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 أكــــــــــــــــاديمية دراســــــات الالجئين

 قســـم األبحـــاث والمشاريـــــع 
 ينية ــــــــــــــــلوم الدراسات الفلسطــــدب

 

 

 عنوان البحث
 

 

  إعداد الطالب
 االسم رباعي

 : .......التخصص للطالب وأالمسمى الوظيفي 
 

 إشراف 
........... 

 
َم هذا البحث استكمااًل لِّمتطلبات الُحصول على دبلوم الدراسات الفلسطينية من أكاديمية دراسات الالجئين    ُقد ِّ

 [ للعودة أقربالدفعة الخامسة: ] 2018/2019لعام: 

 

 

 تاريخ تسليم البحث في نسخته النهائية 
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 تقدير وعرفان

 

 يكتب هنا بطاقة شكر يقررها كاتب البحث 
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 المحتويات 

 2 المحتويات 

 4 الملخص 

 5 المقدمة

  األول:  مبحث ال

  الثاني:  مبحث ال

  الثالث:  مبحث ال

  األول:  المطلب  

  الثاني:   المطلب  

   

   

   

  الرابع:   مبحث ال

  الخامس:  مبحث ال

  السادس:  مبحث ال

  الخاتمة والتوصيات 

  المراجع 

 

االلتزام بالتقسيمات السابقة الموجودة في المحتويات وانما يختار ما يناسبه حسب حجم  ليس بالضرورة 

 البحث وعدد المباحث
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 الملخص
هو صفحة في بداية البحث، مكتوبة بأسلوب قوي ومركز ومختصر جدا، يعطي رؤية واضحة عن كل   الملخص:

 . ودتها العلميةالبحث؛ ولذلك يتم االعتماد عليه في تقدير أهمية الدراسة ومدى ج

 يتم كتابته بعد االنتهاء من كتابة البحث بالكامل. 

 Simplifiedالملخص في أقصى تقدير صفحة واحدة، بحيث يكون: نوع الخط المستخدم:  مواصفات التنسيق:

Arabic  :وكله مطبق في هذا   1.5سم من كل االتجاهات، المسافة بين األسطر:  2، الهوامش:  14، حجم الخط(

 النموذج(.

 يجب أن يحتوي على النقاط التالية: 

، وخلفية أو  ، ويحتوي على الهدف الرئيسي للبحث مشكلة البحث اإلجابة عن  األهداف: الخلفية /المقدمة/  .1

 مقدمة عامة عن موضوع البحث.

المنهج المستخدم في   أي يركز علىأسلوب ومنهج البحث ونوع مصادر البيانات وطريقة جمع البيانات:  .2

 بحث، إضافة إلى األدوات المستخدمة في جمع وتحليل البيانات.ال

النتائج: يجب أن تتأكد من تسليط الضوء على النتائج األساسية والمهمة، كما يجب كتابة بعض النسب أو  .3

 اإلحصائيات. 

مرة   أهمية النتائج التي حصلت عليها من البحث، وعليه ال تقم بإعادة ذكر النتائجبف ياالستنتاجات: التعر  .4

إن  "أو  "نتائج هذا البحث مهمة من الناحية الطبية" :التعبير  أخرى أو كتابة تعابير سطحية غير مفهومة مثل

 . "نحتاج إلى دراسات إضافية في هذا الموضوع"أو   "نتائج البحث تدعم فرضيتنا

 تأكد من كتابة الملخص بالشكل السليم كالتالي:
 البحث والنتائج واالستنتاجات؟  هل احتوى الملخص على خلفية عامة وطريقة .1
 هل تم ذكر أهم محتويات البحث؟  .2
 هل تم كتابة أهم النتائج عن طريق الكتابة وليس األرقام فقط؟  .3
 هل االستنتاجات مشتقة من نتائج البحث؟ وهل هي مهمة؟   .4
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 المقدمة
به، فال بد أن تكون   يهتم ال  أو بالبحث  يهتم الُمحكم أو القارئ  تجعل التي للبحث  األولى  الواجهة هي :المقدمة

  مشوقة وتنبأ القارئ بما سوف يتوقعه من هذا البحث.

 أول خطوة في كتابة البحث هي كتابة المقدمة. 

سم من كل 2، الهوامش: 14، حجم الخط: Simplified Arabicنوع الخط المستخدم:  مواصفات التنسيق:

 هذا النموذج(.)وكله مطبق في  1.5االتجاهات، المسافة بين األسطر: 

 وهناك عناصر أساسية يجب أن تتوافر في المقدمة:

 )أي ومبررات دراسته    للموضوع وخلفياتهوفيها تكتب الفكرة العامة  ومقدمة بسيطة عن موضوع البحث،    خلفية .1

 ، ولماذا تناولته بالبحث   ،ن تتناول موضوعك وخلفياته أ لى  إبالتخصيص    تبدأتبدأ بفكرة عامة عن الموضوع ثم  

 الموضوع(الباحثين والعلماء في هذا  بآراءمع االستئناس 

 البحث:  مشكلة .2

يدور  حقيقي ، حيث ُتعبر مشكلة البحث عن سؤالن تسلط الضوء على مشكلة قائمة فعالا أ مشكلة البحث يجب 

له من خالل   جابة علمية دقيقةيجاد إإلحّله أو  الباحث  ، فيسعىعلمياا  هيؤرقو  ،جابة لهإال  ،في تفكير الباحث 

 البحث الذي سوف يعده.

 وعند صياغة مشكلة البحث يجب أخذ األمور التالية بعين االعتبار: 

 أن تصاغ المشكلة بشكل سؤال أو عدة أسئلة واضحة ال ابهام فيها. •

 الدينية. أال تتعرض المشكلة لموضوعات حساسة من الناحية األخالقية أو  •

 . أن تكون المشكلة قابلة للحل من قبل الباحث ضمن الوقت واالمكانيات المتاحة له. •

 أهمية البحث:   .3

يتم من خاللها تبيين الجهة المستفيدة من البحث، وتشرح بطريقة واقعية مجاالت االستفادة من البحث، ومبررات  

و  أن تكشف أن تضيف للعلم، وماذا تريد أن تتوصل من وراء بحثك، وماذا تريد أماذا تريد ، وتشرح: تناوله
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خرين لفتح المجال في  ولى في هذا المجال، وهل تساعد الباحثين اآلتزيل الغموض عنه، وهل دراستك هي األ

 هذا الموضوع، وهل نتائج دراستك ستساعد االخرين في نفس المجال.

 أهداف البحث:  .4

اف تحديد النتائج التي من المتوقع أن يصل الباحث إليها من خالل بحثه، على أن تكون  يتم من خالل األهد 

األهداف واضحة ومفهومة، وال تحتوي على كلمات صعبة وغامضة، وتكون على صلة وثيقة بإشكالية الدراسة  

أو صياغة أهداف التي سيتم طرحها، وأن تكون واقعية وقابلة للتطبيق، وعدم المبالغة في صياغة هذه األهداف  

 بحث غير منطقية. ويتناسب عدد أهداف البحث مع حجم البحث الذي يقوم به الباحث.

 منهج البحث وخطواته:  .5

يعني اتباع خطوات محددة بشكل منطقي متتابع لدراسة مشكلة أو لإلجابة على سؤال يؤرق الباحث من خالل  

ام بعرض المعلومات وتحليلها وتفسيرها واستنتاج جمع المعلومات حوله باستخدام أدوات معينة، ومن ثم القي

الحقائق منها. والمنهج هو القانون أو النظام الذي يحدد محاولة الباحث لدراسة مشكلة أو اإلجابة على تساؤل  

معين ويعني اتباع وسائل وأساليب محددة لجمع البيانات وتنظيمها وعرضها وتحليلها واستنتاج الحقائق منها،  

، ال بد لك من قراءته  -11صفحة -الفني لكتابة خطة البحث  الدليل ختصر عن المناهج فيموجود شرح م

 حتى تقرر نوع منهج البحث الذي تريد اتباعه. 

 مصطلحات الدراسة: .6

وتتناول فيه تعريف كل المصطلحات الواردة في العنوان تعريفا نظريا وذلك بالرجوع الى الكتب ذات االختصاص 

ن تقوم بتعريف  أما إذا كان البحث ميدانيا فيجب وباإلضافة الى التعريف النظري أبموضوعك وتوثيق ذلك، 

 لقياس الظاهرة(. عددتها أ المصطلحات تعريفا اجرائيا. )وهو ما تقيسه المقاييس التي 

 :الدراسات السابقة .7

يشمل هذا الجزء استعراض الدراسات العلمية ذات الصلة بموضوع البحث التي تنشرها الدوريات العلمية 

المحكمة، او رسائل الماجستير والدكتوراه. الهدف من استعراض الدراسات السابقة هو توسيع مدارك الباحث  
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مام بجهودهم واالستفادة من وزيادة حصيلته من المعرفة عن الموضوع، والتعرف على تجارب اآلخرين واإلل

 النتائج التي توصلت اليها تلك الدراسات. 

 يتم كتابة الدراسات السابقة بصورة فقرة تلخص الدراسة تشتمل على:

اسم الباحث وتاريخ البحث )بين قوسين( وعنوان البحث وأهداف البحث وعينة البحث واألدوات التي  •

 هم النتائج التي توصل اليها.  تم استخدامها )استبيان، مقابلة ...الخ( وا 

عالقة تلك الدراسات بالبحث الذي يقوم به الباحث، وأوجه التشابه واالختالف بين بحثه    الفقرة توضح •

 والبحوث والدراسات االخرى. 

 يتم ترتيب الدراسات التي يقوم الباحث باستعراضها بعدة طرق منها:  

 اعية، ...الخ.حسب نوع الدراسات: دراسات إدارية دراسات اجتم-1

 حسب تاريخ النشر: من االحدث الى االقدم.-2

 حسب اللغة: الدراسات العربية، الدراسات االجنبية. -3

 مالحظة هامة:  
هذه المقدمة يتم كتابتها أول جزئية في البحث، وبعد االنتهاء من كتابة البحث إذا حصل أي تغيير   .1

 هذا التغيير. لجزئية منها، يتم تعديل هذه المقدمة بناء على 
 يجب كتابة المقدمة بأقل عدد ممكن من الكلمات، بحيث يحرص الباحث أال تتجاوز ثالث صفحات.  .2

 
 تأكد من كتابة مقدمة البحث بسؤال نفسك التالي:

 اآلخرين؟  الباحثين /القراء اهتمام هل المقدمة تجذب  •
 البحث؟  هذا من يتوقعونه عما هل المقدمة تخبر القارئ  •
لشخص غير متخصص في مجال البحث أن يقول لماذا قمت بإجراء الدراسة؟ ولماذا هذه الدراسة هل يمكن  •

 تعتبر مهمة بالرغم من وجود دراسات أخرى مشابهة؟ من خالل قراءته للمقدمة.
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 ول األ مبحثال

 مبحث عنوان ال

، وهذه  مباحث تبدأ عزيزي الباحث في كتابة بحثك حيث تقوم بتقسيم البحث الخاص بك إلى  لمبحث في هذا ا

 .فروعتقسم إلى  مطالب ، والمطالب  يمكن أن تقسم إلى  المباحث 

 يقسم إلى: متن البحث

 

 ُتقسم إلى:  مباحث و المباحث
 

  مطالب

 Simplified Arabicنوع الخط المستخدم في كامل البحث هو الخط الحالي وهو: 

   14هو   حجم الخط في الكتابة العادية:

 مثال ذلك:حسب تسلسل العناوين   18أو   16 حجم الخط في العناوين:

 ( 18)الخط  ... األول:  مبحثال

 (16)الخط  ...األول:  مطلبال

 سم من كل االتجاهات. )وهو مطبق في هذا النموذج( 2  الهوامش في كامل البحث:

 )وهي مطبقة هنا في هذا النموذج( 1.5هي  المسافة بين االسطر في متن البحث:

 فقط  7000-5000 عدد كلمات متن البحث:
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 يفضل مراعاة التالي أثناء كتابة متن البحث:

توثيق المعلومات المذكورة في المتن وفقاا للمصدر المقتبسة منه المعلومة، هذه النقطة مشروحة    التوثيق: .1

 . 5ص المرفق لكم مع هذا النموذج  دليل التوثيق البحثيبالتفصيل في 

 المضمون الجيد.  .2

 المعنى الدقيق الذي ال لبس فيه. .3

 التعابير البسيطة التي يسهل فهمها واستيعابها بسرعة. .4

 معالجة األمور بشكل مباشر. .5

 االهتمام بالقضايا المهمة فقط. .6

 االعتماد على التحليل والمنطق. .7

أن تكون الجمل مترابطة مع بعضها البعض وسلسة من ناحية الفحوى وصحيحة من ناحية اإلمالء   .8

 والقواعد.

 االبتعاد عن المحسنات اللفظية واألسلوب اإلنشائي الفارغ من المضمون.  .9

 وح العلمية التي تهدف إلى تبيان الحقيقة بعيداا عن الجدل بدون دليل. التحلي بالر  .10

، وأن يتم تحاشي كل العبارات التي تدل على االفتخار، كاستخدام ضمير  التواضع أثناء كتابة البحث .11

المتكلم بالصيغ: أنا، أرى، رأيي، أثبت، توصلت إلى، ويفضل أن يستخدم بدل منها يرى الباحث )أي 

 ( ضمير الغائب 

ومن غير المستحسن القول: أثبت الكاتب، انتهى الباحث إلى، وما إلى ذلك، ويفضل أن يتم استعمال  

 صيغ أخرى مكانها مثل: يبدو أنه، ُيعتقد، يظهر مما سبق ...
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 الخاتمة والتوصيات

 Simplifiedأن تكون صفحة واحدة، بحيث يكون: نوع الخط المستخدم:    ال يشترطالخاتمة    مواصفات التنسيق:

Arabic  :وكله مطبق في هذا   1.5سم من كل االتجاهات، المسافة بين األسطر:  2، الهوامش:  14، حجم الخط(

 النموذج(.

هي عرض موجز مركز وشامل لكافة المراحل والجهود واألعمال التي قام بها الباحث خالل  خاتمة البحث:

مختصرة للنتائج والحقائق التي توصل إليها من خالل بحثه كما تتضمن   محصلةمراحل عملية إعداد البحث، وهي  

 ا. كيف تغلب عليه ، ويشرحعملية إعداد البحث   ه أثناءأمام وقفت عرض لكافة العراقيل التي 

وهي إجابة مختصرة ومركزة ومفيدة على السؤال الذي يقول: كيف قام الباحث بإعداد بحثه وإنجازه؟ وما هي النتائج 

 التي تم التوصل إليها؟ 

لما تم القيام به والحصول عليه من نتائج علمية نهائية، وآراء  ويشترط في الخاتمة الجيدة أن تتضمن جديداا 

 واجتهادات في البحث.
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 المراجع

سم من كل 2، الهوامش: 14، حجم الخط: Simplified Arabicنوع الخط المستخدم:  مواصفات التنسيق:

)وكله مطبق سطر في المراجع مختلفة عن باقي البحث( )المسافة بين األ 2 االتجاهات، المسافة بين األسطر:

 في هذا النموذج(.

 المرفق مع هذا الملف دليل التوثيق البحثيطريقة التوثيق في قائمة المراجع مذكور بالتفصيل في 
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 المالحق 

 رفق فيها المقاييس والنماذج واالستمارات أو الموافقات.توهي آخر جزء من البحث 
إضافية تمت اإلشارة إليها  يضع الباحث في مالحق البحث ما لم يسعه أن يضعه في المتن، وكذلك أي وثائق 

في متن البحث، يتم ترقيم المالحق وتسميتها بحيث يسهل على القارئ الربط بينها وبين المعلومات الواردة بشأنها 
 في المتن. من األمثلة على ذلك: ملحق بأدوات البحث، ملحق بالخرائط، نصوص القوانين، ...الخ.

 


