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 ن التقيد باملنهجية الاثية لكتابه اوراقهم البحثية: يملساها هدعى

I.  : العنىان 

لت، و ان ٌعبر  ن الؼٍى ًجب على الباخث اخخياز عنىان بسيؽ و مددد، كما ًجب عليه ججنب العناٍو

أخد فكسة حيدة عن مظمىن البدث و مدخىاه  العنىان عن املظمىن، بديث ًمكن العنىان اللازا من

من العنىان. ان عدم وطىح العنىان كد ال ٌشجع اللازا على كساءة البدث، و كد ًجعله ًأخر افكاز 

 .ًمكن اسخخدام عنىان ًلخص النخابجسلبيت مسبلت عنه. 

II.  : امللخص 

الىكىف عليها بعد العنىان،  ٌعخبر امللخص هلؼت اساسيت في البدىر بديث ٌشكل املحؼت الثاهيت التي ًخم

مهم اججىاهب، وأمهم النلاغ املخعللت بالبدث، وبجب على الباخث ان بدزج بملخص بدثه خالصت ل 

 ومهدفه، والنخابج التي جىصل إليها.

 فكسة كاملت عن أمهميت البدث وهخابجه. مهى أمهم فلسة في البدث، لهه ًلدم  امللخصٌعخبر البعع أن 

فظل أن جكىن مفسداجه   .كلمت 051 - 011ًخكىن من ان أكل جخصصيت من مفسداث الىزكت، و ٍو

III. املقدمة 

جب أن جبرش سؤال البدث، وأمهميخه،  البدثيت هي أول فلسة أساسيت في الىزكت  التي جصف البدث، ٍو

خيت للبدث، وألابدار السابلت في املجال العلمّي الري كخب البدث طمنه،  وحسخعسض اجخلفيت الخاٍز

جب أن حسخعس   إلى البدث هفسه وما ٍو
ً
ض الؼسق وألابدار ألاخسي التي ججسي في هفس السياق، وصىال

 .ًلدمه
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IV. الطرق وألادوات  

لت خصىله على النخابج. مهنا ًجب أن  هي جىصيف ملنهج البدث الري اسخخدمه الباخث في بدثه وػٍس

ك فئن إلاسهاب في شسح هخركس أن الىزكت العلميت ككل هي جلخيص لبدٍث علمّي كد ًمخد لعدة سنىاث؛ لرل

لت أو  جب أن جكىن كل ػٍس الخفاصيل مسفىض. ًجب أن ًخم اسخعساض الؼسق بشكٍل مىحص ولكن كاٍف، ٍو

منهجيت أو خىازشميت مسخخدمت واضحت من خيث املفهىم واملبدأ وهديجت الخؼبيم. ولكن ًجب أن جكىن 

م أو باخث آخس مخىسؽ اجخبرة من 
ّ
السير وفم املنهج ذاجه والخىصل للنخابج الخفاصيل كافيت ليخمكن املحك

 ..هفسها

V. النتائج  

جب مهنا  في كسم النخابج، ًجب أن ًلىم الباخث بعسض النخابج التي خصل عليها مباشسة من بدثه، ٍو

الاسخفادة من السسىم الخىطيديت واملخؼؼاث البياهيت إن أمكن، لنها حغني البدث وججعله أكثر سهىلت 

 ذكس الؼسق التي جم عبرمها اجحصىل على النخابج، سىاء كاهذ بسامج للفهم والاسديعاب. ًج
ً
ب أًظا

ت، أو غيرمها  ..خاسىبيت، أو دازاٍث إلكتروهيت، أو عيناٍث إخصابيت، أو صىز مخبًر

VI. مناقشة النتائج  

مهى اللسم الري ًلىم فيه الباخث بخفسير ما خصل عليه من هخابج، وملازهتها مع ألامهداف املىطىعت 

 ..للبدث والتي جم عسطها في اجخالصت بشكٍل مخخصس، وفي ملدمت البدث بشكٍل مفصل

VII. الاستنتاجات  

 في املي
ً
، فئن كسم الاسخنخاحاث والخىصياث: هي مغصي النخابج وجؼبيلاتها عمليا

ً
دان. ومن املفيد مهنا أخيرا

... ًجب أن ًىضح الباخث مهنا ما هي الليمت املظافت من البدث الري  3، 0، 0أن ًكخب على شكل هلاغ 

 ..كام به، وكيف ًمكن الاسخفادة من البدث في مجال الخخصص

VIII. املراجع  

املساحع كسم أساس ي ال بد منه، وأي بدث بدون جىزيم للمعلىماث بٌعخبر الخىزيم و البيبليىغسافيا 

 بال كيمت. النلؼت ألامهم، أن املساحع هفسها ًجب أن جكىن من مصادز مىزىكت، مثل دوز 
ٌ
واملصادز مهى بدث

فظل العلميت املحكمت النشس العامليت، أو املجالث . كما أن املساحع ًجب أن جكىن خدًثت كدز إلامكان، ٍو

 لسنت إصداز البدث هفسهأن جكىن من أوزاق علميت وكخب منشىزة في السنىاث ألاخيرة وصى 
ً
 ..ال
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ًجب ججنب الاسدناد و الاسخدالل بامللاالث الصحفيت و ملاالث السأي املنشىزة باججسابد و املجالث و 

ت و املدوهاث باعخبازمها لم جخظع للخلييم والخدكيم العلمي وجبلى خاطعت جخؼىغ  املىاكع الاخباٍز

ن. ت جخماش ى و أًدولىحيت الناشٍس ٍس  جدٍس

 ..من كخابت البدث، وكبل إزساله بشكٍل زسمي للمجلت العلميت الاهتهاءوبعد 

ساحع عدة مساث، والخأكد من خلىه من أي خؼأ، سى  ًُ  ًجب أن 
ً
فظل أًظا ، ٍو

ً
ا  أو لغٍى

ً
اء كان علميا

الاسخعاهت بالصمالء وألاصدكاء للحصىل على جلييماٍث حسامهم بجعل الىزكت العلميت للبدث بأفظل صىزة 

 .وشكٍل ممكنين
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