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االهداء

إلى من خلقني وسواني بعد اذ كنت نسياً 
 ً منسيا

“هللا َل َالله"

إلى النور الساطع والسراج 
الواضح 

“(صْواٍ هللا عْيهم أَمِعين)محمَ وآله "



:هيكلية البحث العلمي

فِعه يتتلف البحث الِعْمي من عََ من الصفحتٍ او الفقراٍ او المكونتٍ منهت متهو استسي ومنهت متهو اختيتري ولْبتحث حرية وضِعه او ر

(  تطبيقي–انستني )من النص والتي تمثل الشكل النهتئي الي بحث عْمي 

:غالف البحث

.قَ يكون كترتوني او ورقي او من النتيْون و يَون عْيه عنوان البحث واسم البتحث وسنة اعَاَ البحث

:صفحة الِعنوان

:وتتضمن المِعْومتٍ التتلية

التسْسل االَاري لَْهة التي يِعقَ في اطترهت وتكتب في الَهة اليمنى الِعْيت من صفحة الِعنوان–

َق احته بخط يكتب الِعنوان بشكل واضح في وسط الصفحة ومميز عن بقية الكتتبتٍ في تْك الصفحة ويكون وسط الصفحة ويكتب ت–

(ان وََ)الثتنوي الِعنوان 

اسم البتحث والمرحْة والَرَة الوظيفية وهذه المِعْومتٍ تَرج اسفل عنوان بيتنتته–



:االية القرانيةصفحة 

بحثهحيث يرتأي بِعض البتحثين وضع اية قرانية يفتتح بهت ةاختيتريصفحة وهي 

:صفحة االهَاء

ة البحث الى اشختص لهم مكتنة ختصذا هحيث يَب عْى البتحث ان يهَي َهَه في تريةتياخصفحة وهي ايضت 

حيتتهعنَه او َور ختص في 

:صفحة الشكر والتقَير

ْى له عمْية الحصول عيسرواوهي اختيترية حيث يمكن ان يرغب البتحث بتقَيم الشكر الشختص ستعَوه او 

المِعْومتٍ



:المستخْص–

ت من عََ في البحوث المنشورة في الَوريتٍ الِعمْية وبحوث الَراستٍ الِعْيت يَب عْى البتحث ان يكتب مستخْص

كْمة بتلْغة الِعربية او االنكْيزية او كالهمت مِعت يبين فيه هَف البحث واالَواٍ 200أو 100من الكْمتٍ امت 

والتوصيتٍالمستخَمة بَمع المِعْومتٍ منهَية البحث واستِعراض اهم النتتئج 

:قتئمة المحتويتٍ–

فحتٍ وهي صفحة تضم التقسيمتٍ االستسية والفرعية والتي تمثْهت ابواب وفصول ومبتحث البحث مع ارقتم ص

ووروَهت في نص البحث وهي فقرة استسية في البحث الِعْمي



:قتئمة االشكتل والََاول والمختصراٍ–

سب وهذه القوائم تكون حسب حتَة البحث قَ يتطْب موضوع البحث تنظيم عََ من االشكتل فيَب ترتيبهت ح

رٍَ في نص وروَهت في النص وبتلتسْسل ثم تنظيم قتئمة بِعنتوين تْك الََاول واالشكتل وارقتم الصفحتٍ التي و

.البحث

ير حيث امت المختصراٍ فهي تستخَم لغرض تحقيق المتن بِعض المصطْحتٍ او اسمتء الَهتٍ وتكرارهت بشكل كب

ية توضع االسمتء كتمْة او المصطْحتٍ كتمْة مع متيقتبْهت من الرموز والمختصراٍ لغرض ارشتَ القترئ الى مته

.االستخَام لهذا الرمز او المختصر مثل منظمة الصحة الِعتلمية والمنظمة الَولية لْتربية والثتفة والِعْوم



:المقَمة–

كْيت وسبب تمثل المقَمة اول فقرة استسية في كتتبة البحث الِعْمي ويتنتول فيهت البتحث التِعريف بموضوع البحث مع تحَيَه زمنيت ومكتنيت وش–

اب اختيتره لهذا الموضوع واهميته والمنهَية التي اعتمَهت وبشكل موَز واهم المشتكل التي اعترضٍ سبيل البحث ويمكن االشترة الى االبو

.والفصول والمبتحث بشكل مختصر وتذيل المقَمة بتسم البتحث وتتريخ كتتبتهت وتكتب المقَمة بِعَ فراغ من كتتبة البحث كتمال

:التمهيَ–

يمكن هي فقرة اخيتترية يتنتول فيهت البتحث موضوعتٍ ذاٍ صْة بموضوع البحث مثال اذا كتن موضوع البحث يتنتول َراسة حيتة شتعر مِعين–

.لْبتحث يكتب تميهَا يمثل الحيتة السيتسية واالَتمتعية واالَبية في تْك الفترة ويكون حَم التمهيَ عتَة نسبة من حَم البحث

:متن البحث–

او ابواب ويمثل صميم المتَة الِعْمية سواء كتن البحث اَبيت اوتطبيقيت او عْميت التي يتنتولهت موضوع البحث مقسمت حسب متيرتأيه البتحث الى–

اب مت بين االبوفصول او مبتحث او خْيط من التقسيمتٍ الستبقة ويشترط فيهت التسْسل في االفكتر والتوازن في عرض المتَة الِعمْية والترابط في

.ت خَامهوالفصول والمبتحث فضال عن استخَام االلفتظ والمفرَاٍ الغريبة النتَرة اال في حتالٍ نتَرة وتوضح هذه المفتهيم في الهوامش عنَ است

–



:الختتمة–

بتحث تتوصل اليه اليستخَم هذا المصطْح في البحوث االنستنية ويستخَم مصطْح النتتئج والتوصيتٍ في البحوث الِعْمية التطبيقية وهي تمثل خالصة م

.في عمْية انَتز بحثه وتكتب عتَة بِعَ الفراغ من كتتبة االبواب والفصول اي متن البحث

:قتئمة المصتَر والمراَع–

المراَع وهي قتئمة هَتئية بتسمتء المؤلفين حيث تقْب االسمتء اذ كتنٍ مْحقة بتسم شهرة والذي يمثل نسب ولقب او كنية وتضم كل المصتَر و–

.التي اعتمَهت المؤلف في اعَاَ بحثه وتستخَم نفس البيتنتٍ في وصف المصتَر المستخَمة في الهتمش عَا ارقتم الصفحتٍ

:المالحق–

ق َهَ ه المالحتحتتج بِعض البحوث الى اضتفة مِعْومتٍ وبيتنتٍ كمالحق لتِعزيز وبيتن مصَاقية المِعْومتٍ والبيتنتٍ الوارَة في متن البحث وتِعكس هذ

ية اسئْة ونقتنالبتحث عنَ اعَاَ البحث من المِعْومتٍ المَمِعة من مختْف اَواٍ َمع البيتنتٍ وقَ تمثل هذه المالحق قتئمة استبيتن او وثتئق رسمية او 

:الخ ويشتر الى المالحق في متن البحث عنَ االستشهتَ بهت بتلشكل التتلي.....المقتبْة اشكتل او ََاول احصتئية او صور او رسومتٍ بيتنية 

.ص ( 1مْحق )انظر 



االشارة الى المصادر والهوامش

:الكثتفتٍ–

تَة الحهي عبترة عن قوائم هَتئية بكل كْمة َالة في النص ان تمتْك نوعت من االهمية بتلنسبة لْقترئ بحيث يصل اليهت بتقل وقٍ وَهَ ممكن َون

ضع امتم كل وويالى قراءة النص كتمال وكتنٍ ستبقت تسمى فهترس مثل فهترس االعالم واالمتكن وااليتٍ القرانية واالحتَيث النبوية الشريفة او االشِعتر 

َالة ارقتم الصفحتٍ التي ورٍَ َاخل نص البحث 

:التتليةوتِعني ارَتع المِعْومتٍ او المِعْومة التي يستبقهت البتحث ويَونهت في بحثه الى مصتَرهت وتتضمن المِعْومتٍ:االشترة البيْوغرافية–

لتي الصفحتٍ ا–السنة –اسم النتشر –مكتن النشر –( عَا االولى)الطبِعة –المسؤلية المشتركة –عنوان الكتتب –( بَون لقب)اسم المؤلف –

استقى البتحث منهت المِعْومة

هي كل التِعْيقتٍ والشروحتٍ والحفيراٍ والمالحظتٍ حول اي مِعْومة من المِعْومتٍ واي مصطْح او لفظ غير واضح او غير مِعروف او :الهوامش

هت في الهتمشيستخَم الول مرة واليفضل البتحث وضِعهت في متن البحث لغرض عَم تضخم البحث اوال والنهت مِعْومتٍ ثتنوية فيقوم البتحث بتوضيح

.لزيتَة مِعْومتٍ القترئ حول هذه المِعْومة



:والهوامشالبيلوغرافيةموقع او مكان االشارة 

ية رستئل َتمِع–َوريتٍ –كتب )هي كل اوعية المِعْومتٍ التي يمكن ان يستخَمهت البتحث مِعْومتته سواء كتنٍ تقْيَية :المصتَر

(رستئل سمِعية وبصرية او رستئل محسوسية)او غير تقْيَية ( الخ.....

:االشترة الى الكتب: اوال–

عنَ االشترة الى كتتب يَب تَوين المِعْومتٍ البيْوغرافية التتلية –

.التي اخذٍ منهت المِعْومتٍالصفحة النشر ،النتشر،سنةاسم :النشر مكتن -.الطبِعة-.الكتتبعنوان . اسم المؤلف(رقم الهتمش)–

:مثال

20ص، 1979بغَاَ، َتمِعة :بغَاَ-.2ط-.عبقرية محمَ.محموَ الِعقتَ عبتس (1)–

ثم ذكر رقم او في حتلة تكرار االشترة الى الكتتب نفسه َون وَوَ فتصل بين االشترتين تستخَم عبترة المصَر نفسه او المصَر الستبق

.ارقتم الصفحتٍ في االشترة التتلية



نوان الكتتب في حتلة االشترة الى الكتتب نفسه َون وَوَ فتصل زمني بين االشترتين تَون االشترة الثتنية لْكتتب واسم المؤلف ثم ع–

:مثال.الصفحتٍثم ارقتم 

20،ص1979َتمِعة بغَاَ، : بغَاَ-.2ط–.عبقرية محمَ . الِعقتَمحموَ عبتس (1)

10،ص1983،الْغة الِعربية مَمع :القتهرة –.السيرة النبوية . احمَ الخطيب عَنتن (2)

23مصَر ستبق،صالِعقتَ ،عبتس (3)

االشترة الولى في حتلة تكرار االشترة نفسه وقَ تم استخَام كتتبين مختْفين لنفس المؤلف وفصٍْ االشترة الى الكتتب الثتني بين–

:لْكتتب االول والثتنية فتكون بتلشكل التتلي

20،ص1979،بغَاَ َتمِعة : بغَاَ-.2ط–.عبقرية محمَ . الِعقتَمحموَ عبتس (1)

13،ص1975، الْغة الِعربية مَمع :القتهرة –.النبوية السيرة .احمَ الخطيب عَنتن (2)

65مصَر ستبق،صمحمَ ،عبقرية .عبتس محموَ الِعقتَ (3)

–



في حتلة اخذ المِعْومة او المِعْومتٍ من اكثر من مصَر واحَ فيَب االشترة الى تْك المصتَر َميِعت-

في حتلة البيتنتٍ عن مكتن النشر واسم النتشر وسنة النشر اليترك مكتنهت فترغت وانمت يشتر اليهت –

:بتلمختصراٍ االتية

َون مكتن النشر{     م.َ}

َون اسم النتشر{    ن.َ}

َون تتريخ النشر{    ٍ.َ}



-َكتورال-المهنَس)تحذف االلقتب الِعْمية والَرَتٍ الوظيفة المختْفة من اسمتء المؤلفين عنَ االشترة اليهت مثل 

(الخ......المَرس-االستتذ-الِعالمة-الخْيفة-االمتم-الشيخ

لفين في حتلة وَوَ مؤلفين اكثر من ثالثة لْكتتب المشتر اليه يَون اسم المؤلف االول فقط وتحذف اسمتء المؤ

)...(االخرين وتستخَم عبترة واخرون بِعَ عالمة الحذف 

م في حتلة قيتم وزارة او مؤسسة او َهة مِعنية بتتليف كتتب مشتر اليه وعَم وَوَ اسم مؤلف محََ له بَون اس

المؤلفلْمكتن اسم رئيس الوزارة او الَهة بِعَ اسم الَولة كمَخل 

في حتلة اذا كتن الكتتب المشتر اليه مترَم او محقق او مشروح بَون اسم المترَم او المحقق او الشترح



:االشارة الى بحوث الدوريات: ثانيا

رافية عنَ االشترة الى بحوث منشورة في َورية تَوين او االشترة اليه في الهتمش وحسب البيتنتٍ البيْوغ–

:التتلية

خ ، المََْ، الِعََ ،التتريالَورية عنوان .البحث او المقتلة عنوان .الكتتب او مؤلف البحث اسم (رقم الهتمش)–

.الصفحتٍاو ارقتم ،رقم 

:مثال

23، ص11،1995،ع13، س مَْة االحترام. االَب القَيم َراسة . الَين وهبة سِعَ ( 1)



:االشارة الى الرسالة او االطروحة الجامعية: ثالثا

:عنَ االشترة الى الرستلة او االطروحة الَتمِعية فيَب تَوين المِعْومتٍ البيْوغرافية االتية منهت–

الَتمِعة، تتريخاسم :الَتمِعة مكتن -(.نوع الرستلة او االطروحة)عنوان الرستلة او االطروحة . اسم البتحث(1)–

المنتقشة، الصفحتٍ

:مثال

الَتمِعة: بغَاَ-(.رستلة متَستير)َراسة في الصيتغة الفنية : شِعر َميل بثينة . ابراهيم محمَ سِعَ (1)

102-101،ص1998المستنصرية،



:مالحظات عامة حول كتابة البحث

الِعنوان الرئيسي والفرعي–

ية الخط تحتل الِعنتوين الرئيسية َائمت صفحة مستقْة وتكتب بخط واضح وبتسْوب صيتغي يختْف عن بق–

.المستخَم في كتتبة نص البحث والِعنتوين الفرعية

من خط كتتبة فيكون موقِعهت في بَاية سطر وتكتب بخط اصغر من الِعنتوين الرئيسية واكبرالِعنتوين الفرعية امت –

.النص



:قائمة المصادر

.بيروٍ–َار ومكتبة الهالل –كتتبة البحوث الِعْمية واالكتَيمية المنهَية الحَيثة -1984-قصي -الحسين–

134ص-1985-مكتبة نهضة الشرق –القتهرة -اسس البحث الِعْمي االَتمتعي–ابراهيم عبَ الوهتب –

–1987–ََة َار الشرق -3ط–كتتبة البحث الِعْمي صيتغة ََيَة –عبَ الوهتب ابراهيم ,ابو سْيمتن –

234ص

256ص–1998-َار الفكر –عمتن –استسيتٍ البحث الِعْمي والثقتفة المكتبية –ابو سل محمَ عبَ الكريم –

تٍ َار المطبوع–االسكنَرية –كيف تكتب في المرحْة الَتمِعية –ورقة البحث الِعْمي –اسمتعيل زكي محمَ –

27ص-1987–الََيَة 

–


