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ًُ مخىلبً سظالت اإلااحعخير  ّذ حّفي الذساظاث الّلُا، و  مهمتس٠يزة هى ئن البدث الّلمي  هزه ل اا خخام

 باِخباسها شخلت اإلا
ً
  ابدث

ً
  م٢خمال

 
ش ِلمي  ًماومىٍ ب٢خابخه الظخ٢ما٥ الىالب ًٝىم ٣ًىن في ـىسة جٍٝش

ّىى الىالب و . في الخخفق (اإلااحعخير) خفىله ِلى دسحت ت ٠بيرة في اخخُاس مىلُى  -بؽ٣ل ِام-َُ خٍش

ُأت أظئلت البدث التي ظُّمل ِلى ئحابتها؛ بدُث ح٢ّغ  ،مْ جىحُه اإلاؽٗش ِلى الشظالت سظالخه ـو

لمُت في مشخلت اإلااحعخيرمّاٗس و الىالب مً  ا٠دعبهالت في مجملها ما الشظ  ًِ  ،مهاساث بدثُت ِو
ً
٘مال

ل ئلا٘ت ِلمُت في مجا٥ الخخفق
ّ
 .١ىجها جمث

  ٘ٙي مشخلت ئِذاد الشظالت؛
 
ٍ   ُش ه  ًُ

ً
اخخُاس وجىُٙز ِلى ـُأت أظئلت بدثُت، و  الىالب مٝذسة

ش  ، ذاوي مىهخاـت الجضء اإلاُ م٢خملبدث بؽ٣ل ال اثئحشاء بؽ٣ل ٠خابي ِلى هدى ًخىا٘ٞ  الىخاةج كِو

 و     ،مْ مّاًير ال٢خابت ألا١ادًمُت
 
ٍ بؽ٣ل  ةهٟ مهاسة جىٍُم مؽشوُ بدثي وئحشامخالبشاِت في ا ُش ه  ٍُ

ً. وسٔم رل٤؛ ٘لً معخٝل
ّ
 اظخ٢ما٥ الّمل فين ئجمام هزه اإلاشخلت، ئر ئ مً - وخذه –الىالب  ًخم٢

غ أخذ أِماء هُئت الخذَسِلى سأظها ًأحي ًخم مً خال٥ معاِذة ِذة حهاث،  تمشاخل الشظالت املخخلٙ

في  ِملهة خىحُه معير ل ئلى حىب احىبً  ٣ًىن مْ الىالب الزيؽٗش ِلى الشظالت( اإلا) في الخخفق

ش له حٕزًت ساحّت معخمشة وبىاةُتالشظالت، ٍو أِماء لجىت  للّذِم الزي ًخلٝاه الىالب مً ئلا٘ت ،٘ى

 . لّلُا بالبرهامج، وأِماء لجىت اإلاىاٜؽت الخخامُت للشظالتالذساظاث ا

ْ الذساظاث العابٝت ، وحم  خهأظئلمىلُى البدث و ومْ هزا، ٘ان اإلاعإولُت الجهاةُت في اخخُاس 

ٝت التي جخذم ٔشك البدث، وجىّىُ مفادسها، وجىُٙز ئحشاءاث البدث  وجدلُل هخاةجه ومّالجتها بالىٍش

ذ؛ ألن رل٤ ِلى ِاجٞ الىالب جْٝاةُت والخشوج بالخىـُاث الجه
ّ
اإلاٝذسة ِلى جىبُٞ  ا٠دعب هِلى أه ًإ٠

 
 
ىهدساظخه للمٝشساث الذساظُت،  أزىاءمها اإلاٙاهُم التي حّل

ّ
مً اظخخذام اإلاىهجُت البدثُت التي جم  مْ جم٢

 ئِذاده ال٠دعابها في بشهامج اإلااحعخير.
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؛ ٘ان ظئلت البدثُت التي ظُّمل ِلحهاذًذ ألا وجد ،وختى ًخم٢ً الىالب مً اخخُاس مىلُى دساظخه

 ال رل٤ ًخىلب مىه
ً
اث البدثُت والّلمُت والتي ما جضا٥ جمثل حذال ً في اإلاىلِى ّّ ومدل ِذم اجٙاٛ  ،خم

 لجدَ باحابت ١اُ٘ت البدثُت ٘حها لم ألاظئلت أن  وأجام بين الباخثين، 
ً
ألادب الىٍشي ٝشاءاجه في اظدىادا

اث في جخففه.مًِ والذساظاث العابٝت   ىلِى

د الىالب بىٍشة ِامت خى٥ اإلاشاخل املخخلٙت التي ًم٢ً اإلاّلىماث اإلاٝذمت في هزا الذلُل ظتزّو ئن 

ش الجهاتي  ا مً ج٣ىًٍ ال٢ٙشة البدثُت واهتهاءً ءً ىاء ٠خابخه لشظالت اإلااحعخير، بذأن ًٝىم بها أز باِذاد الخٍٝش

 ؼ٢ هزا الذلُلمً لشظالت اإلااحعخير. مما ًجّل 
ً
التي ًخلٝاها الىالب مً  الذِم واإلاعاهذةأؼ٣ا٥ مً  ال

ًُ ئواسً  واِخباسه ١لُت التربُت، ًٝىد الىالب أزىاء جىٍُمه ألحضاء خىت البدث والشظالت و٠خابتهما،  اا مشحّ

ْ مى   ٍُ و الُٝام به في مشاخل الّمل املخخلٙت.  هوجىلُذ ما ًخٜى
ّ
خٝٛى  ًِمّلىماث هزا الذلُل ش ٘ى

الّلمي  اإلاشؼذاإلاشخلت مً الذساظت، واإلاعإولُاث التي جْٝ ِلى ِاجٝه، ومعإولُت ١ل مً  الىالب في هزه

 خعب مشخلت الّمل في خىت البدث أو الشظالت الّلمُت.ِلى الشظالت واإلاؽٗش 

اإلااحعخير، وهىا ًىّحه الىالب  تحمُْ مخىلباث الخفى٥ ِلى دسحال ٌٕىي الذلُل  هزا ئن

ش  مً ِمادة الىالب ئسؼاداثللشحُى الى  ْ الجامّت مً خال٥ الىـلت ةالذساظاث الّلُا اإلاخ٘ى  ِلى مٜى

 studies-graduate-of-https://www.iau.edu.sa/ar/administration/deanships/deanship  

خشي التي جُٙذه في الخّٗش ِلى الؽشوه الخٙفُلُت لالهتهاء مً مخىلباث اظخ٢ما٥ وألادلت ألا 

 دسحت اإلااحعخير في جخففه.

لى ١ل والب في مشخلت  الاواُل ِلى مدخىٍاث هزا الذلُل ٜبل البذء باِذاد  ،الذساظاث الّلُاِو

شة ، ألن ؤلا أو اخخُاس اإلاشؼذ الّلمي ال٢ٙشة البدثُت مشاخل ِلى في الخّٗش عاِذه ظد ُ٘هسؼاداث اإلاخ٘ى

https://www.iau.edu.sa/ar/administration/deanships/deanship-of-graduate-studies
https://www.iau.edu.sa/ar/administration/deanships/deanship-of-graduate-studies
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عشسظالت اإلااحعخير  الّمل في ٚ مدخىٍاث، ب٣ل ظهىلت َو والىمارج اإلاىلىبت  الشظالت والاظخٙادة مً ـو

  هجاص هزا اإلاخىلب البدثي لذسحت اإلااحعخير. ئمشاخل ه في م  أزىاء جٝذُّ 

  المختلفة لرسالة الماجستير.مراحل وإرشادات ترتبط بعمل الطالب في ال مهمة قضاياعرض الجزء التالي وي  

 الاقخباص و 
 
 ب الاهخحاى العلميججى

ً واظخّاستها في مدخىي   لى ئدون ؤلاؼاسة  ال٢خابتٌّٗش الاهخدا٥ الّلمي بأهه الاظدىاد أل٣٘اس آلاخٍش

ُىب . ولخجىُّ فذس الزي جم الشحُى ئلُهـاخبها أو اإلا اظدبذا٥ بّن في ؼبهاث بدثُت ٜذ جدعبب في  الٜى

ن ِلى أبعي معخىي، أو  ألا٣٘اس ن مىذ  ًدبّهٜذ الزي ، و بأ٠ملهاإلاّٝذم مً الىالب  ّملال٘س دسحت ٘س

ت ِلمُت ًُ ٘ان  ؛اإلااحعخير بذِىي ظٜش ئِادة ـُأت ألا٣٘اس اإلا٢خملت خشؿ ِلى ىحب ِلى الىالب الهزا 

ذ ٜىله جماًم  ختى لى ؼّش أن ما ،ب٣لماجه الخاـت لى الىالب  . اهى م٢خىب هى ما ًٍش ىزُٞ اإلافادس جِو

ٝتو مفادس أظاظُت؛  مِها ظىاء أ١اهذ مفادس زاهىٍت أالتي سحْ لها خعب هى  ظُٝي هٙعه  ،بهزه الىٍش

خجىب  ،مؽ٢الث الاهخدا٥ الّلمي وجىابّهامً الىُٜى في  ت ِلمُتٍو والتي  أي اتهاماث أو ؼبهاث بعٜش

 
ً
 . مً أؼ٣ا٥ الٕؾ ألا١ادًمي حّخبر ؼ٢ال

  ش وهُ 
ّ
الخاـت، وأن ًيخٝي مً رخيرجه  ُت ٠خابت املخخىي الّلمي بلٕت الىالبأهملى ِمشة أخشي  ض٠

ً، وَُ  بت في الاظدىاد أل٣٘اس آلاخٍش عدثجى مً رل٤ الّلمُت والبدثُت حّبيراث ٢ًخبها في بدثه ِىذ الٔش

....." مْ بُان مفذس ..الاٜخباط اإلاباؼش والزي ًخم ئبشاصه في ال٢خابت باظخخذام ِالمتي الخىفُق "

ش حامّت ؤلامام ِبذالشخمً بً ُ٘فل بشامج خاـت ل٢ؽٚ وعبت الاٜخباط الّلميباطالاٜخ  ،. وج٘ى

 .Turnitin، أو بشهامج  iThenticate :مثلوجدذًذ وعبت الدؽابه مْ اإلايؽىساث العابٝت 

  تألاخالقُالاعخباراث 

ِذم  ومشاِاة أخالُٜاث البدث الّلمي اإلاخفلت باإلاشاخل املخخلٙت لشظالخه، مشاِاةِلى الىالب 

ت ٜام بجمّها،  ِلى خفىله ِلى اإلاىا٘ٝاث الشظمُت والٝاهىٍىت مً  والخشؿئ٘ؽاء أي مّلىماث ظٍش
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ماٗ  خعب الاخخُاج. –ْ البُاهاث للذساظاث اإلاُذاهُت ه حم  ل جخى٥ داخل الجامّت وخاسحها التي  ٍو

ظىاء ِلى الشظالت ؽٗش لزل٤ مشاِاة ؼشوه الاظخّاهت بأي معاِذة أو اظدؽاساث خاسحُت مً ٔير اإلا

ت.  وفي خا٥ الشحُى لبّن املخخىٍاث اإلاخّلٝت بالشظىماث أو ألاؼ٣ا٥ أو ١اهذ خذماث مجاهُت أو مذِ٘ى

الىمارج التي جْٝ جدذ ٜىاِذ خماًت الخألُٚ واليؽش؛ ٘ان اإلاعإولُت جْٝ ِلى الىالب للخفى٥ ِلى 

 
 
 ن سظمي باظخخذامها في البدث.مىا٘ٝت وئر

فامصطلحاث و   ثحعٍز

 :  فنزة البحث

خم وزُٝت مبذةُت جىضح الخىىه الّامت إلاىلُى البدث الزي ظُذسظه الىالب،  هجاصها ئٍو

ٝت جممً ٘هًم  بالخّاون مْ اإلاشؼذ الّلمي لممان   اجٝذًم اإلاّلىماث بىٍش
ً

 مً ٜبل لجىت اإلاشاحّت م٢خمال

ذاس ٜشاس بفالخُت اإلاىلُى للذساظت، و٠ٙاًت ا )اإلاىاٜؽت( دساظتها،  جمذلتي إلاخٕيراث امما ًمّهذ إـل

 ًّ  في جىلُٚ ٢٘شة بدثُت أـُلت.  اواسجباوها م

 : خطت البحث

حّمل ٠خاسوت  لى أحضاء مدذدةئؼ٣ل وزُٝت مٝعمت هي ـىسة مخّمٝت ًِ ٢٘شة البدث ِلى  

ٞ أمام الىالب ير مّلىماثخىت البدث وحعمذ  .وٍش  ًِ  بخ٘ى
ً
  ٢٘شةأ٠ثر جٙفُال

ُ
مّهذ ل٢خابت البدث، وج

١لُت  مجلغومً  ،وجمش خىت البدث في ِذة مشاخل إلٜشاسها مً الٝعم .ىسة الجهاةُت للشظالتالف

  ،التربُت
 
بّذ أن ًدفل الىالب ِلى اإلاىا٘ٝاث الشظمُت مً و  .ادة الذساظاث الّلُامىا٘ٝت ِم م  ومً ز

ًُ ّج  س  ُم  ٌّذُّ ٘اهه  ِمادة الذساظاث الّلُا  سظم
ً
ٜ  ي سظم ، وجدذ ئؼشاٗإلاىلُى البدث اال ِمى  لب  مً 

غ   .سظالخه ِلى ؽٗشاإلا-هُئت الخذَس
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 الزضالت العلمُت:

ُلت، وجمخاص   اث البدثُت ألـا  في دساظت أخذ اإلاىلِى
ً
وزُٝت بدثُت جىضح حهذ الىالب م٢خمال

ٝت ال٢خابت ٘حها، وهي  جبذأ باإلواس الّام إلاىلُى ،ِذة ٘فى٥  حؽملبىحىد مّاًير مدذدة ملخخىاها، ووٍش

وجخخخم ،ظخّشاك ألادب الىٍشي والذساظاث العابٝت ومىهجُت البدث والىخاةج ومىاٜؽتها البدث وا

 بالخىـُاث واإلاٝترخاث لؤلبدار اإلاعخٝبلُت اإلاخفلت بمىلُى البدث.

 :الطُمىار

غ   لٝاء ِلمي ًمم الىالب ـاخب ال٢ٙشة البدثُت واإلاشؼذ الّلمي وهخبت مً أِماء هُئت الخذَس

بٕشك مىاٜؽت الىالب في خىت بدثه والخفى٥ ِلى حٕزًت ساحّت ؛ اث الّلُابالٝعم وولبت الذساظ

 .ألا١ادًمُت والبدثُتّاًير اإلامْ  ٢٘شة بدثه لخخِٙٞلى جىىٍش  هبىاءة حعاِذ

  :اإلاىاقشت

الىالب مً ٠خابت الشظالت وحعلُمها للجىت اإلاىاٜؽت بٙترة ها بّذ اهتهاء حلعت ِلمُت ًخم ِٝذ

 
ُ
  ١اُ٘ت، وج

ّ
ذسجه  اإلاىاٜؽت ِلى ٘دق مّاٗس ومهاساث الىالب اإلاشجبىت بمىلُى البدث ض حلعتش٠ ، ٜو

ش أ٣٘اسه البدثُت وؤلا   حشاءاث التي ٜام بها أزىاء حّامله مْ اإلاؽ٣لت البدثُت.ِلى جبًر

 :البحىث النمُت والبحىث الىىعُت

ُت أو مض  لىئجفّىٚ الشظاةل الّلمُت وألابدار بؽ٣ل ِام   ما خعب مجه ج  ٍبدىر ٠مُت وبدىر هِى

بين  -لى خذ مائ-ألن ؤلاواس الخٙفُلي والخىٍُمي ملخخىي الشظالت مخخلٚ  امىهج البدث اإلاخبْ، وهٍشً 

ض ِلى البدىر ال٢مُت لؽُُى اظخخذامها 
ّ
ُت؛ ٘ان الذلُل الخالي ظير٠ البدىر ال٢مُت والبدىر الىِى

ىالب إلاىهج البدث الىْ مً اظخخذام في ١لُت التربُت، وهزا بالىبْ ال ًم الذساظاث الّلُالذي ولبت 

ُت م  الىىعي، وفي هزه الخالت ِلُه مشاِاة الؽشوه الخاـت بالبدىر الىِى  .(0)أهٍش اإلالخٞ ٜس

 الذراضاث العلُا:طالب 

 والب مشخلتي اإلااحعخير والذ٠خىساه. 
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، ًخم جخفُق مشؼذ ِلمي له مً خال٥ ذساظاث الّلُا في ال٣لُترهامج البّذ الخداٛ الىالب بب

معاِذجه في اخخُاس مىلُى و ، ورل٤ لخىححهه أزىاء دساظخه للمٝشساث،  ميعٞ بشهامج الذساظاث الّلُا

 زم بدثي 
ُ
ٞ ابىاء ٢٘شة بدثُت ج ىه مً ئِذاد مٝترح خىت البدث ٘و

ّ
لٝىاِذ اإلاّخمذة مً مجلغ م٢

 ُت مجلغ ِمادة الذساظاث الّلُا.وبىاًء ِلى جىـ ،الجامّت

 وجخم عملُت ؤلارشاد العلمي وفق ؤلاحزاءاث الخالُت:

بالخّاون مْ ميعٞ بشهامج الذساظاث الّلُا ومً خال٥ مجلغ الٝعم، ًخم جىصَْ مهمت ؤلاسؼاد 

غ، خال٥ مذة ال جخجاوص أسبّت أظاب ُْ الّلمي لىلبت الذساظاث الّلُا اإلاعخجذًً ِلى أِماء هُئت الخذَس

 مً الخداٛ الىالب بالبرهامج.

لىاةذ الخعب ، الىالب في اإلاٝشساث الذساظُتًخىلى اإلاشؼذ الّلمي مخابّت خىىاث حسجُل 

اإلاىخذة الالةدت  – ًجامّت ؤلامام ِبذالشخمً بً ُ٘فلالٝىاِذ الخىُٙزًت ) تألا١ادًمُوألاهٍمت 

بذأ (هـ0328للذساظاث الّلُا في الجامّاث الفادسة في ؼهش مدّشم  بخىحُه الىالب اإلاشؼذ الّلمي . ٍو

ًُ ل٢ُُٙت جدذًذ مىلُى البدث و  مً الٙفل الذساس ي الثاوي مً  اءً ذبالشحُى لها  ًُ ٢  م  اإلافادس التي 

 .الخداٛ الىالب بالبرهامج

 
 
ـُ ى  ٌعخمش ج ٞ حذو٥ صمجي مخٙٞ ِلُه بُجهما، وج٣ىن اللٝاءاث  ُل ا اإلاشؼذ الّلمي مْ الىالب ٘و

 ِذ الىالب ِلى جدُٝٞ معخىي مخّٝذم في دساظخه بمخخلٚ مخىلباتها.هُت بدُث حعاجىحح

شً  يعٞ بشهامج الذساظاث الّلُام اإلاشؼذ الّلمي إلاًّٝذ  ًِ ظير الىالب في جهاًت ١ل ٘فل  اجٍٝش

خم مىاٜؽخه في مجلغ الٝعم للخّٗش ِلى معخىي جّٝذم الىالبدساس ي  .، ٍو
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 شظالت بؽ٣ل سظميالت حُّين اإلاؽٗش ِلى لى مشخلئٌعخمش ِمل اإلاشؼذ الّلمي مْ الىالب  

 . مً ِمادة الذساظاث الّلُا اٜشاس خىت البدثوب

 اإلازشذ العلمي مطؤولُت

، هجاص ال٢ٙشة البدثُت وخىت البدثئوجىححهه بٕشك الىالب  بمعاِذةًٝىم اإلاشؼذ الّلمي 

 :وجخمثل معإولُخه في

  حٍّشٚ الىالب 
ُ
  بالىٛش التي ج

ّ
ُت اإلاّلىماث، ومعاساث اخخُاس اإلاىلى  مً هُ ىُ م٢ في  البدثُ، وأِو

بت الىالب في اإلاٝام ألاو٥   .خخفقمجا٥ الوالخىحهاث البدثُت اإلاّاـشة في جخففه، مْ مشاِاة ٔس

  شه خعب الىمارج اإلاّخمذة لفُأت ال٢ٙشة مىاٜؽت الىالب في اإلاىلُى الزي ٜام باخخُاسه وجىٍى

 البدثُت.

 مً ـُأت؛ والاظخٙادة مجهاساظاث العابٝت الذ ل٢ُُٙت الاواُل ِلىالىالب  جىحُه ً
ّ
ِباساث  بدُث ًخم٢

ه.خى٥ مٝبىلت   ؤلالا٘ت الّلمُت التي ًخميز بها مىلِى

  ٢ٙشة ل حع٢ين اإلاّلىماث التي حمّها خى٥ مىلُى بدثه ِلى الىمارج اإلاّخمذةمعاِذة الىالب في

ُّٝ لجىت الذساظاث الّلُاِشلها ِلى ُدعجى البدث ل ُٙاء حمُْ اإلاّلىماث خعب ٞ مً اظد، والخد

 .همارج ال٢ٙشة البدثُت اإلاّخمذة

  ه للمفادسئسؼاد الىالب ْ و٠ُُٙت البدث ِجها الّلمُت في مىلِى ، والاظخٙادة مً خىي اإلاؽاَس

 العابٝت.البدثُت 

  وخىت البدث للجىت الذساظاث  ،م بال٢ٙشة البدثُتًخٙٞ اإلاشؼذ الّلمي مْ الىالب لخدذًذ مىاُِذ الخّٝذ

 ا بالبرهامج ومخابّت العير في ئحشاءاث اإلاىا٘ٝت ِلحها.الّلُ

  ؤلا  ٜ ال٢ٙشة لمي اإلاخّلٝت بل لجىت العُمىاس الّب  ؼشاٗ ِلى الىالب ِىذ ئحشاء أي حّذًالث ًخم وشخها مً 

 .مً ٜبل لجىت الذساظاث الّلُا بال٣لُتالبدثُت أو 

 الّلمُتشظالت ؼشاٗ ِلى الؤلا ِلى خىت البدث و  الاسؼاد الّلمي 

  غ مخخفق مً الٝعم ذ  باإلسؼادًٝىم ِمى هُئت جذَس ِلى الىالب في مشاخل ئِذاده للشظالت، ٜو

غ مً البرهامج الخخفص ي لُبذأ الّمل مّه ِلى ال٢ٙشة  ًخخاس الىالب أخذ أِماء هُئت الخذَس

بت الىالب خعب مّاًير مدّذدةالبدثُت ععى الٝعم لخدُٝٞ ٔس ، أو ًخم جخفُق مشؼذ ِلمي له ، َو

  ٜ باء ؤلا بل الٝعم ورل٤ ب  مً  فل الىالب بّذ ئٜشاس مشاِاة ألِا غ. ٍو ماء هُئت الخذَس ؼشاُ٘ت أِل

ىذ الاهتهاء بال٢ٙشة البدثُت إلاشخلت البذء في ٠خابت خىت البدث  خىححهاث مباؼشة مً اإلاشؼذ الّلمي، ِو
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ًخم الّلُا؛  مً ِمادة الذساظاثحشاءاث الىٍامُت وئٜشاسها م بها خعب ؤلا مً خىت البدث والخٝذُّ 

لى حُّين اإلاؽٗش  ًُ  ِلى سظالتاإلاىا٘ٝتِ  جمام دساظت مىلُى البدث ومىاٜؽخه وحعلُم ا إلالىالب سظم

 شظالت م٢خملت.ال

 اإلاشزف على الزضالت مطؤولُت

 ج٣ىن ُم  وئسؼاداث   جىححهاث  ِلى الشظالت اإلاؽٗش  مُ ٝذ ّ ًُ 
 
 ض  ل

ً
اظخ٢ما٥ مه في للىالب أزىاء جّٝذ  مت

 :معإولُخه ٠مؽٗش ِلى الشظالت بـ، وجخمثل التظش لل مشاخل الّمل

 الخاـت باإلؼشاٗ بجامّت ؤلامام ِبذالشخمً بً ُ٘فل و ِمادة الذساظاث الّلُا ىاةذ وأهٍمت بل الالتزام

 .الذساظاث الّلُاِلى والب 

 ذ االتي جم اِخمادها  خىت البدثل اِمل الىالب إلهجاص ٘فى٥ الشظالت اظدىادً  الاظخمشاس في ججٍى ًُ  سظم

 .ِمادة الذساظاث الّلُامً التربُت و ١لُت  مجلغ مً

 جى٘ير   ٗ ذ ١ا ٞ مىاُِذ مىخٍمت  ومالةم ٜو ميعٞ بشهامج الذساظاث مّشو٘ت لذي وج٣ىن للٝاء الىالب ٘و

ا لٝاء واخذال ًٝل ًِ بدُث ) الّلُا ٞ(، ؼهشًٍ   والّمل ٘و
ُ
ش م٢خىبت ج م الىالب في مذي جّٝذ  ُح ىّض  جٝاٍس

 .وحذث ئن   -٢الث التي حّىٜه، واإلاؽمؽشوِه البدثي

  
 
الخٕزًت وجٝذًم  ،وبؽ٣ل مىخٍمق ما ٢ًخبه في الشظالت دُّ ٙ  مخابّت ؤلاحشاءاث التي ًٝىم بها الىالب وج

ٝت داِمتو  الشاحّت البىاءة  .في ا٠دعاب مهاسة ال٢خابت الّلمُته حعاِذ بىٍش

 ت مخابّت أداء الىالب، والدؽذًذ ِلى التزامه بأخالُٜاث البدث الّلمي ، ومشاِاة خٝٛى اإلال٢ُت ال٢ٍٙش

 .ً  لآلخٍش

 دؽاوس مْ الىالب خىلها لجىت اإلاىاٜؽت أظماء ِلى الشظالتاإلاؽٗش  ًٝترح ذ باإللا٘ت ل ،ٍو خدذًذ مِى

بجامّت ؤلامام  وألاهٍمت اإلاّخمذة مً ِمادة الذساظاث الّلُا ذمىاٜؽت الشظالت مْ مشاِاة اللىاة

 .ِبذالشخمً بً ُ٘فل

 ذراضاث العلُاال طالب مطؤولُت

  ًخم ئِذاد الىالب
ً
مخل٤في اإلاُذان،  اا مخمشًظ في مشخلت اإلااحعخير ل٣ُىن باخث سة ِلى الّمل ٝذال ٍو

 او  اإلافادس اإلاخاخت خىله، اباظخٝاللُت معدثمشً 
ً
٘ان معإولُخه في  ؛مً هزا الذوس اإلاهم للىالب اهىالٜ

ذاد   لشظالت جخمثل في:لمشخلت ؤلِا
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  لى أهٍمت ولىاالاواُل ِلى الخىت الضمىُت اإلاّخمذة في بشهامج ةذ الذساظاث الّلُا في الجامّت، ِو

مً خُث حعلعل اإلاٝشساث أو حسجُل ظاِاث الشظالت، و٠زل٤ الالتزام بال٣لُت الذساظاث الّلُا 

إلٜشاسها خعب ألاهٍمت خال٥ ٘ترة ال جخجاوص  جمهًُذا ؛بمىاُِذ جٝذًم ال٢ٙشة البدثُت وخىت البدث

 مً الخداٛ الىالب بالبرهامج. الٙفل الثالث

  والالتزام  ،راث الؽأن بمشاخل ِمله املخخلٙتمخابّت ئِالهاث الٝعم وو١الت ال٣لُت للذساظاث الّلُا

تراث حعلُم ال٢ٙشة البدثُت أو خىت البدث أو  اث ِمل لجىت الذساظاث الّلُا ٘و باالواُل ِلى أٜو

ذم ججاوصها.  الشظالت م٢خملت ِو

 ٙي، / اإلاؽٗش ِلى الشظالت الّلمي  الخىاـل مْ اإلاشؼذ خعب الجذو٥ الضمجي اإلاخٙٞ ِلُه في اللٝاء الخٍّش

 والاظخٙادة مً ؤلاسؼاداث اإلاٝذمت ئلُه.

 الىٛش الىٍامُت وخعب ما ًىلبها اإلاشؼذ الّلمي ٞ واإلاؽٗش  الالتزام بخّبئت حمُْ الىمارج اإلاىلىبت ٘و

 .ِلى الشظالت

  اإلاىاٜؽت ِلى أي ِمل  ان  ج  مالخٍاث ل  والُٝام ب ِلى الشظالت،اإلاؽٗش  اإلاشؼذ الّلمي/الالتزام بخىححهاث

 .املخّذدةه الىالب خال٥ الٙترة ُم ّٝذ  ًُ 

  بُت الذوساث الخمىس خلٝاث الىٝاػ و  لىلبت الذساظاث الّلُا.التربُت ١لُت  حّٝذهاالتي خذٍس

  ت هجاص الشظالت، وفي خا٥ ئِلى خىت البدث اإلاّخمذة ِىذ الّمل بالالتزام ٌهىس أي حُٕيراث حىهٍش

ه مً خال٥ –بُجهما، ًٝىم الىالب  اث الخُٕير  -مؽ٘ش ْ معٔى  لى ئوئخالتها ب٘ش
 
 ،يّ ج  ّ  مجلغ الٝعم اإلا

 
 
 .خعب ؤلاحشاءاث الىٍامُت ز اإلاىا٘ٝت ِلحهاوأخ

  ش ٜذساجه البدثُت والّمل بؽ٣ل ًُ مىٍم ومُ جىٍى بدثُت جبذأ بالخخىُي وا٠دعاب مهاساث  ،اىّحه راج

 .بالشظالت الّلمُت وجيخهي
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ا له خفاةفه في الخّبير والخ٢ٙير واإلاىاٜؽت، وهى   ـً جخىلب البدىر الّلمُت أظلىًبا خا

لى الباخث أن ٣ًىن ِلى دساًت بهزا ألاظلىب الزي ًدعم بالذٜت  ى بـ: "ألاظلىب الّلمي"، ِو عم  ٌُ ما 

ُت والىلىح؛ ٌُ  والصخت واإلاىلِى الباخث ِلى ال٢خابت الّلمُت الجُذة: الٝشاءة الىاظّت،  يُن ّ  ومما 

شاك، مْ   الىىٍلت، ومماسظت ال٢خابت في ؼتى ألٔا
ُ
ت ب  ها وبالٔتها، والُذس  ٘ش ودساظت ٜىاِذ اللٕت بىدىها ـو

ؽتره في أظلىب ال٢خابت في الشظاةل ،  الٝشاءة اإلاعخمشة  : أمىس أهمها الّلمُتَو

 الهلماث: 

ٞ اإلاىاـٙاث ألاظاظُت آلاجُت: ُل م  ٙ  ًُ   اخخُاس ال٣لماث اإلاىاظبت، ٘و

  مً ال٣لماث الذ الٙفُدتاظخخذام ال٣لماث 
ً
ا.اس بذال  حت، ختى ولى ١اهذ ؼاتّت لٕىًٍ

  مشاد٘اتها.بؽ٣ل مباؼش دون اللجىء الظخخذام اهخٝاء ال٣لماث التي جىضح اإلاّاوي 

 ٔير املخخفشة، والعهلت ٔير الفّبت اظخّما٥ ال٣لماث البعُىت ٔير اإلاش٠بت، والخامت. 

  
 
بت أو الٝذًمت أو خذًثت الٍهىس، وال٣لماث ألاحىبُت، ئال ئرا ١اهذ ِباساث جىُّ ج ب اظخخذام ال٣لماث الٍٕش

 اـىالخُت.

   ي ال٣لماث وحؽ٢ُلها، وخاـت التي ٜذ جلخبغ ِلى الٝاسب فالخشؿ ِلى لب ًُ ي ئلى ظىء إّد  ي هىٝها؛ مما 

 
 
ه
 
(.الٙهم؛ مً مثل )أ ( و)ئظبُى ظبُى

ُ
(، أو )أ

 
هذ ( و )ئ 

 
 ذ

  )بين خشفي )الُاء/ ي ٞ ٞ      ججّىب أخىاء الخلي بين الخشوٗ؛ ١الخٍٙش و) ألالٚ اإلاٝفىسة/ ي(، والخٍٙش

ٞ بين خٗش الماد )ك( والٍاء )ً(.بين الخاء اإلاشبىوت )ة( والهاء )ـه(،   والخٍٙش

 الجمل: 

ٚ في ال٢خابت الّلمُت، وال ًىحذ هىاٟ مُّاس مدذد لّ مإؼش   حّذُّ ئن اظخخذام الجمل الىىٍلت 

صُح ل اإلاخىظىت أو الٝفيرة. الجمل الىىٍلت ًِ ٔيرها مً الجم لخفيُٚ ى   ً   ول٢ً 
ُ
واإلاخخففىن في  اُب خ  ال٢
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ذ أظباب مؽ٣لت الىُٜى في  ًُ ٢  م  وٍُ ،  ( ١لمت ٠دذ أٜص ى14اظخخذام حمل جٝل ِذد ١لماتها ًِ )باللٕت  ـس

 ٍلت وجدذًذها بالخالي:مفُذة الجمل الىى 

3.   ٙ   ش  ٝ  ـّىبت الخّبير ًِ ال٢ٙشة بال٢خابت هدُجت ل
ُ
ً ٢٘شجه بجمل ال٣اجب للمٙشداث اإلاالةمت التي ح  ِ ّّبر

ها  ُٚ ِذد ٠بير مً اإلاٙشداث التي ٌّ٘ش هجاص حملت ٔير مخِىت ِلى معخىي إل بعُىت، ٘هى ًداو٥ جٌى

 ي أخعً ألاخىا٥ ج٣ىن الجمل ٔير مترابىت.التر٠ُب اللٕىي، ج٢ثر ٘حها خشوٗ الّىٚ )و، أو(، وف

لى  .1  ِ خماد بفُٖ مخخلٙت، أو اظخخذام  هٙعها ةش ال٢ٙج٢شاس ِذم ولىح ال٢ٙشة اإلاشاد الخّبير ِجها، والِا

 بٕشك الخىلُذ.اإلاخّذدة  ال٣لماث

ت أ٣٘اس في حملت واخذة، مما ًإدي الى ِذم ولىح أًت ٢٘شة واخخالوها ببّمها البّن .1 ، ئٜدام مجمِى

 لى ٌهىس خلُي ٔير مخجاوغ مً ألا٣٘اس وصٍادة في الخٙعيراث والؽشوخاث.ئخىظْ في ألا٣٘اس ًٝىد وال

ٚ مً اإلاشاحْ الّلمُت وظي ال٢ٙشة الشةِع .4 ض ائٜدام ٢٘شة أو ـو لجملت بأ٣٘اس خاسحُت ًٝىد ت؛ ٘خٍّض

ت والابخّاد ًِ هذٗ الجملت.ئ اأخُاهً   لى الاظخٕشاٛ في الخٙاـُل والخّلُٝاث الثاهٍى

 مً خال٥ خؽى ال٣لماث في وظي الجمل. هاسبي ألا٣٘اس بما ٌعبٝها ومداولت جدُٝٞ الاوسجام بُج .0

2.  ًُ ذم الاهخمام بها  ُم ِو ّ  ئي ّد  إ  ُٔاب اظخخذام ِالماث التٜر الىق بأ٠مله ِباسة ًِ حملت واخذة  ل  لى ح

لت.  وٍى

تتصفَّبمثلهَّالجملَّعندَّالصياغة؛َّلذلكَّيجبَّعلىَّالباحثََّّماَّتتصفَّبهَّالكلماتَّمنَّمواصفاتَّوشروطَّعندَّاالختيارَّواالستخدام،َّإن َّ

َّواصفاتَّالتالية:مأنَّيضعَّفيَّاعتبارهَّال

 .اظخّما٥ الجمل الٝفيرة الىاضخت في مّاهحها العلُمت في حّبيرها 

  ًُ  م٢ً مً ألالٙاً والّباساث.أن ج٣ىن بأٜل ما 

 ُم اإلاى ًجب الٙفل بين أحضاء الجملت الىاخذة  إلدساٟ اإلاّجى. اظبتباظخخذام ِالماث التٜر

  ُّت.اظخخذام ب ججى  للجذ٥ أو الته٢م أو السخٍش
ً
 الجمل التي جثير مجاال

 .الخذاعي اإلاىىٝي بين الجمل والاوسجام بُجها والخىُى في ـُأتها 

هزه اإلاىاـٙاث ال ج٢ٙي وخذها، ٘البذ مً مشاحّت جش٠ُب الجملت بّذ ـُأتها؛ للخأ٠ذ مً ظالمتها  ئن  

الباخث بداحت ئلى اظخخذام بّن ال٣لماث والّباساث لشبي الجمل  ٍت والٙىُت، ٠ما أن  اللٕىٍت وال٢ٙش 

م٢ً جىلُذ بّن مجها في الجذو٥ الخالي:   وجيعُٞ ألا٣٘اس واإلاّلىماث، ٍو
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 الهلماث اإلاطخخذمت اإلاهارة اإلازجبطت بخيطُق ألافهار م

 ٤.... ئلخ.٠زل٤، باإللا٘ت، ِالوة ِلى رل سبي أحضاء اإلاىلُى وجٝعُمه 0

ا، وفي البذاًت، وأخيًرا، وفي الخخام... ئلخ. جفيُٚ أحضاء اإلاىلُى وجٝعُمه 1
ً
ا، زالث ًُ ، زاه

ً
 أوال

2 
جٝذًم الذالةل والؽىاهذ وؤلاًماخاث اإلاٝىّت 

 للٝاسب 
 ّ٘لى ظبُل اإلاثا٥، هىاٟ، مثل... ئلخ.

 بعبب، ألن، و٠ىدُجت لزل٤... ئلخ. بُان العبب أو الىدُجت 3

بذو أهه... ئلخ. ظخيخاجلال  4  ٌعخيخج مً رل٤، ًدبين مً رل٤، ٍو

 ل٢ً، ِلى ال٢ّغ، وفي اإلاٝابل، وباإلاٝاسهت، بِىما... ئلخ. في اإلاٝاسهت 5

م مً خُٝٝت ئن... ئلخ. اإلاىاٜمت في الٝى٥  6 ا لزل٤، بالٔش
ً
م، وخال٘ لى الٔش  ِو

 ِذا، خال، ئال، ٔير، ظىي... ئلخ. لالظخثىاء 7

  

 الفقزاث: 

ت مً الجمل الىاضخت في مّاهحها واإلاترابىت ُ٘ما بُجها. ّ٘ىذ ٠خابت ١ل ٘ٝشة ًيبغي أن  جخ٣ىن مً مجمِى

 جخفٚ باآلحي:

   أن  
ُ
 واخذة.سةِعت ١ل ٘ٝشة ًِ ٢٘شة  ر  ّّب  ح

   ذ  ح  ى  ًُ  أن ( هُى مً الدعلعل اإلاىىٝيLogical Order.بين الٙٝشة العابٝت والالخٝت ) 

   أن  
ُ
 ج
 
سة معخٝلت بّمها ًِ بّن؛ ٘خ٢خب ١ل ٘ٝشة حذًذة مْ بذاًت ظىش حذًذ، الٙٝشاث بفى  ب  خ  ٢

ٌهاس اظخٝاللُت الٙٝشاث ئ بٕشك الجذًذة ٙٝشةلل العىش ألاو٥  في بذاًتِلى أن جتٟر خمغ معا٘اث 

 رة ًِ مممىن البدث بفىسة ِامت، ِلى أن جىلْ هٝىت ِىذ جهاًت العىش أو الٙٝشة.اإلاّبّ 

  ًت وؤلامالةُت والىباُِت.أن ج٣ىن الٙٝشاث ظلُمت م  ألاخىاء الىدٍى
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 الظمائز: 

اظخخذام المماةش الصخفُت مثل: أها، هدً، أهذ، أهخم،  ِذمُ  ،ِىذ ٠خابت البدىر الّلمُت ُل م  ٙ  ًُ 

عدثجى مً رل٤ المماةش الىاسدة في الىفىؿ اإلاٝخبعت. وباإللا٘ت ئلى   ججىب اظخخذام، رل٤ أهتن... ئلخ، َو

ًشي الباخث، والباخث ًمُل ...، الذ٠خىس اإلاؽهىس ؤلاوشاء وؤلاؼهاس الصخص ي مثل: اب و جذ٥ ِلى ألالِٝباساث 

 ًُ  ب  د  ئلى... ئلخ، ٠ما أهه 
ُ
م البدث، ؤلا٠ثاس مً اظخخذام الّباساث ٔير الصخفُت مثل: اظتهذٗ البدث، ّٜذ  ز

 
ّ
دىاو٥ الٙفل ألاو٥... ئلخ.اج  طح مً جدلُل البُاهاث أن، ٍو

باساث ؤلاوشاء و  اظدبّاد مثل هزه ئن     األظالُب ٔير الصخفُت، ًذ٥ ِلى أن  اظدبذالها بالمماةش ِو

 ِلى الخجشد مً راجِخه، والالتزام بعلٟى الباخثين في ال٢خابت. الباخث ٜادس  

 ألاسمىت: 

 
 
 إلا

 
ًشا إلا  ـُأخه ًجب أن ج٣ىن في اإلااض ي مْ مشاِاة اظخخذام  ا جم ئهجاصه؛ ٘ان  ا ١ان البدث جٍٝش

 ،الذساظاث العابٝتك لش واإلاعخٝبل خُث وحب. ٘فُٕت اإلااض ي ج٣ىن مىاظبت ِىذ ِش  ـُٖ الخا

، بِىما ج٣ىن ـُٖ الخالش مىاظبت في ٠خابت جىـُاث البدث وهخاةج، وؤلاحشاءاث التي ٜام بها الباخث

 في ٠خابت خىت البدث.ـُٖ اإلاعخٝبل البدث ، و 

ًُ ، وفي لىء ما ظبٞ   ّح  ى  ًم٢ً للباخث أن 
 لىٙعه م ه 

ُ
ت مً ألاظئلت التي ح ؽّشه بمذي التزامه جمِى

 باألظلىب الّلمي في ٠خابت البدىر الّلمُت، وهي ِلى الىدى الخالي:

 هل ظشد الباخث أخذار بدثه في خي ٢٘شي واضح ال لبغ ُ٘ه؟ 

 هل ِىاـش ١ل ٘فل مً البدث مترابىت ومخ٣املت؟ 

 هل اظخخذم الباخث ال٣لماث الذُٜٝت في البدث؟ 

  هل 
 
 الباخث الجمل والّباساث الٕاممت؟ ب  جى  ج
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   ِ ٝت مىٍمت ومدعلعلت؟ ك  ش  هل   الباخث أ٣٘اس البدث بىٍش

 هل ساعى الباخث ظالمت الخّبير واوعُاب ألاظلىب في البدث؟ 

   ـ  ألاصمىت اإلاىاظبت ِىذ ٠خابت البدث؟ ٖ  ُ  هل اظخخذم الباخث 

   ت والفش  ب  هل ججى ت واللٍٕى  ُ٘ت؟الباخث ألاخىاء ؤلامالةُت والىدٍى

 ُم في البدث؟  هل ساعى الباخث ِالماث التٜر

  
ُ
 ي لزاث اإلاّجى؟إّد  هل ساعى الباخث الاخخفاساث اإلاخّاٗس ِلحها، والتي ج
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 أ. خطىاث إقزار الفنزة البحثُت

  
ُ
ىىلٞ مجها إلحشاء بدثه  الباخثاخخُاس مؽ٣لت البدث التي ٌّخمذ ِلحها مشخلت  ذُّ ّ  ح مً ، ٍو

 
ُ
  أهم مشاخل جفمُم البدىر الّلمُت، وجأحي أهمُت هزه اإلاشخلت في أجها ج

ّ
جأزيًرا ٠بيًرا ِلى حمُْ  ُش إز

 ئحشاءاث البدث، ٠ما أجها 
ُ
  ج

ّ
الىالب الاهخمام بها  مًا ًخىلب ِلى اِخمادها في املجالغ املخخفت؛ مم   ُش إز

ا. ًٕ  اهخماًما بال

جٝذًم ٢٘شة بدثُت جخميز ، ره ألاٜعام الّلمُت بال٣لُت ِلى والب الذساظاث الّلُا وحؽت 

الت ٜبل ئِذاد الخىت البدثُت، وهي جفىس مبذتي م٢خىب ًِ اإلاؽ٣لت اإلاشاد بدثها في مجا٥  بالجذة وألـا

ت مً الّىاـش ألاظاظُت، وهي: ِىىان البدث، وأظئلخه،  الخخفق الذُٜٞ، وجخممً مجمِى

بُت –الُّىت  –وأهم ئحشاءاجه )اإلاىهج  ه،ومفىلخاج خّٝذم (، ، ئن وحذثألادواث ومىاد اإلاّالجت الخجٍش ٍو

  الىالب ب٢ٙشجه البدثُت
ُ
ا للىمىرج اإلا ًٝ  لزل٤. ّّذ ٘و

  وحطير خطىاث إقزار الفنزة البحثُت على الىحى الخالي:

 خماد  البرهامجمخىلباث % مً 41 هظخ٢مالا ٜبل٢٘شة بدثُت إلاىلُى سظالخه الّلمُت  ًخّٝذم الىالب اِل

 ًُ ( الىالب للّمل ِلى ٢٘شجه البدثُت أزىاء الٙفل ألاو٥ أو ٜبُل جهاًت الٙفل الثاوي بدّذ أٜص ى هُ ىح  )

ىاٜؽها مْ اإلاشؼذ الّلمي، وبّذ مىا٘ٝ ٞ  تٍو ذُّ الىالب ال٢ٙشة البدثُت ٘و  ّ
ٌُ اإلاشؼذ الّلمي ِلحها 

 
ُ
 لزل٤. ّذُّ الىمىرج اإلا

 بّذ جىُّٜه مً اإلاشؼذ الّلمي  ال٢ٙشةج ًّٝذم الىالب همىر 
ً
للجىت الذساظاث الّلُا البدثُت م٢خمال

ْ ِؽش.  بالٝعم خال٥ الٙترة اإلاعمىح بها مً ألاظبُى ألاو٥ مً الٙفل الذساس ي ختى ألاظبُى الشاب

  
 
ا؛ لذساظت ال٢ٙشة البدثُت ومىاٜؽتها، وجخخز اللجىت ُذ ٝ  ّ  ح ًِ أخذ  لجىت الذساظاث الّلُا بالٝعم احخما

 آلاساء الخالُت:
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 ( الخامطتًيخقل الطالب مباشزة للخطىة وهىا اإلاىافقت على اإلاىطىع.) 

 .اإلاىافقت على اإلاىطىع مع إحزاء الخعذًالث 

 .عذم اإلاىافقت على اإلاىطىع 

  خٙٞ مّه في ئحشاء الخّذًالث اإلاىلىبت في خالت خىاـل مْ مشؼذه الّلمي، ٍو ُٖ الىالب بٝشاس اللجىت، ٍو
 
ل ب  ًُ

 "ا
 
ُْ ً   م  إلاىا٘ٝت ِلى اإلاىلُى مْ ئحشاء الخّذًالث"، ومً ز ٞ ال٢ٙشة البدثُت اإلاّّذ الىالب  ٘ش لت ٘و

خمادئلى لجىت الذساظاث الّلُا لزل٤ الىمىرج اإلاّّذ  ٜ  ها؛ اِل  الىالب ل  ب  ، وئرا لم جخم الخّذًالث مً 

"؛ ُ٘ىّح ال٢ٙشة البدثُت. أما في خالت "ِذم اإلاىا٘ٝت ِل ؛ ٘للجىت سدّ بؽ٣ل مالةم ه الىالب ى اإلاىلُى

لجىت  ئلى مُ ذ ّ ٝ  اخخُاس ٢٘شة بدثُت أخشي حذًشة بالبدث والذساظت، وٍُ للخيعُٞ مْ مشؼذه الّلمي و 

 الذساظاث الّلُا مً حذًذ. 

 خطىاث إقزار خطت البحث ب.

 إلٜشاس خىت البدث ًجب ِلى الىالب مشاِاة الٝىاِذ الخالُت:

  لى مىا٘ٝت لجىت الذساظاث  ِلى خىت البدث.بالٝعم الّلُا الخفى٥ِ 

 ( مّلىت.ضُمىارمىاٜؽت الخىت في خلٝت هٝاػ ) 

  ُت مجلس ي الٝعم وال٣لُت لى جـى  اإلاىا٘ٝت ِلى خىت البدث. بالخفى٥ِ 

 وحطير خطىاث إقزار خطت البحث على الىحى الخالي:

  البدث، وجشجُبها  خىت ِىاـشمً  ِىفشًخأ٠ذ اإلاشؼذ الّلمي مً التزام الىالب باإلاّاًير الّلمُت ل٣ل

 
 
ٞ دلُل الذساظاث الّلُا بال٣لُت، ومً ز ْ  م  ٘و الخىت في ـىستها الجهاةُت ئلى لجىت الذساظاث الىالب ً٘ش

 الّلُا بالٝعم.

  اث خى٥ خىت البدث ِلى أن ٣ًىن الٝاسب جدّذ د لجىت الذساظاث الّلُا ٜاسةين سةِعين؛ إلبذاء اإلالخٌى

ا، وفي ًٝ خالت حّزس اإلاخخفق ًدذد ألاٜشب ٘األٜشب للخخفق  الشةِغ مخخفًفا جخفًفا دُٜ

 الّلمي الذُٜٞ.

  
ُ
ٌ  دّذ ج ًذا مىاظًبا لّٝذ خلٝت الىٝاػ )ظُمىاس(، وفي خلٝت الىٝاػ   ّشكد لجىت الذساظاث الّلُا مِى

  الىالب
 
ًتٟر املجا٥ للٝاسةين الشةِعين؛ إلبذاء  م  ٢٘شجه البدثُت في خذود ِؽش دٜاةٞ، ومً ز

ٙخُذ ملخىٌاتهما ومشة ًُ ماء  ُاتهما خى٥ الخىت البدثُت، وأخيًرا   هُئت الخذَسغ الخالٍشًاملجا٥ أِل

ذ الخىت البدثُت.   للخّلُٞ وججٍى
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  ،اث الٝاسةين الشةِعين وحّذًالتهما، و٠زل٤ أِماء الٝعم ًدىاٜؾ اإلاشؼذ الّلمي مْ الىالب في ملخٌى

 ومً 
 
 ًٝىم الىالب بخّذًل اإلالخىٌاث اإلاىلىبت. م  ز

  ُْ
 
٘ ش 

ُ
 ؛ إلٜشاسها واِخمادها في ـىستها الجهاةُت.بالٝعم الخىت ئلى لجىت الذساظاث الّلُا ج

  
 
ُْ ش  ج ُت بالدسجُل  ٘ لجىت الذساظاث الّلُا الخىت البدثُت ئلى مجلغ الٝعم للمىا٘ٝت ِلحها، والخـى

ا ِلحها. 
ً
 وحُّين اإلاشؼذ الّلمي مؽ٘ش

   ًالىالب بخّبئت همارج حسجُل الخىت بالخيعُٞ م ٝىم 
ُ
 ْ مشؼذه الّلمي ِلى أن ح

 
ت ألمين  م  عل مىبِى

ذ أٜفاه أظبُى مً ئٜشاس الخىت في مجلغ الٝعم.  الٝعم؛ ورل٤ الظخ٢ما٥ ئحشاءاث الدسجُل في مِى

  ذ جبذي هزه اللجىت لجىت الذساظاث الّلُا بال٣لُت الخىت بّذ مىا٘ٝت مجلغ الٝعم ِلحهاحّخمذ ، ٜو

ىت البدث، وأظلىب الخىزُٞ اإلاعخخذم، ووٍشٝت ئخشاحها؛ مشجبىت بم٣ىهاث خ ملخىٌاث أو حّذًالث

مادة الذساظاث  وهىا ًخىحب ِلى الىالب جىُٙزها ٜبل اظخ٢ما٥ ئحشاءاث جٝذًمها ملجلغ ال٣لُت، ِو

 .الّلُا للمىا٘ٝت الجهاةُت

  تجهاًالخّٝذم بالخىت البدثُت في مذة ال جخجاوص  ٘اهه ًىصحختى ًخجّىب الىالب أي جأخير في جخشحه؛ 

 مً البرهامج. الثالثالٙفل 
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 :
ً
 العىىانأوال

ت٢ً  ؽتره: ،خب باللٕخين الّشبُت وؤلاهجليًز  وَُ

  
ً
ٝت ظهلت وواضخت بدُث ًدُل  اأن ٣ًىن مفٔى ه بؽ٣ل مباؼش.ئ الٝاسب بىٍش  لى مىلِى

  ل مً ٌهىس أدواث الشبي
ّ
بين ال٣لماث، وجدخىي ِلى أن ٣ًىن ِلى ؼ٣ل وخذة مخِىت التر٠ُب جٝل

. لى اإلاىلُى  الخّبيراث الذالتِ 

   ت في البدث، وٍُ  ّّبر  ٌُ  أن  اإلاخٕيراث اإلاذسوظت. ح  ىّض  ًِ الٝمُت اإلاش٠ٍض

   اظخخذام الاخخفاساث وال٣لماث باللٕت ألاحىبُت.  خجىب  ً أن 

اثا ًُ  خلفُت البحث: ه

ت ِامت ًِ مّلىماث جدخىي ِلى  ، وجىّضح ألاظباب التي جذِى ىلُى البدثإلاالخلُٙت الىٍٍش

اث واإلاٙاهُم التي بعُي لالىالب الخخُاس اإلاخٕيراث اإلاعتهذ٘ت في البدث، بااللا٘ت الظخّشاك  لىٍٍش

 ى ِلحها مىلُى البدث. ج  ب  ُِ ظ  

ا
ً
  البحثمشهلت  : ثالث

 
ُ
م٢ً ـُأت مؽ٣لت البدث ِلى ؼ٣ل  ُذ مّه  ٘ٝشة مخخفشة ج لؤلظئلت البدثُت مدىس الاهخمام، ٍو

ُت. ظ  إا٥ ِام ًىٝعم لّذة أظئلت ِ٘ش

 : مثا٥   

 ُت؟ في التربىي  للمؽٗش الالصمت الخخىُىُت ال٢ٙاًاث ما  م٣اجب التربُت باإلاىىٝت الؽٜش

 ما ٠ٙاًاث الخخىُي البرامجي التي ًخىلبها اإلاؽٗش التربىي؟ 

 ما ٠ٙاًاث الخخىُي اإلاعخذام التي ًخىلبها اإلاؽٗش التربىي؟ 

 ىُي اإلاعخذام باخخالٗ الخأهُل التربىي؟هل جخخلٚ ٠ٙاًاث الخخ 
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  البحثفزطُاث رابًعا:

 
ُ
خم الخىـل لها مً خال٥ ح ّّذ ٘شلُت البدث ئحابت مبذةُت ومدخملت لئلحابت ًِ ظإا٥ البدث، ٍو

اث والذساظاث العابٝت التي ظخٝىد لالظخيخاحاث بّذ اهتهاء البدث.مشاحّت  لجأ الباخث الىٍٍش لى ئن ى ٍو

ج٣ىن ِلى ؼ٣ل ٘شلُاث مخجهت أو ٔير مخجهت أو والتي ٜذ ة لٙشلُاث البدث اظخخذام ـُٖ مخّذد

 ًُ ت أو ظإا٥. والزي  ٍش ٞ البدثد رل٤ هى وبُّت دّذ  بفُٕت جٍٝش ؛ ١اإلاٝاسهت بين أداء ولبت الجامّاث ٘و

ت مّشو٘ت الخأزير ًٝىدها لخ٣ىن ٘شلُت مخجهت، أو اإلاٝاسهت بين سأي الىلبت  شاُ٘ت مخىِى خفاةق دًمٔى

جخففاث مخخلٙت في جٙمُل أظلىب دساس ي مّين، والزي ٜذ ج٣ىن ٘شلِخه ٔير مخجهت؛ لّذم مً 

 
ُ
ش مّلىماث ظابٝت ًِ ألاظلىب الذساس ي اإلا  لذي الىلبت في جل٤ الخخففاث. ل  ٙم  ج٘ى

 البحثأهذاف خامًطا: 

   ً  ما 
 
 ي

ُ
لبدث أو جٝل ِجها بىٝاه جدعاوي في ِذدها مْ أظئلت ا اه الباخث مً ئحشاء دساظخه مّبرً ُذ ؽ

ُأت ألاهذاٗ ج٣ىن مدّذ  ابلت للُٝاطِجها. ـو  .دة، ٜو

 البحثأهمُت ضادًضا:

ْ الخفى٥ ِلحها مً ئحشاء الشةِعت الٙىاةذ هىا ٌّشك الىالب    .بدثهاإلاخٜى

 البحثحذود ضابًعا:

  
ُ
  هي الّىامل التي ٜذ ج

ّ
ابلُتها للخّمُم ِلى مجخمْ البدثإز اهب وحٕىي الجى  ،ش ِلى هخاةج البدث ٜو

 الخالُت:

 الحذود اإلاىطىعُت :

ُت واإلاخٕيراث التي ًخممجها البدث.    أي خذود الجىاهب اإلاىلِى
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 : مثا٥   

  .ت ت الالصمت لُٝاداث اإلاذاسط الثاهٍى  ًىدفش مىلُى البدث في ال٢ٙاًاث ؤلاداٍس

 الحذود الشماهُت:

 اإلاذة التي ظُٕىحها البدث.  

 : مثا٥   

  هـ0331/0330 الجامعيذساس ي الثاوي مً الّام ظُجشي البدث في الٙفل ال. 

 الحذود اإلاهاهُت:

 املجا٥ اإلا٣اوي للبدث ظىاء أ١ان في مىىٝت مدذدة، أو مذًىت أو دولت. 

 : مثا٥   

 ُُت بللز١ىس الخ٣ىمُت جشي البدث في اإلاذاسط ظ   .والخبر الذمامبمذًىتي اإلاىىٝت الؽٜش

ت:  الحذود البشٍز

 اظتها  مً مجخمْ البدث.أي الُّىت التي ظِخم دس  

 : مثا٥   

   ت مً ظِؽمل البدث غ اإلاُّىين في ١لُت التربُت مجمِى بجامّت ؤلامام أِماء هُئت الخذَس

 .ِبذالشخمً بً ُ٘فل
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ا:
ً
 : البحثمصطلحاث ثامى

التزوٍذ و اإلافىلح، رل٤ حٍّشٚ اإلافىلخاث بؽ٣ل مٙاهُمي مْ جىزُٞ اإلافذس الزي ٌّّشٗ 

ٚ ئحشاتي ًىض ىّحه الىالب لخىزُٞ مفادس ِلمُت مخخففت في بخٍّش ح ٠ُٚ ظِخم ُٜاط اإلاخٕير. ٍو

ٙاث الٝىامِغ اللٕىٍت.  اإلاىلُى بذال مً الاظدىاد لخٍّش

 ؤلاطار الىظزي والذراضاث الطابقت  : جاضًعا

خممً ً املخاوس  ٍو دساظاث ِذة ًىّضح الىالب أمثلت مً البدث، زم  إلاخٕيراث ألاظاظُت ِىاٍو

مً الخدلُل مٝبى٥ بدُث ج٣ىن ِلى ؼ٣ل ٘ٝشة أو ٘ٝشاث ح٢ّغ معخىي  ،تي ٜام بمشاحّتهاالمً ظابٝت 

الخٝعُم الخالي  لىئ ٍىّحه الىالبوالخ٢ٙير الىٝذي للذساظت العابٝت واإلاشجبىت مْ مىلُى الخىت. و 

 :   إلهجاص اإلاىلىب

  ،لىمٝذمت ِامت ًِ الذساظاث العابٝت اإلاخفلت بمىلُى البدث بؽ٣ل ِام أهمُت أن ًشاعي لىالب ا ِو

ت خى٥ مخٕيراث  التي ح٢ّغ وحهاث هٍش مخباًىت ًِ جل٤  البدثالخفى٥ ِلى دساظاث مخىِى

 اإلاخٕيراث، وجىلُذ أوحه الٝىة والمّٚ في الذساظت العابٝت التي ًخم جٝذًمها.

   ٝ ذم الاحعاٛ بين هخاةجه ها مْ ذ الذساظاث العابٝت ٣ًىن مً خُث: مىهجُتها، ومىاـٙاث الُّىت، ِو

ى٘ش هزا الجضء  ملخخىي أظئلت البدث التي  امً مشاحّت الذساظاث العابٝت دًِم البدىر املخخلٙت، ٍو

 ظِخم دساظتها.

 جلخُق ِام خى٥ أوحه الٝىة والمّٚ في حمُْ الذساظاث العابٝت التي حمّها في خىت البدث. 

 حزاءاثؤلا :  عاشًزا

ٚ الخىت التي ظ وئحشاءاث  ،وأدواث الُٝاط ،البدثاد بأ٘ش  ُ٘ما ًخّلٞ الىالبدبّها ُـو

ىٝعم هزا  ،الخىبُٞ  ئلى: الجضءومّالجت البُاهاث. ٍو

 :البحثمجخمع 

ٚ املجخمْ اإلاعتهذٗ في ح   .البدثٍّش
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 وصف العُىت: 

 . البدثجمثُل املجخمْ اإلاعتهذٗ في  ِلىٜذستها و جىلُذ ئواس الُّىت ومىاـٙاتها  

 :البحثأدواث 

  ٚ  بىاؤها أو جىىٍشها خمظِ ٠ُٚأدواث البدث و ـو
ُ
 ش  ح  ، وأي دساظاث اظخىالُِت أ

بٕشك ذ ٍ 

شاك البدثءمً مالٞ خدٝال شة ِىذ ئحشاء الذساظت ىح  وٍُ  ،متها أٔل ه الىالب ألظلىب الُّىت اإلاخ٘ى

 .الِغ ٠بيرً  في الّادة الاظخىالُِت والتي ٣ًىن حجمها

ت ألدواث   اث، ظىاء جل٤ التي جم  واإلاخمثلت في الفذٛ والثب البدثالخفاةق الع٣ُىمتًر

الذساظاث  مًجم الخىـل لها التي أو  ،ِلى الُّىت الاظخىالُِت هدُجت جىبُٞ ألادواث اظخخشاحها

 العابٝت. 

 إحزاءاث البحث:

  ٚ ٝتـو أو  ُِىت البدث التي ظِخم مً خاللها حمْ البُاهاث، وأي ئحشاءاث خاـت بخدذًذ الىٍش

 ث مجهم.لجمْ البُاها اجمهًُذ  حهاِل الخّشُّٗ

 حصائي:ألاضلىب ؤلا 

ٚ ألاظلىب/ ألاظالُب ؤلا   / ٘شلُاجه، خفاةُت التي ظِخم اظخخذامها في ٘دق أظئلت البدث ـو

 .مترجبت ِلحها ١اإلاٝاسهاث البّذًتخفاةُت ئوأي أظالُب 

 : اإلازاحعحادي عشز

اظشد باإلاشاحْ التي جم اظخخذامها إلهج  ًّ ا الخىت، لمً زىاً اص  خىت البدث، والتي جٍهش حمُ

خم جشجِب اإلاشاحْ الّ اٍو ًُ ٝت الخىزُٞ الىاسدة في هزا ، شبُت زم اإلاشاحْ ألاحىبُت هجاة لتزم الىالب بىٍش ٍو

 .الذلُل

 : اإلاالحقثاوي عشز

اٛ وسخت مً أدواث شاك خىت البدث ًجب ئ٘س وسظاةل اإلاىا٘ٝت واملخاوباث  ،حمْ البُاهاث أٔل

 ا في البدث.الخاـت بها، وأي وزاةٞ ًشي الىالب أهمُته

 الشظالت بّذ خفىله ِلى اإلاىا٘ٝت الشظمُت ِلى خىت البدث. ِمله في ٘فى٥ عخ٢مل الىالب َ  و 
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 ثالثت منىهاث: جىقطم الزضالت العلمُت إلى

 الابخذائُت: الصفحاث– أ

اةمتوا وؤلاهذاء، اإلاىاٜؽت، ولجىت الّىىان،الخاـت ب فٙداثال وحؽمل   الجذاو٥، لؽ٢ش، ٜو

اةمت  املخخىٍاث. الّشبُت وحذو٥  باللٕت قلواإلاعخخ ألاؼ٣ا٥، ٜو

  اإلاتن: -ب

خ٣ىن  ؤلاواس الىٍشي والذساظاث  -البدث مذخل أو البدث مٝذمت: الخمعت الشظالت ٘فى٥  مً ٍو

 .والاظخيخاحاث والخىـُاث اإلاىاٜؽت – الىخاةج – اإلاىهج وؤلاحشاءاث – العابٝت

 واإلاالحق: اإلازاحع-ج

  ًٝ ٞ سظالخه ٠خابت في الىالب اظخٙاد مجها التي ا لجمُْ اإلافادسوحّش ك ٜاةمت اإلاشاحْ جىزُ ٜىاِذ  ٘و

ش وسخت مً التي اإلاالخٞ ئلى باإللا٘ت الذلُل، هزا في تبِىالخىزُٞ اإلا بُت والبرامج  البدثأدواث  ج٘ى الخذٍس

ت.والجذاو٥ ؤلاخفاةُت الخٙفُلُت )ئن و الشظمُت  والىزاةٞ  حذث( واإلالخق باللٕت ؤلاهجليًز

 
 
 :م الصفحاث ُجىظ

م الفٙداث ٠ما ًأحي:
ّ
 وجىٍ

 الصفحاث الابخذائُت -أ

 صفحت الغالف : 

ًىضح م٣ان الّىىان في الفٙدت ومٝاط الخي والٙشأاث و٠ُُٙت  همىرج (1 اهظز ملحق رقم) 

 الخالُت: اإلاّلىماث ِلى الٕالٗ ـٙدت ، جدخىي جىٍُم بُٝت اإلاّلىماث
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 . الِعاس مً مٙٓش الؽّاس و الّشبُت باللٕت الُمين مً الشظمُت التروَعت لىماثمّ .3

 وجزًُلها( Traditional Arabic) أو( Simplified Arabic)الفٙدت أِلى وظي في الشظالت ِىىان .1

  : بّباسة

 إلاخىلباث الخفى٥ ِلى دسحت )اإلااحعخير / د٠خىسا
ً
ه سظالت)مٝذمت ئلى ٜعم............. اظخ٢ماال

 الٙلعٙت *( في .............

 مثاى :

 إلاخىلباث الخفى٥ ِلى دسحت اإلااحعخير في 
ً
سظالت مٝذمت ئلى ٜعم التربُت الخاـت اظخ٢ماال

 ـّىباث الخّلم –التربُت الخاـت 

 الشظالت. ّذالاظم الشباعي إلا .1

خ جٝذًم الشظالت .4  ِىذ مىاٜؽتها )العىت(. جاٍس

  إحاسة الزضالت العلمُتصفحت : 

م بالترجِب:  اإلاّلىماث الخالُتهزه الفٙدت ِلى جدخىي    (2)اهٍش ملخٞ ٜس

 .ِىىان الشظالت 

 الاظم الشباعي إلاٝذم الشظالت. 

 )جاسبخ ئحاصة الشظالت )الُىم والؽهش والعىت 

  ُّاتهممْ  اٜؽتوأِماء لجىت اإلاى ذ(حواإلاؽٗش اإلاعاِذ )ئن و ِلى الشظالت اإلاؽٗش  الّباسة بّذ جٜى

ؽذ: الخالُت خ الشظالت هزه هٜى  .ئحاصتها وجم هـ03/   /        بخاٍس

 .صفحت البطملت 

 :صفحت الشنز 

ش        الزًً ًىحه ئلحهم  ألاشخاؿ أو الجهاثفي ظشد  أن ج٣ىن مخخفشةالؽ٢ش ِباساث ى في ٠خابت اع  ًُ

شاعى  ًُ ُت وظالمت اللٕتفي رل٤ الؽ٢ش، ٠ما  ذ ، وأالاإلاىلِى   . ـٙدخين ًِ جٍض

 صفحت حذوى املحخىٍاث: 

ُت       ً الشةِعت والِٙش ام الفٙداث متنفي التي وسدث ًخم ر٠ش حمُْ الّىاٍو  . الشظالت وأٜس

 :صفحت قائمت الجذاوى 

 جخممجها الشظالت مْ ر   الجذاو٥ التي ٜاةمت بجمُْوحؽمل      
 
 .الفٙداث ش  ٠
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 :صفحت قائمت ألاشهاى 

 ر  الت مْ التي جخممجها الشظ -ئن وحذث -ألاؼ٣ا٥ ٜاةمت بجمُْ وحؽمل    
 
 .الفٙداث ش  ٠

  صلخطخاإلاصفحت: 

       ّّ أخذ أهم م٣ىهاث الشظالت ألهه هى الزي ظٍُهش في اليؽشاث اإلاٙهشظت لشظاةل  قلخاإلاعخ ذُّ ٌُ

ًُ  اإلااحعخير والذ٠خىساه، وفي ؼب٣اث ؤلاهترهذ الخاـت بالشظاةل الجامُّت. م ّٝذ  وهى الٝعم الزي 

  ،ِلى هدى مخخفش للٝاسب  الشظالت
 
٢ بّذ اإلالخق مدخىي ٍهش بدُث ًأو ٘ٝشجين ِلى هُئت ٘ٝشة  ُب خ  وٍُ

 . وظىت جٝذًمهااظم الباخث و ِىىان الشظالت ر٠ش 

ؽ       الىخاةج  الُّىت، واإلاىهج اإلاعخخذم، وأهموـٚ البدث، و  الهذٗ مًِلى  قلخعخاإلامل خَو

حذاو٥ أو أؼ٣ا٥، أو  أو ابٝت،ظأي جىزُٞ إلافادس  ًخممًال مْ مالخٍت أهه والاظخيخاحاث الشةِعت، 

 الشظالت. متن مّلىماث أو اظخيخاحاث لم ًشد ر٠شها في 

بذأ   ُم ٍو ٣ىن  ألاحىبُت و الّشبُت اإلاشاحْ جهاًت ختى الٙفى٥  حعلعل زم اإلاٝذمت مً الشظالت جٜش  ٍو

ُم  .الفٙدت أِلى الىظي في الفٙداث حمُْ جٜش

ذ مً اإلاّلىماث ًم٢ً الشحُى ئلى ؤلاواس الّام ل٢خ ابت لشظاةل الّلمُت اإلاّخمذة مً ِمادة وإلاٍض

 الذساظاث الّلُامً خال٥ الشابي الخالي:

https://www.iau.edu.sa/ar/administration/deanships/deanship-of-graduate-studies/forms 

 متن البحث: -ب

      
 
ٝ  ئلى البدث  متُن  ُم ع  ًُ

 
 وهي: ٘فى٥  خمعت

  البحثالفصل ألاوى: مذخل 

ً  ًمثل هزا الٙفل ؤلاواس الّام للبدث  ف  ، خُث 
ُ
ت  ٚ ألاظباب التي و ىلُى البدث، إلاالخلُٙت الىٍٍش

اث واإلاٙاهُالا٘ت الظخّشاك الىالب الخخُاس اإلاخٕيراث اإلاعتهذ٘ت، باإل  دِذ اإلاخّلٝت بؽ٣ل م لىٍٍش

خىْٜمىلُى البدث. ب مباؼش ل ٜاسيء هزا  وًٍ  ألاظغ التي ظ   ئلى الٙفلأن ًخـى
ُ
ى ِلحها مؽ٣لت ج  ب  د

 :آلاحيالٙفل ألاو٥  ؽملٌد البدث. وبؽ٣ل مدّذ 

https://www.iau.edu.sa/ar/administration/deanships/deanship-of-graduate-studies/forms
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 البدثاخخُاس مىلُى أظباب : جىلُذ البدث مٝذمت. 

  ـُٕت لٙٝشة: البدثمؽ٣لت  
ُ
 .هخماملؤلظئلت البدثُت مدىس الا  ُذ مّه  مخخفشة ج

  ت أو ظإا٥. البدث٘شلُاث ٍش  : ج٣ىن ِلى ؼ٣ل ٘شلُاث مخجهت أو ٔير مخجهت أو بفُٕت جٍٝش

  ٗبىٝاه جدعاوي في ِذدها مْ أظئلت البدث أو جٝل ِجها. الخّبير ًِ أهذاٗ الذاسظت : البدثأهذا

ابلت للُٝاط، وراث اسجباه وزُٞ بمؽ٣لتج٣ىن مدّذ أن ـُأت ألاهذاٗ ٍشاعى ِىذ و   البدث. دة، ٜو

  بدُث ًخم اظخّشاك، خهبؽ٣ل وزُٞ مْ مؽ٣ل البدث: جشجبي أهمُت البدثأهمُت  ْ الٙىاةذ اإلاخٜى

  ،البدثالخفى٥ ِلحها مً ئحشاء 
ُ
ت ج حذًذة لخٝل الخخفق اإلاّشفي  مُٚ مّلىماث  ظىاء ١اهذ هٍٍش

ش مماسظاث في خٝل الخخفق. خى٥   اإلاخٕيراث اإلاذسوظت، أو جىبُُٝت ظخإدي لخىٍى

  لبدثاخذود 
ُ
  : هي الّىامل التي ٜذ ج

ّ
ابلُتها للخّمُم ِلى مجخمْ البدث؛ مما إز ش ِلى هخاةج البدث ٜو

ٚ اإلاؽ٢الث وهىاحي المّٚ التي ًشاها الباخث في مىلُى البدث اإلاٝترح،  ًخىلب جدذًذها ور٠شها بـى

ذ ج٣ىن   خُ هاحمت ًِ وبُّت املجخمْ الزي ظ  الخذود ٜو
 
 إ
 
 خ
ُ
ث الُٝاط، أو ، أو أدواالبدثمىه ُِىت  ز

ُت. وحٕىي الجىاهب الخالُت:  ئحشاءاث البدث، أو أظلىب اإلاّاًىت، و٠زل٤ الخذود اإلاىلِى

 ُت  واإلاخٕيراث التي ًخممجها البدث.  : أي خذود حىاهب اإلاىلُى الخذود اإلاىلِى

  البدث.  ٔىاهاالخذود الضماهُت  : اإلاذة التي 

   أ١ان في مىىٝت مدذدة، أو مذًىت أو دولت.الخذود اإلا٣اهُت : املجا٥ اإلا٣اوي للبدث ظىاء 

 ت: أي الُّىت التي جم  دساظتها مً مجخمْ البدث. ذالخذود البؽٍش

  جب حٍّشٚ اإلافىلخاث بؽ٣ل البدثمفىلخاث ت راث ألاهمُت، ٍو : حٍّشٚ اإلافىلخاث الجىهٍش

ُٜاط  جمُٚ اإلافىلح، زم التزوٍذ بخٍّشٚ ئحشاتي ًىضح ٠رل٤ مٙاهُمي مْ جىزُٞ اإلافذس الزي ٌّّشٗ 

 اإلاخٕير. 

 الفصل الثاوي: ؤلاطار الىظزي والذراضاث الطابقت 
خممً املخاوس  اث اإلاٙعشة لها، و  إلاخٕيراث ألاظاظُت ٍو لذ له البدث وأهم الىٍٍش وـٚ ما جـى

الذساظاث العابٝت ورل٤ بدىٍُم اإلاّلىماث التي جم الخفى٥ ِلحها بؽ٣ل مىىٝي ومترابي مْ مىلُى 

ىّحه الىاالبدث بزل٤ ٜاِذة مخِىت  ابخذاء بالّام زم الخاؿ م٣ّىهً لى الا ئلب في ٠خابت هزا الٝعم . ٍو

برس لٍهىسها في البدث بٕشك دس  ىّضح الىالب أمثلت مً اإلاؽ٣لت البدث، ٍو ساظاث الذظتها. ٍو

ِلى ؼ٣ل ٘ٝشة أو ٘ٝشاث ح٢ّغ معخىي  ًخم ٠خابتهابدُث  راث الّالٜت بمىلُى البدث، عابٝتال

 :   الخٝعُم الخالي إلهجاص اإلاىلىب لىئ ٍىّحه الىالبمً الخدلُل والخ٢ٙير الىٝذي. و 

  لذساظاث العابٝت اإلاخفلت بمىلُى البدثِامت لمٝذمت. 
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ذم الاحعاٛ بين هخاةجها مْ البدىر هٝ ذ الذساظاث العابٝت مً خُث: مىهجُتها، ومىاـٙاث الُّىت، ِو

  .املخخلٙت

  الخشوج باظخيخاج دُٜٞ ومخ٣امل ًُٙذ ،و وحه الٝىة والمّٚ في حمُْ الذساظاث العابٝتأل جلخُق ِام

ش إلحشاالفي   .ء البدثخبًر

  :وإحزاءاجه البحث مىهج الفصل الثالث 

 ٚ ٗ  وبؽ٣ل اإلاخبّت  ؤلاحشاءاثـو وئحشاءاث  ،وأدواث الُٝاط ،البدثأ٘شاد اخخُاس ُ٘ما ًخخق ب ١ا

ىٝعم هزا  ،الخىبُٞ  ئلى: الجضءومّالجت البُاهاث. ٍو

  ْشاث خى٥ أظباب اخخُاس هزا  البدث: حٍّشٚ املجخمْ اإلاعتهذٗ في البدثمجخم مْ ئم٣اهُت ئلا٘ت جبًر

 ِلُه دون ٔيره. البدثاملجخمْ إلحشاء 

   ْل ٜىاِت خى٥ ٜذستها في جمثُل املجخم
ّ
ٚ الُّىت: جىلُذ ئواس الُّىت ومىاـٙاتها بدُث حؽ٣ ـو

م مً أن ٠ثير مً ألابدار والشظاةل الّلمُت حؽير البدثاإلاعتهذٗ في  لى الٔش لى اظخخذام ئ. ِو

الزي مت أظلىب اإلاّاًىت ء  الالّؽىاةُت في اخخُاس الُّىت؛ ئال أن هُى اإلاّاًىت ًجب جىلُده والخأ٠ذ مً مُ 

شاك اظخخذم   ظىاء البعُىت أو الىبُٝت أو الّىٝىدًت. البدثأٔل

  شها، وأي دساظاث أو  بىاؤها ٠ُٚ جمأدواث البدث و باإلاّلىماث الخاـت  بُان: البدثأدواث جىٍى

 
ُ
 ش  ح  اظخىالُِت أ

 . خى٥ ألادواث ذٍ 

  ت ألدواث اظخخشاحها ِلى  واإلاخمثلت في الفذٛ والثباث، ظىاء جل٤ التي جم   البدثالخفاةق الع٣ُىمتًر

ل لها مً الاظخخذاماالتي أو  ،الُّىت الاظخىالُِت وألدواث  هٙعه، ث العابٝت ِلى املجخمْجم الخـى

 الذساظاث العابٝت.  مً هٙعها البدث

  ؤلاحشاءاث التي ٚ الخفى٥ ِلى ِذد الاظخجاباث و جمْ البُاهاث، ل ٜام بها الىالبئحشاءاث البدث: ـو

 
ُ
ٝت مً الُّىت، و  تمالة  اإلا ب وعبت الٙاٜذ في البُاهاث، وأي ئحشاءاث خاـت ججىّ  مخابّتها، و٠ُٚوٍش

ٗأو  ُِىت البدث ذجه في جدذًذظاِ  لجمْ البُاهاث مجهم. مما مّهذ حهاِل الخّشُّ

  ألاظلىب/ ألاظالُب ؤلا ألاظلىب ؤلا ٚ / جم اظخخذامها في ٘دق أظئلت البدث خفاةُت التي خفاتي: ـو

 ئوأي أظالُب ٘شلُاجه، 
ُ
د مفادس الٙشوٛ بين دّذ  خفاةُت مترجبت ِلحها ١اإلاٝاسهاث البّذًت التي ج

ا جدٝٞ مجها، ومعخىي  خفاةُت و٠ُٚ، وجىلُذ الا٘ترالاث الخاـت باألظالُب ؤلا البدثث مجمِى

  خفاةُت املخىي لها.الذاللت ؤلا 

 وجفطيرها ومىاقشتها . الفصل الزابع: هخائج البحث 

 وجمثُالث بُاهُت، بدُث ٣ًىن ل٣ل مجها حذاو٥  ِلى ؼ٣لالىخاةج التي أ٘شصتها البُاهاث، ِشك 

ىىا م مدعلعل ِو شاعي الىالب جىٍُم هزا الٙفل بؽ٣ل مىىٝي، ٜس اتها. ٍو ن مالةم ٢ٌّغ مدخٍى
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ىاٜؽت هخاةج البدث وجٝذًم ألادلت ال٢مُت التي ججُب ًِ أظئلت البدث وجٙدق ٘شلُاجه باإللا٘ت إلا

 .وجٙعيرها في لىء الذساظاث العابٝت وألادب الىٍشي 

  :اجهمقترحو  هوجىصُاجملخص البحث الفصل الخامظ . 

ت، وجٝذًم  التزوٍذ بملخق لىخاةج إلحشاءاث البدث وهخاةجه باللٕخين الّشبُت وؤلاهجليًز

شك  ل ئلحها، ِو ُاث بىاًء ِلى الىخاةج التي جم الخـى  ألبدار  مٝترخاثالخـى
ً
معخٝبلُت جٙخذ مجاال

 .بمىلُى البدثراث اسجباه 

 قائمت اإلازاحع واإلاالحق -ج

ا لمً زىاًا الشظالت، ظشد باإلاشاحْ التي جم اظخخذامها إلهجاص ال  ًّ لتزم بدث، والتي ٌهشث حمُ ٍو

، والبذء باإلاشاحْ الّشبُت، زم اإلاشاحْ ألاحىبُت، زم ًضّود الخىزُٞ الىاسدة في هزا الذلُل بٝىاِذالىالب 

 . أي وزاةٞ ًشي أهمُتها في البدثالىالب بٝاةمت اإلاالخٞ 
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م الُٝا اإلاؽٗش ِلى الشظالت، والىالب، والٝعم الّلميللخفى٥ ِلى الذسحت الّلمُت ِلى  

ت مً ؤلاحشاءاث بالخّاون الظخ٢ما٥ ئحشاءاث مىاٜؽت الشظالت الّلمُت والخفى٥ ِلى الذسحت ، بمجمِى

م٢ً الشحُى للٝىاِذ الخىٍُمُت لالةدت اإلاىخذة للذساظاث الّلُا مام ِبذ الشخمً بً بجامّت ؤلا  ٍو

 )اإلاىاد مً الخادًت والخمعين وختى الثامىت والخمعىن(.ُ٘فل.
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ٝت أل  ًدىاو٥ هزا الجضء جىلًُدا ٚ بىٍش ظلىب الخىزُٞ في مدخىي خىت البدث أو الشظالت، والخٍّش

ذاس  ٢ُت الّلمي العادط لذلُل اليؽش جىٍُم ٜاةمت اإلاشاحْ خعب ٜىاِذ ؤلـا لجمُّت ِلم الىٙغ ألامٍش

(APA, 6th ed.) 
ُ
ٝت جىزُٞ  ُن ي  ب  ، مْ أمثلت جىلُدُت ج ٝت الخىزُٞ داخل ألاٜىاط في املخخىي، ووٍش وٍش

ت مً اإلاشاحْ الّلمُت التي ًخمُّ  ير اإلاباؼش، وظِخم ِشك أمثلت ألؼ٣ا٥ مخىِى جىزُٝها  الاٜخباط اإلاباؼش ٔو

 اإلاشاحْ.في ٜاةمت 

 الخىثُق في املحخىي 

ٞ ألاٜىاط ًخم ح   ً وٍش هذٗ الخىزُٞ في املخخىي لخدذًذ مفادس اإلاّلىماث التي جم الشحُى لها، ِو

خماد ِلحها في اإلاّلىماث  مت، وٍُ بُان مّلىماث اإلافذس/ اإلافادس التي جم الِا ٝذ 
ُ
ُٞ اإلا آخش  الخىزُٞ ٔشًلا دّٝ

دُذ للٝاس أهمُت بالٕت ًخمثل في ئِىاء الخٞ  ار  ب لفاخب ال٢ٙشة التي جم ئًشادها في اإلاتن اإلا٢خىب، ٍو

 
 
ٝت الخفى٥ ِلُه. وح ٢ُت هٍاًما عخخذم الخّّشٗ ِلى مفذس اإلاّلىماث ووٍش حمُّت ِلم الىٙغ ألامٍش

ت، وهزا الىٍام  مّخمًذا ُّ في الخىزُٞ ٌؽُْ اظخخذامه في ٠ثير مً حامّاث الّالم وفي املجالث الّلم

ِالمت الٝىظين،  داخلظم ألاخير )الّاةلت( لفاخب الذساظت أو اإلافذس وظىت اليؽش الا  ٌعدىذ ئلى ٠خابت

م الفٙدت/ الفٙداث في خا٥ وحىد اٜخباط 1104ِلى ظبُل اإلاثا٥: )اإلاضسوعي،  ذ ًخم ٠خابت ٜس (، ٜو

، 1104د مً الذساظت العابٝت أو اإلاشحْ الّلمي، ِلى ظبُل اإلاثا٥: )اإلاضسوعي، مباؼش لجضء مدّذ 

 (. 105.ؿ

جدىُى اإلافادس الّلمُت التي ًخم الشحُى لها والتي ٜذ حؽمل: ٠خاب، ٘فل في ٠خاب، مجلت ِلمُت، 

ت  ُّ ش جفذس مً حهاث خ٣ىمُت، مىاْٜ (د٠خىساه)ماحعخير أو سظالت ِلم ، وسٜت بدثُت في مإجمش، جٝاٍس

 جفا٥ شخص ي.ال٢تروهُت، أو ئ
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 أشهاى الخىثُق في املحخىي 

 ةلت للباخث وظىت اليؽش في اإلا٣ان اإلاىاظب مْ ججّىب ر  ظم الّااًخم ٠خابت  
 
ش أي ألٝاب مشا٘ٝت ٠

خخلٚ ؼ٣ل الخىزُٞ خعب ٌهىس  مت....(، ٍو
ّ

م، الذ٠خىس، الباخث، الىبِب، ألاظخار، الّال لالظم )الّال 

 اإلاشحْ لمً مدخىي الٙٝشة الىاخذة ٠ما ًلي:

: جىثُق اإلاعلىماث التي ًخم إعادة صُاغتها في اإلا
ً
 تن:أوال

 في بذاًت الفقزة 

 مخّّذد ألابّاد... جش٠ُبهى  "مٙهىم الزاث"( ئلى أن 1115(أؼاس أبى هال٥ 

غ   بمشاحّت ِىاـش اإلاشاحّت الزاجُت... (Chris, 2011)ٜام ٠َش

 
 

 خ  ال
 
ًُ ا أن   َ  ظم الباخث ألاحىبي 

 
لي ازم  في مدخىي الىقباللٕت الّشبُت  ُب خ  ٢ تظمه ألـا  باإلهجليًز

 .ٜىظينوالعىت داخل 

 في وضط الفقزة 

ل هاسون ) ـّ خُت للّالٜت بين ِّذة مخٕيراث، جى ( ئلى أن الىخاةج ٔير 1105وبّذ اإلاشاحّت الخاٍس

ت لى اظخخذام ئل٢ترووي وحّىد أظباب الاظخٝىاء ؤلا، حىهٍش  ِ لى لّٚ في ظُىشة الطخُت

 بالصخفُت....وحىد ِىامل أخشي راث ِالٜت  (Michael, 2015)الخ٢ىىلىحُا، ٠ما وّضح ما٣ًل 

 في نهاًت الفقزة 

ذ أؼاسث الذالةل ئلى أن ٌاهشة الخىمش ؤلال٢ترووي جضداد مْ مشوس العىىاث )الخٝي،   (.1530ٜو

عخخذم الباخث واخًذا مً مىاهج البدث الّلمي اإلاؽهىسة والتي حعاِذه ِلى جدُٝٞ الهذٗ مً  َو

 .(Allen, 2010)دساظخه 

 
 

 خ  ال
 
 ًُ  اظم الباخث ألاحىبي ال أن   َ

 
ْ الخىزُٞ بجهاًت الٙٝشة ٘ٝي. ُب ٢خ  باللٕت الّشبُت ئرا ٜو
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ا ًُ  : جىثُق معلىماث الاقخباص اإلاباشز في اإلاتن:ثاه

  ئلى الاٜخباط اإلاباؼش لمشوسة   -أخُاًها –ًلجأ الباخث 
ُ
ٝ  ُس بّر  ج خم ه ٠ما هي  ل ٢٘شة ها خاحت بدثُت، ٍو

 ، أم  هٙعها خّبيراث الٝاةلبوئًشادها في البدث 
 
في ئِادة ـُأت ال٢ٙشة بلٕت  ُل ا الاٜخباط ٔير اإلاباؼش ُ٘خمث

٣ىن جىزُٞ الاٜخباط اإلاباؼش في البدث ِلى الىدى الخالي  : الباخث الخالي، وخعب ٘همه لها، ٍو

 داخل قىضين اضم الباحث والاقخباص مًعا 

ذ ـشّح مذًش اإلاذسظت بىلىح أن الىلبت "ًدخاحىن إلرن ظماح مً ولي ألامش لل خشوج مً اإلاذسظت" ٜو

 (.03، ؿ.1117)اإلاُّٝل، 

  ضم الباحث عً الاقخباص افصل 

اعي ) ذ ال٘ش
ّ
لى أن "هىاٟ خاحت لىحىد هم1101وأ٠  ِ ت جٙاِلُت جخذم الخّلُم في مشاخله ( ُّ م ارج ٜس

ت"   (.32)ؿ.اإلاخىِى

 الاقخباص مً مصذر غير مزقم الصفحاث 

ذ ) ا0887أولٞ الٍٙش ًً ُت" )الٙٝشة خى٥ البدث اإلا٢خبي، "هخ ( سأ ير معخٝشة وال جخفٚ باإلاىلِى  (.8اةجهٔ 

ا
ً
 هفطها. الفقزة : جىثُق مصذر واحذ لعذة مزاث فيثالث

 اظم الباخث/ الباخثين حضءً اِذة مشاث في الٙٝشة الىاخذة، و١ان  هٙعه ِىذما ًخم جىزُٞ اإلافذس

 ٤ جدخاج ل٢خابت العىت داخل ٜىظين في بذاًت الاٜخمً الىق اإلا٢خىب؛ ٘اه  
 
 م  باط ٔير اإلاباؼش، ومً ز

 ٠خابت مّلىماث الباخثين والعىت داخل ٜىظين، ٠ما في اإلاثا٥ الخالي:

ٝل ) ذ وحذث دساظت الذوظشي ِو ( أن أظلىب جىزُٞ الشظاةل الّلمُت ًخم مشاحّخه في 1102ٜو

ٝل مفٙى٘ت جُُٝم للمعاِذة في الخ٢م ِلى حىدة الخى  ىس الذوظشي ِو
ّ
ذ و زُٞ ٠ثير مً الجامّاث، ٜو

ٝل،  لذ الذساظت ئلى ٌهىس ٘شوٛ بين البرامج ألا١ادًمُت )الذوظشي ِو ـّ  (.1102في الشظاةل الّلمُت، وجى
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 : جىثُق عذة باحثين ومؤلفين إلاصذر علمي واحذرابًعا
 

 

 أمثلت اإلاىقع هفطه لمصذر لعذد اإلاؤلفين 

 باخث واخذ
 (1116الشمُثي ) خاسج ٜىظين

 (1116)الشمُثي،  داخل ٜىظين

 نان ازىاباخث
ج ) خاسج ٜىظين  (1100الّبذالشخمً والٍٙش

ج،  داخل ٜىظين  (1100)الّبذالشخمً والٍٙش

 مً زالزت ئلى خمعت باخثين

 (1113العّذ والذوظشي والشاجح ) خاسج ٜىظين

 (1113)العّذ والذوظشي والشاجح،  داخل ٜىظين

ِىذ ج٢شاس 

 الاظخخذام

)العّذ  هٙعه لمفذسلفي مشاث الخىزُٞ الخالُت 

 (1113وآخشون، 

 ظخت باخثين وأ٠ثر

 (1103الّىُاث وآخشون ) خاسج ٜىظين

 (1103)الّىُاث وآخشون،  داخل ٜىظين

ِىذ ج٢شاس 

 الاظخخذام
 (1103)الّىُاث وآخشون، 

ٞ بدثي  حمُّت أو هُئت أو ٍ٘ش

 بمعمى مدذد

 أو٥ اظخخذام
 [الجمُّت العّىدًت للّلىم التربىٍت والىٙعُت

 (1110، ]حعتن

ِىذ ج٢شاس 

 الاظخخذام
 (1110)حعتن، 
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 : جىثُق عذة مؤلفين إلاصادر مخىىعت في فقزة واحذةخامًطا

بت لذي الباخث في دِم ٢٘شة أو جٝذًم  جٍهش الخاحت لخىزُٞ مفادس مخخلٙت ِىذما جخمثل الٔش

ت  . سأي حماعي، أو الخأ٠ُذ ِلى هدُجت مً مفادس مخىِى

 ُاإلافادس التي ًخم ر  ًخم ِمل جشجِب هجاتي لجم ْ 
 
 ها داخل الٝىظين.شُ ٠

 .)ًٙفل بين اإلافذس واإلافذس آلاخش ٘اـلت مىٝىوت )؛ 

 على ضبُل اإلاثاى:   

ت ١اُ٘ت بأؼ٣ا٥ ومفادس  ت لذحهم مّ٘ش ُّ أٌهشث هخاةج البدىر الّلمُت أن مؽشفي الشظاةل الّلم

شة في م٢خباث حامّاتهم، وبمدش١اث البدث اإلاخخفّ  ىّحه الىالب لها لّمل اإلاّلىماث اإلاخ٘ى ًُ فت التي 

ي والذوظشي والهمامي، 1117مسح ًِ الذساظاث العابٝت )بخاسي،  ؛ 1111؛ همؽشي، 1104؛ الفّٙ

 ( 0887؛ ًماوي وحاظش، 1102، ٘شاجو وا٠ذ 

ألالٚ والالم في ألاظماء الّشبُت ال ًخم اِخباسها لمً أخٗش الترجِب، ولزل٤ ًخم  مالحظت:

 الخٗش الثالث ِىذ الترجِب. اظدبّادها والىٍش في

 : جىثُق مصذر ثاهىي ضادًضا

في بّن ألاخُان ٜذ ٣ًىن رل٤ لى اإلافادس ألاظاظُت للمّلىماث، ول٢ً ئالشحُى  -داةًما –ًٙمل 

حىبُت، أو أن اإلاّلىماث ميؽىسة في مفذس ًخّزس الخفى٥ أبلٕت  اإلافذس ميؽىًسائرا ١ان  اـتخوب ـًّبا

لي واإلافذس الثاهىي في اإلاتن ، أما في ٜاةمت اإلاشاحْ ، ِلُه، وفي مثل هزه الخاالث ِل٤ُ جىزُٞ اإلافذس ألـا

ٍهش رل٤ الخىزُٞ ٠ما ًلي  : ٘اه٤ ظخٝىم بخىزُٞ اإلافذس الثاهىي، ٍو

 الخىثُق في اإلاتن 

 ( أن البِئت الفُٙت آلامىت جخفٚ باإلاؽاس٠ت.1103وخعب ما أؼاس ئلُه الٙملي )في الشاةذ،  
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 إلازاحعالخىثُق في قائمت ا 

اث في البِئت الصفُت(. 1103الشاةذ، ِِس ى ) ت.هظٍز  . العّىدًت: داس اإلاّ٘ش

 : جىثُق الاجصاى الشخص يضابًعا

ت أو اإلاإلٙين أو الباخثين مً  ُّ جخممً الاجفاالث الصخفُت ئحشاء مٝابلت مْ أخذ اإلافادس الّلم

اإلا٣اإلااث   -٠زل٤ –ؽمل أصخاب الخبرة والذساًت ولذحهم مّلىماث أو آساء ًِ مىلُى البدث، وح

ذ ؤلا لى ئؽاس الاحخماعي. وَُ  الخىاـلل٢ترووي، واملخالشاث، والخىاـل ِبر وظاةل الهاجُٙت، وسظاةل البًر

خم جىزُٞ مّلىماث الاجفا٥ الصخص ي بأهىاِه  أهمُت ئِادة ـُأت ألا٣٘اس التي ًخم اظخخذامها، ٍو

٣ىن الخىزُٞ بىلْ الاظم ألاو٥  ٘ٝي في متن الخىت أو الشظالت دون ٌهىسها لمً ٜاةمت اإلاشاحْ، ٍو

خ الذُٜٞ لالجفا٥بللصخق الزي جم الاجفا٥ به زم اظم الّاةلت، والتزوٍذ   .الخاٍس

 على ضبُل اإلاثاى:   

 (، ٘ان الذلُل ظ٣ُىن مخاًخا06/01/1105وخعب ما أؼاس ئلُه أخمذ العلُىي )اجفا٥ شخص ي، 

مين ِلى اظخخذام وظاةل الخ
ّ
ب اإلاّل غ.لخذٍس  ىاـل الاحخماعي في الخذَس

ا
ً
 : الخىثُق في قائمت اإلازاحعثامى

ًدخاج الباخث لخىزُٞ اإلاشاحْ التي اظدىذ ئلحها في ئِذاد خىت البدث أو الشظالت، وجٝعم هزه 

ين: مشاحْ أحىبُت. وحؽمل اإلاشاحْ حمُْ مفادس اإلاّلىماث التي اظخخذمها و مشاحْ ِشبُت  اإلاشاحْ ئلى هِى

ئِذاد بدثه، والتي جخمثل في: ال٢خب واإلاٝاالث الّلمُت وألابدار اإلايؽىسة في مإجمشاث  واظخٙاد مجها في

ىاِذ البُاهاث وبشامج خاظىبُت، و٠زل٤ سظاةل اإلااحعخير  ولٝاءاث ِلمُت ودوسٍاث ومجالث ِلمُت ٜو

 وأوشوخاث الذ٠خىساه.
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 : الخالُتالىقاط ُذ على وقبل البذء باضخعزاض هظام الخىثُق في قائمت اإلازاحع؛ البذ مً الخأل

  جب أن ال في لمً ٜاةمت اإلاشاحْ، ًخم جىزُٞ ١ا٘ت اإلافادس التي اظخخذمذ في ظُاٛ البدث، ٍو

ٜاةمت اإلاشاحْ ظىي اإلافادس التي اظخخذمذ في ظُاٛ مدخىي البدث، ما ِذا الخاالث التي ًٍهش 

 ًُ م، خُث   ى ر  اع  ش  ًخم ٘حها الاظدؽهاد بالٝشآن ال٢ٍش
 
م آلاً ُش ٠ ت واظم العىسة في اإلاتن، وال ًخم ٜس

ًُ  ئدساج م لمً ٜاةمت اإلاشاحْ، و٠زل٤ الاجفا٥ الصخص ي الزي   الٝشآن ال٢ٍش
 
ى بخىزُٝه في ٙ  خ  ٢

 اإلاتن. 

 ا ًٝ ا ٘و ًُ  ظم الّاةلت أو الؽهشة(،الالظم ألاخير للباخث ألاو٥ أو اإلاإلٚ ألاو٥ ) جشجِب اإلاشاحْ هجاة

ا
ً
 ذأ بأ٥ الخٍّشٚ(،)ًب وئرا ١ان اظم الّاةلت لهم مّ٘ش

 مثل: 

ا)الذوظشي، الٙشاج...( ُ٘خم جدذًذ جشجِب اإلا  ًُ ٞ الخٗش الثالث مً اظم الّاةلت أي  شحْ هجاة ٘و

ْ جشجِب مشحْ الذوظشي جدذ خٗش الذا٥، ومشحْ الٙشاج جدذ  بأٙا٥ الخٍّشٚ لُه ٣ًىن مٜى ، ِو

 خٗش الٙاء، وه٢زا...

  ٌُ  ّ ُّن االخ٘ش ذ“Al” ُمً الاظم ألاخير، وال ًجىص ئظٝاوهما مً الترجِب  ت حضًءافي اإلاشاحْ ألاحىب

 الهجاتي لٕشك الدعلعل.

  أو اإلاإلٚ ُ٘خم جشجُبها بالدعلعل ِلى أظاط  هٙعه لباخثلئرا جم الشحُى أل٠ثر مً ٠خاب أو بدث

 .ظىت اليؽش

 إلاإلٚ أ٠ثر مً ٠خاب أو بدث ميؽىس وئرا ١ان للباخث أو ا  ًّ في  افي العىت هٙعها، واظخخذمذ حمُ

ااإلاتن؛ ُ٘خم جشجُبها ِلى أظ ًُ ىلْ خٗش  ألٚ )أ( بّذ ظىت اط ِىىان البدث أو ال٢خاب هجاة ، ٍو
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، زم خٗش باء )ب( للمشحْ الثاوي 1110اليؽش داخل الٝىظين )
ً
، أ( للبدث الزي جم الشحُى له أوال

 ، ب( وه٢زا...1110) هٙعها في العىت

  الترجِب اًخم جشجِب اإلاشاحْ بالدعلعل في ٜاةمت اإلاش ٞ ااحْ ٘و ًٝ ، لهجاتي للمإلٙين، ٠ما أؼير ظاب

 وبٕن الىٍش ًِ هُى اإلايؽىس ٠خاب، مإجمش، بدث، أو سظالت ....

  ًخم بذء العىش الثاوي وألاظىش الخالُت إلاّلىماث اإلاشحْ الىاخذ ورل٤ بالذخى٥ زالر معا٘اث

ت.  ٘أس

 جىزُٞ ال٢خب 

قت جىثُق النخب:  مالحظاث عامت حىى طٍز

ان اظم الّاةلت للباخث ألاو٥ زم ِالمت الٙاـلت )،( زم الاظم ألاو٥، وفي خا٥ وحىد أ٠ثر مً ًخم بُ 

مإلٚ جىلْ ِالمت ٘اـلت زم خٗش الّىٚ )و( زم اظم الّاةلت للباخث الثاوي زم ِالمت الٙاـلت زم 

ظين ئرا ١ان لى اإلاإلٚ ألاخير. وجىلْ ١لمت مدشس بين ٜى ئوه٢زا ختى جفل  ،الاظم ألاو٥ للباخث الثاوي

ًٙ دّش  ُم  س ا، و١لمت مدشسًٍ ئرا ١اهىا ِذة مإلٙين لل٢خاب اواخًذ  اس ال٢خاب مإل خّش 
ُ
خ اليؽش مل ، زم بُان جاٍس

االصخُذ بين ٜىظين 
ً
او  معبٜى ًِ خىاء بز٠ش  مخبى جب الِا ِىىان اإلافذس ٠ما هى بّالمت الىٝىت ). ( ٍو

ا ًِ ىصح هىا بز٠ش اظم اإلاذًىت والذولت .اإلافذس بّالمت هٝىت ).( زم م٣ان وؽش  مز١ىس جماًما مخبى ٍو

ت بّالمت هٝىخين ):( زم اظم الىاؼش وجيخهي مّلىماث اإلاشحْ بّالمت الىٝىت ).(  الىاؼشة مخبِى

م مً أن جىزُٞ آلاًاث الٝشآهُت ًجب أن ًٍهش في مدخىي ال٢خابت، ئال أن الٝشآن  مالخٍت: ِلى الٔش

م ال ًخم جىزُٝه لمً ٜاةمت اإلاشا  حْ.ال٢ٍش
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 لخاب بمؤلف واحذ

اك، العّىدًت: م٢خب ؤلاطار اإلازحعي للخقىٍم التربىي هـ(. 0313) .الذوظشي، ئبشاهُم . الٍش

 التربُت لذو٥ الخلُج الّشبي.

Shotton, M. A. (1989). Computer Addiction? A study of computer dependency. London, 

England: Taylor & Francis. 

 و ألثرلخاب بمؤلفين أ

. ِمان، ألاسدن: القُاص والخقىٍم التربىي (. 0878) .ِذط، ِبذالشخمً، وال٢ُالوي، ِبذهللا

 مش٠ض ال٢خب ألاسدوي.

 لخاب مخعذد الطبعاث

م الىبّت بّذ خٗش )ه( الزي ٢ًخب بّذ الاهتهاء مً   ئرا ١ان اإلاشحْ ٜذ وبْ ِذة مشاث، ُ٘خم ٠خابت ٜس

 لي:الّىىان مباؼشة ٠ما في اإلاثا٥ الخا

ى٥، ِماد الّين، الاماساث الّشبُت اإلاخدذة:  (.4مباديء علم الىفظ التربىي )ط (. 1105) .الٔض

 داس ال٢خاب الجامعي.

 لخاب مترحم مً لغت أحىبُت إلى اللغت العزبُت

لُين لل٢خاب، زم ظىت اليؽش لل٢خاب اإلاترحم، زم ِىىان ال٢خاب  ٢ًخب اظم اإلاإلٚ أو اإلاإلٙين ألـا

 بأظماء اإلاترحمين بين ٜىظين، زم مّلىماث اليؽش زم ظىت وؽش ال٢خاب  اإلاترحم بخي
ً
ا ٔامٞ مخبِى

لي، ٠ما في اإلاثا٥ الخالي:  ألـا

ذ ٘اًض(. ِمان، ألاسدن: داس  الخقُُم في حعلُم الطفىلت اإلابنزة(. 1101) .ووسزام، ظى )جشحمت: مي٘ر

 ال٢ٙش.
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 ضم مؤلف واضح أو غير مبينالخاب بذون 

ً: داس الهال0883.٥) .الطب البذًل  (. اإلاىامت، البدٍش

س، ٢ًخب  المت الٙاـلت، زم ائرا جم الشحُى إلاٝذمت أو جدلُل أو خاجمت في ٠خاب ُمدش  س ِو ظم الّاةلت للُمدّش 

س جىلْ ِالمت الٙاـلت، زم خٗش الّىٚ )و( زم اظم الّاةلت  الاظم ألاو٥، وفي خا٥ وحىد أ٠ثر مً ُمدّش 

المت زم جىلْ العىت بين ٜىظين، زم  ،الٙاـلت، زم الاظم ألاو٥ للمدشس الثاوي وه٢زا للمدشس الثاوي، ِو

ِالمت الىٝىت ).( زم ًىلْ ِىىان ال٢خاب املخشس بخي ٔامٞ، زم م٣ان اليؽش خعب الٝىاِذ العابٝت، 

 ٠ما في اإلاثا٥ الخالي:

ر  ِّ
ه ُمحز   لخاب أعذَّ

ت جزبى (. 0881مل٣اوي، ٘خخي )مدّشس(. ) . ئسبذ، ألاسدن: حمُّت ٍت إضالمُت معاصزةهحى بىاء هظٍز

 .الذساظاث والبدىر ؤلاظالمُت

س ُ٘خم جىزُٝه ٠ما في اإلاثا٥ الزي ظُأحي، مْ مالخٍت أم   خش 
ُ
ا ئرا جم الشحُى لٙفل مدّذد في ال٢خاب امل

س   بدٗش )في(، زم ٢ًخب اظم ُمدّش 
ً
ا ىىان الٙفل مخبِى  ٠خابت اظم مإلٚ الٙفل في بذاًت الخىزُٞ، ِو

ٝت الّادًت )الا  اال٢خاب بالىٍش ًِ س بّالمت الٙاـلت، زم ِىىان ال٢خا ظم ألاو٥ زم اظم الّاةلت( مخبى خش 
ُ
ب امل

ا ًِ  حي بلذ اليؽش واظم الىاؼش خعب الٝىاِذ العابٝت.أبّالمت الىٝىت ).(، زم ً بالخي الٕامٞ مخبى

 فصل في لخاب محزر 

ت ٘خخي مل٣اوي )مدشس(، في ث ؤلاظالم. (. خُٝٝت أن التربُت زل0881) .الٕضالي، دمحم هحى بىاء هظٍز

 ئسبذ، ألاسدن: حمُّت الذساظاث والبدىر ؤلاظالمُت. جزبىٍت إضالمُت معاصزة.
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ر   مقذمت أو خاجمت أو حعلُق في لخاب ُمحزَّ

ت جزبىٍت إضالمُت (. مّٝذمت اإلاإجمش. في ٘خخي مل٣اوي، 0881) .٘شخان، اسخٞ هحى بىاء هظٍز

 . ئسبذ، ألاسدن: حمُّت الذساظاث والبدىر ؤلاظالمُت.( 31-33)ص  معاصزة،

 طافاث طمً مىضىعاث رقمُت أو قامىص للمصطلحاثالاحتهاداث والخعلُقاث وؤلا 

٢ُبُذًا الّشبُت. اظترحّذ مً 1101) .صهش، ظىصان ً. في ٍو  (. اإلا٢خباث في الٝشن الخادي والّؽٍش

https://ar.wikipedia.org/wiki 

اطبعت مً لخاب معاد وشزه  ًُ  إلنتروه

 اظترحْ مً طُبت اليشز في القزاءاث العشز.هـ(. 722) .الجضسي، دمحم

 http://www.al-mostafa.com 

 

 

ت والُىمُت ألابدار واإلاٝاالث اإلايؽىسة في الذوسٍاث واملجالث  .الّلمُت والصخٚ الؽهٍش

قت جىثُق الذورٍاث واملجالث العلمُت:  مالحظاث عامت حىى طٍز

ًخم بُان اظم الّاةلت للباخث ألاو٥ زم ِالمت الٙاـلت )،( زم الاظم ألاو٥، وفي خا٥ وحىد أ٠ثر مً  

ظم ألاو٥ للباخث مإلٚ جىلْ ِالمت ٘اـلت زم اظم الّاةلت للباخث الثاوي زم ِالمت الٙاـلت زم الا 

خ اليؽش الصخُذ بين ٜىظين ئالثاوي، وه٢زا ختى جفل  ت و لى اإلاإلٚ ألاخير. زم ًأحي جاٍس ت معبٜى مخبِى

ابّالمت الىٝىت. زم ِىىان البدث أو اإلاٝا٥ الّلم ًِ بّالمت الٙاـلت زم  ي، زم اظم املجلت الّلمُت مخبى

https://ar.wikipedia.org/wiki
http://www.al-mostafa.com/
http://www.al-mostafa.com/
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 ًِ م املجلذ مخبى م الّذد الزي ٌهش بٜس ام ا بين ٜىظين بٜش ت بأٜس ه البدث زم ِالمت الٙاـلت مخبِى

 ـٙداث البدث.

ظم اإلاإلٚ، وهىا ًخم بذء الخىزُٞ بىلْ ِىىان اوفي بّن الخاالث ٜذ ال ًخم الخفى٥ ِلى 

جب الخىىٍه  خ وؽش الصخٚ الُىمُت ًجب ٠خابخه ِلى الىدى الخالي )الُىم، ئالبدث مباؼشة، ٍو لى أن جاٍس

خها ِلى الىدى الخالي )الؽهش، العىت(، أما الصخٚ الؽ االؽهش، العىت( أم   ت ُ٘خم ٠خابت جاٍس هٍش

 الذسوٍاث واملجالث الّلمُت ُ٘خم الا٠خٙاء بعىت اليؽش )العىت(.

ٝت الخىزُٞ خعب هٍام  خم  APAوحؽتره وٍش ذ أو ِذد في جىزُٞ اإلاشاحْ، ٍو
ّ
ِذم ر٠ش ١لمت مجل

٢خب اظم املجلت وسٜم املجلذ بخي ٔامٞ، في ظم املجلت الّلمُاالخّٗش ِلحها مباؼشة ألجها جأحي بّذ  ت ٍو

م الّذد بخي  خين أن   م املجلذ بذون ٘شآ وال ًخم ٠خابت ٜس م الّذد بين الٝىظين ًأحي مباؼشة بّذ ٜس ٜس

 ٔامٞ، ٠ما في ألامثلت الخالُت: 

 بحث ميشىر في دورٍت أو مجلت علمُت

ٙاهُم والخفاةق والاظتراجُجُاث (. الخُُٝم اإلاىحه للخّلُم: اإلا1106) .الذسهذسي، ئٜبا٥

 .001-74(، 0)18 مجلت العلىم التربىٍت،والخىبُٞ والخدذًاث. 

ٚ  -ِادة – في املجالث ألاحىبُت ًخم ذ خاؿ ئجضوٍذ ألابدار بشمض حٍّش  Digital)ل٢ترووي ومشحعي ٍ٘ش

Object Identifier, doi) زُٞ ٠ما في اإلاثا٥ ، وفي خا٥ وحىد هزا الخٍّشٚ؛ ًخىحب ٠خابخه في جهاًت الخى

 الخالي:

Herbst-Damm, K. L., & Kulik, J. A. (2005). Volunteer support, marital status, and the 

survival times of terminally ill patients. Health Psychology, 24, 225-229. doi:10.1037/0278-

6133.24.2.225 
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 .لنتروهُتأو مً قىاعذ البُاهاث ؤلابحث ميشىر جم اضترحاعه مً مىقع املجلت 

ىٌُٚ اإلا٢خباث ألا١ادًمُت ج(. 1106) .البىظُّذي، خلىد، والفٝشي، دمحم، وال٢ىذي، ظالم

لخفاةق ؼب٢تي الخىاـل الاحخماعي ِ٘عبٟى وجىٍتر في  بجامّاث مجلغ الخّاون لذو٥ الخلُج الّشبُت

 /ttp://journal.cybrarians.org. اظترحْ مً Cybrarians Journal ،34 ،0-27حعىٍٞ خذماث اإلاّلىماث. 

 بزامج الحاضب آلالي

جىبُٞ  [( 3.5.3جطبُق املحلل الشخص ي )إصذار (. 1104) .حمُّت الاخخباساث الّشبُت

 http://www.arabapps.org. اظترحْ مً ]ل٢تروويئ

 SPSSجىثُق بزهامج الخحلُل الاحصائي 

IBM Corp. (2017). IBM SPSS Statistics for Windows, version 25.0. Armonk, NY: 

IBM Corp. 

 حصاءاثقىاعذ البُاهاث وؤلا 

ذ الفخي الّالمي ملخص إحصاءاث اإلاملنت العزبُت  -مطخىدع البُاهاث(. 1106) .بُاهاث اإلاـش

 . اظترحْ مً]ملٚ بُاهاث [ (1532 -1551الطعىدًت )

http://apps.who.int/gho/data/node.country.country-SAU?lang=en 

Pew Hispanic Center. (2004). Changing channels and crisscrossing cultures: A survey of 

Latinos on the news media [Data file and code book]. Retrieved from 

http://pewhispanic.org/datasets/ 

ع الخخزج )الزضائل الجامعُ  (35ت للذلخىراه أو اإلااحطخير ومشاَر

ائرا ١ان اإلاشحْ سظالت ماحعخير أو أوشوخت د٠خىساه ًخم ٠ ًِ بّالمت  خابت الاظم ألاخير للباخث مخبى

ت بّالمت الىٝىت ).( زم ِىىان الشظالت أو  الٙاـلت )،( زم الاظم ألاو٥ زم ظىت اليؽش بين ٜىظين مخبِى

http://www.arabapps.org/
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ت بّباسة )ألا  ت بّالمت وشوخت مخبِى سظالت ماحعخير أو أوشوخت د٠خىساه ٔير ميؽىسة( بين ٜىظين مخبِى

االىٝىت ).( زم اظم الجامّت وا ًّ ٝت  إلاذًىت والذولت ًٙفل بُجها حمُ ِالمت الٙاـلت )،( أو جىلْ وٍش

االخفى٥ ِلى الشظالت أو ألاوشوخت  ًُ  ، ٠ما في ألامثلت الخالُت:ئل٢تروه

)سظالت  واقع ؤلاشزاف التربىي والعىامل التي حطهم في جطىٍزه(. 1113) .الّذًذ، ٘خخي أخمذ

 ماحعخير ٔير ميؽىسة(. حامّت الىُلين، الخشوىم، العىدان.

Bernardi, R. A. (1990). Accounting pronouncements, firm size, and firm industry: 

Their effect on Altman's bankruptcy prediction model (Doctoral dissertation). Retrieved 

from http://www.vtu.edu/etd/ 

Patterson, G. W. (2003). A comparison of multi-year instructional programs (looping) and 

regular education program utilizing scale scores in reading (Master’s thesis, University of Florida). 

Retrieved from http://www.uf.edu/~asb/theses/2003/ 

ز حنىمُت   جقاٍر

ش الّلمُت والٙىُت ِلى أجها أِما٥ ِلمُت وجخممً  ٢ُت للخٝاٍس جىٍش حمُّت ِلم الىٙغ ألامٍش

ش اإلاٝفىدة هىا ١ل مّلىماث وهخاةج بدثُت ٜذ ال جخىلب جد٢ُم ٠ما في املجالث الّلمُت، وحؽمل الخٝاٍس

ت، أو مّاهذ بدثُت، أو مإظعاث مهىُت  اث ججاٍس ش الفادسة ًِ هُئاث خ٣ىمُت أو مجمِى مً الخٝاٍس

ش البدثُت  دؽابه جىٍُم اإلاّلىماث الخاـت بالخٝاٍس مخخففت ظىاء ١اهذ سبدُت أو ٔير سبدُت، ٍو

ٝت جىزُٞ ال٢خب. وفي بّن الخاالث التي ال ًٍهش ٘حها أظماء اإلاإل ٌُ بىٍش ش  ًِ رل٤  اُك ّ  خ  ع  ٙين للخٍٝش

م اب ش، مْ املخاٍ٘ت ِلى ئٌهاس ٜس ظم الجهت الخ٣ىمُت أو اإلا٢خب أو الهُئت أو اإلاّهذ الزي أـذس الخٍٝش

ش   ئن  -الخٍٝش
 
 ج

 
ش. - ش  ٘ى ش، زم ٢ًخب هاؼش الخٍٝش  ورل٤ بين ٜىظين بّذ الاهتهاء مً ٠خابت اظم الخٍٝش

http://www.vtu.edu/etd/
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غ، ٘شوعا: مىٍمت ألامم  (. أهمُت الخى٠مت في1118) .الُىوع٣ى جدُٝٞ اإلاعاواة في الخّلُم. باَس

 اإلاخدذة للتربُت والّلم والثٝا٘ت. اظترحْ مً

  http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001776/177683a.pdf  

U.S. Departrnent of Health and Human Services, National Institutes of Health. 

National Heart, Lung, and Blood Institute. (2003). Managing asthma: A guide for schools 

(NIH Publication No. 02-2650). Retrieved from 

http://www.nhlbi.nih.gov/health/prof/lung/asthma/asth_sch.pdf 

 البحىث والذراضاث اإلاقذمت في مؤجمزاث ولقاءاث علمُت

ظم الّاةلت زم الاظم ألاو٥ خعب الٝىاِذ العابٝت زم الؽهش ظماء الباخثين بز٠ش اأًخم ٠خابت 

ت بّالمت الىٝىت ).( ا وظىت اوّٝاد اإلاإجمش بين ٜىظين مخبِى ًِ بّالمت  زم ِىىان البدث بخي ٔامٞ مخبى

 الىٝىت ).( زم ِىىان اإلاإجمش زم م٣ان الاوّٝاد، واإلاذًىت والذولت، ٠ما في اإلاثا٥ الخالي:

م الخنىىلىجي في التربُت.(. 1117، )ماًى .الٙشهىد، أخمذ   الخقذ 
ُ
اإلاؤجمز  في ذ  م  ّذ  وسٜت بدث ٜ

اإلاش٠ض الّشبُت للبدىر والذساظاث التربىٍت، معٝي، الذولي الطادص لخىمُت القذراث الخنىىلىحُت، 

 ظلىىت ِمان.

Liu, S. (2005, May). Defending against business crises with the help of intelligent 

agent based early warning solutions. Paper presented at the Seventh International Conference 

on Enterprise Information Systems, Miami, FL. Abstract retrieved from 

http://www.iceis.org/iceis2005/abstracts_2005.htm 
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 اإلانخبت الزقمُت الطعىدًت، إًذاع الزضائل الجامعُت:

   WWW.SDL.EDU.SA 

مُت العّىدًت ألابدـار الّلمُـت إلاشخلتي اإلااحعـخير والذ٠خـىساه للمبخّثين بٕشك  جيؽش اإلا٢خبت الٜش

ًـذاُ سظـاةلهم الّلمُـت بّذ الدسجُل ئّىدًت، خُث ًخم زـشاء الخـشاٟ الّلمي ٘ـي اإلامل٢ـت الّشبُـت العـئ

 ل٢تروهُـت.ا إلجاختهـا ِبـش الٝىـىاث ؤلاالزاحي في مىْٜ اإلا٢خبت جمهُـًذ 

 دار اإلاىظىمت:

 http://www.mandumah.com/Dissertation 

لجامُّت لجمُْ الخخففاث ألا١ادًمُت باللٕت الّشبُت، وجدُذ ٜاِذة مخخففت في وؽش الشظاةل ا

ًك اظخّشاك الىق ال٣امل للشظالت الّلمُت أو ملخق ِجها مْ ِش   ـٙدت ألاولى  لؤلسبّت والّؽٍش

  ٌ  عمذ به الىٍام الزي جدبّه داس اإلاىٍىمت في اليؽش الّلمي. خعب ما 

 اإلانهل:

https://www.almanhal.com/Page/eThesesCollections/ar 

ش ٜاِذة بُاهاث اإلاجهل ئم٣اهُت البدث في الىق ال٣امل للشظاةل الّلمُت املجاصة مً الجامّاث  ج٘ى

لمُت وألا١ادًمُت للباخثين مً خملت ؼهاداث اإلااحعخير والذ٠خىساه  ّ بمخخلٚ  الّشبُت، وجمم ألابدار ال

 مجاالث البدث والخخففاث ألا١ادًمُت. 

http://www.sdl.edu.sa/
http://www.sdl.edu.sa/
http://www.sdl.edu.sa/
http://www.mandumah.com/Dissertation
http://www.mandumah.com/Dissertation
https://www.almanhal.com/Page/eThesesCollections/ar
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 منخب التربُت العزبي لذوى الخلُج العزبي:

  https://library.abegs.org/journal/terms/index 

 ًي
ُ
 خع  ؽش اإلا٢خب مً خال٥ مجلت سظالت الخلُج الّشبُت ألابدار اإلا

 
ت مً سظاةل اإلااحعخير ل

ماًاه، وألابدار والشظاةل الّلمُت التي دوالذ٠خىساه التي ج ىاو٥ الىاْٜ التربىي الّشبي وؤلاظالمي ٜو

الخٝىٍم والخٝىُاث الخذًثت و داسة اإلاذسظُت وظلٟى الىالب والُٝاط جدىاو٥ اإلاىاهج وئِذاد اإلاّلمين وؤلا 

اةل التي جدىاو٥ معخٝبل التربُت واظدؽشاٗ آ٘اٜها في اإلاىىٝت لى ألابدار والشظئفي مجا٥ الخّلُم، ئلا٘ت 

 الّشبُت، والخجاسب التربىٍت الّاإلاُت.

زة العزبُت:  مجلت دراضاث الخلُج والجٍش

 http://pubcouncil.kuniv.edu.kw/ 

شة الّشبُت ا لذساظاث اإلاخّلٝت بؽإون مىىٝت الخلُج الّشبي جيؽش مجلت دساظاث الخلُج والجٍض

ة الّشبُت في مخخلٚ املجاالث  العُاظُت والاٜخفادًت والاحخماُِت والتربىٍت والٝاهىهُت باللٕخين ش والجٍض

ت، وهىاٟ باب معخدذر في املجلت ًيؽش ملخفاث الشظاةل الجامُّت التي جمذ : الّشبُت والاهجليًز

 مىاٜؽتها.

https://library.abegs.org/journal/terms/index
http://pubcouncil.kuniv.edu.kw/
http://pubcouncil.kuniv.edu.kw/
http://pubcouncil.kuniv.edu.kw/
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زة العزبُت وحظارتها خ الجٍش ش للذراضاث العلُا في جاٍر  حائشة اإلالو ضلمان بً عبذالعٍش

https://ksalmanaward.ksu.edu.sa/ar/condetion 

 
ُ
ت لدصجُْ وجٝذًش والب  ّذُّ ح ض للذساظاث الّلُا حاةضة جٝذًٍش حاةضة اإلال٤ ظلمان بً ِبذالٍّض

ً مً الىالب ا ووالباث الذساظاث الّلُا اإلاخميًز ًً للزًً  اومّىىًٍ  العّىدًين، وجّٝذم الجاةضة دًِما ماد

شة الّشبُت في حمُْ خ الجٍض خم الخٝذم للجاةضة مً خال٥ بشهامج داِم،  ٠خبىا أبداثهم خى٥ جاٍس ٘تراجه، ٍو

ْ الشظمي للجاةضة. اسة اإلاٜى  وللمّلىماث ألاخشي وؼشوه الخٝذًم ًم٢ى٤ ٍص

 الجمعُت الطعىدًت لعلىم الحُاة

  https://saudibiosoc.ksu.edu.sa/ar 

م ال ّّذون سظاةل اإلااحعخيرجٝىم الجمُّت بخ٢ٍش ٌُ اإلاميزة، والتي جدىاو٥  الذ٠خىساهو  باخثين الزًً 

ْ ؤلا اسة اإلاٜى ٞ ؼشوه مدذدة ًم٢ً الخّٗش ِلحها مً خال٥ ٍص ل٢ترووي أخذ مجاالث ِلىم الخُاة، ٘و

 للجمُّت.

اطُاث  مزلش الخميز البحثي في جطىٍز حعلُم العلىمالٍز

  https://ecsme.ksu.edu.sa/ar 

الُاث بجامّت اإلال٤ ظّىد بذِم سظاةل  ًٝىم مش٠ض الخمّيز البدثي في جىىٍش حّلُم الّلىم والٍش

ؽتره في  ْ والب الذساظاث الّلُا اإلاّٝذمت ٠مخىلب للخخشج في مشخلتي اإلااحعخير والذ٠خىساه، َو ومؽاَس

https://ksalmanaward.ksu.edu.sa/ar/condetion
https://ksalmanaward.ksu.edu.sa/ar/condetion
https://saudibiosoc.ksu.edu.sa/ar
https://saudibiosoc.ksu.edu.sa/ar
https://saudibiosoc.ksu.edu.sa/ar
https://ecsme.ksu.edu.sa/ar
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اث الشظاةل أن ج٣ىن راث ِالٜت بخّل م٢ً الاواُل ِلى ؼشوه  ُم الّلىممىلِى الُاث، ٍو والٍش

ْ ؤلا  ل٢ترووي للمش٠ض.الخٝذًم والجاةضة اإلاّٝذمت مً خال٥ اإلاٜى

 حائشة منخب التربُت العزبي لذوى الخلُج

  https://rp.abegs.org/rp/terms/index 

 
ُ
ّىد بالىْٙ ِلى دو٥ حاةضة م٢خب ال ُْ صّج  ح الت َو تربُت لذو٥ الخلُج ؤلاهخاج الّلمي الزي ًمخاص باأـل

ٝىم م٢خب التربُت  ٙ  بالخلُج، ٍو ا، وخ  ً ا وماد اًت الباخثين وجٝذًشهم مّىىًٍ ضهم ِلى ئهخاج أِما٥ مخميزة ِش

اإلااحعخير  جخذم زٝا٘ت اإلاىىٝت وخىىها الخىمىٍت، وجٝبل الجاةضة للترؼُذ البدىر اإلاعخلت مً سظاةل

ثري اإلاُذان التربىي، ول٢ً ال جٝبل 
ُ
والذ٠خىساه، واإلاؽشوِاث والخجاسب الخىبُُٝت الىاججت ِجها والتي ج

م٢ً  .سظاةل اإلااحعخير والذ٠خىساه دون ئِذادها في ـىسة مادة ِلمُت ٜابلت لئل٘ادة في اإلاُذان التربىي  ٍو

 ًُ ْ ؤلامها اّٝذ  الاواُل ِلى ؼشوه الخٝذًم والجاةضة التي  ل٢ترووي إلا٢خب التربُت الّشبي إلاش٠ض مً خال٥ اإلاٜى

 لذو٥ الخلُج.

ش القُم  حائشة عبذهللا فؤاد لخعٍش

http://www.edueast.gov.sa/portal/index.php?pageid=423 

 الىالب والىالباث، لذي التربىٍت الُٝم جشظُخ في حعهم حاةضة يه الُٝم لخٍّضض ٘إاد ِبذهللا حاةضة

ٞ والىوً، للذًً الاهخماء وحّّضص   وجشجٝي في مجخمّهم ٘اِلين أِماء ل٣ُىهىا الىظي ؤلاظالمي اإلاىهج ٘و

ًُ  بىاء في اإلايؽىد دوسها لخماسط للمذسظت، والخّلُمُت التربىٍت بالّملُت ّٝذم أحُا٥ اإلاعخٝبل، خُث 

ااإلاؽاٟس  ًُ ا ِلم
ً
ذِم جىبُٞ وامخثا٥ ئخذي الُٝم التي جخبىاها ؤلاداسة الّامت  في هزه الٙئت بدث ٌّضص ٍو

م٢ً الاواُل ِلى ؼشوه الخٝذًم والجاةضة التي ًٝذمها اإلاش٠ض مً خال٥  ُت. ٍو للخّلُم باإلاىىٝت الؽٜش

ْ ؤلا  ل٢ترووي للجاةضة.اإلاٜى

https://rp.abegs.org/rp/terms/index
https://rp.abegs.org/rp/terms/index
https://rp.abegs.org/rp/terms/index
http://www.edueast.gov.sa/portal/index.php?pageid=423
http://www.edueast.gov.sa/portal/index.php?pageid=423
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 هل هىاك خطت سمىُت عامت إلقزار مزاحل العمل في أحشاء الزضالت   

ش خىت صمىُت إلٜشاس ومخابّت مشاخل الّمل في أحضاء الشظالت    خم الاجٙاٛ ِلى الخىت ًيبغي ج٘ى ٍو

ىالب إلاخابّت ئهجاص ال ؼهش مشة ِلى ألاٜل؛ذوسٍت ١ل الللٝاءاث وجدذًذ ا ِلى الشظالت اإلاؽٗش الضمىُت مْ

 إلاشاخل الّمل خعب الخىت اإلاخٙٞ ِلحها بُجهما.

 متى ًجب أن ًبذأ الطالب بالفنزة؟ هل نهاًت الفصل الثاوي أم بذاًخه  

مً  ال٢ٙشة البدثُت مْ بذاًت الٙفل الذساس ي الثاويالّمل ِلى بىاء للىالب البذء ب ًم٢ً

ً مً اهجاصى٥ ال٢ٙشة ج٢خمل ئحشاءاث ٜب بدُث، الخداٜه
ّ
 ٜبل اهتهاء الٙفل الثاوي بٙترة ١اُ٘ت؛ لُخم٢

اٍدٞ له حسجُل خىت البدث و ، خال٥ الٙفل الثالثخىت البدث  ًُ % مً مٝشساث 41بّذ احخُاص  سظم

  البرهامج.

 متى ًجب أن ًيخهي مً الزضالت

ئرا التزم بخّلُماث اإلاؽٗش ِلى سظالخه ت الٙفل الشابْ، للىالب الاهتهاء مً الشظالت مْ جهاً ًم٢ً

ٞ الخىت الضمىُت اإلاٝشسة له، و  ٘فى٥ دساظُت  ُتًِ زماه ًخجاوص الىالب في اظخ٢ما٥ سظالخهٍجب أال ٘و

 الذساظاث الّلُا. مً الةدت اإلاادة العادظت والثالزىن لزل٤ لِغ مجها الٙفى٥ الفُُٙت، ٠ما حؽير 

هل هىاك مىاقشت للخطت أو الفنزة أو الزضالت في الصُف أو في فترة الاخخباراث النهائُت 

 للفصل ألاوى والفصل الثاوي

اث اإلاىاظبت إلاىاٜؽت خىتج٣ىن  ، أو الشظالت أزىاء ألاظابُْ الذساظُت، لزا ًيبغي ِلى البدث ألاٜو

  العابٝت في أًام الاخخباساث أو ؤلاحاصة الفُُٙت. إلاىاٜؽت أي مشخلت مً اإلاشاخلم الخّٝذ  ججّىبالىالب 
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 ، هل هىاك حعلُماث دراضاث علُامطلىبت مىه متى ًجب أن ٌطلم الطالب أي حعذًالث

في   -خا٥ وحىدها –مذي التزام الىالب بالخىت وجٝذًم الخّذًالث  ِلى الشظالت ًخابْ اإلاؽٗش

ّٝذم  الٝعم أو مً ال٣لُت أو مً ِمادة الذساظاث الّلُا. مً اإلاىاُِذ املخذدة ِلى الشظالت اإلاؽٗش  ٍو

 
ً
ًشا مٙفال ا للمادة الخمع-جٍٝش ًٝ في جهاًت ١ل ٘فل دساس ي ئلى  -ن مً الالةدت اإلاىخذة للذساظاث الّلُايوب

ش ئلى ِمُذ الذساظاسةِغ الٝعم ًِ مذي جٝذُّ   ث الّلُا. م الىالب في دساظخه، وجشظل ـىسة مً الخٍٝش

 أًً جطبق الئحت ؤلاحزاءاث الخأدًبُت على الطالب في مزحلت الخطت أو الزضالت

ش  بىاءً  –، أو ئخالله بأي مً واحباجه الذساظُت البدثئرا زبذ ِذم حذًت الىالب في  ِلى جٍٝش

 ًخم ئهزاس الىالب بخىا -الشظالتاإلاؽٗش ِلى اإلاشؼذ الّلمي أو 
ُ
الىالب  س  ز  ه  ب مً الٝعم املخخق، وئرا أ

  ً  خ  مشجين، ولم 
 
ُذه، بىاًء ِلى جىـُت مجلغ أظباب ؤلاهزاس، ٘لمجلغ ِمادة الذساظاث الّلُا ئلٕاء ٜ الٗ

 ل
ً
 الةدت الذساظاث الّلُا.لمادة الثاهُت والخمعىن مً الٝعم وبٝا

 ث بعذ إقزارهاهل ًجىس حغُير محخىي خطت البح 

ت حُٕيراث وحىد خا٥ في مً اإلاؽٗش  ًخىحب والشظالت؛ اإلاّخمذة البدث خىت مدخىي  بين حىهٍش

اث والىالب جىلُذِلى الشظالت    الخُٕيراث، هزه معٔى
 
 الّلُا الذساظاث لجىت مً ِلحها اإلاىا٘ٝت زوأخ

 .لّلُا بزل٤، وئٜشاسها مً مجلغ الٝعم وال٣لُت، وئخىاس ِمادة الذساظاث ابالبرهامج

 أو اإلازشذ العلميعلى الزضالت ما الاحزاءاث التي ًقىم بها الطالب في حاى رغبخه حغُير اإلاشزف  

 ملجلغ الٝعم ًىّضح ُ٘ه أظباب هزا الىلب. اًٝذم ولبً 
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  ،الالةدت اإلاىخذة  -ُٙزًتهـ(. الٝىاِذ الخى0328حامّت ؤلامام ِبذالشخمً بً ُ٘فل. )مدشم

 ِمادة الذساظاث الّلُا.للذساظاث الّلُا في الجامّاث.  

 اك:لهلُت التربُت.  الذراضاث العلُادلُل (. 1103) .حامّت اإلال٤ ظّىد  . حامّت اإلال٤ ظّىد الٍش

 ( . . ألاسدن: اليرمىك حامعت الجامعُت في وألاطزوحاث لخابت الزضائل دلُل(. 2008حامّت اليرمٟى

. حامّت ىساثميؽ  اليرمٟى

 اك: حامّت معاًير جقُُم البحىث والزضائل الجامعُت.(. 1100) .الخَُٙ، مّٝذم ِبذ  هاًٚ الٍش

 ألامىُت. للّلىم الّشبُت

 ضِمادة الذساظاث الّلُا ب حذة:  .دلُل لخابت الزضائل العلمُت(. 1118) .جامّت اإلال٤ ِبذالٍّض

ض  .مش٠ض اليؽش الّلمي بجامّت اإلال٤ ِبذالٍّض

 ت والبحىث الخنمُلُت الزضائل العلمُدلُل لخابت  .هـ(0321) .المىٍخي، أخمذ والشؼُذ، أخمذ
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 : 3رقم ملحق 

 : منىهاث خطت البحث الىىعي

: عىىان البحث 
ً
 أوال

 ل٣ل حىاهب اإلاىلُى ، وخذوده اإلا٣اهُت والضمىُت واضًخا ًيبغي أن ٣ًىن 
ً
، ورا داللت واُ٘ت ، وؼامال

ُت وجٍهش ُ٘ه  مىهجُت دساظت الخالت، أو ازىىحشاُ٘ا، أو ٜفق ظشدًت.  واإلاىلِى

ا ًُ  : مقذمت البحث ثاه

ذ ِ  ِاًما للمىلُى )ل٢ً لِغ ؼذًذ الّمىمُت بدُث ًٙٝذ ُٜمخه( ال ًٍض
ً

ً حؽمل اإلاٝذمت مذخال

ْ ومش٠ض إلاىلُى البدث ولِغ مؽ٣لخه.  ٘ٝشجين ئلى زالر، زم ًيخٝل الباخث ئلى ِشك ظَش

ا
ً
 : مشهلت البحث ثالث

ه الباخث أو ًٙهمه ًِ اإلاؽ٣لت أو الٍاهشة ، و٠ُٚ جىىس اهخمام الباخث  ذ أن ٌّ٘ش وجشج٢ض ِلى مارا ًٍش

شجبي باإلاؽ٣لت وؤلاواس اإلاٙاهُمي لها في هزه اإلاؽ٣لت أو الٍاهشة.  وولْ هٍشة ِامت ًِ أدب اإلاىلُى اإلا

ت حذًذة، في لىء ما  ًخميز ، وما جم الخىـل ئلُه مً اظخيخاحاث، ولشوسة مخابّت الخفى٥ ِلى مّ٘ش

ٞ ماحاء في هخاةج وجىـُاث  به البدث الخالي ًِ الذساظاث العابٝت مْ لشوسة ازباث اهمُت البدث ٘و

 رة الباخث.الذساظاث والادب العابٞ واظخىاُل الشأي وخب

 : أضئلت البحثرابًعا

 خُث ًىشح الباخث في البدث الىىعي ِذد مً الدعاؤالث: 

 ٠ُٚ؟  ما آلاساء؟ ما الخفىساث؟ ما ألاظباب؟ ما الخدذًاث؟

وهىاٟ ِذد مً الّىامل التي حعاِذ في جىىٍش أظئلت البدث، وجدىٍلها ئلى ؼ٣ل ٜابل للبدث 

 والاظخّالم، ًم٢ً أن هلخفها باآلحي:
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ج٣ىن أظئلت البدث راث وبُّت ِامت ًدخاج الباخث الىىعي ئلى جمُِٝها وجدذًذها مً خال٥  ٜذ

ْ واخخ٣ا٠ه مْ اإلاؽاس٠ين.  اوالِه بؽ٣ل أوظْ ِلى اإلاٜى

ٜذ ج٣ىن أظئلت البدث في البذاًت ٔاممت ولبابُت، جدخاج ئلى الخّذًالث التي ججّلها جفبذ أ٠ثر 

.
ً
 ولىخا

ان ما  جدذًذ ِذد ألاظئلت، ٘ٝذ ج٣ىن  ت ٠بيرة مً ألاظئلت في البذاًت، ول٢ً ظِش لذي الباخث مجمِى

جيخهي، مْ الخٝذم في ئحشاء وجىُٙز البدث، ئلى ِذد مدذود مً ألاظئلت، التي حؽ٣ل أظئلت البدث 

 الشةِعت.

 ًيبغي ِلى الباخث ٘دق ألاظئلت بؽ٣ل حُذ والخأ٠ذ مً أجها ٜابلت للبدث والاظخّالم.

 حمُْ أظئلت البدث خالشة في رهً الباخث أزىاء ِملُت حمْ البُاهاث.مً المشوسي أن ج٣ىن 

 أو ًخخبر ِالٜت بين 
ً
مخٕيراث والباخث في البدث الىىعي ال ٌعخىُْ أن ًخدذد بٙشلُت مّذة معبٝا

ا ًٝ . ئال أهه ظُّمذ ئلى دساظت حمُْ الّىامل واإلاإزشاث في مىٜٚ مّين، أي ج٣ىن مّشو٘ت مدذدة معب

ؽخٞ مً اإلاٝابالث الاظخىالُِت ألاولى، أو الخبرة ؤلاوعاه . لزا ٘ان الباخث ًأخز َو
ً
ُت بؽ٣ل ٠لي أوال

ااإلاالخٍت ألاولى مّجى ومٕضي ما ٌعمْ أو ًشي زم ً ًٝ ئلى ٘شلُاث،  مْ في لىئها جخمُىاث جخىىس الخ

لخٙعيراث ٌّمل ِلى جأ٠ُذها أو هٙحها مً خال٥ بُٝت مّلىماث مٝابالجه ومالخٍاجه الالخٝت زم ًخشج با

 والىخاةج الالصمت لبدثه الىىعي.

ت( –: أهذاف البحث  )جطبُقُت خامًطا  هظٍز

ٚ بأهذاٗ البدث بؽ٣ل واضح، وختى وأن  لم ج٢خمل الفىسة لذًه  ٌعخىُْ الباخث الىىعي الخٍّش

ت والخىبُُٝت. يبغي رل٤ مً الىاخُخين: الىٍٍش  ٍو

 : أهمُت البحثضادًضا

ً  الجمهىس اإلاعخُٙذ مىه؟إلاارا ج٣ىن هىاٟ خاحت إلاثل هز
 ا البدث )ما أهمُخه(؟ وم 

 إهجليزي(  -: الذراضاث الطابقت )عزبيضابًعا

ا ًُ مما ًثبذ وحىد اإلاؽ٣لت للباخث في بدثه ل٣ي ٌؽُش في البدث بذون جفىساث  دساظاث ٜلُلت ٘ٝي وعب

 أو ٘شوك معبٝت.
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 هاث وجحلُلها(: جصمُم ومىهجُت البحث )مىهجُت البحث وأضالُب حمع البُاثامًىا

 : مىهجُت البحثَّ.أ 

عخخذم الباخث في البدث الىىعي أخذ هزه اإلاىاهج :  َو

: خُث ًخم التر٠يز ٘حها ِلى دساظت زٝا٘ت مدذدة ومٙهىم الثٝا٘ت الزي ًشجبي بمٙاهُم الاثىىغزافُا

ُت وحٕشاُ٘ت.  ِٜش

ٝت الٍاهشاجُت في البدث الىىعي ِلى الخجاسب الزاجُتالظاهزاجُت للبؽش وجفىساتهم ًِ  : جش٠ض الىٍش

 الّالم. 

ٙت أل٘شاد مدذدًً، أو إلاىٜٚ مّين، أو حهت مدذدة .دراضت الحالت
ّ
ضة وم٢ث

ّ
ُت مش٠  : هي دساظت هِى

ّشك جل٤ ألاخذار بهذٗ اظخّادة البحث الىثائقي الخحلُلي : جٙعير مخّّمٞ وخُىي ألخذار مالُت، َو

هم أخذار اإلااض ي(. الخماًضاث، والصخفُاث وألا٣٘اس التي أزشث ٘حها )وؽش  ٘و

رة أو الخأضِطُت
 
ت اإلاخجذ ت ًِ الٍاهشة مىلُى الىظٍز بذأ ؤلاحشاء في هزا البدث: وهي جىىٍش هٍٍش ، ٍو

ىذما ًبذأ الباخث بجمْ البُاهاث  ألاظلىب بازاسة ألاظئلت ِلى هدى مخ٢شس والتي جٝىد ئلى أظئلت أخشي. ِو

ت ألاظاظُت  ، وججزًشها مً خال٥ أظلىب اإلاالخٍت.٘هى ِىذةز ًٝىم بخأظِغ مٙاهُم الىٍٍش

 البحثاملجخمع وعُىت َّ.ب 

ْ الزي ظُجشي ُ٘ه البدث، ال ومذي مالءمخه إلحشاء  ومميزاجه، بذ أن ٌؽخمل البدث ِلى اإلاٜى

ْ والّٙالُاث التي جخم ُ٘ه. ،البدث ٠ما ٌؽمل  ووبُّت الّالٜاث الاحخماُِت والىٌُُٙت داخل اإلاٜى

أو  الٙشوٛ الٝفىي،أو الؽاملت،  إلاّاًىت اإلاٝفىدة في البدث الىىعي:لُّىاث واظتراجُجُت ااجدذًذ 

 الؽب٢ُت.

 حمع البُاهاث أدواث َّ.ج 

حمْ البُاهاث ًخم ن أ ومً اإلام٢ً .والسجالث الىزاةٞحمْ ٜذ جخمثل في اإلاٝابلت، أو اإلاالخٍت، أو 

ا الاظتراجُجُاث الثالزتمً خال٥  ًّ الىزاةٞ وجدلُل ّمٝت، اإلاٝابالث اإلاخو : اإلاالخٍاث اإلاُذاهُت، م

 والسجالث .
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 أضالُب جحلُل البُاهاث َّ.د 

مً المشوسي جدذًذ اإلاىخى الاظخٝشاتي لخدلُل البُاهاث، وأظلىب الترميز، والبدث ًِ الىمي 

ٝت التي ظُّمذ ئلحها في جىٍُم، أظئلت البدث، ًِللىـى٥ ئلى الخٙعيراث والاظخيخاحاث وؤلاحابت   والىٍش

شك البُاهاث.توه٣ُل  ، ِو

 : مصطلحاث البحثاجاضعً 

 ٙ أو الخأ٠ُذ ِلى  ،بّباساث واضخت إلصالت الٕمىك هاجدذًذ اإلافىلخاث ألاظاظُت فى البدث حٍّش

 مّان  مُّىت.

 : مزاحع خطت البحثاعاشزً 

 اا أبجذًً اإلاعخخذمت في خىخه مشجبت جشجِبً  ًمْ الباخث في بدثه اإلاشاحْ الّشبُت زم ألاحىبُت

ذاس العادط. APAخعب  ؤلـا
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 (1ملحق رقم )

 

 )عنوان الرسالة(
)Simplified Arabic 22 (Bold or  (Traditional Arabic) Bold 

 

 استكمااًل لمتطمبات الحصول ................................................رسالة مقدمة إلى قسم 

 .......................................... عمى درجة )الماجستير/ دكتوراه الفمسفة* ( في

)Simplified Arabic 16   ( or (Traditional Arabic) 

 

 إعداد
)implified Arabic 18   ( or (Traditional Arabic) 

 

 ) اإلسم الرباعي (
)Simplified Arabic 16   ( or (Traditional Arabic) 

 

 م02........ هـ             الموافق ...41سنة  ..........                       

)Simplified Arabic 16  ( or (Traditional Arabic) 

 

 

 

 

 

أ( -91نموذج رقم : د ع )

 (   ب

3/6 
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 (1ملحق رقم )

 (  (71) منوذج رقم )  د.ع )

 نموذج لصفحة اإلجازة

   

 )عنـوان الرسـالـة(
 

 أعدها الطالب / الطالبة

 ( يكتب هنا............... ) إسم الطالب / الطالبة الرباعي

 

 هـ وتم إجازتها .41خ    /      /      نوقشت هذه الرسالة بتاري
 

 المشرف المساعد ) إن وجد (             المشرف                                      

  يكتب هنا اسم املشرف املساعد                                      يكتب هنا اسم املشرف

  4أعضاء لجنة المناقشة

 التوقيع                             االسم                   
..................              .................................................................................................................................................... 

..............................................................................................              ........................................................................ 

......              ................................................................................................................................................................ 

...................              .................................................................................................................................................. 

 

 

                                                           
9

 المساعد والمشرف الرئيس المشرف فيهم يكتب أعضاء لجنة المناقشة بما  
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 حامعت ؤلامام عبذالزحمً بً فُصل

 ملُت التربُت بالذمام

 م 1531هـ  /  3419

 

 

 

اد ضلُمان الحالًبه  ؤلاخزاج الفجي للذلُل : الذلخىر ٍس
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