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أجزاء البحث الرئيسة :
السؤال
لماذا ( المشكلة المدروسة )
كيف ( دراسة المشكلة)
ما هي ( النتائج )
ما معنى ( تفسير النتائج )

الجواب
الدراسة المرجعية
المواد والطرائق
النتائج
المناقشة

عناصر البحث الرئيسة :
 صفحة العنوان  ( title page,مختصرا يصف الدراسة بدقة)

تقسم إىل فصول.......

 الملخص  (abstractموجز قصير عن الدراسة)
 المقدمة  (introductionصفحة واحدة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعنوان)
 أدبيات الدراسة (الدراسة المرجعية )  Literature Reviewمعلومات سابقة و مراجعة األبحاث السابقة المماثلة تنتهي بفقرة تحتوي
على عرض لمشكلة البحث وأهميته وأهدافه
 المواد والطرائق ( )material and methodsمنهجية الدراسة كاملة
 النتائج  :resultsعرض كامل النتائج مرفقة باألشكال والجداول المناسبة
 المناقشة  : discussionتفسير النتائج التي حصل عليها الباحث وتقييمها بالمقارنة مع نتائج أبحاث سابقة
 الخاتمة Conclusion
 المراجع references

 مالحق  , Appendicesتتضمن جداول أو اشكال أو مخططات اضافية ................

صفحة العنوان
شعار اجلامعة
اجلمهورية العربية السورية
اسم اجلامعة
الكلية
القسم
طبيعة البحث( مشروع خترج  ،رسالة ماجستري  ..دكتوراه)
العنوان (يف املنتصف) وباللغتني
اسم الباحث ولقبه
اسم االستاذ /االساتذة املشرفني مع لقبهم العلمي

التاريخ

فهرس المحتويات

فهرس األشكال
فهرس الجداول
الملخص باللغتين العربية واالنجليزية

صفحة الملخص

كتابة كلمة ملخص في منتصف الصفحة باالعلى

ﻛﻠﻣﺎﺕ ﻣﻔﺗﺎﺣﻳﺔ  :ﺗﺗﺿﻣﻥ ﻣﻥ  6-4ﻛﻠﻣﺎﺕ
key words

كتابة ملخص بحدود  200-150كلمة تتضمن عرض
الهدف من البحث و منهجية الدراسة وعرض موجز
ألهم النتائج التي حصل عليها الباحث مع استنتاج عام
اسلوب الكتابة يجب أن يكون موجز ومختصر ودقيق
بذات الوقت ،وباستخدام الفعل الماضي ودون ذكر
للمراجع
الملخص يعرض في صفحة لوحده

المقدمة
تلخص بصورة موجزة وبوضوح هدف الدراسة وسبب اختيار الباحث لها وأهميتها  ،تعرض الفقرات من المشكلة حتى
الحل  ،تستخدم زمن الفعل المضارع
التنسيق العام

يجب ان تتضمن كل صفحة على عنوان يوضع ضمن رأس الصفحة  page headerفي أقصى اليسار و ايضا ً
يجب ترقيم الصفحات جميعها  ،يبدأ الترقيم اعتباراً من صفحة الملخص وتعطى ارقام التينية لكل الصفحات التي
سبقتها
يجب أن تكون المسافة بين االسطر مضاعفة  double-spacedدون ترك مسافات بينها .والهوامش ”1
الخط باللغة العربية 14 Simplified Arabic

الخط باللغة االنجليزية 10-12pt. Times New Roman

الدراسة المرجعية
•

الفيتامينات هي مركبات عضوية ضرورية للحياة[ ............................ ،مرجع]

•

أكدت عدة أبحاث أنه دون وجود فيتامين د بكمية كافية ال يستطيع الجسم امتصاص الكالسيوم المتوفر في الغذاء إال
بنسبة ،10-15%كما أنه اليستطيع امتصاص الفوسفور إال بنسبة  60%فقط [ .....................مرجع]

•

بأن [ .....................................مرجع /مراجع ]
وقد أظهرت معظم الدراسات ّ

•

ُيالحظ مما تقدم عرضه أهمية ..........................

المواد والطرائق

الهدف من هذا الفصل هو وصف منهج العمل وبدقة كاملة وبالتفصيل  ،كي
يتمكن الباحثين من اعادة العمل والحصول على نتائج مشابهه أو مماثلة
يستخدم زمن الفعل الماضي
يتضمن عناوين فرعية
تجنب الخلط مع النتائج
يجب توضيح المواد واألجهزة المستخدمة مع ذكر الشركة المصنعة (بلد المنشأ)
ذكر أنماط االختبارات التحليلية أو االحصائية المستخدمة
مراحل اجراء العمل

النتائج
يعرض فصل النتائج جميع النتائج والبيانات التي حصل عليها الباحث دون محاولة لتفسيرها أو تبريرها
تعرض النتائج بهيئة أشكال بيانية ومخططات وجداول ...

تعرض النتائج وفق مراحل العمل التي تمت
النتائج السلبية هي نتائج ويجب عرضها وعدم اهمالها

ُيشكل فصل النتائج لب البحث
يجب عدم ذكر تفاصيل الطرق التي استخدمت للحصول على النتائج حيث تم ذكرها في الفصل السابق

ال يحتوي هذا الفصل على مراجع
يستخدم زمن الفعل الماضي

المناقشة
يتضمن فصل المناقشة تفسير النتائج التي حصل عليها الباحث
ويعرض كيف تلك النتائج منسجمة مع نتائج أبحاث سابقة أو غير منسجمة مع بيان السبب
فرصة لبيان براعة ومهارة الباحث في التحليل واالستنتاج والتقييم

زمن الفعل يكون مضارع للمعارف المؤكدة والمعروفة سابقا
وماضي للنتائج الحديثة (نتائج الباحث نفسه)

الخاتمة

يختتم فصل المناقشة بفقرة تعرض االستنتاج  /االستنتاجات التي توصل إليه الباحث
ويعد فرصة لتبرير اقتراح البحث لذلك  ،يجب صياغة الفكرة بوضوح ودعمها وفقا لنتائج الدراسة
يتم فيها عرض ملخص للفكرة الرئيسة من البحث وتظهر أبرز النقاط التي توصل اليها

المراجع

• توضع كلمة المراجع في صفحة مستقلة وفي منتصفها في األعلى
• يكون الفاصل بين كل مرجع مسافة مضاعفة
• يتبع في كتابة المراجع طريقة واحدة فقط ويجب عدم استخدام أكثر من طريقة

• يجب ان تكون جميع المراجع المدرجة في القائمة صحيحة لكل مصدر و دقيقة
• كلما كانت نسبة المراجع حديثة كلما ازدادت موثوقية العمل وارتفع تقييمه

الجداول

)1,2,3……..( ترقم الجداول بأرقام عربية
يوضع عنوانا ً لكل جدول أعاله وبسطر منفصل
يوضع لألسفل من الجدول المرجع الذي أخذ عنه الجدول
Table 1: Internet users in Europe
Country

Regular Users

France

9 ml

Note: The data are adapted from “The European Union and
Russia” )2007). Retrieved from http://epp.eurostat.ec.europa.eu

األشكال

)1,2,3……..( ترقم األشكال بأرقام عربية
يوضع لكل شكل عنوانا ً أسفله يوضحه بصورة موجزة
يكتب المرجع الذي أخذ عنه الشكل
Figure 1. Internet users in Europe. Adapted from The European Union and Russia:
Statistical comparison by Eurostat Statistical Books, 2007,
Retrieved from
http://epp.eurostat.ec.europa.eu

