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 معرفة في التعمق أنه على البحث تعريف يمكننا

 بهدف ، الحقيقة عن والبحث موضوع أي

 إغناء في يساهم منظم بأسلوب وعرضها اكتشافها

  .معلوماتنا

  

 البحث تعريف



 البحوث أنـواع

  البحوث من مستويات ثالثة هناك

وهي  (البكالوريوس )بحوث قصيرة على مستوى الدراسة الجامعية األولى . 1

أن يتعمق الباحث في هو هدفها  Term Paperما يطلق عليها عادة عبارة 

يتدرب على ، وأن وليس الحصول على معلومات جديدة ، دراسة موضوع معين

الوصول و تحليلها، ثم استخدام مصادر المعلومات المطبوعة وغير المطبوعة 

 .  صفحة  40-– 10عادة يكون هذا البحث قصيراً من . إلى نتائج 

 Master Thesisبحوث متقدمة على مستوى رسالة الماجستير وتسمى . 2

عبارة عن بحث طويل نوعاً ما يساهم في إضافة شيء جديد في موضوع وهي 

 .  االختصاص 

 Doctoral Dissertationبحوث متقدمة على مستوى رسالة الدكتوراه . 3

يشترط به أن يكون جديداً وأصيالً . بحث شامل ومتكامل لنيل درجة جامعيةوهو 

 . .  وأن يساهم في إضافة شيئ جديد للعلم



البحث كتابة  خطوات  

 البحثموضوع اختيار -1

هذه الخطوة تعد قد يكتشف الطالب المبتدئ في البحث أن  

مبدئيا يكون الباحث حرا في . أشد الخطوات صعوبة

اختيار أي موضوع ودراسته حسب المنهج الذي يبدو له 

أكثر مالءمة لإلجابة عن جميع األسئلة التي تخطر على 

  .باله

يجب على الباحث أن يفكر مليا في اختيار العناصر ولذلك 

موضوع البحث، : وهيمبادئ أساسية للبحث التي تعتبر 

، ومنهج البحث، للبحث( أو النظري)اإلطار المرجعي 

  .وصياغة اإلشكالية



  : والمراجع المصادر عن البحث -2

 

 

ال بد من تجميع المراجع الضرورية قبل كتابة أي بحث 

إذ ال فائدة من موضوع جيد ليس له . والكافية عن الموضوع 

كما أن قراءة المراجع المتاحة ضرورية لوضع . مراجع 

 .برنامج القراءات وأخذ المالحظات



 :  تشتمل قائمة المراجع والمصادر على ما يلي

 

 

 

 العامة الموسوعات 

 المتخصصة الموسوعات 

 الدوريات فهارس 

 الكتب 

 الدوريات والصحف الورقية واآللية مقاالت 

اإلنترنت للبحث عن معلومات ومصادر معلومات شبكة 

 .  في غاية األهمية والحداثة



   -:تدوين مصادر المعلومات األساسية . 3

 

يبدأ الباحث باستعمال بطاقات متساوية الحجم ألبحاثه ، هنا 

واحدة لكل نقطة من النقاط الهامة ، يدون بطاقة بتخصيص 

 عليها المعلومات الهامة من الدراسة ، سواء كان ذلك 

 ذكرأو تلخيص األفكار مع ( ب)عن طريق أالقتباس ( أ)

عنوان الكتاب أو المقال ، اسم المؤلف : باستمرار أي المصدر 

 .النشرالناشر وبيانات النشر وسنة ،  والصفحة، 



 -:وتنظيم األفكار تجميع -4

 

بعد تجميع ما يكفي من المعلومات حول موضوع البحث ، يتم  

بعد ذلك . ترتيب بطاقات البحث حسب تسلسل األفكار الرئيسة

يصبح الباحث ملماً نوعاً ما بنواحي موضوعه وبناًء عليه يضع 

خطة أو هيكالً عاماً مؤقتاً لبحثه، يراعي فيه الترتيب المنطقي 

المتسلسل والترابط بين أجزائه ويختار له عنواناً مختصراً 

 ً  .  واضحا



 أجزاء البحث الرئيسة 

 :المقدمة• 

وهي الباب الرئيسي الذي ندخل منه إلى صلب الموضوع ، وتتضمن 

 :النقاط التالية وتشمل ما يلي 

 مدخل البحث . 1

وهو تقديم عام لموضوع الدراسة والظروف التي أدت إلى اهتمام 

 .الباحث بمشكلة البحث والدوافع التي حفزته إلى إجراء الدراسة 



 الهدف من إجراء البحث . 2

وفي هذا الجزء يذكر الباحث الغاية التي من اجلها قام ببحثه والنتائج 

 التي يطمح أن يتوصل إليها 

 مشكلة البحث . 3

ويذكر الباحث هنا مشكلة البحث بشكل واضح وموجز بحيث تتكون لدى 

القارئ فكرة محدودة ودقيقة حول الموضوع الذي يرغب الباحث في 

 .معالجته 

 فرضية البحث . 4

فيها الباحث بتقديم تصور مبدئي مقترحا فيه تفسيره لمشكلة البحث يقوم 

. 

5 



 بعاد البحث ومحدداتهأ . 5

 التيوهي عبارة عن تحديد عمق الدراسة ودرجة شمولها والجوانب 

 

سيغطيها البحث وكذلك العوامل المحددة والتي قد تفرض عليه إغفال  

بعض جوانب المشكلة كعنصر الزمن والمال أو ندرة البيانات 

اإلحصائية أو صعوبة الوصول إلى بعض األفراد الذين سيشملهم البحث 

 منهاج البحث . 6

 وفي هذا الجزء يجب أن يذكر الباحث ما يلي 



 :  طريقةالبحث

 البحثومنها يحدد الباحث األسلوب الذي اعتمده في إجراء 

  

 

 :المحتوى

القسم الرئيسي من أي بحث، ويمثل جوهر الموضوع ألنه وهو 

يحوي القسم األكبر من المعلومات التي جرى عرضها وإعطاء 

 .  الرأي فيها على هيئة فصول أو أبواب

 :الخاتمة

وهي حصيلة البحث وتأتي في آخر البحث، وتجسد النتائج 

 الباحثالنهائية التي توصل إليها 

 :  الجداولقائمة 

 .  إذا تضمن البحث جداول إحصائية



 :المالحق

 . إذا تضمن البحث بعض االستبيانات أو الوثائق الهامة

 

 

 :المراجعقائمة 

واحدة باللغة العربية ، والثانية : الباحث أن يقوم بإعداد قائمتين

باللغة اإلنجليزية، كل على حده، وأن تشتمل هذه القوائم على 

الكتب والمقاالت وأية مصادر أخرى استخدمها عند كتابة 

 .  بحثه

 

 .الفهرس



 وبعدين بقي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟



هي الصفحة األساسية للبحث ، وصحيح أن هذه الواجهة 

الورقة هي األولى في البحث ، ولكن يجب أن يقوم الطالب 

بتصميمها آخر خطوة ، حيث يتم تنسيق ورقة الواجهة لتشمل 

، وفي منتصف الورقة يتم اسم الجامعة واسم القسم والكلية 

بطريقة جميلة ، ومن ثم يتم كتابة  موضوع البحثتخطيط 

، في أسفل الصفحة على اليمين ، اسماء المشتركين في البحث 

 .اسم المشرف أما على جهة اليسار يتم كتابة 

•  

: ومن أهم األمور التي يجب أن تتوافر في بحث التخرج   

 واجهة البحث 





وهي الصفحة التي تلي الواجهة مباشرة ، وتحتوي  

إلى وجميلة تحمل إهداء البحث بسيطة على كلمات 

 العديد من األشخاص ، وهم األهل واألصدقاء، 

 :صفحة االهداء 



الصفحة التالية لصفحة االهداء ، ويكون فيها شكر هي 

جميع المجهودات التي ساعدت الطالب في إنجاز 

المشروع وهم المشرف والجهات األخرى التي تلقى 

 الطالب الدعم منها من مدرسين وغيرهم .

 شكر وتقدير 



قاموس للمختصرات المذكورة في البحث ، مع تشمل 

كتابة فك االختصار الموجود فيها ، حيث أن القارئ ال 

 .االختصاراتيستطيع فهم هذه 

AAPM: 

RTP: 

ICRU: 

NCR: 

 

 قائمة المختصرات 



الصفحة التي تشمل محتويات البحث ، حيث أن هي 

 .البحث يشمل العديد من الفصول واألبواب 

  

 قائمة المحتويات 



فقط تختص باألبحاث التي تحتوي على الرسوم وهي 

  .واألشكال 

والمخططات قائمة األشكال   



عبارة عن فقرة صغيرة تشمل اختصار لموضوع وهو 

  .البحث الذي تم العمل عليه 

 الخالصة



تشمل على المعلومات الموجودة في البحث ، والتي 

والتي تتناول الحديث عن الموضوع الذي تم الكتابة به 

، ويجب الحرص على استخدام أسلوب بليغ ، 

 وإحتواؤه على الترقيم في نهاية الصفحة

 صفحات البحث 



Structure of the Paper 

1- Title                            8 العنوان- Introduction             المقدمة 

2- Dedicate االهداء                            9- Literature Review 

 ملخص االبحاث السابقة

3- Acknowledgment الشكر               10-Material & Methods 

 االدوات و الطريقة  

4-Appendices المحتويات                    

   
11-Results                        النتائج 

5-Apprevation االختصارات                

     
12- Discussion                المناقشة 

6-Tables& Figures  الجداول و االشكال

     
13-Conculosion                الخالصة 

7-Abstract                          الملخص

     
14- References          المراجع 


