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خطط األخطاء الشائعة في كتابة 
الماجستير والدكتوراه رسائل 

سوزان بنت حسين حج عمر. د
قسم المناهج وطرق التدريس
مناهج وطرق تدريس العلوم



البحثية،خطتهمكتابةعندأخطاءالطلبةمنكثيريرتكب
.يلوالتعدللنقدعرضةويجعلهاالخطةمنيضعفمما
،عنوانالفيشيوعا  األخطاءأكثراليومساستعرضلذا

ماكالمراجع،وقائمةالمتنفيوالتوثيقوالتنسيق،
.شيوعاوالنحويةاإلمالئيةاألخطاءألكثرساتطرق

مقدمة 



أخطاء في عنوان الخطة 

دراسةالومشكلةالموضوعمحتوىبدقةالعنوانيعكسال.
عالقة-واقع-مدى:مثلكلماتاستخدام.
التابعروالمتغيالمستقلالمتغيرالعنوانمنيتضحال.
زائدةعباراتاستخدام.
العنوانآخرفينقطةوضع.



أخطاء في عنوان الخطة 

:أمثلة
منة في تضمين سمات االستقصاء في األنشطة العملية المتضواقع

.األوليةالعلوم للصفوف االبتدائية كتب 
تطلبات ضوء مالتقنية في تدريس الرياضيات في استخدام واقع

العربية في المرحلة المتوسطة بالمملكةالمطورةكتب الرياضيات 

السعودية 

البتدائيةالرياضيات المطورة للمرحلة االتقنية في تدريس استخدام مدى 

.ي الدمامففي منهج منتسوري بمرحلة رياض األطفال مهارات التواصل 



أخطاء في تنسيق الخطة 

الغالفصفحةتنسيقفيأخطاء:أوال

الرسالةأوالخطةضمنالغالفصفحةترقيمإدراج.

اليسارعلىالغالفصفحةأعلىفيالجامعةشعاروضع.

مةمقدبحثخطةيكتبأنمثلبالخطة،التعريففيالخطأ

قوطرالمناهجماجستيردرجةعلىالحصولمطالبالستكمال

.التدريس

األقساميفخاصةوتخصصه،للمشرفالعلميةبالرتبةالتعريف

وطرقهجالمناقسميكتبأنمثلمختلفة،تخصصاتلديهاالتي

.المشرفاسمتحتفقطالتدريس



الخطة في تنسيق أخطاء : تابع

الغالفصفحةتنسيقفيأخطاء:أوالتابع

المقلوبالهرمغيربشكلالخطةعنوانكتابة.

اإلنجليزيةباللغةالخطةعنوانوضععدم.

الغالفصفحةحولإطاروضع.

القسم/ةالكليدليلوفقوالحجموالبنطاألسطربتباعداإللتزامعدم.

الميالديبالتقويميوافقهوماكامالالدراسيالعامكتابةعدم.



الخطة في تنسيق أخطاء : تابع

الخطةتنسيقفيعامةأخطاء:ثانيا

مالقسأوالكليةدليلفيكماالصفحةبهوامشااللتزامعدم.

القسمأوالكليةدليلفيمطلوبةغيرخطوطاستخدام.

للخطة(فهرس)محتوياتقائمةوضع.

ةالرئيسالعناوين)الخطةعناوينتنسيقفياالتساقعدم

.(الفرعيةوالعناوين

(عنوانعلىعنوانتقديم)الخطةعناصرترتيبمراعاةعدم.

البحثإجراءاتأواإلحصائيةلألساليباإلشارةعدم.



أخطاء عامة شائعة في متن الخطة 

(الخ...هلل،الحمدإن)خطابيةبعبارةالمقدمةتبدأأن.
اموثق  اقتباساالمقدمةفياألولىالفقرةتشملأن).
تنتقلثمبالعامتبدأبحيثالمقدمةفياألفكارتسلسلعدم

.(البحثموضوع)للخاص
اغاتبصيفقراتعدةفيالفكرةنفسبتكراراإلطالة

.مختلفة
األداةعدادإ عنالحديثعندهللا،وبإذنهللا،بمشيئةكتابة

.المنهجيةأو



عامة شائعة في متن الخطة أخطاء : تابع

البحثسؤالوصياغةبتحديدالمشكلةإنهاء.
 ةكتابة رقم الصفحة عند توثيق مرجع اقتباس الفكر.
منديدالعأنالباحثذكررغمفقطواحدمرجعبذكراالكتفاء

.مافكرةأكدتقدالدراسات
واحدمرجعفقرةلكلبحيثالفقراتإفراد.
العربيطالخوحجمبنطبنفساإلنجليزيةالمصطلحاتكتابة.



أخطاء شائعة في لغة الخطة
ونحويةإمالئيةخطاءأ
 وبين ،..(يذكر ان)والقطع الوصل التمييز بين همزتي عدم

اء ، وحرفي الضاد والظ...(ة لما في)والهاء التاء المربوطة 
...(.لةضتحت م)
 ل ورفع مراعاة قواعد اللغة العربية السليمة، كنصب الفاععدم

تائجنأظهرت الدراسات التي طبقت االستقصاء)المنصوب 
...(. إيجابية في 



اإلمالئية والنحوية تابع األخطاء 

ور التفسي: فصل واو العطف عن االسم المعطوف، مثل

.االستنتاج 

علىاإلجابة : االستخدام الخاطيء ألحرف الجر، مثل

.السؤال والصواب اإلجابة عن السؤال

ذاها،متواجد،نشأت، ابداء، الكن: أخطاء إمالئية، مثل،
.حيث أن، كذالك،انتي، لكي

شائعة في لغة الخطةتابع أخطاء 



الخطةتابع أخطاء شائعة في لغة 

أخطاء أخرى
 اعة األخطاء في طب)التمييز بين الكلمات عند الطباعة عدم

، ال ما يفعل: ، والصوابكماان، الزال،البد، مايفعل، (الكلمات
.بد، ال زال، كما أن

 (يمعالمات الترق)القوس النقطة والفاصلة وعالمة غلق وضع ،

التفسير)مهارات التفكير الناقد هي: بمسافة، مثلنهاية الكلمة بعد 
(.ومعرفة االفتراضات ،واالستنتاج ،



التوثيقفي شائعة أخطاء 

أخطاء في قائمة المراجع: أوال
 عدم اتباع التوثيق المعتمد(APA.)
  يا وفقا أبجدالمراجع ترتب )عدم ترتيب المراجع أبجديا

التعريف في ( أل)األخير مع إهمال السم الباحث 
(.الترتيب

وضع ترقيم رقمي أو نقطي للمراجع.
 مرجع، العدم ترتيب المراجع لنفس المؤلف حسب تاريخ

.األقدم فاألحدثمن 



شائعة في التوثيقأخطاء تابع

قائمة المراجعفي أخطاء : تابع أوال
ام بحروف عدم التمييز بين مرجعين لنفس الباحث في نفس الع

.أبجدية بعد تاريخ البحث
 ورقم العددالمجلة وضع خط تحت اسم.
وضع خط تحت اسم الكتاب.
 غفال كتابة رقم صفحات البحث وفق ورودها بالمجلةإ.
احثين، وضع فواصل منقوطة عوضا عن الفاصلة بين أسماء الب

...أثر (. 2006. )محمد، والعبسي؛محمد، نوفل: مثل



شائعة في التوثيقتابع أخطاء 

المراجعقائمةفيأخطاء:أوالتابع
النقطةعنعوضا  والكتابالمؤلفاسمبعدفاصلةوضع.
المدينةثمالنشرداروضعأو.المدينةبعدفاصلةوضع.
مغمقبخطالمجلةأوالكتاباسمكتابة.
مثال

التعليميةاإلدارةأساسيات.(2002)،الحميدعبدطارقالبدري،
.عمان،والتوزيعوالنشرللطباعةالفكردار،ومفاهيمها

والصواب
التعليميةاإلدارةأساسيات.(2002).عبدالحميدطارقالبدري،

.والتوزيعوالنشرللطباعةالفكردار:عمان.ومفاهيمها



شائعة في التوثيقتابع أخطاء 

الخطةمتنفيالتوثيقأخطاء:ثانيا

الترقيماتبعالم(الحرفي)المباشرالنصياالقتباستوضيحعدم
.”…“المناسبة

بفقرة(فوقفماكلمة40)الطويلالنصياإلقتباستمييزعدم
.مختلفةوهوامشمنفصلة

أكثرأونبمرجعياالستعانةتمحالفيالمراجعبينالتمييزعدم
فيدهاورو حسبأبجديةبحروفالعامنفسفيالباحثلنفس
.المتن

مرجعمنفكرةاقتباسمرجعتوثيقعندالصفحةرقمكتابة
.(نصيا  اقتباسا  تعتبرالالترجمة)أجنبي



تابع أخطاء شائعة في التوثيق

في متن الخطةالتوثيق أخطاء : تابع ثانيا

عند وجود أكثر من مرجع يوثق كل مرجع في أقواس منفصلة، مثال:
محمد، )ياضيات توصلت الدراسات إلى إيجابية استعمال التقنية في تعليم الر 

؛ فطاني،  2010محمد، ... )، والصواب (م2012فطاني،  ) ؛ (م2010
2012) ،

ن سياق كتابة اسم الباحث ضمن التوثيق في المتن رغم كونه داخال ضم
...إلى وجود  (Windschitl, 2003)وأشار : النص، مثال

ن مرجععدم ترتيب المراجع تصاعديا حسب التاريخ في حال وجود أكثر م.



تابع أخطاء شائعة في التوثيق

أخطاء التوثيق في متن الخطة: تابع ثانيا

عند توثيق مرجع من أكثر من باحثين:

.يذكر جميع أسماء الباحثين كل مرة يوثق فيها البحث-

للمرجع .et al)يذكر اسم الباحث األول متبوعا بآخرين -

(األجنبي

عدم االلتزام بترتيب أسماء الباحثين كما وردت في المرجع.

 قبل ذكر المرجع: وثق فيعدم توضيح المرجع الثانوي بذكر

(as cited inللمرجع األجنبي يستخدم )



قبل أن ننصرف نذكر الحضور

وبحمدكاللهم سبحانك 

أنتإال إله أشهد أن ال 

إليكاستغفرك وأتوب 

وشكرا إلنصاتكم


