
 كّفّة ك تابة مقتصح 
 مشصوع التزصج؟ 

 غفاف مػٍض غبسالمجّس / إغساد و تقسِم د 



 غواضص المداضصة

 لماذا هك تب المقتصح؟ 

  علٍب المفضل لك تاب ة المقتصح
أ

 ما ال

  مػاِّص ِجب مصاغاتٌا فُ ك تابة المقتصح 

 قظ ام  مكٍهات  المقتصح / اأ
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 لماذا هك تب المقتصح؟

 بفكصة ما قبل توفّشًا بالفػل لإلقواع. 

  ولُتطٍر  .لتوفّش فكصة ما اأ

 َهظصة شاملةالدطٍل غل. 

  َراء الػمل غل
آ

 .تػارضخٍل الفكصة قبل الزٍض فٌّا جم ظٌٍر تبادل ال

 ًم
أ

ِ ة ل غمال الظابق ة دراع ة مبساأ
أ

ا غلَ فكصتُال جًّص
أ

 و مسى تا
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علٍب المفضل لك تاب ة المقتصح ؟
أ

 ما ال

  جّصى اإلقو اع
أ

 بفٍائسى و تا

  و البدث الظؤال 

   الداج ة ليربطي بالٍاقع و مسى. 
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 مػاِّص ِجب مصاغاتٌا فُ ك تابة المقتصح 

 (.التصابط)مدتٍِات التقصِص  توظّم 

مدتٍِات التقصِص شمٍلّة. 

ٍح  .فُ الػصض والِجاز الٍض

الغمال الظابقةمسى اإلعتشٌاد ب. 
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6                                    
             
قظ ام            

أ
    المقتصح مكٍهات  / ا

 (الصئّظّة)ضفدة الػوٍان 

 س الطفدة ِدتٍي  :راأ

 اعم الكلّة و القظم بالػصبُ ِمّوً ا 

 اعم الكلّة و القظم باإلهجلّضي ِظ اًرا 

  (ِك تب غلَ عطصِن, واضدً ا, مزتطصا)غوٍان البدث 

  هي مقتصح مشصوع تزصج مقسم للقظم
أ

 .غبارة تٍخُ با

 ُاعم الطالب و رقمي الجامػ 

 ُعتاذ, دك تٍر )اعم المشصف و لقب ي الصعم  .دون مبالغة( اأ

 (شٌص و عو ة)تارِذ تقسِمي 



 جسول المدتٍِات

 رقام الطفدات
أ

 ِضم كاف ة مدتٍِات المقتصح با

 ِتم إهشاءى بشكل تلقائُ باعتزسام إمكاهّاتMsword 

 جالث مظتٍِات غوس الداج ة 
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Table of Contents 



 
 

      Abstract       ملزص المقتصح 

 
               

            

 ضفدة مظتقلة 

  ارتطار لكامل المقتصح بشكص: 

 من المشصوع ( الصئّط)الٌسف الػام 

الوتّجة المتٍقػة بػس توفّشى   

  ِفضل ان ِك تب بػس الهتٌاء من ك تابة كامل المقتصح. 

  ل ِتػسى جالث قطع(Paragraph.) 

علٍب واضح و عٌل جسا و غبارات مّظصة  اأ

8 



 الملخص
  ةالعربي باللغتين

 و اإلنجليزية

مناسبا للنشر و ال ٌتجاوز صفحة  
 (.  كلمة بحد أقصى 500) واحدة 

فٌه وصفا متكامال وواضحا لنشاط 
 .  البحث

فٌه وصف للطرق واألسالٌب التً 
سٌتم اتباعها أثناء القٌام بالبحث 
المقترح، وأن تكون مفٌدة 

لألشخاص اآلخرٌن ممن ٌعملون 
 .  على بحوث ذات عالقة

ٌجب أال ٌحتوي على معلومات 
 .سرٌة، أو غٌر مالئمة
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  Introductionالمقسمة                                                

عبارة عن كلمة قصيرة من معد البحث يقدم فيها بحثه ويوضح •

 العامةأهميته ومدى ارتباطه باألهداف 

 

المقدمة خلفية موجزة عن مشكلة البحث، ومبرراته،  تعطييجب أن •

ومجاله، والظروف التي سينفذ بها المشروع، ووصف النتائج 

 المتوقع الخروج بها
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 المقدمة

 مشكلة البحث

 مبرراته

 مجاله
وصف النتائج 

المتوقع 
 الخروج بها

تحدٌد الجهات 
المستفٌدة من 

نتائج 
 المشروع
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Literature review األدبي    المسح      

 . ًا ٌ كافٌا للمراجع ٌجب أن ٌتضمن هذا الجزء سرًدا تحلٌل

األدبٌة المتعلقة بموضوع البحث بغرض تحدٌد نقاط 

 .الضعف، أو عدم الشمولٌة فٌها
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وبالتالً ٌتم استنباط نطاق 
عمل المشروع البحثً 

بناء على تحدٌد الفجوة فً 
 .األعمال السابقة
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  Research Design منهجية البحث

 

 

 الفرٌق سٌتبعها التً واإلجرائٌة العملٌة الخطوات بها ٌقصد•

 الخطوات، هذه شرح ٌتم حٌث الدراسة تنفٌذ فً البحثً

 على الحكم فً تساعد منطقٌة بطرٌقة وترتٌبها وتحدٌدها

 لتحقٌق ومالءمتها كفاٌتها، ومدى المستخدمة، الطرق مناسبة

   البحث، أهداف

 

14 



منهجية 
 البحث

تحدٌد المشكلة ة آلٌ
 تحدًٌدا دقًٌقا

كٌفٌة جمع المعلومات 
عن هذه المشكلة 
 وأدوات القٌاس

ماهً الفرضٌات أو 
الحلول المقترحة لحل 

 المشكلة

كٌفٌة اختبار صحة 
الحلول المقترحة، 
وآلٌة التوصل إلى 
النتائج التً تدعم 

الفرضٌة المقترحة بما 
 ٌمكن تعمٌمها ونشرها

الطرق البدٌلة، والتً 
من الممكن اتباعها فً 
حال مواجهة عائق 

معٌن فً خطوات تنفٌذ 
 أحد مراحل البحث
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     References   المراجع

 نشر دور فً نشرها تم المذكورة المراجع تكون أن ٌجب

 التقٌد ٌجب كما البحث، بموضوع عالقة ولها معروفة،

 .المراجع سرد عند الكتابة فً المتبعة القٌاسٌة باآللٌة
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 المراجع

مت نشرها يف دور نشر 

 معروفة

هلا عالقة مبوضوع 

 البحث 

جيب التقيد باآللية 

القياسية املتبعة يف 

جمال التخصص عند 

 سرد املراجع



        Time Table           الجسول الضموُ

  
  
 

 عابّع
أ

ِام إلهجاز المشصوع/ تٍضّح الجسول الضموُ بال
أ

 ال

 

 

 

 تٍزِع المٌام 
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 شك ًصا لكم
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