
 

 

 تىراه إلى بحث قابل لليشر العلميالدكرسالت املاجستير/ كيفيت جحىيل

 

 مقدمت:

 إلنهاء البرامج ألاوادًميت لؼالب الدزاطاث العليا، فال ًمىً أن ًخجاوش الؼالب خؼىة 
ً
ئن لليشس العلمي أهميت بالغت حدا

اليشس العلمي في اإلاجالث العلميت اإلادىمت الدوليت، خيث أن هره الخؼىة هي التي جإهد الليمت العلميت للدزاطاث وألاعماٌ 

، خيث ٌعد وشس ألابدار العلميت أخد أهثر الؼسق لى الدزحت العلميت التي ٌظعى ئليهاخصٌى الباخث عالبدثيت وبالخالي 

 أهميت إلاشازهت بياهاث البدث مع اإلاجخمع العلمي، والجمهىز بشيل عام.

وختى ًخم كبٌى زطالت اإلااحظخير/الدهخىزاه البد مً أن ًلىم الباخث باخخصاز زطالخه وجيظيلها خظب شسوغ ومعاًير 

، مما ٌعني أن هىان حغييراث هبيرة طىف جؼسأ على الهييل العام للدزاطت، دون علميت التي ًىد أن ًيشس دزاطخه فيهااإلاجلت ال

 أي حغييراث فعليت على أهداف الدزاطت وهخاةجها.

)بشكل عام، يمكً القىل بأن عمليت جحىيل رسالت املاجستير/الدكتىراه إلى بحث قابل لليشر العلمي، هي عبارة عً 

 .(مليت يقىم مً خاللها الباحث بىضع دراسته في قالب املجلت العلميت التي يىد أن ييشر دراسته فيهاع

لكساز  اجخاذ بمجسد هيفيت  على الاهدباه جسهيز ئلى طخدخاج ،بدث كابل لليشس العلمي ئلى زطالت اإلااحظخير/الدهخىزاه جدٍى

 أن جلض ي بعع الىكذ 
ً
وئًجاش  يت التي طخلىم مً خاللها باخخصازفي الخفىير في آلالججهيز الدزاطت لليشس، وعليً أًظا
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الدزاطت بأكظامها اإلاخعددة والىاطعت!، ومً الجدًس بالرهس، أن مدسزي اإلاجالث العلميت ٌظخؼيعىن وبظهىلت جددًد 

، لرلً ججىب الدزاطاث التي جم اخخصازها وجيظيلها بشيل عشىاتي )على عجل(، والدزاطاث التي جم ئًجاشها بعىاًت ودكت

 هرا الحسج، واكع بعع الىكذ في الخفىير في آليت مىاطبت الخخصاز زطالخً ووطعها في كالب اإلاجلت العلميت التي اخترتها.

 

 كيفيت جحىيل رسالت املاجستير/ الدكتىراه إلى بحث قابل لليشر العلمي؟

 

مي كابل لليشس، عليً أن جظع هصب عيييً أن ما كبل البدء في العمل على جدىٍل زطالت اإلااحظخير/الدهخىزاه ئلى بدث عل

جلىم به هى عمليت اخخصاز وجيظيم لسطالخً وليع عمليت هخابت بدث حدًد! أي أن زطالت اإلااحظخير أو الدهخىزاه هي 

 أو معلىماث حدًدة غير مىحىدة في السطالت ألاصل
ً
 يت.اإلاصدز واإلاسحع ألاصلي الري ال ًمىىً أن جخخؼاه أو أن جظيف أكظاما

 مً السطالت العلميت الياملت، والبدث العلمي اللابل لليشس ًدمالن هفع البياهاث واإلاعلىماث 
ً
على السغم مً أن هال

ألاطاطيت، ئال أهه ال ًمىً وشس السطالت الياملت هبدث علمي! هشسغ أطاس ي مً شسوغ اليشس العلمي التي جخفم عليها حميع 

ل زطالت اإلااحظخير/الدهخىزاه ئلى بدث علمي كابل لليشس ليظذ اإلاجالث العلميت الدوليت، أطف ئلى  ذلً، أن عمليت جدٍى

 عمليت وسخ ولصم وخرف، بل هي أعلد مً ذلً، ولها خؼىاث مدددة ًجب على الباخث أن ًلتزم بها.

ل زطالت اإلااحظخير/الدهخىزاه ئلى بدث علمي كابل لليشس هي جلصير أو اخخصاز ال سطالت الياملت، ئن الخؼىة ألاولى لخدٍى

وذلً مً خالٌ اطخخساج البياهاث ألاطاطيت التي ججيب عً الدظاٌؤ السةيس ي للدزاطت، أي ًمىً اعخبازها عمليت جصفيت 

 ما جلىم 
ً
املجالث ألهم الىلاغ واإلاعلىماث التي وزدث في السطالت الياملت، مع شسح بظيؽ لخلً الىلاغ والبياهاث، وغالبا

 املفه) العلميت املرمىقت
 
كما هى  بخددًد كالب مخصص إلاظاعدة الباخثين على اخخصاز دزاطاتهم الياملت،( رست دوليا

 .(قالب املجلتاضغط على الشكل لتيتقل إلى ) مىضح في املثال باألسفل

 

 

 

 

" قالب املجلت العربيت للعلىم ووشر ألابحاث، لتحىيل رسائل 

 إلى أبحاث علميت قابلت لليشر" الدكتىراه/املاجستير
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ل زطاةل  ، لرلً هلدم لىم هره الاخخالفاث للىهلت ألاولى كد ًبدو مىطىع جدٍى
ً
 وشاةيا

ً
 صعبا

ً
اإلااحظخير/الدهخىزاه، مىطىعا

ت بين السطاةل العلميت الياملت، وألابدار العلميت اللابلت لليشس، وي جخضح الصىزة بشيل وامل:  الجىهٍس

 الاختالفاث:وألابحاث العلميت، أهم جلك  الرسائل العلميت الكاملت بين الاختالفاث مً العديد هىاك

1. .
ً
 وواطعا

ً
 جخميز ألابدار العلميت باإلالخص اإلاخخصس واإلاىحص، أما السطاةل العلميت الياملت فييىن ملخصها وامال

 

ئن ملدمت البدث العلمي في السطاةل العلميت الياملت دليل على مدي معسفت الباخث بمجاٌ جخصصه، أما في  .2

دمت لخعسض لللازب هبرة عً مىطىع الدزاطت، وعادة ما جيىن ألابدار العلميت اللابلت لليشس فدظخخدم اإلال

ال بأض بها عً مىطىع  مخخصسة ئلى خد هبير، خيث أن اإلاجالث العلميت جفترض أن اللازب لدًه خلفيت معسفيت

 الدزاطت.

 

ما في ، أفي السطاةل العلميت الياملت ًخظمً كظم الىخاةج حميع الىخاةج التي جىصلذ ئليها الدزاطت بالخفصيل .3

ملدمت في ئحاباث ألاطئلت التي جم ػسخها فيخم اطخخدام كظم الىخاةج لعسض  ألابدار العلميت اللابلت  لليشس 

 البدث العلمي.

 

في ألابدار العلميت اللابلت لليشس ًخم ذهس اإلاساحع اإلاىحىدة داخل البدث فلؽ، أما في السطاةل الياملت ًخم عسض  .4

 إلهجاش السطالت العلميت.حميع اإلاساحع التي جم اطخخدامها 

 

 هصائح عامت:

ل زطالت اإلااحظخير أو الدهخىزاه الخاصت بً ئلى بدث  صي الباخث بعع الىصاةذ الهامت التي طدظاعدن على جدٍى ئليً عٍص

 إلاجاٌ الدزاطاث:
ً
 كابل لليشس العلمي، مع العلم أن ألازكام اإلاروىزة باألطفل كد جخخلف وفلا

 

د عدد ولماجه  .1 بشكل ئن البدث اللابل لليشس العلمي أكصس بىثير مً السطالت الياملت، خيث أن البدث العلمي ال جٍص

 إلاجاٌ الدزاطت أو  25ولمت ) 8000عً  عام
ً
د وفلا  فلد ًىلص عدد اليلماث أو ًٍص

ً
 زابخا

ً
صفدت(، وهرا ليع زكما



خه ختى جصل ئلى عدد اليلماث اإلاىاطبت خظب شسوغ شسوغ اإلاجلت العلميت، لرلً على الباخث أن ًخخصس دزاط

 اإلاجلت التي ًىد اليشس فيها.

 

2.  
ً
ٌ  ًتراوح ما غالبا  لرلً على الباخث أن ًلىم ،ولمت 250 و 150 بين ما ملخص البدث اللابل لليشس العلمي ػى

 السةيظيت وألاطاليب أهم الىلاغ التي وزدث في الدزاطت ئلى باًجاش ؤلاشازة خالٌ مً كصير ملخص ىخابتب

 .الدزاطت مً السةيظيت والىخاةجها في اإلاظخخدمت

 

ل السطالت ئلى بدث علمي ًجب أن  .3 لت، أما عىد جدٍى عادة ما جيىن ملدمت السطاةل العلميت شاملت ومخعملت وػٍى

مىطىع على افتراض أن الجمهىز الري طيلسأ اإلالدمت لدًه بالفعل خلفيت معسفيت عً ًخم اخخصاز اإلالدمت 

. 500أن جلخصس اإلالدمت على الدزاطت، وبشيل عام ًجب 
ً
با  ولمت جلٍس

 

، ففي العادة جيىن الىخاةج في السطاةل العلميت مفصلت بشيل دكيم  .4
ً
ًجب أن ًلىم الباخث باخخصاز الىخاةج أًظا

مع كظم مىهجيت  وواطع، أما في ألابدار العلميت اللابلت لليشس العلمي ًجب أن ًخم اخخصاز كظم الىخاةج ودمجه

ت التي ًخم ئعدادها لليشس العلمي، على طبيل اإلاثاٌ: ئذا حجم الدزاطأهثر مً زلث  الدزاطت وئحساءاتها، بديث حشيل

. 2500أهثر مً  )مع مىاكشتها( زاطت والىخاةجولمت، فظييىن كظم مىهجيت الد 7000واهذ الدزاطت 
ً
با  ولمت جلٍس

 

اإلاساحع اإلاباشسة فلؽ، أي اإلاىحىدة في البدث الري  ث اللابل لليشس العلميالبد في اإلاساحع كاةمت جخظمً أن ًجب .5

ٌ  الخاصت مىاصفاتها علميت مجلت ليلًخم ئعداده لليشس العلمي، و   بها، اإلاظمىح اإلاساحع لعدد ألاكص ى الحد خى

ٌ  عام، بشيلو   في بدثً الري جىد وشسه 30 مً أهثر جظمً أال خاو
ً
 . مسحعا

 

 لليشس 10ئلى  5بالجداٌو وألاشياٌ، فيجب أن جيىن ما بين أما فيما ًخعلم  .6
ً
 ومالةما

ً
، ختى ًيىن البدث مىظما

 العلمي في اإلاجالث العلميت اإلادىمت اإلاسمىكت.

 

 

https://ajsrp.com/send

