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 لندن -اإلسالمیة الجامعة العالمیة للعلوم 
 الجامعیة تعلیمات كتابة البحوث

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 :التخرج بحثمواصفات 
 

 كلمة) الفھارس غیر محسوبة. 12.000 – 10.000صفحة (بین  50أن یكون في حدود  -1
 .A4یجب أن تكون األوراق المستخدمة في البحث من نوع  -2
 الكتابة تكون على جھة واحدة من الورقة وتكون الجھة األخرى بیضاء. -3
 Traditional Arabic 17حجم : بحیث یكون مقارب إلى حجم الخط یعتمد على نوع الخط -4

 ).13الھوامش تكون أصغر من المتن (و .Simplified Arabic 16أو حجم 
 

 یجب أن تكون كما یلي: (page setup)إعدادات الصفحة  -5
 )3.0( سم3.0 = (Bottom)أسفل    )2.5(سم 2.5 = (Top)أعلى 

 )3.0( سم3.0 =  (Left)الیسار    )3.5( سم3.5 = (Right)الیمین 
 

على ) I, II, III, IV, V( صفحة العنوان باألرقام الرومانیة من یبدأ Page Numberالترقیم  -6
ً في صفحة العنوان،  بدأ ترقیم ی Chapter Oneول األ بدایة الفصلمع وأن یكون مخفیا

 .المعدة آلیاً عن طریق البرنامج باألرقام الدراسةصفحات 
 عاد للطالب.یقبل وسوف یبالید ال  المكتوب بحثالكمبیوتر، وبالطباعة لا -7
 تجلیداً بالستیكیاً. اً مجلدالبحث یرسل  -8
 ).emailعن طریق البرید االلكتروني ( البحثرسل نسخة من ت -9

ً ....) وثم إلى المباحث من الفصول إ الدراسةتفرع ت -10 لى الفروع أو (محاور: أوالً، ثانیا
 والعناوین تكون مرقمة.

  
  ھیكلیةال

 Page title  صفحة العنوان (الغالف)

 Abstract     ملخص

 Dedication     االھداء

 Acknowledgements    شكر وتقدیر
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 Table of Contents (فھرس) الدراسةقائمة محتویات 

 

 Chapter 1: Introduction يتمھیدال اإلطارالفصل األول: 

 Chapter 2: Literature Review اإلطار النظري الفصل الثاني:

  Chapter 3: Methodology منھجيال طاراإلالفصل الثالث: 
بھا عمل میداني أو الدراسة كانت في حال یتم إعداده المیداني أو التجریبي) ھذا الفصل  الفصل(أو یسمي 

 وغالباً ما یستبعد في الدراسات التاریخیة أو االستقرائیة.(البحوث الوصفیة والتجریبیة) تجریبي 

 

 Chapter 4: Results توصیاتالفصل الرابع: النتائج وال

 Bibliography  والمراجع  المصادر قائمة

 
: قد یتغیر ھیكل الدراسة وفصولھا في بعض الدراسات والبحوث العتبارات متعلقة مالحظة
 .ضوع الدراسة والمنھج المتبع فیھابمو

 
 صفحة العنوان (الغالف):  -1

ویجب أن یكون في وسط  الدراسةتبدأ ھذه الصفحة في االعلى اسم الجامعة واسفلھ عنوان 
 Capitalباللغة اإلنكلیزیة فیجب أن یُكتب العنوان بالحروف الكبیرة  دراسةال تالصفحة، وإن كان

letters ثم یترك فراغالبكالوریوس، بحث فصلي...لنیل شھادة  تخرج، ثم یذكر (بحث ،( ً ویكتب  ا
 .وسنة التخرجویذكر الكلیة واسم الجامعة  وأسفلھاسم الطالب في وسط الصفحة 

 :Abstractملخص  -2
ً بو صفحتین وفي حدود صفحة أ ن تحتوي الدراسة على ملخص في بدایتھایجب أ اللغة ملخصا

والوسائل  اھوأھدافالدراسة یتضمن كافة النقاط الرئیسیة من أھمیة ، والرسالةفي نھایة اإلنجلیزیة 
 العلمیة المتبعة مع عرض محاور النقاش األساسیة مع ذكر النتائج والتوصیات.

 االھداء:  -3
اختیاري. ویھدي الطالب بحثھ إلى » االھداء«لَمن یشاء، وھذا  الدراسةیمكن للطالب أن یھدي 
 أن یعبّر عن ذلك ببساطة ووضوح. علىَمن یدین لھم بالجمیل، 

 شكر وتقدیر:  -4
من أشخاص ومؤسسات دون  الدراسةیشكر الطالب (الباحث) كل َمن ساعده وساھم في انجاز 

ة زمیل دراس –المرشد  –المبالغة في ذلك، ومن الممكن ذكر األشخاص التالیة أسمائھم: المشرف 
 األھل. –البروفیسور  –
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 : Table of Contentsجدول المحتویات (فھرس)  -5
ً مع متن  جدول المحتویات یجب أن یتطابق ، حیث یوضع فیھ جمیع محتویات الدراسةتماما

بدءاً من الملخص واالھداء والشكر وقائمة األشكال والجداول والمقدمة ثم الفصول  الدراسة
والمراجع والمالحق إن وجدت، والعناوین الرئیسیة والفرعیة، ویترك سطر بین محتویات كل 

 فصل وآخر.

  يمھیدالت اإلطارالفصل األول:  -6
 ا الفصل یتضمن التالي:ھذ

و النظري المتعلق بمشكلة : یعرض الباحث موجزاً للتطور التاریخي أخلفیة الدراسة §
، وخلفیتھا، والباعث على اختیارھا، وأھمیة دراستھا... الخ. مستفیداً من الدراسة

الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع نفسھ والمعلومات والمعطیات التي تؤكد وجود 
وأن دراستھا سوف تساھم في إضافة جدیدة  أو وجود ظاھرة بحاجة للدراسة. مشكلة

إلى المعرفة العلمیة وقد تقدم حلول واقتراحات وتوصیات تسھم في حل المشكلة، أو 
 بعبارة أخرى تسھم في دراسة الواقع وتطویره.

ى ل، ع: عرض مشكلة محددة للدراسة التي سیتم بحثھا من قبل الباحثالدراسةمشكلة  §
 .أن تصاغ في شكل عبارة تقدیریة أو في شكل تساؤل

: یطرح الباحث مجموعة من التساؤالت منبثقة من مشكلة الدراسة، تساؤالت الدراسة §
 وغالباً ما تشكل ھذه التساؤالت المحاور الرئیسیة للدراسة. 

 (بالنسبة للبحوث التجریبیة). فرضیات الدراسة §
العام من دراستھ، وقد یتفرع من الھدف العام  الھدف: یتناول الباحث أھداف الدراسة §

 .مجموعة من األھداف البحثیة تعكس بصوره واضحة تساؤالت الدراسة
على الباحث تحدید حدود الدراسة، خاصة تلك التي ال یحددھا العنوان، : الدراسةحدود  §

 إذ تساعد حدود الدراسة في التركیز على تحقیق أھداف الدراسة وتجنب التعمیم، ومن
 ، جغرافیة، مجتمعیة، موضوعیة) زمانیة، مكانیةالممكن أن تكون الحدود (

 .لباحث بتعریف المصطلحات الرئیسیة: یقوم االتعاریف §
 

 الدراسات السابقة:  –

الباحث یختار من الدراسات السابقة ما لھ صلة بموضوع دراستھ فقط، وھي متوفرة في الرسائل 
، والبحوث المنشورة الدوریات العلمیة المحكمة، والمجالت و(الماجستیر، الدكتوراه) الجامعیة
أما الكتب فال تدخل في ھذا  .ومراكز االبحاث الجامعاتع االنترنت العلمیة المعتمدة كفي مواق

 .المضمار، ولكن یمكن االستفادة منھا في ثنایا الدراسة

مل على الدراسات التي سبقتھا. ویربط الباحث یبدأ الباحث في الدراسات األحدث ألنھا تش
الدراسات السابقة بموضوع دراستھ ویستعرض عنوان الدراسة واألھداف والنتائج لكل دراسة 

، وما الفرق بینھا وبین بحثھ؟ وبماذا یمتاز من الدراسات السابقة، ویعقب الباحث على كل دراسة
 .بحثھ عن باقي الدراسات
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النظري للدراسة، ضمن المحاور الرئیسیة، ولكن  اإلطاریفضل وضع الدراسات السابقة في ثنایا 
دراسة ھمیة الالتمھیدي وذلك لتوضیح أ اإلطارمكن وضعھا ضمن یما یتطلبھ سیاق الدراسة وفق 

 مقارنة بما قدمتھ الدراسات السابقة.

 
 : النظري اإلطارالفصل الثاني:  -7

النظري یجب أن یتضمن الخلفیة  واإلطاروتفریعاتھ ومفرداتھ  الدراسةویتضمن شرح مضمون 
النظریة للدراسة وما تشتمل علیھ من مفاھیم ونظریات وأفكار مدعمة بمصادر موثقة. ویحتوي 
ً على عناوین رئیسیة وتقسم ھذه العناوین إلى عناوین فرعیة حسب  اإلطار النظري غالبا

 الموضوع.

ستخدم المنھج التاریخي أو المنھج االستقرائي؛ قد یستبدل ھذا الفصل في بعض الدراسات التي ت
 وفق سیاق الدراسة ومحاورھا.بفصول نظریة 

 
 أو یسمي (اإلطار المیداني أو التجریبي). للدراسة المنھجي اإلطارالفصل الثالث:  -8

 تجریبيسبقت اإلشارة إلى ھذا الفصل یتم إعداده في حال كانت الدراسة بھا عمل میداني أو 
 (البحوث الوصفیة والتجریبیة) وغالباً ما یستبعد في الدراسات التاریخیة أو االستقرائیة.

 یقوم الباحث في ھذا الفصل بتبیان التالي:

 .الدراسةماذا سیعمل الباحث إلنجاز بحثھ واإلجابة عل التساؤالت المطروحة في  -أ

یبي ھل یتبع المنھج الوصفي أو التجر –المنھج أي تحدید – تحدید المنھجیة المتبعة في الدراسة -ب
 ... الخ مع ذكر السبب.

(استبیان، مقیاس، مالحظة، اإلشارة إلى إجراءات الدراسة العملیة مثل: تصمیم أداة الدراسة  -ج
 الدراسةتمع مج، تحدید الصدق والثبات لالستبیان أو المقیاسمن تحقیق الكیفیة ، الخ) ...مقابلة

تطبیق أداة الدراسة، التحلیل االحصائي والبیاني، تحلیل نتائج الدراسة وربطھا  ،العینةاختیار 
 بتساؤالتھا وفروضھا.

 

 Results التوصیاتالفصل الرابع: النتائج و -9
النتائج: في ھذا الفصل یعرض الباحث النتائج التي توصل إلیھا من خالل بحثھ وذلك بعرض 

ت التي فیھا یتم اإلجابة على التساؤالو ،لھ للبیاناتتقاریر عن معلومات حقیقیة مبنیة على تحلی
 .طرحھا الباحث من خالل قبولھ أو رفضھ لتلك الفروض التي سبق وأن وضعھا الباحث

  والتوصیات من قبل الباحث.المقترحة یتم ذكر الحلول  ثم :لتوصیاتا
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 المصادر والمراجع:  -10
ً یكون  الدراسةقائمة المصادر الموجودة في آخر  ترتیب ً  ھجائیا ة فق القواعد المرفق، وأو أبجدیا

 في نھایة ھذه المذكرة. 

 
  الھوامش: -11

ع مھو موضح في القواعد المرفقة،  لى المراجع، أسفل الصفحة كمالإلشارة إتستخدم الھوامش 
 المؤلف ورقم الصفحة مع وفي حال تكرار ذكر المصدر فیكفي كتابة اسم ،مكانیة االختصارإ
 كالتالي:و المصدر نفسھ، مصدر سابق أشارة إلى أنھ اإل

 .بیروت –ء دار األضوا ،، الطبعة الثالثة78/ ص 5ج ،فروع الكافي ).1985. (الكلیني، محمد بن یعقوب -1
 .66، (نفس المصدر) صالكلیني -2

 كذلك تستخدم الھوامش احیاناً لتوضیح بعض األمور التي ال یمكن توضیحھا في سیاق المتن.

 
 فصول الدراسة: مالحظات بخصوص •

الھیكل العام للدراسة وفصولھا قد تتغیر وفق سیاق الدراسة وموضوعھا، یرجى مالحظة أن 
وخاصة عند استخدام المنھج التاریخي أو المنھج االستقرائي أو االستنباطي... ما شابھ ذلك من 
بحوث نظریة، حیث یتحول اإلطار النظري إلى فصول وفق المحاور التي تحددھا مشكلة الدراسة 

 وتساؤالتھا. 

 مثال:

د الصفحات األولیة: صفحة العنوان والملخص واالھداء ...الخ؛ تأتي الفصول على النحو بع
 التالي:

 .يمھیداإلطار التاألول: الفصل 

 .ول من الدراسةاأل یأتي بعنوان المحورالفصل الثاني: 

 .... وھكذامن الدراسة الثانيیأتي بعنوان المحور : الفصل الثالث

یر جداً اص بالنتائج والتوصیات قصوالتوصیات (في حال جاء الفصل الخ: النتائج الفصل الرابع
 خاتمة البحث: النتائج والتوصیات)یكفي عنونتھ تحت عنوان (
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 .ة ضمن متطلبات المقررات الجامعیةالبحوث الفصلیة أو القصیرة المعدّ موصفات  •

نفس ب عیةحبذا أن تكون البحوث الفصلیة أو القصیرة المعدة ضمن متطلبات المقررات الجام
إلى جنب صفحة العنوان وقائمة المصادر -االختصار، ویمكن إمكانیة الطریقة السابقة مع 

 أن یقتصر الطالب في بحثھ على ثالث جوانب رئیسیة في البحث ھي: -والمراجع 

 

  المقدمة: -

الھدف و، أھمیتھولھذا الموضوع وأسباب اختیاره أو إشكالیتھ،  البحثموضوع خلفیة  فیھا یحدد
ثم یعرض الطریقة التي سوف یتناول فیھا ھذا الموضوع أو ھذه المشكلة عبر عرض االلیة منھ، 

من أن ذلك سوف یكون ضمن السیاق التأكید مع والمنھج وأھم المحاور التي سوف یدرسھا، 
وقد تقدم  ،تساھم في إضافة جدیدة إلى المعرفة العلمیةكفیل بالوصول إلى نتائج أو استنتاجات قد 

حلول واقتراحات وتوصیات تسھم في حل المشكلة، أو بعبارة أخرى تسھم في دراسة الواقع 
 وتطویره.

 البحث الرئیسیة:  محاور -

یتماشى مع موضوع الدراسة  یعرض فیھا المحاور الرئیسیة للموضوع بتسلسل منطقي
والمراجع والدراسات مع مراعاة التفریعات في كل محمور، مستفیداً من المصادر  ومشكلتھا،

ه علمیة بصورالسابقة التي تناولت الموضوع نفسھ، وعرض وجھات النظر المختلفة ومناقشتھا 
 مشكلة.تنتھي بوضع استنتاجات تساھم في معالجة الموضوع أو ال

 خاتمة البحث:  -

تي توصل ھم النتائج العلمیة الویعرض أ الخالصة التي توصل لھا في بحثھیشیر فیھا الباحث إلى 
ومدى تحقق الھدف من إعداد البحث، مع إمكانیة اإلشارة الى توصیات الباحث في ذات إلیھا 

 الموضوع إن وجدت.

 


