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 : انـثـؽــس ػـُــٕاٌ 

ٚكرة يا آخش ٚكٌٕ أٌ ٚعة نكُّ انثؽس يٍ ظضء أٔل 

َرائعّ ٔأْى نهثؽس يهخض تًصاتح ظًهح 

نالْرًاو يصٛش يشٕق تٕضٕغ  انًفراؼٛح انكهًاخ ػهٗ ٚؽرٕ٘ يخرظش  
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 : انعٛذ انؼـُــٕاٌ ششٔط 

Informative ٘انثؽس ػٍ ظٛذج فكشج انماسب ذؼطٙ يفٛذج يؼهٕيح ٚمذو أ 

ػهّٛ ٚرؽظم يًا تأكصش انماسب ٚؼذ فال تانذلح ٚرًٛض 

انثؽس نمشاءج أؼذ ٚعزب ال تؽٛس انؼًٕيٛح شذٚذ ٚكٌٕ أال 

انكهًاخ يٍ ػذد تألم يُّ انًطهٕتح انشعانح ٚؼطٙ انطٕل صائذ ٚكٌٕ أال 

   (عطٕس شالشح ، كهًح 12 ، ؼشف 100)      

ٕ٘اعى أٔ انؼاد٘ انُثاخ اعى :انًفراؼٛح انكهًاخ يٍ ػذد أكثش ػهٗ ٚؽر 

 انكًٛٛائٛح نهًشكثاخ انؼادٚح األعًاء أًْٛح، نّ كاٌ ئٌ انظُف
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 : انعٛذ انؼـُــٕاٌ ششٔط 

تؽشٔف انؼُٕاٌ كهًاخ ظًٛغ ذثذأ capital ُٗانرؼشٚف أدٔاخ يُٓا ٚغرص 

 :نهرزكٛش (تٓا ٚثذأ انرٙ انكهًح كاَد أٚا   كثٛش تؽشف ٚثذأ) ٔانؼطف ٔانعش

B. Sc.  ْٙ نـ اخرظاس Bachelor of Science ْٙٔ انعايؼٛح انذسظح 

 انًاظغرٛش لثم يا األٔنٗ

M. Sc. ْٙ نـ اخرظاس  Master of Science ْٙٔ انؼهٕو فٙ ياظغرٛش 

Ph. D. ْٙ اخرظاس Doctor of Philosophy ِأػهٗ انفهغفح دكرٕسا 

 ظايؼٛح دسظح
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 : (Introduction) انــًــمـــذيـــح -8 

فٙ ضًُا ذٕظذ انثؽٕز فٙ أيا انؼهًٛح انشعانح يٍ أعاعٙ ظضء ذشكم 

 انًشظؼٛح انذساعح

ستطّ يغ ٔيثشساذّ انذساعح يٕضٕع أًْٛح ئتشاص يُٓا األعاعٙ انٓذف 

   انًعال َفظ فٙ انغاتمح انذساعاخ تُرائط

يٕظضج فكشج ئًَا انغاتمح انذساعاخ ششغ فٙ االعٓاب انًشغٕب يٍ نٛظ 

    ؼانٛا انًٕضٕع ْزا يٍ انثؽٕز ذمف ٔأٍٚ ئَعاصِ ذى ػًا

ٔسد نًا ذكشاس يعشد ذكٌٕ ٔأال انماسب ئنٗ يؼهٕياخ انًمذيح ذضٛف أٌ ٚعة 

  انًغرخهض أٔ انؼُٕاٌ فٙ
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 : (Introduction) انــًــمـــذيـــح -8 

ٙٓٔيرغهغم يُطمٙ تشكم انذساعح ألْذاف ٔاضػ تزكش   دائًا انًمذيح ذُر 

أٌ ئال انثؽصٛح انًشكهح ذغطٙ ألَٓا انًضاسع انفؼم فٙ انًمذيح يؼظى ذكرة 

 نذساعح يٕضٕػح كاَد أْذاف ألَٓا انًاضٙ انفؼم فٙ ذكرة انذساعح أْذاف

   تانفؼم أظشٚد

انغإال ػٍ ٔيُطمٛح ٔاضؽح ئظاتح انًمذيح ذؼطٙ أٌ ٚعة :   

 ( انثؽس؟؟؟ أظش٘ نًارا )                        
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 : ( Review of Literature) انغاتمح انذساعاخ اعرؼشاع -9 

يٕضٕع فٙ ئظشاؤْا ذى انرٙ انذساعاخ تكافح انماسب ذؼشٚف ئنٗ ذٓذف 

 ٔأيُٛح يُطمٛح تطشٚمح ػشضٓا يغ انثؽس

انًمذيح ضًٍ ذزكش ؼٛس انًُشٕسج انثؽٕز فٙ انؼُٕاٌ تٓزا ظضء ٕٚظذ ال 

ركشْا انرٙ انًشاظغ ظًٛغ ػهٗ تُفغّ اطهغ انثاؼس ٚكٌٕ أٌ ٚعة 

فمظ انفمشج ْزِ فٙ كهٓا انًشاظغ ركش ٚمرظش ال 

كًاٚهٙ انًرثغ انُظاو ػهٗ انًشظغ ئنٗ االشاسج طشٚمح ذرٕلف : 
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ٙلٕعٍٛ تٍٛ تانًشظغ انخاص انشلى ٕٚضغ األسلاو َظاو ؼال ف 

 انًإنف اعى تؼذ -       

 يثاششج انًؼهٕيح تؼذ -       

ٙٔانغُح انًإنف َظاو ؼانح ف (ْاسفاسد َظاو Harvard System) ٌفا 

 ؼاالخ ُْٔا انًشظغ سلى يؽم ذؽم انُشش عُح

 انؼاو َفظ فٙ يُشٕس تؽس يٍ أكصش نهًإنف -          

 يإنفاٌ انٕاؼذ نهثؽس -         

 يإنفٍٛ يٍ أكصش انٕاؼذ نهثؽس كاٌ ئرا -        
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 : ( Materials and Methods) انثؽس ٔطشق انًٕاد -10 

 : ؼٛس يٍ تانثؽس ٚرؼهك يا نكم يفظال     ششؼا انعضء ْزا ٚؽرٕ٘  

ٌانرعشتح ئظشاء ٔصياٌ يكا 

اعرخذيد انرٙ ٔانًٕاد األظٓضج كافح 

االؼظائٙ ٔانرظًٛى انرعشٚثٛح انٕؼذاخ ٔؼعى انرعشٚثٛح انًؼايالخ ذفاطٛم 

 انًغرخذيح انًكشساخ ٔػذد

ظذٚذج كاَد ئٌ انًغرخذيح انطشق ذفاطٛم  

انذساعح فٙ انًغرخذيح ٔانثٛاَاخ انًٕاد ظًٛغ يظادس 
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 : ( Results) انـُـرــائــط -11 

طٕسج تأفضم ٔذمذًٚٓا َرائط يٍ انثاؼس ئنّٛ ذٕطم يا اعرؼشاع 

ٍألغاو ٔذؽد ألغاو ػهٗ انُرائط ذؽرٕ٘ أٌ انًًكٍ ي 

فٕذٕغشافٛح طٕس أٔ تٛاَٛح أشكال أٔ ظذأل أٔ َض تشكم ذمذو 

انشارج انؽاالخ ػهٗ انرشكٛض ٔػذو انؼاو االذعاِ ذًصم انرٙ انُرائط ئتشاص ٚعة 

انثؽس أٌ ذُظ ٔال ئٚعاتٛح ذكٍ نى انرٙ ذهك فٛٓا تًا انُرائط كم ػشع ٚعة 

 دقٌقة   بطرٌقة   واالستقصاء لالستعالم ُتستعمل التً الوسٌلة ْٕ انؼهًٙ

 تصحٌحها أو تطوٌرها، أو المعلومات، اكتشاف منه والهدف ومنّظمة ،
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 : ( Results) انـُـرــائــط -11 

االفرشاضٛح انُظشٚح يغ ذرضاسب انرٙ انُرائط ئًْال أٔ ؼزف ٚعة ال 

 :  تذكر      

 :مراحل المنهج العلمً فً البحثأهم           

اختٌار موضوع البحث 

االطالع على جمٌع البحوث السابقة المتعلقة بالموضوع 

تحدٌد الخطوط العرٌضة للمشكلة البحثٌة 

وضع النظرٌة االفتراضٌة التً ٌرغب دراستها 

إجراء الدراسة وفقا لألصول العلمٌة المتعارف علٌها 

تفسٌر النتائج والوصول إلى االستنتاجات 
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 Hypothesisانُظشٚح االفرشاضٛح  

هً افتراض مؤقت ٌهدف إلى تفسٌر بعض الحقائق توضع بهدف رسم خطة      

 بحثٌة تؤدي فً نهاٌتها إلى قبول تلك النظرٌة االفتراضٌة أو رفضها
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 : (Discussion) لشح انًـُا -12 

انغاتمح انذساعاخ تُرائط ٔستطٓا ػهٛٓا ؼظم انرٙ انُرائط ذفغٛش 

انثؽس يٍ تانٓذف ػهٛٓا انًرؽظم انُرائط ستظ 

تانُرائط يإٚذج ػايح أعظ اعرخالص  

ذفغٛشْا ًٚكٍ نى أليٕس يؽرًهح يغثثاخ ذخٛم  

ٔاؼرًاالخ يمُؼح ئظاتح تغٛش ياصاند انرٙ انثؽصٛح انعٕاَة ئنٗ اإلشاسج 

 انًعال َفظ فٙ األخشٖ انذساعاخ
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 : (Conclusions) االعرُراظاخ 

تاالعرُراظاخ خاص ظضء ػهٗ انؼهًٛح انشعائم ذؽرٕ٘ لذ 

ُٗانثاؼس ئنٛٓا ذٕطم انرٙ انُرائط ػهٗ ذث 

ٌٕانًُظمٛح انًُالشح أعاط ػهٗ ٔلائًح تانؽمائك يذػًح ذك   
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 : (Summary) انشعانح تهغح انًهخض -13 

ٙانشعانح يرٍ يٍ ظضءا   ٚؼذ نزنك يثاششج انًشاظغ لائًح لثم ٚأذ 

ذى انرٙ ٔاالعرُراظاخ ٔانُرائط انشعانح ؼٛصٛاخ كم ذغطٙ فائمح تؼُاٚح ذكرة 

 ئنٛٓا انرٕطم

انشعانح طفؽاخ يٍ % 4-3 ... فمشاخ ػذج ... طفؽاخ ػذج 

ًٍانشعانح نغح تغٛش آخش    يهخظا انؼهًٛح انشعائم ذرض 

ٌٕاألطهٙ نهًهخض نهًهخض ذشظًح ٚك 

كم لشاءج ًٚكُّ ال انًهخض ْزا لاسب تاػرثاس لهٛال فّٛ انرٕعغ ئيكاَٛح 

 انشعانح
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 : (References) انًشاظغ -14

 : (Appendixes) انًالؼك -15

 انعايؼٛح ٔانشعائم انكرة َٓاٚح فٙ ذٕظذ 

انشعانح يرٍ فٙ ٔضؼٓا الٚعٕص انرٙ انثٛاَاخ كافح فٛٓا ذٕضغ 

 انعٕٚح األسطاد تٛاَاخ يصم انًذلك انماسب ئنٛٓا ٚؽراض ٔلذ

 نهرعاسب انرفظٛهٛح ٔانمشاءاخ انثٛاَاخ ٔظذأل

 تّ خاص ؼشف أٔ تشلى يهؽك كم ًٚٛض ( A, B, C….)   

انًؽرٕٚاخ ظذٔل فٙ انًالؼك ظًٛغ ٔذزكش ػُٕاٌ يهؽك نكم    
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 Figuresٔاألشكال    Tablesانعذأل 

 
ػشضٓا يٍ انًإنف ٔأْذاف ػهٛٓا انًرؽظم انُرائط طثٛؼح ؼغة 

انُرائط ػٍ عشٚؼح فكشج انماسب ذؼطٙ األشكال 

نفؽظٓا أطٕل ٔلد ذؽراض انعذأل 

ٔذٕظذ سعانح أٔ تؽس أل٘ األعاعٛح انًكَٕاخ أؼذ ْٙ انعذأل 

 األلغاو تالٙ فٙ ذغرخذو أٌ انًًكٍ يٍ نكٍ انُرائط لغى فٙ غانثا  

انشعانح ىضًٍ انعذأل نؼذد ؼذٔد ذٕظذ ال 

ٔاألشكال انشعٕو فٙ ذكشاسِ ُٚثغٙ ال انعذأل فٙ ٚزكش يا 
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 ذششٚػ ٔتُاء انعذأل

ٔػُٕاَّ انعذٔل سلى (Headnote) 

Headrule 

Stubhead 

Boxhead ػهٗ ٚؽرٕ٘ لذ Spannerhead 

Boxhead rule 

Field ٔانعذٔل ظغى أ 

Footrule 

Footnotes 
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