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  قدمة الطبعة الثانيةم
الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى من اهتدى            

  ،،،،،،،بهديه وسار على نهجه وعلى آله والصحابة أجمعين وبعد
إن مما يميز المجتمعات الناهضة أو الساعية للنهـوض، هـو حرصـها             
وبصورة ال تقبل الشك لالهتمام بالبحث العلمي، وتوفير كـل الظـروف            
واإلمكانيات والوسائل لتطويره وجعله أولوية في خططها اإلسـتراتيجية،         
بحيث ال ينفك مطلقاً عن التداخل في شـتى مجـاالت الحيـاة اإلنـسانية       

  .يادين العملوم
إن الهوة الحاصلة بين المجتمعات سواء على المستوى الفكري أو العلمي           
أو الرقي الحضاري يرجع سببها إلى مدى الولوج في البحـث العلمـي،             
ومدى اإلبداع فيه ومدى االختيار المتميـز لنوعيـة األبحـاث العلميـة             

المؤسـسات  الموجهة والمستثمرة في القضايا المجتمعية والتنموية، ولعل        
العلمية المتمثلة في الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية المتخصصة هي         
من يقود عجلة البحث العلمي؛ حيث يقع على عاتقهـا اسـتثمار العقـول          
والكفاءات وتوفير بيئة علمية منظمة وحاضنة لإلبداع بما يعكس نتائجهـا      

  .على المجتمع كله
من األولويـات التـي ينبغـي أن       إن ثقافة البحث العلمي ينبغي أن تكون        

يتشربها الطالب أثناء دراسته األكاديمية بصورة تبعده عن مجرد التلقـي           
بل ينبغي أن تكون لديه الهمة للتطوير       ، والتقليد وتكرار ما يفعله اآلخرون    

  .والتحسين واإلبداع
ونظرا الهتمام كلية العلوم بالبحث العلمي، فقد جعلت من ضمن خططهـا     

مساق البحث والندوة إلرشاد الطالب وتبصيره بالبحث العلمـي       األكاديمية  



 3 

وأهميته وإيضاح الطريق الصحيح في كيفية إجرائه وصـياغته، بحيـث           
  .يكون له نبراساً في حياته األكاديمية والعلمية المستقبلية

وتأتي الطبعة الثانية من هذا الدليل اإلرشادي بعد نفاذ الطبعة األولى حيث         
ألثر في إرشاد الطلبة والدارسين في فهم الطرق الصحيحة         كان لها أكبر ا   

  .لعمل أبحاثهم وكتابتها بطريقة علمية أصيلة وبصورة منظمة و سليمة
إننا إذ نقدم هذا الدليل اإلرشادي لطلبتنا األعزاء والدارسين والباحثين فإننا           

ي نسأل اهللا سبحانه وتعالى أن يكون فاتحة خير لتعميق مفهوم البحث العلم        
لديهم بحيث يكون مصاحباً لهم في مسيرتهم األكاديمية والعملية، واضعين          

  .نصب أعينهم رفعة أمتهم ونهضتها وما ذلك على اهللا بعزيز
  

  ،،وفقكم اهللا وسدد خطاكم
  

  مـوعميد كلية العل  
  األشقر محمودنظام. د
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  Seminar Scientific Research : مساق البحث والندوة
 والندوة أحد المساقات المقررة في المستوى الرابع لجميع يعتبر مساق البحث

 باختيار احد المواضيع كبحث تخرج، أقسام كلية العلوم، حيث يقوم الطالب
 ه طابع علمي متعلق بالتخصص العلمي للطالب وبمكنايكون هذا الموضوع ذو

   يقوم  الطالباسيين وعند االنتهاء من البحثانجاز البحث خالل فصلين در
 وبعد إقرار البحث من قبل مشرف ، لمشرفه لمراجعته  وتقديمهصياغتهب

مناقشه  بحضور لجنة ) presentation(بحثه  بعرضيقوم الطالب الطالب 
  . يحددها القسم المعنى

     
   Definition of Scientific Research: العلميتعريف البحث 

، من ) الباحث(ى هو عملية فكرية منظمة يقوم بها شخص يسم البحث العلمي
، ) موضوع البحث(أجل تقصي الحقائق في شأن مسألة أو مشكلة معينة تسمى 

، بغية الوصول إلى حلول ) منهج البحث(بإتباع طريقة علمية منظمة تسمى 
اكتشاف حقائق جديدة أو إلى نتائج صالحة للتعميم على  إلى مالئمة للعالج أو 

 ).نتائج البحث(المشاكل المماثلة تسمى 
 

 Importance of:أمهية البحث العلمي للطالب
Scientific Research   

  : ما يليفي األبحاثيمكن تلخيص األهداف الرئيسـية لكتابة و 
  .إثراء معلومات الطالب في مواضيع معينة •
  .االعتماد على النفس في دراسة المشكالت وإصدار أحكام بشأنها •
  .ة في كتابة البحوثمية المعتمد األساليب و القواعد العلإتباع •
التعود على استخدام الوثائق و الكتب ومصادر المعلومات والربط  •

 . للوصول إلى نتائج جديدة بينها

 .بين الباحث والمكتبة ن عالقة وطيدةتكوي •
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  .التعود على معالجة المواضيع بموضوعية ونزاهة ونظام في العمل •
  . تقدم العلومفيمستجدات  الآخراالطالع على  •
  .مهارات العملية المختلفةتعلم ال •
  .التعرف على األجهزة وطرق التشخيص المختلفة •
  . العلميةلمشاهدات خصوصا ما يتعلق باالتوثيق المختلفةطرق تعلم  •
 ,Excels (العلمي مساندة للبحث  حاسوبتعلم استخدام برامج •

SPSS( يةالتخصص وغيرها من البرامج ذات العالقة. 

اكتساب المعلومة،  عتماد على نفسه فييتيح البحث العلمي للباحث اال •
 .والجد واإلخالص ويدربه على الصبر

 .منها يسمح للباحث اإلطالع على مختلف المناهج واختيار األفضل •

 .يساعد الباحث على التعمق في االختصاص •

 .البشرية بإضافة المبتكر إليها يساعد على تطوير المعرفة •

والسلوك،  لتفكير، من حيث امميزةيجعل من الباحث شخصيةً  •
 .ذلك واالنضباط، والحركة وما إلى

  :مسامهات البحث العلمي 
  . يصف األحداث والتصرفات:الوصف

 القدرة على التنبؤ باألحداث والتصرفات المستقبلية المرتكزة على :التنبؤ 
  .الحوادث السابقة

  . تحسين العلم الطالبي:التقدم واإلصالح 
  . ن والنظريات والمبادئ العامة فهم وتفسير القواني:التفسير 
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   Basis of Scientific Research:أسس البحث العلمي 
  : األصالة واالبتكار  -1

نسخة مكررة عن كأنه  البحث  يظهر البحيثويقصد باألصالة عدم التقليد 
فاالبتكار قد يكون في الفكرة أو في باالبتكار، واألصالة مرتبطة  ، آخرباحث

انات والربط بينها أو في الوصول إلى نتائج جديدة تتميز أسلوب تحليل البي
  .بإضافة جديدة

  : األمانة العلمية والتوثيق العلمي -2
 في متن ى ذلكيجب اإلشارة إل باحثين آخرين  وأساليبعند االستعانة بأفكار

  .  السرقة العلميةذلك من باب البحث أو الهامش و إال أعتبر 

  :  سالمة عنوان البحث -3
ترط في عنوان البحث أن يكون معبرا عن األهداف والنتائج المتوقعة وأن يش

  .فقد جاذبيته وربما يثير المللييكون قويا ومؤثرا ومختصرا فالعنوان الطويل 

  : شمول ودقة عرض الدراسات السابقة -4
من األهمية بمكان أن يظهر الباحث سيطرته على الدراسات السابقة المرتبطة 

 يظهر  إلى ذلك بحيث اإلشارة على أن يتم  بالبحث الذي يقوم بهارتباطا وثيقا
 كاتبها بالكامل ومكان نشرها وتاريخ نشرها بحيث يمكن اسمفي كل دراسة 

  .بسهولة الرجوع إليها

  : سالمة البيانات وعمق التحليل -5
حتى  حسب نوعية البحث المعروفةسس األ  وصول إتباع األويدخل في ذلك 

البيانات كما أن . والتشكيك في نتائجهخالل بالبحث العلمي لك اإلذإلى ال يؤدي 
هي المادة الخام التي يتم تحليلها والبد من االهتمام بمصادر البيانات وبنماذج 
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إن سالمة أساليب التحليل ومالءمتها الختبار الفرضيات مسألة   و.جمعها
أحد المعايير عد  ي العمق في التحليل كما أن.حاكمة للوثوق في نتيجة البحث

  .الرئيسية في تقييم البحوث
  : الجوانب الشكليةواستيفاء دقة اللغة  -6

 والتراكيب اللغوية وكذلك العربيةمن المعايير الحاكمة للبحث العلمي دقة اللغة 
  . يؤثر تأثيرا سيئا على المحكميناللغةدقة اللغة األجنبية فأي خلل في 

  :منها على سبيل المثال ال الحصرالجوانب الشكلية كثيرة ومتعددة و
والترتيب المنطقي لمكونات كل البد من الترتيب المنطقي للفصول  •

  . فصل
البد من التوازن في حجم الفصول والتوازن في حجم الفقرات بحيث  •

 .ال تكون هناك فقرة كبيرة جدا وفقرة صغيرة جدا

يح تدفق ن الرئيسية والعناوين الفرعية لتوضيواالبد من استخدام العن •
  .األفكار

البد من وضع ترقيم متتابع لألشكال وآخر للجداول وذكر مصادرها  •
  .تحت كل منها

  : حداثة المراجع وارتباطها بالبحث -7
إن استخدام . تعتبر حداثة المراجع من المعايير القوية في الحكم على البحث

 إذا كانت  المعيبة في البحث العلمي إالاألشياءالمراجع القديمة يعتبر من 
مراجع كالسيكية أفكارها مازالت صامدة حتى اآلن والبد أن تكون المراجع 

  .البحثمرتبطة ارتباطاً مباشراً مع 
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   :الباحث أهم الشروط اليت جيب أن تتوفر يف
 .للبحث مناسبقدرته على اختيار موضوع  •

 .قدرته على اختيار الخطة المناسبة للبحث •

• ه، وعدمتاستقالل شخصي يقرأ ه بكل ماتسليم. 

 . فيهثيبح شعوره الدائم بأنه قادر على االبتكار في الموضوع الذي •

ع الذي يدرسه حتى و منهجية متكاملة للموضة امتالكه نظرةضرور •
  .يقع في التناقض ال

 وليس المقصود هنا بحثه ليكون قادراً على العمل بهيقتنع تماما بأن  •

بيات، وإنما أن يتحمس يرى فيه السل ال أن يتحمس للموضوع بحيث
 .للبحث فيه

 .الصبر، والهدوء، والتعقل، واإلصغاء الجيد للرأي اآلخر •

 .في اختصاصه اإلطالعأن يكون واسع  •

 .أن يمتلك القدرة على التعبير •

  
   كتابة البحث العلمي إجراء وخطوات

 إتباعها البحث العلمي إلى عدد من الخطوات التي يجب  إجراءتحتاج عملية
  : البحث العلمي بحثاً ناضجاً ومكتمالً، هذه المراحل هيحتى يكون

  .اختيار مشكلة البحث العلمي) 1(
  .جمع المعلومات وتدوينها) 2(
  .بحثعمل الإعداد خطة ) 3(
  . حسب خطة البحثإنجاز األعمال الميدانية والمخبرية والمكتبية) 4(
  .كتابة البحث) 5(

  .الخمسوفيما يلي عرض لكل من هذه الخطوات 
  : مشكلة البحث العلمياختيار
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تنبع مشكلة البحث من شعور الباحث بحيرة أو غموض تجاه موضوع معين، 
والمشكلة هي تساؤل يدور في ذهن الباحث حول موضوع غامض ويحتاج إلى 

  .تفسير
  :ومن األمور التي تساعد الباحث على اختيار مشكلة البحث ما يلي

  .القة بموضوع الدراسةاالطالع على المجالت العلمية ذات الع •
  .المقدمة إلى الجامعات) الماجستير والدكتوراه (األطروحاتدراسة  •
  : الصياغة الصحيحة للمشكلة عدة نقاط هيوتتضمن •
  .تحديد الموضوع الرئيس الذي وقع عليه اختيار الباحث •
  .تحديد النقاط الرئيسة والفرعية التي تشتمل عليها المشكلة •
  .لمرجو تحقيقها من البحثتحديد األهداف والغايات ا •

  : اختيار موضوع البحثكيفية 
لذا يتم  اليسير، باألمر ليس  المتعلق بالمشكلة البحثيةإن اختيار موضوع البحث

 Literature)  ويعتمد ذلك على مراجعة الدراسات السابقة المشرفبمساعدة
review) ومن ثم كتابة ما يسمى مقترح الدراسة .  المكتبةوارتياد

)Proposal( . بموضوع البحث علم ودراية يكون الطالب على أنوفائدة ذلك 
  . الدراسةوأهميةوهدف 

  :اختيار موضوع البحث ما يلي و ينبغي على الباحث أن يراعي في
 .يستحقه البحث من جهد مبذول مدى ما •

 .القيام بالبحث مدى إمكانية الباحث المادية والمعنوية على •

 .البحثقيام بالرغبة الباحث الداخلية في  •

 . لها عالقة بالبحث التيخرى األلغاتالب عرفة الباحثم •

 .يجب أن يكون البحث في حقل تخصص الباحث •

 .ة البحث، وأهميتهيجد •

  .لبحث امن هدفال •
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  : (Title) كتابة عنوان البحث
 ولتحقيق ذلك  هناك شروط  أولية  كبيرة في إعطاء البحث قيمة أهمية للعنوان 
  : منهانوانكتابة العمتعلقة ب

 يوضح طبيعة  و، وداال بوضوح على المحتوىمحددا أن يكون •
  .الدراسة

 . قصيرا ومركزا على نقطة معينةأن يكون  •

 .أن يثير الفضول عند القارئ ويلفت انتباهه ليعرف ما بعده •

 .أن يبين طبيعة الدراسة وكذلك المجال الذي يناقشه •

 .الكلمات المستخدمة فيه سهلة الفهم •

  .مشكلة البحث ويبرزها وبشكل محدديشير إلى  •
  

     :  (Objectives) حتديد أهداف الدراسة
تنبع معرفة أهداف دراسة معينة من خالل فهم الغاية واألهداف التي تبتغى من 

  . ومنهاالبحث العلمي
  . المعلومات والحقائق ومن ثم اكتشافها البحث عن •
  .إيجاد معرفة وتكنولوجيا جديدة •
لدراسة  ظريات وكذلك أجهزة علمية جديدةناستنباط مفاهيم و •

  . المختلفةالظواهر
  

   ؟حندد أهداف الدراسةملاذا 
  .وضع األهداف يساعد على حصرها فيما هو ضروري •
  .تجنب جمع البيانات غير المهمة •
  . تنظيم الدراسة في أجزاء محددة وأسلوب واضح •
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  :الدراسةأنواع أهداف 
  .هداف محددةامة وأتقسم أهداف البحث عموماً إلى أهداف ع

  
  General objectives :األهداف العامة

 . تحدد بشكل عام المطلوب تحقيقه من مشروع البحث  

  
 Specific objectives: األهداف احملددة 

الباً يتم وغ.  تحدد بتفصيل أكثر األغراض الخاصة لمشروع البحث  
ولهذا فإن  قية الهدف العام المراد إنجازه إلى مكونات صغيرة ومنط تفصيل

 : يساعد في لمحددة بطريقة جيدة وضع األهداف

 .تطوير منهج البحث  •

 .توجيه جمع البيانات •

 .تحليل واستخدام البيانات •

 .مقارنة النتائج مع األهداف عند تقييم المشروع  •

 وربما  تقييمه سيصعبفإذا لم تكن األهداف واضحة ودقيقة ومحددة فإن البحث
  .يستحيل

  
 Significance: ةأمهية الدراس

 إليها يمكن التوصل التيتكمن أهمية الدراسة بمدى الحقائق والنتائج الجديدة 
  المساهمة العلميةواإلفادة المجتمع المحلى فيومدى تطبيقها . من خالل البحث

مدى تأثير هذه الدراسة في كم حالموهذا الجزء مهم بحيث يوضح للقارئ أو 
  ..المجال المعرفي والتطبيقي

  
  



 12 

 Literature review: الدراسات السابقة
 الدراسات السابقة وقراءتها ومراجعتها جيدا إلى الرجوع الباحث يجب على 

 واالعتماد عليها فى تدعيم نتائج البحث والمقارنة بهاحيث يمكن االستدالل 
ويفضل أن تكون الدراسات السابقة دراسات علمية . بينها وبين نتائج البحث

 أو محلية تتناول موضوعات علمية إقليميةت محكمة دولية، منشورة فى مجال
 ويمكن الحصول على هذه الدراسات من المكتبات . متعلقة بطبيعة الدراسة
  . ومواقع االنترنت المعنية

  :الدراسات السابقة تراعى في أنوأهم المميزات التي ينبغي 
  .ودقيقة وواضحةأن تكون كافية  •
  .ا زمن طويلتواريخها حديثة ولم يمض عليه •
  .لها صلة قوية بمشكلة الدراسة •
 .تساعد على إبراز المشكلة •

  .مدى استفادة الباحث منها كبير •
  

  أنواع البحوث
هناك أكثر من أساس يمكن أن نبني عليه تقسيم البحوث، من هذه األسس ما 

  :يلي
  :تقسيم البحوث اعتماداً على الغرض منها) 1(

  Pure research :أ ـ بحوث نظرية
ي البحوث التي تشير إلى النشاط العلمي الذي يكون الغرض األساسي  وه

وهو بذلك . والمباشر منه الوصول إلى حقائق وقوانين علمية ونظريات محققة
يسهم في نمو المعرفة العلمية وفي تحقيق فهم أشمل وأعمق لها بصرف النظر 

  .عن االهتمام بالتطبيقات العلمية لهذه المعرفة
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  Applied research :يةب ـ بحوث تطبيق
 وهي البحوث التي تشير إلى النشاط العلمي الذي يكون الغرض األساسي 
والمباشر منه تطبيق المعرفة العلمية المتوفرة، أو التوصل إلى معرفة لها 

وهذا النوع من . قيمتها وفائدتها العملية في حل بعض المشكالت اآلنية الملحة
ت الميدانية وتطوير أساليب العمل وإنتاجيته البحوث له قيمته في حل المشكال

.. في المجاالت التطبيقية كالتربية والتعليم، والصحة، والزراعة، والصناعة 
  .الخ
  
  :تقسيم البحوث اعتماداً على األساليب المستخدمة فيها) 2(

   Descriptive research :أ ـ بحوث وصفية
قائق والمعلومات عنها أحداث معينة وجمع الح أو  تهدف إلى وصف ظواهر

 وقد .الواقعووصف الظروف الخاصة بها وتقرير حالتها كما توجد عليه في 
تهتم أيضاً بتقرير ما ينبغي أن تكون عليه الظواهر أو األحداث التي يتناولها 

خطوات أو األساليب وذلك في ضوء قيم أو معايير معينة، واقتراح ال. البحث
 في اا إلى الصورة التي ينبغي أن تكون عليهتبع للوصول به تُالتي يمكن أن

ويستخدم لجمع البيانات والمعلومات في أنواع . ضوء هذه المعايير أو القيم
البحوث الوصفية أساليب ووسائل متعددة مثل المالحظة، والمقابلة، 

  .واالختبارات، واالستفتاءات 

  Experimental research : ـ بحوث تجريبيةب
 تبحث المشكالت والظواهر على أساس من المنهج  وهي البحوث التي

التجريبي أو منهج البحث العلمي القائم على المالحظة وفرض الفروض 
 وتتميز بعملية. والتجربة الدقيقة المضبوطة للتحقق من صحة هذه الفروض
وتعتبر التجربة  .الضبط للمتغيرات والتحكم فيها عن قصد من جانب الباحث
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سياً للوصول إلى النتائج أو الحلول بالنسبة للمشكالت التي العلمية مصدراً رئي
يدرسها البحث التجريبي، ولكن في نفس الوقت تستخدم المصادر األخرى في 
الحصول على البيانات والمعلومات التي يحتاج إليها البحث بعد أن يخضعها 

  .الباحث للفحص الدقيق والتحقق من صحتها وموضوعيتها
  
  :ت وتدوينها جمع المعلوما-2

  :جمع المعلومات
 بعد أن يتم الباحث جمع ما يتيسر له من بحوث ودراسات عليه أن يبدأ بقراءة 
القريب جداً إلى موضوع بحثه قراءة مستفيضة وعميقة وتفهم أفكار وآراء 
المؤلفين، والقراءة بروح نقدية وفاحصة ومدققة، وقراءة أفكار وآراء المؤلفين 

  . مؤلفات اآلخرينفي مؤلفاتهم وليس في
  

  :تدوين المعلومات
ثناء قيام الباحث بقراءة المصادر المتعلقة بمشكلة البحث، يتوجب عليه نقل أ 

المعلومات واآلراء الواردة في هذه المصادر، فمن النصائح التي توجه للباحث 
إذا وجد فكرة أو موضوعاً يتعلق بمشكلة البحث أن يبادر فوراً إلى تدوينها 

  .ها أو نسيانهاخشية فقد

  : إعداد خطة البحث العلمي-3
ال  اختياره للمشكلة العلمية بإعداد خطة أولية للبحث، ويقوم الباحث بعد

 إعدادتساعد الباحث على   التي للمصادر والمراجعالقراءة المتعمقةبد من 
 أن ال يكون مقلداً لخطط بحوث ودراسات وعلى الباحث. خطة بحث متينة
وال . ة بهبتكر ويبتدع خطة بحث خاصي، بل على الباحث أخرى وتقسيماتها

شك أن وضع الخطة في ذاته عمل أصيل وخالق ويدل على مدى قابلية وقدرة 
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الباحث وتمكنه من معالجة الموضوع الذي يبحثه وكلما كانت الخطة واضحة 
ومنطقية ومرتبة كان عمل الباحث مفيداً وناجحاً وموفقاً، وعلى الباحث أن 

فسه بأن الخطة التي يضعها في بداية عمله إنما هي مشروع خطة وهي يوطد ن
  :برز شروط الخطة الناجحة ما يلي أومن. قابلة للتحوير والتبديل والتطوير

 وال تترك  المتعلقة بمشكلة البحثن تغطي جميع القضايا والمسائلأ •
  .أجزاء وتفاصيل الخطة كل ما يتعلق بها إال وأدخلتها ضمن

ون الخطة مبتكرة وحديثة وغير مقلدة لخطط المؤلفين ينبغي أن تك •
  .اآلخرين

: هذا التوازن يكون على نوعين هما. ينبغي أن تكون الخطة متوازنة •
محتويات  ( والتوازن الكيفي)صفحات الفصول (التوازن الكمي

 ).الفصول

  : القيام باألعمال الميدانية والمختبرية والمكتبية-4
، تبعاً لنوع البحث، القيام بالزيارات الميدانية يتطلب إنجاز البحث العلمي

لمواقع الظاهرة المراد دراستها سواء كانت ظاهر اجتماعية أو طبيعية، كما أن 
وفي كال . بعض البحوث تحتاج إلى إجراء عدد من التجارب المختبرية

الحالتين فإننا بحاجة إلى القيام باألعمال المكتبية التي قد تتمثل بإجراء بعض 
لحسابات الرياضية واإلحصائية وكذلك وضع الرسوم التوضيحية وما شابه ا

  .وغالباً ما يتم االستعانة بالكمبيوتر إلجراء األعمال المكتبية هذه. ذلك

  : البحث العلمي كتابة-5
  :هيو أقسام رئيسة ةيتضمن البحث العلمي عادة ثالث

  Introduction: المقدمة) 1(
د يقوم الباحث فيها بتحديد المشكلة العلمية التي  يبدأ البحث بمقدمة أو تمهي

سيعالجها في البحث وإعطاء بعض األفكار العامة حولها ثم يعلن الباحث عن 
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 هذه الخطة والدوافع التي دفعته للتركيز إتباعخطته في البحث موضحاً أسباب 
. على بعض المسائل محدداً المواضيع التي تدخل بالذات داخل إطار موضوعه

ا ترك الباحث دراسة بعض المسائل التي قد تبدو أنها قريبة من موضوع وإذ
  .بحثه، فعليه توضيح ذلك بشكل مقنع ومبرر للقارئ

  :المتن) 2(
يقسم متن البحث إلى أقسام وفروع مختلفة اعتماداً على طبيعة البحث  

والغرض منه، فهو قد يقسم إلى أبواب أو فصول أو مباحث، ويتوجب اختيار 
 مناسب لكل باب أو فصل أو مبحث معبر عما يحتويه وعدم نسيان عنوان

هيمنة وسيطرة الفكرة الرئيسية للمشكلة العلمية على جميع أقسام األطروحة أو 
  : الهامة التي تشكل متن البحث أألمور التاليةاألركان ومن .البحث أو أجزائه

 Materials and Methods:  العملمواد وإجراءات 
 يجب الحديث عنها حيث يتم والتيالجزء من األجزاء الهامة  يعتبر هذا 

تصميم خطوات العمل وتخطيط الدراسة طبقا لألهداف المرجوة 
Objectives.طرق العمل وفى مرحلة كتابة المقترح يسمى هذا الجزء  

Methodologyالمواد وطرق العمل ولكن عند كتابة األطروحة يسمى  
Materials and Methods.  

 ويتم تحديدها من مجتمع الدراسة Sampleجب تحديد عينة الدراسة لذا ي
Population . وبعد تحديد عينة الدراسة يتم تحديد طرق جمعها وغالبا تجمع

ومن ثم يتم تحديد الطرق المعملية من فحوصات مخبرية، . بطريقة عشوائية
  .وغيرها من الفحوصات

 تتبع المواصفات أن نة فينبغيالعي المعتمدة على دراسة العلمية األبحاث وفي
  :التالية
 طبيعتها وأوصافها مناسبة حسب مختلف المتغيرات •
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 طريقة اختيارها ومواصفاتها مناسبة سواء عشوائي أم عمدي •

 ممثلة بناء على المتغيرات •

 متجانسة •

 درجة االختيار فيها دقيقة •

 يقل عن ثالثة أضعاف ) إذا كانت هناك مقارنة(الفرق بين أعدادها  •

 سبة العينة ألفراد مجتمع البحث واضحة وكافيةن •

  Results: النتائج
 التي قد  توضع به نتائج البحثالذييعتبر هذا الجزء من الدراسة المكان 

 أو Tables، حيث يتم كتابة النتائج على شكل جداول إحصائيا  تحليالتتضمن
  .إليها تم التوصل التي، Figures رسومات بيانية 

  
  Statistical analysis :اإلحصائيكيفية التحليل 

 لزم األمر باستخدام إذا عمل تحليل احصائى لدراسته إلى الباحثحيث يحتاج 
 ، مع ضرورة فهم Microsoft Excel أو  SPSS:  مثلإحصائيةبرامج 

 مقارنة المتغيرات في الالزم استعمالها اإلحصائيةوتطبيق وكتابة االختبارات 
  . مع بعضها البعض

  Discussion: المناقشة
 هذا الجزء من الدراسة في إليها تم التوصل التي النتائجحيث تتم مناقشة 

 إعطاءومطلوب من الطالب . وتبرز هنا قدرة الطالب على فهم البحث وهضمه
 في، وعالميا إقليمياوجهة نظره ومقارنة نتائجه بنتائج الدراسات السابقة محليا، 

 يضعها  أن تكون االقتراحات التيراالعتبااألخذ بعين مع . نفس المجال
  . وحقائق علميةأسسالطالب مبنية على 
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 Conclusions: اخلامتة وتتضمن اخلالصة والتوصيات
and Recommendations 

 فكرة جوهرية بشكل مركز عن المشكلة إلعطاءينتهي البحث بخاتمة تخصص  
داها ضمن البحث العلمية التي عالجها الباحث مع إبراز أهم المالحظات التي أب

والنتائج التي انتهى أليها ويفضل تثبيت االقتراحات والتوصيات التي تقدم بها 
الباحث في ثنايا البحث وخاصة التي تحتوي على اقتراحات أو أفكار ومبادئ 

  .جديدة يطرحها الباحث
  

  References: كتابة املراجع
مل قائمة بجميع  وع متن الدراسةفي توثيق المعلومات الباحثحيث يجب على 

ويوصى باآللية المتبعة في كتابة    نهاية الدراسةفي استعملت التيالمراجع 
  .البحوث حسب مجلة الجامعة اإلسالمية

: الموقع
http://www.iugaza.edu.ps/ara/research/journal.asp  

  :مالحظات حول أسلوب كتابة البحث العلمي
  
  
  
  
  
  
  
  

http://www.iugaza.edu.ps/ara/research/journal.asp
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باحث االنتباه أليها من ابرز النقاط اليت ينبغي على ال
  :أثناء كتابة البحث ما يلي

القراءة الممعنة والمتأنية الفاحصة والناقدة وهضم كل المعلومات  •
واألفكار المتعلقة بالبحث بحيث يستطيع التعبير عنها بأسلوبه 

 .الخاص

التركيز على المعلومات ذات العالقة بالبحث واستبعاد المعلومات  •
 .التي ال تثري البحث

 شخصية الباحث وال يجوز أن يكون مقلداً لآلخرين في أفكاره بروز •
 .وآرائهم على الدوام

 .دعم آراء الباحث بالحجج المقنعة والمنطقية واألدلة المختلفة •

استخدام األسلوب العلمي والمهذب و االنتقاد الموضوعي ودون  •
 .تجريح أو تقليل من شأن اآلخرين أو غبن حقوقهم

وإذا كان ثمة .  فهو من العيوب الشكلية المعروفةاالبتعاد عن  التكرار •
ضرورة علمية تتطلب تكرار معلومة فيكتفي باإلشارة السريعة إلى 

 .مكان تناول الموضوع مع ذكر رقم الصفحة أو الفصل

إذا كان من الضروري االستشهاد برأي أو فكرة تعود لمؤلف أو  •
 .قواسباحث فيقتضي األمر ذكرها حرفياً مع وضعها داخل األ

  .إتقان اللغة ووضوح العبارة •
من الضروري معرفة الباحث لقواعد وأصول اللغة التي يكتب فيها بحثه ليكون دقيقاً 

إتقان اللغة ال يأتي دون  و. نقل أفكار اآلخرين وفهمهافي عرض رأيه العلمي و 
وكلما  .تخطيط ودون بذل جهد وتعب، فهو يحتاج إلى مدة طويلة ومران وممارسة

أسلوب الباحث سليماً ومتيناً ورصيناً ال تشوبه األخطاء اللغوية والنحوية معبراً كان 
ويفضل أن يتجنب  .بشكل واضح عن آراء وأفكار الباحث كان مقبوالً من القارئ

أنا، (، إذ ليس من المحبذ قول الباحث هاالباحث استعمال ضمائر المتكلم بكل أنواع
  .ني للمجهول المبواألفضل استعمال) وأرى، ورأيي
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1. Introduction. 

Parasitosis has long been recognized as an important 
health problem world wide. Intestinal parasites are highly 
prevalent in developing countries especially in those lower 
socio–economic countries [1]. In developing countries, 
prevalence ranges from 30–60%, as compared to < 2% in the 
developed counties.  In United States of America, infection 
with intestinal parasites between 1992-1997 the incidence of 
giardiasis increase to affect 2.5 million individual. In Middle 
East and North Africa, studies on intestinal parasites were 
carried out on different population groups showed wide 
variations in prevalence rates.  In Occupied Palestine the 
highest prevalence reported among Ethiopian immigrants 
93%, and 53% was reported from Yemen [2].  In the Arabian 
Gulf sates the prevalence ranged was 9–28%.  In Nepal the 
rate was 44% [3].  Intestinal parasites are common in 
Palestine especially in Gaza strip among children. 
The prevalence of intestinal parasites as function of 
socioeconomic and sanitation have been reported among 
school in different countries including neighboring ones. 
Although the parasitic diseases are endemic in Gaza Strip, 
only few reports have been published in this regard ([4-11]. 
Objective.  
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1- The aim of the study to determine the prevalence of 
intestinal parasites among mongolism individuals in Right 
to live in Gaza. 

2- To determine the most common parasites among those 
individuals. 

3- The effect of socio–economic factors associated with 
intestinal parasites among mongolism in Gaza. 

Significance. 
Due to that there is no available data on the prevalence of 
intestinal parasites among mongolism in Gaza; this proposed 
study was carried out. In the same time most studies carried 
out in Gaza in this regard were mostly about the intestinal 
parasites among school children. 
Proposed Methodology. 

-Target population: mongolism individuals in Right to 
live in Gaza strip. 
-Sample size: The estimated sample will be 400 
individual.  
-Area of study: Right to live congregation in Gaza 
-Sampling: Each individual will give stool sample and 

urine sample. 
Method. 
* Stool sample examination. 
         1- Direct microscopic examination of stool for 
intestinal parasites stages.  
           - Place drop of saline and 2 mg of stool in the slide 
and cover it. 
           - Examine the slide under the microscope. 

  2- Formalin ethyl-acetate technique will be 
carried out for confirmation of negative 
samples. 

* Urine sample examination. 
     By microscope:  

1- Put the urine in test tube. 
2- Put the test tube in centrifuge. 
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3- Decant the supernatant  
4- Take the sediment, put it in the slide and cover it. 
5- Examine the slide under the microscope. 

3. Questionnaire: Each individual will fill in a questionnaire 
including, age, residence, socioeconomic class, degree of 
impairment etc….. 
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Research Activities Schedule 
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 يحتوي.  البحث للقارئ المهتمدقيقة عن صورة واضحة و عطاءإالغرض منه 

 في العادة على وصف مختصر للبحث متضمنا هـدف البحـث و       المستخلص
  . لخطوات أو طريقة البحث و أهم النتائج و االستنتاجاتا

وين داخلية أو مراجـع  ايجب أن ال يحتوي المستخلص على عن   •
  .يكون بشكل فقرات و يجب تجنب وضع جمل بشكل نقاطبل 

و يلـي صـفحة     ) iii(يـرقم   : ترتيب المستخلص في البحـث     •
  المصادقة و التواقيع

 .يجب أن ال يزيد عن صفحة •

  .(Key words) كلمات مفتاحية 5-3 يجب إضافة من •
   ABSTRACT يعنون ب •
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Streptococcus Pyogenes Secreted Enzymes Interacting With 
The Human Host 

(Student Name) 
(Supervisor) 

Year 
ABSTRACT 

Streptococcus pyogenes is one of the most common bacteria infecting 
humans. One of the factors contributing to the disease-causing properties is 
the secreted streptococcal cysteine proteinase, SpeB, which degrades several 
host proteins in connective tissue and circulation. 
SpeB activity depends on the transformation from an inactive precursor,  
zymogen, into a mature proteinase. We show that the important cell wall- 
anchored M protein is involved in the unfolding and maturation of SpeB. An 
engineered strain lacking M protein secreted the SpeB zymogen in a   
conformational state that did not allow the maturation to proceed normally. 
Furthermore, we identified genes that were regulated by environmental 
changes using RNA fingerprinting. One of the identified glucose-induced 
genes encodes a phosphotransferase  system that could be involved in the 
signaling leading to down-regulation of virulence genes in response to the 
nutritional status. Moreover, a novel secreted endoglycosidase, EndoS, has 
been identified. Purified EndoS removes the glycan from native human 
immunoglobulin G (IgG). This glycan is known to be important for IgG 
effector functions such as complement activation and binding to Fc receptors 
on phagocytic cells. Furthermore, it was discovered that SpeB cleaves the 
heavy chain of IgG resulting in distinct fragments separating the 
antigenbinding Fab portions from the effector-triggering Fc portion. SpeB 
also degrades the heavy chains of IgA, IgM, IgD and IgE. Finally, it was 
shown that both these enzymatic activities on human IgG have functional 
consequences with significantly impaired antibody-mediated killing of S. 
pyogenes in an ex vivo model. 
Key words: Streptococcus pyogenes, cysteine proteinase, RNA 
fingerprinting, endoglycosidase, immunoglobulins, glycosylation, 
autoimmunity. 
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يجب على الطالب تجهيز وطباعة عدة نسخ من البحث حيث يحتفظ المشرف 

  .بنسخة، نسخة القسم، نسخة المكتبة ونسخة الطالب
  
  
  
  
  
  

http://www.pnic.gov.ps/arabic/law/law_a.html


 53 

  قائمة احملتويات
رقم   البيان  #

  الصفحة
  2   ......................................................المقدمة .1
  4  ................................. .......مساق البحث والندوة .2
  4   .......................................تعريف البحث العلمي .3
  4   .........................................أهمية البحث العلمي .4
  5   ......................................مساهمات البحث العلمي .5
  6  .............................. . .........أسس البحث العلمي .6
  8   ..........................أهم الشروط التي تتوفر في الباحث .7
  8   .........................خطوات وإجراء كتابة البحث العلمي .8
  9   ...............................كيفية اختيار موضوع البحث .9

  10  ........................ ...............كتابة عنوان البحث .10
  11   ......................................أنواع أهداف الدراسة .11
  11   .............................................أهمية الدراسة .12
  12   ..............................................أنواع البحوث .13
  17  ....................................كيفية التحليل اإلحصائي  .14
  19  ..أبرز النقاط التي ينبغي على الباحث االنتباه إليها أثناء كتابة البحث العلمي .15
  20   ......................................نموذج مقترح الدراسة .16
  27   ..........)اإلطار الشكلي( آللية كتابة البحث إرشادينموذج  .17
  31   ...........................................قائمة المحتويات .18
  34   ..............................قائمة األشكال وقائمة الجداول .19
  35  .................................................صفحة الشكر .20
  35   ..............................................صفحة اإلهداء .21
  36  .............................................اسصفحة االقتب .22
  40  ...........................................مواصفات الطباعة .23
  42  ......................................................الترقيم .24
  42  ................................................أنواع الترقيم .25
  43  ........................................أرقام الصفحاتموقع  .26
  44  ..........................................نسق وترتيب البحث .27
  46  .............................واألشكالكتابة عناوين الجداول  .28
  49  ..................................توثيق المصادر داخل النص .29
  49  .....................................................عالمراج .30
  52  .....................................................المالحق .31
  52  ...................................نموذج تقييم البحث العلمي .32
  52  ...............................................طباعة البحث .33
  


