
ورشة تدريبية لطالبات األبحاث
المشاركات بالمؤتمر العلمي لطالب وطالبات التعليم العالي 

بسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيم

المشاركات بالمؤتمر العلمي لطالب وطالبات التعليم العالي 
بالمملكة العربية السعودية 

مركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم 
وحدة التنمية البشرية - والرياضيات

يوم األحد الموافق ١٣/٥/١٤٣٢هـ  
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التحكيم العلمي ل�بحاث 

إعداد
منيرة القحطاني - د

جامعة ا#ميرة نوره بنت عبد الرحمن جامعة ا#ميرة نوره بنت عبد الرحمن 
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:من  اتالمشارك تمكنت سوف ورشةال نھاية في
.المختلفة ا بحاث تحكيم طريقة معرفة إلى الوصول-�١
.للبحث ال*زمة العلمية المادة تجميع-�٢
 البحث .عداد المناسبة والمھنية الفنية البحثية الطريقة على التعرف-�٣

  الھدف العام  

 

 

 البحث .عداد المناسبة والمھنية الفنية البحثية الطريقة على التعرف-�٣
.المطلوب

 بما المطلوبة مكوناته وإتقان للبحث الجيد ا.عداد مھارة كتسابا-�٤
.المرجوة ونتائجه المحددة  ھدافه البحث تحقيق إلى يؤدي

٣



   :المحور ا ول
تحديد مشكلة البحث وطبيعتھا والطرق والسبل  وإعداد خطة 

.المناسبة لدراستھا ووسائل ع*جھا
   :المحور الثاني

.ا.جراءات العملية البحثية على وجه التحديد ، والتسلسل، والضبط

لورشةامحاور    

المؤتمر العلمي الثاني لطالب وطالبات التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية 

.ا.جراءات العملية البحثية على وجه التحديد ، والتسلسل، والضبط

:المحور الثالث
المكونات العلمية للبحث في ذاته، وآلية إعداده منذ الخطوة ا ولى 

.في البحث وحتى تحديد نتائجه وتوصياته، والتقرير النھائي عنه
:رابعالالمحور  

تقييم البحث علي ضوء إجادة المحاور الث*ثة السابقة

٤



تكتب ا#بحاث بإحدى اللغتين العربية أو ا1نجليزية، حسب ما تقتضيه طبيعة  -١
.البحث

.مراعاة ا#صالة وا>بداع في موضوع البحث -٢ �

الضوابط الفنية ل�بحاث

.مراعاة ا#صالة وا>بداع في موضوع البحث -٢ �
تحري ا#مانة العلمية في النقل وتوضيح المصادر في ا1قتباسات والمراجع-٣ �
من التقييم يكون على المحتوى العلمي للبحث%  ٨٥* 
.تكون على طريقة تقديم البحث%  ١٥* 

٥



( Abstract ) :ملخص البحث
1 يزيد الملخص على صفحة واحدة،  

:يحوي العناصر التالية
.عنوان البحث-١
:محتوى البحث ويشمل-٢

الضوابط الفنية ل�بحاث

:محتوى البحث ويشمل-٢
.ھدف البحث وأھميته

العينات –المواد المستخدمة –طريقة إجراء التجربة ( الجانب العملي من البحث 
- البيانات والبرامج المستخدمة في ذلك _كيفية جمع-القياسات–واختيارھا 

تحليل وتوصيف نتائج البحث  :النتائج
.ا1ستنتاجات والتوصيات-

٦



:الضوابط الفنية للكتابة

بنط عريض، ١٦حجم الخط : عنوان البحث 

الضوابط الفنية ل�بحاث

بنط عريض، ١٦حجم الخط : عنوان البحث 
 Simplified Arabic .نوع الخط  

 Simplified Arabic، ١٤حجم الخط : محتوى البحث
.سم من جميع الجھات ٢تكون حواشي الصفحة 

٧



التحكيم 

إلية تحكيم ا#بحاثإلية تحكيم ا#بحاث

٨



استمارة تقييم بحث

التحكيم 

استمارة تقييم بحث

٩



استمارة تقييم بحث لطالب المرحلة الجامعية والدراسات العليا
العلوم األساسية والهندسيةمحور 

..........................................الرقم المسلسل

...................................... :عنوان البحث

:التقرير الكمي الموجز للبحث: أوالً 
الدرجة المستحقةالدرجة النهائيةعناصر تقييم البحثم
٥مدى تعبري العنوان عن املضمون١

٥مشولية امللخص٢

١٠وضوح األهداف، ومدى حتقيقها٣

١٥مشولية الدراسات السابقة٤

١٠منهج البحث وأدواتهمالئمة ٥

١٠

١٠منهج البحث وأدواتهمالئمة ٥

١٠مستوى التنظيم ووسائل اإليضاح٦

١٥مستوى التوثيق العلمي٧

٢٠مستوى املناقشة، والتحليل، واالستنتاج٨

٥كفاية املراجع، وحداثتها٩

٥مستوى لغة البحث١٠

١٠٠المجموع

خالصة رأي المحكم تجاه البحث، وأي تعليقات أو انتقادات إضافية ذات عالقة : ثانيًا◌ً     
:بموضوعه

..................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................



شبيھة بالتصميم الذي يعده المھندس قبل : Research Planخطة البحث 
وعادة ما يخضع مشروع خطة البحث  ٠البدء في تنفيذ بناء عمارة ما 

#ن البحث  ٠لمراجعات كثيرة قبل أن تصبح الخطة مقبولة وصالحة للبحث 
و1 يجب ترك أمر خطوات  ٠الجيد يجب إعداده بعناية وتنفيذه بشكل منظم 

البحث 1جتھادات الباحث أثناء قيامة بالبحث ، فإن ذلك غالباً ما يؤدى إلى 

إعداد خطة البحث 

البحث 1جتھادات الباحث أثناء قيامة بالبحث ، فإن ذلك غالباً ما يؤدى إلى 
فالبحث الجيد عادة ما يتولد عن خطة  ٠تعثر الباحث أو وقوعه فى الخطأ 

٠معدة إعداداً جيداً 
وصف تفصيلى لدراسة مقترحة تصمم 1ستقصاء : ويمكن تعريفھا بأنھا 

مشكلة معينة  وتتضمن تبريراً للفروض التى سوف تختبر ووصفاً تفصيلياً 
لخطوات البحث التى سوف يتبعھا الباحث فى جمع وتحليل البيانات الlزمة ، 

٠كما قد تشتمل على الزمن المقترح >نھا كل خطوة من خطوات البحث 

١١



يكتسب العنوان أھمية خاصة من حيث كونه يؤدى وظيفة إعlمية عن موضوع البحث 
ومجاله ، وھو يرشد القارئ إلى أن البحث يقع فى مجال معين كما تعتمد المكتبات فى 

.  تصنيفھا للبحث على العنوان 

عناصر خطة البحث 
عنوان البحث) ١(

١٢



شروط العنوان الجيد 

.معبراً بدقة عما يتم مناقشته في البحث �
.  ينبغي أ1 يحتوى على كلمات تحمل أكثر من معنى �
.  يفضل أ1 يزيد عدد كلمات عن خمسة عشر كلمة �
ينبغي أ1 يحتوى على كلمات زائدة 1 لزوم لھا مثل �

فالبحث ” دراسة تحليلية ” أو ” دراسة فى ” كلمة  فالبحث ” دراسة تحليلية ” أو ” دراسة فى ” كلمة 
.  فى حد ذاته ما ھو إ1 دراسة تحليلية 

أول العنوان  فىينبغي أن تكون الكلمات ا#ساسية �
. بقدر ا>مكان 

”  العنوان على متغيرات البحث  يشتمليجب أن �
”مستقلة وتابعة 

١٣



نموذج تقييم عنوان البحث 

ھل العنوان يدل بدقة على موضوع البحث ؟  -١
البحث ؟  فىھل يوضح العنوان نوع المنھج المستخدم  -٢
يتكون منھا العنوان ؟  التىما عدد الكلمات  -٣
العنوان تحتمل أكثر من معنى ؟  فىھل ھناك كلمات  -٤
ھل ھناك كلمات يحتويھا العنوان يمكن حذفھا دون أن يؤثر  -٥ ھل ھناك كلمات يحتويھا العنوان يمكن حذفھا دون أن يؤثر  -٥

ذلك على العنوان ؟ 
العنوان؟ فىما مدى وضوح المتغيرات المستقلة والتابعة  -٦
ھل تحتوى صفحة العنوان اسم معد البحث ؟  -٧

١٤



ھل تحتوى صفحة العنوان اسم الجھة المقدم إليھا البحث؟ -٨
ھل تحتوى صفحة العنوان تاريخ إعداد البحث ؟  -٩

ھل تحتوى صفحة العنوان اسم المشرف أو المشرفين  -١٠
على البحث ؟ 

صفحة العنوان  فىالشكلية  النواحىھل روعيت  -١١

نموذج تقييم عنوان البحث 

صفحة العنوان  فىالشكلية  النواحىھل روعيت  -١١
:  من حيث 

.  نوعية وأبعاد الورق المستخدم  -ا
نوع الخط .نط الكتابة ب -ب
.  المسافات الواجب تركھا  -ج

ھل العنوان قابل للفھرسة ضمن مراجع التخصص ؟   -١٢

١٥



)  ١(تدريب 

اختاري خمسة عناوين بحثية متنوعة في مجال 
تخصصك بشرط أن تكون رسائل ماجستير 

.  ودكتوراه وبحوث منشورة في مجlت علمية  
ثم قومي بتقييم ھذه العناوين وفقاً لنموذج التقييم 

السابق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

١٦



مقدمة البحث ) ٢(

المقدمة ليست كlماً إنشائياً يصوغه الباحث ، إنما عملية تقديم واعية لموضوع البحث 
وأبعاده ومنطلقاته وأھميته ، ولذلك يقدم الباحث فى ھذه المقدمة صورة واضحة عن 

وينبغى أن  ٠بحثه تشير إلى مدى وعيه ببحثه ، ومدى إطlعه وخبرته فى ھذا المجال 
: تحتوى المقدمة عدة أمور منھا 

٠توضيح مجال المشكلة  -١ ٠توضيح مجال المشكلة  -١
٠توضيح أھمية الموضوع  -٢
٠توضيح مدى النقص الناتج عن عدم القيام بھذا البحث  -٣

  ٠وكيف سيتمكن ھذا البحث من معالجة النقص الموجود 
٠استعراض مختصر للبحوث والدراسات السابقة  -٤
توضيح أسباب اختيار ھذه المشكلة البحثية -٥

١٧



)  ٢(تدريب 

راجعي بعض المقدمات الخاصة بأبحاث 
فى حدود ثlثة تشمل (باحثين سابقين 

كل من رسائل الماجستير والدكتوراه 
فى ضوء مدى ) والبحوث المنشورة 

استيفائھا للنقاط الخمس السابق ذكرھا 
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  

١٨



مشكلة البحث ) ٣(

:تعريف المشكلة البحثية 
ھي وجود الباحث أمام تساؤ1ت أو غموض مع وجود رغبة •

 أو ٠لديه في الوصول إلى الحقيقة 

وأنه  ٠عبارة تستفسر عن نوع العlقة بين متغيرين أو أكثر • وأنه  ٠عبارة تستفسر عن نوع العlقة بين متغيرين أو أكثر •
قبل صياغة المشكلة يمر في خبرة الباحث عقبة تعوق فھمه ، 
ويشعر الباحث إزاء ھذا الوضع بنوع من الضيق الغامض عن 

الظاھرات المlحظة أو غير المlحظة ، وھو ما يمكن أن 
٠نعتبره نوعاً من الفضول حول سبب وجود شئ ما 

١٩



مشكلة البحث ) ٣(

:يجب أن :  معايير صياغة المشكلة البحثية 
عبارة محددة أو سؤال واضح  فىتكون صياغة المشكلة ) ١(�

تساعد على تحديد مشكلة  التىوفيما يلي مجموعة من القواعد 
:  البحث 

         ٠ البحثىمعرفة المجال  -�         ٠ البحثىمعرفة المجال  -�
٠مجال الخبرة  فىالتوسع  -�
٠ الذھنىاستخدام أساليب العصف  -�
توضح المشكلة عlقة بين متغيرين أو أكثر مع تحديد ) ٢(�

الدراسهتشمله  الذىالمجتمع 
تحقق التوافق بين أجزاء البحث) ٣(�
قابلية المشكلة للبحث أو التحقق) ٤(�

٢٠



مشكلة البحث ) ٣(

: يلىوعلينا عند اختيار مشكلة بحثية أن نتجنب الوقوع فيما 
وضع مشكلة 1 يمكن دراستھا إما حيث عمومية المشكلة أو  -أ

٠طريقة جمع البيانات 
التكرار المقصود باختيار مشكلة سبق لباحثين آخرين  - ب

  ٠اختيارھا  ٠اختيارھا
٠السماح لقرار متسرع بالسيطرة على صياغة المشكلة  - جـ

٢١



)  ٣(تدريب 

قومي بصياغة مشكlت بحثية لثlثة  -
. مجال تخصصك؟  فىبحوث 
مجال تخصصك  فىاختري موضوعاً - -

وأكتبي العنوان  -
.   ثم قومي بصياغة المشكلة البحثية ؟ -

٢٢



أھداف البحث) ٤(

:ا#ھداف نوعان 
وھو الذى يتحكم ويسيطر على باقى أھدافنا وھو أول : ھدف رئيسى  -١

.  ا#ھداف التى يتم وضعھا .  ا#ھداف التى يتم وضعھا 
وھو ذلك الھدف الذى يساھم فى الوصول إلى الھدف : ھدف فرعى  -٢ 

:  الرئيسى مع مlحظة أن 
خطة البحث +....... = ھدف فرعى + ھدف فرعى 

ولكن كيف يمكن صياغة الھدف ؟ 

٢٣



أھداف البحث) ٤(

:   ھىيجب التركيز عليھا عند صياغة الھدف  التىإن القاعدة الرئيسية  
التركيز على النتائج وليست ا#نشطة ، ونقصد بالنشاط ھنا الجھد  -١

.  المبذول سواء أكان ھذا الجھد ذھنى أو عضلى 
.التركيز على النتائج وليست ا1تجاھات  -٢ .التركيز على النتائج وليست ا1تجاھات  -٢
.  التركيز على النتائج الرئيسية وليست الفرعية  -٣
. التركيز على النتائج القابلة للقياس  -٤

٢٤



أھداف البحث) ٤(

:  وعند صياغة أھداف البحث يجب العمل على 
. تجسيد ا#ھداف #ھمية ما سيحققه البحث من نتائج  -١
.  تسلسل ا#ھداف مع خطوات وعمليات البحث  -٢
. تمثيل ا#ھداف لنتائج يمكن بالفعل قياسھا  -٣ . تمثيل ا#ھداف لنتائج يمكن بالفعل قياسھا  -٣
.  تمثيل ا#ھداف لمتغيرات وعمليات البحث  -٤
.  شمول ا#ھداف لمجال وحدود البحث  -٥
.  صياغة ا#ھداف بعبارات إجرائية  -٦
.  وضوح أھداف البحث لغة ومعنى  -٧

٢٥



أھمية البحث) ٥(

سوف يجنيھا المجتمع من القيام بالبحث  التىونھتم ھنا بالفوائد 
أن أھمية المشكلة أو الدراسة تعود على ما سوف يحدث  أى ٠

)الجانب التطبيقى (تابعاً للبحث والتركيز على 
أھمية البحث بھاتصاغ  التىوتتعدد الطرق وا#ساليب 

: وإن كانت جميعھا تدور حول محورين أساسيين  

ا

: وإن كانت جميعھا تدور حول محورين أساسيين  
)  ا#كاديمية –النظرية ( أھمية البحث من الناحية العلمية : ا#ول 

أى ماذا سوف يضيفه البحث إلى الجانب العلمى ونحن ھنا 1 
نقصد أن تقوم بإضافة نظريات علمية جيدة بل كل ما نسعى إليه 

.   ھو إعادة صياغة المبادئ العلمية المعروفة فى أطر جديدة 

٢٦



أھمية البحث) ٥(

وھنا يجب عليك أن ) التطبيقية ( أھمية البحث من الناحية العملية : الثاني 
ھل المشكلة التى تتصدى لحلھا سوف تكون مفيدة : تجيب على السؤال التالى 

.  بالنسبة للمجتمع الذى تعيش فيه ؟ 
وحتى يمكنك أن تقوم بصياغة أھمية البحث عليك أن تضع أمامك مشكلة 

تتصدى لحلھا ثم فكر جيداً بعد قراءتك الشخصية التىالبحث  تتصدى لحلھا ثم فكر جيداً بعد قراءتك الشخصية التىالبحث 
يمكنك أن تضيفھا إلى المكتبة إذا أنت قمت بحل ھذه  التىما النماذج العلمية 

.  المشكلة ؟ 

٢٧



أھمية البحث) ٥(

ومجتمعك الذي ) الجامعة(وما الفوائد التي تجنيھا أنت ومنظمتك
.تعيش فيه من حل ھذه المشكلة ؟

تذكري
أن قدرتك على صياغة أھمية البحث سوف تكون نابعة أساساً من  

مدة إحساسك وتفاعلك مع مشكلة البحث كما أنه ليس ھناك مدة إحساسك وتفاعلك مع مشكلة البحث كما أنه ليس ھناك 
صياغة مثلى #ھمية البحث بل ھي تتوقف على قدرتك على التعبير 

.   وإلمامك بجوانب المشكلة ؟

٢٨



  الدراسات السابقة) ٦(  

رجع إليھا  التىيتناول ھذا الجزء من خطة البحث موجزاً للبحوث السابقة 
.  الباحث والمرتبطة بموضوع بحثه 

تلخيص أو تجميع أھم نتائج البحوث السابقة المرتبطة بالمشكلة ، : تعريفھا 
و1 تقتصر مراجعة البحوث السابقة على مجرد تجميع للنتائج، بل 1بد 

للباحث من أن يقوم بدراسة نقدية لما يقرأه ، بحيث تكون العملية فى النھاية للباحث من أن يقوم بدراسة نقدية لما يقرأه ، بحيث تكون العملية فى النھاية 
   ٠عملية تأليف ترتكز على المعرفة القائمة فى مجال علمي محدد بدقة 

٢٩



  الدراسات السابقة) ٦(  
:تسھم مراجعة البحوث السابقة فى تحقيق عدة أغراض أھمھا :  أھدافھا

٠تحديد المشكلة ، وتوضيح ما تتضمنه من متغيرات ) ١(
٠ تاريخىمنظور  فىوضع الدراسة ) ٢(
٠المجال من تناقضات  فىفھم الباحث #سباب ما يوجد ) ٣(
٠ الضرورىتجنب التكرار غير المقصود وغير ) ٤(
٠المناسب  البحثىالمساعدة على اختيار المنھج ) ٥( ٠المناسب  البحثىالمساعدة على اختيار المنھج ) ٥(
٠المساعدة على اختيار التجارب والمقاييس المناسبة) ٦(
٠ربط النتائج بالمعرفة القائمة واقتراح بحوث جديدة ) ٧(
٠انتقاء المراجع ، وقواعد البيانات وصو1ً ل�دبيات الرئيسية ) ٨(
  ٠صياغة الفروض البحثية  فىالمساعدة ) ٩(

٣٠



  الدراسات السابقة) ٦(  

http://www.google.com

البحث باستخدام الحاسب ا�لي

٣١



  الدراسات السابقة) ٦(  

http://www.cactisearch.com

البحث باستخدام الحاسب ا�لي

٣٢



  الدراسات السابقة) ٦(  

http://www.dogpile.com

البحث باستخدام الحاسب ا�لي

٣٣



  الدراسات السابقة) ٦(  

http://www.kartoo.com

البحث باستخدام الحاسب ا�لي

٣٤



  الدراسات السابقة) ٦(  

http://www.lii.org

البحث باستخدام الحاسب ا�لي

٣٥



  الدراسات السابقة) ٦(  

http://wikipedia.org

البحث باستخدام الحاسب ا�لي

٣٦



  الدراسات السابقة) ٦(  
توجد فى بعض مراجعات البحوث السابقة أخطاء : بعض ا#خطاء 

:يجب أن ينتبه إليھا الباحث ليتجنبھا ، ومن أمثلة ھذه ا#خطاء 
أجزاء  باقىانفصال الجزء الخاص بالبحوث السابقة عن ) ١(

 ٠البحث
  ٠التركيز على نتائج البحث دون اعتبار للمنھج ) ٢(  ٠التركيز على نتائج البحث دون اعتبار للمنھج ) ٢(
٠إھمال الجزء الخاص بإجراءات البحث طرق عمل البحث) ٣(
٠الكتابة على شكل فقرات منفصلة عن بعضھا البحث ) ٤(
عدم المقارنة بين نتائج البحوث السابقة وتحديد أوجه التشابه ) ٥(

٠يدرسھا  التىوا1ختlف بينھا وبين المشكلة 

٣٧



  الدراسات السابقة) ٦(  

)اسم المؤلف ، سنة النشر (  ---------------------- دراسة 
------------------------------------------ ھدف الدراسة  

-------------------------------------------------- العينة  

نموذج لكتابة الدراسات السابقة 

------------------------------------------------ ا#دوات  
--------------------------------------------ا>جراءات   

------------------------------------ا#ساليب ا>حصائية  
------------------------------------------------- النتائج  

٣٨



)  ٥(تدريب 

اختاري اثنين من الدراسات السابقة -
حول موضوع خطة بحثك بشرط أن 

تكون واحدة من البحوث العربية 
وا#خرى ا#جنبية وا#خرى ا#جنبية 

وقومي بكتابتھا وفقاً لنموذج كتابة -
الدراسات السابقة ؟ 

 

٣٩



المواد وطرق العمل) ٧(

المستخدمة ، ھل ھى متوفرة أم سوف يقوم ) المواد(: ا#دوات -ا
الباحث بإعدادھا وتوفيرھا من خlل القيام بدراسة أولية للتحقق 

٠من ذلك 
يحدد ما سوف يقوم به الباحث بطرق العمل : ا>جراءات  - ب يحدد ما سوف يقوم به الباحث بطرق العمل : ا>جراءات  - ب

٠وكيف ينفذه وما التصميم التجريبى الذى يتبعه لتنفيذ كل تجربة 
يحدد ا#ساليب ا>حصائية التى سوف : ا#ساليب ا>حصائية  -ج

يستخدمھا فى معالجة بياناته ، وعليه أن يستشير 1ختيار ا#سلوب 
٠المناسب لبياناته وعينته وفروضه البحثية 

٤٠



)  ٦(تدريب 

أعرضي ا#دوات وا>جراءات -
وا#ساليب ا>حصائية المستخدمة في 

ثlثة بحوث في مجال تخصصك موضحة 
.  السلبيات وا>يجابيات ؟ .  السلبيات وا>يجابيات ؟ 

 

٤١



النتائج والمناقشة) ٨(

)  The Text: (المتنأ-
ھذا أھم جزء في البحث حيث أن الباحث يضمنه الحقائق التي 

تجمعت لديه والحجج والبراھين والمناقشات والنتائج التي 
.توصل إليھا .توصل إليھا 

لذلك ينبغي العناية بترتيبه منطقيا مع تماسك وترابط أطرافه 
وفعالية إعداده وھذا الجزء الذي يتطلب جھدا ووقتا من 

.الباحث

٤٢



النتائج والمناقشة) ٨(

:واستعراض الباحث ومناقشته لما كتب مھم لسببين
:ا#ول

.شرح كامل للمشكلة ومقارنة للنتائج التي توصل لھا الباحث
:الثاني 

وھو أن الباحث يستطيع من خlل مناقشته لما كتب حول موضوع وھو أن الباحث يستطيع من خlل مناقشته لما كتب حول موضوع 
البحث أن يوضح للقارئ ماذا سبق أن كتب في الموضوع 

أين وقفت المشكلة والغرض من ذلك .وماذا بقى لحل المشكلة 
ھو تحديد أين موقع البحث من الدراسات المتوفرة حول 

المشكلة وما ھي المساھمة التي يمكن أن يقدمھا

٤٣



النتائج والمناقشة) ٨(

بالجداول
ويوضع العنوان أعلي الجدول 

با#شكال والرسومات
ويوضع العنوان أسفل ا#شكال والرسوماتويوضع العنوان أسفل ا#شكال والرسومات

مlحظة
إذا كانت الجداول أكثر من اثنين يعد لھا بيان في بداية الرسالة

.وأيضا ا#شكال والرسومات يعد لھا بيان آخر 

.

٤٤



الخاتمة) ٩(

Conclusionالخاتمة 
.والخاتمة ھي التي تربط جميع ما اطلع عليه القارئ

 Forcefulبما أنھا النھاية فان الخاتمة ينبغي أن تكون قوية 
.لتترك انطباعا ايجابيا في القارئ

قد تكون الخاتمة جزء من البحث أو فصl من فصوله فإذا كانت قد تكون الخاتمة جزء من البحث أو فصl من فصوله فإذا كانت 
الخاتمة فصl مستقl عن الصلب البحث فأنھا تأخذ رقما 

للفصل وعنوانا وصفيا لھا والذي قد يكون الخاتمة 

٤٥



)  ٧(تدريب 

أعرضي النتائج والمناقشة-
المستخدمة في ثlثة بحوث في مجال 

.تخصصك موضحة السلبيات وا>يجابيات ؟ 
  

٤٦



قائمة المراجع ) ٩(

يحدد الباحث في خطته عدداً من المراجع والمصادر العلمية التي 
٠لھا عlقة بموضع البحث 

يتم . ويجب ترتيب المراجع حسب الحروف ا#بجدية للمؤلفين  يتم . ويجب ترتيب المراجع حسب الحروف ا#بجدية للمؤلفين 
توثيق المراجع وفقاً لشروط النشر بالمجlت العلمية المتخصصة

٤٧



مشروع تدريبي

في ضوء المھارات البحثية السابقة 
قومي

بحث في مجال تخصصك بإعداد  
وناقشيه مع زميlتك وأساتذتكوناقشيه مع زميlتك وأساتذتك

قبل أن يقدم  في 
المؤتمر العلمي لطlب وطالبات التعليم  

العالي بالمملكة العربية السعودية 
 

٤٨



بنود استمارة
تقييم عرض بحث  

التحكيم 

تقييم عرض بحث  

٤٩



استمارة تقييم عرض بحث لطالب الدراسات العليا والمرحلة الجامعية
.....................................:اسم الطالب

.................................:عنوان البحث
حمور العلوم األساسية واهلندسية .:المحور

............................رقم الجلسة

الدرجة المستحقةالدرجة النهائيةعناصر تقييم العرضم

:التقرير الكمي للعرض: أوالً 

٥٠

الدرجة المستحقةالدرجة النهائيةعناصر تقييم العرضم
٤املظهر العام ملقدم العرض١
٤أسلوب العرض٢
٤تقبل النقد، واإلجابة عن االستفسارات٣
٤استخدام وسائل اإليضاح٤
٤االلتزام بالوقت احملدد وحسن استغالله٥

٢٠المجموع

:خالصة رأي المحكم تجاه العرض، وأي تعليقات أو انتقادات إضافية ذات عالقة بموضوعه: ثانيًا◌ً 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................



شكرا 
أسعدني حضوركن

Thank you for listening!Thank you for listening!Thank you for listening!Thank you for listening!

If you have questions about researchIf you have questions about researchIf you have questions about researchIf you have questions about research
or need additional information,or need additional information,or need additional information,or need additional information,or need additional information,or need additional information,or need additional information,or need additional information,
feel free to contact me.feel free to contact me.feel free to contact me.feel free to contact me.

Dr. Muneera ALkahtani

stpnau@gmail.comstpnau@gmail.comstpnau@gmail.comstpnau@gmail.com

٥١


