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 :  مقدمة

عيات تفشىىى فيىىرور كورونىىا المسىىتجدح والىى   حىىتم علىىى افىىى  ىىل مىىا يعايشىى  العىىالم مىى  تىىد
الدولىىة إتخىىا  عىىدد مىى  ااجىىرازات ااحتراميىىة شىىملت جميىىا المؤسسىىاتح ومنهىىا المؤسسىىات التعليميىىة 
حيىىىىث توقفىىىىت الدراسىىىىة فىىىىى كىىىىل مىىىى  المىىىىدارر والجامعىىىىاتح واسىىىىتمرار العمليىىىىة التعليميىىىىة ومواجهىىىىة 

الجامعىىات والكليىىات المحاضىىرات والعىىروم التقديميىىة  تممىىة فىىى التعلىىيم فقىىد اتاحىىتىىداعيات هىى   اأ
ق يىىىىعلىىىىى عىىىىدد مىىىى  المنةىىىىات التعليميىىىىة المختلفىىىىةح  وحرةىىىىا مىىىى  ومار  التعلىىىىيم العىىىىالى علىىىىى تحق
علىى المخرجات التعليميىة المسىتهدفة بمىا ال يضىر بةىحة الطىالب وسىالمتهمر فقىد قىرر المجلىر اأ

إجىراز االمتحانىات التحريريىة والشىفوية لغىاز إب 2020/ 18/4عقىد  بتىاري  للجامعات فىى جلسىت  المن
وتسىىتبعد  2020/ 2019التىىك كىىا  مىى  المممىىا عقىىدها فىىك الفةىىل الدراسىىك الثىىانك للعىىام الجىىامعك 

الىىدرجات التىىك كانىىت مقىىرر  لهىىا مىى  المجمىىوع الكلىىك للىىدرجات فىىك كىىل السىىنوات الدراسىىية )المجمىىوع 
بحثيددة  ) موضددوعات (لرسددائل سدداوات الاقددل طدد  إعددداد  االمتحانىىات التراكمىىك(ح ويسىىتبدل بتلىى 

فىك المقىررات التىك كانىت تىدرر فىك هى ا بحدث مرجعدي(  –مشدروع بحثدي  –مقبولة )مقالة بحثية 
 .  و ل  وفقًا لما يقر  كل قسم علمكالفةل

وقد أسفر ه ا القرار ع  العديد م  التساؤالت حول ما يتعلق بالرسائل البحثية موضوعاتها 
وحد  إدار   –وشروط وتفاةيل اعدادها ومعايير تقييمهار  وحرةا م  مركم القيار والتقويم 

واستمرار  فك التعاو  الُمثمر ما الجامعات ومار  التعليم العالى التعليم العالك بمشروعات تطوير 
إعداد ه ا الدليل  م  خاللااجابة ع  ه   التساؤالت فك  المساهمة الضروريكا  م  المةرية 

 بحث مرجعك(.  –مشروع بحثك  –دي العداد وتقييم الرسائل البحثية )مقالة بحثية سترشااال

بالشىكر والتقىدير علىى مىا قىام باعىداد هى ا الىدليل  ويتقدم مركىم القيىار والتقىويم الىى كىل مى 
 .ه ا الدليل  العداد فى م  خبر  ومجهود قدمو 

 



 

 
 تطوير التعليم العالى مشروعات وحدة إدارة

 

 

5 
 

 :أهداف الدليلأوال: 

 توضيح كل مما يلى: يهدف الدليل الى

 م  حيث المفهومح واأنواعح وطريقة الكتابةح ومعايير التقييم. المقالة البحثية -
 م  حيث المفهومح واأنواعح وطريقة الكتابةح ومعايير التقييم.المشروع البحثى  -
 م  حيث المفهومح واأنواعح وطريقة الكتابةح ومعايير التقييم. البحث المرجعى -
 كتابة المقالة البحثية والمشروع البحثى والبحث المرجعى.إرشادات عامة ينبغى إتباعها فى  -

 المقالة البحثية: ثاايا

 .مفهوم المقالة البحثية -1

م مسىاهمتها يوتقيى اأةىليةحتقىدم نتىائا البحىوث تستند المقىاالت البحثيىة إلىى تجربىة أو دراسىةح و 
 ويتم نشرها فك مجلة علمية مراجعة.  معي حفك مجال 

   البحثية:أاواع المقاالت -2

اأنىىواع التاليىىة ر بحىىث أةىىلك ح مقىىاالت مراجعىىة ح تقىىارير أو رسىىائل تشىىمل المقىىاالت البحثيىىة علىىى 
 قةير  ح دراسات حالة ح منهجيات.

 البحث اأةلك: -أ

المجىىىالت المسىىتخدمة لنشىىىر تقىىارير كاملىىىة عىى  البيانىىىات مىىى  فىىى هىىو النىىىوع اأكثىىر شىىىيوًعا 
علىى المجلىةح  داً مقىال فقىط ح اعتمىاأو  أو بحىثقىال بحثىك البحث. قد يطلق علي  مقىال أةىلك أو م

 مناقشة.للتائا ح وأقسام منهجية المقال البحثى ح والنيتضم  مقدمة كاملة ح و 

 تقارير أو رسائل قةير : -ب
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تقىىد المحىىررو  تنقىىل هىى   اأوراق تقىىارير مىىوجم  عىى  البيانىىات مىى  البحىىوث اأةىىلية التىىك يع
مميىد مى  البحىث هم لللعديىد مى  البىاحثي  ح والتىك مى  المحتمىل أ  تحفىم اهتمىام أنها سىتكو  مثيىر  ال

التىى تتغيىر تخةةىات عاليىة التنافسىية أو وتفيىد فىى الفك هى ا المجىال. ن ىًرا أنهىا قةىير  نسىبًيا ح 
بعىىىم التفاةىىىيل  تشىىىملح لىىى ل  قىىىد ال لعىىىدد الكلمىىىاتحىىىدود ةىىىارمة  بسىىىرعةح  بالًبىىىا مىىىا يكىىىو  لهىىىا

ًا أيضىىى اً كاملىىىة. تسىىمى هىىى   اأوراق أحيانىىى التجريبيىىة حتىىىى يكتىىىب المؤلفىىىو  مخطوطىىة بحثيىىىة أةىىىلية
 اتةاالت قةير .

 مقاالت المراجعة: - -جى

 رؤيىىىة حىىىول أحىىىدمقىىىاالت المراجعىىىة ملخًةىىىا شىىىاماًل للبحىىىث حىىىول موضىىىوع معىىىي  ح التقىىىدم 
فىىك تخةىىي معىىي  بعىىد دعىىو  مىى  محىىرري  المتخةةىىو  وأيىى  يتجىى . بالًبىىا مىىا يكتبهىىا تالمجىىاال

إحىىد  المجىىالت. بالًبىىا مىىا تىىتم قىىراز  المراجعىىات علىىى نطىىاق واسىىا )علىىى سىىبيل المثىىال ح مىى  قبىىل 
الباحثي  ال ي  يبحثو  ع  مقدمة كاملة للحقل( ويتم االستشهاد بها بشىد . تشىير المراجعىات بشىكل 

 مقالة بحث أساسية. 100شائا إلى حوالك 

 لة:دراسات الحا -د

تشير ه   المقاالت إلى حاالت محدد  ل واهر مثيىر  لالهتمىام. الهىدف مى  دراسىات الحالىة 
 باحتمال حدوث  اهر  معينة. والمجتما هو توعية الباحثي  اآلخري  

 المنهجيات:   -هى 

تقدم ه   المقاالت طريقة تجريبية جديد  أو اختبىار أو إجىراز. قىد تكىو  الطريقىة الموضىحة 
يمكىى   مقدمىىةجديىىد  تماًمىىا ح أو قىىد تقىىدم نسىىخة أفضىىل مىى  طريقىىة حاليىىة. يجىىب أ  تةىىف المقالىىة 

 .م  بيانات ومعلومات فيما هو متاح حالًيا اإثباته
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 البحثية: طريقة كتابة المقالة-3
 : استيفاءالمكواات ت التالية و الخطوامراعاة 

 العنوا  -
 المستخلي  -
قنىىىاع القىىىار  بىىى   المقالىىىة البىىىدز بمقدمىىىة توضىىىح ف - يهىىىا أهميىىىة الموضىىىوع ودواعىىىى كتابتىىى ح وان

 تستحق القراز .
 الخلفية  ات الةلة بموضوع المقالة البحثية.يكتاية تقديم ال -
 تقديم معلومات مفيد  و ات ةلة فقط. -
م الرئيسك م  البحث مثل إثبات ن ريىة توضيح أهمية المقالة البحثية وب  يتم تحديد الغر  -

 أو المساهمة فك تطوير المعرفة فك مجال أو دراسة  أدا  لبناز المعرفة وتسهيل التعلم. 
 تحديد المنهجية المستخدمة. -
 عناةر الموضوع.و  مت  عرم -
 محاولة تجنب الكليشيهات. -
 .النتائا وتفسيرها -
 المراجا التك تم الرجوع إليها. -

 المقالة البحثية : معايير تقييم  -4

  وسىىىالمة كىىىل عنةىىىر مىىىى   كىىىىد مىىى  جىىىودينبغىىىك أ  يتلتقيىىىيم المقالىىىة البحثيىىىة فىىىإ  المقىىىيم 
والمسىىىتخلي يوضىىىح بشىىىكل ملخىىىي المقالىىىة مناسىىىب ويعبىىىر عىىى  محتواهىىىاح  عنىىىوا عناةىىىرالمقال :

والمىىت  يحتىىو  علىىى ح هىىدف المقالىىة وأهميتهىىا وأسىىئلتهاح والمقدمىىة توضىى حوبسىىيط كىىل جوانىىب المقالىىة
ة وحديثىىة والمراجىىا شىىاملقيىىة وتىىم تفسىىيرها مىى  قبىىل الباحىىثح سىىلة والنتىىائا منطمعلومىىات كافيىىة ومتسل

ة ودقىىة الباحىىث فىىك ومىى  المهىىم قبىىل كىىل  لىى  أ  يت كىىد المقىىيم مىى  أمانىى ومرتبطىىة بموضىىوع المقالىىةح
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والقائمىىىة التاليىىىة تتضىىىم   حويت كىىىد كىىى ل  مىىى  سىىىالمة اللغىىىة المسىىىتخدمة فىىىك المقالىىىة النقىىىل والتوثيىىىقح
ايير المقترحىىة التىىك يمكىى  أعضىىاز هيئىىة التىىدرير اسىىتخدامها فىىك تقيىىيم المقىىاالت مجموعىىة مىى  المعىى

 البحثية التك يقدمها طالبهم.  

 قائمة معايير تقييم المقالة البحثية

 معايير التقييم
 أواًل : الشكل العام ودقة اللغة:

 الشكل العام للمقالة مناسب علميا -
 لغة المقالة دقيقة وتخلو م  اأخطاز  -
 وفقًا للشروط المحدد للقسم العلمك م  عدد الكلمات والةفحات . مقالةالكتابة  -

 ثانيًا : عنوا  المقال :
 يرتبط  بالمقرر ال ي يتم تقييم  -
 ) بقدر المستطاع (  يختلف ع  عناوي  الممالز -
 مختةر وواضح -
 يعبر ع  موضوع المقالة -

 ثالثا : المستخلي:
 يوضح الهدف م  المقالة  -
 لوةول إلى الهدفل التك اتبعها الطالب اجرازاتايوضح ملخي   -
 يوضح أهم النتائا التك تم التوةل إليها  -

 رابعًا : المقدمة :
 توضح الهدف م  المقالة -
 توضح أهمية المقالة واستحقاقها -
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 توضح موضوع المقالة بشكل محدد -
 توضا فك نهايتها السؤال أو اأسئلة البحثية التك ينبغك أ  تجيب عنها المقالة -

 خامسًا: مت  المقالة :
 يحتوي على معلومات مفيد  و ات ةلة بالموضوع -
 تعرم في  اأفكار بوضوح وتسلسل منطقك -
 يعطك معلومات كافية تغطك كل جوانب موضوع المقالة -

 سادسًا : النتائا وتفسيرها:
 النتائا التك تم التوةل إليها منطقية ومتسقة ما ما ورد بمت  المقال -
 النتائا التك تم التوةل إليها تجيب ع  السؤال أو اأسئلة البحثية للمقالة -
 بشكل جيد وبطريقة علمية ةحيحة تم تفسير وتعليل النتائا التك تم التوةل إليها -

 سابعًا : التوثيق والمراجا:
 المراجا كافية وتغطك كل جوانب المقالة -
 المراجا مع مها حديثة  -
 المراجا مرتبطة بجوانب موضوع المقالة -
 تم ااشار  إلى كل المراجا التك تم االقتبار منها -
 للمةادرتم االقتبار بطريقة سليمة دو  تشوي  لألفكار اأةلية  -

 

 Research project المشروع البحثيا: لثثا

م  المهم فهم ما يهىدف المشىروع البحثىك إلىى فهمى   أكاديمكحقبل المضك قدًما فك أي جهد كتابك 
 . كمشروع البحثالم  المهم أيًضا فهم ماهية   ل حوتوثيق . لتحقيق 

 



 

 
 تطوير التعليم العالى مشروعات وحدة إدارة

 

 

10 
 

 مفهوم المشروع البحثى: -1
ة بحىىث منهجىىك تحىىاول ااجابىىة عىى  سىىؤال محىىدد جيىىًدا أو مجموعىىة هىىو معمليىىالمشىىروع البحثىىى 

مىىى  اأسىىىئلة  ات الةىىىلة حىىىول موضىىىوع معىىىي  مىىى  خىىىالل االستكشىىىاف أو التجريىىىب تتطلىىىب جمىىىا 
توثيىىق المعلومىىات الهامىةر وتحليىىل تلىى  البيانىىات / المعلومىات وتفسىىيرهاح وفقًىىا للمنهجيىىات البيانىات و 

 المشروع البحثىكوبالتالك فإ  منية والتخةةات اأكاديمية مح المه المناسبة التك تحددها المجاالت
عملية الكتشاف معرفة جديىد  في   يتم لتقييم ةحة الفرضية أو ااطار التفسيري.م  كما أ  مالبحث

 محعلى مد  جود  تةىميم  وتنفيى   قيمت ... بغم الن ر ع  الموضوع ال ي تتم دراست  ح تعتمد 
 هر  المرةود  وشرحها والتنبؤ بها والسيطر  عليها. هو تحقيق منهجك لوةف ال او 

 شروعات البحثية:مأاواع ال-2
دراسىة  الحالىةحدراسة الىتحكم فىك  الحالةحدراسة م تتضم  المشروعات البحثية أكثر م  نوع مثل

ح أو تحليل البيانات الثانوية مثل تحليل ية مسحدراسة ة عشوائيةح مراقبة مضبوطةح اأتراب ح تجرب
 م.ااحةائكح تحليل المضمو  وهك ا.... فعالية التكلفة أو التحليلالقرار ح تحليل 

 طريقة كتابة المشروع البحثى:-3
ختيار ااد عنالمهم ح ف  سهالً اختيار موضوع جيد قد ال يكو  فإ اختيار موضوع ما ح عند  - أ

يجىب لى ا ف .قىد يحتىاإ إلىى تعىديلوبالتىالى واسًعا جًدا أو ضيًقا جًدا  موضوعالهو القدر  على إدرا  
 .يكفك للعثور على معلومات كافيةر و كو  مثير لالهتماميبما يكفك ل اً مركم الموضوع كو  يأ  

 كتابة ملخي ع  المشروع البحثى. - ب
 فى المجال البحثى. أهمية الموضوع كتابة مقدمة توضح  - ت
 .البحث فى الدراسات السابقة  ات الةلة - ث
تعريفهىا وتوضىىيحها بشىكل كىافث بحيىىث و  حعلىى مشىىكلة مىا التركيىم تحديىد مشىكلة الدراسىىة: - إ

تجنىىىب محاولىىىة التحقيىىىق أو الكتابىىىة عىىى  مشىىىاكل متعىىىدد  أو عىىى  مشىىىاكل مىىىا يمكنىىى  الكتابىىىة عنهىىىا. 
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تكىو  بامضىة ممىا يترتىب عليى  طىرق بحىث بيىر  مشكلة ال وال   يؤد  الى أ طموحة أو مفرطة. 
 .بير ناجحة ةحيحة وم  ثم مقترحات واستنتاجات

 واأسئلة البحثية التى تتضم  العناةر الفرعية للبحث. ىةيابة السؤال البحث - ح
 توضيح أهمية البحث الحالى فى المجال الموضوعى. - خ
 تحديد المنها العلمى واأدوات المستخدمة. - د
 البدز فى تناول الموضوع والعرم لإلجابة على كل سؤال م  اأسئلة البحثية الفرعية. -  
 انتهى إلي  م  مقترحات.وما وتحليلها وتفسيرها عرم لنتائا البحث  - ر
 بحث.مراجا ال - م

لتوليىىد اأفكىىار أو انجىىام  إ ا كىىا  المشىىروع البحثىىى مشىىروع جمىىاعى فهىى ا مفيىىد فريددا العمددل:
سىتخدام عىدد مى  ااسىتراتيجيات كاتقسىيم العمىىل ولكى  البىد مى   مهمىة مىا وتحديىىد لعةىف الى هنك وان

 فك المجموعة.وقبول مستو  االعتماد على اآلخري  ليات سئو اأدوار والم
  

 تقييم المشروع البحثى:-4

المشروع البحثك هو بحث علمك أةلك يتم م  خاللى  محاولىة ااجابىة عى  سىؤال أو مجموعىة مى  
اأسئلة المرتبطىة بموضىوع معىي  أو حىل مشىكلة معينىة فىك مجىال معىي  مى  خىالل االستكشىاف أو 

والملخىىي والمقدمىىة والمشىىكلة التجريىىبم. وعىىاد  مىىا يتضىىم  مجموعىىة مىى  المكونىىات هىىك : العنىىوا  
 والمنهجية والنتائا وتفسيرها والمراجا.

وبعىد  لى    نقىيم أهميىة موضىوع  واسىتحقاق ح ولتقييم المشروع البحثىك فإنى  مى  اأهميىة بمىا كىا  أ
والملخىىىي ومىىىد  دقتىىى  تعبيىىىر  عىىى  الموضىىىوع المىىىراد بحثىىى ح نتطىىىرق إلىىىى العنىىىوا  ومىىىد  جودتىىى  و 

والمقدمىىىة ومىىىد  توضىىىيحها رد مىىى  عناةىىىر أساسىىىية فىىىك المشىىىروعح و واختةىىىار  واشىىىتمال  لكىىىل مىىىا 
والمشكلة البحثية التك نحاول حلها م    وأهمية واستحقاق ه ا الموضوعح للموضوع ال ي سيتم بحث
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سىىة الموضىىوع والمنهجيىىة التىىك اسىىتخدمت فىىك درااأسىىئلة البحثيىىة التىىك تعبىىر عنهىىاح دراسىىة البحىىث و 
والمراجىىا التىىك تىىىم  ليهىىىا المشىىروع وتحليلهىىا وتفسىىىيرهاحالتىىك توةىىل إوالنتىىىائا وااجابىىة عىى  أسىىئلت ح 

الت كىد مى  الرجوع إليهىا فىك المشىروع ومىد  دقىة وحداثىة وشىمول هى   المراجىا ح هى ا بااضىافة إلىى 
والقائمىة التاليىة المشىروعح ومى  سىالمة اللغىة المسىتخدمة فىك ودقة الباحث فك النقىل والتوثيىقح أمانة 

لمعىىايير المقترحىىة التىىك يمكىى  أعضىىاز هيئىىة التىىدرير اسىىتخدامها فىىك تقيىىيم تتضىىم  مجموعىىة مىى  ا
 ات البحثية التك يقدمها طالبهم. المشروع

 قائمة معايير تقييم المشروع البحثي

 معايير التقييم
 أواًل : الشكل العام ودقة اللغة:

 الشكل العام للمشروع مناسب علمياً  -
 لغة المشروع دقيقة وتخلو م  اأخطاز -
 ط عدد الةفحات التك يجددها القسم العلمك .لكتابة وفقًا لشرو ا  مراعا -

 ثانيًا : عنوا  المشروع :
 يرتبط  بالمقرر ال ي يتم تقييم  -
 ) بقدر المستطاع (  يختلف ع  عناوي  الممالز -
 مختةر وواضح -
 يعبر ع  موضوع المشروع البحثك -

 ثالثا : المستخلي:
 يوضح الهدف م  الهدف م  المشروع  -
 يوضح ملخي اجرازات الوةول إلى الهدف  -
 يوضح النتائا التك تم التوةل إليها  -
 : المقدمة: رابعاً 

 توضح موضوع البحث بشكل محدد وتبرم وأهميت  واستحقاق  -
 تشير إلى وج  أو أوج  القةور التك ينبغك عالجها فك المشروع البحثك وأدلة وجودها -
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 توضح التةور المقترح لعالإ أوج  القةور -
 خامسًا : مشكلة البحث:

كىىىل المشىىىكالت اأخىىىر  التىىىك تحىىىدد بوضىىىوح المشىىىكلة المىىىراد بحثهىىىا فىىىك المشىىىروع وتفةىىىلها عىىى   -
 تطرقت إليها مقدمة البحث

 توضح السؤال أو اأسئلة البحثية التك ينبغك أ  يجيب عنها البحث بشكل محدد وجيد الةيابة -
 سادسًا : المنهجية :

 تحدد ااطار الممنك للمشروع بدقة -
 توضح أهداف البحث وأهميت  واستحقاق  والجهات المختلفة التك أفادها -
 نة البحث بدقة توضح عي -
 تحدد اأدوات التك استخدمت فك البحث وتةف ه   اأدوات -
 توضح حدود البحث الموضوعية والممنية والمكانية  -
 توضح الفروم التجريبية فك حالة البحوث التجريبية وتةاغ بشكل ةحيح -
 توضح ماهية المةطلحات التك تحتاإ إلى توضيح والتك استخدمت فك البحث -
وااجىرازات التىك اتبعهىا الباحىث لإلجابىة عى  اأسىئلة البحثيىة باسىتخدام هى ا  توضح منها البحث -

 المنها بشكل منطقك ومتسلسل وفقًا لتسلسل اأسئلة البحثية.
 سابعًا : النتائا وتفسيرها:

 النتائا التك تم التوةل إليها منطقية ومتسقة  -
 بحثية النتائا التك تم التوةل إليها تجيب ع  السؤال أو اأسئلة ال -
 م تفسير وتعليل النتائا التك تم التوةل إليها بطريقة علمية ةحيحةث -

 ثامنًا : التوثيق والمراجا:
 المراجا كافية وتغطك كل جوانب المشروع -
 المراجا مع مها حديثة  -
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 المراجا مرتبطة بجوانب موضوع البحث -
 تم ااشار  إلى كل المراجا التك تم االقتبار منها -
 قة سليمة دو  تشوي  لألفكار اأةلية للمةادرتم االقتبار بطري -
 

 المرجعي:البحث : رابعا

 مفهوم البحث المرجعى:-1
هىىو عبىىار  عىى  ملخىىي لعىىدد مىى  البحىىوث العلميىىة لمتخةةىىي  فىىى مجىىال محىىددح و لىى  
لتحديىىد اأطروحىىات المختلفىىة فىىى المجىىال مىىا تفنيىىد الحجىىا والبىىراهي  لكىىل وجهىىة ن ىىرح و لىىى  

ويسىىىمى أحياًنىىىا مقىىىاالت االستقةىىىازح أو مقىىىاالت لتقىىىديم ملخىىىي عىىى  الحالىىىة الراهنىىىة للمجىىىالح 
هى توليف أو ية لمجال موضوعىح فمراجعات اأدببالية أحياًنا البحوث المرجعوتسمى  .إخبارية

 .فى المجال تحليل البحوث التك أجريت بالفعل
 

 البحوث المرجعية:أاواع  -2
 نها الكالسىىىىيكك للمراجعىىىىات المنهجيىىىىة إلىىىىى مىىىىالمراجعىىىىة المنهجيىىىىة الكالسىىىىيكية: ويهىىىىدف ال

 .ىسؤال البحثنتاجات بناًز على التلخيي واستخالي االست
  .مراجعات شاملة 
  .مراجعات النطاق 
 .التحليل البعدي 
  .مراجعات سريعة 
 .المراجعات المنهجية النوعية 
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 طرا كتابة البحث المرجعى: -3
لخىي بشىكل عىام وي ة إلىى مقىاالت منشىور  أخىر يىورقة المرجعالأو  البحث المرجعكستند ي

  فىىىك محاولىىىة لتوضىىىيح الوضىىىا الحىىىالك لفهىىىم الموضىىىوع ح اأدبيىىىات الموجىىىود  حىىىول موضىىىوع مىىىا
 البحثك.

العناةىىىر  لهيكىىىل البحىىىث أو الدراسىىىة أو المقىىىال البحثىىىك ةمراجعىىىال تتضىىىم  يجىىىب أ وعلىىىى  لىىى  
 :ةالتالي
  ال   قام الباحث بكتابت .ملخي ال :الملخي 
  تقييم المقدمة المكتوبة.  : مقدمة 
 ح وااهتمىىىىىىام بمع ىىىىىىم ىموضىىىىىىوعال التخةىىىىىىيطبيعىىىىىىة ومىىىىىىد  مناسىىىىىىبت  ل مىىىىىىت :لمراجعىىىىىىة ا

  .الموضوعات الفرعية
  تقرير البحث النهائى وعرم النتائا وتحليلها. البحثةيابة كيفية : النتائا 
  المستخدمة.  المراجاحداثة وموثوقية  : المراجا 

 
 التالية: فى العااصرالبحث المرجعي كتابة وتتمثل خطوات 

 . كتابة العنوا 
 مراجعتها. ستشهاد بمجموعة المقاالت والبحوث التى تمتاا 
 .كتابة المقدمة 
 العلميىة للبحىوث والمقىاالت  عىرم للمراجىاح ثىم لعىرم الموضىوعم  العناةىر  تحديد عدد

فىىىىى المجىىىىال الموضىىىىوعىح مىىىىا تفنيىىىىد الحجىىىىا والبىىىىراهي  لوجهىىىىات الن ىىىىر المعروضىىىىة فىىىىى 
 .اً وةادق اً مفةاًل ومحددح على أ  يكو  العرم اأبحاث

  إ ا لمم اأمر الباحث كتابة رأيح و الموضوعىللمجال مراجعة الكتابة استنتاإ. 
 وتوثيق البحث المرجعى.  تدقيقال 
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 معايير تقييم البحث المرجعى:-4
البحىىث المرجعىىك هىىو بحىىث ثىىانوي ال يقىىدم تقريىىر بحثىىك أةىىلك ويقىىوم علىىى دراسىىات أو دراسىىات 

واالخىتالف سابقة حول موضوع معي  بهىدف التحليىل الناقىد لهى   الدراسىات ومعرفىة أوجى  الشىب  
 بينها للوةول إلى فهم ه ا الموضوع والخروإ باستنتاجات مفيد  حول .

وبىىالربم مىى  أ  مكونىىات البحىىث المرجعىىك قىىد ال تختلىىف كثيىىرا عىى  مكونىىات المقالىىة البحثيىىة إال أ  
قييم البحث المرجعك بالبا ما سياق ه ا البحث يختلف كثيرا ع  سياق المقالة ل ا فإ  التركيم فك ت

  تعلى قدر  الباحث على اختيار اأدبيات والدراسات السابقة والمرتبطة بموضوع البحث وقدر  عتمدي
علىىى التحليىىل الىىدقيق لهىى   المراجىىا الدراسىىات وتحديىىد أوجىى  الشىىب  واالخىىتالف بينهىىا وتحديىىد الوضىىا 

كىى  الىىراه  لموضىىوع البحىىث مىى  خىىالل هىى ا العىىرم والتحليىىل والوةىىول إلىىى اسىىتنتاجات منطقيىىة يم
والقائمة التالية تتضم  مجموعة مى  المعىايير المقترحىة التىك يمكى  أعضىاز هيئىة االستفاد  منها ح 

 التدرير استخدامها فك تقييم البحوث المرجعية التك يقدمها طالبهم. 

 قائمة معايير تقييم البحث المرجعي

 معايير التقييم
 أواًل : الشكل العام ودقة اللغة:

 مناسب علمياالشكل العام للبحث  -
 لغة البحث دقيقة وخالية م  اأخطاز -
 البحث وفقًا للمايير م  حيث عدد الةفحات وفقًا لما يحدد  القسم العلمككتابة  -

 ثانيًا : عنوا  البحث :
 يرتبط  بالمقرر ال ي يتم تقييم  -
 يختلف ع  عناوي  الممالز -
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 مختةر وواضح -
 يعبر ع  موضوع البحث -

 ثالثا : المستخلي:
 يوضح الهدف م  البحث  -
 يوضح ملخي اجرازات الوةول إلى الهدف  -
 التك تم التوةل إليهايوضح النتائا   -

 رابعًا : المقدمة :
 توضح الهدف م  البحث -
 توضح أهمية البحث ودرجة استحقاق  -
 توضح موضوع البحث بشكل محدد -

 خامسًا: مت  البحث :
 يةف بشكل جيد الوضا الراه  لموضوع البحث -
 يقدم العديد م  اأدبيات والدراسات السابقة  ات الةلة التك تناولت الموضوع -
 ويفسر اأدبيات الدراسات السابقة الوارد  فك البحث تحليال علميا كيفيا ةحيحاً  يحلل -
 يوضح أوج  الشب  واالختالف بي  اأدبيات والدراسات الوارد  فك البحث ويفسرها -
لدراسىىىات ايةىىىل فيىىى  الباحىىىث إلىىىى اسىىىتنتاجات مفيىىىد  مىىى  خىىىالل التحليىىىل الناقىىىد لألدبيىىىات و  -

 السابقة المرتبطة بالموضوع.
 سادسًا : النتائا وتفسيرها:

النتىىىائا التىىىك تىىىم التوةىىىل إليهىىىا منطقيىىىة ومتسىىىقة مىىىا تحليىىىل الباحىىىث لألدبيىىىات والدراسىىىات  -
 السابقة

 تم تفسير وتعليل النتائا التك تم التوةل إليها بطريقة علمية ةحيحة -
 سابعًا : التوثيق والمراجا:
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 المراجا كافية وتغطك كل جوانب البحث -
 ديثة المراجا مع مها ح -
 المراجا مرتبطة بجوانب موضوع البحث -
 تم ااشار  إلى كل المراجا التك تم االقتبار منها -
 تم االقتبار بطريقة سليمة دو  تشوي  لألفكار اأةلية للمةادر -

 

    ا: إرشادات يابغى إتباعها فى كتابة المقالة البحثية والمشروع البحثى والبحث خامس

 المرجعى.        

تىرتبط بكتابىة التكليفىات وتقييمهىا وهىك قضىية النقىل ا التى ياقضعدد م  الالبد م  توضيح 
 واالقتبار م  المةادر العلمية والمعايير الواجب اتباعها عند القيام ب ل .

 االقتبار م  المةادر العلمية: -1

فكر  االقتبار هو نقل بعم النةوي ع  اآلخري  بشكل مباشر أو بير مباشر للت كيد على 
 معينة أو نقدها نقدًا موضوعيا للوةول إلى فكر  جديد  فك التخةي.

وترجىىا أهميىىة االقتبىىار إلىىى أنىى  يسىىاعد علىىى الت ةىىيل لفكىىر  معينىىة أو نقىىدها أو التعىىرف عليهىىا 
وعلى مختلف اأراز حولها وحول موضوعها لالستفاد  م   ل  فك ت ييد وت كيد وجهة ن ر الباحث 

 فك موضوع معي .

  ل  فإ  هنا  نوعي  م  االقتبار م  المةادر العلمية هما: وعلى

 االقتبار المباشر:    - أ
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داخىىل   خىى  الىىني مىى  المرجىىا اأةىىلك وكتابتىىوهىىو االقتبىىار الىى ي يقىىوم الباحىىث مىى  خاللىى  ب 
البحىث كمىىا هىىو دو  تغييىر أو تبىىديل فيىى  وهنىا البىىد أ  يوضىىح الباحىث  لىى  مىى  خىالل عىىرم هىى ا 

 متك تنةيي.الني كما هو بي  عال

 االقتبار بير المباشر:  - ب

وهىىو االقتبىىار الىى ي يقىىوم الباحىىث مىى  خاللىى  ب خىى  الىىني أو الفكىىر  مىى  المةىىدر اأةىىلك ثىىم يقىىوم 
بإعىىاد  ةىىيابت  ب سىىلوب  الخىىاي أو تلخةىىي  دو  تغييىىر للمعنىىى اأةىىلك لهىى ا الىىني أو تشىىوي  

 للفكر  اأةلية التك يتضمنها كما وردت بالمرجا اأةلك.

  مجموعىىىة مىىى  الشىىىروط أو المعىىىايير الواجىىىب مراعاتهىىىا عنىىىد االقتبىىىار مىىى  المةىىىادر العلميىىىة  وهنىىىا
 سواز بشكل مباشر أو بير مباشرح وم  أهم ه   الشروط أو المعايير ما يلك :

 االقتبار م  المةادر اأةلية قدر اامكا . -

 ااشار  الواضحة إلى المةدر المقتبر من  فك البحث. -

 أو تغيير الفكر  أو المعنى اأةلك ال ي وضع  مؤلف المةدر عدم تشوي   -

 االختةار فك االقتبار وعدم المغاال  فك اأجماز المقتبسة . -

 االنسجام بي  مجموعة اأفكار المقتبسة حول موضوع البحث. -

ح حجىم Arialأو    simplified Arabic االتىمام بمعىايير الكتابىة مى  إسىتخدام نىوع الخىط مثىل  -2
ح أ  يىىتم إعىىدا 5ح1ح المسىىافة بىىي  السىىطور 12والهىىام   16فىىى المىىت  والعنىىاويي   14الخىىط 

المقىرر (ح عنىوا   -الفرقىة -القسىم  -ةفحة للعنوا  تشمل بيانىات الطالىب بالكامىل مى  )اأسىم
 البحثح ضرور  ترقيم البحث م  الةفحة اأولى الى اأخير ح التوثيق المرجعى للبحث.
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المةىىطلحات والمفىىاهيم الغريبىىة وبيىىر الشىىائعةح و لىى  كىىك ال تكىىو  اأوراق  بتعىىاد عىى  كافىىةاا -3
العلمية مبهمة وبير واضحة وبير مفهومة بالنسبة للباحثح وبالتالك تنعدم الفائد  واأهمية م  
إعىىداد اأوراق العلميىىةح وفىىك حىىال كانىىت هنىىا  ضىىرور  لىى كر المةىىطلحات الغريبىىة حىىي  إعىىداد 

علىى الباحىث أ  يبىي  ماهيىىة تلى  المةىطلحاتح و لى  لبيىا  المقةىىود  اأوراق العلميىة يتوجىب
 .تع  ماهية تل  المفاهيم والمةطلحاويتم التوضيح للمةطلحات بي  قوسي  هاح من

االهتمام بتوفر عنةر الموضوعية حي  إعداد اأوراق العلميةح و ل  أ  الهدف اأساسك م   -4
المتعلقة بالبحث العلمكح أو عالإ مشكلة اجتماعية  إعداد اأوراق العلمية هو بيا  أحد اأمور

 واضحة.
إعىىىداد اأوراق التركيىىىم علىىىى وجىىىود مبىىىدأ الواقعيىىىة فىىىك إعىىىداد اأوراق العلميىىىةح فيجىىىب أ  يكىىىو   -5

 .ة أو ال هدف أو باية منهاحقيقية ال خيالي وعاتالعلمية ضم  موض
والتىىرابط مىىا بىىي  محتىىو   للموضىىوع تسلسىىل ح والإعىىداد اأوراق العلميىىة فىىى إتبىىاع المىىنها العلمىىى -6

 .العلمية الورقة
 للبحث ع  المقالت واأبحاث المتعلقة بالمجال الموضوعى.استخدام قواعد البيانات  -7
 استخدام الجمل القةير  المباشر  عند قيام  بإعداد اأوراق العلمية. -8
العناةىىر التىىك تؤخىى  أمىىاك  تواجىىدها مىى  أهىىم والحفىىا  علىىى عالمىىات التىىرقيم ب نواعهىىا  إسىىتخدام -9

 بعي  االعتبار عند إعداد اأوراق العلمية.
البحىىىوث الرئيسىىىية فىىىى تخةىىىي  مىىى  خىىىالل: قىىىراز  الطىىىالع علىىىى مجىىىال ااسىىىتمرار فىىىى اا -10

 .حضور الملتقيات العلميةالمجالح 

 متطلبات اعداد وكتابة الرسالة البحثية : و شروط 
لكل مقرر وم  الموضوعات التى حددها القسم  أحدا  يكو  موضوع الرسالة البحثية  .1

 .خالل استا  الماد 
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 .ة المتعلقة ب يرا بالماد  الدراستبط موضوع الرسالة البحثية ارتباطا مباشا  ير  .2
وفقًا للتنسيق المطلوب م  ةفحات  10الى  5ا  يترواح حجم الرسالة البحثية ما بي   .3

 .الفسم العلمك
 الشعبةوالقسم و  لوجو الجامعة والكلية) ا  يتضم  البحث  فى ةفحت  االولى البيانات التالية 

عنوا  البحث  و  رقم جلوس  او رقم  االكاديمىو اسم الطالب و اسم المقرر و  الفرقة الدراسيةو 
االفضل ا  تقوم كل كلية باعداد وتةميم الةفحة االولى متضمنة  ش  فى ه ا الو وبيرها(. 

 .ات وضوع  وبيانالخاةة بمالبيانات البيانات العامة ويتر  للطالب استكمال 
  .ةفحاتهاأرقام ويات الرسالة البحثية  و بمحتقائمة ة ثانيا  يتضم   البحث فى الةفحة ال .4

المراجا المرتبطة بموضوع  فى حدود  ا  يعتمد الطالب فى اعداد  للبحث على عددا م  .5
 .م  خمسة الى عشر  مراجا

 –مون ومض بحثعناةر ال –اةر التالية : )مقدمة ا  يتضم  البحث بعد  ل  العن .6
 .-مثلما  كر سابقا– المراجا ( – نتائا وتحليلهاال

بل البد  -  -copy, paste قي ولةق ا  يتجنب الطالب النقل م  المراجا كما هى .7
 م  يةيغ ما استعا  ب  م  مراجا ومةادر باسلوب  الخاي .  

 .رسائل بحثية  قدم  ممالئ  م ا  يتجنب تكرار وتشاب  ما سيقدم  ما ما .8
يحري الطالب فى كتابت  للرسالة البحثية ا  تكو  مةابة بةور  واضحة وخالية م  ا   .9

 االخطاز اللغوية والمطبعية .
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 شروط وقواعد الكليات فى تحديد  :  سادسا

 البحث المرجعى( –المشروع البحثى  –)المقالة البحثية 

 فيما يتعلق بتفاةل اعداد البحوث  نقترح االتى :  
البحثية التى سيتم طرحها  ) الموضوعات ( العلمى بكل كلية عناوي  الرسائليحدد القسم  -1

للطالب فى كل مقرر يتولى القسم تدريس  على ا  يكو  لكل مقرر عدد م  العناوي  يترواح 
 .على أ  يتم ميادتها وفقا أعداد الطالب فى الشعب المختلفة حعنوا  15الى  10عددها م  

فى احد  الل االيميل االكاديمى بشكل فرديم  خ يقوم كل طالب بتقديم الرسالة الكترونيا -2
اعداد  حتى لو تكرر عنوا   الرسالة ما ممالز اخري  ن را لكثر  رالموضوعات المطروحة

 .الطالب فى الشعبة والفرقة
يتم رفا البحث م  قبل الطالب على احد  المنةات التى تحدد  الكلية او الجامعة على  -3

لكترونية بالكلية او الجامعة على ا  يسمى الملف باسم سبيل المثال منةة المقررات اال
 .الخاي ب ل  فى الالئحة الطالب  والشعبة والماد  والفرقة او الكود

لكل  بخة م  االبحات التى ارسلها الطالباخ  نسبالكليات قوم وحد  الخدمات االلكترونية ت -4
ا بها قائمة باسماز موضح  CDمقرر دراسى واعداد  فى ملف ووضع  على اسطوانة مدمجة 

او وتسليمها الى كنترول الفرقة  بحثحما توضيح حاالت الغياب او م  لم يتقدم بال حالطالب
 .حني  ح ليتولى تقييم تل  االبحاثاو احد اعضاز لجنة الممت قررشعبة لتسليمها الستا  المال

لتقييم تل   العلمك المشكلة م  قبل القسم متحا جنة االأعضاز لو  قرريتولى استا  الم -5
الشروط  زفى ضوز معايير التقييم التى تم تحديدها م  قبل الكلية فى ضو  ) االبحاث (سائلالر 

لطالب ناجح او راسب بدو  درجاتح ح وتكو  نتيجة التقييم لالمحدد  به ا الدليل والمعايير 
 .م  تاري  استالم  لتل  االسطوانةوا  يكو   ل  فى مد  ال تتجاوم اسبوع 
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ول المختي قائمة باسماز الطالب المتقدمي  بالرسائل بتسليم الكنتر  قرريقوم استا  الم  -6
البحثية وفقا لكشوف الرةد الخاةة ب ل  موضحا بها نتائا التقييم م  حيث النجاح والرسوب 

بررات رسوب الطالب فى ح ما توضيا مم  االعضاز المسئولي  ع  التقييموالغياب معتمد  
 .حالة رسوب 

الخاةة بالشعبة والفرقة يقوم اعضاز الكنترول  قرراتمكل كشوف الطالب لكل ال تسليمعد ب -7
برةد نتائا كل مواد الشعبة والفرقة فى الكشوف الخاةة ب ل  ح  وتسليم نسخة منها الى 
رئير كنترول الفرقة لتسليمها الى وكيل الكلية لشئو  التعليم والطالب العتماها م  عميد 

 الكلية واعال  النتائا على الطالب .
او الغائب او ال   لم يتمك  م  ارسال البحث يختار نفر الموضوع البحثى  الطالب الراسب -8

ة ح ويتم التواةل ما ويتم تقديم  مر  اخر  وفقا للمواعيد التى تحددها كل كلي موضوع اخر او
يتم اتباع نفر ح و الستالم الرسائل البحثية الجديد  فى مد  التتجاوم اسبوع قرراستا  الم

 القواعد التى تمت فى المر  االولى. 
وعلى اسار الفةل الدراسى  لمقرراتة التى اعتمدتها كل كلية فيتم تطبيق قواعد الرأ -9

 المجموع الكلى لدرجات الترم االول فقط .
الطالب ال ي  يدرسو  بن ام الساعات المعتمد   تقوم كل كلية بوضا التفاةيل الخاةة   -10

 ب ل  .
ح ة سنوات النقلبالنسبة لكليات الطب يعامل طالب الفرق االولى والثانية والثالثة معامل -11

 .  وطالب السنوات الرابعة والخامسة والسادسة معاملة السنوات النهائية
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 :شروط وضوابط تحكيم أبحاث الط   :بعاسا

ينبغك لتحقيق الشفافية والعدالة فك تقييم اأبحاث التك يقدمها الطالب أ  يتم تشكيل لجا  
ك يقىدمها الطىالب م  ثالثة أعضاز هيئة تدرير متخةةي  لكل مقرر دراسىك لتقيىيم اأبحىاث التى

 لمعىىىاييرمىىىنهم منفىىىردا بتقيىىىيم هىىى   اأبحىىىاث فىىىك ضىىىوز قىىىوائم ا   يقىىىوم كىىىلعلىىىى أح فىىىك هىىى ا المقىىىرر
وبعىىد  لىى  يىىتم أخىى  متوسىىط المقيمىىي  الثالثىىة لمعرفىىة الىىرأي ح المدرجىىة فىىك هىى ا الىىدليل االسترشىىادية

علىىى ح  النهىائك فىك قبىول البحىث أو رفضى  لتغييىر  مى  قبىل الباحىث أو عمىل بعىم التعىديالت عليى
ح القىىرار النهىىائك بقبولىى  أو رفضىى ب ح ويىىتم اتخىىا  أ  يقىىوم الباحىىث بإعىىاد  تقديمىى  بعىىد عمىىل المطلىىو 

ومىىى  الممكىىى  إ ا كىىىا   لىىى  ضىىىروريا أ  يىىىتم عمىىىل بعىىىم التعىىىديالت علىىىى قىىىوائم المعىىىايير الثالثىىىة 
 المدرجة بالدليل فك ضوز التخةةات المختلفة بما يتناسب معها.

 :اتباع الخطوات التالية يمك  ولكك يستطيا المقيم تقييم البحث بشكل جيد فإ  علي 

 القراز  السريعة للبحث أو لملخة  و ل  الستنباط الفكر  الرئيسة التك يدور حولها البحث. -

 حول ه   العناةر. أولية بحث قراز  مت نية وكتابة مالح اتقراز  كل عنةر م  عناةر ال -

تحديىد مىىد  تىىوافر المعىىايير الخاةىىة بكىىل عنةىىر مىى  عناةىىر البحىىث مىى  خىىالل مقارنىىة البحىىث  -
 -لتك توةل إليها المقيم بقائمة المعايير المدرجة بالدليل حسب نوعيىة البحىث )مقالىةوالمالح ات ا

 مرجعك(.بحث  –بحثى  مشروع

إعطاز تقديرات أو درجات معينة بنازا ع  مد  توافر المعايير فك البحث حسب نوع وتخةي  -
بداز الرأي النهائك بقبول أو رفم البحث ما تقديم المالح ات والمبررات والحيثيات التىك  البحث وان

 تدعم الرأي ال ي أبدا  المقيم حول البحث. 

 

  



 

 
 تطوير التعليم العالى مشروعات وحدة إدارة

 

 

25 
 

 

 فريا إعداد الدليل

 

 جامعة حلوا   –:  استا  التربية ومدير مركم القيار والتقويم  الزهيريا.د. ابراهيم 

 جامعة المنوفية –: استا  التربية ومدير مركم القيار والتقويم  ا.د. جمال الدهشان

 :  استا  التربية ورئير قسم المناها وطرق التدرير بكلية       ا.د. اشرف بهجات

 جامعة القاهرة  – يةللتربالعليا الدراسات                    

 :  مدير مركم القيار والتقويم بوحد  ادار  مشروعات تطوير     ا.د.سحر سيد أمين

 بومار  التعليم العالك . –التعليم العالك                    

 :  الخبير بمركم القيار والتقويم واستا  مساعد بكلية  ا.م.د دياا عبد الشافي

 جامعة القاهر  . – يةللتربالعليا الدراسات                 
 


