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 طريقت ترتيب فصىل تقرير البحث

هكتسي  إػتدا الحي جمتث َمتا زاهاٍتا مته  اإلجساءاتجؼد كحابة البحد الحسبُي مه اٌم مساحل البحد الن كل       

يجت  مساػاجٍتا ػىتد  أمتُزاٌىتا   أن إذجكُن ذات قيمة اذا لم يحم كحابحٍا َإخساجٍتا بالوتُزا المىاةتبة  َما ي ال

جضتت ي ػ تتب البحتتد الك يتتس متته مميتت ات الى ػتتة الؼ ميتتة  ألوٍتتاكحابتتة البحتتد بوتتُزا وٍانيتتة َيىباتتي االلحتت ا  بٍتتا 

 :  األجيةالسنيسة  األج اءَالماجسحيس َالدكحُزاي مه  سالبكالُزيَُخوانص البحد الجيد َيحكُن بحد جخسج 

 الجزء االول : 

الخالصة : جسبق الخالصة البحد بؼدا ص حات يساػب هي كحابحً َجبُيبً ػد  جسقيم الو حات اَ يستحخد  هتي  -

 كما يسبق الخالصة ص حة الؼىُان َجكُن بايس جسقيم ي ي ذلك ص حة الشكس .  األبجديةجسقيمً الحسَف 

اخحيتاز ٌترا البحتد مُ تُػا ل دزاةتة  إلتب أ تالحتي  َاألةتبا جححُي الخالصة ػ تب ػتسو َا تل ل تدَاهغ   

البحتتد َجؼتتسو هتتي ٌتترا المجتتاا المبتتا ت السنيستتة الحتتي اػحمتتدٌا الباحتتد هتتي  بتترجساءاتَالظتتسَف المحي تتة 

 البحد َيُ ل ال سياة الحي يسيس ػ يٍا البحد .

 ص حة قانمة مححُيات السةالة.  -

 حة قانمة بالجداَا.ص  -

 البياوية. َاألشكااص حة السةُ   -

ص حة المالحق ٌَري الاانمة جظٍس هي البحُخ حيىما يححُي ػ ب المالحتق حيتد يكحت  زقتم الم حتق َػىُاوتً  -

 َازقا  الو حات الحي جظٍس هيٍا المالحق .

 .األ بيات ػد  اةحخدا  طسق البحد ػه المحسا هات الاسيبة مه المُ ُع ػىد مساجؼة  -
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 الجزء الثاني :

ضللثمالموح لل لجللعلض ضوعاللثلضتتثاللم لوضتجمحعلل لومنل ضيلل للأنيتأكللملضللنللأنع للالموحث لل لل,صلل الموضوعللو 

موح ل لضتمج ل لضتعميلثلومنلكلللجصلللضلنلموفصلولليحلمألحفملجمحلمليمل لض لمماللثي تويالموتعللومألحوماموفصولل

لموياثللويتعضنلمالتعل:موتعلتامفللمألاثاي لمألجكثج

 الفصل االول : ل-1ل

يتعضنلهذملموفصلللحضلالموضتلثوينلمو ثتحيل لموتلعلتضلملموضضلوملموفملجللوالذملموفصلللضتمج ل لضلنلض لك  لموح ل ل

وت ميمهثلومهضيتاثلومو ث  لموياثلوكذونلمهلممفلموح ل لوماله تملوضلنلحليلت ميلملض لثالحلموح ل لومييلجملت ميلمل

ل  لووتوعيحلذونلمكحجلتتتثوللضحاللجعلهذملموفصللموضصع  ثحلموومجمالجعلموح

يللتيلجيالثلتتلثوللموض لك  لمويثصلل لجلعلموح ل لوعجعلاثلحصللوجالومجيل لتتعلضنلمععللث ل،لوأهضيتلمض لك  لموح ل ل -

ومومجماللثحلمواللثحم لموتللعلواللثلعالللل لحضوعللو لموح لل لح للكللعللثيلموضض وضللثحلعللنلضوعللو لمومجمالل لومهضيتاللثل

  مومهلوموضصع  ثحلموفتي لموومجمالجعلموح  ل.وكذونلت ميملموامفلضنلموح  لو

ل

 الفصل الثاني : -2

مالعلثجلموترلجللمواللويتعلضنلم لثجمحلموحث ل لمولالمالعلجلموترجيل لل:لي ضللهلذملموفصللل لثتحينلماثاليينلهضلث

حيلثنلمالحتضلثملعلنلهلذهللموتعلتتتثوللموح  لومجم لكللضلتايلوضلنلحليلم تضلثالحلتحتلعلم لملمالجم لمولموترجيلثحلمو

لموترجيثحلوجعلحضالمال يثنليتعجقلموحث  لموالمالمحيثحلجعلض ثللموح  ل.

ومو ثتالموحثتعلتتض كلحثومجماثحلمواثحم لموتعلم جيحلجعلض ثللح حملاوم لع لالضالتوالمومعلجلمولجلعلماللعلثجل

 لوع للال اللومهلو ميتللملوضللمالموضجحيلل لمولموللموللمال تحيلل لوهللذملضتولللفلع للاللللمجالوكفثيلل لموحث لل لجللعلموضض يلل

 .تومص ملحثوح  لوموتتميال

 

ل
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 الفصل الثالث : -3

ي ضللهذملموفصللم جم محلموح  ل)لعجيم لموضضثو  ل(لوجلعلهلذملموفصللليتعلجقلموحث ل لمولالموضلتاخلموضالتيميل

موتللعللومولالضثمتيلذهلموحث لل لضلنلمال للجم محلو ضل لموضض وضلثحلوموحيثتللثحلوتايهل لمالمومحلوموو للممحلمال صلثهي 

اللوفليضتضللملع ياللثلجللعلتعحيللكلممومتللملوتكضللييلتتللثهخلح حللملجللعلعللوهاثلضلل لذكللجلضحللججمحلميتيللثجلهللذملموضللتاخل

وتوعلليحلكلللللضجم لللللعضللللموح للل لجالللرلوصللفلويعلللومحلوم لللجم محلموح لل لوكلللذونلولللالمومحلومووالللثهلل

لموضاتيمض لجعلموح  ل.ل

 الفصل الرابع : -4

تلثهخلوت  ي الثلوموتض يلكلع لالضلمالت ميمالثلو فلجوالموضمتج ل ليتعضنلهذملموفصللعجالمالمول لومو ملثهكلوموت

وتممييلمالمو لوت  ي اثلويضملهذملموفصللمو ز لمو يوللضنلموح  لالتلمليضلينلموحث ل لع لالعلجالح حلملح الال

موللوموضتثل للثحلوجياللثليك لفلموحث لل لعللنلموضض وضللثحلموضتثاللح لمعحيضل لمومجمالل لموضح للو لعتاللثلحثالتيمميلمو لل

لموتتثهخلموضاتتحع لضنلموفجالمولتفياثلكضثليتيلضتثل  لموحيثتثحلوت  ي اثلوتوعي اثل.لالححثحلصمقل

 الفصل الخامس : -5

يتعضنلهذملموفصلللحيلثنلمهليلمالالتتتث ثحلموتلعليضكلنلمالتيجم اثلضلنلموتتلثهخلموضضجوعل لوكلذونلحيلثنلتلوم عل

موتعحيكلموض ضعلوتتثهخلوتممييلماللتجم ثحلموضتححم لضتملو ميثيلحمجماثحل وواثلت يالع المالاله  لموتلعلرالجحلمول

م ثح لعتاثلمولأتاثلكثتحليثججلمعلثجلمومجمال لعج حلتفااثلجعلمحتث لموح  لوويلتكنلمومجما للثمجالع المي ثمل

لكضثليمميلجعلهذملموفصللموضمتج ثحلموتعليجمهثلموحث  لعجوجي لوموتوصيثحلموضتححم لضنلتتثهخلح حمل.ل

 الجزء الثالث :

ويضحللهذملمو ز لتاثي لموح  ل ي ليتيلتححيحل ضي لموضصثمجلوموضجم ل لموتلعلمالتيمضحلجلعلموح ل لضحث لجالمول

ض ضي لموتعلتلجتحعلحثوضوعلو لومالتضثنلحالثلموحث ل لجلعلكتثحل لتمجيلجلح حلملويالتيميلموحث ل لعضوضلثلموضصثمجلمو

موعجيم لموضتحض لجعلموك ي لموتلعليلمجرلجيالثلويعل لموتصلتيفلمولذللي ليجلجيلملمولالموكتلالومولموجيثحلوموتملثجيجل

لتحي ل.وموجاثهللغيجلموضت وجالويمويلحتجتيحاثلمح ميثلاوم لمكثتحلضجم  لعجحي لميلم 

 ي المعال لموع ح لع التضثذجلجاثهللمجماثحلع يثلوض جو لضج   لجمحض لضجالحثتي .


