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 صياغح وكتاتح انثحث
 ٔرنك تؼذ اعرٛؼاب انًادج انرٙ ذى ظًؼٓا ،ُٓائٛح تأعهٕب راذٙ ٔذؼثٛش شخظٙأ٘ كراتح انثؽس تظٕسذّ ان

ظٛذا, ٔيغ يشاػاج قٕاػذ ٔإظشاءاخ طٛاغح انثؽس يصم ظًال األعهٕب ٔعالعرّ, ٔاعرخذاو انهغح انؼشتٛح 

انفظؽٗ, ٔانذقح فٙ انرؼثٛش, ٔذعُة انركشاس انًؼٛة, ٔانرقهٛم يٍ اقرثاط انًشٕٓس يٍ األيصال ٔاألقٕال 

, ٔذعُة انعذال انؼقٛى انز٘ ال  ٔاٜساء, ٔذعُة انًثانغح ٔانشذج فٙ َقذ اٜخشٍٚ, ٔاالنرضاو تانًٕػٕػٛح

فائذج يُّ. كم رنك يغ يؽأنح إتشاص شخظٛح انطانة ٔاعرقالنٛرّ فٙ انظٛاغح, ٔقذسذّ ػهٗ انكراتح, ٔذًكُّ 

 يٍ انًادج.

 عٛرى فٙ ْزِ انفقشج ذٕػٛػ:  فقشاخ يٕاػٛغ انذساعح  ٔذشذٛة فظٕل انذساعح فٙ ػٕء انفقشاخ.

 فقرات مواضيع الدراسة  

ّٙ ٚرؼًٍ ياٚهٙ:   ػُذ كراتح انثؽس انؼهً

 ػُٕاٌ انذساعح .1

 انخالطح .2

 انعذأل أ انقٕائى  .3

 انًقذيح .4

 انذساعاخ انغاتقح .5

 انًظطهؽاخ .6

 يؽذداخ أ ؼذٔد انذساعح .7

 انعاَة انُظش٘ .8

 ْذف أ اْذاف انذساعح .9

 اًْٛح انثؽس .11

 يُٓط انثؽس انًغرخذو فٙ انذساعح)انعاَة انؼًهٙ أ انعاَة انًقرشغ فٙ انثؽس( .11

 َرائط انذساعح .12

 يُاقشح انذساعح .13

 االعرُراظاخ .14

 انرٕطٛاخ ٔانًقرشؼاخ .15

قذ ذرذاخم تؼغ انفقشاخ يغ تؼؼٓا أ ٚرغٛش 

ذشذٛثٓا أ قذ ذكٌٕ غٛش يٕظٕدج ؼغة َٕع 

انثؽس أ ؼغة يٕػٕع انثؽس، ٔعٛرى ذٕػٛػ 

 كم فقشج تانرفظٛم.
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 :عُىاٌ انذساصح .1
 

فؼٍ ؽشٚق انؼُٕاٌ  .ػُٕاٌ انذساعح ْٕ أٔل يا ذقغ ػهّٛ ػٍٛ انقاسئ، ٔيٍ ُْا ذثشص أًْٛرّ إٌ

ٚغرطٛغ أٌ ٚؼشف انقاسئ إٌ كاَد انذساعح يشذثطح تًعال اْرًاياذّ فٛثذأ تقشاءذٓا، أٔ أَٓا غٛش 

  .يشذثطح فٛغرثؼذْا

نزا  .اعة ػُٕآَا يغ يؽرٕاْإٚظذ كصٛش يٍ انذساعاخ راخ قًٛح ػهًٛح ٔنكٍ ُٚقهم يٍ قًٛرٓا ػذو ذُ

ُٚثغٙ ػهٗ انثاؼس أٌ ٚؽغٍ اخرٛاس ػُٕاٌ دساعرّ، ٔأٌ ٚظٛغّ طٛاغح دقٛقح ٔعهًٛح. االػرثاساخ  أ 

 :انغًاخ أ انششٔؽ انرٙ ٚعة يشاػاذٓا ػُذ طٛاغح انؼُٕاٌ

نؼًٕيٛح ، ا   أٌ ٚؼثش ذؼثٛشاً شايال دقٛقاً ػٍ يٕػٕع انذساعح ٔداالً ػهّٛ دالنح ٔاػؽح ٔتؼٛذا ػٍ 

 .ؼٛس ٚؼكظ تشكم ظٛذ انًٕػٕع انز٘ ُٚاقشّ

  ً  .أٌ ذغرخذو فّٛ يفشداخ تغٛطح غٛش يؼقذج ٔعهًٛح نغٕٚا

 .أٌ ٚكٌٕ يؽذداً ٔيخرظشاً  

 ٚفؼم اٌ ال ٚضٚذ ػذد كهًاخ انؼُٕاٌ ػٍ خًغح ػشش كهًح.ٔ  

 .انثؼذ ػٍ انًظطهؽاخ انرٙ ذؽرًم أكصش يٍ يؼُٗ ٔرنك ذعُثاً نهثظ أانغًٕع 

 ٚرؼًٍ انًرغٛش انراتغ نهذساعح. أٌ 

 انكهًاخ األعاعٛح يصم يشكالخ، ذقٛٛى، أعثاب، انؼٕايم انًؤششج، أشش، ػالقح .... فٙ أٔل انؼُٕاٌ. 

 

 (abstractانخالصح او انًهخص) .2

 

األعثاب انرٙ دفؼرّ الخرٛاس ْزا انثؽس، ٕٔٚظض  ًُٚٓذ انثاؼس نثؽصّ  تًقذيح قظٛشج ظذا ٔٚششغ تاٚعاص

ِركش األًْٛح أٔ االؼرٛاض نًصم ْزا انثؽس، ٔانٓذف انًشظٕ يٍ ٔساءِ ٔعُثم ذؽقٛقّ ٔانطشٚقح أ 

انفشػٛاخ انرٙ اَرٓعٓا نثؽصّ ؼرٗ ذٕطم إنٗ يا ذٕطم إنّٛ، يغ ركش ياو يؽذداخ انثؽس ٔ خالطح 

 ٔ انُظاو انًغرخذو.انُرٛعح ٔانهغح انثشيعٛح انًغرخذيح ا
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 انقىائى .3

ٔذٕظذ فٙ يششٔع ذخشض انًشؼهح انشاتؼح ٔانشعائم ٔاالؽاسٚػ ايا انثؽس االكادًٚٙ انؼهًٙ انز٘ ُٚشش 

 فٙ انًعالخ انؼهًٛح الٚؽرٕ٘ ػهٗ ْزِ انقٕائى.

قائًح انًؽرٕٚاخ: ٔذرؼًٍ االظضاء ٔانفظٕل ٔاالقغاو انشئٛغح نهثؽس ٔاسقاو انظفؽاخ انخاطح  -

 ذخرهف ذفاطٛم انًؽرٕٚاخ يٍ تؽس انٗ اخش. تٓا ؼٛس 

قائًح انعذأل: انعذٔل ٔعٛهح يخرظشج يثٕتح نرذٍٔٚ َرائط انرقشٚش أ انثؽس تاالسقاو ٔيا ذذل ػهّٛ  -

ذهك االسقاو. ار ذذسض فٙ ْزِ انقائًح سقى انعذٔل ٔػُٕاَّ ًٔٚكٍ اػافح سقى انظفؽح انرٙ ٕٚظذ 

 فٛٓا انعذٔل .

انثٛاَٛح ؼٛس ذكرة سقى ٔػُٕاٌ انشكم انثٛاَٙ أ انشعى ٔاسقاو انظفؽاخ  قائًح انشعٕو ٔاالشكال -

 انرٙ ذظٓش فٛٓا.

قائًح انًالؼق ْٔزِ انقائًح ذظٓش فٙ انثؽٕز انرٙ ذؽرٕ٘ ػهٗ انًالؼق )اكصش يٍ يهؽق( ؼٛس  -

 ٚكرة سقى انًهؽق ٔػُٕاَّ ٔاسقاو انظفؽاخ انرٙ ذظٓش فٛٓا انًالؼق .

 قائًح انًخرظشاخ -

 قائًح ذشظًح انًظطهؽاخ يشذثح اتعذٚا ؼغة نغح انثؽس. -

 

 يقذيح انذساصح .4

ذؼذ انًقذيح يٍ أْى ػُاطش خطح انذساعح ، ؼٛس ٚرى فٛٓا إنقاء انؼٕء ػهٗ انًٛذاٌ انز٘ ذقغ فّٛ انذساعح، 

ألشذ ٔكٛفٛح شؼٕس انثاؼس تانًشكهح، ٔذثذأ انًقذيح انعٛذج تانؽذٚس ػٍ األيٕس انؼايح، فاألقم ػًٕيٛح، فا

 .ذؽذٚذاً ٔذخظٛظا ، تؽٛس ذٕطهُا فٙ انُٓاٚح إنٗ انشؼٕس تٕظٕد يشكهح ؼقٛقٛح ظذٚشج تانثؽس ٔانذساعح

 االػرثاساخ انرٙ ٚعة يشاػاذٓا ػُذ كراتح انًقذيح:

. ذُأل األيٕس انؼايح انًشذثطح تانذساعح) ظشٔف انًعرًغ أٔ انًشؼهح انرؼهًٛٛح انرٙ ذعشٖ فٛٓا 1 

 انذساعح(.

. ذُأل األيٕس األقم ػًٕيٛح )تؼغ انًشكالخ انًشذثطح تًشكهح انذساعح أٔ انًادج انذساعٛح انرٙ 2 

 ُٚعشٖ فٛٓا انذساعح(.

 .(. شى ٚأذٙ تؼذ رنك انؽذٚس ػٍ األيش انشذٚذ انرؽذٚذ )انخاص تظهة انًٕػٕع3 
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غرؼٍٛ فٙ ذٕػٛػ كٛفٛح ٛفٛح اإلؼغاط تانًشكهح ٔيثشساخ انقٛاو تانذساعح . ُٚثغٙ ػهٗ انثاؼس أٌ ٚك

شؼٕسِ أٔ إؼغاعّ تانًشكهح ٔيثشساخ انقٛاو تانذساعح تٕعائم ػهًٛح قٕٚح ٔيظادس يُطقٛح، ٔيٍ ْزِ 

 انًظادس انرٙ ٚغرؼٍٛ تٓا انثاؼس: 

 ذٕطٛاخ انًؤذًشاخ ٔانُذٔاخ ٔانذساعاخ انغاتقح. • 

 شكأ٘ أٔنٛاء األيٕس.• 

 ذذسٚغٓى.ّ أشُاء اإلششاف ػهٗ انطالب أٔ يالؼظاذ• 

 ػٍ ؽشٚق انقٛاو تذساعح اعركشافٛح. • 

 انقشاءاخ فٙ يعال انرخظض. • 

 .انرعاسب انشخظٛح يٍ خالل انؽٛاج انؼًهٛح• 

 

 يالحظاخ يهًح جذا: 

نقة  أو في قائًح انًصادس يجة ركش انًصذس انزي اقتثش يُه انكالو ورنك تىضع سقى تضهضم انًصذس .1

 انكهيح. أوحضة تعهيًاخ انًجهح  أوانًؤنف تيٍ قىصيٍ يشتعيٍ في َهايح انجًهح، 

 تزيذ عٍ صطشيٍ. يكىٌ طىل انجًم انًقتثضح ال أٌيفضم  .2

انثحث يعكش  أٌ إرانجًم انعايح  أوتحاول اقتثاس انكالو  عهيه ال انًىاضيع انعهًيح هي انتي تقتثش. أٌ .3

 كتاتته. أصهىبشخصيح انثاحث يٍ خالل 

 

 ٚطهغ انطانة ػهٗ ًَٕرض تؽس  ٔيششٔع يشؼهح ساتؼح ٔسعانح ياظغرٛش ٔاؽشٔؼح دكرٕساِ.


