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 -2الخطاء املضموهية

 -1عنوان الرسالة:
 -صیاغة عنوان عام و فضفاض وبأسلوب غیرمترابط مع محتوى الرسالة والتخصص

 -اذ ٌجب ان ٌحتوي العنوان على كل الكلمات المفتاحٌة للبحث والمحٌلة إلى

المتغٌرات الرئٌسة للدراسة.
 صیاغة عنوان طویل (ٌجب اال ٌزٌد عن الخمسة عشر كلمة ) تكرار الكلمات فً العنوان دون مبرر عدم وضوح المتغیر المستقل والمتغیر التابع في العنوان5

 - 2ملخص الرسالة ال یحیل ػهٗ انًٕػٕع ٔانٓذف انزئٛس نهزسبنخ
غ١ش شبِال ٌىً ػٕبطش اٌجؾش :األ٘ذاف ،اٌّشىٍخ ،اٌزسبؤالد
ٚاٌفشٚع ،إٌّٙغ١خ ٚأُ٘ إٌزبئظ.
 -3مقدمة الرسالة ركٌٕ يخزظزح ٔ ال رًٓذ رًٓٛذا جٛذا نًٕػٕع
انجحش ِٓ خالي اإلشبسح ئٌ ٝاألؽش اٌغغشاف١خ  ٚاٌضِبٔ١خ  ٚإٌّبسجز١خ
ا ٚرى ْٛؽٍ٠ٛخ ٍِّ ٚخ
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 -4أن یكون الموضوع مستنفذا أو یكاد:

ف١ى ْٛفبلذا ٌألّ٘١خ ٔظشا ٌٍجؾٛس اٌؼذ٠ذح اٌز ٟرٕبٌٚزٗ ثبٌذساسخ
 ِٓٚصٚا٠ب ِخزٍفخ.
انًطهٕة :اٌجؾش ػٓ األطبٌخ  ٚرٕبٚي ِٛػٛع ٠ى ْٛفٔ ٟفس اٌٛلذ

 لٍ١ال ِب رُ اٌزطشق ئٌ،ٗ١ -ر ٚلّ١خ ِؼبفخ ٚاػؾخ،

 ر ٚرؾذ٠بد ِّٙخ خبطخ رٍه اٌّزؼٍمخ ثبلزشاػ س١بسبد  ٚؽٍٛي.7

 -5أٌ ركٌٕ أدثٛبد انذراسخ يجزد اسزؼزاع سزد٘ نهذراسبد انسبثمخ
 ٠ىزف ٟاٌجبؽش ثبٌٕمً ِٓ اٌىزت ٚاٌّشاعغ  ٚال ٠جٕ ٟػٍ ٝاٌّؼشفخ اٌسبثمخ ٚ٠ؼ١ف ئٌٙ١ب أِ ٞؼٍِٛخ عذ٠ذح
 -ال ُٚؼجز ػٍ ٔجٓخ َظزِ انًجُٛخ ػهٗ أسس ػهًٛخ ،ثبالرفبق أ ٚاالخزالف ِغ

اٌذساسبد اٌسبثمخ.
 -ال ٚؼزع انُٕالض ٔ انمظٕر ٔ انفجٕاد اٌز ٟاوزشفٙب ف ٟاٌذساسبد اٌسبثمخ

 ال ٚؼزع أدٔاد انزحهٛم ٔانزطجٛك انًؼزًذح ف ٙانزسبنخ نزجبٔس ْذِانُٕالض
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 - 6اٌ ٚحشٕ انزسبنخ خبطخ انذراسبد انسبثمخ ثًؼهٕيبد ٔ
رفبطٛم سائذح ،ال رخذَ ِٛػٛع اٌشسبٌخ ٌّغشد أٔٗ عّؼٙبٚ ،ال
٠ش٠ذ أْ ٠خسش اٌغٙذ اٌز ٞثزٌٗ ف ٟاٌجؾش ٚاٌٛطٛي ئٌٙ١ب.

ٚ - 7ؼغ انجبحش ػُٕاَب ٔ يشكهخ نجحضّ ٔ ٚطزح أسئهخ لجم أٌ

ٚزأكذ يٍ رٕافز انًظبدرٔ انجٛبَبد ٔانًزاجغ انكبفٛخ ِّب ٠غؼٍٗ
ػبعضا ػٓ دساسخ اٌّشىٍخ ٚاٌشد ػٍ ٝاٌزسبؤالد اٌّطشٚؽخ.

 -8طٛبغخ يشكهخ انجحش ثطزٚمخ خبؽئخ فٙ١ب ِجبٌغخ ٚر ً٠ٛٙثشىً وج١ش .
٠طشػ ػذد وج١ش ِٓ االسئٍخ  ٚال ٠غ١ت اال ػٍ ٝثؼؼٙب.

ٚ -9ذخم انجبحش ف ٙثحضّ ػذدا يٍ انًفبْٛى ركٌٕ ثؼٛذح ػٍ انًؼُٗ
انًطهٕة
ٚ -10ذكز رؼزٚفبد ٔيؼهٕيبد يٍ يظبدر ال ٕٚصك ثٓب ػهًٛب
 -11انخطأ ف ٙؽزح انزسبئالد وأْ رى ْٛرسبؤالرٗ ِؼشٚفخ اإلعبثخ ا ٚرجذأ

ثىٍّٗ ً٘ ٚ ،ثبٌزبٌ ٟرٕؾظش اإلعبثخ ثٕؼُ أ ٚال .

-12انخطأ ف ٙاخزٛبر انًُٓج ٔاألسبنٛت اإلحظبئٛخ انًُبست نجحضّ ٌ ،زٌه ٠غت أْ
ٍّ٠ه اٌجبؽش ِؼٍِٛبد وبف١خ ػٓ إٌّب٘ظ اٌؼٍّ١خ ٌ١زغٕت اسرىبة ِضً ٘زا اٌخطأ.
المنهج االستنباطي :االنتقال من فرضٌات مسلمة إلى نتائج مستخلصة من
خالل التحلٌل التسلسلً المنطقً (التحلٌل والتأصٌل النظري)،
 المنهج االستقرائي :االنتقال من الشواهد الجزئٌة الواقعٌة إلى الحكم الكلً
االستقراء من خالل:
المنهج التاریخي :جمع الوثائق التارٌخٌة ،و تحلٌلها واستخالص النتائج
 المنهج الوصفي :وصف وتحلٌل الظاهرة واستنتاج طبٌعة العالقات أو

القوانٌن
الدراسة التطبیقیة.

 -الدراسة التطبیقیة :عینة الدراسة وحدودها الزمانیة و المكانیة

 األسلوب الكمي/الریاضي المعتمد الختبار فروض الدراسة:
 تحلیل بیانات إحصائیة ) ٌ (Data analysisتم جمعها بالطرٌقة المباشرة
(استبٌان)،
نموذج قیاسي ) ٌ (Econometric meodelعكس المشكلة البحثٌة
 محاكاة للواقع )

Simulation

 (Numericalباالعتماد على النمذجة

الریاضیة ) (Mathematical Modelling
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 -13الخلط بین أهداف البحث وأهمیته:
فأهداف البحث ٘ ٟإٌزبئظ اٌز ٟس١ؾممٙب فٙٔ ٟب٠خ اٌجؾش ثزؾم١ك ٘زٖ األ٘ذاف
رزُ اإلعبثخ ػٍِ ٝشىٍخ اٌجؾش

اِب أًْٛخ انجحش رىّٓ ف ٟاٌّسبّ٘خ ف ٟسذ ثؼغ اٌضغشاد اٌؼٍّ١خ فِ ٟغبي
اٌجؾش ٚئػبفخ لّ١خ ػٍّ١خ عذ٠ذح،
رٛػؼ ؽج١ؼخ االسزفبدح اٌؼٍّ١خ ف ٟاٌٛالغ ِٓ إٌزبئظ اٌزطج١م١خ ٌٍجؾش ِغ

سثطٙب ثبٌغٙبد اٌّششؾخ ثأْ رىِ ْٛسزف١ذح.
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• -14عدم توحید المصطلحات في الرسالة  ،حیث یستخدم الباحث
أكثر من مصطلح.

•  -15أن یذكر الباحث مصدرا في الرسالة وال یذكره ضمن قائمة

المصادر والمراجع في نهایتها .

•  -16االستناد بغیر تحقق إلى عبارات شائعة و مقوالت ال یعرف
قائلها.

 -17اسزخذاو انؼًبئز ( أٔب ٔ ٚؾٓ رٛطٍٕب اٌ )...ٝػٕذ ػشع

اٌّؼٍِٛبد ٚإٌزبئظ  ٚاالفؼً اْ رمٛي (ٌمذ رٛطٍذ اٌذساسخ ئٌ)...ٝ
 -18اسزخذاو كهًخ ( ثؼغ) ِ :ضال ٠سزخذَ  -ثؼغ االسزشار١غ١بد -
ٌٚىٓ ف ٟاٌٛالغ ٠سزخذَ اسزشار١غ١ب ٚاؽذح ا ٚاصٕ.ٓ١

ا - ٚثؼغ ادساسبدٌٚ -ىٓ ف ٟاٌٛالغ ٠ش١شاٌ ٝدساسخ ٚاؽذح ا ٚاصٕٓ١
 -19أٌ ركٌٕ أجشاء انذراسخ غٛز يزٕاسَخ أ غٛز يززاثطخ وبْ
٠شوض اٌجبؽش ػٍ ٝاٌغضء إٌظش ٞػٍ ٝؽسبة اٌغضء اٌزطج١م ٟا ٚال

٠ىٕ٘ ْٛبن رشاثؾ ث ٓ١األثؼبد إٌظش٠خ ٚاٌزطج١م١خ ٌٍشسبٌخ.

15

• ًٚ -20كٍ أٌ ٚزركت انجبحش انسزلخ األدثٛخ ،دٌٔ لظذَ ،زٛجخ نؼذو
انذلخ ف ٙرٕصٛك ثؼغ انًؼهٕيبدٌ ،زٌه ٠غت رٛص١ك وً فمشح ِمزجسخ ،ثؼذ
وزبثزٙب ِجبششح ،لجً اْ رٕس ٝا ٚرغفً ػٓ ثؼغ االش١بء أ٠ ٚؾذس خٍؾ
ث ٓ١اٌّشاعغ.
•  -21االسزخذاو انًجبنغ ف ّٛنالَززَذ كًزجغ نهذراسخ
•  -22اسزخذاو ػذد كجٛز يٍ انًزاجغ د ْٚإٌظش ئٌ ٝأّ٘١زٙب فِٛ ٝػٛع
اٌشسبٌخ
•  -23لهخ اسزخذاو انًزاجغ انحذٚضخ خظٛطًب ف ٟاٌّٛػٛػبد اٌؼٍّ١خ
اٌز ٟرزغذد فٙ١ب اٌّؼٍِٛبد ثسشػخ

 - 24ضعف الخاتمة :أخطاء على مستوى النتائج والتوصیات.
 على مستوى النتائج: عرض النتائج عوض تلخٌصها،
 غٌاب النقد الذاتً،
 االنتقاد الذاتً المسًء،
 عدم مقارنة نتائج الرسالة بنتائج الدراسات السابقة.
 -على مستوى التوصیات:

 اإلكثار من عددها عوض تجمٌعها،
 عدم تناسبها مع النتائج أو استتباعها،

 عدم فتح آفاق أخرى للرسالة تكون فً شكل اقتراح مسارات بحثٌة
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جدٌدة

 -25االَشاللبد االدٕٚنٕجٛخ:
اٌشسبٌخ ٘ ٟػًّ ػٍّ ٟخبػغ ٌؼبثؾ اٌّٛػٛػ١خ فِٕٙ ٟغ١خ اٌجؾش
اٌؼٍّ ٟفال ُ٠ششع فٙ١ب االٔضالق اإل٠ذٌٛٛ٠ع ٟاٌزار ٟأ ٚاٌّزؾ١ض.
 فال ُ٠مجً االسزسٙبي ف ٟئلشاس ؽج١ؼخ اٌؼاللخ أ ٚارغبٖ اٌزأص١ش ثٓ١

ِزغ١شاد اٌذساسخ ثذٌٔ اخزجبراد رطجٛمٛخ يحكًخ رشن اٌج١بٔبد
"رزىٍُ" ٚرٛطٍٕب ئٌ ٝئؽالق األؽىبَ إٌٙبئ١خ
 -26ػزع َزبئج انذراسخ ف ٙطفحبد لهٛهخ ال رؼىس اّ٘١خ اٌذساسخ ,
ثً ٠غت االسٙبة  ٚاالِؼبْ ف ٟرفس١ش إٌزبئظ
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 - 3الخطاء الشلكية

 -1األخطبء انُحٕٚخ ٔانهغٕٚخ ٔركبكخ األسهٕة ٚاٌزىشاساد (فٟ
اٌؼجبساد ٚاألفىبس) ٚػذَ ٚػٛػ اٌّؼٕ،...ٝ
 -2ػذو انزُبسك ٔانزٕحٛذ فَٕ ٙع انخؾ ٔحجًّ ،
 -3االسزٓبَخ ف ٙػزع انجذأل ٔانزسٕو انجٛبَٛخ  :اٌزشلٚ ُ١اٌؼٕٛاْ
ِٚظذس اٌج١بٔبد ٚاسزخذاَ األٌٛاْ
 -4كزبثخ يظبدر ف ٙلبئًخ انًزاجغ نى ٚسزخذيٓب انجبحش ف ٙدراسزّ،
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 -5ػذو رزرٛت انًزاجغ ٔانًظبدر انًسزخذيخ ثؾست شىٍٙب ئٌ:ٝ

اٌشسبئً اٌؼٍّ١خِ ،مبالد اٌذٚس٠بد ،أػّبي اٌّإرّشاد ٚإٌذٚاد،
اٌىزت اٌّإٌفخ ،اٌىزت اٌّزشعّخ ،األدٌخ ،اٌٛصبئك ٚاٌّخطٛؽبد.....

وّب ِ٘ٛ ٛػؼ ف ٟدٌ ً١اٌغبِؼخ اٌزٕ٠ ٟزّ ٟئٌٙ١ب اٌجبؽش.
 -6ػذو دلخ كزبثخ اسًبء انًؤنفِ ٍٛضال ِشح ثبالسُ االٚي ِٚشح ثبسُ
اٌضبٔٚ ٟاؽ١بٔب ٠ش١ش فِ ٟزٓ اٌجؾش ثبالسُ االٚي ٚف ٟلبئّخ اٌّظبدس

ثبالسُ االخ١ش ِضال ٠ىزت ف ٟاٌشسبٌخ ) ( Asma. R. 2019صُ ٠ىزت
ف ٟلبئّخ اٌّشاعغ )) Raies . A. 2019

•  -7ال یراعي الباحث ترقیم الصفحات بشكل دقیق ،وال ٌتأكد من
تطابقها مع الفهارس ،وال ٌتأكد أٌضا من تطابق الهوامش مع أرقامها.
 - 8ال یراعي الباحث التوازن في عدد صفحات كل فصل ،فال ٌنبغً أن
ٌكون عدد صفحات فصل ما على تسعة صفحات ،بٌنما ٌكون عدد
صفحات فصل آخر تسعون صفحة ،فٌجب أن ٌكون الفارق قلٌل نسبٌا.

 -9ال یراعي الباحث التوازن في عدد مباحث كل فصل ،فنجد فصل
ٌحتوي على مبحثٌن وفصل آخر ٌحتوي على ستة مباحث.

 -10ال ٚفظم انجبحش كم فظم ف ٙانزسبنخ ف ٙطفحّ جذٚذح .ال ٠ؼغ
ف ٟثذا٠خ وً فظً ٚسلخ فبطٍخ ِىزٛة ػٍٙ١ب ثبٌخؾ اٌؼش٠غ وٍّخ
‘اٌفظً األٚي’ أ ٚاٌضبٔ٘ٚ ،ٟىزا.

•  -11ال ٚسزخذو انجبحش انخؾ األسٕد ف ٟعّ١غ اٌؼٕب ٓ٠ٚاٌشئ١سخ
ٚاٌفشػ١خ ف ٟسسبئً اٌذساسبد اٌؼٍ١ب.

• ٚ -12زلى انجبحش طفحخ اٌغالف ٚطفؾخ رٛل١ؼبد ٌغٕخ اٌّؾىّ،ٓ١
ٚطفؾبد اإل٘ذاء اٌشىش ٚطفؾخ اٌٍّخض  ٚاٌّالؽك .... ٚ

•  -13االطالة غیر المبررة و كتابة تعابٌر مبالغ فٌها فً صفخات
الشكر و االهداء.
 -14استخدام الكالم العام واألسالٌب اإلنشائٌة العاطفٌة.

 -15كتابة عبارات فضفاضة بال قیاس كان تقول شهدت المملكة
انتعاشا اقتصادٌا كبٌرا فً السنوات االخٌرة دون ذكرنسبة النمو
االقتصادي .واالصح ان تستخدمً كلمات محددة المعنى ،محكمة
الصٌاغة ،مبنٌة على حقائق و ارقام.

 - 4مناقشة الرساةل

•  -1كٍ أصُبء انًُبلشخ ٔاصمب يٍ َفسك,ػبلال ِزضٔب ً ال رٛٙي االِٛس
اٌجس١طخ  ٚال رسزٙزش  ٚرسز ٓ١ٙثبالِٛس اٌّّٙخ

•  -2ال رخطأ َفسك  ٚال رؼزشف ثبٌخطأ اال ارا رج ٓ١رٌه فؼال ٚثبعّبع
االغٍج١خ

 -3ال رسزع إنٗ رخطئخ انًُبلش اٚإٌبلذ ،ثً لً ال اػزمذٚٚ ،ػؼ ِب
رشاٖ طٛاثًب ثذٌٚ ً١اروش سأ٠ه ثأدة ٚاؽزشاَ ٚثذ ْٚرؼظت

 -4هصاحئ و توصيات

 -1ػذو االَغالق ػهٗ انذاد ٚاالٔفزبػ ػٍ ٝأػّبي اٌٛسشبد

ٚاٌّإرّشاد ٚاٌزٛاطً ِغ األسبرزح ٌّؼشفخ آسائ ،ُٙػالٚح ػٍ ٝأُٔٙ
لذ ٠ىِٛ٠ ْٛٔٛب ػّٓ لبئّخ إٌّبلشٌٍ ٓ١شسبٌخ.
 -2ػزٔرح انزٕاطم انذائى يغ انًشزف ٌّؼشفخ ِذ ٜسالِخ
اٌطش٠ك اٌّزخزح أصٕبء فزشح اٌجؾش.

 -3اخزبر انًٕػٕع انذ٘ ُٚبست يٕٛنك ٚسغجزه اٌخبطخ اٌذوزٛساٖ
٠سزغشق ٚلزب ً ؽ٠ٛالً ٠ؾزبط ف ٗ١اٌجبؽش ِغ اٌظجش ئٌ ٝاٌشغجخ اٌشٚؽ١خ
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 -4احزص ػهٗ أٌ رخزبر ف ٙانًبجسزٛز يٕػٕػب ً ًٚكٍ االسزفبدح يُّ فٟ
اٌذوزٛساٖ ؽشطب ً ػٍ ٝاٌٛلذ ثؾ١ش رى ْٛاٌّبدح اٌؼٍّ١خ ف ٟاٌّبعسز١ش رغطٟ
عضءاً وج١شاً ِٓ سسبٌزه ف ٟاٌذوزٛساٖ
 -5ال رمزظز ف ٙاالسزشبرح ػهٗ يٍ كبٌ داخم انمسى ثً ؽبٚي االرظبي
ثىض١ش ِٓ أً٘ االخزظبص ؽز ٝخبسط ثٍذن
 -6اػًم ثمبػذح لهٛم دائى خٛز يٍ كضٛز يُمطغ ثّؼٕ ٝأٔه ال رذع ِٛ٠ب ً ّ٠ش
ػٍ١ه ثذ ْٚوزبثخ أ ٚرم١١ذ

 -7خشٌ ػًهك ف ٙايبكٍ يزؼذدح (عٙبص  ٚلشص طٍت .....ٚ

). .....ٚ google drive

 -8اسزفذ يٍ انًشزف ٔ خذ ثُظبئحّ ف ٛٙأوضش ئؽبؽخ ِٕه ِٓ
إٌبؽ١خ اٌؼٍّ١خ  ٚإٌّٙغ١خ ٘ٚزا ال ٠ؼٕ ٟاٌزسٍ ُ١اٌزبَ ثً ّ٠ىٓ ِٕبلشزٗ
ف١جٌ ٓ١ه اٌخطأ أ٠ ٚمزٕغ ٘ ٛثٛعٙخ ٔظشن .

 -9ال ركزت إال يب رؼزف ٔ ركٌٕ يزبكذا يُّ ِ ٚزمٕب ٌٗ  ٚوً ِب فٗ١

شه فزبوذ ِٕٗ ع١ذا ا ٚفبسزجؼذٖ

 -10االنزشاو ثذنٛم انجبيؼخ ٔيزاجؼخ ثؼغ األثحبس انز ٙرى َشزْب نُفس
انجبيؼخ.

 -11ال رسهى انزسبنخ َٓبئٛب ً اال ثؼذ يزاجؼزٓب ػذح يزاد ٚرظؾ١ؼ األخطبء
اٌّطجؼ١خ ثٕفسه ٚػٓ ؽش٠ك ػشػٙب ػٍ ٝاالخشٌ ٓ٠مشاءرٙب ٚرظؾ١ؾٙب.

 ٔ -12اخٛزا اثزؼذ ػٍ كضزح انشكٕٖ ِٓ اٌظؼٛثبد اٌز ٟرٛاعٙه ٚ
اسزجذٌٙب ثبالسزؼبٔخ ثبهلل ٚاٌظجش ٚاٌؼًّ اٌغبد فؼالط اٌّشبوً ثؾٍٙب ١ٌ ٚس
ثشىٛا٘ب.

هذا و هلل امحلد و الكربايء و صىل هللا عىل خامت الاهبياء

وفقنك هللا وسددمك وأعاننك.

