
     

 

 

 جامعة البحرين 

 عمادة الدراسات العليا

 

 

 

 األطروحات العلمية  كتابة دليل

 جامعة البحرينفي 

 

 

 

 

 

 

 مملكة البحرين

4102 

 



 2                     .ياعلال تسارادال ةدامع ،كتابة األطروحات العلمية بجامعة البحرين دليل 

 جامعة البحرينفي دليل كتابة األطروحات العلمية 

 

 مقــدمـة:

البحث العلمي هجد دؤوب وخملص يف دروب املعرفة اإلنسانية املمتدة عرب ادلهور 

اذلا  ن  للال التصصي  لبع  نسال  الع،م، وو ل   ابالارتقاء صاحبه صور، وحياول والع

وتقوم روح البحث عىل احليدة واملوضوعية والزناهة  بع  نشالكته، يف خمتلف الفروع.

ومتتاز اجلانعا  العريقة  الشديدة )بعيداً ع  األهواء والتعصب واألحاكم املس بقة(.

ابلبحث العلمي ااذلي يسهم يف تقدم اجملمتع وازدهاره ن  هجة،  واملتقدنة بعنايهتا الشديدة

 ويص  اجلانعة واجملمتع بسائر اجلانعا  واجملمتعا  ن  هجة وخرى.

وتعد الرسال  واألطرولا  العلمية اجلانعية )دلرجيت املاجس تري وادلكتوراه( ن  ومه 

ها العنرص األمه يف إشاعة امل  نا  العلمي يف اجلانعة، روافد البحث العلمي، كام ميك  عد 

 وهو املنا  ااذلي ينبغي ون يعيشه الطلبة ووعضاء هيئة التدريس يف رلاب جانعاهتم.

اخلربة اللازنة لأللذ ع  املؤلفني  طالب ادلراسا  العلياوهتدف هذه الرسال  إىل إكساب 

كنه ن  واملصن فني، ونعرفة نناجه كتهبم ونوسوعاهتم، إىل جانب إكسابه املهارا  اليت مت 

ادلكتوراه ون املاجس تري وو ية البحث والكتابة والتصنيف.  ويفرتض يف وطرولة ص ان

 تكون إضافهتا للمعرفة نمتزية وو ذا  شصن، وخباصة يف نتاجئها وو وحاكهما وتوصياهتا.
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 :General Regulationsالعامة  األحكام

 ن  لال بصي جيوز ال  ون  مث فإنه الطالب، هجد متث  األطرولة :األطرولة كتابة (1

 لال ويف اكنلها، وو األطرولة ن  جزء لكتابة نا هجة إىل الطالب يعهد ون األحوال

 ، كام يعد يفالعلمي البحث ألللاقيا  ننافياً خمالفاً للقانون و  العم  يعد ذكل ثبو 

 تصدييب، نظايم إلجراء للخضوع صاحبه رضيع  و  الغش، وعامل ن  العلمية األعراف

 .اجلانعة ن  الفص  إىل يؤدي ون ميك 

 ن  وجزاء وو مع  عرض للال ن  الفض  عىل احلصول هو: Plagiarism الانتحال (2

 للقانون خمالفاً  يعد وااذلي ،األطرولة اكتب وعامل ن  وهنا عىل آخري  وشخاص مع 

 وميك  تصدييب، نظايم إلجراء للخضوع صاحبه ويعرض واألللاقية، األاكدميية واألعراف

 :ابآليت الالزتام نراعاة جيب ون  مث .اجلانعة ن  الفص  إىلذكل  يؤدي ون

 حمفوظة نادة تضمني لاةل يف: آخر ملاكلك  نادة لتضمني املُس بق الترصحي -و

 عىل نس بقاً  احلصول الطالب عىل جيب األطرولة، يف آخر ملاكلك  احلقوق

 نأل تضميهنا، هل يتس ىن حىت املادة لهذه األصيل املاكل ن  نكتوب ترصحي

 قانون لبنود الطالب وجتاوز انهتاك يعين الترصحي هذا عىل احلصول عدم

 للمساءةل الطالب ويعرض ،السارية والطبع واملُصنفا  الفكرية امللكية حقوق

 يرتتب قد قانوين إجراء وي ع  نس ئولية وية اجلانعة تتحم  وال القانونية،

 .األنر لهذا الطالب جتاه  عىل
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 البياان  مجيع توثيق الطالب عىل جيب :املعلونا  رنصاد بتوثيق الالزتام -ب

 وذكل معهل، ن  ليست واليت وطروحته يف الواردة والاقتباسا  واملعلونا 

 ألن املُتبع، الببليوغرايف التوثيق ابس تخدام األصلية نصادرها وتوضيح ببيان

 .األطرولة ورف  للمساءةل الطالب يعرض بذكل الالزتام عدم

املعلونة نع  قصار ن  السه  نسخ ولص :البحث اإللكرتونيةفر وسال  انع تو  -ج

خري  ذكر املؤلف واإلشارة إليه، ولك  ال جيوز ون يكون جحم النسخ ن  اآل

 .، وإال مت اعتباره ننتحلاً %11بصكرث ن  

 

عىل الطالب يف لال نرش وطروحته يف كتاب وو يف جمةل علمية ون  :نرش األطرولة  (3

وو البحث هو وطرولة نوقشت يف جانعة البحري ، نع  يشري إىل ون وص  الكتاب

 ذكر امس املرشف.
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 :ومواصفات األطروحة اإلطار العام

يراعي الاختصار والرتكزيزي  ، وونون يتلاىف اإلسهاب واحلشو والتكرارالطالب عىل  (1

 الكيف وليس المك.عىل 

ة جلنزيإىل  وم ابإلجنلزييزية، وسسزي،مبلغة سلمية سزيواء واكنزيت ابلعربيزية  األطرولةتكتب  (2

 وكزيذكل سسزي،م النسزيخة ،اإلنلاليزية واملطبعيزيةو ن  األخطزياء النحويزية  املناقشة لالية

، ويتحمزيزي  املرشزيزيف عزيزيىل الشزيزيطب وونزيزي  األخطزيزياء  لاليزيزية األطرولزيزيةالهناليزيزية نزيزي  

 .األطرولة التثبت ن  سلانة اللغة يف األطرولة

لزييزية فزيا ال جيب ون حتتوي األطرولة عىل نلخص ابللغة العربية وآخر ابللغة اإلجن (3

 .لكمة للملخص الوالد( 011)يف لدود  يزيد ع  صفحة والدة للك نهنام

يكتزيزيب عنزيزيوان األطرولزيزية وامس الباحزيزيث واملرشزيزيف عزيزيىل األطرولزيزية والتزيزيار  عزيزيىل  (0

 (.1)منوذج رمق ابللون ااذلهيب بطريقة احلفر الغلاف األنايم لألطرولة 

ناجسزي تري وو دكتزيوراه( نوعهزيا )عنزيوان األطرولزية، و يكتب عىل كعزيب األطرولزية  (5

 .ابللون ااذلهيب بطريقة احلفر وامس الباحث والتار 

ة اكنةل ويوضزيع الاختصزيار بزيني قوسزيني،  (6 تكتب الاختصارا  عند ورودها ألول نر 

 Food and Agriculture مفزيثلًا إذا ورد  ننظمزية األيذيزية والزراعزية ادلوليزية

Organization     ( :  فيكتزيزيزيب اختصزيزيزيارها اكلتزيزيزياFAOمث ،) يسزيزيزي تخدم 

الاختصزيار فقزيزي  يف املزيزيرا  اللاحقزية دون وضزيزيعه بزيزيني قوسزيني، عزيزيىل ون يوضزيزيع يف 

   قامئة ابخملترصا  الواردة فهيا. األطرولةنقدنة 
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 يكتب فيه عنوان الفص  وحمتوايته األساس ية. يلافحيدد للك فص   (7

 21يكزيرر عنزيوان الفصزي  يف بدايزية الصزيفحة نزي  الفصزي  يف وسزي  الصزيفحة خبزيزي   (8

Bold. 

 )يسار(. ن  احلافة الفقرا  تدل  مبقدار والد س نتميرت إىل ادلال لك  بداية (9

ال تزيزيرتك نسزيزيافة بزيزيني اللمزيزية والنقطزيزية الزيزييت تلهيزيزيا، كزيزيام ال تزيزيرتك نسزيزيافة بزيزيني اللمزيزية  (11

 والفاصةل اليت تلهيا.

نقتبسة دون اإلشارة إىل املرجع ااذلي مت الاقتباس ننه، والصزيفحة  وي فقرةال ترتك  (11

 هبا. وو الصفحا  املرتبطة

، يف قامئة املراجزيع نرتبزية وايزيداًي حسزيب امس العزيالةل للمؤلزيفنراجع الانرتنت تكتب  (12

 نثال:

Aldoseri, R. (2001). Performance assessment in schools. Journal of 

Educational Psychology. Retrieved from www.jep.net/v217 

ار، مفزيثلًا: )السزيعيدي( يرتزيب يف وضع الزيزي يف الاعتبزي مهجالياً، نع عدترتب املراجع  (13

 .حرف السني وليس األلف

كصفحا  اكنزيةل نزيثلًا، وال يتكزيرر طويةل ال يمت الاقتباس ن  املرجع الوالد فقرا   (10

تزيزيد مجزي  الاقتبزياس يف  وال، وجيزيب نزيرا  5الاقتباس ن  نفس املرجع وكرث ن  

 .%11لك األطرولة بصكرث ن  
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، بعد ننح ادلرجة العلمية األطرولة نسخ جمدلة ن  11يقوم الطالب بتسلمي  (15

يش مت  عىل التقرير الهنايئ لألطرولة نع  (CD) قرص ندنجابإلضافة إىل 

 النسخة الهنالية املطبوعة، وذكل بعد إجراء اكفة التعديلا  املطلوبة.

 يمت الالزتام مبوعد سسلمي األطرولة حس امب يمت الاتفاق عليه نع املرشف، ويف لاةل (16

التسلمي يف املوعد املقرر جيوز اس مترار العم  يف األطرولة يف  ختلف الطالب ع 

 لدود املدة القانونية املتبقية للطالب بعد إبلاغ املرشف خطياً بذكل.

عىل الطالب إجراء اكفة التعديلا  املطلوبة عىل األطرولة بعد نناقش هتا حسب  (17

، يف لدود يلواملمتح  ادلال نا تقرر يف املناقشة، وذكل ابلتنس يق نع املرشف

، وإال سيمت تصلري ننح ادلرجة للطالب ندة ال تزيد ع  شهر ن  اتر  املناقشة

 .ملدة فص  درايس اكن 
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 الورق

 ابي  اللون

  A4×21.0    29.7   املقاس

 GSM 80 السمك

 الطباعة

 ذا  جودة عالية اجلودة

 عىل وجه والد الصفحا 

 عىل وجه والد الغلاف

 Laser or Inkjet التقنية

 عدد اللام 

األطرولة 

 النظرية
 لكمة 810111يف لدود 

األطرولة 

 العملية
 لكمة 010111يف لدود 

خصالص 

صفحا  

 املنت

 الهوانش

 مس 3017الميني  -

 مس 3017اليسار  -

 مس 2050وعىل  -

 مس 2050وسف   -

 الرتقمي 

ة بزيزيدون وقزيزيواس، تزيزيرمق األطرولزيزية يف وسزيزيف  ننتصزيزيف الصزيزيفح (1

تقزيدير ال شزيكر و ال صزيفحا  بعزيد  1ابلرمق ترقمي األطرولة بدو ي و 

حروفاً وايدية بطريقة )وايد هزيوز: و اليت تصلذ تواي  امل وقوامئ 

 ب ج ......(.
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 ويلفة الفصول حتسب يف الرتقمي ولك  ال يظهر علهيا الرمق. (2

 .امللاحق ال ترمق، ويتوقف ترقمي األطرولة بهناية املراجع (3

الص خص

 النص

 نوع اخل 

 Simplified (SA)  ن  نوع خب ابللغة العربية تكتب األطرولة 

Arabic الزيزي الغزيانق والعنزياوي  ابخلزي    ،  النوع العزيادينBold ،

 Times، فيمت اسزي تخدام خزي  نزي  نزيوع  للغة اإلجنلزييةابونا 

New Romans. 

 وسود لون اخل 

 Regularعادي  من  خ  املنت

من  خ  

 وي العنا
 Boldيانق 

 جحم اخلطوط

 :اآليتيكون جحم اخل  عىل النحو 

 21عنوان الفص  خ   -

 18عنوان فرعي كبري جحم  -

 16عنوان فرعي صغري  -

 10النص نفسه  -

 12امللخص  -

املسافة بني 

 األسطر

يف لزيزياةل  (Single Space)تزيزيرتك نسزيزيافة والزيزيدة بزيزيني السزيزيطور 

 Simplified Arabicاألطرولا  املكتوبة ابللغة العربية خب  

يف لزيزياةل  (Space 1.5)بزيزيني السزيزيطور ونصزيزيف تزيزيرتك نسزيزيافة و 

 Times Newاألطرولزيزيا  املكتوبزيزية ابللغزيزية اإلجنلزييزيزية خبزيزي  

Romans 
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الص خص

 النص

 Justifiedنس تو ن  اجلهتني  تنس يق الفقرا 

تنس يق عنوان 

األطرولة 

وعناوي  

 الفصول

 Centeredيف الوس  

تنس يق العناوي  

 الفرعية
 Aligned to the right نس تو ن  الميني

 الغلاف التجليد

نقزيوى يمت التجليد ابس تخدام طريقة التجليد ابلصزيم  ويزيلاف 

 وسزيزيودألطرولزيزيا  املاجسزيزي تري، ويزيزيلاف نقزيزيوى  وزرق قزيزيامت

 .ألطرولا  ادلكتوراه

 وجيزيب ون ،األطرولزيةدالزي  لزيلك نهنزيا ترمق اجلداول والرسونا  بشلك نتسلسزي   (1

وال  ،نبزياةًة بعزيد ذكرهزيا يف النتزيامل واملناقشزية والرسزيونا  واألشزياكلتظهزير اجلزيداول 

 .األطرولةجيوز وضعها يف هناية 

وجيزيب  ،الرمس يف وسزيفهلالشلك وو ويكتب عنوان  ،كتب عنوان اجلدول يف األعىلي  (2

 .احلالتني نعرباً ع  حمتواه ون يكون  العنوان يف

 نثال: ، لكمة رمق يكتب رمق اجلدول دال  القوس بدون (3
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 (1جدول )

 توزيع وفراد العينة عىل نتغري اجلنس

 النس بة املئوية العدد اجلنس

 6101 61 ااذلكور

 0101 01 اإلانث

 111 111 اإلجام 
 

إذا اكن عنوان اجلدول يتكون نزي  وكزيرث نزي  سزيطر فيتزيب كتابتزيه عزيىل شزيلك هزيرم  (0

 نثال:، نقلوب

 (2جدول )

للتعرف عىل دالةل الفروق بني  One Way ANOVAاأللادي نتامل اختبار حتلي  التباي  

 الليا  يف نتغريا : الصحة النفس ية ونس توى الطموح والثقة ابلنفس

 وااذلاكء الوجداين

 ، نثال:يكتب عنوان الشلك ورمقه وسف  الشلك (5

 

 (1شلك )

 نقارنة توزيعا  نتامل الطلبة ايانعة البحري  ابلنظانني األورويب واألنرييك

 

 ذ ورقام األشاكل ترتيباً خمتلفاً ع  ورقام اجلداول.تصل (6
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صفحة العنوان )يتكرر نفس الغلاف نرة وخرى عىل ورق وبي  عادي، منوذج  (1

 (.1رمق

 (.2صفحة الاعامتد ن  قب  جلنة التحكمي )منوذج رمق  (2

 .لكمة 011، وو نلخص األطرولة ابللغة العربية فا ال يزيد ع  صفحة والدة (3

 : خمترصة وحمددة.(Dedication) اإلهداءصفحة  (0

 .(Acknowledgement)صفحة الشكر والتقدير  (5

 .(List of Content)( 3قامئة املتواي  )الفهرست( )منوذج رمق  (6

 .(List of Tables)قامئة اجلداول  (7

 .)إن وجد ( قامئة األشاكل (8

 ننت األطرولة. (9

 .(Conclusion & Recommendations)اخللاصة والتوصيا   (11

 املصادر واملراجع. (11

 امللاحق. (12

 .لكمة 011وو  نلخص األطرولة ابللغة اإلجنلزيية فا ال يزيد ع  صفحة والدة (13

بزينفس طريقزية صفحة العنوان ابللغة اإلجنلزييزية نزي  اجلهزية األخزيرى نزي  األطرولزية ) (10

 (.0منوذج رمق  –العنوان ابللغة العربية 
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 التربية الرياضية، والعالج الطبيعي .0

 اآلداب: تخصصات: علم النفس، علم االجتماع، اإلعالم والسياحة والفنون .4

 ترتيب الفصول

أواًل: عنوان 

 األطروحة:

 

 عنوان البحث:نواصفا  

 ون يكون دقيقاً وواحضاً. (1

 جيب ون حيدد فيه نوضوع ادلراسة، وجممتع ادلراسة. (2

 عىل املضمون ونشلة البحث. ون يكون دالاً  (3

 لكمة تقريباً(. 15وال يكون العنوان وطول ن  اللازم )يف لدود   (0

ون تكون لغته سهةل، وبعيدة ع  وسلوب اخلطابة، وو األسلوب الصحفي  (5

 اإلعلايم.

 ون يكون حمدداً، ويتضم  ومه عنارص البحث. (6

 ون يشري إىل نوضوع ادلراسة بشلك حمدد. (7

 املس تخدم. اط نهنج ادلراسةميك  ن  للاهل اس تنب (8

 ون تتضح ننه نتغريا  ادلراسة. (9

ون تتضزيزيزيح ننزيزيزيه لزيزيزيدود ادلراسزيزيزية: سزيزيزيواء: اجلغرافيزيزيزية، وو البرشزيزيزيية، وو  (11

 املوضوعية، وو الزنانية.

 ميك  ن  للاهل اس تنباط نصطلحا  ادلراسة املس تخدنة. (11

 ميك  ن  للاهل اس تنباط األدوا  اليت يتوقع اس تخداهما يف البحث.  (12

للاهل اس تنباط األساليب اإلحصالية اليت يتوقع اس تخداهما يف ميك  ن   (13

 .البحث
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ثانيًا: فصول 

 األطروحة:

 :ندل  إىل ادلراسةالفص  األول: 

 :اآلتيةيتضم  هذا الفص  الفقرا  

o تتضم  ندللًا وعرضاً نظراًي عاناً ملوضوع ادلراسة، يف لدود صفحة نقدنة :

 لعام إىل نوضوع األطرولة.ويمت الانتقال ن  اإلطار ا وو صفحتني.

o تتضزيم  عرضزياً ملشزيلة ادلراسزية نزي  وهجزية نظزير الباحزيثنشلة البحث : ،

 .بوضوح واختصار، وطرح خمترص للمتغريا  املرتبطة مبشلة البحث

o تكتزيب تذكر األس ئةل البحثية املرتتبة عزي  نشزيلة البحزيث، و : وس ئةل ادلراسة

هزيزيوم ادلالةل اإلحصزيزيالية، األسزيزي ئةل ابلطريقزيزية اإلحصزيزيالية  والزيزييت تركزيزيز عزيزيىل نف 

: التتزيرييب وو املقزيارن وو الارتبزياطي، ونزيا يف املنزياجه لك ن  املزيهنجوذكل يف 

 األخرى فتكتب األس ئةل ابلطريقة العادية.

o تنبثزيزيق يزيزيمت حتديزيزيد وهزيزيداف ادلراسزيزية بدقزيزية ووضزيزيوح، و : وهزيزيداف ادلراسزيزية

شزيلك نقزياط حمزيددة إجراليزية تتفزيق نزيع األهداف ن  األسزي ئةل، وتكزيون عزيىل 

 ونرتبطة ابملتغريا  اليت يسعى الباحث إىل الوصول إلهيا. ادلراسة، وس ئةل

o يمت فهيا بيان وجه اجلدة يف نوضزيوع البحزيث، وعزيرض الفوالزيد : ومهية البحث

املزيربرا  الزييت ود  إىل إجزيراء  البحزيثتتضم  ومهية املنتظرة ن  البحث، و 

 :يةاآلت هذه ادلراسة، ورضورة إجراهئا، وقد يش مت  ذكل عىل األفاكر 

 .ندرة ادلراسة يف اجملمتع البحريين، وو اخلليتي، وو العريب بوجه عام 

  ومهية نوضوع ادلراسة، والفوالد التطبيقية اليت قد تعود عىل اجملمتزيع يف لزيال

قزيد إجراء هزيذه ادلراسزية، والتوصزي  إىل نتزيامل وتوصزييا  ونقرتلزيا  هممزية 

 تؤدي إىل للول للمشالك .

  سابقاً عزيىل نفزيس الفتزيا  العمريزية الزييت جتزيرى عدم القيام مبث  هذه ادلراسة
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 علهيا ادلراسة احلالية.

  هذه ادلراسة قد وجريت ن  قب  ولك  ن  فرتة طويةل، وهناك لاجة نلحزية

 دلراسة التغريا  اليت طرو  عىل الظاهرة املدروسة.

o يتحزيزيدث الباحزيزيث عزيزي  لزيزيدود ادلراسزيزية احلاليزيزية، سزيزيواء: لزيزيدود ادلراسزيزية :

 وو املوضوعية، وو الزنانية.اجلغرافية، وو البرشية، 

o تتضم  عرضاً ملصطلحا  البحث، وومه التعريفا  نصطلحا  البحث :

لهذه املصطلحا  نع ذكر وحصاب هذه التعريفا  واملصدر والس نة، وحتديدها 

 إجرالياً ن  وهجة نظر الباحث.

 الفص  الثاين: اإلطار النظري وادلراسا  السابقة:

ملوضزيوع وو نوضزيوعا  ادلراسزية، نقسزيمة إىل  يتضم  هذا الفص  عرضاً نظزيرايً 

، يمت فهيا عرض الامنذج املعرفية والنظزيراي  ذا  حماور حمددة نع التوثيق السلمي

ويزيزييل ذكل ادلراسزيزيا  السزيزيابقة: العربيزيزية وواًل، مث  الصزيزيةل ابملشزيزيلة قيزيزيد البحزيزيث.

ادلراسا  األجنبية، نع الرتتيب الزنين يف لك نوع ن  األقدم فاأللزيدث، وذكل 

 بقاً ملاور ادلراسا  السابقة، وو طبقاً ملتغريا  ادلراسة.ط 

وتعرض ادلراسا  السابقة عىل شلك فقرا  نتصزيةل ونزيتاكنةل بزيدون عنزياوي ، 

حبيث ترتاب  األفاكر املتشاهبة فهيا بشلك نتاكن . وسش مت  ادلراسزيا  السزيابقة 

 :اآلتيةعىل ومه النقاط 

 .نعد ادلراسة 

 .الس نة 

 فها.عنوان ادلراسة وو هد 

 .الطريقة واملهنتية العلمية 
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 .جممتع ادلراسة والعينة وكيف مت اختيارها 

 .ودوا  البحث وخصالصها الس يكونرتية 

 حصالية املس تخدنة.إلساليب ااأل 

  نتامل ادلراسة.ومه 

 وخيتمت الفص  بفقرتني: 

: للاصزيزية نزيزيا توصزيزيلت إليزيزيه هزيزيذه ادلراسزيزيا  السزيزيابقة، ويعزيزيرض ذكل عزيزيىل األوىل

 وواحضة. شلك نقاط حمددة

: ندى اس تفادة الباحزيث نزي  هزيذه ادلراسزيا  السزيابقة، وقزيد سشزي مت  هزيذه الثانية

الاسزيزيزيزي تفادة عزيزيزيزيىل: األدوا ، وو املزيزيزيزيهنج، وو طريقزيزيزيزية اإلجزيزيزيزيراءا ، وو صزيزيزيزيياية 

 الفرضيا .

ويهنىى الباحث هذا الفص  بفرضيا  ادلراسة )إن وجد (، والزييت جيزيب توحيزيد 

 .ووهدافها   وس ئةل ادلراسةصياغهتا إنا نتتهة وو صفرية، واليت سش تق ن

 الفص  الثالث: الطريقة واإلجراءا :

 :اآلتيةيتضم  هذا الفص  الفقرا  

o نزيزيع تبيزيزيان دواعزيزيي املزيزيهنج املسزيزي تخدم  نزيزيوع: يزيزيذكر الباحزيزيث املزيزيهنج املسزيزي تخدم

والطريقة املس تخدنة ن  للال املهنج، نثال: اس تخدم الباحث املزيهنج اختياره، 

 الوصفي )الطريقة الارتباطية(.

o يتحدث الباحث ع  جممتزيع ادلراسزية وخصالصزيه وجحمزيهجممتع ادلراسة والعينة : 

 ، مث ع  العينا : جحمها، وطرق اختيارها، ونواصفا  العينزيةووس باب اختياره

 .وخصالصها

o ن  وعدها؟، و : يتحدث الباحث ع  وداة وو ودوا  ادلراسة، ودوا  ادلراسة
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ها هزيذه األدوا ، وثباهتزيا، وخطوا  إعدادها، والقدرا  وو السام  الزييت تقيسزي 

 وصدقها، نع اإلشارة إىل ون وداة البحث س توضع يف نلحق ادلراسة.

o يتحدث الباحث عزي  اخلطزيوا  خطوا  مجع البياان  / إجراءا  ادلراسة :

 تبعها الباحث مجلع البياان  ونرال  ادلراسة اخملتلفة.اواإلجراءا  اليت 

o الباحزيزيث عزيزي  األسزيزياليب : يتحزيزيدث هنزيزيا األسزيزياليب اإلحصزيزيالية املسزيزي تخدنة

 اإلحصالية اليت اس تخدهما يف ادلراسة احلالية، نع تعلي  سبب اس تخداهما.

 الفص  الرابع: نتامل ادلراسة ونناقش هتا والتوصيا :

 :اآلتيةيتضم  هذا الفص  الفقرا  

o يتحدث الباحث هنا عزي  نتزيامل ادلراسزية لبجابزية عزي  وسزي ئةل نتامل ادلراسة :

الفرضزيزييا ، وتُعزيزيرض النتزيزيامل عزيزيىل شزيزيلك جزيزيداول وو ادلراسزيزية، وو التحقزيزيق نزيزي  

 رسوم بيانية، نع تعقيب عىل هذه النتامل.

o يتحزيدث هنزيا الباحزيث عزي  نناقشزية وتفسزيري نناقشة وتفسري نتامل ادلراسزية :

نتامل ادلراسة، ويربطها نع ادلراسا  السابقة سواء الزييت اتفقزيت وو اختلفزيت نزيع 

 نتامل ادلراسة احلالية.

o تحدث هنا الباحث ع  ومه التوصيا  اإلجرالية وو : ي توصيا  ادلراسة

املقرتلا  اليت يراها الباحث نناس بة طبقاً للنتامل اليت توص  إلهيا يف ادلراسة، 

 :نا يصيتعىل ون تعرض عىل شلك نقاط إجرالية حمددة، وتتضم  التوصيا  

o  ل  املشلة.اليت سساعد عىل  اخلاصةالنصاحئ 

o .الاس تفادة العملية ن  البحث 

o .نقرتلا  دلراسا  نس تقبلية 
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قائمة 

 المراجع:

 وواًل: املراجع العربية:

 :اآليتبدون ترقمي، وتكتب عىل النحو  ، وترتب وايدايً APAتكتب بطريقة 

 والعام ااذلي نرش فيه حبثه. ،)البدء ابمس العالةل(امس الباحث  .1

 عنوان البحث وو املقال وو ادلراسة. .2

جمةل علمية وو ةل العلمية )إذا اكن املرجع رية وو اجملامس الكتاب وو ادلو  .3

 الصفحا (. ورقامدورية يذكر رمق اجملدل مث العدد مث 

 ناكن وو بدل النرش. .0

 الناة وو دار النرش. .5

 :نثال ع  كتاب

ادلار . القاهرة: الاختبارا  واملقاييس النفس ية(. 2117) جلال، ومحد سعد

 .ادلولية للاستامثرا  الثقافية

 :علمية وو دوريةنثال ع  جمةل 

سرتاليا والتدرب ااذلايت للمعلمني وثناء اخلدنة يف  (.1992حضاوي، بيويم )

، جانزيعــة جمةل لكية الرتبيةوإناكنية اإلفادة ننه يف مجهورية نرص العربية، 

 .00-35(، 6عني مشس، نرص)

 نثال ع  نراجع ن  اإلنرتنت:

Aldoseri, R. (2001). Performance assessment in schools.  

Journal of Educational Psychology. Retrieved from 

www.jep.net/v217 

 اثنياً: املراجع األجنبية:

، وترتب وايداًي بدون تزيرقمي، ونثزيال عزي  كيفيزية كتابزية هزيذه APAتكتب بطريقة  

 املراجع:



 09                     .ياعلال تسارادال ةدامع ،كتابة األطروحات العلمية بجامعة البحرين دليل 

 ترتيب الفصول

Barker, P. (1995). A global performance support system for 

students and staff, Innovations in Education and 

Training International, (32), 35-44. 

Goleman, D.(1995). Emotional intelligence. New York: 

Bantam Books. 

 المالحق:

 

تعزيزيرض يف امللاحزيزيق: ودوا  ادلراسزيزية، وقامئزيزية امل زيزيني، وويزيزية نراسزيزيلا  يزيزيرى 

 ها يف ننت البحث.الباحث رضورة عرضها وال يكون قادراً عىل وضع 
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يمت إعداد خمط  البحث، وااذلي يعد نتطلباً وساس ياً، ونرلةل هممة قب  البدء يف التنفيذ العميل 

خلطوا  البحث. وخمط  البحث هو نرشوع مع  وو خطة ننظمة حتقق ثلاثة وهداف 

 وساس ية يه:

 وصف إجراءا  القيام ابدلراسة، ونتطلباهتا. -1

 ه خطوا  ادلراسة ونرال  تنفيذها.توجي -2

 سشكي  إطار لتقومي ادلراسة بعد انهتاهئا. -3

 نعايري وضع خطة البحث:

 عند القيام بتقومي يشء عىل حنو نوضوعي ينبغي قياسه بعنارص نقننة تعرف ابملعايري ويه منطان:

طاً : تتناول الغرض األساس ن  إجراء معلية القياس اليت قد تكون ومنانعايري نبدلية .1

اجامتعية وو سلوكية وهتمت بوقالع هذه األمناط والسلوك ابلعوان  اليت يرس  وساعد  عىل 

 معلية هذه األمناط.

: تتناول اجلوانب العملية الختاذ قرار نا وو إدلال التعدي  عليه حبيث يتلاءم نعايري التعدي  .2

ملس تفيدي  حبيث نع نقتضيا  التلفة اكلوقت، والتدريب وو التنفيذ، ويف ضوء رغبا  ا

 يساير نقتضيا  الواقع واحتياجاته.

 خطة البحث: 

 خطة البحث يه الصورة املصغرة ملا س يكون عليه البحث بعد إمتانه، وحتتوي عىل:

 نقدنة توحض ومهية البحث وادلراسا  السابقة. -و

 تلخيص ملوضوع البحث والنقاط اليت س يعاجلها: املشلة، األس ئةل، األهداف، الفرضيا . -ب

ضيح املهنج املس تخدم ووسلوب الباحث: املهنج والعينة واألدوا  املس تخدنة يف تو  -ج

 البحث، واألساليب اإلحصالية اليت سيمت الاس تعانة هبا.

 وسلوب عرض النتامل اليت سيسفر عهنا البحث. -د

 قامئة املراجع اليت مت الاس تعانة هبا. -ه
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 عنارص اخملط :

احزيزيث واملرشزيزيف والتزيزيار  عزيزيىل الغزيزيلاف يكتزيزيب فيزيزيه عنزيزيوان األطرولزيزية وامس الب: الغزيزيلاف (1

 (.5األنايم للمخط  )منوذج رمق 

: يكون عنوان البحث املقرتح يف خمط  البحث هو نفس عنوان البحث عند العنوان (2

 الانهتاء ن  إجراله.

تتضم  حث نوضوع حبثه بشلك عام يف لدود صفحتني، و ا: يس تعرض فهيا البنقدنة (3

س باب وو التربيرا  اليت جعلت الباحث خيتار األان نقدنة عانة ع  املوضوع يمت فهيا تبي

يس تلزم هنا الرجوع لبطار النظري يف نوضوع ادلراسة، واس تعراض ومه نشلته، و 

 ادلراسا  السابقة املرتبطة مبوضوع ادلراسة احلالية.

: جيب ون تكون نشلة البحث قابةل للبحث، وتكتب بلغة واحضة نشلة البحث (0

 النوايح األللاقية نا مينع ن  إجراء البحث. وبس يطة، وال يوجد ن  

ونهنا يتبني هدف الباحث ن  : تصاغ األس ئةل بطريقة حمددة وإجرالية. وس ئةل ادلراسة (5

 دراس ته، حمدداً املتغريا  اليت سوف يبحث فهيا، ويمت فهيا طرح وس ئةل حبثية حمددة.

حمددة إجرالية تتفق : وهنا حيدد الباحث وهداف ادلراسة يف شلك نقاط وهداف ادلراسة (6

 واملرتبطة ابملتغريا  اليت يسعى الباحث إىل الوصول إلهيا.نع وس ئةل ادلراسة، 

: يه ختمينا  حياول الباحث هبا تفسري احلقالق وو الظروف، وتصاغ بعدة طرق الفرضيا  (7

 إنا نتتهة )إجيابية(، وو )سلبية(، وو ون تصاغ بطريقة يري نتتهة )صفرية(.

 تربير ندى ومهية ادلراسة واحلاجة إلهيا، لتحديد نوقع هذه ادلراسة ن  : يمتومهية البحث (8

ويه عبارة ع  فقرة وو عدد ن  ادلراسا  اليت س بقهتا، وبيان ندى ومهية ادلراسة احلالية. 

النقاط يبني فهيا الباحث ومهية حبثه، وندى إضافته للمعرفة العلمية وو الفالدة العملية 

 والرتبوية املرجوة ننه.

: حيدد الباحث املقصود ن  املصطلحا  املس تخدنة تعريف املصطلحا  ونفاهمي ادلراسة (9

وتتضم  التعريفا  اليت تتعلق ابملتغريا  الرليسة يف البحث، وجيب يف دراس ته احلالية. 
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 ون تتضم  التعريفا  اإلجرالية للمصطلحا  القابةل للقياس يف ادلراسة احلالية.

: حيدد الباحث املهنج املس تخدم يف هذه ادلراسة، نهنج ادلراسة وخطوا  تنفيذها (11

واخلطوا  اإلجرالية اللازنة لتنفيذها، ن  حيث تصممي اجملموعا  وو ادلراسة امليدانية، 

: ويقصد هبا حتديد املوضوعيةوحمددا  ادلراسة: وهنا حيدد الباحث احلدود التالية: 

، وكذكل اجلغرافيةوو  البرشيةحبثه، سواء ن  حيث احلدود نوضوع ادلراسة ااذلي سيمت 

، واليت حتدد الفرتة الزننية اليت س تترى فهيا ادلراسة امليدانية، وجممتع احلدود الزنانية

ادلراسة ااذلي س تقترص عليه ادلراسة حمدداً خصالصه، وعينة ادلراسة وطرق حسهبا. 

ادلراسة: ويقصد هبا األدوا  املس تخدنة يف ونتغريا  ادلراسة: املس تقةل والتابعة، وودوا  

ادلراسة، اكالس تبياان ، وو الاختبارا ، وو املقاييس، واألساليب اإلحصالية اليت 

 سيس تخدهما الباحث يف دراس ته.

: تتضم  قامئة املراجع اليت رجع إلهيا البحث عند كتابته اخملط ، وتكتب بنفس املراجع (11

 الرشوط اليت س بق ذكرها.

 تتضم  األدوا  اليت ستس تخدم يف هذه ادلراسة، وو بع  اجلداول التفصيلية.: امللاحق (12
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 الحقوق .0

 اآلداب: تخصص: اللغة العربية والدراسات اإلسالمية .4

 ترتيب الفصول

أواًل: عنوان 

 األطروحة:

 

 عنوان البحث:نواصفا  

 جيب ون حيدد فيه نوضوع ادلراسة. (1

 لكمة تقريباً(. 15وطول ن  اللازم )يف لدود  وال يكون العنوان  (2

ون تكون لغته سهةل، وبعيدة ع  وسلوب اخلطابة، وو األسلوب  (3

 الصحفي اإلعلايم.

 ون يكون حمدداً، ويتضم  ومه عنارص البحث.( 0

/ ثانيًا: فصول

 أبواب

 األطروحة:

o  نقدنة: تتضزيم  نزيدللًا وعرضزياً نظزيراًي عانزياً ملوضزيوع ادلراسزية، يف لزيدود

 و صفحتني.صفحة و

الفصزيزيزي  األول: نزيزيزيدل  إىل ادلراسزيزيزية/ وو الفصزيزيزي  المتهيزيزيزيدي/ وو املبحزيزيزيث 

 المتهيدي:

 يتضم  هذا الفص  الفقرا  اآلتية:

o ادلراسة نزي  وهجزية نظزير الباحزيثملوضوع : تتضم  عرضاً نشلة البحث ،

 ويمت فهيا اإلجابة ع  سؤال همم وهو ناذا يبحث.

o ويه اإلجابة ع  سؤال ملاذا : يةن  الناحية العلمية والعمل  وهداف ادلراسة

تتضح ن  للال نشزيلة البحزيث يف سزيبي  وضزيع للزيول نظريزية نبحث، و 

 ومعلية.

o تتضم  ومهية ادلراسة واملربرا  اليت ود  إىل إجزيراء هزيذه ومهية البحث :

 :اآلتيةادلراسة، ورضورة إجراهئا، وقد يش مت  ذكل عىل األفاكر 
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 ترتيب الفصول

 خلليتي، وو العريب بوجه عام.ندرة ادلراسة يف اجملمتع البحريين، وو ا 

  ومهية نوضوع ادلراسة، والفوالزيد التطبيقيزية الزييت قزيد تعزيود عزيىل اجملمتزيع يف

لال إجراء هذه ادلراسة، والتوص  إىل نتامل وتوصيا  ونقرتلا  هممزية 

، وو ومهيهتزيزيا نزيزي  حيزيزيث الفوالزيزيد العلميزيزية تزيزيؤدي إىل للزيزيول للمشزيزيالك 

 واملعرفية وزايدة الرصيد الثقايف.

 راسة قد وجريت ن  قب ، ولكزي  هنزياكل لاجزية نلحزية دلراسزي هتا هذه ادل

 نرة وخرى للتغريا  اليت طرو  عىل الظاهرة املدروسة.

o  طالب يتناول نتقسم بعد ذكل األطرولة إىل وبواب وو فصول ونباحث و

فهيا الباحث ن  للال هذا التبويب نوضوع ادلراسة ابس تفاضة ن  حيث 

إليه ن  خبامتة يبني فهيا نا توص  ن   جانبه النظري والتطبيقي، وينهتىي

نتبوعاً ابملراجع العربية واألجنبية )إن  ،نتامل، ونا يراه ن  توصيا 

 .وجد (، مث امللاحق )إن وجد (

قائمة 

 المراجع:

 وواًل: املراجع العربية:

 :اآليتن ترقمي، وتكتب عىل النحو بدو  املراجع هجالياً  ترتب

 .امس الباحث 

 ملقال وو ادلراسة.عنوان البحث وو ا 

  جمةل علمية املرجع امس الكتاب وو ادلورية وو اجملةل العلمية )إذا اكن

 وو دورية يذكر رمق اجملدل مث العدد مث رمق الصفحا (.

 .الناة وو دار النرش 

 .ناكن وو بدل النرش 
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 ترتيب الفصول

 .الس نة 

 نثال ع  كتاب:

 .1969، دار الرتاث، القاهرة، نتشابه القرآنزرزور، عدانن 

 ل ع  جمةل علمية وو دورية:نثا 

: دراسة حتليلية نظام املس ئولية العقدية سيسصربي لاطر: فكرة املعيار يف تص

جملدل ، جانعة البحري ، اجمةل احلقوق، نقارنة يف القانون املدين البحريين

 .133، ص2118يناير ، األولالعدد اخلانس، 

 نثال ع  نراجع ن  اإلنرتنت:

Aldoseri, R. (2001). Performance assessment in schools.  

Journal of Educational Psychology. Retrieved from 

www.jep.net/v217 

 اثنياً: املراجع األجنبية:

V. Abdulquawi A, Yusef, TRIPS: Background and 

Principles and General Provisions. Intellectual 

Property and International Trade: The TRIPS 

Agreement. 1989. P, 3. 

 المالحق:

 

تعزيزيرض يف امللاحزيزيق: ودوا  ادلراسزيزية، وقامئزيزية امل زيزيني، وويزيزية نراسزيزيلا  يزيزيرى 

 الباحث رضورة عرضها وال يكون قادراً عىل وضعها يف ننت البحث.
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قب  البدء يف التنفيذ العميل يمت إعداد خمط  البحث، وااذلي يعد نتطلباً وساس ياً، ونرلةل هممة 

 خلطوا  البحث. وخمط  البحث هو نرشوع مع  وو خطة ننظمة حتقق ثلاثة وهداف وساس ية يه:

 وصف إجراءا  القيام ابدلراسة، ونتطلباهتا. (1

 توجيه خطوا  ادلراسة ونرال  تنفيذها. (2

 سشكي  إطار لتقومي ادلراسة بعد انهتاهئا. (3

 نعايري وضع خطة البحث:

 م بتقومي يشء عىل حنو نوضوعي ينبغي قياسه بعنارص نقننة تعرف ابملعايري ويه منطان:عند القيا

: تتناول الغرض األساس ن  إجراء معلية القياس اليت قد تكون ومناطاً اجامتعية وو نعايري نبدلية (1

 .سلوكية وهتمت بوقالع هذه األمناط والسلوك ابلعوان  اليت يرس  وساعد  عىل معلية هذه األمناط

: تتناول اجلوانب العملية الختاذ قرار نا وو إدلال التعدي  عليه حبيث يتلاءم نع نعايري التعدي  (2

نقتضيا  التلفة اكلوقت، والتدريب وو التنفيذ ويف ضوء رغبا  املس تفيدي  حبيث يساير 

 نقتضيا  الواقع واحتياجاته.

 خطة البحث: 

 عليه بعد إمتانه، وحتتوي عىل:خطة البحث يه الصورة املصغرة ملا س يكون البحث 

 نقدنة توحض ومهية البحث وادلراسا  السابقة. .و

 تلخيص ملوضوع البحث والنقاط اليت س يعاجلها: املشلة، األس ئةل، األهداف، الفرضيا . .ب

 توضيح املهنج املس تخدم. .ج
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 لامتة. .د

 بيان بصمه املراجع الرليسة اليت سيس تعني هبا الباحث. .ه

 عنارص اخملط :

ب فيه عنوان األطرولزية وامس الباحزيث واملرشزيف والتزيار  عزيىل الغزيلاف األنزيايم يكت: الغلاف (1

 (.5للمخط  )منوذج رمق 

: يكون عنوان البحث املقرتح يف خمط  البحث هو نفس عنوان البحث عند الانهتاء العنوان (2

 ن  إجراله.

 نقدنةتتضم  حث نوضوع حبثه بشلك عام يف لدود صفحتني، و ا: يس تعرض فهيا البنقدنة (3

س باب وو التربيرا  اليت جعلت الباحث خيتار نوضوعه، عانة ع  املوضوع يمت فهيا تبيان األ

يس تلزم هنا الرجوع لبطار النظري يف نوضوع ادلراسة، واس تعراض ومه ادلراسا  السابقة و 

 املرتبطة مبوضوع ادلراسة احلالية.

ة واحضة وبس يطة، : جيب ون يكون نوضوع البحث قاب  للبحث، ويكتب بلغنوضوع البحث (0

 ووال يوجد ن  النوايح األللاقية نا مينع ن  إجراء البحث. 

ونهنا يتبني هدف الباحث ن  دراس ته  ،: تصاغ األس ئةل بطريقة حمددة وإجراليةوس ئةل ادلراسة (5

 ويمت فهيا طرح وس ئةل حبثية حمددة. ،حمدداً املتغريا  اليت سوف يبحث فهيا

ث وهداف ادلراسة يف شلك نقاط حمددة إجرالية تتفق نع : وهنا حيدد الباحوهداف ادلراسة (6

 واملرتبطة ابملتغريا  اليت يسعى الباحث إىل الوصول إلهيا.وس ئةل ادلراسة، 

: يمت تربير ندى ومهية ادلراسة واحلاجة إلهيا، لتحديد نوقع هذه ادلراسة ن  ومهية البحث (7
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ويه عبارة ع  فقرة وو عدد ن  ة. ادلراسا  اليت س بقهتا، وبيان ندى ومهية ادلراسة احلالي

النقاط يبني فهيا الباحث ومهية حبثه، وندى إضافته للمعرفة العلمية وو الفالدة العملية املرجوة 

 ن  حبثه.

: حيدد الباحث املهنج املس تخدم يف هذه ادلراسة، واخلطوا  نهنج ادلراسة وخطوا  تنفيذها (8

 اإلجرالية اللازنة لتنفيذها.

قامئة املراجع اليت رجع إلهيا الباحث عند كتابته اخملط ، وتكتب بنفس : تتضم  املراجع (9

 الرشوط اليت س بق ذكرها.

: تتضم  األداة وو األدوا  اليت ستس تخدم يف هذه ادلراسة، وو بع  امللاحق )إن وجد ( (11

 اجلداول التفصيلية.
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 الهندسة. 4     العلوم .0

 إدارة األعمال. 2   تقنية المعلومات .3

 ب الفصولرتيت

أواًل: عنوان 

 األطروحة:

 

 نواصفا  عنوان البحث:

 ون يكون دقيقاً وواحضاً. (1

 جيب ون حيدد فيه نوضوع ادلراسة. (2

 ون يكون دالاً عىل املضمون ونشلة البحث. (3

 لكمة تقريباً(. 15وال يكون العنوان وطول ن  اللازم )يف لدود   (0

 .ون يكون حمدداً، ويتضم  ومه عنارص البحث (5

 املس تخدم. ميك  ن  للاهل اس تنباط نهنج ادلراسة (6

 ون تتضح ننه نتغريا  ادلراسة. (7

 ميك  ن  للاهل اس تنباط نصطلحا  ادلراسة املس تخدنة. (8

 .ميك  ن  للاهل اس تنباط األدوا  اليت يتوقع اس تخداهما يف البحث (9

ثانيًا: فصول 

 األطروحة:

 الفص  األول: ندل  إىل ادلراسة:

 الفقرا  اآلتية: يتضم  هذا الفص 

o تتضم  ندللًا وعرضاً نظراًي عاناً ملوضوع ادلراسة، يف لزيدود صزيفحة نقدنة :

 وو صفحتني. ويمت الانتقال ن  اإلطار العام إىل نوضوع األطرولة.

o تتضزيزيم  عرضزيزياً ملشزيزيلة ادلراسزيزية نزيزي  وهجزيزية نظزيزير الباحزيزيث، نشزيزيلة البحزيزيث :

 ة البحث.بوضوح واختصار، وطرح خمترص للمتغريا  املرتبطة مبشل

o تذكر األس ئةل البحثيزية املرتتبزية عزي  نشزيلة البحزيث، وتكتزيب وس ئةل ادلراسة :

األس ئةل ابلطريقة اإلحصالية  واليت تركز عىل نفهزيوم ادلالةل اإلحصزيالية، وذكل 
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 ب الفصولرتيت

يف لك ن  املهنج: التتزيرييب وو املقزيارن وو الارتبزياطي، ونزيا يف املنزياجه األخزيرى 

 فتكتب األس ئةل ابلطريقة العادية.

o يمت حتديد وهداف ادلراسة بدقة ووضوح، وتنبثق األهزيداف هداف ادلراسةو :

شلك نقاط حمددة إجرالية تتفق نع وس ئةل ادلراسة، ن  األس ئةل، وتكون عىل 

 ونرتبطة ابملتغريا  اليت يسعى الباحث إىل الوصول إلهيا.

o يمت فهيا بيزيان وجزيه اجلزيدة يف نوضزيوع البحزيث، وعزيرض الفوالزيد ومهية البحث :

نتظرة ن  البحزيث، وتتضزيم  ومهيزية البحزيث املزيربرا  الزييت ود  إىل إجزيراء امل 

 وتتضم  ومهية البحث األفاكر اآلتية:هذه ادلراسة، ورضورة إجراهئا، 

 ومهية نوضوع ادلراسة، والفوالد التطبيقية. 

  املوضزيوع ااذلي جيزيرى عليزيهدم القيام مبث  هذه ادلراسزية سزيابقاً عزيىل نفزيس ع 

 ادلراسة احلالية.

  ادلراسة قد وجريت ن  قب  ولك  ن  فرتة طويةل، وهنزياك لاجزية نلحزية هذه

 دلراسة التغريا  اليت طرو  عىل الظاهرة املدروسة.

o نزيزي  حيزيزيث : يتحزيزيدث الباحزيزيث عزيزي  لزيزيدود ادلراسزيزية احلاليزيزية، لزيزيدود ادلراسزيزية

 .نوضوعيهتا

o تتضم  عرضاً ملصطلحا  البحث، وومه التعريفا  لهذه نصطلحا  البحث :

ر وحصاب هذه التعريفا  واملصدر والس نة، وحتديدها إجرالياً املصطلحا  نع ذك

 ن  وهجة نظر الباحث.

 الفص  الثاين: اإلطار النظري وادلراسا  السابقة:

يتضم  هزيذا الفصزي  عرضزياً نظزيراًي ملوضزيوع وو نوضزيوعا  ادلراسزية، نقسزيمة إىل 

راي  ذا  حماور حمددة نع التوثيق السلمي، يمت فهيا عرض الزيامنذج املعرفيزية والنظزي
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 ب الفصولرتيت

نزيع الرتتيزيب الزيزنين يف لك نزيوع  ،الصةل ابملشلة قيد البحث. ادلراسزيا  السزيابقة

ن  األقدم فاأللدث، وذكل طبقاً ملزياور ادلراسزيا  السزيابقة، وو طبقزياً ملتغزيريا  

 ادلراسة.

وتعرض ادلراسا  السابقة عزيىل شزيلك فقزيرا  نتصزيةل ونزيتاكنةل بزيدون عنزياوي ، 

ة فهيا بشزيلك نتاكنزي . وسشزي مت  ادلراسزيا  السزيابقة حبيث ترتاب  األفاكر املتشاهب

 عىل ومه النقاط اآلتية:

 .نعد ادلراسة 

 .الس نة 

 .عنوان ادلراسة وو هدفها 

 .الطريقة واملهنتية العلمية 

  وخصالصها العلميةودوا  البحث. 

  املس تخدنة. العلميةاألساليب 

 .ومه نتامل ادلراسة 

 وخيتمت الفص  بفقرتني: 

وصلت إليه هذه ادلراسا  السابقة، ويعرض ذكل عزيىل شزيلك : للاصة نا تاألوىل

 نقاط حمددة وواحضة.

: نزيدى اسزيزي تفادة الباحزيث نزي  هزيزيذه ادلراسزيا  السزيابقة، وقزيزيد سشزي مت  هزيزيذه الثانيزية

 الاس تفادة عىل: األدوا ، وو املهنج، وو طريقة اإلجراءا ، وو صياية الفرضيا .

 .( ويهنىى الباحث هذا الفص  بفرضيا  ادلراسة )إن وجد
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 ب الفصولرتيت

 الفص  الثالث: الطريقة واإلجراءا :

 يتضم  هذا الفص  الفقرا  اآلتية:

o يذكر الباحث نوع املهنج املس تخدم نع تبيان دواعي اختياره.املهنج املس تخدم : 

o يتحدث الباحث ع  وداة وو ودوا  ادلراسة، ون  وعدها؟، ودوا  ادلراسة :

هزيذه األدوا ، وثباهتزيا، وخطوا  إعدادها، والقدرا  وو السام  اليت تقيسها 

 وصدقها، نع اإلشارة إىل ون وداة البحث س توضع يف نلحق ادلراسة.

o يتحدث الباحزيث عزي  اخلطزيوا  خطوا  مجع البياان  / إجراءا  ادلراسة :

 تبعها الباحث مجلع البياان  ونرال  ادلراسة اخملتلفة.اواإلجراءا  اليت 

o احزيزيث عزيزي  األسزيزياليب : يتحزيزيدث هنزيزيا الباألسزيزياليب اإلحصزيزيالية املسزيزي تخدنة

 اإلحصالية اليت اس تخدهما يف ادلراسة احلالية، نع تعلي  سبب اس تخداهما.

 الفص  الرابع: نتامل ادلراسة ونناقش هتا والتوصيا :

 يتضم  هذا الفص  الفقرا  اآلتية:

o يتحزيدث الباحزيث هنزيا عزي  نتزيامل ادلراسزية لبجابزية عزي  وسزي ئةل نتامل ادلراسة :

رضيا ، وتُعرض النتامل عىل شلك جزيداول وو رسزيوم ادلراسة، وو التحقق ن  الف

 بيانية، نع تعقيب عىل هذه النتامل.

o يتحدث هنا الباحث ع  نناقشزية وتفسزيري نتزيامل نناقشة وتفسري نتامل ادلراسة :

ادلراسة، ويربطها نع ادلراسا  السابقة سزيواء الزييت اتفقزيت وو اختلفزيت نزيع نتزيامل 

 ادلراسة احلالية.

o ث هنا الباحث ع  ومه التوصيا  اإلجرالية وو : يتحدتوصيا  ادلراسة

املقرتلا  اليت يراها الباحث نناس بة طبقاً للنتامل اليت توص  إلهيا يف ادلراسة، 

 :يصيتعىل ون تعرض عىل شلك نقاط إجرالية حمددة، وتتضم  التوصيا  نا 
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 ب الفصولرتيت

o .النصاحئ اخلاصة اليت سساعد عىل ل  املشلة 

o .الاس تفادة العملية ن  البحث 

o رتلا  دلراسا  نس تقبلية.نق 

قائمة 

 المراجع:

(Harvard 

Style may 

use as in the 

English 

version) 

 املراجع األجنبية:

، وترتزيب وايزيداًي بزيدون تزيرقمي، ونثزيال عزي  كيفيزية كتابزية هزيذه APAتكتب بطريقة  

 املراجع:

Barker, P. (1995). A global performance support system for 

students and staff, Innovations in Education and 

Training International, (32), 35-44. 

Goleman, D. (1995). Emotional intelligence. New York: 

Bantam Books. 

 نثال ع  نراجع ن  اإلنرتنت:

Aldoseri, R. (2001). Performance assessment in schools.  

Journal of Educational Psychology. Retrieved from 

www.jep.net/v217 

 المالحق:

 

تعرض يف امللاحق: ودوا  ادلراسة، وقامئة امل ني، ووية نراسلا  يزيرى الباحزيث 

 رضورة عرضها وال يكون قادراً عىل وضعها يف ننت البحث.
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هممة قب  البدء يف التنفيذ العميل يمت إعداد خمط  البحث، وااذلي يعد نتطلباً وساس ياً، ونرلةل 

خلطوا  البحث. وخمط  البحث هو نرشوع مع  وو خطة ننظمة حتقق ثلاثة وهداف وساس ية 

 يه:

 وصف إجراءا  القيام ابدلراسة، ونتطلباهتا. -1

 توجيه خطوا  ادلراسة ونرال  تنفيذها. -2

 سشكي  إطار لتقومي ادلراسة بعد انهتاهئا. -3

 خطة البحث: 

 لصورة املصغرة ملا س يكون عليه البحث بعد إمتانه، وحتتوي عىل:خطة البحث يه ا

 نقدنة توحض ومهية البحث وادلراسا  السابقة. -و

 تلخيص ملوضوع البحث والنقاط اليت س يعاجلها: املشلة، األس ئةل، األهداف، الفرضيا . -ب

بحث، توضيح املهنج املس تخدم ووسلوب الباحث: املهنج والعينة واألدوا  املس تخدنة يف ال  -ج

 واألساليب اإلحصالية اليت سيمت الاس تعانة هبا.

 وسلوب عرض النتامل اليت سيسفر عهنا البحث. -د

 قامئة املراجع اليت مت الاس تعانة هبا. -ه

 عنارص اخملط :

يكتب فيه عنوان األطرولة وامس الباحزيث واملرشزيف والتزيار  عزيىل الغزيلاف األنزيايم : الغلاف (1

 (.5للمخط  )منوذج رمق 

ن عنوان البحث املقرتح يف خمط  البحث هو نفس عنوان البحث عند الانهتاء : يكوالعنوان (2

 ن  إجراله.
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نقدنة تتضم  حث نوضوع حبثه بشلك عام يف لدود صفحتني، و ا: يس تعرض فهيا البنقدنة (3

عانة ع  املوضوع يمت فهيا تبيان األس باب وو التربيرا  اليت جعلت الباحث خيتار نشلته، 

لبطار النظري يف نوضوع ادلراسة، واس تعراض ومه ادلراسا  السابقة يس تلزم هنا الرجوع و 

 املرتبطة مبوضوع ادلراسة احلالية.

: جيب ون تكون نشلة البحث قابةل للبحث، وتكتب بلغة واحضة وبس يطة، نشلة البحث (0

 وال يوجد ن  النوايح األللاقية نا مينع ن  إجراء البحث. 

ونهنا يتبني هدف الباحث ن  يقة حمددة وإجرالية. : تصاغ األس ئةل بطر وس ئةل ادلراسة (5

 دراس ته، حمدداً املتغريا  اليت سوف يبحث فهيا، ويمت فهيا طرح وس ئةل حبثية حمددة.

: وهنا حيدد الباحث وهداف ادلراسة يف شلك نقاط حمددة إجرالية تتفق نع وهداف ادلراسة (6

 إىل الوصول إلهيا. واملرتبطة ابملتغريا  اليت يسعى الباحثوس ئةل ادلراسة، 

 .بطريقة علمية: يه ختمينا  حياول الباحث هبا تفسري احلقالق وو الظروف، وتصاغ الفرضيا  (7

: يمت تربير ندى ومهية ادلراسة واحلاجة إلهيا، لتحديد نوقع هذه ادلراسة ن  ومهية البحث (8

ة وو عدد ن  ويه عبارة ع  فقر ادلراسا  اليت س بقهتا، وبيان ندى ومهية ادلراسة احلالية. 

النقاط يبني فهيا الباحث ومهية حبثه، وندى إضافته للمعرفة العلمية وو الفالدة العملية والرتبوية 

 املرجوة ننه.

: حيدد الباحث املقصود ن  املصطلحا  املس تخدنة يف تعريف املصطلحا  ونفاهمي ادلراسة (9

يسة يف البحث، وجيب ون وتتضم  التعريفا  اليت تتعلق ابملتغريا  الرل دراس ته احلالية. 

 تتضم  التعريفا  اإلجرالية للمصطلحا  القابةل للقياس يف ادلراسة احلالية.
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: حيدد الباحث املهنج املس تخدم يف هذه ادلراسة، واخلطوا  نهنج ادلراسة وخطوا  تنفيذها (11

حتديد : ويقصد هبا املوضوعية: اآلتيةاإلجرالية اللازنة لتنفيذها، وهنا حيدد الباحث احلدود 

، وكذكل اجلغرافيةوو  البرشيةنوضوع ادلراسة ااذلي سيمت حبثه، سواء ن  حيث احلدود 

، واليت حتدد الفرتة الزننية اليت س تترى فهيا ادلراسة امليدانية، وجممتع ادلراسة احلدود الزنانية

ااذلي س تقترص عليه ادلراسة حمدداً خصالصه، وعينة ادلراسة وطرق حسهبا. ونتغريا  

سة: املس تقةل والتابعة، وودوا  ادلراسة: ويقصد هبا األدوا  املس تخدنة يف ادلراسة، ادلرا

اكالس تبياان ، وو الاختبارا ، وو املقاييس، واألساليب اإلحصالية اليت سيس تخدهما الباحث 

 يف دراس ته.

: تتضم  قامئة املراجع اليت رجع إلهيا البحث عند كتابته اخملط ، وتكتب بنفس املراجع (11

 ذكرها. رشوط اليت س بقال 

: تتضم  األداة وو األدوا  اليت ستس تخدم يف هذه ادلراسة، وو بع  اجلداول امللاحق (12

 التفصيلية.
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