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مقدمة
البحث العلمي

ً البحث العلمي ھو دراسة حالة معينة نظريا أو تطبيقيا أو ا�ثنين • ًمعا، بشكل ً
موجز أو موسع،�كتشاف حقيقة أو تفسير ظاھرة أو تطوير أسلوبا، وفقا 

.لقواعد علمية متعارف عليھا

Master`s)رسالة الماجستير• Thesis)   أو الدكتوراه Ph.D`s

Dissertation)  ( عبارة عن تقرير مكتوب لبحث نظري أو تطبيقي في إحدى
ة التخصصات السابق دراستھا في المقررات الدراسية التمھيدية و المساعد

وتعتبر ھذه الرسالة مكملة لمتطلبات الحصول على الدرجة . لكتابة ھذه الرسالة
.بعد ا�نتھاء من المقررات الدراسية

العقلية التي كما تعتبر الرسالة العلمية محصلة العلم والمعرفة والخبرة والتجربة •
 وتعتمد ًيخوضھا طالب الدراسات العليا، ويكون قادرا على التعبير عنھا كتابة

:الرسالة الجيدة عدة عوامل منھا ما يلي

المحاضرة الخامسة عشر

الفصل الثالث عشر
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"كتابة الشكل النھائي للبحث" 
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و ا�ط<ع المستمر في موضوع الرسالة وا�عتماد على ،  القراءات الواسعة-١
.المصادر الحديثة

لصلة   ا�لتزام بعنوان الرسالة ، والحرص على  احتوائه على ما ھو وثيق ا-٢
.بالموضوع فقط

ً التعرف على آراء الغير، وفھمھا فھما صحيحا، مع الدقة و اDمانة -٣ في نقل ھذه ً
.اHراء، وتقييمھا وليس مجرد سردھا

. الترتيب والتسلسل المنطقي للمادة العلمية-٤

. إجراء المقارنات واستخ<ص النتائج منھا-٥ 

. منطقية النتائج والتوصيات، وارتباطھا  بتحليل  البيانات-٦

:ليوتكون الرسالة العلمية مقبولة إذا توافرت فيھا شروط عدة، منھا ما ي

تطبيقية أو  أن تعالج مشكلة أو ظاھرة لھا أھميتھا من وجھة النظر العلمية أو ال-١
.ا�قتصادية

. أن تقوم على منھج علمي سليم -٢

 أن تراعي فيھا النواحي الموضوعية والشكلية-٣
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: لغة البحث وأسلوبه-١
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:.وسنتناول النقاط التالية
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:  أقسام البحث وعناوينه الرئيسية والفرعية-٣

يجب أن يبوب البحث ويقسم بشكل منطقي مقبول وواضح ويمكن 
:حصر أقسام البحث المختلفة فيما يلي

. الصفحات التمھيدية•

)صميم المادة(المتن أو النص •

. النتائج والتوصيات•

. المصادر أو المراجع التي أعتمد عليھا الباحث•

. الم�حق•
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:الصفحات التمھيدية

:وتشمل ما يلي
: صفحة العنوان•
) في الرسائل العلمية(صفحة لكتابة أسماء ا�ساتذة المشرفين والمناقشة •
. صفحة اBھداء•
.صفحة الشكر والتقدير•
:قائمة المحتويات•
في (قائمة ا�شكال والجداول والرسومات خ�ل البحث أو المستخلص •

وقد يطلب من الباحث أن يقدمه بصفة مستقلة ويعتبر )  كلمة٢٠٠حدود 
 المستخلص غير ملزم للباحث إE إذا اشترطه الجھة المعينة بقبول ونشر

.البحث مثل ذلك
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: وينبغي توافر مجموعة من المواصفات
تشخيص الجوانب التي توصل إليھا الباحث بشكل واضح عن •

 المعلومات بھاطريق المنھج الذي اتبعه وا�داة التي جمع 
.ويجب عدم ذكر أي استنتاجات E تستند على ھذا ا�ساس

اEبتعاد عن المجاملة والتحيز في ذكر اEستنتاجات واعتماد •
. الموضوعية في طرح السلبيات واBيجابيات

ان تكون لھا " أن يتم سرد اEستنتاجات في تسلسل منطقي•
"ع�قة بمشكلة وموضوع البحث وE تخرج من ھذا النطاق
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:أسلوب البحث وجمع المعلومات ويشمل: الفصل الثالث
. تحديد مجتمع وعينة الدراسة، وأسلوب اختيارھا-١
.  تحديد أسلوب جمع البيانات-٢
. تحديد ا�ساليب والمقاييس اBحصائية المستخدمة Eختبار الفروض-٤

:تحليل البيانات ونتائج الدراسة ويحتوي على: الفصل الرابع
 النتائج التي أفرزتھا البيانات-١
. نتائج اختبار فروض الدراسة، وع�قتھا بأھداف الدراسة-٢

ملخص الدراسة والنتائج والتوصيات واDبحاث : الفصل الخامس
:المستقبلية ويشمل

. وصف موجز للمشكلة وأھداف وأھمية وأسلوب البحث-١
. نتائج الدراسة التي تم الوصول إليھا-٢
ً التوصيات التي يمكن أن يقدمھا الباحث بناء على النتائج التي تم -٣

.التوصل إليھا
عرض عناوين ا�بحاث الممكنة مستقب�، والمتعلقة بموضوع الدراسة، -٤

. والتي قد تفتح مجاEت لدراسات تكون الحاجة إليھا ملحة
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الترقيم ووضع اBشارات، حيث يجب التأكد من ترقيم صفحات ) ٦ 
البحث أو الرسالة وفي مكان ثابت وموحد وأيضا ا�رقام الخاصة 
بأقسام البحث الرئيسية والثانوية أو حروف الھجاء بجانب ا�رقام 
يجب استخدام ا�رقام واBشارة في أماكنھا المطلوبة والصحيحة في 

.البحث

 وان بھاالرسومات والخرائط والمخططات حيث يجب اEعتناء ) ٧  
.تظھر في شكل واضح وموحد وأنيق

الغ�ف والتجليد، حيث يجب اختيار الغ�ف الجيد والمناسب وذكر ) ٨  
المعلومات ا�ساسية على الغ�ف الخارجي وترك مساحة ھامشية 

. كافية للتجليد
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  الشكل المادي والفني للبحث-٤
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 المبحث xxx عنوان المبحث xxx:  المبحث اDول xxxx عنوان الفصل xxxx:  الفصل الثانيxxxx عنوان الفصل xxxx: الفصل اDول 
 xxx عنوان المبحث xxx: الثاني

xxx: ًأو�

xxx: ًثانيا

١-
٢-
.أ

.ب
)١(
)٢(
)أ(
)ب(

:أو كما يلي
xxxxx عنوان الفصل xxxxx: الفصل اDول

١٠١
٢٠١

xxx عنوان ١٠١xxx  xxxxx عنوان الفصل xxxxx: الفصل الثاني

١٠٢xxx عنوان xxx

١٠٢٠٢xxx

٢٠٢٠٢xxx

١- 
٢- 
.أ

.ب
)١(
)٢(
)أ(
)ب( ١٩

 ��"��� +�"	
 �� �E��
��:

��� �� <�����  ���-�� ��"��� �� �E��
��� �#	�:
� 	� �  ������� ��� ��� �� 	�+,�� ��(���� #������ �  �6�����

	+   . ���( ��� 
(^ 	+ � ��-��� ��� 	+  ;���� �1 �/�'� $ 
$-� �����A .

� �� 	+  ;���� �1 �/�'� $  F	+  	� ���,+ ��� �  �6�����
 ���� �1 	),� ��'3 F��,+ ����( ��� 	+ � ���,+ 
9� ���

��!�� D,' ���� �1 *
�
)��� D��� F�6���� ���,+�� ���.
�����+,��� ��!�
,���� ���
,��� ����@
�� ����'!�� 	���� �  �6����� ��� 

 	�9�� � ���
�� :



٢٢

• �� ������ ����� F�
�� �; ��� �
��  �"�"�� ������� �� ��� �����
���6; F.�� �� F����� F��	� :

.١9��'���� ���'!��� ��� �&!�6��� ����
�� I(�� �1 ����� �+$( #�<'��.

.٢*��'�� �1 �9��'��� ���� 	�� ����� �+$( #���� ��� ������ 2�
���� �1 
����
��.

.٣�9��'���� 8
!�� ������ ������ #�6��4�.

.٤��"�� C���5�� Q)���� ��+��.

.٥	-� ����'��� X�)�5� 	@���� �'�!��4� : �  ��������� ��@
��� ���'����
�����!��� X�)��� 8
!��ٕ.

.٦ 
�)��� ������ ��3 7"�� ���� ��
��,��4�� �+�(�� ��<�$��� �����
�&��� ���"5�.

.٧=� 	�"� �  	�!,'4� �� ��!��4�� \��'��� ����U� ��"�� M����4� ���� ��@�
����� ����'� 	-��.

.٨ ������ 7"�� ��' �1 ;1
 �1 X
��� 	�� #������� 6�6�4� #�� . �  �+�(
�'����� 
<' ��&"� D�!� ���� 
��=�.

.٩>����� B� #"�'� ;��� �@$�� 
&<���� 
�&<��.
٢١

 مناقشة البحوث-٥

• <�� 8���
"� 4��� <�� 8���� �� ���
 �� <��� ������  �3���
���6; :

1    S ����!�� 	@��
�� �9��'� )��
���� F
���"�� F#����(
2   S ���� ��� ����� ����� 
�'������

   `"S����!�� ��
��V���� ����'�� 
• ��3 ;�V� 	�9��� ��'��� �9��'��� 7�,' a�&� �1 Q"�'�� ������ ����

��
��,��4�� ��@�=� ��� ���"5�� �9��'��� *��"� 8
!�� ��� .

٢٤

[ (�� F�6�
 �1 �
�+�(� �1 ���
 ���� �1 6�"� 4� ����� ���"�� 1���A A 	�-
.�� :

      

] (*���" ���,+ �  ���� 	+  	� ������ ����@
�� ����
�� ����'�.
b ( 
�+�(4� B)��� ����� *
� 	�= 2���� ���1 �� ��
�+�(4� 	����

�&�'�"� ���$ ���.���$ ���� .�� �!� 
�+�(4� 2����  .
c ( �� �� 4 *
�-� ��
�+�(� #��(��� 	�� � ��
+�(���� ��@�� B)� .

8�0�/�: 
 *�"'5� 	@��
�� I(��� ��6��"'5� �/���� ���
!�� 	@��
�� I(�� 2��� ��6�

���
!�� �/���� .

الصوابخطأ في بداية الجملة
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.............العام 

ف ھي الممثل الشرعي .ت.م
.............والوحيد 

منظمة التحرير الفلسطينية ھي 
......الممثل الشرعي والوحيد
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الجداول وا%شكالً:ثالثا
تظھر بعد ذكرھا مباشرة سواء في المتن أو النتائج والمناقشة، ١)

.وE توضع في آخر الرسالة

. يتم توسيط عنوان الجدول أو الشكل وسط الصفحة٢)

ًا�شكال تسلسليا لكل فصل على حدة مع ذكر رقم /ترقم الجداول٣)
:الفصل الذي يقع فيه الجدول كما ھو موضح
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م*حظاتأين يكتب؟اللغة اKنجليزيةاللغة العربية

يجوز تصغيره داخل متن الرسالة١٤١٢حجم الحرف
الجدول

كتابة المعادRت في متن ١٢١٢
الرسالة

يجوز تصغيره في 
المعادRت الطويلة

العناوين الرئيسية عريض١٤ عريض١٦

العناوين الفرعية١٥١٣

الحواشي١٢١٠

 Simplifiedنوع الخط

Arabic 

Times New Romanمتن الرسالة

متن النصسطر واحدسطر واحدالمسافة بين السطور 

الحواشيسطر واحدسطر واحد

 في TABترك مسافة سطر ونصفسطر ونصفالمسافة بين الفقرات
بداية كل فقرة

صفحات المراجعسطر واحدسطر واحدالمسافة بين المراجع

 في الجھة اليسرى٣.٥ في الجھة اليمنى٣.٥ مسافة الھامش

بقية الجھات٢.٥٢.٥
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الغــــــــــ<ف
)سم من أعلى الصفحة٦على بعد (غزة -الجامعة اPس<مية

عمادة الدراسـات العليا
كليـــة التجـــارة

(Arabic Transparent, 16-Bold)قسم المحاسبة و التمويل 

عنوان الرسالة 
)سم من أعلى الصفحة١٢على بعد (

(Arabic Transparent, 24-Bold)

اسم الطالب 
)سم من أعلى الصفحة١٤على بعد (

(Arabic Transparent, 20-Bold)

على الرسالة) أو المشرفين(اسم المشرف 
)سم من أعلى الصفحة١٨على بعد (

(Arabic Transparent, 20-Bold)

محاسبة و ًقدم ھذا البحث استكما� لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في ال"
"التمويل

(Arabic Transparent, 20-Bold)

الشھر و السنة المي<دية -الشھر و السنة الھجرية
(Arabic Transparent, 16-Bold)

٢٩
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صفحــــــــة الحـــــــــــكم
) ١٨الخط (عنوان الرسالة 

)١٨الخط (اسم الطالب 

تير أو ًتمت الموافقة على قبول ھذه الرسالة استكما� لمتطلبات درجة الماجس
)التخصص(الدكتوراه في 

) ١٦الخط (لجنة الحكم على الرسالة

اDسماء و التوقيعات 

)............مشرفا..............( دكتور-١

)............عضوا..............( دكتور-٢

)الخارج)............(عضوا..............( دكتور-٣

)............عضوا..............( دكتور-٤

) ١٤الخط(التاريخ الھجري للمناقشة 
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الغــــــــــ<ف
The Islamic University-Gaza

Faculty of Economics & Administration

Department of Accounting  and Finance (Times New Roman, 12-Bold)

TITLE

(Times New Roman, 20-Bold)

By Author

(Times New Roman. 14-Bold)

Supervised By Dr,

(Times New Roman, 14-Bold)

Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the Master (or Ph.D.) 
Degree of ---(Major Field(

Month, Year(!4xx) - Month, Year(20xx) 

(Times New Roman. 12-Bold)



٣٤

Ye (��"� �3 ����)���� 	��9=� ��@�� .
YY (��"� �3 ��
�+�(4� ��@�� .
YZ (��"� �3 ��$��� ��@�� .
YN ( ���&' ��� 	�=� 	+,�� �� 1���� ����
�� ��� #- �������

����
�� .
Y[ (B"�
��� ��@�� .
Y] (��$��� .

٣٣

).الرسائل اBنجليزية(والملخص باللغة اBنجليزية ) الرسائل العربية(الملخص باللغة العربية ) ٤
).الرسائل اBنجليزية(والملخص باللغة العربية ) الرسائل العربية(الملخص باللغة اBنجليزية ) ٥

 كلمة وأن يتضمن أھداف ٦٠٠ وحتى ٢٠٠    ويراعى في الملخصات أن يتراوح عدد كلماتھا من 
.الرسالة ومشكلة الدراسة ومنھج البحث والنتائج التي تم الوصول إليھا

:وتكون صفحة مستقلة ويكتب فيھا على سبيل المثال) إن وجدت: (صفحة اBھداء) ٦

..........."ھذه الرسالة مھداة إلى "
اPھـــداء

...إلى والدي ووالدتي وإخواني وأخواتي "
... إلى مشرفي على الرسالة 

....إلى كل من ساھم في ھذا العمل 
”اھدي لكم جميعا ھذا الجھد المتواضع مع تحية حب وعرفان

This thesis (or Dissertation) is dedicated to: وتبدأ اPھداء باللغة اPنجليزية بالعبارة التالية
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