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v      االمقددمة
v      ااهھھھدداافف  االبحثث  االعلمي
v      غررضض  االبحثث
v      اانووااعع  االبحثث  االعلمي
v      االصفاتت  االووااجبب  تووفررهھھھا  في  االباحثث  االعلمي
v      ااهھھھدداافف  نشرر  االبحووثث  االعلميیة
v      مسؤؤووليیة  االباحثث  قبلل  اانن  يینشرر  ووررقتهھ  االبحثيیة
v      االمجالتت  االررصيینة
v      ااعدداادد  مقتررحح  ووخططة  بحثث  علمي
v      كيیفيیة  كتابة  االبحثث  االعلمي
v      ااالسئلة



v    االتحرّريي  وو  االتتبّع  وو  االتفتيیشش  وو  االططلبب  هھھھي:    لغة  االبحثث

v    ووعع  ووتتبّع  تقصٍص    على  مبنيیّة  ددررااسة  هھھھوو  :  ااالصططالحح  في  أأماbيینّن  لمووضbُمع  
  أأوو  ,متفbرّرقق  جمbع  أأوو  ,جدديیدد  إإضافة  منن  :ُمعيینّن  هھھھددفف  لتحقيیقق  خاصص  منهھج  ووفقق
.  االعلمي  االبحثث  أأهھھھدداافف  منن  ذذلكك  غيیرر  أأوو  ,ُمختلطط  تررتيیبب

v    ة  تتمم  لمم  محدددد  سؤؤاالل  عنن  ااجابة  هھھھوو  ببساططة  وواالبحثثbهھ  ااالجابbعن  bبقامس  
.االبشرريي  االجهھدد  على  باالعتمادد
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v    لوومماالع  في  االحقيیقة  عنن  للكشفف  االمؤؤدديي  االططرريیقق  هھھھوو  :االمنهھج:االبحثث    منهھجيیة  
  االعقلل  ررسيی  على  تسيیططرر  االتي  االعامة  االقووااعدد  منن  جملة  ططرريیقق  عنن  ووذذلكك  االمختلفة
  للكشفف  االمؤؤدديي  االططرريیقق  هھھھوو  االمنهھج.مقبوولة  نتيیجة  إإلى  يیصلل  حتى  عمليیاتهھ  ووتحدددد
  االتي  االعامة  االقووااعدد  منن  جملة  ططرريیقق  عنن  ووذذلكك  االمختلفة  االعلوومم  في  االحقيیقة  عنن

.وولةمقب  نتيیجة  االى  يیصلل  حتى  عمليیاتة  ووتحدددد  االعقلل    سيیرر  على  تسيیططرر

v    تهھ  ااهھھھمم  غايیاتت  االبحثث  االعلمي  هھھھوو  تووسيیع  معررفة  ااالنسانن  االى  ماووررااء  معررف
.االحاليیة
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مباددييء  ااوو  ,  بعضض  االباحثيینن  لهھمم  ااهھھھدداافف  نظظرريیة  لصيیاغة  نظظرريیاتت  :هھھھددفف  نظظرريي
.  قوواانيینن

هھھھذذاا  ,  هھھھذذهه  االبحووثث  لهھا  ااهھھھدداافف  ووااقعيیة  اليیجادد  حقائقق  جدديیددةة  :ااالهھھھدداافف  االووااقعيیة
.  االهھددفف  بططبيیعتة  ووصفي

ددةة  في  عمقق  االبحثث  لهھ  ااهھھھدداافف  تططبيیقيیة  التشارركك  بمعررفة  جدديی  :ااالهھھھدداافف  االتططبيیقيیة
االمعررفة  ااالنسانيیة  وولكنهھا  تقتررحح  تططبيیقاتت  جدديیددةة

االعلمي  ااهھھھدداافف  االبحثث  
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غررضض  االبحثث

قيیقbة  ووهھھھوو  االبحثث  االbذذيي  يیُقصbدد  بbهھ  االووصbوولل  إإلbى  االح  ..االبحثث  االعلمي  االنظظرريي
ي  ددوونن  أأنن  يیكوونن  هھھھناكك  هھھھbددفف  مbنن  ووررااء  ذذلbكك  للتططبيیbقق  االعملb,  االعامة  وومعررفتهھا

لهھا

  وو  لحقيیقةاا  إإلى  االووصوولل  بهھ  يیُقصدد  االذذيي  االبحثث  ووهھھھوو  ..االتططبيیقي  االعلمي  االبحثث
ُ    االذذيي  االمجتمع  في  لهھا  االعملي  االتططبيیقق  إإلى  االووصوولل  مع  ,لهھا  االمعررفة   جرريياا
االبحثث  فيیهھ
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اانووااعع  االبحثث  االعلمي

q    ققليیُحق    االباحثث    عندد    االشخصيیّة    االررغبة    إإعددااددةة    إإلى    االباعثث    يیكوونن    أأنن      ً   هھھھددفا
منهھا  شيء  تحقيیقق  ألجلل  االباحثث  يیتصددىّى  االتي  ااألهھھھدداافف  منن

q    لهھ  علميیّة  مؤؤّسسة  ططلبب  إإعددااددةة  إإلى  االباعثث  يیكوونن  أأنن  

q    ااددإإعدد    على    االبحثث    بهھذذاا    يیقوومم    منن    تددرريیبب    إإعددااددةة    إإلى    االباعثث    يیكوونن    أأنن  
ووأأعمقق  أأووسع  ببحووثث  لتكليیفة  تمهھيیددااً    االبحووثث

q    علميیّة  ددررجة  على  االحصوولل  إإعددااددةة  إإلى  االباعثث  يیكوونن  أأنن

q    بةمررت    إإلى    علميیّة    مررتبة    منن    بهھ    االتررقّي    إإعددااددهه    إإلى    االباعثث    يیكوونن    أأنن  
منهھا  أأعلى  علميیّة
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...االباحثثفيتووفررهھھھااالووااجبباالصفاتت

Ø    عامة  بصفة  االعلمي  بالبحثث  االقيیامم  في  وواالررغبة  االميیلل

Ø    االووااسعة  وواالقررااءةة  ااالططالعع  ووكثررةة  وواالمعررفة  االعلمم

Ø    فططررةة  االبحثث  على  االمقددررةة    ً ووااكتسابا

Ø    االتنظظيیمم  وو  االددقّة

Ø    وواالتأنّي  وواالددأأبب  االصبرر

Ø    للبحثث  ااإلخالصص  

Ø    االعلميیة  االماددةة  في  ااألمانة  
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Ø    االبحثث  أأددبب  االتززاامم

Ø    بحثة  خاللل  منن  االباحثث  شخصيیّة  ظظهھوورر

Ø    االعلميیّة  ااألصالة

Ø    ااألفكارر  تكرراارر  ووعددمم  باألسلووبب  االعنايیة  

Ø    االمصاددرر  إإلى  ااالشاررةة  بحسنن  االعنايیة

Ø    االتررقيیمم  عالماتت  ووضع

Ø    منة  اانتهھى  مبحثث  أأوو  فصلل  لكلل  االووااعيیة  االقررااءةة

االباحثثفيتووفررهھھھااالووااجبباالصفاتت...    



.للمساهھھھمة باضافة معرفة جديیدةة االى االمعرفة االحاليیة  •

.لتكويین متميیز في حقل ااالختصاصص  •

.االتدرريیب ااالكادديیمي وواالحرفي في كتابة االبحوثث  •

.للتنافس مع االزمالء  •

.للمحافظة على االتوااصل مع مجتمع االبحث  •

.لفرضض االنوعيیة بدال من االكميیة في مجالل االنشر  •
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.االتاكد من كونن االبحث جديید ووهھھھو بحث ااصلي  •

.يیجب ااددررااجج ااسماء جميیع االباحثيین  •

.مع اايیميیل االباحث, تضميین االوررقة مكانن االعمل  •

.يیجب اانن تكونن االوررقة منظمة بشكل جيید وومكتوبة بشكل جيید  •

: يیجب على االباحث ااالبتعادد عن  •
بوق̀`ت  ااررس̀`الل االبح̀`ث الكث̀`ر م̀`ن جهھ̀`ة, تك̀`راارر االنش̀`ر, ااالنتح̀`الل, االتحريی̀`ف, االتزيیيی̀`ف
اكثر م`ن تجزئة نتائج االبحث ب, ااالططالة ووسوء االتنظيیم, اانتهھاكك مباددييء ااالخالقق, ووااحد

.ووررقة بحثيیة
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ووااخ`رىى ليیس`ت ك`ذلك ووهھھھ`ي ) يیستشهھد بهھ`ا( citationاالمجالتت على نوعيین قسم منهھا 
.جميیعا مفهھرسة

:ميیزةة االتي يیستشهھد بهھا

مجالتت يیرااجع بهھا االبحث ااوو يیقيیم من ااثنانن من ذذوويي ااالختصاصص    •
Peer-Reviewers

.االمحتوىى يیكونن ذذوو نوعيیة عاليیة    •
onlineتنشر على شبكة ااالنترنيیت     •
.اليیمكن االوصولل لهھا مباشرةة على االنت مجانا, غالبا   •
.االنشر بهھا مجاني, غالبا   •
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 نش`رتت لمق`االتت ااالستش`هھاددااتت ع`ددد   متوس`ط يیعك`س مقيی`اسس هھھھ`و ,االتأثيیر عامل
ااالجتماعيیة وواالعلومم االعلومم مجالتت في

تكوونن  ااالفضلل  (IF)    (impact  factor)االمجالتت  االتي  لهھا  معاملل  تاثيیرر  
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ماذذاا  يیحتوويي  مقتررحح  االبحثث  االعلمي
üجدديیدداالت,  اليیحتوويي  نتائج  ااوو  ااحكامم,  اااليیجازز,  االشموولل,  وويیجبب  اانن  يیكوونن  ووااضح:  االعنوواانن
üلةتعرريیفف  االمشك,تؤؤكدد  على  جووهھھھرر  االفكررةة  ووتحتوويي  على  هھھھددفف  االبحثث:  االخالصة  ,

االنتائج  االمتووقعة,  ططرريیقة  االددررااسة
üووععوواالدداافع  ووررااء  ااختيیارر  هھھھذذاا  االمووض,  االددررااساتت  االسابقة,  تووضح  ااهھھھميیة  االبحثث:  االمقددمة
üااالهھھھدداافف  االمتووقع  حددووثهھا  منن  االبحثث:  ااهھھھدداافف  االبحثث
üعباررةة  عنن  سؤؤاالل  جامع  تكوونن  ااجابتة  مووضووعع  االبحثث  كامال:  ااشكاليیة  االبحثث
üيیاناتت  االططرريیقة  االتي  سيیتبعهھا  االباحثث  فف  جمع  ووفررزز  ووااستخدداامم  االب:  منهھجيیة  االبحثث

وواالمعلووماتت
üووهھھھي  للتددليیلل  على  ووجوودد  مصاددرر  للبحثث  االعلمي:  قائمة  االمصاددرر  وواالمررااجع  

ووسعة  ااططالعع  االباحثث

December  8,  2018 14



December  8,  2018 15

قووااعدد  ووتووصيیاتت  كتابة  االبحثث  االعلمي
ü  وويیشملل  اايیضا  ااسماء  االباحثيینن  ووعناوويینهھمم:  االعنوواانن
ü  يیووضح  جووهھھھرر  االفكررةة  ووماهھھھي  مساهھھھماتت  االباحثث  وواالنتائج  :  االملخصص
ü  ى  التتجاووزز  ستت  كلماتت  ووهھھھوو  ااددااةة  االووصوولل  للبحثث  عل:  االكلماتت  االمفتاحيیة

االشبكة  االعنكبووتيیة
ü  ععااهھھھميیة  االمووضوو,  ووتحتوويي  على  ااالستفتاحح  االمناسبب  للمووضووعع:  االمقددمة  ,

يیمم  باقي  ووررقة  ووااالشاررةة  االى  كيیفيیة  تنظظ,  ااالسبابب  االددااعيیة  للبحثث,  االددررااساتت  االسابقة
االبحثث
ü  وواالنتائج  تووضيیح  للططرريیقة  االمتبعهھ  وواالخووااررززميیاتت  االمقتررحة:  مووضووعع  االبحثث
ü  نن  ووجددتت  اابرراازز  نقاطط  االقووةة  في  االبحثث  ووااالنحرراافاتت  اا:  االمناقشة  ووااالستنتاجاتت

ووااسبابهھا
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üاالتاكدد  منن  ااصالة  ,  كتابة  االمصددرر  حسبب  قووااعدد  االمجلة:  االمصاددرر
عددمم  ااالكثارر  منن  ااالشاررةة  ,  االددقة  في  نقلل  مافهھمة  منن  االمصددرر,  االمصددرر

تجنبب  ااالستشهھادد  بمووااقع  االوويیبب,  االى  االمصاددرر

v    االبحوثث  نشر  شرووطط  مرااعاةة  ااخيیراا  
االمجالتت  في
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