
تقديم

إبراهيم بن الحسين خليل

باحث دكتوراه تعليم الرياضيات

جامعة الملك سعود



أولا 
ما هيته وأهميته... النشر العلمي •

ا  ثانيا البحوث الفردية أم البحوث المشتركة؟•

ا  ثالثا
.معايير النشر في المجالت العلمية المحكمة•

ا  رابعا
دراسة استطالعية حول آراء الطلبة نحو النشر العلمي•

ا  خامسا

ل دراسة استطالعية حول آراء المحكمين في المجالت العلمية حو•
بحوث طلبة الدراسات العليا



اتاحة المواد العلمية التي أنجزها الباحث في مجاله في وعاء نشر ليكون متاحا للمهتمين

ومعرفة من أجل وعلم هو المحصلة النهائية التي يقوم بها الباحث، لنشر ما أنجزه من أعمال 

من خالل تطوير أساليب العمل لدى المؤسسات واألفرادلمجتمع تنمية افي المساهمة 

الهدف العام  من النشر العلمي

تبادل العلوم والمعرفة وجعلها متاحة 



تنشيط حركة البحث العلمي ( 2

ضمان حقوق الباحثين ( 3

المساهمة الفاعلة في تطوير طرق ( 1

وأساليب العمل لدى األفراد والمؤسسات

من خالل الطالع على الجديد 



أصالة المحتوى 

استخدام المنهجية 

المناسبة للبحث 

اختيار المجلة 

المناسبة للورقة 

اتباع قواعد 

وخطوات النشر في

المجلة التي ترغب

النشر فيها 

ايضاح المساهمة 

العلمية للورقة 

ة الهتمام بلغة الورق



أخالقيات النشر العلمي

الدقة واألمانة

عدم التحيز 

احترام الحقوق الفكرية 



مجاالت النشر العلمي

(  المنهجية)البحوث العلمية 

ترجمة الكتب 

المقاالت النظرية 

مراجعة الدراسات 

قراءة لمؤتمر أو ورشة 

تقارير مختصرة 



بذل مزيد من الجهد في التكاليف المطلوبة ( 2

البحث عن المواضيع الحديثة ( 1

التبرير   ( 4

القراءة المكثفة حول الموضوع ( 3

االهتمام بالموضوع ( 5



فوائد النشر لطالب الدراسات العليا

توسيع المدارك

تكون ملكة القراءة 

النقدية

تحسين مستوى 

الكتابة العلمية 

المفاضلة في 

المنافسات 

الثقة في النفس 
تطور في المهارات 

البحثية 



القراءة في المجالت العلمية المختلفة 

االلمام بالموضوع 

بذل مزيداً من الجهد لتطوير األعمال 

الجرأة 

المحاكاة 



ماذا أتناول؟

أين اكتب؟ من أشارك؟

بماذا أختلف؟ لماذا؟

؟ ماذا سأقدم؟



الورقة البحثية

فكر الباحث يشمل خالله موسع حول فكرة محددة يظهر من مقال •

.معلومات موثوقة حول الموضوع المحدد، بعد نقدها وتمحيصها



مةمكونات الورقة البحثية في المجالت العلمية المحك

مكونات 
الورقة 
العلمية

الغالف

المستخلص

المقدمة

ةالمشكل

ةاألسئل

األهميةاألهداف

المصطلحات

مواد البحث 
وأدواته  
وإجراءاته 

النتائج  
والتوصيات
والمقترحات

المراجع



أن تكون كتابة ( 1

واضحة ومحددة ول 

ثر من يحتمل التفسير بأك

طريقة 

:مجموعة من القواعد لكتابة الورقة العلمية  أبرزها على النحو اآلتي( 1997)يقدم ديفيس 

أن تكون مناسبة ( 2

للجمهور 

وضوح الهدف ( 3
عدم السهاب في ( 4

الكتابة   



ونشرهاخطة إعداد وكتابة الورقة البحثية 
(Davis,1997)دافيسمن مرجع : المصدر



التخطيط
(اص في عملية النشرتحديد األسئلة التي سيتم اإلجابة عليها وتحليلها لكي يتم تسجيلها وُتوضع كهدف خ)

ضع اإلطار العام للكتابة 
...... (حجم الورقة، الهوامش،  العناوين الرئيسية)

صياغة وضبط المسودة الثانية

إنتاج المسودة األولى

حسن المسودة الثالثة

التدقيق الممتاز على المسودة الرابعة

الوصول إلى المستند النهائي 

الُمخطط العام لبناء الجداول واألرقام

وفًقا األوراق واصنع قوائم منظمة للتدويناستخدم 
للمؤلفين

والمراجعةالفرعيينالمؤلفينبيناالنتقال

ين مراجعة مع الزمالء مع التدقيق الخاص بالمؤلف
الفرعيين

التقييم والمراجعة والتخلص من الزوائد



مسار رفع البحث للنشر العلمي في المجالت

العلمية 



قبل النشر

التأكد من سالمة البحث 

مراجعة األقران

استشارة الخبراء

تحديد المجلة المناسبة 

التأكد من إرسال النسخة النهائية



(التحكيم)أثناء النشر 

التأكد من وصول البحث 

إجراء التعديالت المطلوبة 

اللتزام بالوقت المحدد للتعديل



بعد النشر

التأمل والتقييم الذاتي 

ين الحصول على تغذية راجعة من الباحث





ية المحكمةأبرز األخطاء التي تعيق نشر ورقتك البحثية في المجالت العلم

ت عدد الصفحا-نوع الخط)عدم التقيد بمعايير المجلة ( 1

  )....

.اختالف المجال( 2

.عدم اكتمال البحث( 4

.عدم وضوح المشكلة( 3

.عدم الترابط بين أجزاء الورقة( 5

.أخطاء لغوية( 6



مخالفة توجه المجلة ( 1

أخطاء في التوثيق ( 3

اللغة ( 6 الكتابة العلمية ( 5

كثرة األخطاء ( 4

عدم االلتزام بالقواعد( 2

ث أبرز األسباب لرفض نشر البح





ين تشارك فكري بين باحث
ة أو أكثر في الورقة العلمي

هل تعني الشراكة البحثية

م التساوي في تقسيم المها



فوائد الشراكة البحثية

توسيع المدارك 
الدقة في تحديد 

الفجوة البحثية 
تبادل الخبرات 

ث التنوع في طرق البح

وتوفير المراجع 

توفير للوقت 

والجهد

اثراء البحثسهولة اإلنجاز 



بين الطالب 

وأستاذ المقرر

بين الطالب 

وأقرانه 

المجموعات 

البحثية في

الجامعة 



مواقع لتبادل الخبرات مع الباحثين



.معايير النشر في المجالت العلمية المحكمة













دراسة استطالعية حول آراء الطلبة نحو النشر العلمي



ةاثراءالمعرف

مي فوائد النشر العل

من وجهة نظرهم 

حفظ الحقوق

الفكرية 

للباحث 

ن الستفادة م

نقد     

الخبراء 

تبادل 

الخبرات 

بةإثراء المكت

تقويةمهاراتالعربية

الباحث  

التجاه 

اليجابي

ر نحو النش



تعقيد إجراءات التحكيم( 1

المبالغ المالية ( 2

وث عدم موافقة بعض المجالت على نشر بح( 3

طلبة الدراسات العليا 

جهل آلية النشر ( 4

طول مدة التحكيم والنشر ( 5

عدم القدرة في تحديد المجلة المناسبة ( 6

الحاجة إلى خبراء ( 7

اختالف معايير النشر ( 8

اشتراط النشر المحلي ( 9

المعوقات التي واجهتهم عند النشر





نقاط القوة 

سالمة المنهجية  حداثة الموضوعات  جدة المشكلة 

وفرة الدراسات 
السابقة 

منطقية البحث 



عدم وضوح المشكلة 

ضعف في نسق البحث 
والكتابة العلمية 

ضعف تفسير النتائج 
ومناقشتها وربطها باالطار

النظري مع التعليل  

القصور



التدريب على البحث االستنباط

التعرف على شروط المجالت 

عقد حلقات نقاش لمهارات البحث العلمي 

أبرز االحتياجات
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ا  ختاما

أشكر الجميع على حسن الستماع

وأسأل هللا التوفيق للجميع

يسعدني تلقي أي مالحظات حول الموضوع

:اليميلعلى 
i.kh2012@hotmail.com

@ibrahimkh111

mailto:i.kh2012@hotmail.com
https://twitter.com/ibrahimkh111

