي  ل علً دلمػ الجدٌدة المعلومات

 .بولها ٌظهر   حبً  سف  مل الورقة

 
 

 االظبفبد اىجذٌذح فً حْبٌب ٍب متت



 دها بالت اذا الورقة الؽاء ٌحس•
 وإعادة ل الزٌادة تعددت او ، الزٌادة
 اكثر او ورقتٌل فً جدٌد مل كتادتها

 ا ضافات وضع مع
 

 االظبفبد اىجذٌذح فً حْبٌب ٍب متت



 حسب دالترتٌب الكتادة البالب علً ٌجب•

 . ال بة

 دعد إ  جدٌد موضوع ٌدد     البالب علً•

 .ا و  الموضوع مل تماما   ا نتهاء

 

 متبثخ اىجذج



 للبالب تحلو التً دالبرٌعة الدحل متل كتادة ال•

 عشرات كتادت  اعادة الً ٌضبر  ما ؼالدا  

 ؟ لماذا ---- المرات

 الموضوعً المنبعً دالعرك ملزم ألن  •

 والتراكٌب ا لفاظ وا تٌار ؼةااللٌ فً ودالدقة

 والوحدة والوضو  العلمٌة وداألمانة اللؽوٌة

 .التناسب

 

 

 ٍزديخ متبثخ اىجذج



 ت٘اسُ اىفص٘ه

 ٌحظً دحٌل الفلو  دٌل التوازل•

 ٌكول و  ، الداحل دعناٌة فل  ك 

 الفلو  حساب على فل   ي
 .الفلو  دعٌة على األ رى
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 اىتْبطت
 

 فً فعب واحدة فكرة ٌكول  ل ٌجب

 او فكرتٌل وضع ٌجوز ف  ، الفعرة

 ٌجوز  ن  إ . واحدة فعرة فً  كثر

 لفكرة فعرة مل  كثر ت لٌص

 .واحدة
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 اىتْبطت

 دها ا هتمام فٌجب مهمة الفكرة كانت اذا
  ي . همٌتها مع ٌتناسب دما وعرضها

 قلٌلة فٌجم  ربٌسٌة افكار عرك تجنب
 .مركزة

   لفكرة زابد اهتمام اعباء تجنب ٌجب
  ، الزابد ا هتمام هذا تستحق

 

120 



 

 االطتَزار
 

 الً فكرة ك  تؤدي  ل الضروري مل

 ، بدٌعٌة دلورة تلٌها التً الفكرة

 ضرورة  حٌاتٌا ٌتبلب ما وهو

 .لها لزوم   التً المواد استدعاد
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 كتادت  لحة مل واثعا   الداحل ٌكل لم اذا
 ددعك ا ستعانة فً ضٌر ف 

 علٌ  تشتم  ما إلل   المت للٌل
 ألل ،   باء  و هنات مل الرسالة
  ل مل  سمً المشرؾ األستاذ مهمة
 الكلمة  و الحرؾ رسم لحة فً ٌدقق
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 س مة الكتادة مل األ باء اللؽوٌة واإلم بٌة 



 االٍالء

مما   رٌب فٌ   ل ال بأ ا م بً ٌشو  العم  •

وقد ٌحو  دول الفهم اللحٌح ثم هو .المكتوب 

 مدعاة الً ا حتعار وا زدراء

العناٌة الكافٌة دعواعد اللؽة واإلم ء؛ وذلك لما •

للحة كتادة الكلمة إم بٌا  ِمل  همٌة؛ لب  

، فتلعر  كلمة    رى  .ٌكتدها كلمة 
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 فً الدقة مراعاة البالب علً الضروري مل
 المدتور الك م تجنب وعلٌ  ، األلفاظ ا تٌار
 المحسنات است دام وعدم المباب  و المتحٌز
 . اللفظٌة

 ٌجع  المحسنات است دام ال البالب ٌعتعد )
 (مضحكة ٌجعلها هذا د  ، اجم  الرسالة

 مع دجسمها وتسدح قٌس جد  تتوسد دمشق ”
 ” دردي نهر
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 األلفاظ والتراكٌب اللؽوٌة



 ػجبراد تظبػذ ػيً اىصٍبغخ
وعموما  فلٌس هناك معٌار ثابت ألعدد الشقق التً تبنً 

 سنوٌا  

 تخضع الً عدة معاٌٌر

 بٌد أن إال انه من اإلنصاف القول بأن هناك

 بما ٌعنً فال بد من وجود

 لقد سبقت اإلشارة وٌبدو جلٌا  

 والخالصة التً ننتهً إلٌها من هذا    من هذا ٌظهر

 وبالمثل نري ومما ٌالحظ

 وكما سبقت اإلشارة وٌتضح من تحلٌل بٌانات جدول رقم

 لعل من أهم الحقائق كذلك ٌتبٌن من هذا الجدول

 ومما ٌالحظ فً هذه الدراسة وفٌما ٌختص

 ومن البدٌهً أن ٌنعكس ولعل دراسة

 فضال  عن تستأثر

 بٌد أن هكذا ٌتضح من كل ما تقدم أن

 والجدٌر بالمالحظة واضح من كل ما تقدم
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 آنفة الذكر وجدٌر بالذكر

 وفً ضوء ذلك نجد ال شك أن هناك

 من األهمٌة بمكان ومن المفٌد جدا  

 ببدو جلٌا  أن هناك تباٌنا وكما سبقت اإلشارة

 ٌتضح من الجدولٌن إلً غٌر ذلك من الظواهر

 نستنتج مما سبق وٌلخص الجدول التالً

 مما سبق أمكن استخالص عدد من النتائج وٌتبٌن من دراسة شكل

 مما هو علٌه فً الضفة الغربٌة وٌمكن القول

 وتبٌن هذه األرقام ولعل مما ٌلفت االنتباه

 علً سبٌل المثال ال علً سبٌل االستقصاء ٌتضح من الجدول أن

 وبالنظر إلً ٌتضح من الجدولٌن

 ومن الطبٌعً إذا ٌتضح من الرسم أن

 والحقٌقة أن ٌتضح من الرسمٌن
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 ػجبراد تظبػذ ػيً اىصٍبغخ



 ال تتفق والمعاٌٌر الدولٌة ثمة ناحٌة اٌجابٌة متمٌزة

 ثمة ضرورة .  أمر ذو بال –ال شك  –فانه 

 عالوة علً نستنتج مما تقدم

 ومما سبق نستخلص والخالصة مما تقدم

 نظرا  لعدم وال بد من اإلشارة أن

 بٌد أن هذا ونخلص من ذلك

 لن تعٌر األمر أي انتباه ومن ناحٌة أخري

 وكمخرج من ذلك كما انه ال بد من اإلشارة

 ٌنبغً التفرقة ونخلص من كل ما تقدم

 بناء علً ذلك وفً جمٌع األحوال

 وقد ٌكون من اإلنصاف القول بما ٌعنً

 لم ٌجد سبٌال  للتطبٌق لقد سبقت اإلشارة

 هذا فضال  عن  والخالصة التً ننتهً إلٌها هً

 بجانب هذا التباٌن ومن هذا البٌان
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 ػجبراد تظبػذ ػيً اىصٍبغخ



 ػجبراد تظبػذ ػيً اىصٍبغخ
 ٌتضح من البٌانات الواردة فً الجدول السابق وكما سبقت اإلشارة

 وهذا ما ٌعكس لعل من أهم الحقائق 

 لعل من ابرز النتائج ومما ٌالحظ من هذه الدراسة

 ولعل السبب فً ذلك ومن البدٌهً أن ٌنعكس

 مما ال ٌدع مجاال  للشك فضال  عن

 أٌا  من المسؤولٌن الفلسطٌنٌٌن تكشف بجالء

 ثمة حاجة ماسة  علً حد سواء 

 غٌر ان احدا  فً العالم ٌفضً إلً

 اال ان شٌئا  لم ٌحدث أنفة الذكر

 وٌمكن ان نعزو السبب فً ذلك الً عقبة كأداء

 بدأ ٌضمحل شانها وقد توصلت الدراسة المٌدانٌة

 ٌفضً الً وصفة القول 
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 ، السا رة والعدارات التهكمً األسلوب تحاشً

 اللول هذا لمث  مجا  الجامعٌة الرساب  فً فلٌس

 .التعدٌر مل

 مل لٌسا والتجرٌح، السا ـر األسلوب عل ا دتعاد

 الكتادـة مل لٌسا د  شًء، فً العلمٌة الرساب 

 .اإلب ق على العلمٌة
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 تحاشً األسلوب التهكمً

 شزٗغ اطي٘ة اىزطبئو اىجبٍؼٍخ



 دادا   علٌ  ٌفتح ال ٌمكن  ما ك  الداحل ٌتجنب  ل

 فً ٌتورب و  مهما ، شٌبا   ٌحذؾ ف  ، لل  ؾ

 او تجاوزها علً العدرة ٌملك   مشك ت اثارة

 .منها ا ف ت

ٌُّب دول تكول  ل ٌجب الم تلفة اآلراء مناقشة  ته

 مهذب دأسلوب   ولكل مجاملة، ودول
ٌُّز دونما تامة وموضوعٌة  .تح
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 ال  ؾ دابتجنب 

 شزٗغ اطي٘ة اىزطبئو اىجبٍؼٍخ



 العلمٌة دالرو  ٌتحلً ال دالداحل ٌفترك
 ٌلجأ ف  ، الحعٌعة تدٌال الً تهدؾ التً
دا   الجد  الً  الً ضرورة ر ي وإذا . د  حل

 تهٌب دول فلٌناقشها ا  رٌل آراء مناقشة
 وعد  ورلانة دهدوء ولكل مجاملة  و

 .رفٌع و دب
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 التحلً دالرو  العلمٌة

 شزٗغ اطي٘ة اىزطبئو اىجبٍؼٍخ



 ، دها مسلم قضاٌا علً الدراهٌل اكثار دعدم ٌنلح

  ل الواجب فمل ، دسهولة دها التسلٌم ٌمكل  و

 العضٌة حجم مع كثرتها  و الدراهٌل قلة تتساوي

 .نعلال  و زٌادة دول المناقشة موضوع

 ٌدد   ل ٌلفض   والحجج، األدلة الداحـل ٌسوق عندما

ًَ  و ل قوة، األقـ  داألدلة  األقوى، داألدلة ٌنته
 . فكار  عرك فً متدرجا  
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 عدم اكثار الدراهٌل

 شزٗغ اطي٘ة اىزطبئو اىجبٍؼٍخ



 والعبع الجزم عل دا دتعاد البالب ٌولً      
 ، نتابج الً ٌتول   و ، آراء مل ٌددٌ  فٌما
   با و  وقد : مث  الفاظا   ٌست دم ف 

  لفاظا   ٌست دم وإنما و عتعد واجزم و لوب
 وعسً ال وٌددو الظل و ؼلب و ظل  لع  مث 

 مستمر تبور فً العلم ألل سدق مما وٌظهر
 .الؽد فً  بأ  ٌثدت قد الٌوم لحت  نؤكد وما
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 ا دتعاد عل الجزم والعبع

 شزٗغ اطي٘ة اىزطبئو اىجبٍؼٍخ



 األطبىٍت األدثٍخ اىَشخزفخ

تتسييييدب األسييييالٌب األددٌيييية المز رفيييية •
ا سييييييييييتعارات : مثيييييييييي –والمتأنعيييييييييية 

والتشدٌهات والتعدٌرات ا لب حٌة فً 

احيييدال نيييوع ميييل ا ردييياك وقلميييا ٌيييتم 
 است دامها فً كتادة األدحال العلمٌة
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 شزٗغ اطي٘ة اىزطبئو اىجبٍؼٍخ



 عدم الً ٌعود  الذي المدالؽة اسلوب مل الداحل ٌلحذر
 وفتشت ، كثٌرة كتدا   قر ت – مثا  - ٌكتب ما فً العلد

 كتادا  جد فلم العالم مل م تلفة منابق فً المكتدات

 .العضٌة هذ  عالج

تجنُّب ا عتداد والف ر، فهما ٌتركال  ثرا  سٌبا  فً •
 .المتلعً

الدسابة واإلٌجاز  فض  السد  لتولٌ  األفكار دونما •
 .لدس  و تشوٌش 
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 الحذر مل اسلوب المدالؽة

 شزٗغ اطي٘ة اىزطبئو اىجبٍؼٍخ



 دبالب ٌفترك ما ادرز مل والرلانة األدب وحسل التواضع

 لذلك وٌناقش وٌعل  ٌحل  وهو د  ٌتحلً  ل العلٌا الدراسات

 ما والم ابب المتكلم ضمٌري استعما  ٌتحاشى  ل علٌ 

 الً  للت ٌعو  و  ونري و ري ونحل  نا ٌعو  ف    مكل

 الً اضبر ما وإذا ذلك ونحو كذا علً  وافق و  كذا

 والتواضع الجم األدب فعلٌ  ا سالٌب هذ  دعك است دام

 قد متللدة مواقؾ الً فٌضبرهم ، مناقشٌ  ٌستفز   حتى

  . البالب علً تؤثر
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 تحاشً استعما  ضمٌري المتكلم والم ابب 

 شزٗغ اطي٘ة اىزطبئو اىجبٍؼٍخ



 نرى،  رى، نحل،  نا،) المتكلم ضمٌر است دام تجنُّب      

 واألفض  الم ابب، ضمٌر ودالمثـ  (الخ... إلى توللت

جد، :للمجهو  المدنً الفع   و الؽابب، ضمٌر است دام  ول
د استلنتج، دِّ  .حل

 ، الداحل قام وا لوب ( قمت – اجتهدت) الم ابدة تاء وجود

 .الداحل اجتهد

   ( دراسات  جد لم ) جازمة عدارات است دام

 الجمع لٌػ است دام
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 ضمٌري المتكلم والم ابب  استعما تحاشً 

 شزٗغ اطي٘ة اىزطبئو اىجبٍؼٍخ



 مع تكول وهً عنوال  ي تحتاج   دذاتها قابمة وحدة الفعرة•
 . الوحدات مل ؼٌرها

 قلٌرة و  جدا   بوٌلة تكول ال ٌندؽً ف  متوسب بو  للفعرة•
 .بولها عل معدو    قلرها كال وال جدا  

 ذلك ددء عند فراغ ٌترك و ل جدٌد دسبر فعرة ك  تدد  ال•
 السبر

   الفعرة انتهاء عند نعبة توضع ال•

 المتروك الفراغ مل قلٌ     وسع فراغ فعرتٌل ك  دٌل ٌترك ال•
 .الواحدة الفعرة فً السبرٌل دٌل
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 الفعرات   

 شزٗغ اطي٘ة اىزطبئو اىجبٍؼٍخ



 ٌجمع العلمٌة المادة جمع مرحلة فً البالب    

 ال علٌ  الكتادة عند ولكل ٌد  علٌ  تعع ما

 مبلوب ؼٌر هو وما مبلوب هو ما دٌل ٌمٌز

 للدحل
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 عدم الحشو والتكرار 

 شزٗغ اطي٘ة اىزطبئو اىجبٍؼٍخ



 اىذقخ فً اختٍبر األىفبظ

ى  ل الداحل على•  األلفاظ ا تٌار فً الدقة ٌتو  

 فً المدالؽة عـدم وٌجب المعام، تناسب التً

   جدا ، كثٌرة :مث  مبابة، تعدٌرات است دام

 الكتادة مل لٌست إنها حٌل الخ، ... لها حد

 .شًء فً العلمٌة
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 شزٗغ اطي٘ة اىزطبئو اىجبٍؼٍخ



 ػالٍبد اىتزقٌٍ 

العناٌيييييية الكافٌيييييية دع مييييييات التييييييرقٌم، •

ودوضييعها فييً مواضييعها اللييحٌحة، إْذ 

هذا جانب  ساسً فً وضو  الليٌاؼة، 

 .والدعد عل الوقوع فً اللدس
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 شزٗغ اطي٘ة اىزطبئو اىجبٍؼٍخ



علً البالب ال ٌعلم ال حجم الرسالة   قٌمة ل  وان  لل ٌنا  شٌبا  
د ونوعٌة معنى الدحل ، تعدٌرٌا  علً حجم الرسالة فجودة وتفرُّ

 .ومدنا ، هً األهم

ال رسالة لؽٌرة الحجم نعٌة مل الحشو افض  مل رسالة ض مة 
 .الحجم   ٌفٌد الموضوع

 
ميييابتٌل ( ٕٓ٘)الحيييد األعليييى لليييفحات رسيييالة الماجسيييتٌر هيييو 
ث ثمابية ( ٖٓ٘)و مسٌل لفحة، و بروحة الدكتورا  فً حدود 

و مسييٌل لييفحة، و  ٌييد   فييً هييذا العييدد النلييوص المحععيية 
 .والم حق
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 ٌ تلؾ مل جامعة إلى ا رى الرسالة حجم 

 شزٗغ اطي٘ة اىزطبئو اىجبٍؼٍخ



ٌجييب الحييذر مييل ا سييتبراد فانيي  ٌفكييك الموضييوع وٌييذهب وحدتيي  
 .وانسجام  وٌحدل قلعا  وإرداكا للعارئ

 انواع ا ستبراد

 .دال ٌضاؾ للرسالة داب لٌس وثٌق الللة دها -ٔ

وضييع فليي  فييً احييد ا دييواب لييٌس واضييح الع قيية دؽٌيير  مييل  -ٕ
 .الفلو 

ضيافة فعيرة او فعيرات او جملية او إا ستبراد فيً ثناٌيا الحيدٌل ٌ -ٖ
 .جم    ٌتبلدها الهدؾ الذي ٌحاو  البالب الولو  الٌ 

ي إلييى ال ييروج عييل الموضييوع  ا سييتبراد الزابييد عييل الحييد، قييد ٌييؤدِّ
ٌلحِدل  ل   فً التسلس  المنبعً للموضيوع، مثي  إضيافة  ومل ثم 
جمليية  و فِعييرة   ٌتبلدهييا الموقييؾ،  و إضييافة فليي    ع قيية ليي  

 .دالموضوع
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 الحذر مل ا ستبراد

 شزٗغ اطي٘ة اىزطبئو اىجبٍؼٍخ



 ، ما ش ص الً رسالت  فً الداحل اشار اذا      

 او لعد  ذكر ددول اسم  ٌذكر ال العامة فالعاعدة

 ادل وٌري ، فٌعو  ٌشؽلها، التً الوظٌفة

 وٌؤٌد اسماعٌ  علً احمد وٌمٌ  ، سب ريإلا

 عمٌد ، استاذ استعما  اما ، وهكذا .... فاٌد ٌوسؾ

 فلٌس والوظابؾ ا لعاب مل وؼٌرها ، وزٌر ،

 .الرساب  فً لحٌحا   استعما   
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 األلعاب

 شزٗغ اطي٘ة اىزطبئو اىجبٍؼٍخ



 قائمة المراجع المستخذمة في اعذاد المادة
 12/8/2015      1718http://educad.me/   
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ٍزاديخ جَغ اىَبدح اىؼيٍَخ ٗاىقزاءح ٗاىتطٌ٘ز ٗاىتأطٍض ثؼذ 

 ٍْبقشخ خطخ اىجذج اطتؼذادا ىينتبثخ 

 
 seminar ا  “المناقشة” اجراء دعد•

 ٌؽبً حتى فورا   لٌكتب العلمٌة المادة دجمع ٌدد  بالب هناك

 العراءة     مل نفس  اعداد دول المبلودة الموضوعات

  للموضوع العلمٌة ال لفٌة دعم  ٌعرؾ ما او المبلودة

 الماجستٌر بالب ٌحتاج  دما البالب اهتمام عدم او” ا ساس”

 ) جٌد دشك  وإعداد  الدحل كتادة فً تفٌد مهمة دورات مل

 موقؾ وسٌكول هزٌلة ركٌكة ضعٌفة رسالة سٌكتب البالب هذا

 مستعد  و  والمناقشٌل المشرؾ امام ومحرج ضعٌؾ البالب
  .  الدرجة علً حل  وال الداحثٌل مل النوع لهذا
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 قبئَخ اىَزاجغ اىَظتخذٍخ فً اػذاد اىَبدح
• 
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