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 بحث  خطة التصميم دليل 

 التربية كلية ماجستير في رسالة ال

   

منهجي    حرصا   تطوير  في  على  الماجستير  لمرحلة  العليا  الدراسات  قسم  في  العلمي  البحث  ،  التربيةكلية  ة 

ر المعتمدة  لتوحيد المعايي  الدليليديكم هذا أ ، نضع بين ة في الجامعةلى رفع مستوى المخرجات التعلمي  إ سعيا  و

المرحلة  في البحث هذه  لخدمة  والعلم  ،  بأن  نا  كل  ي.  هذا  ثقة  كالبوصلةال  يكون  ت  دليل  مسار  التي  حدد 

 . البحثي كاديمي وعلى المستويين األ  الطالب/الباحث 

 تقوم فكرة الدليل على : 

 . ق بمرحلة الماجستيرعداد لمشروع البحث المتعل  كاديمية في ال توحيد المعايير األ •

نجاز  إق بسوء التخطيط لمراحل تتعل  سباب  عداد للرسالة، ألب العقبات المتوقعة في التجن   •

 . العمل البحثي 

 . داريكاديمي والالرسالة على المستويين األعداد إ توضيح إجراءات  •

 . عداده )تصميم مشروع البحث( إة العمل البحثي من بدايات موثوقي  ة وضمان مصداقي   •

 

 الخطوات المتبعة قبل المناقشة  :أّولا 

 

 قة بالطالب، المحور البحثي و عنوان الدراسة.المتعل لمعلومات ا يد بتحد ق المتعل   (1رقم ) نموذجملء 

 .ةقتراح المشرف من قبل عميد الكلية المعني  ا

 . الموافقة على المشرف من قبل رئيس الجامعة

  نموذج))وافقة المشرف وتوقيعه قة بم راسات العليا موث  الد  طالب شؤون  ة من قبل الطالب ألمانة سر  تقديم الخط  

 ( (2رقم )

و موافقة العميد بعد  تكون قابلة للتمديد بتقرير من المشرفوة المحددة، تسجيل الرسالة والبدء بكتابتها ضمن المد  

   لكل فصل تأخير. اإلضافيةتسديد رسوم التمديد 

 .()شرط التسجيل الفصلينتهاء الطالب من إعداد الرسالة ا
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راسات العليا بعد موافقة المشرف وإعطائه إذن  الد  الب  شؤون ط لرسالة أو األطروحة لدى أمانة سر  تسليم ا

 . ةة + الماليّ ميّ يمة األكادبراءة الذّ  /((7(، ورقم )6رقم ) نموذج)) الطباعة 

 .  turnitinال  للحصول على تقريرلبحث العلمي ا ةمدير لىإ wordرسال الرسالة بصيغة  إ

 .د من نسبة االستالل العلميبعد التأك  الكلية  على مجلسو عرضها  ةمن قبل عميد الكلية المعني  حكم تعيين لجنة 

 بذلك.  قرار إلصدارفع توصية لجنة الحكم الى مجلس الجامعة ر

على أعضاء   راسات العلياالد   شؤون طالب  ( على أعضاء اللجنة من قبل أمانة سر  spiralتوزيع الرسائل )نسخ  

 لجنة الحكم. 

عميد ل( أقصى ل القانونية المحددة )شهر في الماجستير كحد  ضمن المه ةعضاء اللجنأتسليم التقارير من قبل 

 .عليها الكلية لمراجعتها و التوقيع

 .ة إن ُوجدت القيام بالتعديالت الجوهري  

 . دة بعد التعديل لكافة أعضاء اللجنةإعادة توزيع النسخ المجل  

 .راسات العلياد  الطالب شؤون   موعد المناقشة من قبل أمانة سر   و تحديد  تنسيق

 .طالب وأعضاء اللجنة بالموعد، واإلعالن عن المناقشةتبليغ ال
 

 .باالدارة مرتبط (5(، )4(، )3رقم ) نموذجال عداد إ : مالحظة

 تصميم مشروع البحث   عناصر : ثانيا  

 

 يراعي حقل االختصاص :-  
   .ق التدريسفي المناهج وطر -
   . تربويلتخطيط الادارة وفي ال -
 
 . قل  رين على األغي  بين متبط  ير -
 

 
 

 موضوع البحث 

.كلمة  (15 -13) بينما  عدد الكلمات يختصر   - 
ة  ة والمد  قة العلمي  للد   ا  توخي  (  ا  زمني   – ا  مكاني   – ا  موضوعي  )يحَدد  -

 .البحث  يستغرقهاة التي الزمني  
   .يستعمل مفردات بسيطة وواضحة - 

.ث كافةالبح يتضَمن متغيَرات   - 
 - .طالب الدقيقصاص اليعكس اخت   

 -    .حداثة الموضوع  يبرز 
    .يعكس مشكلة البحث - 

 
 

 البحث عنوان 
 
  

 
. ةعمومي   مة الى أخرى أقل  تربط األفكار بشكل وثيق من فكرة عا   -  
.ةرتصدَون عبارة تختصر الشكالية بصيغة واضحة ودقيقة ومخت    - 
 

 : أسئلة البحث
 

ة التي  من األدبيات التربوي   ت ستقى و  ،البحث  الية شك إ تنبثق عن -

 
 ة البحثشكالي  إ
 
 
 

+ 
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.  بعد إجراء البحث ال  إ وال يمكن الجابة عنها   ،تَمت مراجعتها  
ة تسمح  سئلة فرعي  أنه ع   رئيس يتفرع شكالي  إتبدأ بسؤال  -

. ة قابلة للقياس ات علمي  باستخراج فرضي    

 أسئلة البحث 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
األدبيات، مكتوبة بشكل  ة البحث، متناسبة مع شكالي  ل  ع حلوال  توقَ ت  -

.مختصر يربط بين المتغيَرات   
ختبار  اال وقابلة للقياس   -  

 
ات يجب على  في حال لم يتطلَب البحث وجود فرضي  مالحظة: 

، اعتماد  الطالب تبرير ذلك )مثال : بحث نوعي    
). Theory Grounded 

 

 
 
 
 

 ت البحث فرضيا  
 
 
 
 
 

 

مرتبطة ارتباطاَ وثيقاَ  تكون و  ،ودقيق ، اضحصاغ بشكل وت   -
 . ة البحث بإشكالي  

 . هدف البحث فهم ومعرفة الظواهر -
 

  البحث أهداف 

 تحديد نوع الضافة العلمي ة للبحث.  -
وإفادة    ة لجهة فهم ومعرفة الظواهرتها العملي  ح أهمي  ضيوت  -

  . الممارسين والباحثين

  البحث ة أهمي  

  ال  يجب أ)  األقدملى إحداثة  من األكثر  سابقةالراسات الد  تستعرض  -
 . سنوات(  10تعود ألكثر من 

 ات محك مة ومعترف بها. منشورة في دوري   -
 ة البحث. مباشراَ بإشكالي   ارتباطا  مرتبطة  -
  تعقيب يتضمن أوجه الشبه والتمايز بين البحث الحالي –

 . راسات السابقة والد  
 سات والباحث. أسماء الد راأن يكتفي الطالب بذكر  -
 
)هذا   ي  دراسات  تزيد عن ثمان ال  أ و ،عن خمسالد راسات   تقَل ال  أ-

 .  )القيد يتعلَق فقط بالمشروع
 

 
 
 
 
 
 راسات السابقةالد  
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ق. تعريف جميع المصطلحات الرئيسة بشكل دقيق إجرائي وموث    - 
 

  البحثمصطلحات 

 . ستخدامهاوتبرير  البحث يتَم تحديد منهج  -
 

  البحث منهج 

عرض خصائص المجتمع وحدوده مثل حجم المجتمع على النحو   -
   . التقريبي

 

  البحث مجتمع 

 ومحَددة بشكل واضح ومفَصل.   ،البحث تكون ممثَلة لمجتمع  -
بحيث تتناسب مع طبيعة   ، تبرير واضح لسبب وطريقة اختيارها -

 . البحث 

  البحث  عيَنة 

 للبحث.  عة ومناسبة أدوات كافية ومتنو   -
 . َم تحكيم األدوات يت -
 محكمين(.  3) التحكيم من قبل  تخضع للتثليث  -
 . أسئلة البحث  نتسمح بالجابة ع  -
 

 أدوات البحث
 الثبات( )الصدق،

 

عداد  إالتي استفاد منها في  ذكر عدد من المراجع والمصادر -
 . قل  ا  على األمرجع ( 20)المشروع  

َ ت   -  . رتَب ألفبائيا
 . ( جنبية  ة وأعة )عربي  ، ومن مصادر متنو  موثوقة -

قائمة المصادر  
لي ة والمراجع األو    

 

وفي قائمة    ،ني توثيق المعلومات، في المت ف APA اعتماد نظام -
 المراجع. المصادر و

  أسلوب الكتابة 

 

 البحث   تصميم مشروع نات: مكو  ثالثا  

 صفحة العنوان )نموذج(  •

 المقدمة •

 ة شكالي  ال •

   ة(سئلة الفرعي  )األأسئلة البحث  •

 في حال وجودها()  ت الفرضيا   •

 هداف البحث أ •

 ة البحث همي  أ •

 منهج البحث  •

 ه ت ني  عمجتمع البحث و  •

 أدوات البحث   •

   :ر البحثط  أ   •

 ة ر الموضوعي  ط  أل  ا

 ة ر المكاني  ط  أل  ا
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 ة ر الزماني  ط  أل  ا

 ة ر البشري  ط  أل  ا

 األدبيات مراجعة  •

 راسات السابقة الد   •

 ة مصطلحات البحث الرئيس •

 البحث   ةهيكلي   •

 : المراجعئمة المصادر وقا •

 ة مراجع عربي  و مصادر

 ة ت العلمي  المجال  

 الرسائل واألطاريح 

 ة جنبي  المراجع األ

 

 الماجستير بحث   الهيكل العام لرسالة :رابعا  

 أقصى(  من عدد الصفحات كحد   0,02)ما يعادل   مقدمة البحث 

 ظري الجانب الن   ل:القسم األو  

 الطار العام للبحث  : الفصل األَول

 ظري طار الن  ال: لفصل الثاني ا

 الجانب الميداني / التطبيقي  القسم الثاني: 

 بحث لل طار المنهجيال: لاألو  الفصل 

 مناقشتها و البحث نتائج  عرض  :  الثاني الفصل 

 البحث  خاتمة 

راجعالم  

 المالحق


