`بسم اهلل الرمحن الرحيم

جامعة إفريقيا العاملية
عمادة الدراسات العليا
دليل إخراج البحث العلمي ملخصا
أَٓا الباسح الهسٓه إلٔو دلٔل إخساز البشح العلنٕ ّالرٖ ىأمل التصامو مبا فُٔ
ست ٙىطري عل ٙمنط مْسد يف إخساز البشْخ العلنٔ٘ يف ٍرِ املؤضط٘ ّاهلل املْفل.

اخلطة املبدئية ملوضوع البحث العلمي:

تػتنل عل ٙالعياصس التالٔ٘

 .1عيْاٌ املْضْع ّٓسد ٙأٌ ٓهٌْ عيْاىاً علنٔاً مل ٓطسم مً قبل أّ طسم دصٜٔاً ّمل
ْٓفَّ سكُ.
 .2أضباب اختٔاز املْضْع.
 .3مػهل٘ مْضْع البشح.
 .4أضٝل٘ البشح.
 .5فسّض البشح.
 .6أٍداف مْضْع البشح يف غهل ىكاط.
 .7أٍنٔ٘ مْضْع البشح.
 .8ميَر البشح.
 .9سدّد البشح.
 .11أدّات البشح.
 .11مصطلشات البشح إذا ّددت.
 .12الدزاضات الطابك٘.
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ٍٔ .13هل البشح (ّٓػتنل عل ٙمكدم٘ ّأضاضٔات البشح ّالدزاضات الطابك٘ ثه أدصاٛ
البشح السٜٔط٘).
 .14ارتامت٘ ّتػتنل عل ٙاليتاٜر ّالتْصٔات ّخملص البشح.
 .15قاٜن٘ بأمسا ٛاملصادز ّاملسادع.

مشكلة البحث

ٍٕ احملْز األضاضٕ الرٖ ٓدّز سْلُ مْضْع البشح ّتصاغ املػهل٘ يف غهل ضؤال

حمْزٖ نبري ّاسد  ،أّ تصاغ يف مجل مجبت٘ حمددٗ .بعد املػهل٘ تأتٕ أضٝل٘ البشح
ميبجك٘ مً الطؤال احملْزٖ الهبري ،ثه تأتٕ فسضٔات البشح ٍّٕ عبازٗ عً إداب٘ ألضٝل٘
البشح.

حدود البحث:

تعين اذتدّد املْضْعٔ٘ ـ ـ ٍّٕ عبازٗ عً عيْاٌ البشح مع غٕ ٛمً التفصٔل ،ثه

اذتدّد املهاىٔ٘ ـ ـ ّتعين الطاس٘ اليت تدّز فَٔا أسداخ مْضْع البشحّ ،أخرياً اذتدّد
الصماىٔ٘ ـ ـ ّتعين الفرتٗ الصمئ٘ اليت دازت فُٔ أسداخ البشح ّ ،لٔطت الفرتٗ الصمئ٘ لهتاب٘
البشح.

أدوات البحث

تػتنل املكابالت ّالصٓازات ّاالختٔازات ّاالضتباى٘ ّالعنل التطبٔكٕ املٔداىٕ.

اجلوانب الفنية للبحث

البد مً االٍتناو بادتْاىب الفئ٘ للبشح ّتػنل:

 .1ضالم٘ اللػ٘ ّاألضلْب.
 .2املعسف٘ بأضظ االقتباع ّطسٓك٘ االقتباع يف البشح.
 .3اإلملاو بطسٓك٘ نتاب٘ اإلعداد ّالهطْز ّاليطب يف البشح.
 .4التعامل الصشٔح مع اذتاغٔ٘ ّاأللكاب ّاالختصازات.
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 .5التعامل الطلٔه مع التػهٔل ّالرتقٔه.

طريقة توثيق املصادر واملراجع

اإلملاو الصشٔح بطسٓك٘ تْثٔل املصادز ّاملسادع بالتطلطل الطلٔه الرٖ ٓتبع يف

البشْخ العلنٔ٘ مجل
نتاب أّالً اضه املؤلف – ثاىٔاً عيْاٌ الهتاب – ثالجاً ادتصّ ٛالطبٔع٘ إذا ّددا – زابعاً :داز
اليػس – خامطاً املهاٌ (املدٓي٘) – ضادضاً التازٓذ بالصفش٘ أّ الصفشات.
البد مً التعامل الصشٔح مع املصادز ّاملسادع عيد تهسازٍا يف البشح  ،فإىُ مً املعلْو أٌّ
ال مسٗ ّاسدٗ – ثه تبدّ يف التهساز اذتاالت التالٔ٘:
املصدز أّ املسدع ْٓثل تْثٔكاً نام ً
 .1اذا تهسز املسدع أّ املصدز بدٌّ فاصل ٓهتب املسدع أّ املصدز ىفطُ ص نرا.
 .2إذا تهسز املسدع أّ املصدز بعد فاصل ّاسد فكط ُٓهتب املسدع الطابل ص....
 .3إذا تهسز املسدع أّ املصدز بعد أنجس مً فاصل ّاسد ّيف أٖ مْقع آخس يف البشح
ُٓهتب اضه املؤلف  ،مسدع ضابل  ،ص....:
 .4إذا ناٌ للنؤلف أنجس مً مسدع يف البشح ىفطُ ْٓ ،ثل نل مسدع تْثٔكاُ نامالً
يف املسٗ األّلٕ فإذا تهسز أٖ مً املسادع بعد أنجس مً فاصل ُٓهتب اضه املؤلف  ،اضه
املسدع  ،مسدع ضابل  ،ص.. .

الفهارس أو املسارد

عادٗ تجبت الفَازع أّ املطازد يف البشْخ الهبريٗ نبشح املادطتري الهامل ّحبح

الدنتْزاِ ّتػنل اآلٓات الكسآىٔ٘ ّاألسادٓح اليبْٓ٘ الػسٓف٘ ّاألغعاز ّأمسا ٛاالعالو
ّذمٍْا.

تسلسل املصادر واملراجع

تأتٕ قاٜن٘ أمسا ٛاملصادز ّاملسادع يف ىَآ٘ البشح ّتطلطل عل ٙاليشْ التالٕ:
 .1الكسآٌ الهسٓه يف سال٘ ّزّد آٓات قسآىٔ٘ يف البشح.
 .2الهتب الصشاح لألسادٓح اليبْٓ٘ الػسٓف.
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 .3املصادز الػفأٍ٘ ّالْثاٜل ّاملدطْطات.
 .4الهتب العسبٔ٘ امليػْزٗ بالتطلطل األلفبا ٕٜألمسا ٛاملؤلفني هلا.
 .5الدّزٓات.
 .6الهتب املرتمج٘.
 .7البشْخ غري امليػْزٗ.
 .8الهتب األديبٔ٘ ثه دّزٓاتَا.
 .9الػبه٘ العاملٔ٘ العيهبْتٔ٘ (ىت).

تسلسل البحث من الغالف اخلارجي اىل نهاية البحث

الػالف ارتازدٕ

 يف الجلح األعل ٙمً الػالف ارتازدٕ ُٓهتب
اضه املؤضط٘ التعلٔنٔ٘:
عنادٗ الدزاضات العلٔا
الهلٔ٘ أّ املعَد أّ املسنص ّالكطه
 بعدِ ٓأتٕ عيْاٌ البشح ببيط عسٓض (أّضح عيْاٌ يف الػالف)
حتتُ تهتب:
حبح لئل دزد٘ نرا .... .ختصص... .
حتتُ:
اضه الباسح عل ٙالٔنني ّعل ٙالٔطاز – اضه املػسف.
يف أضفل الصفش٘ عل ٙالٔنني ٓهتب العاو اهلذسٖ ّعل ٙالٔطاز العاو املٔالدٖ.
 تأتٕ صفش٘ خالٔ٘ متاماً.
 بعدٍا صفش٘ العيْاٌ ارتازدٕ مهسزاً مع البطنل٘ فْم.
 صفش٘ االضتَالل.
 صفش٘ حمتْٓات البشحّ( .ميهً أٌ تهٌْ يف ىَآ٘ البشح).
 صفش٘ اإلٍدا.ٛ
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 صفش٘ الػهس ّالتكدٓس.
 املكدمّ٘ :تػتنل عل ٙأٍنٔ٘ املْضْع  ،ىبرِ خمتصسٗ عيُ ّ ،أٍه مسدعني أّ ثالث٘ تياّلت
املْضْع أّ دص ٛميُ  ،ذنس أدصا ٛالبشح.
 مطتدلص البشح ٍّْ :عبازٗ عً شبدٗ ّمثسٗ البشح.
 مطتدلص البشح مرتمجاً إىل االدملٔصٓ٘ أّ الفسىطٔ٘ أّ ذمٍْنا.
 أدصا ٛالبشح ّتفاصٔلَا.
 ارتامت٘ ّتػنل
أ .ىتاٜر البشح ّجيب ذنسٍا يف غهل ىكاط عل ٙضْ ٛفسضٔات ّأٍداف البشح.
ب .تْصٔات البشح.
ت .ملدص البشح ٍّْ عبازٗ عً ضسد خمتصس لتطلطل البشح مً بدآتُ اىل ىَآتُ.
 الفَازع أّ املطازد.
 قاٜن٘ بأمسا ٛاملصادز ّاملسادع.
 أخرياً املالسل إذا ّددت.
 دْاىب البد مً اعتبازٍا
 .1بيط الهتاب٘ ٍْ .16
 .2تكدو البشْخ يف صْزتَا األخريٗ للدزاضات العلٔا باأللْاٌ اآلتٔ٘
أ .الدبلْو العالٕ باللٌْ البين.
ب .املادطتري باللٌْ األشزم.
ز .الدنتْزاِ باللٌْ األضْد.
 .3الصفشات التنَٔدٓ٘ نلَا تهتب باذتسّف ّتبدأ نتاب٘ األزقاو مً املكدم٘.
 .4أقل مدٗ إلدماش البشْخ عل ٙاليشْ التالٕ
أ .الدبلْو العالٕ – مدت٘ عاو ّاسد.
ب .املادطتري بالبشح عاو ّاسد.
ز .املادطتري التهنٔلٕ عاو ّىصف عاو.
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د .الدنتْزاِ عاماٌ.
 .5املدٗ الكصْ ٚالدماش البشْخ عل ٙاليشْ التالٕ
أ.

الدبلْو العالٕ ـ ـ ثالث٘ أعْاو.

ب .املادطتري ـ ـ مخط٘ أعْاو.
ت .الدنتْزاِ ضت٘ أعْاو ـ ـ متدد اىل مثاىٔ٘ أعْاو للطسّزٗ ـ ـ عرب اجمللظ العلنٕ.
ٓكدو الباسح للدزاضات العلٔا ىطدتني مً حبجُ مع قسص بعد التعدٓالت أّ التصْٓبات.
وباهلل التوفيق،،،

أ.د.بابكر حسن حممد قدرماري
عميد عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي والنشر
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