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اضافة الى المعلومات المتوفرة حول موضوع ما وتقييم تلك االضافة للوصول الىى التيييىر  تقديم

 النتائج الحاصلة من ذلك البحث /المطلوب وحسب النتيجة 
 

 :مراحل كتابة البحث العلمي

لكتابةةةة الباةةةم العلمةةةي الرابةةةم للن ةةةر عةةةد  مرااةةةم مساسةةةية ومةةةن ا ةةة   ةةةذ  المرااةةةم مرالةةةة 
 :ما قبم الكتابة

 :ن مايلي وتتضم

إن ةةام ملةةك الكتابةةة اهولةةف و ةةو ملةةك سيوضةةو فيةةل كةةم المعلومةةا  المتعلرةةة بالباةةم : اوال
 .والمراجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو واهباةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  وذ  منهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

ايةةةم يرةةةو  : تجميةةةو كافةةةة المعلومةةةا  ذا  الثةةةلة بالباةةةم ووضةةةعها فةةةف  ةةةذا الملةةةك: ثانياااا
البااةةةم برةةةرم  اهباةةةام والمراجةةةو المتثةةةلة بموضةةةوا الباةةةم و ةةة م الرةةةرما  يرةةةو  بكتابةةةة 
ونرةةةةم المعلومةةةةا  مو اهجةةةةمام المايةةةةد  مةةةةن اهباةةةةام اه ةةةةر  وتوضةةةةو فةةةةي  ةةةةذا الملةةةةك 

ولتسةةةةهيم  ةةةةذ  العمليةةةةة يمكنةةةةي  .باةةةةم وبجوار ةةةةا يكتةةةةب مثةةةةدر تلةةةةي المعلومةةةةا  فةةةةي م 
إعطةةةةام كةةةةم باةةةةم مو مرجةةةةو كةةةةود مو رقةةةة  يةةةةت  وضةةةةعل بجةةةةوار المعلومةةةةا  المنرولةةةةة منةةةةل 
 .لسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهولة الرجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوا لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل الارةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  

بعةةةد االنتهةةةام مةةةن التجميةةةو يكةةةون الملةةةك ماتةةةو  علةةةف كافةةةة المعلومةةةا  ذا  الثةةةلة : ثالثاااا
ذا  الثةةةةلة ببعضةةةةها مةةةةن بالباةةةةم وعنةةةةد ا يرةةةةو  البااةةةةم بجمةةةةو المعلومةةةةا  المت ةةةةابهة و

 .الباةةةوم الم تلاةةةة ووضةةةعها بجةةةوار بعضةةةها الةةةبعب فةةةف سةةةيا  متثةةةم مو بترتيةةةب مولةةةف
يلةةةف ذلةةةي مرالةةةة إعةةةاد  الثةةةيااة ايةةةم يرةةةو  البااةةةم بكتابةةةة المعلومةةةا  وإعةةةاد  : رابعاااا

ثةةةيااة الجمةةةم فةةةف الملةةةك لتكةةةون جةةةا م  لكسةةةت دا  مبا ةةةر  فةةةف كتابةةةة المسةةةود  اهولةةةف 
 .للبام

 



 : بعد  ذ  المرالة تت  كتابة مسود  البام اهولف  •

الغةةةةرب اهساسةةةةي لتلةةةةي المرالةةةةة  ةةةةو من ترةةةةو  بكتابةةةةة المسةةةةود  اهولةةةةف مسةةةةت دما   •
مةةةةم وفرةةةةرا  التةةةةي قمةةةة  بتكوين هةةةةا فةةةةي ملةةةةك الكتابةةةةة المعلومةةةةا  الموجةةةةود  فةةةةي جل

المرالةةةة ال تاةةةاوم من تثةةةلء مةةةن م طةةةام الناةةةو مو الكتابةةةة بةةةم ي اهولةةةف وفةةةي تلةةة
ةةةمه ا تمامةةةي فةةةي وضةةةو مفكةةةاري فةةةي ترتيةةةب منطرةةةي وتكةةةوين  ةةةكم الباةةةم اجعةةة م جل
 .اهولي

  المراجعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة بعمليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة البااةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم يرةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو  ثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ومةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن

 :بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا تي البااةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم يرةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو  وفيهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

 .اإلم ئيةةةةةةةةةةةةةةةةةةة واه طةةةةةةةةةةةةةةةةةةام الناةةةةةةةةةةةةةةةةةةو لرواعةةةةةةةةةةةةةةةةةةد دقيرةةةةةةةةةةةةةةةةةةة مراجعةةةةةةةةةةةةةةةةةةة -1

 .المايةةةةةةةةةةةةةةةد  ايةةةةةةةةةةةةةةةر والجمةةةةةةةةةةةةةةةم والكلمةةةةةةةةةةةةةةةا  اهجةةةةةةةةةةةةةةةمام كافةةةةةةةةةةةةةةةة اةةةةةةةةةةةةةةةذك -2

 لترتيةةةةب وفرةةةةا   الارةةةةرا  ترتيةةةةب بتغيةةةةر قةةةة  ثةةةة  عنوانةةةةا   paragraphفرةةةةر  لكةةةةم ضةةةةو -3

 .المنطرةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي العنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاوين

 مم ئةةةةةي مةةةةةن 3-2 علةةةةةف المرالةةةةةة تلةةةةةي فةةةةةي الباةةةةةم عةةةةةرب ميضةةةةةا   المهةةةةة  مةةةةةن -4

 ستسةةةةا   ايةةةةم الباةةةم  لغةةةةة برواعةةةةد علةةة  لةةةةديه  مةةةةن مو الباةةةم بموضةةةةوا المت ثثةةةين

 .البام جود  مياد  في مفكار  

 

 طريقة ادارة البحث ومعالجته

 ااثائيااما ان يكون البام نظريا او عمليا او نظريا وعمليا او 

 :هيكل البحث

 :يتكون البحث من االقسام التالية 

والةةةةةذ  يجةةةةةب ان يكةةةةةون م تثةةةةةر واضةةةةةء يعكةةةةةس ماتةةةةةو  :  Title)) العناااااوان •

  .البام

و ةةةةةو   ثةةةةةة للباةةةةةم والةةةةةذ  يبةةةةةين فيةةةةةل طريرةةةةةة ادار  : (Abstract)الملخااااا  •

 .المطلوب دراستها والنتائج المست لثة ومرارنة للنتائجالبام والنراط الباثية 

تاةةةدد   كلمةةةا  مهمةةةة ( 5-3)كلمةةةا  عةةةدد مةةةن :  (Key words) مفتاااال البحاااث •

 . ذ  الكلما  ا   مايد م ضمن البام وتعتبر ك اك لمدلوم البام 

اسةةةتعراب للموضةةةوا وا ميتةةةل ومةةةات  التوثةةةم :  (Introduction)مااادخل البحاااث •

 .    م الباماليل وتردي  ماسيت



ان كةةةةان الباةةةةم نظةةةةر  فعليةةةةل ان يرةةةةد   Theoretical part):)الجانااال الن اااار   •

 .التاليم النظر  للبام واست دا  المعادال  المست رجة للام وايجاد النتائج

يةةةت  اسةةةتعراب المعةةةادال  التةةةي تاكةةة  الباةةةم ويكةةةون  ةةةذا ضةةةمن : المعةةةادال  الااكمةةةة* 
 . الجمم النظر  

ان كةةةةةةان الباةةةةةةم عملةةةةةةي فعليةةةةةةل : Experimental part)) الجاناااااال العملااااااي  •

اسةةةةتعراب المنظومةةةةة المثةةةةممة والمثةةةةنعة لهةةةةذا الغةةةةرب واسةةةةتعراب ل جهةةةةم  
تثبيةةةة  الرسةةةةو  )المسةةةةت دمة فةةةةي الااةةةةق والريةةةةاس ودقتهةةةةا واسةةةةتعراب النتةةةةائج 

 (.والثور الضرورية 

 مةةةةذكور كمةةةةا العملةةةةي فالجانةةةةب والعملةةةةي النظةةةةر  بةةةةين المماوجةةةةة ي ةةةةتمم الباةةةةم كةةةةان اذا

 الجةةةا م  البةةةرامج اسةةةت دا   ةةةو بةةةالنظر  يسةةةمف بمةةةا يعةةةمم االايةةةان مةةةن كثيةةةر وفةةةي سةةةابرا

 عمةةةةةم لسةةةةةير م طةةةةةط وتثةةةةةمي  المسةةةةةت دمة للبةةةةةرامج توضةةةةةيء. ) اال تثةةةةةاق ضةةةةةمن

 (.البرنامج

يةةةةت  اسةةةةتعراب النتةةةةائج :  Results and Discussion))النتاااااال والمناق ااااة  •

والنظةةةر  مةةةث  ووضةةةو الجةةةداوم والرسةةةو  ومناق ةةةتها ومرارنةةةة النتةةةائج بةةةين العملةةةي 
 .والبيانا  

 .و ي استعراب البرم وا   النتائج العتماد اConclusions):)االستنتاجات  •

يةةةةت  ادرام المثةةةةادر التةةةةي اعتمةةةةد  بالباةةةةم واسةةةةب : References))المصااااادر  •

 . الضوابط المعتمد 

 :مالح ات مهمة

و نةةةةاي باةةةةوم تعتبةةةةر   ثةةةةااة ( 25-15)عةةةةدد ثةةةةااا  الباةةةةم االعتيةةةةاد  بةةةةين  •
 .ثااا  ( 11-6)قثير  عدد ثاااتها بين 

فةةةي مةةةتن الباةةةم  نالةةةي نرطةةةة باثيةةةة المطلةةةوب التماةةةور اولهةةةا مةةةن  ةةة م عمةةةم  •
 .مسء ل دبيا  السابرة للوقوك علف تلي النرطة

 .ضرورة اجراء عملية االستالل خالل تنفيذ فقرات البحث وعند نهاية البحث  •


