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انخرط املغرب منذ بداية األلفية الحالية في أوراش اإلصالال ا المالالامظ ملن امة الة بية  

والتكاين والبحالالا المي. و ور م مالالا تم تح ي الالن من تنوالالاساا ومنذ الالالالالالالالالالالالالبالالاا منالالذ ت الالا    يكيالة  

، 2000لية بية والتكاين الصالالالالالالالالالالالا ر  الالالالالالالالالالالنة التكايناا الجاممية في تطار تطبيق امليثاق الاطن   

ومالالالا ترتالالالل  ن  لالالالر من يغيل اا في اي الالالالالالالالالالالالالفالالالة ون الالالا  التكاين الجالالالام ي  االالال   البحالالالا المي.  

 ماما والبحا االشها ي بصفة خاصة ما يزال يااجن تحدياا تتولى أ مها في مدى جا تن 

 ية ليب  واملنهجية والميمية، ومدى قدرتن  لى اال توابة للحاجاا املمراية والتنما 

في  ذا ال ياق، يمد تدقيق االطار املنط ي ليبحا االشها ي من خ ل اقة اا ممايل   

وماجهاا كفيية ب نتاج وا تما  تطار أو أطر مرجمية أو  الئظ لصيا ة وإ دا   ذا الناع  

أ تا اا   با تما   تح ى  اتئت  ما  الت   اإلشكالياا  بل   من  المالي  التمييم  في  البحا  من 

وأ اتذ  التمييم المالي املؤطرين لهذا الناع من البحا، كما أنن ظظ وما يزال يمكظ انمغاال  

 أ ا يا ليمؤ  اا والبنياا املختصة بالبحا المي.  وضمنن البحا اإلشها يو 

 2015 ذا اإلنمغال شهد نف ا جديدا بمد ا تما  رؤية ا ة اتيوية لإلص ا  نة  

قاامه مغربية  مدر ة  بناء  واالرت اء   داها  للجميع،  والجا    الفرص،  وتكااؤ  االنصاف  ا 

تلى قانا     2019بالفر  واال ها  في الت د  االجتماعي، وباألخص بمد تحال  ذه الرؤية  نة  

تطار أضحى بمثابة يماقد اجتماعي حال تص ا من امة الة بية والتكاين والبحا المي. ،  

 ييةز  بن الجميع وييز  الجميعو

أيضا  في  ياق    لإلشار   أقاى  نحا  نف ها  لى  تفرض  اإلشكالية  بدأا  ذه  ا د 

المي.   البحا  ومن اماا  الة باية  ماما  املن اماا  شهدتها  الت   املتماقبة  اإلص حاا 

 

 

بصفة خاصة، محدثة  ينامية جديد  في تحديد ممايل  بناء  ذا الناع من البحا و ند تن  

 جا ومضماناو  وتن يمن، وممل   مكاناتن وم اماتن شن  ومنه

املمراة   شهدتهما  اليذين  والتمد   بالتناع  اقة    اإلشكالية  بهذه  اال تما   أ   كما 

المالي  التمييم  بمن امة  املتمي ة  باإلص حاا  ارتباط  في  الكاني،  الصميد  الميمية  لى 

والبحا المي. ، مما أاض ى تلى تداق وتا ع مختيف تخصصاتها، تلى جانل يممل وتفا ظ  

 الهاو مواالا انمغ

 في ارتباط بذلر، ترتبت  ن  ذا التمد  والذممل  د  نتائج من بل  أ مها:  

ت راج و تضالالالالالااة  د  من التخصالالالالالصالالالالالاا وامل الالالالالالر والتكايناا الجديد ، في مؤ الالالالال الالالالالاا   ▪

 التمييم المالي و البحا المي.  

ت ا   الن ر في ن ا  المالالالالها اا املتمي ة بمؤ الالالال الالالالاا التمييم المالي، خصالالالالاصالالالالا ضالالالالمن   ▪

إلشالها ، تلى جانل  تنتاج  ااتر ليضالاابا البيدا اجية،  و  لء تطار وطن   م ال ى تر الا

 مااكبتها برااماا منهجية ومميارية لضما  جا   البحا اإلشها ي  

اا تلى أ  ي الالالالالالالهم في م الالالالالالالا د  ال الالالالالالاليا الالالالالالالاا   ▪ هت جإل في  ذا الصالالالالالالالد ، تطممل  ذه املمايل  واملَات

  يكا   ألى ا الالالالالالالالتيها  ما يمنن  الممامية املختصالالالالالالالالة بالبحا المي. ، ومنن اإلشالالالالالالالالها ي   

 مفيدا، بغية تطاير وإ ناء  ااتر الضاابا البيدا اجيةو

بروس تبايناا ال تكا   ائما مؤ الالالالالال الالالالالالة  يميا في  ند الالالالالالة وت ييم البحا اإلشالالالالالالها ي، وفي  ▪

 الاقت  اتن تزايد الحاجة تلى يماو  التخصصاا املاضا اتية وتفا يها والت ائيتها 

  ي لهند ة و ت ييم البحا اإلشها يو تنامي الحاجة تلى تطار مرج ▪
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يتم مااكبتهما   لم  الميمية  البا ما  التخصصاا واإلنتاجاا  في  التناع والةزايد   ذا 

البحا   مر و ية  انمنس  لى  الذي  األمر  املتمارف  ييها،  األكا يمية  بمااصفتها  بالجا   

املنما    في احت ل مراتل ال يمنس الطماا  في التصنيفاا  المي.  وإشما ن، كما تو د 

 الدولية بالن بة لجامماا ومؤ  اا البحا المي. و 

مااضيمها   وتناع  البحثية،  منهجياتها  واخت ف  التخصصاا،  لتمد   وا تبارا 

وكيفياا بناء ممارف  يمية ح ل موال اال تما  التخصص  ، ا د تم تنتاج  د  من األطر  

ه  وتأطل ي في األ مال البحثية، كفيية  املرجمية والدالئظ، الت  كا  وما يزال لها تأثل  تاجي 

 بهذا ال در أو  اك، باإلجابة  ن حاجاا تخصص ممل  أو قطل من التخصصااو  

 ذه األطر املرجمية والدالئظ تم ت دا  ا  ااء من قبظ باحثل  ممها  لهم بنفاءتهم  

و مراكز  الميمية، وممة ف لهم بمكانتهم األكا يمية، أو من طرف مؤ  اا ليتمييم المالي أ

 وموما اا البحا المي. ،  اا املصداقية في املنتدياا الميميةو 

طابمها   الخصاص،  ا  املرجمية،  لى  امل ذنداا  بن  ذه  تذ م  ما  أ    ل  

التخصص   املرتبا بالبحا اإلشها ي، ضمن مواالا  يمية متمايز  بمااضمها ومناهجها،  

الت  ت ظ في   الميمية،  ت ا   ا تنماف الح ي ة  اكذماف أو  الت  تنتوها، بغاية  وباملمارف 

 تغل اا وم توداا  الم وموتمع املمراةو  جميع األحاال ن بية، ومفتاحة  لى م

الت  تركز أ ا ا  لى كيفياا و ميياا اإل دا    ت   ذه األطر املرجمية والدالئظ، 

بناء   ضرور   تلى  املفض    والتكامظ  التداخظ  م ألة  تصار ا  في  تدمج  ما  قيي   والتصميم، 

 

 

أنها ال ت د  بطري ة مباشر  تاجيهاا وممايل  م حد   وماجهة  أقطاب ليتخصصاا، كما 

 لت ييم البحا االشها يو 

الت ييم   املنهجي، وبغماض  ميياا  والتفا ظ  املمرفي  بالتداخظ  املذ م  الااقع   ذا 

أما  انفتاٍا وتا ٍع تخصص   مةزايد، يضع محاولة بيار  تطار مرج ي تركيب  وشامظ ملختيف  

التميلز ضمن يمنن  الت   الميا ،  تصنيف  ممايل   تشكالية  أما   ث ثة  التخصصاا  بل   ها، 

 أنااع باأل اس: 

تصالالالالالالالنيف قائم  لى املاضالالالالالالالاع:  يا  الرياضالالالالالالالياا،  يا  الفلزياء والنيمياء والبيالاجيا،   ▪

 الميا  اإلن انية واالجتما ية،ووو 

تصالالالالالالالالالنيف م الالالالالالالالالذند  لى املنهت:  يا  بر انية ا الالالالالالالالالتداللية،  يا  توريبية،  يا  بمناهت   ▪

قائمة  لى التف ل  والتح يق واإل نا   ما ية جدلية، بنياية، وظيفية،  ياكية،  يا  

 وامل ارنةووو 

تصالالالالالالالالالالالالنيف مؤ الالالالالالالالالالالالس  لى ال يمة الميمية:  يا  ماضالالالالالالالالالالالالا ية،  قي ة، ح ة، صالالالالالالالالالالالاليبة، في  ▪

 م ابظ  يا   اتية، لينة  ل  ماثاقة ووو

يذيمل  ذا التصنيف االب تمالاجي التأكيد  لى أ   ذا اإلطار املرج ي يرجح ا تما   

البحا   تخصصاا  بل   البحا  التميلز  حصري  بمكظ  م تهداا  ماضا ها،  أ اس  لى 

)اا(   الباحثا   بها  ي ا   الت   الميمية  والدرا اا  البحاث  قطما  وليس  اإلشها ي، 

 املتخصصا  واملتمر ا ، في  ذا المأ ، واق م ارباا وم اراا أكا يمية خاصةو 
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   كما أ   ذا اإلطار املرج ي يتأ س  لى قا د  مبدئية مفا  ا أ  لكظ تخصص  ي. 
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وبمؤشراا ممة ف بها ومتمارف  ييها، كفيية با تما  ا لت ييم  ذا الناع من البحا مهما  

االخت ااا    كا  تخصصن، مع الذمديد  لى اال تبار  في  لألخذ  محيد  نها  ال  الت   الضرور  

 التخصصية الطبيمية و امل يم بها، ال ائمة بل  ميا ين ومااضيع البحا اإلشها يو  

  ، اب تمالاجية  ن ر  وجهة  من  اإلشها ي،  ومنن  المي.   البحا  أصناف  تتحد  

في   وال يما  مما،  أو  ما  كيفية،  أو  كمية  م ارباا  واق  متمد   بالخصاص  البحا 

اإلشار    يمنن  البحا  تليها  يتاسع  الت   املتمد    املنهجية  األصناف  بل   ومن  التخصصااو 

  ماما تلى ما يلي: 

 

 

يتمثظ  دان في تح يق ت د  البحا بصالالالالالالالالالالالرف الن ر  ن أي نذيوة    :البحا األ الالالالالالالالالالالا الالالالالالالالالالال   ▪

 تطبي ية 

 نط ي البحا الب  اني اال تداللي: و ا البحا الذي ي ا   لى التنميم والبناء امل ▪

في اتواه يمريف أو تاضالالالالاليمل    ،البحا املفا ي.  والن ري، يهم  را الالالالالة مختيف الن رياا ▪

مفها ، اقة اا مفا يم جديد  أو تأكيد تير املتضالالالالالالالالالالالمنة في الن رياا ال ائمة، باالرتكاس  

  لى نفس املمطياا الت  ا تمميت لبيارتها 

 مارف الميمية ال ائمة البحا التطبي ي،  دان تنتاج أ مال تطبي ية انط قا من امل ▪

البحالا اإلمب ي ي: يرتنز  لى توميع ممطيالاا ووقالاجع جالديالد ، يكا   الداهالا اإلجالابالة  ن   ▪

  ؤال خاص ليبحا 

البحالالالا الن. : ي الالالارب الاقالالالاجع بم الالالالالالالالالالالالالالالا الالالد  أ واا التنميم، و مالالالالت املمطيالالالاا واألرقالالا    ▪

 املحصية  ب  نما ج تحصائية 

ري الة ن الالالالالالالالالالالالال يالة، لنن  ل  كميالة،  لالر أنالن  البحالا النيفي: ي الارب الاقالاجع واملااضالالالالالالالالالالالالاليع بط ▪

ي الالالالالالالالالتخد  ت نياا خاصالالالالالالالالالة لتحصالالالالالالالالاليظ املمطياا وممالجتها، من قبيظ: امل ابية،  را الالالالالالالالالة  

 الحالة، أو امل ح ة باملماركةووو

البحا الاصالالفي: يتمثظ  دان في التدوين والاصالالف الن الال ي لناع خاص من املااضالاليع،   ▪

  الهدااة تلى ت ديم وصالالالالالف  قيق  وإ دا  مصالالالالالفاااا من املمطياا واملبا ا أو ال اانل

 لياقاجع، طب ا ملا هي  يين 
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البحا امليداني: يتم في و الالالالالا اجتماعي  ا ي وطبي ي في تطار مؤ الالالالال الالالالالة أو موال ترابي  ▪

قالالائم، يذيمل بنالالاء   قالالاا بل  متغل اا، وبل  أ الالالالالالالالالالالالالبالالاب ونتالالائج م الالالالالالالالالالالالالتخيصالالالالالالالالالالالالالالة من الااقع  

 امليداني 

مير الباحثا  )اا( ال در   لى  البحا املختب ي: يوري في اضالالالالالالالالالالالالالاء اصالالالالالالالالالالالالالطناعي، حيا ي ▪

 التحنم في  د  من املتغل اا 

البحالالالالالا الاثالالالالالائ ي: ي ا   لى توميع  الالالالالد  كبل  من املميامالالالالالاا، الت  ت الالالالالظ في مااجهالالالالالة   ▪

 صماباا التحنم في النم الاثائ ي 

البحا امل ار : و ا الذي يتخذ شالالالالالكظ  را الالالالالة م ارنة بل  ن رياا أو وقاجع أو أنااع من   ▪

اا، قصالالالالالالالالالالالالالالالد الاقاف  لى جاانالالل االخت ف وااللت الالاء، وقالالد يتا ى التفنل  واملاضالالالالالالالالالالالالالا الال

 ا تيها  املمار اا والتوارب الجيد  

البحا اال الالالالالالالالالتنمالالالالالالالالالافي: الذي يرمي تلى تحايظ البنياا الخفية ليااقع املدروس تلى نما ج   ▪

 ن رية 

التالالالالالدخلي:  ا ناع من البحالالالالالا التطبي ي ▪ يتمثالالالالالظ  الالالالالداالالالالالن في تف الالالالالالالالالالالالالل  الاقالالالالالاجع   ،البحالالالالالا 

 والتدخظ في امليدا  من خ ل اقة اا حيال وا ذمرااااووو

 ذه األنااع املتمد   من البحا لي ت حصرية، وال تدعي تحاطتها  بأنااع أخرى من  

 البحا ال تندرج في  ذه ال ائمةو 

من املؤكد أ  لهذا التمد  في أنااع البحا تأثل  في احص الفرضية املمار تليها أ  هو  

تح ق من  ذه ارضية اإلجابة  ن ال ؤال التالي: تلى أي حد وبأي ممنى  لذلر،  ي تدعي ال

 

 

يمنن التأكد من مدى  وجا   مكاناا وم اماا من شأنها أ  يمكظ األس املمة ك و ال س   

 في  ند ة وت ييم  البحا اإلشها ي، ب طع الن ر  ن  تخصصن؟

ج ي الر ا  األول املتا ى في  ذا اإلطار، يمكظ امل ة حاا الت  ي دمها  ذا اإلطار املر 

 من أجظ بياغ جدتنو 

أما الر ا  الثاني لهذه الجد  ايتمثظ في مبا ر   ذا اإلطار املرج ي تلى ت ديم شبنة  

أنها    و  خصاصا  امل تطاع،  قدر  املاضا ية  تحري  مع  اإلشها ي،  البحا  لت ييم  مؤشراا 

نتاج  ذا الناع من البحا، تلى تكا  تكا  مف ا   في النثل  من املمار اا املرتبطة بت دير م

والنزا ة   اال تح اق  أ اس  الت ييم،  لى  في  والمدالة  اإلنصاف  ت مال  تلى   ال  ي  جانل 

والتباري المريف، وال يما في موال يمد اين ال يم الفضلى لبناء املمراة الميمية، من أثمن  

وا تهداف  متااصظ،  اجتها   من  ي تد ين  ما  مع  المي. ،  البحا  يتاقف    أخ قياا  ال 

 لتح يق طماا االبتكار و التملز  و النباغ و 

مكاناا   ت ديم  يحاول  ما  ب در  املرج ي،  اإلطار  كا   ذا  في  الثالا  الر ا   يتمثظ 

اإلشها ي،   البحا  وت ييم  لهند ة  الضروري  الحد  يمكظ  أ   شأنها  من  وممايل   وم اماا 

ر يخ ث ااة تنتاج وا تما  أطر  ا   طماحن يتولى أيضا في ال  ي نحا ت كاء  ينامية نمر وت

مرجمية أو  الئظ تخصصية، ي تويل ملتطيباا البحا اإلشها ي، في انسجا  مع ماضا ن  

 ومع املجال المي.  الذي يتم ت دا ه وإنتاجن في تطاره  

 لر أ  من شأ  تحايظ  ذه الث ااة، با تبار ا ضرور  اب ذيمالاجية ال  نى  نها،  

يف تخصصاا البحا اإلشها ي، أ  ي هم في تكاين صفا  من  تلى ت ييد أكا ي.  في مخت
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الباحثاا والباحثل  المباب املت نل  لنفاياا البحا المي.   ي الجا   والتملز والصيت  

املحنمة   املج ا  في  وبالنمر  كانيا،  تداوال  األكث   باليغاا  الماملي  الصميد  المي.   لى 

    املاثاقل و واملفهر ة املمة ف بميميتها من قبظ الباحثل  
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 لى م الالتاى تبنين وييالالجيمن و تتمينن و تحاطتن بمناية خاصالالة، لأل الالتا  محمد  ا ال      ▪

 رئيس جاممة محمد الخامس بالرباط 

 لى م الالالالتاى تاال  المالالالالروط الياج الالالالذينية والتن يمية إلنواسه لأل الالالالتا   بد اليطيف    ▪

 لتابمة للجاممة املمار تليها أ  ه كداي  ميد كيية  يا  الة بية ا

 لى م الالالالالالالالتاى املمالالالالالالالالاركة املااظبة والفميية في ت دا ه،   و   لى ال الالالالالالالاليد  بد اليطيف    ▪

املا ني أ الالالالالالالالالالتا   يم االجتماع والة بية، املمالالالالالالالالالالرف واملن الالالالالالالالالالق ألشالالالالالالالالالالغال  ذا الممظ، لفريق  

 بد  الباحثل  املؤلف من ال الالالالالالاليد محمد مياك أ الالالالالالالتا  الي الالالالالالالانياا التطبي ية، وال الالالالالالاليد  
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و لى م الالالتاى ت الالالها  أ يل التخصالالالصالالالاا، وال  الالاليما في ممالالالروع من  ذا الناع، لصالالالفا   ▪

ممظ  من ال الالالالالاليداا وال الالالالالالا   األ الالالالالالاتذ  املؤطرين ليبحا اإلشالالالالالالها ي، الذين سو وا  ذا ال

 ب ند ميداني، يمزس قيمتن املمراية واألكا يمية و م نا ا : 

موال   - في  اإلشها ي  البحا  تهم  ند ة  بطائق   أ دوا  الذين  أولئر 

 تخصصهم،  

وأولئر الذين  بؤوا ا تمار  في املاضاع، وأجاباا  ن األ ئية املتضمنة ايها   -

 بكظ جدية و نايةو 

 ة  ذا الممظ بالغ المنر واالمتنا :في ارتباط بذلر، ي تحق الذين قاماا بة جم ▪

أوال تلى اليغة الفرن ية أل تا  الي انياا الفرن ية ال يد ح ل  موا د   -

في  الة جمة  تنواس  ذه  في  املتااصظ  وتطا ن  املمها    حما تن  أكد  الذي 

 أقصر اآلجال  

ثانيا تلى اليغة اإلنويلزية لأل تا  ال يد أمل  أمزين، الذي لم يتاانى في يمبئة  -

 كظ وقتن وطاقاتن لي يا  بذلر بصدر رحل وإقبال حاس  

وخ ل اشتغال األ تا ين املة جمل  وبمده، ي تحق األ تا  محمد مياك   -

ا تثنائية وماصالة   بذلن من جها   تنايها خاصا  ما  الممظ   ضا اريق 

 لإل ها  في  ذا املمروع، وفي مراجمة ترجمتين الفرن ية واإلنويلزيةو 

يودر التأكيد، في  ذا الصد ،  لى أ  الحرص  لى ت ديم  ذا الممظ بث ث لغاا 

كا  م صا ا بدااع طماا را ن  تميين ضرور  تنا ع لغاا نمره لتا يع نطاق و د  قرائن،  
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في  الم يمثظ اين ا تممال اليغاا األكث  تداوال من الخاصياا األ اس، النفيية باضفاء  

 و قيمة مضااة ليبحا المي. 

شنرا جزي  لكظ  ؤالء األ اتذ  ن اء و رجاال   لى تفضيهم باإل ها  التطاعي في  ذا  

مااكبة   و لى  الن دية،  وال راء   المي.   الن اش  مفتاحا  لى  الذي  ي ظ  الممظ، 

 امل توداا الكانية مل اماا ومنهجياا البحا اإلشها يو

   ذا اإلطار املرج ي أتاا  من املفيد، في نهاية  ذا التصدير، التأكيد  لى أ  ت دا

تمرينًا جما يًا لبناء م ة ا تصاٍر لهند ة و ت ييم البحا اإلشها ي، واق م اربة قاامها نهت  

نتائج   من  اال تفا    نحا  وال  ي  املاضا ية،  تحري  والممظ  لى  التخصصاا،  تلت ائية 

تتا ى املزاوجة  وخ صاا منهجية يماركية، مع الحرص  لى التفا ظ مع الرأي املتمد ، كما  

اتواه   في  وال صار  االخت ل  واقع  وبل   واململ  ،  التباين  بل   واال ذمراف،  الذيخيص  بل  

اإل ها  في تكاين أجيال جديد  من  الباحثاا والباحثل ،  ب  النفيظ تح يق  طماا الجا  ،  

ت ك  مع  بمااسا   واالبتكار،  والنباغ  التملز  وبياغ  البحا،  أخ قياا  تو يد  اء  أ م  ماتها 

منتج   لبحا  ي.   أ ا ية  راامة  اإلشها ي  البحا  لجمظ  جديد   وكيفية  كمية   ينامية 

بتح يق   النفيية  الجها   كظ  لبذل  مد ٍا  موتمع  أجظ  من  املتااصية،  التنمية  في  وم هم 

بيدانهم، و لى   منتويها و لى  بالنفع  لى  طماحن نحا الرامة والت د ، وبناء ممراة يما  

   ة والت د  برمتنو املجتمع الكاني ليممرا

 عبد اللطيف املودني 
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وت ييم   لهند ة  اا  هت جإل واملَات املمايل   اقة اا  ال ائم  لى  املرج ي،  اإلطار  يطممل  ذا 

 ميياا  البحا اإلشها ي في التمييم المالي،  تلى أ  يكا  مرشدا ي تمل  بن األ تا  ) ( في  

 التأطل ، و ممظ بن الطالل ) ( الباحا في  ميياا بنائن وإ دا ه لبحثن اإلشها يو

البحا    وت ييم  وإ دا   لهند ة  أ ا   ت ديم  في  األ اس  تتمثظ  ايتن  لذلر، 

نيظ   املتمي ة ببحاث  تير  منها  المالي، وال يما  التمييم  في تخصصاا مؤ  اا  اإلشها ي 

طرف   من  املمناحة  الديبياماا  وأيضا  الدكتاراه،  وأطروحة  املا ة   وشها    اإلجاس  

 مؤ  اا أخرى ليتمييم الماليو

بحا اإلشها ي  لر البحا الذي يمده الطالل أو الطالبة في نهاية طار  ي صد بال

أو   الحصال  لى شها   اإلجاس   البكالاريا، يتاج بن تكاينن قصد  من أطاار التمييم ما بمد 

 البكالارياس أو املا ة  أو الدكتاراه، أو  لى  بيا  التخرج من مؤ  ة ليتمييم الماليو

يخضع أ   ينبغي  البحا  ومضامينن  في    ،  ذا  محاوره  وترتيل  ومنهجيتن  بنائن 

ليممايل  املتمارف  ييها  يميا و امليا، أو ما ي .ى في  ذا اإلطار املرج ي بهند ة    ،ونتائون

البحا اإلشها ي، الت  يمن ، في  ذا ال ياق، املكاناا وامل اماا ال س  تااار ا في  ذا الناع  

 ة، في  مييت  تن يم وبناء البحا، وفي  ل ور   من البحا، والت  ينبغي مرا اتها، بم اربة ي 

 تنواسه من قبظ الطالل) ( الباحا) (، بمااكبٍة وتاجيٍن من قبظ األ تا ) (  املؤطر) (و 

جا زيتن،   وقبال  اتمامن  بمد  يخضع،  تشها ي  بحا  كظ  بأ   التذكل   يودر 

ع ت ديم م ح اا  ليمناقمة والت ييمو و ا ت ييم ي ة ا  ذا اإلطار املرج ي أ  يتواوس واق

تخص   مممل  ،  ليصبمل  ميية  محد  ،  ملمايل   تخضع  ال  ما  واقة احاا،  البا  وتصايباا 

 

 

ت دير ال يمة الميمية لهذا البحا، وملدى الةزامن بهند ة البحا اإلشها ي بكظ مكاناتهاو  

وأ    ال يمة،  وأحكا   الذاتية  االنطبا اا  مع  قطيمة  يضع  أ   ينبغي  الت ييم  أ   ذا  كما 

حرى املاضا ية، قدر امل تطاعو ومن أجظ  لر يتمل  أ  ي ذند  ذا الت ييم  لى شبنة  يت

 من املؤشراا، ي تحضر مختيف املكاناا وامل اماا ال سمة في البحا اإلشها يو 

مميا  أ   ناك تدرجا في ت دا  البحا اإلشها ي، الذي يمكظ اإلجاس  لبنتن األولى 

أط ثم  املا ة   بمد ا  بيا   أ   ليأيي  التأكيد  لى  ينبغي  الصد   في  ذا  الدكتاراهو  روحة 

 ند ة وت ييم البحا اإلشها ي ي     لى المما  من امل اماا األ ا ية لهذه امل تاياا  

والممق   واملضما   النم  حيا  من  بينها  ال ائمة  الفروق  اال تبار  في  األخذ  مع  البحا،  من 

 ذية، وال انانيةو  وال يمة الميمية واملؤ   

اإلطار  يو أ   ذا  أيضا  لى  التصدير،  في  تلى  لر  اإلشار   تمت  كما  التأكيد،  در 

األ تا اا   قبظ  من  املنوز   البحثية  األ مال  األحاال  من  حال  بأي  ي تهدف  ال  املرج ي 

وت ييم   ي تهدف  ند ة  ال  كما  الخاصةو  وم ارباتها  م اراتها  لها  الت   الباحثل ،  واأل اتذ  

األ اتذ  الها اة لينمر،  وإ ناء رصيد املمراة الميمية،  و  أ   بحاث وأ مال األ تا اا و 

 يمنع  لر من تمكانية اال تئناس ببمض مكاناا  ذا اإلطار املرج ي في تنواس تير األ مالو

اا تلى تح يق جمية من األ داف، مرتنزا في  لر بالخصاص   هت جإل ي  ى  ذه املمايل  واملَات

  لى ما يلي: 

 لضاابطن  و ممايل ه الميمية  د  ا تباراا تؤ س  ▪
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مرجميالالاا  يميالالة وأكالالا يميالالة، محييالالة وكانيالالة ممة ف بهالالا ومتمالالارف  ييهالالا  يميالالا و الالامليالالا،   ▪

 لدى مؤ  اا البحا، ولدى الفا يل  )اا( اين أارا ا وجما اا 

 ناصر ييخيصية لااقع البحا اإلشها ي في الغالبية الم .ى من تخصصاا التمييم   ▪

 ا  لى ما يلي:المالي، باال ذنا  أ ا 

 (  1أ مال ت ييمية و الئظ تخصصية منوز  في  ذا املاضاع )امللحق رقم   -

المأ ،   - في  ذا  املممال بها   البيدا اجية  الضاابا  لدااتر  ت ييمية  قراء  

 الصا ر   ن ال طاع الحكامي املكيف بالتمييم المالي والبحا المي.  

في    - اإلشها ي  ليبحا  املؤطرين  واأل اتذ   األ تا اا  من  ثية  مع  ا ذمار  

 مختيف م تاياتن وتخصصاتن 

مبحاثا ) ( في شذنب     221االرتكاس  لى نتائج ا تمار  تمت يمبئتها من قبظ    -

 ، يمثيا  تخصصاا مختيفةو2020

 

 األهداف املتوخاة:  .1

ند الالالالالالة وإ دا  وت ييم البحاث  اال الالالالالالتوابة للحاجة امللحة إلطار مرج ي م الالالالالالا د  لى   ▪

االشالالالها ية املتمي ة بم الالالتاياا اإلجاس  واملا الالالة  والدكتاراه والديبياماا في تخصالالالصالالالاا 

في  الالذا اإلطالالار، يالالأيي  الالذا اإلطالالار املرج ي ا الالالالالالالالالالالالالتوالالابالالة لضالالالالالالالالالالالالالرور  منهجيالالة    والتمييم المالالالي

ال سمالالالالالة   األكالالالالالا يميالالالالالة  امل امالالالالالاا  ا تمالالالالالا   يمزيز  منطيق  نف الالالالالالالالالالالالالهالالالالالا، من  وتكاينيالالالالالة، تفرض 

 د ة البحا اإلشها ي وت ييمن لهن

 

 

تر الالالالاء أ الالالالس ث ااة البحا األكا ي. ، مبنية  لى مبا ا  يمية وممايل   منر الالالالة  وليا،   ▪

تضالالالالالالالمن جا   البحا اإلشالالالالالالالها ي، وي الالالالالالالهم في يمزيز تنتاج ممراة  يمية، ممة ف بها من  

 ؤ  اا وجما اا البحا  اا املاثاقية مقبظ 

حا المي. ، الها اة تلى االرت اء بهذه املن امة  االنخراط في  ينامية تصالال ا من امة الب ▪

وتر الالالالالالالالالالالالاليخ جا تهالا ويمزيز تفالا يهالا مع اقتصالالالالالالالالالالالالالا  وموتمع املمراالة، وإ الالالالالالالالالالالالالهالامهالا في اإلجالابالة  

 امل تمر  واملااكبة  ن الذ اؤالا واالنمغاالا التنماية ليب   

تاال  تطار مرج ي تركيب  ملؤ الالالالالالالالالالالال الالالالالالالالالالالالاا التمييم المالي، من شالالالالالالالالالالالالأنن ت الالالالالالالالالالالالمااها في تن يم   ▪

   ينة مهمتها املرتبطة بالبحا االشها ي في مختيف م تاياتنوو 

اإل الالها  في تي الالل  املهمة التأطل ية والت ييمة لي الاليداا وال الالا   أ الالاتذ  التمييم المالي  ▪

 مؤطري)اا( البحاث اإلشها ية، وفي الة  يخ امل تمر لجا   منتاجاتها 

ن البحث ، واق ال اا د  تمنل  الطالل) ( من  الالالالالالند مرج ي، ي الالالالالالة شالالالالالالد بن في تنواس  مي ▪

واملمالايل  املمتمالد   يميالا، الجالاري بهالا الممالظ في المالديالد من من امالاا التمييم المالالي  ب   

المالالالمو و ا مالالا  الالالالالالالالالالالالاليومالالظ البحالالا اإلشالالالالالالالالالالالالالهالالا ي ال الالائم  لى الجا   والنوالالا الالة محطالالة في 

امل ار البحث  ليطالل) (، كما  يذيمل تكاين أجيال جديد  من الباحثل  )اا( متمينل   

 كاناا وم اماا البحا اإلشها ي  لى الخصاص، والبحا المي.   ماما مل

تتاحة أ ا  تكاينية في منهجية البحا اإلشالالها ي و  ند الالتن بالن الالبة ليطالباا والطيبة   ▪

الباحثل  في مختيف التخصالالصالالاا، بمن ايهم أولئر املنتما  لبمض التخصالالصالالاا الت   

 ال تاار موزوءاا تكاينية في  ذا املجال 
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تن يم وممل   امل اماا ال س  تااار ا في البحاث اإلشالالالالالالها ية املذكار و و ا ما  الالالالالاليمنن   ▪

 مما يلي:

أوال: الحد ما أمنن من التبايناا املسجية، املفت ر  تلى أي  ند  ي. ، في   -

 تنواس البحاث اإلشها ية 

ثانيا: تواوس الصماباا والن ائص املطروحة في  ذا المأ ، وباأل اس لدى   -

 باا والطيبة الباحثل   الطال

من   - اإلشها ي  البحا  في  ند ة  التكاين  بتمزيز  كفيية  أ ا   تتاحة  ثالثا: 

خ ل تمنل  املمنيل  من كفاياا منهجية ومهاراا   نية وممراية، وال  ي  

 تلى تنواس بحاثهم  لى النحا األمثظو

  رابما: ت كاء  ينامية إلنتاج أطر مرجمية و الئظ تخصصية، أو ألقطاب من  -

ليبحا   مممل    تاال   ند ة  أجظ  من  املت اربة،  الميمية  التخصصاا 

اإلشها ي، وتاال  مؤشراا لت ييمن، ول ياس مدى جا تن، وت دير قيمتن  

 املضااةو

تأكيد  لى أ   ذا اإلطار املرج ي يتا ى تبراس ال اا الالالالالالالم املمالالالالالالالة كة الااجل تااار ا في ال ▪

 يميالالة، كفييالالة بالالااللةزا  التالالا  بالالال الالالالالالالالالالالالالمالاا  أي بحالالا تشالالالالالالالالالالالالالهالالا ي، وفي اآل   اتالالن نهت ي  الالة 

 واململز  لألقطاب التخصصية في األ مال البحثية بمختيف أناا ها

 

 

 

 االعتبارات واملنطلقات:  .2

ال الالالالالالالال ي تلى التأكد من مدى صالالالالالالالال حية وم ئمة  ذا اإلطار املرج ي ليبحا اإلشالالالالالالالالها ي في  ▪

جالاس  يمالد  م  ت الدا يالا  اإلجالاس  واملالا الالالالالالالالالالالالالة  والالدكتاراه، مع مرا الا  أ  البحالا املرتبا بالاإل 

وتكاينيالالالا، وتمرينالالالا  مييالالالا  لى ال اا الالالد والخطااا واملكانالالالاا النالالالاظمالالالة ليبحالالالا المي. ،  

األهداف األساس   
هت  جإل اا ملمايل  وَمات

اإلطار املرج ي

الحاجة إلطار مرجعي . 1
في هندسة البحوث 

املاستر )اإلشهادية 
(والدكتوراه

الحد من التباينات في. 2
هندسة البحوث 

اإلشهادية  والحد من 
الصعوبات املطروحة 

لدى الطلبة في هذا 
الشأن

تيسير املهمة التأطيرية . 3
وتمكين ( ة)لألستاذ
من سند (  ة)الطالب

مرجعي موجه لبحثه

تنظيم ومعيرة  . 4
مقومات البحوث 

اإلشهادية 

تعزيز التكوين في .5
هندسة البحث اإلشهادي 
وتقديم تعريفات إجرائية 
للمفاهيم املوظفة في هذه 
الهندسة، بغية الرفع من 

جودته

املزاوجة بين ما هو . 6
مشترك بين مختلف 

التخصصات وبين ما هو 
مميز لبعضها
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لالذلالر ينبغي التمالامالظ ممالن بناع من املرونالة،  و  تفريا في قاا الد وم الالالالالالالالالالالالالتيزمالاا البحالا  

 اإلشها ي 

بحا،  في  ذا الصالالالالالالالالالد ، يودر الذمالالالالالالالالالديد  لى أ   ذا اإلطار املرج ي ال ي د  منهجية لي  ▪

أل  لكالظ تخصالالالالالالالالالالالالالص منهجيتالن الخالاصالالالالالالالالالالالالالالة في الممالظ البحث ، ر م تمكالانيالة وجا  قاا الالالالالالالالالالالالالم  

 ممة كة بل  التخصصاا الميميةو 

ا تبالالالار الطالالالالالالالل) ( البالالالاحالالالا) ( املحار األ الالالالالالالالالالالالالالالاس لبحالالالا تشالالالالالالالالالالالالالهالالالا ي، يزاوج بل  االلةزا     ▪

بالالال اا الالد األكالالا يميالالة النالالاظمالالة ليبحالالا المي. ، وبل  ييالالالالالالالالالالالالالجيع التمبل   ن تمكالالانالالاتالالن) الا(  

بالالدا يالالالة، وقالالدراتالالن) الالا(  لى املبالالالا ر  واالبتكالالالار النفييالالالة بتخاييالالالن) الالا( كالالظ ارص التملز  اإل 

 والتفاق والنباغ  

مرا ا  اال الالالالالالالالالالالالت  لية األكا يمية أل الالالالالالالالالالالالتا ) ( التمييم المالي، الت  تؤمن لن حرية من مة    ▪

 و   نية ومرنة في تدبل  تأطل ه ليبحا اإلشها ي  

بة م الالالالالالالالالالالا مة تذيمل اال الالالالالالالالالالالتئناس وامل الالالالالالالالالالالا د   لى مرا ا   ا تبار  ذا اإلطار املرج ي بمثا  ▪

ال اا د واملمايل  املمة ف بها  وليا في  ند الالالالالالالالالالالالة وإ دا  البحاث اإلشالالالالالالالالالالالالها ية، بالن الالالالالالالالالالالالبة  

 ملختيف الفا يل  واملمنيل  بالمميياا املرتبطة بهذه املهمة 

 الالالالالالالالالالالالب ت    األخذ في اال تبار أ  اململ   في  ذا المالالالالالالالالالالالالأ  ال يمن  بأي حال من األحاال، كما  ▪

 وما، لح الالالالالالالالالاب تبن  م اربة يمزس االخت ف   اإلشالالالالالالالالالار ، نهت نمطية، يتمل  ال طيمة ممها

 املمروع واملؤ س  يميا، وتراعي الخصاصياا اململز  للح ال الميميةو

 

 

في  ذا اإلطار يودر التأكيد  لى أ  بمض أنااع البحاث اإلشها ية تذ م بخصاصياا   ▪

مض املكاناا الناظمة لهند الالة البحا واق  ذا  نا ية، بحيا يصالالمل  ييها االلةزا  بب

الب  نالالالالالة واال الالالالالالالالالالالالالتالالالالالدالل   اإلطالالالالالار املرج ي، من قبيالالالالالظ البحاث ال الالالالالائمالالالالالة  لى التح يق أو 

 املنط ي والبحاث  اا الطابع الن ري أو التوريب   

الحالالالاجالالالة تلى ممالالالايل  ومؤشالالالالالالالالالالالالالراا ماثاق بهالالالا، وممة ف بهالالالا  يميالالالا و الالالامليالالالا لت ييم البحالالالا   ▪

 االشها ي 

كالالالالالظ   ▪ ومفتاحالالالالالا  لى  مرنالالالالالا  املرج ي  الالالالالالالالالالالالالي الالالالالظ  اإلطالالالالالار  أ   الالالالالذا  أخرى،  لى  مر   التالالالالالأكيالالالالالد، 

امل ح الالاا والتمالالدي ا واإل نالالاءاا امل الالالالالالالالالالالالالتفالالا   من ت مالالال امل الالاربالالة الذمالالالالالالالالالالالالالالالاركيالالة، ومن  

 الحرص  لى مااكبة امل توداا املحيية والكانية في  ذا المأ و
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هَ  .3 ِّ
 ات البحث اإلشهادي:املستندات املرجعية ومنهجية إعداد معايير وُمَوج 

 ناصالالالالالر ييالالالالالخيصالالالالالية لااقع البحا اإلشالالالالالها ي في األ يل األ م من تخصالالالالالصالالالالالاا التمييم   ▪

المالي، انط قا من ت ييم  ا  لهذا الااقع باالط ع  لى  ينة من البحاث اإلشالالالالالها ية في 

م الالالالالالالالالالالالالتايالاا اإلجالاس ، البكالالارياس، املالا الالالالالالالالالالالالالة ، و الالدكتاراه، و بالاال الالالالالالالالالالالالالذنالا   لى  الد  من  

االعتبارات املوجهة 
هَ  ِّ
ات ملعايير وُمَوج 

إلطار املرجعيا

التركيز على البحث . 1
اإلشهادي في املاستر 
والدكتوراه علما أن 
البحث املرتبط    

البكالوريوس /باإلجازة
تمرين أولي على البحث

االلتزام باالستقاللية . 2
( ة)األكاديمية ألستاذ

التعليم العالي واعتبار 
املحور األساس ( ة)الطالب

في إنجاز البحث اإلشهادي

االستبعاد الكلي ألي . 3
تنميط واستهداف املعيرة 
املساعدة على تجنب 
التباينات التي ال سند 
علمي أو تخصص ي لها

استناد هذه املعيرة . 4
على قواعد البحث 

اإلشهادي املعترف بها 
واملتعارف عليها وطنيا 

ودوليا

استلهام مراجع ودالئل . 5
وطنية ودولية مختصة في 
هندسة البحث اإلشهادي

مرونة هذا اإلطار .6
املرجعي وانفتاحه على كل 
املالحظات واالقتراحات 

واإلغناءات

 

 

لذيالالالالخيصالالالالية الت ييمية املتمي ة بالبحا المي. ، وبالرجاع تلى بطائق حال  الدرا الالالالاا ا

منهجيالة البحالا اإلشالالالالالالالالالالالالالهالا ي، أ الدتهالا موما الة من األ الالالالالالالالالالالالالتالا اا واأل الالالالالالالالالالالالالاتالذ  املؤطرين في 

( وبالا الالالالالالالالالالالالالذثمالار نتالائج ا الالالالالالالالالالالالالتمالار  تم تاس مهالا  ن بمالد 3تخصالالالالالالالالالالالالالصالالالالالالالالالالالالالاا متمالد   )ملحق رقم  

املؤطرين ليبحا اإلشالالالالالالالالالالالالالها ي  من األ الالالالالالالالالالالالالتا اا واأل الالالالالالالالالالالالالاتذ     ينةبطري ة تلنة ونية،  لى  

(، تلى جانل نتائج جي الالالالالالالاا  2بمد  من التخصالالالالالالالصالالالالالالالاا  لى الصالالالالالالالميد الاطن )ملحق رقم  

 يماور تم تن يمها مع موما ة من األ اتذ  )اا( يمثيا  تخصصاا متنا ة  

 التوارب الناجحة في البحا اإلشها ي  لى امل تايل  الاطن  والدولي  ▪

 (1صية مباشر  بهذا اإلطار املرج ي  )ملحق رقم الئحة ببييا رااية مختصة  اا  ▪

 الئظ تخصالالالالصالالالالية منوز  في  ذا الصالالالالد ، خصالالالالاصالالالالا منها تير الصالالالالا ر   ن مؤ الالالال الالالالاا   ▪

ومن مالاا  وليالة وجالاممالاا  ري الة، وأيضالالالالالالالالالالالالالا تيالر املنتوالة من قبالظ جمالا الة من البالاحثالاا  

 (1والباحثل  في مختيف التخصصاا الميمية  لى المما   )ملحق رقم 

التالأكيالد  لى أ   الذا اإلطالار املرج ي  الالالالالالالالالالالالالي الظ مفتاحالا  لى آراء واقة احالاا  يتمل  توالديالد   ▪

ال الالالالالالالالالالاليداا وال الالالالالالالالالالالا   األ الالالالالالالالالالالاتذ ، في اتواه جمين مت ا الالالالالالالالالالالما، وبغية تطايره با الالالالالالالالالالالتمرار،  

ليصالالالالالالالالبمل متميكا من قبظ جما ة الباحثل  املؤطرين ن الالالالالالالالاء ورجاال، ومن طرف الطالباا  

املمنيل ، في خالالدمالالة البحالالا المي.   والطيبالالة، و الالالالالالالالالالالالالنالالدا مرجميالالا  ا نفع لجميع املمنيالالاا و 

واالرت اء امل الالالالالالتمر بوا تن، ويمزيز ال يمة الميمية ليمالالالالالالها اا  لى الصالالالالالالميدين الاطن   

 والدوليو

 ينت م  ذا اإلطار املرج ي،   و   لى امل دمة والخاتمة، واق املحاور التالية:
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تؤكد امل ذنداا والدرا اا والت ارير الت  تم ا تما  ا في تنواس  ذا اإلطار املرج ي،  

بت ييم وضمية البحا المي. ، أ  الااقع الحالي ليبحا اإلشها ي  ال يما منها تير املتمي ة  

 يماني النثل  من اإلشكالياا أ مها: 

اإلات الالالار في حالالالاالا متمالالالد  ، تلى ممالالالايل  لهنالالالد الالالالالالالالالالالالالالالالة البحالالالا وبنالالالائالالالن، وتحالالالديالالالد مكانالالالاتالالالن   ▪

 وم اماتن 

الحالاجالة تلى  شالالالالالالالالالالالالالبنالة مؤشالالالالالالالالالالالالالراا لت ييم  الذا الناع من البحالا، بحيالا  الالبالا مالا يتم  الذا    ▪

م بنالالالاء  لى ت الالالديم م ح الالالاا ويمالالالدي ا يتصالالالالالالالالالالالالالرف ايهالالالا كالالالظ أ الالالالالالالالالالالالالتالالالا ) ( مؤطر) (  الت يي

 ح ل من اره وا تباراتن ومرجمياتن وت ديراتن الخاصة 

اقتصار  ااتر الضاابا البيدا اجية  لى الجاانل التن يمية والت نية  و  اإل تما    ▪

 (4بال اا د املنهجية والميمية ليبحا اإلشها يو )ملحق رقم 

التن الالالالالاليق بل  األ الالالالالالاتذ  املؤطرين  الالالالالالااء  اخظ نفس المالالالالالالمبة أو بل  المالالالالالالمل    محدو ية ▪

ال الالالالالالالالاليما في  الالالالالالالالالياق را ن يملي ضالالالالالالالالالرور  ت كاء  ينامية ليبحا الجماعي  والتخصالالالالالالالالالصالالالالالالالالالاا، 

والبل  تخصالالالالالالصالالالالالالاا في ماضالالالالالالا اا  رضالالالالالالانية ي الالالالالالتدعي يماو  التخصالالالالالالصالالالالالالاا وتضالالالالالالاار 

 املناهت 

األحيالالالالا  ن ريالالالالا وم الالالالالالالالالالالالالذنالالالالدا  لى مرجميالالالالاا  التكاين في منهجيالالالالة البحالالالالا ي الالالالظ في  الالالالالالالالالل   ▪

االخت ف  ائمالالالالا  لى  الالالالالالالالالالالالالنالالالالد  ي. و واألكث  من  لالالالالر أ  بمض  متبالالالالاينالالالالة،  و  أ  يرتنز 

 التخصصاا ال ت د  أي تكاين في منهجية و ند ة البحا ومكاناتن وم اماتن 

 الن ص في التأطل ، الذي ي ظ في بمض الحاالا محدو ا ويفت ر تلى االنت ا   ▪

 

 

ةزايد في االلةزا  بأخ قياا البحا، خصالالاصالالا منها النزا ة الميمية والتصالالدي  الة اجع امل ▪

 لإلنتحال الفنري وانتهاك ح اق املؤلفل )اا( 

 ماض مآل امل ح اا امل دمة أثناء مناقمالالالالالالالة البحاث اإلشالالالالالالالها ية، بحيا قيي  ما تتم   ▪

راجن  مااصالالالالالالالالالالالالالية تذبع الطالل) ( الباحا) (، بمد جي الالالالالالالالالالالالالة املناقمالالالالالالالالالالالالالة ليتأكد من مدى ت 

 مل ح اا واقة احاا اللجنة، قبظ اإليداع  النهاجي لممين البحث  

 محدو ية قنااا النمر و لر  لى أربع م تاياا: ▪

ن ص في مو ا ومنابر محنمة ومفهر ة لينمر  لى الصميد الاطن ، من   -

شأنها أ  تذيمل ليطالل) ( الباحا) (  لى الخصاص، نمر م االا  يمية  

 طروحة الدكتاراه  أثناء وبمد مناقمتن أل 

الذين ينمرو  أطروحاتهم) ن(،   - الحاصيل )اا(،  لى الدكتاراه  قية  د  

 بمد ت دا  ا، والتأشل  الر .   ييها، في اتواه تحاييها ملؤلف قابظ لينمر 

 محدو ية النمر باليغاا األكث  تداوال  لى الصميد الماملي  -

 يةو    ضمف النمر  ب  ال نااا والا ائظ اإللنة ونية الرقم -

من اال تمار     امل ت ا  ذه اإلشكالياا تتأكد أ يبها بالرجاع تلى النتائج والخ صاا 

يلي  ايما  وتخصصاتنو   م تاياتن  بمختيف  االشها ي  البحا  واقع  ييخيص  في  املمتمد  

 ت ديم م تضل لتير النتائج والخ صاا:
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 ئة اإلستمارة العدد اإلجمالي للمستجوبين )ات( وللتخصصات املشاركة في تعب

  د  اإلجاباا الخاصة بكظ تخصص التخصصاا
 6 الدرا اا امل رحية والفرجاية                

 23  يا  الة بية                   
 5 اإل  مياا              

 8 الفلزياء           
 14 الي انياا

 16 اليغة اإلنويلزية 

 9 الميا  ال يا ية     
 8 التف ل  و يا  ال رآ               

 14  يم االجتماع
 11 األ ب اإلنويلزي     

 8  يداكتير اليغة المربية             
 9 اليغة المربية وآ ابها
 7 النيمياء                      

 11 الدرا اا اإل  مية                       
 10 ال انا  

 11 الرياضياا التطبي ية                         
 8  يا  التدبل 

 9 الزرا ة والبيطر 
 11 الطل

 4 الث ااة األماس غية
 19  يم النفس                                   

 221 املجماع

 

 

يمالالالالالل   ذه املمطياا تلى أ   ناك حضالالالالالارا تمثيييا ملؤ الالالالال الالالالالاا التمييم المالي التابمة 

للجاممة أو لغل  ا، حيا شالالالالالاركت أ يل  ذه املؤ الالالالال الالالالالاا بتخصالالالالالصالالالالالاتها املتمد  ، كما يبل   

 الجدول أ  هو 

 

 عناصر تشخيصية  .1

المنالالالالالاصالالالالالالالالالالالالالر   بخصالالالالالالالالالالالالالاص  األ الالالالالالالالالالالالالتالالالالالا اا واأل الالالالالالالالالالالالالالالالالالاتالالالالالذ  امل الالالالالالالالالالالالالتوابل  )اا(  آراء  تختيف 

الذيالالخيصالالية املتضالالمنة في اال الالتمار  ، حيا يؤكد أ يبهم أنهم  متف ا  مع  ذا الذيالالخيصو  

كما أ   ناك ن الالالبة مهمة من امل الالالتوابل  يتف ا  تلى حد ما ممها، في م ابظ ن الالالبة محدو    

  ب ا  ن ماقف مخالفو 

ايما    % 56.86  االتفاق الخاصة بهذه المناصر، ح ل الذيخيص، بل تة اوا ن بة  

يخص اقتصالار  ااتر الضالاابا البيدا اجية الاطنية الخاصالة بالبحا في اإلجاس ، املا الة ،  

الدكتاراه، الدبيا وووو  لى الجاانل التن يمية، واات ار ا ملا يتميق بالخصالالالالالالائص األكا يمية  

ايمالا يخص تااار توالارب وممالار الالالالالالالالالالالالالاا نالاجحالة   %  41.2وليبحالا المي.  ولجا تالن ولت ييمالن،  

 متف ا  تلى حد ما ممهاو  % 54.9لدى بمض مؤطري )اا( البحا اإلشها ي، و

االات ار تلى تطار مرج ي وطن  ممالالالالالالة ك بل  التخصالالالالالالصالالالالالالاا لهند الالالالالالة  أما ايما يتميق ب

% من األ الالالالالتا اا واأل الالالالالاتذ  يتف ا     4و80وت ييم البحا اإلشالالالالالها ي، ا د بينت النتائج أ   

%  ب وا  ن  د  توانس  ند الالالالالالة وت ييم البحا في نفس   4و71مع وجا   ذا الااقع، ايما  

أكدوا محدو ية   % 73.5ضالالالااة تلى التخصالالالص وبل  التخصالالالصالالالاا،  و   الالالند  ي. و  ذا باإل 
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ايمالا يخص تااار توالارب وممالار الالالالالالالالالالالالالاا نالاجحالة   %  41.2وليبحالا المي.  ولجا تالن ولت ييمالن،  

 متف ا  تلى حد ما ممهاو  % 54.9لدى بمض مؤطري )اا( البحا اإلشها ي، و

االات ار تلى تطار مرج ي وطن  ممالالالالالالة ك بل  التخصالالالالالالصالالالالالالاا لهند الالالالالالة  أما ايما يتميق ب

% من األ الالالالالتا اا واأل الالالالالاتذ  يتف ا     4و80وت ييم البحا اإلشالالالالالها ي، ا د بينت النتائج أ   

%  ب وا  ن  د  توانس  ند الالالالالالة وت ييم البحا في نفس   4و71مع وجا   ذا الااقع، ايما  

أكدوا محدو ية   % 73.5ضالالالااة تلى التخصالالالص وبل  التخصالالالصالالالاا،  و   الالالند  ي. و  ذا باإل 
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اتف اا    62.7%التن اليق في  ذا المالأ   اخظ نفس التخصالص وبل  مختيف التخصالصالاا، و

  ياب تكاين في منهجية البحا في بمض التخصصااو  لى 

َي الالالتخيص من الذيالالالخيص الخاص بالضالالالاابا املنهجية ال سمة في البحا اإلشالالالها ي  

 ذه الضالالالالالالاابا ضالالالالالالروريةو امع االخت ف في الن الالالالالبة  أ  أ يل األ الالالالالالتا اا واأل الالالالالالاتذ  ا تب وا  

املأوية لكظ ضالالالالالالالابا  لى حد ، تال أ  جميع الضالالالالالالالاابا حصالالالالالالاليت  لى ن الالالالالالالل مئاية تة اوا بل   

ل  الالالالالالذثمار الن دي لي راءاا البيبييا رااية وخ صالالالالالالاا الممظ الن ري   بالن الالالالالالبة    %58و70

 %3و98خصالالالالالالالالصالالالالالالالالاا، و امليداني  التطبي ي  املخب ي، في مختيف مكاناا البحا ح الالالالالالالالل الت

بأخ قياا وقيم البحا المي.  بما في  لر التصالالالالالالالالالالدي ل نتحال    بالن الالالالالالالالالالبة ملحدو ية  االلةزا 

 الفنريو 

 الذا بالا الالالالالالالالالالالالالتثنالاء الضالالالالالالالالالالالالالابا املرتبا بالال الالالالالالالالالالالالالهر  لى ا الالالالالالالالالالالالالتممالال م الاربالة الناع في التفنل   

من املبحاثالالالاا    %21و39والتحييالالالظ والتمبل  بالالالالن الالالالالالالالالالالالالبالالالة ليتخصالالالالالالالالالالالالالصالالالالالالالالالالالالالالالاا املمنيالالالة، الالالالذي  ب   

أما ايما يخص تبن   ا تب وه ضالالالالالالالالروري ن الالالالالالالالبياو   %05و47واملبحاثل  بأنن ضالالالالالالالالروري، في م ابظ  

نفس اال الالالالالالالالالالالالالتمماالا املفا يمية بدالالتها اإلجرائية  لى امتدا   الالالالالالالالالالالالالل ور  البحا، ا د ا تب   

ا تب وا أ  ا تمالا  لغالة   %25و87من املبحاثالاا واملبحاثل  أنالن ضالالالالالالالالالالالالالروري، مااسا  مع   %3و65

احد  وأ الالالالالالالالالالياب أكا ي.  تخصالالالالالالالالالالصالالالالالالالالالال  ، مع تحصالالالالالالالالالالينن من التنرار واإلطناب وأحكا  ال يمة،  و 

ضالالالالالالالالالالرورياو  ذا في الاقت الذي حصالالالالالالالالالالظ اين كظ من   يمد واال الالالالالالالالالالتممال امل ئم لم ماا الاقف

بال براس جاانالل التوالديالد واالبتكالار واإلبالداع وانسالالالالالالالالالالالالالجالا     - لى التاالي   –الضالالالالالالالالالالالالالالابطل  املتمي ل  

 ضروريو  % 100بل  مكاناتن،  لى  بنيا  البحا والة ابا المضاي 
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أكد أ يل املبحاثاا واملبحاثل  ايما يخص مكاناا  ند الالة وت ييم البحا اإلشالالها ي  

  املرتبا بكظ تخصالالالص  لى حد ،  لى أنها مكاناا ضالالالرورية لهذا الناع من البحا و لر كما

 يلي:

 ( Abstractاملقتضب )  ❖

 تم تحديد م تضل البحا ضمن اال تمار  في  تة  ناصر كما يلي:

  كيمة  لى األكث  300اختصاره في  ▪

  ترجمتن تلى لغة أو لغاا أخرى  ▪

  تحديد  دف البحا أو أ داان األ ا ية  ▪

  تحديد منهجيتن وأ واتن املمتمد  ▪

  ت ديم نتائون األ ا ية ▪

 واملفتاحيةاإلشار  تلى مفا يمن  ▪

أ  جميع  نالالالالالالاصالالالالالالالالالالالالالر  ممطيالالالالالالاا  بنالالالالالالاء  لى   أ يالالالالالالل املبحاثل )اا(  لى  الذيالالالالالالالالالالالالالخيص اتفق 

امل تضالالالالل املذكار  أ  ه ضالالالالرورية بن الالالالبة كبل  ، با الالالالتثناء المنصالالالالر املتميق بكا  امل تضالالالالل  

كيمالالة  لى األكث ، الالالذي تم ا تبالالاره ضالالالالالالالالالالالالالروريالالا ن الالالالالالالالالالالالالبيالالا لالالدى أ يالالل    300يوالالل اختصالالالالالالالالالالالالالالالاره في  

 املبحاثاا واملبحاثل و
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أكد أ يل املبحاثاا واملبحاثل  ايما يخص مكاناا  ند الالة وت ييم البحا اإلشالالها ي  

  املرتبا بكظ تخصالالالص  لى حد ،  لى أنها مكاناا ضالالالرورية لهذا الناع من البحا و لر كما

 يلي:

 ( Abstractاملقتضب )  ❖

 تم تحديد م تضل البحا ضمن اال تمار  في  تة  ناصر كما يلي:

  كيمة  لى األكث  300اختصاره في  ▪

  ترجمتن تلى لغة أو لغاا أخرى  ▪

  تحديد  دف البحا أو أ داان األ ا ية  ▪

  تحديد منهجيتن وأ واتن املمتمد  ▪

  ت ديم نتائون األ ا ية ▪

 واملفتاحيةاإلشار  تلى مفا يمن  ▪

أ  جميع  نالالالالالالاصالالالالالالالالالالالالالر  ممطيالالالالالالاا  بنالالالالالالاء  لى   أ يالالالالالالل املبحاثل )اا(  لى  الذيالالالالالالالالالالالالالخيص اتفق 

امل تضالالالالل املذكار  أ  ه ضالالالالرورية بن الالالالبة كبل  ، با الالالالتثناء المنصالالالالر املتميق بكا  امل تضالالالالل  

كيمالالة  لى األكث ، الالالذي تم ا تبالالاره ضالالالالالالالالالالالالالروريالالا ن الالالالالالالالالالالالالبيالالا لالالدى أ يالالل    300يوالالل اختصالالالالالالالالالالالالالالالاره في  

 املبحاثاا واملبحاثل و
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 املقدمة ❖

 تحد  اال تمار  المناصر التالية، باصفها املكاناا الضرورية لها:

  يمريف ماضاع البحا ▪

  تبراس أ ميتن و ياقن ▪

  تحديد أ داان األ ا ية ▪

  تحديد اإلشكالية الناظمة ملاضاع البحا ▪

  تحديد ارضية أو ارضياا البحا ▪

  تحديد منهت البحا وأ واتن ▪

  املفتاحيةالتمريف اإلجراجي ليمفا يم  ▪

 وتحديد تطار البحا ونطاقن )الزمن ، املكاني، املنهجيووو(  ▪

تؤكد ممطياا الذيالالالالالخيص الخاص بمكاناا  ند الالالالالة البحا  لى ضالالالالالرور  تضالالالالالمل   

و م ابظ  د  ضالالالالئيظ كا  لهم رأي  64و79%م دمتن لجظ  ذه المناصالالالالر، و لر بن الالالالبة تنا ز  

 مخالفو

 التبويب، الفصول، املحاور، املباحث، املطالب، الفروع... ❖

اتوهالالت أ يالالل آراء املبحاثل )اا( تلى أ   نالالاصالالالالالالالالالالالالالر مكا : التبايالل، الفصالالالالالالالالالالالالالال، املحالالاور،  

املطالل والفروعووو، ضالالالرورية بن الالالل متفاوتة ملختيف  ذه المناصالالالر، حيا أكدا  ذه اآلراء  

 ب  قراء  ممم ة ون دية، ضالالالالروري    ، لى أ  تحييظ الن رياا واملمارف  اا الصالالالالية بالبحا

 

 

أو  و  بالالالن الالالالالالالالالالالالالبالالالة لمرض وقراء  املمطيالالالاا النميالالالة  %  59و69  تضالالالالالالالالالالالالالالالااالالة تلى  %  92و87بن الالالالالالالالالالالالالبالالالة  

 النيفية ح ل ارضية أو ارضياا البحاو

أما المنصالالالالالالر املتميق بالتح ق من الفرضالالالالالالية أو الفرضالالالالالالياا وتف الالالالالالل  ا ومناقمالالالالالالتها، ا د  

من  الالذه اآلراء  %  6و79من آراء املبحاثل  ضالالالالالالالالالالالالالروريالالا، في الاقالالت الالالذي أكالالدا    %  3و82ا تب تالالن  

ر المنصالالالر الخاص بمناقمالالالة نتائج البحا في   قتها بالن رياا واملفا يم  ضالالالرور  ا الالالتحضالالالا

واملمارف املرتبطة بماضالالالالالا نو وبخصالالالالالاص المنصالالالالالر األخل  املرتبا بضالالالالالرور  ضالالالالالما  التااس   

رجحالالالالالالن   ا الالالالالالد  مركز ،  ا راا  ا تمالالالالالالا   مع  البحالالالالالالا  اصالالالالالالالالالالالالالال  بل   والنيفي  من    %  8و69الن.  

 املبحاثل )اا(و                       

 البحث اإلشهادي خاتمة ❖

قد  املبحاثا )اا( تجاباا مختيفة بخصالاص المناصالر املمالكية لخاتمة  ذا الناع  

منهم  لى ضالالالالالالالالالالالالالرور  وجا  الخ صالالالالالالالالالالالالالالالاا والنتالالائج الة كيبيالالة    %3و98من البحالالا ، حيالالا اتفق   

امل الالالالالالالالتفا   من مختيف مكاناا البحا، يييها وجا  االقة احاا اال الالالالالالالالذمالالالالالالالالرااية في املاضالالالالالالالاع  

، تتيا الالالا حالالالدو  البحالالالا الن ريالالالة والممييالالالة  %62و68وآاالالالاق مااصالالالالالالالالالالالالاليالالالة البحالالالا ايالالالن بن الالالالالالالالالالالالالبالالالة  

 و%74و62واملنهجية بن بة 
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أو  و  بالالالن الالالالالالالالالالالالالبالالالة لمرض وقراء  املمطيالالالاا النميالالالة  %  59و69  تضالالالالالالالالالالالالالالالااالالة تلى  %  92و87بن الالالالالالالالالالالالالبالالالة  

 النيفية ح ل ارضية أو ارضياا البحاو

أما المنصالالالالالالر املتميق بالتح ق من الفرضالالالالالالية أو الفرضالالالالالالياا وتف الالالالالالل  ا ومناقمالالالالالالتها، ا د  

من  الالذه اآلراء  %  6و79من آراء املبحاثل  ضالالالالالالالالالالالالالروريالالا، في الاقالالت الالالذي أكالالدا    %  3و82ا تب تالالن  

ر المنصالالالر الخاص بمناقمالالالة نتائج البحا في   قتها بالن رياا واملفا يم  ضالالالرور  ا الالالتحضالالالا

واملمارف املرتبطة بماضالالالالالا نو وبخصالالالالالاص المنصالالالالالر األخل  املرتبا بضالالالالالرور  ضالالالالالما  التااس   

رجحالالالالالالن   ا الالالالالالد  مركز ،  ا راا  ا تمالالالالالالا   مع  البحالالالالالالا  اصالالالالالالالالالالالالالال  بل   والنيفي  من    %  8و69الن.  

 املبحاثل )اا(و                       

 البحث اإلشهادي خاتمة ❖

قد  املبحاثا )اا( تجاباا مختيفة بخصالاص المناصالر املمالكية لخاتمة  ذا الناع  

منهم  لى ضالالالالالالالالالالالالالرور  وجا  الخ صالالالالالالالالالالالالالالالاا والنتالالائج الة كيبيالالة    %3و98من البحالالا ، حيالالا اتفق   

امل الالالالالالالالتفا   من مختيف مكاناا البحا، يييها وجا  االقة احاا اال الالالالالالالالذمالالالالالالالالرااية في املاضالالالالالالالاع  

، تتيا الالالا حالالالدو  البحالالالا الن ريالالالة والممييالالالة  %62و68وآاالالالاق مااصالالالالالالالالالالالالاليالالالة البحالالالا ايالالالن بن الالالالالالالالالالالالالبالالالة  

 و%74و62واملنهجية بن بة 

 

 

 



هات : معاي�ي وُمَوجِّ ي التعليم العالي
هندسة وتقييم البحث اإلشهادي �ف

34

 

 

افيا البحث ❖  وياتوقائمة املحت ببليوغر

، في حل  أ   % 11و94أقر أ يل  املبحاثل )اا( بأ  البيبييا راايا ضالالالالرورية بن الالالالبة  

 86%ا تب تها ضالالالالالالالالرورية ن الالالالالالالالبياو أما ايما يتميق ب ائمة املحتاياا، ان الالالالالالالالبة  الن الالالالالالالالبة املتب ية  

 قدرا أنها ضرورية ن بياو  14 %ا تب تها ضرورية في البحا اإلشها ي، م ابظ 

 امللحق أو املالحق  ❖

اتفق املبحاثا )اا(   لى أ   امللحق أو امل حق ضرورية في البحا اإلشها ي   بن بة  

 وما تب ى من  ذه الن بة ا تب تن ضروريا ن بياو %   78و60

 

 اقتراحات املبحوثين )ات(:   .3

ايمالالالالالا يلي كمالالالالالا قالالالالالدمهالالالالالا   الالالالالذه االقة احالالالالالاا  الالالالالالالالالالالالاليتم  رضالالالالالالالالالالالالالهالالالالالا    أ التالالالالالأكيالالالالالد  لى  يوالالالالالدر  

 اإل تمار   و  أ نى تصرفوتفا يهم مع املبحاثا )اا(، في تطار 

 ييجيع البحاث الجما ية خصاصا في م تاى االجاس  واملا ة   ▪

الة كلز  لى األبحالالالاث  اا الطالالالابع التطبي ي وامليالالالداني، الت  تاار ممطيالالالاا جالالالديالالالد   ▪

 وتفتمل آااقا ملمراة الااقع وتحييين 

ملؤ الالالالالالالالالالالالال الالالالالالالالالالالالالاا الميمية، بتاظيف اآللياا اإللنة ونية  يمزيز التن الالالالالالالالالالالالاليق بل  مختيف ا ▪

 ويمميم ا تما  ا لدى األارا  واملؤ  اا 

  بتكار والتوديد وتفا ي التنرار واالجة ار ل ت طاء األولاية ▪

 

 

 الة كلز  لى املحطاا املمرقة من الة اث المي.  المربيو ▪

ا ها لدى تصدار نمر   يمية  ناية يمنى بالبحاث اإلشها ية الت  ناقمت وتم تيد ▪

 املؤ  ة املمنية 

تحداث  يئة أخ قياا البحا اإلشالالالالالالالالها ي، يمنى بالتدقيق في  ذا الناع من البحا   ▪

 والتأكد من الةزامن بتير األخ قياا 

ا تمالا  ت ييم خالارجي بالدو  أ الالالالالالالالالالالالالمالاء البالاحثل )اا( وفي مرا الا  ملمالايل  املاضالالالالالالالالالالالالالا يالة   ▪

 والحيا  

دا  كظ بحا تشالالالالالالالالالالالالها ي )اإلجاس ،  خاصالالالالالالالالالالالالة ب   (guidelines) تحديد مبا ا تاجيهية ▪

املا الالالالالالالالالالالالة  والدكتاراه( ح الالالالالالالالالالالالل التخصالالالالالالالالالالالالص، وارض تطبي ها  لى الطالباا والطيبة  

البالاحثل و وفي حالالالة اإلخ ل بتطبيق  الذه املبالا ا التاجيهيالة، يطيالل من الطالالالل) ( 

 ت ا   البحا 

ضالالالالالالالالالالرور  قيا  كظ أ الالالالالالالالالالتا  ممالالالالالالالالالالرف بذن يم ورشالالالالالالالالالالاا  مظ لفائد  الطالباا والطيبة   ▪

رف  لى بحاثهم، و لالالالر من أجالالالظ تكاينهم في موالالالال البحالالالا ومنهجيتالالالن،  الالالالذين يمالالالالالالالالالالالالال

 مااكبة الطالباا والطيبة في ت دا  وصيا ة البحا  بغيةوأيضا 

تفميالالظ الممالالظ بالالاألن مالالة الخالالاصالالالالالالالالالالالالالالة املتمي الالة بضالالالالالالالالالالالالالبا االنتحالالال أو الغ ، مع ارض  ▪

   اباا سجرية  لى كظ طالل) ( تبا في ح ن اإلخ ل بأخ قياا البحا    

اس ت ييم  الالالالالالالالالالالالالناي لممييالالة التالالأطل  واملنالالاقمالالالالالالالالالالالالالالاا، وتوميمهالالا في قالالا الالد  ممطيالالاا  تنوالال ▪

 مركزية 
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 الة كلز  لى املحطاا املمرقة من الة اث المي.  المربيو ▪

ا ها لدى تصدار نمر   يمية  ناية يمنى بالبحاث اإلشها ية الت  ناقمت وتم تيد ▪

 املؤ  ة املمنية 

تحداث  يئة أخ قياا البحا اإلشالالالالالالالالها ي، يمنى بالتدقيق في  ذا الناع من البحا   ▪

 والتأكد من الةزامن بتير األخ قياا 

ا تمالا  ت ييم خالارجي بالدو  أ الالالالالالالالالالالالالمالاء البالاحثل )اا( وفي مرا الا  ملمالايل  املاضالالالالالالالالالالالالالا يالة   ▪

 والحيا  

دا  كظ بحا تشالالالالالالالالالالالالها ي )اإلجاس ،  خاصالالالالالالالالالالالالة ب   (guidelines) تحديد مبا ا تاجيهية ▪

املا الالالالالالالالالالالالة  والدكتاراه( ح الالالالالالالالالالالالل التخصالالالالالالالالالالالالص، وارض تطبي ها  لى الطالباا والطيبة  

البالاحثل و وفي حالالالة اإلخ ل بتطبيق  الذه املبالا ا التاجيهيالة، يطيالل من الطالالالل) ( 

 ت ا   البحا 

ضالالالالالالالالالالرور  قيا  كظ أ الالالالالالالالالالتا  ممالالالالالالالالالالرف بذن يم ورشالالالالالالالالالالاا  مظ لفائد  الطالباا والطيبة   ▪

رف  لى بحاثهم، و لالالالر من أجالالالظ تكاينهم في موالالالال البحالالالا ومنهجيتالالالن،  الالالالذين يمالالالالالالالالالالالالال

 مااكبة الطالباا والطيبة في ت دا  وصيا ة البحا  بغيةوأيضا 

تفميالالظ الممالالظ بالالاألن مالالة الخالالاصالالالالالالالالالالالالالالة املتمي الالة بضالالالالالالالالالالالالالبا االنتحالالال أو الغ ، مع ارض  ▪

   اباا سجرية  لى كظ طالل) ( تبا في ح ن اإلخ ل بأخ قياا البحا    

اس ت ييم  الالالالالالالالالالالالالناي لممييالالة التالالأطل  واملنالالاقمالالالالالالالالالالالالالالاا، وتوميمهالالا في قالالا الالد  ممطيالالاا  تنوالال ▪

 مركزية 
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 تاال  امل ا د  الت نية ليطالل) ( أثناء تنواس بحثن  ▪

 ت اية ويمزيز اليغاا والتدريل  لى النتابة الميمية وطرقها املمتمد   امليا  ▪

 الارشاا والتكاين الباحثل  املتفاقل  وا ذثمار قدراتهم في  حفز ▪

الراع من ارص تن الالظ الطيبالالة البالالاحثل  تلى الخالالارج ليتالالدريالالل واالحتكالالاك مع ن را هم   ▪

 ومع األ تا اا واأل اتذ  املؤطرين 

تخصالالالالاليص  الالالالالا تل  أ الالالالالبا يتل  لتأطل  البحاث اإلشالالالالالها ية تدرج ضالالالالالمن ا الالالالالتممال   ▪

  ينسمن التكا 

تحالالالالديالالالالد مااضالالالالالالالالالالالالاليع البحاث من قبالالالالظ موما الالالالاا  يميالالالالة جالالالالد متخصالالالالالالالالالالالالالصالالالالالالالالالالالالالالالالة تطرا  ▪

 تشكالياا وقضايا لم يتم البحا ايها من قبظ   

 

 سمات مميزة لبعض التخصصات حسب املبحوثين)ات(:  .4

، ال الالالالالالالالالالالالاليمالالالالالا اليغالالالالالة األكث  تالالالالالداوال  لى الحرص  لى أ  يت ن الطالالالالالالالالالالالل أكث  من لغالالالالالة ▪

وأ  تكا  لن   قة مباشالالر  بااقع امل الالرا والفرجاا وبالدرا الالاا    الصالالميد الماملي،

  املااكبة لهاالكانية 

ضالالالالالالالالالالرور  اإلشالالالالالالالالالالار  تلى امل اب ا األجنبية ليمصالالالالالالالالالالطلحاا واملفا يم التخصالالالالالالالالالالصالالالالالالالالالالية في  ▪

  الي انياا والن د

  ضرور  مرا ا  الخصاصياا اململز  لتخصص  يم النفس االكيينيكي  ▪

 

 

تح يق    : من قبيظ  ،مرا ا  خصالالاصالالياا بمض البحاث والدرا الالاا في الميا  المالالر ية ▪

النريم، أو  يم الجرا والتمالديالظ في األحالا يالا النبايالة، أو  مخطاط، أو تف الالالالالالالالالالالالالل  ال رآ   

 رج  لى الميا  الدينية والمر ية و وبصفة  امة كظ ما يندوو الدرا اا املصطلحية

الميا   ▪ في  مث (  واألحالالالالالا يالالالالالا  اآليالالالالالاا  الضالالالالالالالالالالالالالروريالالالالالة )اهالالالالالارس  الفنيالالالالالة  الفهالالالالالارس  ت راج 

  المر ية

اقة اا تضالالالالااة اصالالالالظ منهجي بمد الفصالالالالظ الن ري وقبظ تحييظ النتائج ومناقمالالالالتها في  ▪

  تخصص  يم االجتماع

 ا تممال اليغة اإلنويلزية في الرياضيااو التأكيد  لى  ▪

تذيمل النتائج امل الالالالالالالالتخيصالالالالالالالالة من اإلجاباا املمب   نها من قبظ املبحاثل )اا( ت ديم  

ا الالتخ ص أ م الذيالالخيصالالاا والتاجهاا املت ا الالمة بل  األ الالتا اا واأل الالاتذ  املؤطرين  

 ليبحا اإلشها ي، ومن بل  أ مها: 

اإلشالالالالالالالالالالالالالهالالا ي يمالالاني النثل  من اإلخت الا،  الالالالالالالالالالالالالااء  لى التالالأكيالالد  لى أ  واقع البحالالا  ▪

 م تاى تصاره أو بناءه أو منهجيتن أو مضامينن أو نتائونو

االتفاق  لى ضالالالالالالرور  تي ء  ناية خاصالالالالالالة لهذا الناع من البحا في اتواه اإلرت اء بن،  ▪

باصالالالالالالفن لبنة مؤ الالالالالال الالالالالالة، كفيية ب  طاء  امة جديد  ليبحا المي.  النااع ملنتوين  

 ملجتمعوولحاجاا ا

ت ا الالم االقتناع بالحاجة امللحة ألطر مرجمية، و الئظ متخصالالصالالة لهند الالة وت ييم   ▪

 البحا اإلشها ي،  لى نحا يضمن جا تن الميمية وقيمتن األكا يمية املضااة
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تح يق    : من قبيظ  ،مرا ا  خصالالاصالالياا بمض البحاث والدرا الالاا في الميا  المالالر ية ▪

النريم، أو  يم الجرا والتمالديالظ في األحالا يالا النبايالة، أو  مخطاط، أو تف الالالالالالالالالالالالالل  ال رآ   

 رج  لى الميا  الدينية والمر ية و وبصفة  امة كظ ما يندوو الدرا اا املصطلحية

الميا   ▪ في  مث (  واألحالالالالالا يالالالالالا  اآليالالالالالاا  الضالالالالالالالالالالالالالروريالالالالالة )اهالالالالالارس  الفنيالالالالالة  الفهالالالالالارس  ت راج 

  المر ية

اقة اا تضالالالالااة اصالالالالظ منهجي بمد الفصالالالالظ الن ري وقبظ تحييظ النتائج ومناقمالالالالتها في  ▪

  تخصص  يم االجتماع

 ا تممال اليغة اإلنويلزية في الرياضيااو التأكيد  لى  ▪

تذيمل النتائج امل الالالالالالالالتخيصالالالالالالالالة من اإلجاباا املمب   نها من قبظ املبحاثل )اا( ت ديم  

ا الالتخ ص أ م الذيالالخيصالالاا والتاجهاا املت ا الالمة بل  األ الالتا اا واأل الالاتذ  املؤطرين  

 ليبحا اإلشها ي، ومن بل  أ مها: 

اإلشالالالالالالالالالالالالالهالالا ي يمالالاني النثل  من اإلخت الا،  الالالالالالالالالالالالالااء  لى التالالأكيالالد  لى أ  واقع البحالالا  ▪

 م تاى تصاره أو بناءه أو منهجيتن أو مضامينن أو نتائونو

االتفاق  لى ضالالالالالالرور  تي ء  ناية خاصالالالالالالة لهذا الناع من البحا في اتواه اإلرت اء بن،  ▪

باصالالالالالالفن لبنة مؤ الالالالالال الالالالالالة، كفيية ب  طاء  امة جديد  ليبحا المي.  النااع ملنتوين  

 ملجتمعوولحاجاا ا

ت ا الالم االقتناع بالحاجة امللحة ألطر مرجمية، و الئظ متخصالالصالالة لهند الالة وت ييم   ▪

 البحا اإلشها ي،  لى نحا يضمن جا تن الميمية وقيمتن األكا يمية املضااة
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املحار الثاني: م اماا ومكاناا  
  ند ة البحا االشها ي

 

 

 

 

 

 

 

اإلشها ي البحا  البحا    ، ي تدعي  في  ل نخراط  متدرجا  تأ ي يا  باصفن  م  

أو البل  تخصصاا، اال ذنا   لى م اماا ومكاناا ممة ف   المي. ، ح ل التخصصاا

بها  يميا ومتمارف  ييها  امليا،  لى نحا يضمن لهذا الناع من البحا قيمتن الميمية ويخال  

 لن مكانتن في موتمع البحا المي. و

ال يما في م تاياتن المييا، ا تما  تطار  لهذا الغرض ي تيز  البحا اإلشها ي،  

تتمثظ   البحا،  موتمع  بل   مت ا مة  ماما  ومكاناا  بم اماا  واق  ند ة  منط ي، 

 باأل اس ايما يلي:
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اإلشها ي البحا  البحا    ، ي تدعي  في  ل نخراط  متدرجا  تأ ي يا  باصفن  م  

أو البل  تخصصاا، اال ذنا   لى م اماا ومكاناا ممة ف   المي. ، ح ل التخصصاا

بها  يميا ومتمارف  ييها  امليا،  لى نحا يضمن لهذا الناع من البحا قيمتن الميمية ويخال  

 لن مكانتن في موتمع البحا المي. و

ال يما في م تاياتن المييا، ا تما  تطار  لهذا الغرض ي تيز  البحا اإلشها ي،  

تتمثظ   البحا،  موتمع  بل   مت ا مة  ماما  ومكاناا  بم اماا  واق  ند ة  منط ي، 

 باأل اس ايما يلي:
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 املكون األول: اختيار موضوع البحث وتأطير الطالب )ة( 

من   البحا  لى جمية  اختيار ماضاع  ) ( مد اا  ينبن   الطالل  الضاابا، ي ظ 

 ملرا اتها أثناء اختيار ماضا ن وتحديده، تحت تشراف األ تا ) ( املؤطر، أ مها: 

 

 

املكونات األساس 
لهندسة البحث 

اإلشهادي

اختيار ماضاع ماجهاا .1
قيمتن املضااة ال البحا و 

 يما في   قتن باملمار ع 
التنماية ومااكبة امل توداا

:امل دمة املؤطر  ملاضاع البحا.2

التمريف بماضا ن، أ ميتن، أ داان،
تشكاليتن الناظمة، مفا يمن 
املفتاحية، ارضياتن ومنهجن

:املؤلفة ليبحااألجزاء .3

امللخص، امل دمة املؤطر ، األبااب، 
الفصال، املحاور أو املباحا، املطالل 
والفروع، خاتمة  امة، البيبييا راايا، 

قائمة املحتاياا، امل حق

:الخاتمة المامة ليبحا.4

ية، الخ صاا الة كيبية، النتائج األ ا 
نة اإلقة احاا  اال ذمرااية، اآلااق املمن
ملااصية البحا في نفس املاضاع

:الضاابا الت نية لصيا ة البحا.5

لغة الصيا ة، الاضاا الفنري  
والبناء الم  ني والتحييظ الن دي، 

راجعالتن يم البيبييا رافي ورا نية امل

 

 

 موجهات اختيار موضوع البحث:    .1

الحرص  لى م ءمالالة املاضالالالالالالالالالالالالالاع ملجالالاالا التخصالالالالالالالالالالالالالص املمتمالالد   لى م الالالالالالالالالالالالالتاى اريق  ▪

انسالالالالالالالالالالالالالجالالالالالا   مع طبيمالالالالال ة التكاينالالالالالاا  البحالالالالالا أو  املختب  أو مركز البحالالالالالا، و لالالالالالر في 

 املمتمد  بمؤ  ة التمييم المالي الت  ينت.  اليها الطالل) (   

ا الالالالالتنمالالالالالاف ماضالالالالالاع البحا، مع الحرص  لى جدتن، والممظ  لى تدقي ن في منأى   ▪

  ن الممامياا وفي ا ذبما ، قدر امل تطاع، ملااضيع البحا امل تهينة 

البحالا ايالن مع  وضالالالالالالالالالالالالالاا املاضالالالالالالالالالالالالالاع وتح يق االنسالالالالالالالالالالالالالجالا  الاظيفي ملضالالالالالالالالالالالالالامل  ونتالائج  ▪

 ما يتن   

 تأطل  املاضاع واق حاجاا وأ داف البحا اين، لتي ل  م اربتن  ▪

ال الالالالالالالهر  لى أ  يكا  املاضالالالالالالالاع حام  إلشالالالالالالالكالية محفز   لى الذ الالالالالالالاؤل و لى البحا   ▪

 املتااصظ من أجظ تنتاج ممراة أكا يمية في شأنن  

، با التحضالار  الحرص  لى مرا ا  الطابع الرا ن  ملاضالاع البحا، و لى الخصالاص  ▪

ال ضالالالالالالايا الت  تح ى باالنمالالالالالالغاالا اآلنية ليموتمع املحلي والكاني،  لى نحا يوميها  

مااضاليع خصالبة وناامة ومحفز   لى البحا واالبتكار واإلبداع في مختيف املجاالا  

 والتخصصاا 

 تااار األ مال الببييا رااية املرجمية واملخب ية ال سمة إلنواس البحا  ▪

 ا ضمن  ياقن وإطاره الزمن وتأطل  ماضاع البح ▪
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 موجهات اختيار موضوع البحث:    .1

الحرص  لى م ءمالالة املاضالالالالالالالالالالالالالاع ملجالالاالا التخصالالالالالالالالالالالالالص املمتمالالد   لى م الالالالالالالالالالالالالتاى اريق  ▪

انسالالالالالالالالالالالالالجالالالالالا   مع طبيمالالالالال ة التكاينالالالالالاا  البحالالالالالا أو  املختب  أو مركز البحالالالالالا، و لالالالالالر في 

 املمتمد  بمؤ  ة التمييم المالي الت  ينت.  اليها الطالل) (   

ا الالالالالتنمالالالالالاف ماضالالالالالاع البحا، مع الحرص  لى جدتن، والممظ  لى تدقي ن في منأى   ▪

  ن الممامياا وفي ا ذبما ، قدر امل تطاع، ملااضيع البحا امل تهينة 

البحالا ايالن مع  وضالالالالالالالالالالالالالاا املاضالالالالالالالالالالالالالاع وتح يق االنسالالالالالالالالالالالالالجالا  الاظيفي ملضالالالالالالالالالالالالالامل  ونتالائج  ▪

 ما يتن   

 تأطل  املاضاع واق حاجاا وأ داف البحا اين، لتي ل  م اربتن  ▪

ال الالالالالالالهر  لى أ  يكا  املاضالالالالالالالاع حام  إلشالالالالالالالكالية محفز   لى الذ الالالالالالالاؤل و لى البحا   ▪

 املتااصظ من أجظ تنتاج ممراة أكا يمية في شأنن  

، با التحضالار  الحرص  لى مرا ا  الطابع الرا ن  ملاضالاع البحا، و لى الخصالاص  ▪

ال ضالالالالالالايا الت  تح ى باالنمالالالالالالغاالا اآلنية ليموتمع املحلي والكاني،  لى نحا يوميها  

مااضاليع خصالبة وناامة ومحفز   لى البحا واالبتكار واإلبداع في مختيف املجاالا  

 والتخصصاا 

 تااار األ مال الببييا رااية املرجمية واملخب ية ال سمة إلنواس البحا  ▪

 ا ضمن  ياقن وإطاره الزمن وتأطل  ماضاع البح ▪
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بذلر، ت ظ جميع املااضيع متاحة كيما تم ربطها بالتخصص الذي تندرج اين، مع  

أبما    بمختيف  واإلحاطة  التكامظ  تطار  في  الصية،  التخصصاا  اا  ا تد اء  تمكانية 

الجد    من  أبما   أو  بمدا  البحا  يمنمل  ما  ينصل  لى  أ   يتمل   الة كلز  أ   املاضاعو  لى 

 لزو والتم 

 

 القيمة املضافة ملوضوع البحث:  .2

تبراس الفالالالالائالالالالد  الميميالالالالة ليماضالالالالالالالالالالالالالاع وأل ميتالالالالن في االرت الالالالاء برصالالالالالالالالالالالالاليالالالالد الث و  ال مالالالالا يالالالة   ▪

ليبمالالالالالالالالالالالالالريالة، ول الدرتالن  لى تاظيف اإلمكالانالاا ال سمالة الت  من شالالالالالالالالالالالالالأنهالا امل الالالالالالالالالالالالالا الد   لى 

الجها   ت الديم أجابالة، واتمل م الالالالالالالالالالالالالاراا وآاالاق ليتفنل  واإلنتالاج، قالائمالة  لى بالدل كالظ 

و ا مالالة لروا اإلبالالداع واالبتكالالار، في  الالالم ال حالالدو    ،لكي تكا  حالالاميالالة لنفس جالالديالالد

 اين لتوديد املمراة 

ا تمالالالا  منهجيالالالة ماثاق بهالالالا في املمراالالالة الميميالالالة، ح الالالالالالالالالالالالالالالل موالالالال التخصالالالالالالالالالالالالالص، وفي   ▪

انسالالالالالالالالالالالالالجالالا  مع ماضالالالالالالالالالالالالالاع البحالالا والتخصالالالالالالالالالالالالالص الالالذي ينالالدرج ايالالن،  لى أ  تكا   الالذه 

ل ، التحييظ، اال الالالتممال الاظيفي ليمفا يم،  املنهجية مد مة بالذيالالالخيص، التف الالال

الب  نة والبناء اال الالالالالالتداللي وال جاجي، التفنل  الن دي وامل اربة اال الالالالالالذمالالالالالالرااية، في 

 ا تحضار لطماا ت طاء أاق وا د في ممالجة ماضاع البحا 

نهت م ارباا وظيفية بأبما  مت ئمة مع ال الالالالماا اململز  ليمنهجياا املمتمد  في كظ   ▪

 . تخصص  ي.

 

 

 خدمة موضوع البحث للمشاريع التنموية للبالد:    .3

الر الا   لى جمالظ ماضالالالالالالالالالالالالالاع البحالا منالدرجالا في صالالالالالالالالالالالالالميم بمالد أو أبمالا  من املمالالالالالالالالالالالالالار ع    ▪

التنماية ليب  ، وطنيا وجهايا ومحييا، في م ئمة مع التخصالالالالالالالالص أو التخصالالالالالالالالصالالالالالالالالاا  

 املاظفة في ممالجة املاضاع املمتمد 

ب   في اقتصالالالالالا  وموتمع املمراة والث ااة  ا الالالالالتهداف اإل الالالالالها  في تر الالالالاليخ انخراط ال  ▪

 واملمارف واملناهت وال يم اإلن انية الكانية 

ال الالالاليما في التخصالالالالصالالالالاا  اا الصالالالالية، نحا تا ي تاجين مضالالالالامل  البحا ونتائون،   ▪

االرت اء بمؤ  ا وقدراا الرأ المال البمالري، وتثمل  الرصاليد الة ااي األصاليظ ليب   

 .ا يةوتنمية الث و  املا ية وال م

 

 مواكبة موضوع البحث للمستجدات الكونية:  .4

ال الالالالالالالالالالال ي نحا ا الالالالالالالالالالالتحضالالالالالالالالالالالار البحا لإلشالالالالالالالالالالالكالياا املطروحة  لى امل الالالالالالالالالالالتايل  الاطن    ▪

الحالاليالة الت  يااجههالا أو قالد يااجههالا المالالم،    واملخالاطروالمالاملي، من قبيالظ التحالديالاا  

خصالالالالالالالالالالالالالاصالالالالالالالالالالالالالالا في امليالا ين الطبيميالة واملنالاخيالة والالديمغراايالة وال الالالالالالالالالالالالالحيالة والتمييميالة  

 ية والنف ية واالجتما ية واالقتصا ية والث ااية وال يميةووو وال يا 

ت الالالالها  البحا في اقة اا ا الالالالة اتيوياا لتدبل  ومااجهة املخاطر ال الالالالحية، البيئية،   ▪

 ال يما في التخصصاا  اا الصية ال يمية، ال يا يةووو، 

 االنفتاا  لى املناهت الجيد  واملمار اا الناجحة وال يم الكانية   ▪
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 خدمة موضوع البحث للمشاريع التنموية للبالد:    .3

الر الا   لى جمالظ ماضالالالالالالالالالالالالالاع البحالا منالدرجالا في صالالالالالالالالالالالالالميم بمالد أو أبمالا  من املمالالالالالالالالالالالالالار ع    ▪

التنماية ليب  ، وطنيا وجهايا ومحييا، في م ئمة مع التخصالالالالالالالالص أو التخصالالالالالالالالصالالالالالالالالاا  

 املاظفة في ممالجة املاضاع املمتمد 

ب   في اقتصالالالالالا  وموتمع املمراة والث ااة  ا الالالالالتهداف اإل الالالالالها  في تر الالالالاليخ انخراط ال  ▪

 واملمارف واملناهت وال يم اإلن انية الكانية 

ال الالالاليما في التخصالالالالصالالالالاا  اا الصالالالالية، نحا تا ي تاجين مضالالالالامل  البحا ونتائون،   ▪

االرت اء بمؤ  ا وقدراا الرأ المال البمالري، وتثمل  الرصاليد الة ااي األصاليظ ليب   

 .ا يةوتنمية الث و  املا ية وال م

 

 مواكبة موضوع البحث للمستجدات الكونية:  .4

ال الالالالالالالالالالال ي نحا ا الالالالالالالالالالالتحضالالالالالالالالالالالار البحا لإلشالالالالالالالالالالالكالياا املطروحة  لى امل الالالالالالالالالالالتايل  الاطن    ▪

الحالاليالة الت  يااجههالا أو قالد يااجههالا المالالم،    واملخالاطروالمالاملي، من قبيالظ التحالديالاا  

خصالالالالالالالالالالالالالاصالالالالالالالالالالالالالالا في امليالا ين الطبيميالة واملنالاخيالة والالديمغراايالة وال الالالالالالالالالالالالالحيالة والتمييميالة  

 ية والنف ية واالجتما ية واالقتصا ية والث ااية وال يميةووو وال يا 

ت الالالالها  البحا في اقة اا ا الالالالة اتيوياا لتدبل  ومااجهة املخاطر ال الالالالحية، البيئية،   ▪

 ال يما في التخصصاا  اا الصية ال يمية، ال يا يةووو، 

 االنفتاا  لى املناهت الجيد  واملمار اا الناجحة وال يم الكانية   ▪
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البحالا المي.  االشالالالالالالالالالالالالالهالا ي ليم الالالالالالالالالالالالالتوالداا، وا الالالالالالالالالالالالالذثمالاره لإلنوالاساا الميميالة    مااكبالة ▪

 واملمراية والث ااية والفنية والتننالاجية  لى امل تايل  الاطن  والمامليو

ال حاجة ليتأكيد  لى أ  من شأ  مااكبة ماضاع البحا ليم توداا الكانية أ   

اكذمااها، وإنتاج ممراة جديد ، ويمزيز ي هم في مااصية البحا  ن الح ي ة أو ت ا    

 اإلبداع واالبتكارو 

 املكون الثاني: املقدمة املؤطرة ملوضوع البحث   

يمد امل دمة املؤطر  ملاضاع البحا اإلشها ي مكانا حا ما في تحديد منطي اتن  

املرجمية وتاجين م اراتن وتأطل   ل ورتنو مميا  أ  م دمة البحا ال تخضع  ائما ل اا د  

ت راج   تلى  البحثية،  الحاالا  من  األ م  األ يل  في  مد ا ،  ت ظ  أنها  ونمطيةو  ل   مت ا مة 

 املكاناا التالية: 

 

 التعريف بموضوع البحث وإبراز أهميته:  .1

تحديد ماضالالالالالالالالالالاع البحا والتمريف بن وبمختيف أبما ه، مع الحرص  لى اختصالالالالالالالالالالار   ▪

  ناانن 

غطين، خصالالالالالالالالالالاصالالالالالالالالالالا كيما ا الالالالالالالالالالتدعى   ماقمة املاضالالالالالالالالالالاع في املدى الزمن  واملكاني الذي ي ▪

 االشتغال  يين الرجاع تلى التاريخ ورصد التطار 

تبراس أ ميالالالة املاضالالالالالالالالالالالالالاع وال الالالالالالالالالالالالاليالالالاق الالالالذي يملي البحالالالا ايالالالن، والفالالالائالالالد  املتاقمالالالة من   ▪

 نتائونو

 

 

 تحديد أهدافه األساسية:    .2

 ا تخ ص  ذه األ داف من النتائج األ ا ية املرا  بيا ها  ▪

 املضااة ليبحا في املاضاع بمختيف أبما  ا تبراس ال يمة  ▪

الحرص  لى أ  يكا  التمبل   ن  الالالذه األ الالالداف وارالالالالالالالالالالالالالحالالالا ومركزا ومنسالالالالالالالالالالالالالجمالالالا مع   ▪

 تشكالية البحا ومضامينن ونتائونو

 

 اإلشكالية الناظمة ملوضوع البحث: .3

تعريف وظيفي مقترح ملفهوم اإلشكالية، في إطار البحث االشهادي، قوامه   .3.1

 كونها:

 ي.  ليماضاع الذي ي ع  يين االختيارو لذلر يمد االشكالية املجماع الت  يتم  بناء  ▪

ه من خ ل ي الالاؤل مركزي، وأ الالئية ار ية، من شالالأنها أ  تذيمل املمالجة الميمية  ؤ بنا

 ليماضاع 

تلخيص مركز ليتصالالار الخاص بالطالل ) ( الباحا ) ( ملاضالالا ن،  لى نحا يومظ  ▪

.  لإلشالالالالالالالالالالالالالكالاليالة تو الالالالالالالالالالالالاليالدا لتمينالن ملاضالالالالالالالالالالالالالاع بحثالن،  تمنن الطالالالل ) ( من البنالاء المي

 ويمبل ا  ن تفنل ه الخاص 

 تبن  أ ياب خاص بالطالل) ( الباحا) ( ملمالجة امل ألة املطروحة  ▪

تحديد شامظ ليماضاع بمختيف أبما ه وم اراتن، ويمد  مداخظ أ ئيتن واألجابة   ▪

 املفة ضة امل ئمة لها 
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 تحديد أهدافه األساسية:    .2

 ا تخ ص  ذه األ داف من النتائج األ ا ية املرا  بيا ها  ▪

 املضااة ليبحا في املاضاع بمختيف أبما  ا تبراس ال يمة  ▪

الحرص  لى أ  يكا  التمبل   ن  الالالذه األ الالالداف وارالالالالالالالالالالالالالحالالالا ومركزا ومنسالالالالالالالالالالالالالجمالالالا مع   ▪

 تشكالية البحا ومضامينن ونتائونو

 

 اإلشكالية الناظمة ملوضوع البحث: .3

تعريف وظيفي مقترح ملفهوم اإلشكالية، في إطار البحث االشهادي، قوامه   .3.1

 كونها:

 ي.  ليماضاع الذي ي ع  يين االختيارو لذلر يمد االشكالية املجماع الت  يتم  بناء  ▪

ه من خ ل ي الالاؤل مركزي، وأ الالئية ار ية، من شالالأنها أ  تذيمل املمالجة الميمية  ؤ بنا

 ليماضاع 

تلخيص مركز ليتصالالار الخاص بالطالل ) ( الباحا ) ( ملاضالالا ن،  لى نحا يومظ  ▪

.  لإلشالالالالالالالالالالالالالكالاليالة تو الالالالالالالالالالالالاليالدا لتمينالن ملاضالالالالالالالالالالالالالاع بحثالن،  تمنن الطالالالل ) ( من البنالاء المي

 ويمبل ا  ن تفنل ه الخاص 

 تبن  أ ياب خاص بالطالل) ( الباحا) ( ملمالجة امل ألة املطروحة  ▪

تحديد شامظ ليماضاع بمختيف أبما ه وم اراتن، ويمد  مداخظ أ ئيتن واألجابة   ▪

 املفة ضة امل ئمة لها 
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الجا رية الناظمة لن، وجميها ماضالالالالالالالالاع  التأ الالالالالالالاليس ملا ية ماضالالالالالالالالاع البحا وليفنر   ▪

م الالالالالالالالاءلة تتخيظ مختيف مكاناتن ومحاوره، ي الالالالالالالالتحضالالالالالالالالر ا الطالل) ( الباحا) ( في 

كظ  ميياا بحثن، و  الالالالالالالالهر  لى اإلجابة  نها،  ب  مختيف محاور ومضالالالالالالالالامل  ونتائج 

  مينو

 

 البناء التدريجي لإلشكالية:   .3.2

 األولي في املاضاع بيار   ؤال االنط ق النابع من التفنل   ▪

ال يالا  بالدرا الالالالالالالالالالالالالة ببييا راايالة ممم الة، تالأخالذ في اإل تبالار األ مالال واملراجع ال الالالالالالالالالالالالالاب ة   ▪

 اا الصالية بماضالاع البحا، وإجراء م اب ا ا التنمالااية مع  ينة من املختصالل   

واملمنيل ، من شالالالالالالالالالالالالالالالأنهالالا تمنل  الطالالالالالل) ( البالالاحالالا) (من تا الالالالالالالالالالالالاليع ويمميق تصالالالالالالالالالالالالالاره 

 نري واملمرفي املرتبطة بن ليماضاع، وإ ناء الرصيد الف

التحييظ الن دي ليدرا الالالالالالالالالالة الببييا رااية، بهدف البناء التدريجي إلشالالالالالالالالالالكالية البحا   ▪

 لى نحا َيذيمل ليطالالالالالل ) ( البالالاحالالا) ( تالالأكيالالد  الالالالالالالالالالالالالؤال االنط ق أو يمالالدييالالن أو ت الالا    

 الن ر اين، وتمنينن من تح يق التملز والتوديد في ممالجة املاضاعو 

 

 

 

 لية:  التعبير عن اإلشكا .3.3

ت راك   ▪ تبراس املفالالالارقالالالة الت  ت ا   ييهالالالا اإلشالالالالالالالالالالالالالكالالالاليالالالة والت الالالاب ا الت  تحيالالالظ  ييهالالالا، في 

ا الالالالالالالالالالالالالذبالاقي للحيال املنط يالة املتمالد   الت  تحتميهالا، و لالر من خ ل صالالالالالالالالالالالالاليالا الة أاكالار  

 مركز  ووظيفية 

صاليا ة اإلشالكالية في ي الاؤل مركزي يذ الم بالاضالاا، وباالرتباط المضالاي بماضالاع   ▪

تفالالالالا ي أحكالالالالا  ال يمالالالالة والتمث ا الجالالالالا ز و و ا مالالالالا ي الالالالالالالالالالالالالتالالالالدعي تحري  البحالالالالا، مع  

 املاضا ية واملصداقية، قدر امل تطاع 

ا الالالالالالالتنباط أ الالالالالالالئية ار ية م الالالالالالالتخيصالالالالالالالة من اإلشالالالالالالالكالية والتمبل   نها بمالالالالالالالكظ    ني  ▪

ومن م، ي الالالالالالالالال ى تلى الحرص  لى أ  يصالالالالالالالالالل كظ  الالالالالالالالالؤال في محار من محاور البحا،  

دف تلى اإلجابة المالالالالالالالالالالالالالامية  ن الذ الالالالالالالالالالالالالاؤل  و لر ضالالالالالالالالالالالالالمن من ار ن الالالالالالالالالالالالال ي ومتكامظ، يه

اإلشالالالالالالالالالالكالي املحاريو ومن شالالالالالالالالالالأ   ذه األ الالالالالالالالالالئية م الالالالالالالالالالا د  الطالل) ( الباحا) (  لى 

 التحضل  لتحديد وصيا ة ارضياا البحاو

 

 التعريف اإلجرائي للمفاهيم املفتاحية:   .4

ياظف كظ بحا تشها ي مفا يم متمد  ، تتضمن من بينها مفا يم مفتاحية، تتمثظ  

املصطلحاا املفر   أو املركبة، الت  تحتظ وضما مركزيا في ماضاع البحاو ومن شأ   في أ م  

تارا  حلز من م دمة البحا لتمريفها اإلجراجي والاظيفي امل ا د   لى اهم أ ق ليمضامل   

الطالل) (   ي ة حها  الت   والاظيفية  اإلجرائية  الميمية  الداللة  واق  والنتائج،  واملحتاياا 
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 لية:  التعبير عن اإلشكا .3.3

ت راك   ▪ تبراس املفالالالارقالالالة الت  ت ا   ييهالالالا اإلشالالالالالالالالالالالالالكالالالاليالالالة والت الالالاب ا الت  تحيالالالظ  ييهالالالا، في 

ا الالالالالالالالالالالالالذبالاقي للحيال املنط يالة املتمالد   الت  تحتميهالا، و لالر من خ ل صالالالالالالالالالالالالاليالا الة أاكالار  

 مركز  ووظيفية 

صاليا ة اإلشالكالية في ي الاؤل مركزي يذ الم بالاضالاا، وباالرتباط المضالاي بماضالاع   ▪

تفالالالالا ي أحكالالالالا  ال يمالالالالة والتمث ا الجالالالالا ز و و ا مالالالالا ي الالالالالالالالالالالالالتالالالالدعي تحري  البحالالالالا، مع  

 املاضا ية واملصداقية، قدر امل تطاع 

ا الالالالالالالتنباط أ الالالالالالالئية ار ية م الالالالالالالتخيصالالالالالالالة من اإلشالالالالالالالكالية والتمبل   نها بمالالالالالالالكظ    ني  ▪

ومن م، ي الالالالالالالالال ى تلى الحرص  لى أ  يصالالالالالالالالالل كظ  الالالالالالالالالؤال في محار من محاور البحا،  

دف تلى اإلجابة المالالالالالالالالالالالالالامية  ن الذ الالالالالالالالالالالالالاؤل  و لر ضالالالالالالالالالالالالالمن من ار ن الالالالالالالالالالالالال ي ومتكامظ، يه

اإلشالالالالالالالالالالكالي املحاريو ومن شالالالالالالالالالالأ   ذه األ الالالالالالالالالالئية م الالالالالالالالالالا د  الطالل) ( الباحا) (  لى 

 التحضل  لتحديد وصيا ة ارضياا البحاو

 

 التعريف اإلجرائي للمفاهيم املفتاحية:   .4

ياظف كظ بحا تشها ي مفا يم متمد  ، تتضمن من بينها مفا يم مفتاحية، تتمثظ  

املصطلحاا املفر   أو املركبة، الت  تحتظ وضما مركزيا في ماضاع البحاو ومن شأ   في أ م  

تارا  حلز من م دمة البحا لتمريفها اإلجراجي والاظيفي امل ا د   لى اهم أ ق ليمضامل   

الطالل) (   ي ة حها  الت   والاظيفية  اإلجرائية  الميمية  الداللة  واق  والنتائج،  واملحتاياا 
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م تي  مع  الباحا) (  ال طيمة  مع  الصية،  الببييا رااية  اا  قراءاتن  من  هما  لر 

ألي   املفت د  املمة ك،  الحس  ال ائمة  لى  واالنطبا اا   الدارجة،  واملماني  اال تمماالا 

 أ اس  ي. و 

 

 فرضيات البحث:   .5

يمد ارضية أو ارضياا البحا بمثابة اقة اا تجابة  ن أ ئية يطرحها الطالل) (  

ويضمها في صيل تفنل ه وم اربتن ملاضاع بحثن، وبذلر اه ، بممنى من املماني،  الباحا) (  

أجابة مؤقتة وم تضبة، كفيية بتاجين  ميية جمع املمطياا والن رياا واألاكار وتحيييهاو  

 لى أ  كظ ارضية يتمل  تخضا ها ل ختبار والتمحيص والت حيمل والتمميق والتدقيق من  

   خ ل مراحظ تنواس بحثنو قبظ الطالل) ( الباحا) (،

تلى جانل  لر، االفرضية يمد اقة احا مؤقتا وم ب ا لم قة محتمية بل  متغل اا أو  

مفا يم أو وقاجعو كما أنها تخمل  ي تدعي التح ق مننو  ذا التخمل ، الذي ال ينبغي أ  يكا   

الباحا مرشدا  خياليا أو خارج ماضاع البحا، أو مناقضا لب  نة مثبتة مماك ة لن، يتخذه  

 م ا دا  لى تاال  البياناا واملمطياا قبظ صيا ة الفرضية أو الفرضياا بمكظ نهاجيو 

 ت ا  الفرضية  لى ممايل  قاامها، باأل اس: 

االرتباط المضالالالالالالالالالالاي ب شالالالالالالالالالالكالية البحا، وا تبار ا الخيا الناظم ملختيف م الالالالالالالالالالالنن   ▪

 مكاناتن وأبما ه الفنرية وم اراتن التحيييية، ومن ثم، ملجمظ 

 ضما  االنسجا  واالي اق بل  الفرضياا في حال يمد  ا  ▪

 

 

 ال ابيية ل ختبار والتح ق في حدو  اإلمكاناا املتاحة  ▪

 االلةزا  باضاا الفرضية وببنا ها املنط يو ▪

 

 منهج البحث وأدواته  .6

 تعريف منهج البحث والعوامل املؤثرة في اختياره:  .6.1

في   املمتمد   بينها،  ايما  املة ابطة  األ اليل  من  موما ة  أو  أ يابا  البحا  منهت  يمد 

تحيييها   ولنيفية  لألاكار،  من م  بناء  خ ل  من  ارضياتن،  من  والتح ق  تشكاليتن   را ة 

 و رضها لياصال تلى نتائج  اا قيمة  يميةو  

 ي تدعي م اربة ماضاع البحا، بالخصاص، ما يلي: 

طار أو أطر ون رياا مرجمية في املنهت، ح الالالالالالالالل املناهت املمتمد  في اال الالالالالالالالذنا   لى ت ▪

 كظ تخصص 

تاظيف أ ا  أو أ واا ل شالالالالتغال  لى ماضالالالالاع البحا، ح الالالالل تخصالالالالصالالالالن وطبيمتن   ▪

ووو(، و لر شالالالالالالالالالالالريطة ، خطاب أ بي أو شالالالالالالالالالالالرعي)ن ري، بر اني، ميداني، ميداني، ت ن 

 ضما  االنسجا  بل  االختياراا املنهجية ليبحا وبل  طبيمة ماضا ن 

  ينة أو  يناا  اا طابع ن ري، أو ميداني، أو ما مما، أو ت ن  ا تما   ▪

االرتكاس  لى املمطياا والتحاليظ اإلحصالالالالالالائية بالن الالالالالالبة ليتخصالالالالالالصالالالالالالاا الت  ي الالالالالالتيز    ▪

  لرو
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 ال ابيية ل ختبار والتح ق في حدو  اإلمكاناا املتاحة  ▪

 االلةزا  باضاا الفرضية وببنا ها املنط يو ▪

 

 منهج البحث وأدواته  .6

 تعريف منهج البحث والعوامل املؤثرة في اختياره:  .6.1

في   املمتمد   بينها،  ايما  املة ابطة  األ اليل  من  موما ة  أو  أ يابا  البحا  منهت  يمد 

تحيييها   ولنيفية  لألاكار،  من م  بناء  خ ل  من  ارضياتن،  من  والتح ق  تشكاليتن   را ة 

 و رضها لياصال تلى نتائج  اا قيمة  يميةو  

 ي تدعي م اربة ماضاع البحا، بالخصاص، ما يلي: 

طار أو أطر ون رياا مرجمية في املنهت، ح الالالالالالالالل املناهت املمتمد  في اال الالالالالالالالذنا   لى ت ▪

 كظ تخصص 

تاظيف أ ا  أو أ واا ل شالالالالتغال  لى ماضالالالالاع البحا، ح الالالالل تخصالالالالصالالالالن وطبيمتن   ▪

ووو(، و لر شالالالالالالالالالالالريطة ، خطاب أ بي أو شالالالالالالالالالالالرعي)ن ري، بر اني، ميداني، ميداني، ت ن 

 ضما  االنسجا  بل  االختياراا املنهجية ليبحا وبل  طبيمة ماضا ن 

  ينة أو  يناا  اا طابع ن ري، أو ميداني، أو ما مما، أو ت ن  ا تما   ▪

االرتكاس  لى املمطياا والتحاليظ اإلحصالالالالالالائية بالن الالالالالالبة ليتخصالالالالالالصالالالالالالاا الت  ي الالالالالالتيز    ▪

  لرو
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أو   وأ ا   الفرضياا  أو  والفرضية  اإلشكالية  بطبيمة  البحا  منهت  تحديد  يرتبا 

اإلشها ي الناجح ي ظ، في الغالل  لر  أ واا البحا، وناع المينة وحجمهاو  لى أ  البحا  

الممظ الذي ي تطيع ا تما  م اربة قاامها يماو  املناهت واأل واا امل ئمة، النفيية ب  ناء  

  نتائج بحثن، وال  يما في بمض التخصصااو

 

 صعوبات البحث وحدوده:  .7

الاقاف  لى صالالالالالالالالالالالالالمابالالالاا البحالالالا الت  قالالالد يكا  مصالالالالالالالالالالالالالالالدر الالالا أ الالالالالالالالالالالالالبالالالاب  اتيالالالة يتحمالالظ   ▪

م الالؤوليتها الطالل) ( الباحا) (، أو  اامظ ماضالالا ية خارجة  ن ترا تن، مما من  

  املتا ى وأا ن نأما  طماح البحا حدو ل ت راك ا ذباقيشأنن أ  ي هم في 

تبراس حالالالدو  نتالالالائج البحالالالا الت  قالالالد تة تالالالل  ن اخت ل أو يمث  أو قصالالالالالالالالالالالالالار حصالالالالالالالالالالالالالالالالظ  ▪

 ليطالالالالالالالل) ( البالالالاحالالالا) ( في جالالالانالالالل أو جاانالالالل مكانالالالة لهنالالالد الالالالالالالالالالالالالالالة بحثالالالن أو ملنهجالالالن أو

 ببييا راايتنووول

 

 ألجزائه  إنهاء مقدمة البحث بعرض تصميم موجز  .8

م دمتن   من  ابتداء  وا ها،  ينت م  الت   األ ا ية  ليمحاور  جدا  م تضل  ت ديم  خ ل  من 

 وانتهاء بخاتمتنو

 

 

 

 املكون الثالث: املستلزمات الضرورية للبحث اإلشهادي 

  Abstractم تضل البحا  ▪

 تتضمنن من  ناصر تم تحديد ا أ  ه بما  ،م دمة مؤطر  ليبحا ▪

ال  الالالاليما منها،  أ  بمض التخصالالالالصالالالالاا،  ىاألبااب  الفصالالالالال  املحاور، مع اإلشالالالالار  تل ▪

ال الالانانيالالة، تاظف ي الالالالالالالالالالالالالميالالاا أخرى من قبيالالظ املبحالالا، املطيالالل، الفرع، وهي محالالاور  

وأجزاء يتم ترتيالل مضالالالالالالالالالالالالالامل  البحالا ومحتايالاتالن وا هالا، في  الالالالالالالالالالالالالهر ي    لى البنيالا   

 والنت امن املتدرج والن  ي   ملتكامظ ليبحا،املة اص وا

 تتضمن  ذه األبااب والفصال  لى األقظ ما يلي:

 تحييظ الن رياا واملمارف  اا الصية بالبحا،  ب  قراء  ممم ة ون ديةو  -

 رض وقراء  املمطيالالاا النميالالة و أو النيفيالالة ح الالالالالالالالالالالالالالالل ارضالالالالالالالالالالالالاليالالة أو ارضالالالالالالالالالالالالاليالالاا   -

 البحاو 

 الفرضياا وتف ل  ا ومناقمتهاو التح ق من الفرضية أو  -

بالالالالالن ريالالالالاا واملفالالالالا يم واملمالالالالارف املرتبطالالالالة   - نتالالالالائج البحالالالالا في   قتهالالالالا  منالالالالاقمالالالالالالالالالالالالالالالالالة 

 بماضاع البحاو 

 خاتمة  امة ليبحا تتضمن خ صاتن ونتائونو و ا ما  يارحن املكا  املااليو  -

 الببيا راايا املمتمد   ▪

 قائمة املحتاياا  ▪

 اقوامللحق أو امل حق ح ل الضرور  وال ي ▪
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 املكون الثالث: املستلزمات الضرورية للبحث اإلشهادي 

  Abstractم تضل البحا  ▪

 تتضمنن من  ناصر تم تحديد ا أ  ه بما  ،م دمة مؤطر  ليبحا ▪

ال  الالالاليما منها،  أ  بمض التخصالالالالصالالالالاا،  ىاألبااب  الفصالالالالال  املحاور، مع اإلشالالالالار  تل ▪

ال الالانانيالالة، تاظف ي الالالالالالالالالالالالالميالالاا أخرى من قبيالالظ املبحالالا، املطيالالل، الفرع، وهي محالالاور  

وأجزاء يتم ترتيالل مضالالالالالالالالالالالالالامل  البحالا ومحتايالاتالن وا هالا، في  الالالالالالالالالالالالالهر ي    لى البنيالا   

 والنت امن املتدرج والن  ي   ملتكامظ ليبحا،املة اص وا

 تتضمن  ذه األبااب والفصال  لى األقظ ما يلي:

 تحييظ الن رياا واملمارف  اا الصية بالبحا،  ب  قراء  ممم ة ون ديةو  -

 رض وقراء  املمطيالالاا النميالالة و أو النيفيالالة ح الالالالالالالالالالالالالالالل ارضالالالالالالالالالالالالاليالالة أو ارضالالالالالالالالالالالالاليالالاا   -

 البحاو 

 الفرضياا وتف ل  ا ومناقمتهاو التح ق من الفرضية أو  -

بالالالالالن ريالالالالاا واملفالالالالا يم واملمالالالالارف املرتبطالالالالة   - نتالالالالائج البحالالالالا في   قتهالالالالا  منالالالالاقمالالالالالالالالالالالالالالالالالة 

 بماضاع البحاو 

 خاتمة  امة ليبحا تتضمن خ صاتن ونتائونو و ا ما  يارحن املكا  املااليو  -

 الببيا راايا املمتمد   ▪

 قائمة املحتاياا  ▪

 اقوامللحق أو امل حق ح ل الضرور  وال ي ▪
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ابع: الخاتمة العامة للبحث    املكون الر

 تتألف الخاتمة المامة ليبحا،  لى األقظ، من الجاانل التالية:  

 الخ صاا الة كيبية امل تفا   من مختيف مكاناا البحا  ▪

 النتائج األ ا ية املحصية في ضاء تحييظ اإلشكالية والتح ق من الفرضياا  ▪

 طبي ية واملنهجية حدو  البحا الن رية وامليدانية والت ▪

 اقة احاا ا ذمرااية، وآااق مااصية البحا في ماضا ن  ▪

 

 املكون الخامس: الضوابط التقنية إلعداد وصياغة البحث  

 لغة التعبير والكتابة والصياغة:  .1

ا تما  لغة ماحد ، وأ الالالالالالالالالالياب أكا ي.  تخصالالالالالالالالالالصالالالالالالالالالال  ، مع جمين في منأى  ن التنرار   ▪

 اال تممال امل ئم لم ماا الاقف في البحا واالطناب وأحكا  ال يمة، تلى جانل 

تبن  نفس اال الالالالالالالالالالالالالتممالالالاالا املفالالالا يميالالالة بالالالدالالتهالالالا االجرائيالالالة املحالالالد   في امل الالالدمالالالة  لى  ▪

 امتدا   ل ور  البحا 

َنن الطالل) ( الباحا) ( من أ الالالالالالياب التمبل  ولغتن،  الالالالالالااء أكانت لغة تنميمية   ▪ مت تت

، ي الالالالالتممظ اليغة بكيماتها وجميها  في صالالالالاليغة رماس رياضالالالالالية مث ، أو  في صالالالالاليغة كيفية

 في النتابة والصيا ة والتحرير 

وضالالالالالالالالالالالالالاا األاكالار املمب   نهالا، وا الالالالالالالالالالالالالذنالا  الا  لى املمراالة املبنيالة  لى ال جالة واإلقتنالاع   ▪

 وال در   لى االقناع 

 

 

االقتصالالالالالالا  واإليواس في اليغة واألاكار وفي التمبل   نهما، وتونل النماا تال في حالة  ▪

 ى تحصاجي، ا ذمها  ماثاق، بر نة وا تداللووو( ت ديم  ند لها )ممط

صالالالالالالاليا ة ا راا مركز   الالالالالالالااء من حيا النم أو النيف ي الالالالالالالهظ قراءتها واهمها،  و   ▪

تنرار أو تطناب، و لر في احة ا  لأل الالالالالالالالالالياب المي.  في صالالالالالالالالالاليا ة مكاناا ومضالالالالالالالالالالامل   

 البحا اإلشها ي 

 ئن ونتائون  ضما  التما ر املنط ي بل  مختيف ا راا البحا ومحاوره وأجزا ▪

الممظ بم اربة الناع في التفنل  والتحييظ والتمبل ، و لر في تطار ت مال املناصالالالالالالالالفة   ▪

 الت  أرحت من بل  املؤشراا الميمية ليبحا 

انخراطالالالالالالن   ▪ ليبحالالالالالالا اإلشالالالالالالالالالالالالالهالالالالالالا ي  الرقميالالالالالالة،  لى نحا يؤمن  التننالاجيالالالالالالاا  تاظيف 

األكث  تالالداوال    الاظيفي في التننالاجيالالاا الرقميالالة، وفي ا الالالالالالالالالالالالالتممالالال اليغالالة أو اليغالالاا

 لى الصميد الدولي، الت  أرحت و يية مركزية في تداول البحا المي.   لى أو ع  

 نطاق و

 

 الوضوح الفكري والبناء العقالني الحجاجي املقنع والتحليل النقدي  .2

  االرتكاس  لى ال جة والدليظ، وليس  لى األحكا  الجزااية الت  ال تثباا لها ▪

تونل أحكا  ال يمة واملااقف الجا ز  واآلراء امل الالالالالالتمد  من املمراة الدارجة،  و   ▪

 الالالالند منط ي أو  ي. ، من أجظ بناء ممراة  يمية، ت طع مع املفا يم واألاكار الت   
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االقتصالالالالالالا  واإليواس في اليغة واألاكار وفي التمبل   نهما، وتونل النماا تال في حالة  ▪

 ى تحصاجي، ا ذمها  ماثاق، بر نة وا تداللووو( ت ديم  ند لها )ممط

صالالالالالالاليا ة ا راا مركز   الالالالالالالااء من حيا النم أو النيف ي الالالالالالالهظ قراءتها واهمها،  و   ▪

تنرار أو تطناب، و لر في احة ا  لأل الالالالالالالالالالياب المي.  في صالالالالالالالالالاليا ة مكاناا ومضالالالالالالالالالالامل   

 البحا اإلشها ي 

 ئن ونتائون  ضما  التما ر املنط ي بل  مختيف ا راا البحا ومحاوره وأجزا ▪

الممظ بم اربة الناع في التفنل  والتحييظ والتمبل ، و لر في تطار ت مال املناصالالالالالالالالفة   ▪

 الت  أرحت من بل  املؤشراا الميمية ليبحا 

انخراطالالالالالالن   ▪ ليبحالالالالالالا اإلشالالالالالالالالالالالالالهالالالالالالا ي  الرقميالالالالالالة،  لى نحا يؤمن  التننالاجيالالالالالالاا  تاظيف 

األكث  تالالداوال    الاظيفي في التننالاجيالالاا الرقميالالة، وفي ا الالالالالالالالالالالالالتممالالال اليغالالة أو اليغالالاا

 لى الصميد الدولي، الت  أرحت و يية مركزية في تداول البحا المي.   لى أو ع  

 نطاق و

 

 الوضوح الفكري والبناء العقالني الحجاجي املقنع والتحليل النقدي  .2

  االرتكاس  لى ال جة والدليظ، وليس  لى األحكا  الجزااية الت  ال تثباا لها ▪

تونل أحكا  ال يمة واملااقف الجا ز  واآلراء امل الالالالالالتمد  من املمراة الدارجة،  و   ▪

 الالالالند منط ي أو  ي. ، من أجظ بناء ممراة  يمية، ت طع مع املفا يم واألاكار الت   
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أ واا التح ق والب  نالالالة واالثبالالالاا، واق املنالالالاهت الميميالالالة املمتمالالالد      لىال ي الالالالالالالالالالالالالذنالالالد  

 ح ل التخصصاا 

 اكار البحا ولنتائون البناء املنط ي أل  ▪

 الب  نة واال تدالل ال جاجي الدا مل   يميا  لينتائج املتاصظ تليها  ▪

املا ع   ▪ توريبها،  ا تما   مع  النتائج،  ت ديم  وفي  األحكا   في  الن بية  بمبدأ  الممظ 

 با تباره من بل  و ائظ الت حيمل والتدقيق امل ا دين  لى تأكيد املصداقية واملاثاقيةو

 

 التنظيم الببليوغرافي املعتمد وراهنية املستندات املرجعية:  .3

افية:   .3.1  أهمية املستندات واملراجع الببليوغر

من   جمية  ا تما   مكاناتن،  مختيف  وإ دا   البحا  ملاضاع  التحضل   ي تدعي 

في   املنوز   األ مال  من  يمنن  ما  أقص ى  واالط ع  لى  الببييا رااية،  واملراجع  امل ذنداا 

الرصيد  املاضاع،  ل بتمزيز  كفيظ  كاف،  تراكم  تح يق  ي ا د  لى  أ   شأنن  من  نحا  ى 

املمرفي واملفا ي.  واملنهجي  ي الصية بماضاع البحا، وتح يق الاضاا ال س  ليبناء الجيد  

ت طائن   كظ  بظ  أما   املجال  واسح  م اراتن،  أما   الطريق  وإلنار   وارضياتن،  إلشكاليتن، 

 قيمة جديد  مضااة ومبتنر و 

 

 

 

افية:  .3.2  نماذج من أنواع املستندات واملراجع الببليوغر

ف  أطروحة  بحا  ت رير   را الالالالالالالالالالالة   ▪ تذ الالالالالالالالالالالم املصالالالالالالالالالالالا ر واملراجع بتمد  أناا ها: مؤلت

 مخطاط، وثي ة ر مية، أ مال ندو   م الة  مداخية  يميةووو

 تتملز  ذه امل نداا أيضا بذناع أشكالها: منتابة، تلنة ونية،  ممية أو بصريةو  ▪

يمة ط في تاظيف املصدر أو املرجع وفي اإلحالة  ييهما، أ  يكانا ممة اا بهما  يميا،                

الرقمية، مع   أو  البصرية  أو  ال ممية  الا ائظ  أو مبثاثل   ب   وأ  يكانا منمارين ورقيا، 

 صيا ة اإلحالة ح ل طبيمة املصدرو

 

افيا واملستندات املرجعية وتنظيمه .4  ا والحرص على راهنيتها: توظيف الببليوغر

 تتمثظ أ مية ببييا راايا البحا في كانها ي تممظ أل راض متمد  ، من بينها: 

التمرف  لى األن الالالالالالاق الفنرية واأل مال والخطاباا املتااار  في نفس املاضالالالالالالاع، أو   ▪

 في ما لن   قة مباشر  أو  ل  مباشر  بن  

ويمميق تصالالالالالالالالالالالاره ملاضالالالالالالالالالالالاع  م الالالالالالالالالالالا د  الطالل) (الباحا) (  لى املزيد من تاضالالالالالالالالالالاليمل  ▪

 بحثن 

تاظيفهالالالا في تحييالالالظ املحتاى أو اال الالالالالالالالالالالالالذمالالالالالالالالالالالالالهالالالا ، أو البنالالالاء ال جالالالاجي، أو في  مييالالالاا  ▪

 الب  نة واال تدالل، أو في تأكيد انر  أو نذيوة، أو انت ا  ا، أو  حضهاو

 من بل  ما يضفي  لى الببييا راايا املمتمد  قيمة مضااة: ▪
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افية:  .3.2  نماذج من أنواع املستندات واملراجع الببليوغر

ف  أطروحة  بحا  ت رير   را الالالالالالالالالالالة   ▪ تذ الالالالالالالالالالالم املصالالالالالالالالالالالا ر واملراجع بتمد  أناا ها: مؤلت

 مخطاط، وثي ة ر مية، أ مال ندو   م الة  مداخية  يميةووو

 تتملز  ذه امل نداا أيضا بذناع أشكالها: منتابة، تلنة ونية،  ممية أو بصريةو  ▪

يمة ط في تاظيف املصدر أو املرجع وفي اإلحالة  ييهما، أ  يكانا ممة اا بهما  يميا،                

الرقمية، مع   أو  البصرية  أو  ال ممية  الا ائظ  أو مبثاثل   ب   وأ  يكانا منمارين ورقيا، 

 صيا ة اإلحالة ح ل طبيمة املصدرو

 

افيا واملستندات املرجعية وتنظيمه .4  ا والحرص على راهنيتها: توظيف الببليوغر

 تتمثظ أ مية ببييا راايا البحا في كانها ي تممظ أل راض متمد  ، من بينها: 

التمرف  لى األن الالالالالالاق الفنرية واأل مال والخطاباا املتااار  في نفس املاضالالالالالالاع، أو   ▪

 في ما لن   قة مباشر  أو  ل  مباشر  بن  

ويمميق تصالالالالالالالالالالالاره ملاضالالالالالالالالالالالاع  م الالالالالالالالالالالا د  الطالل) (الباحا) (  لى املزيد من تاضالالالالالالالالالالاليمل  ▪

 بحثن 

تاظيفهالالالا في تحييالالالظ املحتاى أو اال الالالالالالالالالالالالالذمالالالالالالالالالالالالالهالالالا ، أو البنالالالاء ال جالالالاجي، أو في  مييالالالاا  ▪

 الب  نة واال تدالل، أو في تأكيد انر  أو نذيوة، أو انت ا  ا، أو  حضهاو

 من بل  ما يضفي  لى الببييا راايا املمتمد  قيمة مضااة: ▪
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مراة أو لب  نة منط ية أو لتصالالالالالالار أو  ا الالالالالالذنا  ا  لى مصالالالالالالا ر مبتنر  ومؤ الالالالالال الالالالالالة مل  ▪

 نهت أو شر مة أو اي فة أو ن رية أو  مظ تبداعيووو 

 يمة مضالالالالالالالالالالالالااة ايما  بارتكاس ا  لى مراجع ملفنرين)اا( وباحثل )اث(، ممالالالالالالالالالالالالها  لهم   ▪

 أنتواه، ح ل التخصص أو التخصصاا ماضاع ا تمامهم 

ل يمالالة الميميالالة تضالالالالالالالالالالالالالمنهالالا أل مالالال ومؤلفالالاا ومراجع  اا جالالد  ورا ينيالالة، من حيالالا ا ▪

وسمن الصالالالالالالالالدور، واالبتكار في امل اربة، مما من شالالالالالالالالأنن يمزيز ال يمة املضالالالالالالالالااة ليبحا  

 االشها ي 

اال الالالالالالالالالالذثمار الن دي لي راءاا البيبييا رااية، وخ صالالالالالالالالالالاا الممظ الن ري امليداني    ▪

 التطبي ي  املخب ي، في مختيف مكاناا البحا ح ل التخصصااو

 

ابط اإلحالة  .4.1 افية:ضو  الببليوغر

يمنن    الببييا رااية،  اإلحالة  طري ة  في  ال ائمة  االخت ااا  الن ر  ن  بصرف 

 التميلز،  لى  بيظ املثال، بل  طري تل  متداوليتل  لدى موتمع البحا المي. :  

 

 :طريقة اإلحالة في أسفل الصفحة ❖

 تخضع اإلحالة في أ فظ الصفحة ملجما ة من الضاابا الميمية منها: 

 ن الهاام  في نهاية الصفحةوتدوي ▪

 

 

درج املميامالالاا الكالالاميالالة املتمي الالة بالالن، ح الالالالالالالالالالالالالالل   ▪  نالالد اإلحالالالالالة تلى مرجع ليمر  األولى، تالالَ

 الة تيل الجاري بن الممظ في البحا المي. و

 ند تنرار املرجع مباشالالالالالر  تاضالالالالالع المبار  التالية:   مرجع  الالالالالبق  كره ، وبخصالالالالالاص  ▪

 رقم الصفحةو   مع  كرIbidاملراجع األجنبية تاضع  بار   

ذكر اال الالالالالالالالالالالالالم المالائلي ليمؤلف  ▪  نالد تنرار املرجع، في حالالالة ورو  مراجع أخرى بمالده، يالَ

 متباً ا بمناا  املرجع بصيغة مختصر  ) و  المناا  الفرعي(، ورقم الصفحةو

في حالة  د  ممراة الناشالالالالالالالر َينتل ) و  ( ويمن   و  ناشالالالالالالالر، وفي حالة  د  ممراة   ▪

 ويمن   و  تاريخوتاريخ النمر َينتل ) و ا( 

 

 بالنسبة لتوثيق املراجع: 

 مرجع ملؤلف واحد:  ❖

ا م املؤلف،  ناا  املرجع، رقم الطبمة أو الجزء،  ار النمر، مكا  النمر،  نة  

 النمر، وفي النهاية رقم الصفحةو 

فين اثنين:  ❖ ِّ
  مرجع ملؤل 

النمر، الناشر، تاريخ  ا م املؤلف األول، ا م املؤلف الثاني،  ناا  املرجع، )مكا  

 النمر(، رقم الصفحةو 

فين: ❖ ِّ
  مرجع ألكثر من ثالثة مؤل 
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درج املميامالالاا الكالالاميالالة املتمي الالة بالالن، ح الالالالالالالالالالالالالالل   ▪  نالالد اإلحالالالالالة تلى مرجع ليمر  األولى، تالالَ

 الة تيل الجاري بن الممظ في البحا المي. و

 ند تنرار املرجع مباشالالالالالر  تاضالالالالالع المبار  التالية:   مرجع  الالالالالبق  كره ، وبخصالالالالالاص  ▪

 رقم الصفحةو   مع  كرIbidاملراجع األجنبية تاضع  بار   

ذكر اال الالالالالالالالالالالالالم المالائلي ليمؤلف  ▪  نالد تنرار املرجع، في حالالالة ورو  مراجع أخرى بمالده، يالَ

 متباً ا بمناا  املرجع بصيغة مختصر  ) و  المناا  الفرعي(، ورقم الصفحةو

في حالة  د  ممراة الناشالالالالالالالر َينتل ) و  ( ويمن   و  ناشالالالالالالالر، وفي حالة  د  ممراة   ▪

 ويمن   و  تاريخوتاريخ النمر َينتل ) و ا( 

 

 بالنسبة لتوثيق املراجع: 

 مرجع ملؤلف واحد:  ❖

ا م املؤلف،  ناا  املرجع، رقم الطبمة أو الجزء،  ار النمر، مكا  النمر،  نة  

 النمر، وفي النهاية رقم الصفحةو 

فين اثنين:  ❖ ِّ
  مرجع ملؤل 

النمر، الناشر، تاريخ  ا م املؤلف األول، ا م املؤلف الثاني،  ناا  املرجع، )مكا  

 النمر(، رقم الصفحةو 

فين: ❖ ِّ
  مرجع ألكثر من ثالثة مؤل 
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ا م املؤلف األول وآخرو ،  ناا  املرجع، )مكا  النمر، الناشر، تاريخ النمر(، رقم  

 الصفحةو 

 تقرير أو دراسة لجهة حكومية أو مؤسسة دولية أو غيرهما:  ❖

الدرا  أو  الت رير  املؤ  ة،  ناا   أو  الجهة  تاريخ  ا م  الناشر،  النمر،  ة، )مكا  

 النمر(، رقم الصفحةو 

 مرجع مترجم:  ❖

ا م املة جم، )مكا  النمر، الناشر، تاريخ    ،  كر ا م املؤلف،  ناا  املرجع، ترجمة

  النمر(، رقم الصفحةو

  مرجع في سلسلة علمية: ❖

ا م املؤلف،  ناا  املرجع،  ناا  ال ي ية ورقمها، )مكا  النمر، الناشر، تاريخ  

  ر(، رقم الصفحةوالنم

  نص إلكتروني: ❖

الصفحة،   رقم  النمر(،  تاريخ  الناشر،  النمر،  )مكا   املرجع،  املؤلف،  ناا   ا م 

رإلف الاثي ة الرق.  )URLالرابا )
 (وDOI( أو َممت

 بالنسبة لتوثيق املقاالت:  ❖

ا م مؤلف امل ال،   ناا  امل ال  ، ا م املجية، المد ، ال نة، ا م الناشر، مكا   

 مر، تاريخ النمر، وفي النهاية أرقا  الصفحااو الن

 

 

 

 بالنسبة للبحوث اإلشهادية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي: ❖

أو   ماج تل   ر الة  )نا ها:  الدبيا ،  أو  األطروحة  أو  الر الة  املؤلف،  ناا   ا م 

أو   اإلجاس   تاريخ  المالي،  التمييم  مؤ  ة  ا م  أو  بيا ،  رقم  أطروحة  كتاراه  النمر(، 

  الصفحة )ت ا كانت الر الة أو األطروحة منمار   لى اإلنة نت ياثق رابطها في نهاية اإلحالة(و

 بالنسبة لتوثيق الوثائق الرسمية والقوانين:  ❖

الناشر،   ❖ وا م  ال ي ية،  ورقمن،  ال انا   ا م  أيضا  الدولة،  ا م  يتم  كر 

 وتاريخ نمر ال انا و 

اقع واملنشورات اإل ❖   لكترونيةصفحات املو

ا م الكاتل،   ناا  امل ال أو الت رير ، ا م املاقع اإللنة وني، تاريخ النمر )تاريخ  

 .الدخال:(، الرابا

 : APAطريقة اإلحالة داخل النص باعتماد أسلوب  ❖

  ياضع االقتباس الحرفي بل  مز وجتل  »ووووو« ▪

   ااملز وجت تخد  يفي حالة االقتباس  ل  الحرفي أو ت ا   الصيا ة ال  ▪

يذبع البيا  الببييا رافي ليمرجع االقتباس مباشالالالر ،  اخظ النص، ويتضالالالمن اال الالالم   ▪

  المائلي ليمؤلف و نة النمر ورقم الصفحة

 :ينبغي اتباع األ اليل اآلتية في اال ذمها  ح ل كظ حالة ▪

 اال ذمها  باملرجع ككظ: )اال م المائلي، ال نة(  و  اإلشار  تلى الصفحةو -
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 بالنسبة للبحوث اإلشهادية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي: ❖

أو   ماج تل   ر الة  )نا ها:  الدبيا ،  أو  األطروحة  أو  الر الة  املؤلف،  ناا   ا م 

أو   اإلجاس   تاريخ  المالي،  التمييم  مؤ  ة  ا م  أو  بيا ،  رقم  أطروحة  كتاراه  النمر(، 

  الصفحة )ت ا كانت الر الة أو األطروحة منمار   لى اإلنة نت ياثق رابطها في نهاية اإلحالة(و

 بالنسبة لتوثيق الوثائق الرسمية والقوانين:  ❖

الناشر،   ❖ وا م  ال ي ية،  ورقمن،  ال انا   ا م  أيضا  الدولة،  ا م  يتم  كر 

 وتاريخ نمر ال انا و 

اقع واملنشورات اإل ❖   لكترونيةصفحات املو

ا م الكاتل،   ناا  امل ال أو الت رير ، ا م املاقع اإللنة وني، تاريخ النمر )تاريخ  

 .الدخال:(، الرابا

 : APAطريقة اإلحالة داخل النص باعتماد أسلوب  ❖

  ياضع االقتباس الحرفي بل  مز وجتل  »ووووو« ▪

   ااملز وجت تخد  يفي حالة االقتباس  ل  الحرفي أو ت ا   الصيا ة ال  ▪

يذبع البيا  الببييا رافي ليمرجع االقتباس مباشالالالر ،  اخظ النص، ويتضالالالمن اال الالالم   ▪

  المائلي ليمؤلف و نة النمر ورقم الصفحة

 :ينبغي اتباع األ اليل اآلتية في اال ذمها  ح ل كظ حالة ▪

 اال ذمها  باملرجع ككظ: )اال م المائلي، ال نة(  و  اإلشار  تلى الصفحةو -
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مالها  بصالفحة محد  : )اال الم المائلي ال النة، الصالفحة( مع اإلشالار  تلى اال الذ -

 الصفحةو

 اال ذمها  بأكث  من مرجعو -

ت ا تمت اإلشالالالالالالالالالالالار  تلى ا الالالالالالالالالالالم املؤلف  اخظ النص ال تتم ت ا   كتابتن بل  مز وجتل    ▪

 يتم  كر اال م المائلي )ال نة، الصفحة(و

ي، ال الالالالالالالالالالالالنة، الرقم الة تيب ،  م الة النة ونية  و  ترقيم الصالالالالالالالالالالالالفحاا )اال الالالالالالالالالالالالم المائل ▪

 الف ر (و

ي الالالالالالالالالالتح الالالالالالالالالالن ا تما  النصالالالالالالالالالالاص األصالالالالالالالالالاليية، في حالة اال الالالالالالالالالالذنا   لى مرجع ثاناي تتم   ▪

 اإلشار  تلى ا م املرجع األصلي )ن    ن ا م املرجع الثاناي، تاريخ املرجع الثاناي(و 

 ت ا كا  ليمرجع مؤلفا  يتم  كر ما في كظ مر  ير ا  في النصو ▪

تنوالاسا ألكث  من مؤلفل  اثنل  يتم  كر م جميمالا في أول مر  ير  ايهالا ت ا كالا  املرجع  ▪

 .املرجع في النص، ثم ا م املؤلف األول ا ا متبا ا بكيمة  وآخرو   في باقي النص

مؤلفل  نالذكر ا الالالالالالالالالالالالالم املؤلف األول ا ا متبا الا بكيمالة  وآخرو      6ت ا كالا  ليمرجع   ▪

 في موماع النصو

 ترتيب الئحة املراجع:   ❖

مرجع: اال الالالالالالم المائلي ليمؤلف، اال الالالالالالم اليالالالالالالخصالالالالالال  و ) الالالالالالنة النمالالالالالالر(و  ناا  النتابو   ▪

  )الطبمة(و مكا  النمر: الناشر

 

 

مرجع مة جم: اال الالالالالالالالم المائلي ليمؤلف، اال الالالالالالالالم اليالالالالالالالالخصالالالالالالالال   ) الالالالالالالالنة النمالالالالالالالالر(و  ناا    ▪

  النتاب )ترجمة ا م املة جم(و مكا  النمر: الناشر

اليالالالالالخصالالالالال  و ) الالالالالنة النمالالالالالر(و    اصالالالالالظ من مرجع: ا الالالالالم المائلي ملؤلف الفصالالالالالظ، اال الالالالالم ▪

 ناا  الفصالالالالالالظو في ا الالالالالالم املحرر )محرر(،  ناا  النتاب )طو رقم الطبمة، صو رقم  

  رقم صفحة النهاية(و مكا  النمر: الناشر-صفحة البداية

م الة منمالالالالار  في موية: اال الالالالم المائلي ليمؤلف، اال الالالالم اليالالالالخصالالالال  و ) الالالالنة النمالالالالر،   ▪

ت  وجد    ةالةو  ناا  املجية، رقم املجياليا  ت  وجد ثم المهر ت  وجد(و  ناا  امل 

  رقم صفحة النهاية-)رقم المد (، رقم صفحة البداية

م الالالالالة منمالالالالالالالالالالالالالار  في مويالالة تم تحمييهالالا من قالالا الالد  ممطيالالاا ممينالالة: اال الالالالالالالالالالالالالم المالالائلي  ▪

ليمؤلف، اال م اليخص  و ) نة النمر، اليا  ت  وجد ثم المهر ت  وجد(و  ناا   

رقم  - د ت  وجالد )رقم المالد (، رقم صالالالالالالالالالالالالالفحالة البالدايالةامل الالو  ناا  املجيالة، رقم املجيال

  صفحة النهايةو ا ة جع من: رابا قا د  املمطياا

ما   منمار   لى ماقع انة نيت: املؤلفو ) نة نمر املا  ، اليا  والمهر(و المناا و   ▪

 .......http://wwwا ة جع في تاريخ اليا  المهر، ال نة من 

ئلي ليمؤلف، اال م اليخص  و ) نة املناقمة(و  ر الة، أطروحة،  بيا : اال م الما ▪

  ناا  األطروحة )نا ها(و ا م مؤ  ة التمييم المالي، مكا  النمرو

 في ترتيل املراجع يول األخذ في اال تبار المناصر اآلتية:  

 الة تيل األلفباجي ل ائمة املراجع املمتمد و -
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مرجع مة جم: اال الالالالالالالالم المائلي ليمؤلف، اال الالالالالالالالم اليالالالالالالالالخصالالالالالالالال   ) الالالالالالالالنة النمالالالالالالالالر(و  ناا    ▪

  النتاب )ترجمة ا م املة جم(و مكا  النمر: الناشر

اليالالالالالخصالالالالال  و ) الالالالالنة النمالالالالالر(و    اصالالالالالظ من مرجع: ا الالالالالم المائلي ملؤلف الفصالالالالالظ، اال الالالالالم ▪

 ناا  الفصالالالالالالظو في ا الالالالالالم املحرر )محرر(،  ناا  النتاب )طو رقم الطبمة، صو رقم  

  رقم صفحة النهاية(و مكا  النمر: الناشر-صفحة البداية

م الة منمالالالالار  في موية: اال الالالالم المائلي ليمؤلف، اال الالالالم اليالالالالخصالالالال  و ) الالالالنة النمالالالالر،   ▪

ت  وجد    ةالةو  ناا  املجية، رقم املجياليا  ت  وجد ثم المهر ت  وجد(و  ناا  امل 

  رقم صفحة النهاية-)رقم المد (، رقم صفحة البداية

م الالالالالة منمالالالالالالالالالالالالالار  في مويالالة تم تحمييهالالا من قالالا الالد  ممطيالالاا ممينالالة: اال الالالالالالالالالالالالالم المالالائلي  ▪

ليمؤلف، اال م اليخص  و ) نة النمر، اليا  ت  وجد ثم المهر ت  وجد(و  ناا   

رقم  - د ت  وجالد )رقم المالد (، رقم صالالالالالالالالالالالالالفحالة البالدايالةامل الالو  ناا  املجيالة، رقم املجيال

  صفحة النهايةو ا ة جع من: رابا قا د  املمطياا

ما   منمار   لى ماقع انة نيت: املؤلفو ) نة نمر املا  ، اليا  والمهر(و المناا و   ▪

 .......http://wwwا ة جع في تاريخ اليا  المهر، ال نة من 

ئلي ليمؤلف، اال م اليخص  و ) نة املناقمة(و  ر الة، أطروحة،  بيا : اال م الما ▪

  ناا  األطروحة )نا ها(و ا م مؤ  ة التمييم المالي، مكا  النمرو

 في ترتيل املراجع يول األخذ في اال تبار المناصر اآلتية:  

 الة تيل األلفباجي ل ائمة املراجع املمتمد و -
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ترتيبهالا من األقالد   في حالالالة اال تمالا   لى أكث  من مرجع لنفس املؤلف، يتمل   -

 تلى األحدث ح ل الذ ي ظ النرونالاجيو

في حالالالالالالالة ا تمالالالا  أكث  من مرجع لنفس املؤلف وفي نفس التالالالاريخ، يتم ترتيبهالالالا   -

 ح ل المناا و

 في املراجع بالمربية ال يؤخذ  آل   أبا   أ   في اال تبار  لى م تاى الة تيلو -

 

 مقتضب البحث:   .5

 البحا أي قبظ امل دمة، ومن بل  أ م خاصياتن: يتماقع امل تضل في بداية 

 من حيث الشكل:  ❖

 كيمة  لى األكث   300تلى  250اختصاره في  ▪

 ترجمتن تلى لغة أو لغاا أخرى  ل  لغة البحا  ▪

 من حيث املضمون:  ❖

 :  يتضمن امل تضل المناصر اآلتية، بمكظ جد مختصر

  دف أو أ داف البحا  ▪

 األ واا املنهجية املمتمد  مع اإلشار  تلى  ▪

 أ م النتائج أو االكتفاء بالنذيوة المامة  ▪

 اإلشار  تلى الكيماا املفتاا  ▪

 
 

 

 قائمة املحتويات/ الفهرس:  .6

ملحتاياا   ) (قائمة  املمرف  األ تا ) (  من  بتاجين  الباحا) (  الطالل) (  يضع 

البحا تما في بدايتن أو نهايتن، ويتضمن بالة تيل مختيف مكاناا البحا املمار تليها  

 ب ا، مرااقة بة قيم الصفحاا الت  ي تغرقهاو  ا

 

 الفهرسة املوضوعاتية  .7

يهدف تلى وصف وثي ة أو بحا، بالة كلز  لى    ت نيايمد الفهر ة املاضا اتية  م   

املميامة   وتخص  ذه  البحاو  أو  الاثي ة  تير  في  املتضمنة  املميامة  قبلي  ن  بحا 

 واملؤ  اا واألماكن الجغرااية امل تممية في املة و املفا يم األ ا ية وأ ماء األ    

يتميق األمر باضع لاائمل مرتبة، في الغالل أبوديا، لتير املاضا اا، مع تحديد  

 ماقمها في أرقا  صفحاا البحا أو الاثي ةو 

اإلشها ي،   البحا  في  املفتاحية،  واملفا يم  الكيماا  اهر ة  في  ترتنز  ال يما 

تخ الدكتاراه  لى  األ اس  أطروحة  املفا يم  التاالي:  تضم  لى  لاائمل  ث ث  صيص 

البحا، و لر  في  املمتمد ، أ ماء األ   ، املؤ  اا واألماكن الجغرااية املتضمنة 

قراء   امة   تذيمل  واملجالية،  واملؤ  اتية  املفا يمية  ملداخين  أ اس  مفاتيمل  باصفها 

 وأولية ملضامينن ومحتاياتنو 

يمن ال  الياائمل  أ   ذه  ت دا  ا ح ل  مميا   يتمل   وبذلر  التخصصاا،  كظ    

 نا ية التخصصو 
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 قائمة املحتويات/ الفهرس:  .6

ملحتاياا   ) (قائمة  املمرف  األ تا ) (  من  بتاجين  الباحا) (  الطالل) (  يضع 

البحا تما في بدايتن أو نهايتن، ويتضمن بالة تيل مختيف مكاناا البحا املمار تليها  

 ب ا، مرااقة بة قيم الصفحاا الت  ي تغرقهاو  ا

 

 الفهرسة املوضوعاتية  .7

يهدف تلى وصف وثي ة أو بحا، بالة كلز  لى    ت نيايمد الفهر ة املاضا اتية  م   

املميامة   وتخص  ذه  البحاو  أو  الاثي ة  تير  في  املتضمنة  املميامة  قبلي  ن  بحا 

 واملؤ  اا واألماكن الجغرااية امل تممية في املة و املفا يم األ ا ية وأ ماء األ    

يتميق األمر باضع لاائمل مرتبة، في الغالل أبوديا، لتير املاضا اا، مع تحديد  

 ماقمها في أرقا  صفحاا البحا أو الاثي ةو 

اإلشها ي،   البحا  في  املفتاحية،  واملفا يم  الكيماا  اهر ة  في  ترتنز  ال يما 

تخ الدكتاراه  لى  األ اس  أطروحة  املفا يم  التاالي:  تضم  لى  لاائمل  ث ث  صيص 

البحا، و لر  في  املمتمد ، أ ماء األ   ، املؤ  اا واألماكن الجغرااية املتضمنة 

قراء   امة   تذيمل  واملجالية،  واملؤ  اتية  املفا يمية  ملداخين  أ اس  مفاتيمل  باصفها 

 وأولية ملضامينن ومحتاياتنو 

يمن ال  الياائمل  أ   ذه  ت دا  ا ح ل  مميا   يتمل   وبذلر  التخصصاا،  كظ    

 نا ية التخصصو 
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الباحا) (،   الطالل) (  ي ا   اإلشها ي،  البحا  في  الفهر ة  ت راج  ذه  أجظ  من 

تلنة ونية،  ال  صيغة  في  أ  ه،  تليها  املمار  الياائمل  ب  دا   الدكتاراه،  أطروحة  في   يما 

رصد    يمنن منيا الرقمية،  بتطبيق تلنة وني متاا في و ائظ التننالاج لر    لي تمل  في

الصفحاا الت  ا تمميت ايها الكيماا واأل ماء املفتاحيةو وي د  تير الياائمل جا ز و  

 ويب ى  لى الطالل) ( الباحا) ( ت راجها مباشر  بمد الخاتمة المامة ليبحاو 

 من الفاائد الميمية ليفهر ة املاضا اتية في البحا اإلشها ي ما يلي:

 ء الم  ني  لى اال تمماالا املفا يمية والبيبييا رااية تضفاء التن يم والبنا ▪

الاقاف  لى ناع املفا يم واأل الالالالالالالالالالالالماء املركزية امل الالالالالالالالالالالالتممية و د  تنرار ا، بما يمنين  ▪

 الالالالذه املميامالالالالاا واملمطيالالالالاا اإلحصالالالالالالالالالالالالالالالالائيالالالالة من  الالا تف الالالالالالالالالالالالالر، بممنى من املمالالالالاني، 

شالالالالالالالالالالالالالأنهالا أ  يمالالالالالالالالالالالالالكظ  اختيالاراا الطالالالل) ( البالاحالا) ( وتاجهالاتالن الميميالة، كمالا أ  من  

مؤشالالالالالالالالالالالالالراا  لى طبيمالالالالالة البحالالالالالا ومرجميالالالالالاتالالالالالن وم الالالالالالالالالالالالالذنالالالالالداتالالالالالن الن ريالالالالالة واملفالالالالالا يميالالالالالة  

 وامليدانية 

تي الل  البحا  ن املمياماا الت  تذمالكظ من املفا يم واأل الماء املاظفة، املتضالمنة   ▪

 في البحا 

 تاال  قا د  ممطياا تذيمل الالاج ال يس ليمضامل  امل تهداة في البحا  ▪

دى انسالالالالالالالالالالالالالجالا   الالا املفالا يم واأل الالالالالالالالالالالالالمالاء املفتالاحيالة املاظفالة في التمنن من قيالاس مال ▪

  ياق ا تممالها البحا، ومدى م ئمة م اصد ا ل

 

 

 

 ملحق أو مال حق البحث:  .8

نهاية  في  تأيي  وأ واا  وبياناا  ووثائق  ممياماا  أو  ممطياا  هي  امل حق  أو  امللحق 

ن، تنمن أ ميتها  من متن  مختيف مكاناا البحا، تاظف في البحا  و  أ  تكا  جزء

في ت ديم تضاااا تنمييية ال يذ ع لها  لر املة ، ر م ضرورتهاو املتمثية في املزيد من  

 اإليضاا وت ديم أمثية ونما ج وإثباتاا تؤكد ا تممالها أو ا ذثمار ا أل راض البحاو 

يتم ترتيل ملحق أو م حق البحا ح ل ترقيم منفصظ  ن ترقيم صفحاا مة   

حال وجا  أكث  من ملحق يتم ترتيبها ح ل تدرج ا تممالها في متنن مع  البحا، وفي  

 اإلحالة  ييها في ال ياق الذي وظفت اين )أن ر امللحقووو( 

 

 نشر مقاالت علمية   .9

اتوهت موما اا وبنياا البحا االشها ي  لى الصميد الكاني تلى تنر س ت ييد  

 (، الذي يمد بصفة خاصة أطروحة  أكا ي.  يتمثظ في تلزامية  نمر الطالل ) ( الباحا)

ومنابر محنمة ومفهر ة خ ل مراحظ  ملالدكتاراه،    في مو ا  أكث   أو   الل   يمل  

 تنواسه ) ا( لبحثن ) ا( وقبظ تيدا ن لدى الجهة املختصة بمؤ  ة التمييم الماليو

تمرينا   ويمكظ  وملمايل ه،  المي.   الممظ  ملااصفاا  بدور ا  تخضع  امل االا   ذه 

اإلطار   ي ة ا  ذا  لذلر  البحاو  وت نياا  منهجاا  من  ليتمنن  أوليا  واختبارا  ضروريا 

الميمية املحنمة   املنابر  امليز ، وتا يع  املرج ي يمميم تطبيق  ذا امل تض ى ال اناني 

النمر   امل ا د   لى  والدوليةواملفهر ة  املحيية  املجاالا  ييجيع جمظ  ذا    ،في  مع 
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 ملحق أو مال حق البحث:  .8

نهاية  في  تأيي  وأ واا  وبياناا  ووثائق  ممياماا  أو  ممطياا  هي  امل حق  أو  امللحق 

ن، تنمن أ ميتها  من متن  مختيف مكاناا البحا، تاظف في البحا  و  أ  تكا  جزء

في ت ديم تضاااا تنمييية ال يذ ع لها  لر املة ، ر م ضرورتهاو املتمثية في املزيد من  

 اإليضاا وت ديم أمثية ونما ج وإثباتاا تؤكد ا تممالها أو ا ذثمار ا أل راض البحاو 

يتم ترتيل ملحق أو م حق البحا ح ل ترقيم منفصظ  ن ترقيم صفحاا مة   

حال وجا  أكث  من ملحق يتم ترتيبها ح ل تدرج ا تممالها في متنن مع  البحا، وفي  

 اإلحالة  ييها في ال ياق الذي وظفت اين )أن ر امللحقووو( 

 

 نشر مقاالت علمية   .9

اتوهت موما اا وبنياا البحا االشها ي  لى الصميد الكاني تلى تنر س ت ييد  

 (، الذي يمد بصفة خاصة أطروحة  أكا ي.  يتمثظ في تلزامية  نمر الطالل ) ( الباحا)

ومنابر محنمة ومفهر ة خ ل مراحظ  ملالدكتاراه،    في مو ا  أكث   أو   الل   يمل  

 تنواسه ) ا( لبحثن ) ا( وقبظ تيدا ن لدى الجهة املختصة بمؤ  ة التمييم الماليو

تمرينا   ويمكظ  وملمايل ه،  المي.   الممظ  ملااصفاا  بدور ا  تخضع  امل االا   ذه 

اإلطار   ي ة ا  ذا  لذلر  البحاو  وت نياا  منهجاا  من  ليتمنن  أوليا  واختبارا  ضروريا 

الميمية املحنمة   املنابر  امليز ، وتا يع  املرج ي يمميم تطبيق  ذا امل تض ى ال اناني 

النمر   امل ا د   لى  والدوليةواملفهر ة  املحيية  املجاالا  ييجيع جمظ  ذا    ،في  مع 
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النمر يتم قدر امل تطاع باليغة أو اليغاا األكث  تداوال  لى الصميد الماملي، أو ترجمتن  

 تليهاو  

 

 أخالقيات البحث:  .10

 ي تدعي البحا المي.  االلةزا  التا  بومية من األخ قياا في م دمتها:   

يمالة تالامالة مع االنتحالال الفنري أو الن الظ الحرفي  و  اإللةزا  بالالنزا الة الفنريالة في قط  ▪

امل الالالالالالالالالالالالالتمر   والالتالحالري  واالجالتالهالالالالالالالا ،  بالالالالالالالالالجالالالالالالالديالالالالالالالة  والالتالحاللالي  املالمالتالمالالالالالالالد،  املالؤلالف  تلالى  تشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالار  

 ليماضا ية، في قطيمة مع كظ أنااع الذاتية 

 تأمل  مصداقية املمياماا و قة املمراة الميمية  ▪

 حماية املينية الفنرية واحة ا  ح اق املؤلفل   ▪

 اق املماركل  في البحا وحمايتهاوضما  ح  ▪
 

 

 

 

 

 

أخالقيات 
البحث

النزاهة الفكرية والجدية .1
واالجتهاد وتحري املوضوعية

مصداقية .2
املعلومات 

ودقة املعرفة 
العلمية

حماية امللكية الفكرية .3
واحترام حقوق املؤلفين 

والقطيعة مع االنتحال الفكري 

ضمان حقوق .4
املشاركين في 

البحث وحمايتها
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 املحار الثالا:

 ت ييم البحا اإلشها ي 
 

 

 

 

يمد ت ييم البحا االشها ي بدوره من بل  االشكالياا الت  يماني منها  ذا الناع من  

يتم   الذي  البمدي  الت ييم  أ   ذا  األخل  ،  البحا   لر  مرحيتن  مناقمة  أثناء جي ة  في 

ملؤشراا   تخضا ن  يتم  ال  ما  ليمناقمة،  البا  واملااا ة  لى جا زيتن  انتهائن  بمد  البحا 

 وممايل   متمارف  ييها لدى األ تا اا واأل اتذ  املمرال  واملؤطرينو

 لذلر، ي ة ا  ذا اإلطار املرج ي شبنة لت ييم البحا االشها يو

تهدف  ذه المبنة، الت  تم بناؤ ا انط قا من البيبييا راايا املرجمية لهذا الممظ،  

وباالرتكاس  لى  املكاناا وامل اماا واملمايل  املحد   لهند ة البحا اإلشها ي في  ذا اإلطار  

املرج ي، وا تئنا ا بالمبكاا املمتمد  من طرف بمض الجامماا األجنبية، تلى م ا د   

لباحثل   لى ت ييم البحاث اإلشها ية، من خ ل اال ذنا   لى مؤشراا وارحة  األ اتذ  ا

 قبظ أو خ ل مناقمة البحاث وجي اا التداول ايهاو  

لإلشار ، ا    ذا اإلطار املرج ي ي د  وصفا ليممايل   الضرورية في  ند ة وإنواس  

ج البحا ومضمانن،  البحا اإلشها ي، في حل  أ  المبنة ت د  ممايل  لت ييم جا   منتا 

الئحة   التبايل،  بيغتل ،  م تضل  المكيية )وجا   بالمروط  املرتبطة  املااصفاا  بأ    يما 

يكا    أ   يفة ض  املرج ي  اإلطار  في  ذا  واملفصية  الخ(  واإلخراج  المكظ  امل حق،  املراجع، 

ييم  ضبطها قد تم من طرف املمرااا واملمرال   لى البحا اإلشها ي قبظ االيداع، ويتم ت 

جا   مضامل  البحا بصفة تجماليةو و  تح ن أ  تتااار كظ جاممة أو مؤ  ة    فيأثر ا  

املااصفاا المكيية والتن يمية لألبحاث   تطار مرج ي يفصظ باضاا  المالي  لى  ليتمييم 

 االشها يةو  
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يمد ت ييم البحا االشها ي بدوره من بل  االشكالياا الت  يماني منها  ذا الناع من  

يتم   الذي  البمدي  الت ييم  أ   ذا  األخل  ،  البحا   لر  مرحيتن  مناقمة  أثناء جي ة  في 

ملؤشراا   تخضا ن  يتم  ال  ما  ليمناقمة،  البا  واملااا ة  لى جا زيتن  انتهائن  بمد  البحا 

 وممايل   متمارف  ييها لدى األ تا اا واأل اتذ  املمرال  واملؤطرينو

 لذلر، ي ة ا  ذا اإلطار املرج ي شبنة لت ييم البحا االشها يو

تهدف  ذه المبنة، الت  تم بناؤ ا انط قا من البيبييا راايا املرجمية لهذا الممظ،  

وباالرتكاس  لى  املكاناا وامل اماا واملمايل  املحد   لهند ة البحا اإلشها ي في  ذا اإلطار  

املرج ي، وا تئنا ا بالمبكاا املمتمد  من طرف بمض الجامماا األجنبية، تلى م ا د   

لباحثل   لى ت ييم البحاث اإلشها ية، من خ ل اال ذنا   لى مؤشراا وارحة  األ اتذ  ا

 قبظ أو خ ل مناقمة البحاث وجي اا التداول ايهاو  

لإلشار ، ا    ذا اإلطار املرج ي ي د  وصفا ليممايل   الضرورية في  ند ة وإنواس  

ج البحا ومضمانن،  البحا اإلشها ي، في حل  أ  المبنة ت د  ممايل  لت ييم جا   منتا 

الئحة   التبايل،  بيغتل ،  م تضل  المكيية )وجا   بالمروط  املرتبطة  املااصفاا  بأ    يما 

يكا    أ   يفة ض  املرج ي  اإلطار  في  ذا  واملفصية  الخ(  واإلخراج  المكظ  امل حق،  املراجع، 

ييم  ضبطها قد تم من طرف املمرااا واملمرال   لى البحا اإلشها ي قبظ االيداع، ويتم ت 

جا   مضامل  البحا بصفة تجماليةو و  تح ن أ  تتااار كظ جاممة أو مؤ  ة    فيأثر ا  

املااصفاا المكيية والتن يمية لألبحاث   تطار مرج ي يفصظ باضاا  المالي  لى  ليتمييم 

 االشها يةو  
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ليبحا،   االجمالية  الهيكية  األول  الجدول  ي د    : جداول  أربمة  من  المبنة  تتكا  

ة، م حابة باصف مركز ليممايل  المامة لكظ  نصرو وقد  أربمة  ناصر رئي   واملكانة من

تم تخصيص جدول لكظ  نصر من المناصر األربمة، ي د  وصفا مركزا لدرجة ا ذيفاء كظ  

 مكا  من مكاناا المنصرو 

املأوية   )الن ل  المناصر  من  كظ  نصر  وس   لتحديد  األول  الجدول    %ي تممظ 

الت  في  التخصصاا(  األخرى  ح ل  الجداول  وي تممظ  اإلشها ي،  ليبحا  اإلجمالي  ييم 

بهذه   اال تمانة  ويمنن  بن طتنو  م حابا  حد ،  لكظ  نصر  لى  مفصظ  ت ييم  إلنواس 

املمايل    ضبا  أجظ  ومن  الخصاصو   الدكتاراه  لى  بحا  ت ييم  في  املفصية  الجداول 

تضاا تمت  ا ذيفا ها،   من  رجة  ليتح ق  تجرائية  بطري ة  مرجمية  وتاظيفها  قائمة  ة 

املكاناا   بمض  الى  الرجاع  يمنن  أنن  تلى  اإلشار   مع  لكظ  نصر،  الرئي ة  ليمااصفاا 

 املتمي ة أ ا ا بمكظ وتن يم البحا املتضمنة في اإلطار املرج ي وإضااتها لهذه ال ائمةو 

أو تضااة  نصر   المناصر األ ا ية   ند االقتضاء، يمنن تنييف أي  نصر من 

آخر مكا   أو  ح ل  آخر  األربمة،  المناصر  من  كظ  نصر  قيمة  ت دير  يمنن  كما    ،

 التخصصااو

واملا ة ،   االجاس   م تاى  التن يا  لى  ا تما   خ ل  من  الت ييم،  ولتي ل   ميية 

كما  ا مممال بن في الضاابا البيدا اجية الاطنية، ت د  المبنة امل ة حة ال يا  باصف  

بذن م حابة  محد  ،  نا ية  ملمايل   املمايل   مركز  من  مميار  كظ  لجا    مر   تناسلي   يا 

 املرتبطة بالمنصرو

 

 

يتميق األمر ت   بمحاولة أولية القة اا مؤشراا م ا د   لى تنواس ت ييم ليبحا  

من   الناع  لهذا  الميمية  ال يمة  لت دير  ويؤ س  أمنن،  ما  املاضا ية،  يتحرى  اإلشها ي 

لدى  البحا، بنهت المفااية في قياس تير ال يمة، واق   ومتمارف  ييها  بها  ممايل  ممة ف 

)اا( املضطيمل    األ اتذ   بل   يماقدا  يميا  أ  يمكظ  يتا ى  أنن  كما  البحاو  موما اا 

 بت ييم البحا اإلشها ي، وبل  الطالل) ( الباحا) (، باصفن امل ؤول  ن تنواس بحثنو 

 

 الشبكة العامة 
 ملدى نجاعة كل عنصر في التقييم اإلجمالي  %مؤشرات القياس بالنسبة املئوية 

 العناصر االساسية  %النسبة املئوية 

 تصميم خطة البحث  
تحالديالد  قيق أل الالالالالالالالالالالالالئيالة البحالا أو اإلشالالالالالالالالالالالالالكالاليالة وت الديم  الالالالالالالالالالالالاليالاق البحالا،  

 من البحا وأ داان  وتاضيمل الغرض
1 

 دراسة األبحاث السابقة والحالية 
املمالالالالالارف واملميامالالالالالاا من مصالالالالالالالالالالالالالالالالالا ر    - متنا الالالالالة، تحييالالالالالظ وت ييم  انت الالالالالاء 

 املؤلفاا  اا الصية بماضاع البحاو
 تاليف ال جت وتطاير او -

2 

 عرض البحث 
اختيار املنهجية أملنا الالالالالالالالبة وطري ة الحصالالالالالالالالال  لى البياناا واملمطياا  
 و رضها وتحيييها ومناقمتها لإلجابة  لى ا ئية البحاو وإشكاليتن 

3 

 الخالصات والتوصيات 
تلخيص الن الاط األ الالالالالالالالالالالالالا الالالالالالالالالالالالاليالة و رض مركز لينتالائج مع مراجمالة ن الديالة 

 ليبياناا واأل لة وال جت
4 
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يتميق األمر ت   بمحاولة أولية القة اا مؤشراا م ا د   لى تنواس ت ييم ليبحا  

من   الناع  لهذا  الميمية  ال يمة  لت دير  ويؤ س  أمنن،  ما  املاضا ية،  يتحرى  اإلشها ي 

لدى  البحا، بنهت المفااية في قياس تير ال يمة، واق   ومتمارف  ييها  بها  ممايل  ممة ف 

)اا( املضطيمل    األ اتذ   بل   يماقدا  يميا  أ  يمكظ  يتا ى  أنن  كما  البحاو  موما اا 

 بت ييم البحا اإلشها ي، وبل  الطالل) ( الباحا) (، باصفن امل ؤول  ن تنواس بحثنو 

 

 الشبكة العامة 
 ملدى نجاعة كل عنصر في التقييم اإلجمالي  %مؤشرات القياس بالنسبة املئوية 

 العناصر االساسية  %النسبة املئوية 

 تصميم خطة البحث  
تحالديالد  قيق أل الالالالالالالالالالالالالئيالة البحالا أو اإلشالالالالالالالالالالالالالكالاليالة وت الديم  الالالالالالالالالالالالاليالاق البحالا،  

 من البحا وأ داان  وتاضيمل الغرض
1 

 دراسة األبحاث السابقة والحالية 
املمالالالالالارف واملميامالالالالالاا من مصالالالالالالالالالالالالالالالالالا ر    - متنا الالالالالة، تحييالالالالالظ وت ييم  انت الالالالالاء 

 املؤلفاا  اا الصية بماضاع البحاو
 تاليف ال جت وتطاير او -

2 

 عرض البحث 
اختيار املنهجية أملنا الالالالالالالالبة وطري ة الحصالالالالالالالالال  لى البياناا واملمطياا  
 و رضها وتحيييها ومناقمتها لإلجابة  لى ا ئية البحاو وإشكاليتن 

3 

 الخالصات والتوصيات 
تلخيص الن الاط األ الالالالالالالالالالالالالا الالالالالالالالالالالالاليالة و رض مركز لينتالائج مع مراجمالة ن الديالة 

 ليبياناا واأل لة وال جت
4 
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 تصميم خطة البحث  .1

 النقطة                                          درجة تحقيق املعايير                                                                                                          
 وجا  أ اس  ييم ليممراة واهم جيد جدا ملجال البحا

 أ داف منا بةوتحديد وارح ملاضاع البحا ووضع 
10 
9 
8 
7 

تظهار اهم وارالالالح لي ضالالالايا الرئي الالالية أو األ الالالا الالالية في موال البحا وأ الالالاس املمراة    -
 الااقميةو

 تحديد بمض ال ماا الرئي ية ملاضاع البحا ووضع أ داف منا بةو -

6 
5 
4 

 ال  ليظ  لى اهم ال ضايا الرئي ية  املرتبطة بالبحاو -
 وارح ملاضاع البحا، و د  م ءمة األ داف امل طر وأ لة محدو   لاجا  اهم  -

3 
2 
1 

 0 ال تاجد تجابة  اا صية 

 قائمة مرجعية لقياس درجة استيفاء مكونات العنصر وجودتها :  

 ومنا ل   ومركز  ناا  وارح ▪

 أ  تكا  امل دمة وارحة وأ  ت د  ال ياق وإشكالياا البحا والنتائج املنت ر    ▪

  داان  أالبحا )ملا ا، من، ما ا، أين، متى( و أ  تتضمن الغرض من  ▪

 أ  تكا  تشكالية البحا وارضياتن محد   وقابية لي ياس وقابية ليتح يق وواقمية   ▪

 أ  ي د  اال تدالل املنط ي تب يرا ليبحا وممياماا  ن ال ياق    ▪

  البحا  اا الصية ااوجا  ممياماا تتميق بأخ قي ▪

  .  تخصص   )في كظ مكاناا البحا( ا تما  لغة واحد  وأ ياب أكا ي. ▪

 

 

 دراسة األبحاث  السابقة والحالية .2

 النقطة  درجة تحقيق املعايير 
 املطروحةو ةملدى يممل اإلشكالياهم جيد  -
تن يم املاا  بطري ة تكا   ل  قائمة  لى نسالخ من ن ا املحاضالراا أو من ماا     -

 الب امج الدرا يةو
 والن دي وقراء  ملا وراء املاضاع األ ا   ووجا  أ لة  لى التأمظ  -

10 
9 
8 
7 

 املطروحةو يةملدى يممل اإلشكالاهم جيد  -
تن يم املاا  بطري ة تكا   ل  قائمة  لى نسالخ من ن ا املحاضالراا أو من ماا     -

 الب امج الدرا يةو
 األ ا   ووجا  أ لة  لى التأمظ الن دي وقراء  ملا وراء املاضاع  -

6 
5 
4 

مع  وجالا     - الالتالمالماليالمالالالالالالالاا،  وبالنالالالالالالالاء  املالماليالامالالالالالالالاا  جالمالع  الال الالالالالالالدر   اللالى  األ لالالالالالالالة  اللالى  بالمالض 
 محدو ية أو  د  وجا  أ لة  لى الن د أو الة كيل أو الت ييمو

 أ لة  لى تجراء أبحاث محدو   يممظ اختيارا وت ييما محدو ا ليمصا رو -

3 
2 
1 

 0 ال تاجد تجابة  اا صية 
 :   مرجعية لقياس درجة استيفاء مكونات العنصر وجودتها قائمة 

 م ا اا اختيار املراجع   ▪

 مدى م ءمة املراجع   ▪

 وجا  مصا ر حديثة )ما لم تنن أ ا ية أو  اا أ مية(   ▪

 يغطية منا بة ملجال البحا و رض كاٍف   ▪

 التأمظ الناقد والتحييظ والت ييم والتاليف   ▪

 امليداني أو املنه وروابا تلى ال ياق الن ري أو  ▪

 .تح يق التااس  الن.  والنيفي بل  الفصال  ▪
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 دراسة األبحاث  السابقة والحالية .2

 النقطة  درجة تحقيق املعايير 
 املطروحةو ةملدى يممل اإلشكالياهم جيد  -
تن يم املاا  بطري ة تكا   ل  قائمة  لى نسالخ من ن ا املحاضالراا أو من ماا     -

 الب امج الدرا يةو
 والن دي وقراء  ملا وراء املاضاع األ ا   ووجا  أ لة  لى التأمظ  -

10 
9 
8 
7 

 املطروحةو يةملدى يممل اإلشكالاهم جيد  -
تن يم املاا  بطري ة تكا   ل  قائمة  لى نسالخ من ن ا املحاضالراا أو من ماا     -

 الب امج الدرا يةو
 األ ا   ووجا  أ لة  لى التأمظ الن دي وقراء  ملا وراء املاضاع  -

6 
5 
4 

مع  وجالا     - الالتالمالماليالمالالالالالالالاا،  وبالنالالالالالالالاء  املالماليالامالالالالالالالاا  جالمالع  الال الالالالالالالدر   اللالى  األ لالالالالالالالة  اللالى  بالمالض 
 محدو ية أو  د  وجا  أ لة  لى الن د أو الة كيل أو الت ييمو

 أ لة  لى تجراء أبحاث محدو   يممظ اختيارا وت ييما محدو ا ليمصا رو -

3 
2 
1 

 0 ال تاجد تجابة  اا صية 
 :   مرجعية لقياس درجة استيفاء مكونات العنصر وجودتها قائمة 

 م ا اا اختيار املراجع   ▪

 مدى م ءمة املراجع   ▪

 وجا  مصا ر حديثة )ما لم تنن أ ا ية أو  اا أ مية(   ▪

 يغطية منا بة ملجال البحا و رض كاٍف   ▪

 التأمظ الناقد والتحييظ والت ييم والتاليف   ▪

 امليداني أو املنه وروابا تلى ال ياق الن ري أو  ▪

 .تح يق التااس  الن.  والنيفي بل  الفصال  ▪
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 عرض البحث .3

 النقطة                                          درجة تحقيق املعايير                                                                                                          
البحالالالالا بطري الالالالة مفصالالالالالالالالالالالالاليالالالالة ومحالالالالد   تم    - الهالالالالامالالالالة في  تالالالالداول مم م ال ضالالالالالالالالالالالالالالالالايالالالالا 

 .ومنت مة
 .وجا  أ لة  لى اإلبداع والنهت الن دي -
 .جمع البياناا املنا بة وتحيييها بصفة مدق ة -
 رض النتالالالائج باضالالالالالالالالالالالالالاا في صالالالالالالالالالالالالاليغالالالة منالالالا الالالالالالالالالالالالالبالالالة، وا الالالالالالالالالالالالالتخ ص املميامالالاا من    -

 تما روموما ة متنا ة من املصا ر، و رضها في تركيل منط ي وم

10 
9 
8 
7 

البحالالالالا بطري الالالالة مفصالالالالالالالالالالالالاليالالالالة ومحالالالالد     - الهالالالالامالالالالة في  تم تالالالالداول مم م ال ضالالالالالالالالالالالالالالالالايالالالالا 
 .ومنت مة

 .وجا  أ لة  لى اإلبداع والنهت الن دي -
 .جمع البياناا املنا بة وتحيييها بصفة مدق ة -
 رض النتالالالائج باضالالالالالالالالالالالالالاا في صالالالالالالالالالالالالاليغالالالة منالالالا الالالالالالالالالالالالالبالالالة، وا الالالالالالالالالالالالالتخ ص املميامالالاا من    -

 املصا ر، و رضها في تركيل منط ي ومتما روموما ة متنا ة من 

6 
5 
4 

  رض الدرا ة تمت صيا تن بطري ة تتخييها  يابو -
 النتائج ت ة ب من املجال الما  إلشكالية البحاو -
 بياناا محدو   لم يتم تحيييها بمكظ كافو -
 ت ديم النتائج بطري ة  ل  منا بةو -

3 
2 
1 

 0 ال تاجد تجابة  اا صية 

 قائمة مرجعية لقياس درجة استيفاء مكونات العنصر وجودتها :  

 مناقمة النما ج الفنري ليبحا ويمييين )بحا  ملي،  را ة حالة، تلخ(  ▪

 مناقمة منهجية البحا وتب ير ا )اال تبياناا وامل اب ا وامل ح ة، تلخ (  ▪

 تف ل  التدابل  املتخذ  لضما  ال حة واملاثاقية والتثييا   ▪

 

 

 ميناا وتحييظ البياناا  أخذ ال ▪

 وضاا  رض البياناا   ▪

 التحييظ والتأمظ   ▪

  روابا تلى املراجعو ▪

 الخالصات والتوصيات .4

 النقطة  درجة تحقيق املعايير 
 ت ديم تركيل  قيق وشامظ بطري ة ت هر اهًما وارًحاو -
 النتائج واال تنتاجاا ي ذند تلى أ لة وأحكا   ييمة و اا مصداقيةو -
 ت ديم النتائج واال تنتاجاا بطري ة وارحةو -

10 
9 
8 
7 

وجا  أ لالالالة  لى ال الالالدر   لى ت الالالديم  الالالالالالالالالالالالالر  لينتالالالائج الت  تؤكالالالد اهم النتالالالائج    -
 الرئي يةو

النتائج واال التنتاجاا  اا صالية ب شالكالية البحا وي الذند تلى بمض األ لة    -
 والحنم ال ييمو

6 
5 
4 

 الرئي يةوأ لة قييية  لى اهم النتائج  -
النتائج واال الالالالالالالتنتاجاا لي الالالالالالالت  ائما  اا صالالالالالالالية، وليس  ناك   قة كبل      -

 باأل لة أو الحنم ال ييمو

3 
2 
1 

 0 ال تاجد تجابة  اا صية 

 قائمة مرجعية لقياس درجة استيفاء مكونات العنصر وجودتها :  

 أ مية الخ صة بالن بة تلى أ داف البحا املمينة  ▪

 صية الخ صة بالبياناا والتحيي ا ▪
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 ميناا وتحييظ البياناا  أخذ ال ▪

 وضاا  رض البياناا   ▪

 التحييظ والتأمظ   ▪

  روابا تلى املراجعو ▪

 الخالصات والتوصيات .4

 النقطة  درجة تحقيق املعايير 
 ت ديم تركيل  قيق وشامظ بطري ة ت هر اهًما وارًحاو -
 النتائج واال تنتاجاا ي ذند تلى أ لة وأحكا   ييمة و اا مصداقيةو -
 ت ديم النتائج واال تنتاجاا بطري ة وارحةو -

10 
9 
8 
7 

وجا  أ لالالالة  لى ال الالالدر   لى ت الالالديم  الالالالالالالالالالالالالر  لينتالالالائج الت  تؤكالالالد اهم النتالالالائج    -
 الرئي يةو

النتائج واال التنتاجاا  اا صالية ب شالكالية البحا وي الذند تلى بمض األ لة    -
 والحنم ال ييمو

6 
5 
4 

 الرئي يةوأ لة قييية  لى اهم النتائج  -
النتائج واال الالالالالالالتنتاجاا لي الالالالالالالت  ائما  اا صالالالالالالالية، وليس  ناك   قة كبل      -

 باأل لة أو الحنم ال ييمو

3 
2 
1 

 0 ال تاجد تجابة  اا صية 

 قائمة مرجعية لقياس درجة استيفاء مكونات العنصر وجودتها :  

 أ مية الخ صة بالن بة تلى أ داف البحا املمينة  ▪

 صية الخ صة بالبياناا والتحيي ا ▪
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 الم قة باملراجع املتمي ة بماضاع البحا ▪

 ت ديم تاصياا وا ذمراااا  ▪

 

 1 2ضرب                                                                          تصميم خطة البحث 

 2 2ضرب                                                                  مراجعة األبحاث الحالية 

 3 4ضرب                                                                                       عرض البحث 

 4 2ضرب                                                                     الخالصات والتوصيات 
 املجموع  %

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة في صيغة تاصياا



هات : معاي�ي وُمَوجِّ ي التعليم العالي
هندسة وتقييم البحث اإلشهادي �ف

-77-

 

 

 

 

 

 خاتمة في صيغة تاصياا
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ي تدعي الطابع المملي، الاظيفي واإلجراجي لهذا اإلطار املرج ي، امل ة ا في صيغة  

اا لهند ة وت ييم البحا اإلشها ي، هت جإل تاال  شروط واضاءاا تذيمل لن ارصًا    ممايل  وَمات

مدبري   ي ا د  أ   تلى  تطممل  وأ ا   ما ع،  ن اش  ي.   ماضاع  يمكظ  وأل   ليم اءلة، 

وامل المي.   البحا  اإلشها ي،   يا اا  البحا  وت ييم  ممل    ند ة  مرال   يين،  لى 

 با تبار ما لبنتل  أ ا يتل  لإل ها  في ت كاء  ينامية وا د  ليبحا المي.  بصفة  امةو 

لذلر تم اختيار جمظ خاتمة  ذا اإلطار املرج ي في صيغة تاصياا، يتمثظ  داها  

تمكانية ا تيهامها   في  البحا اإلشها ي، والن ر  في م ت بظ  المي. ،  الرأي  تبا ل  األ اس 

بغية االرت اء بهذا الناع من البحا والراع من جا تن، وجمين محطة لتطاير البحا المي.  

 اصياا:   امة، ومن أ م  ذه الت

 تن يم ورشاا تكاينية حال ممايل  ومؤشراا ت ييم البحاث اإلشها ية   ▪

ا املمالالة ك   ▪ هت  الالال 
َ
ضالالالرور  ت كاء  ينامية وا الالالمة إلنتاج  الئظ تخصالالالصالالالية يمنن أ  ي الالالتيهم أ

 من  ذا اإلطار املرج ي الة كيب  

األ مية ال صالالالالالالالاى إلحداث منابر متخصالالالالالالالصالالالالالالالة لنمالالالالالالالر امل االا الميمية  الالالالالالالااء من طرف   ▪

لباا والطيبة الباحثل  أو من قبظ األ الالالتا اا واأل الالالاتذ  الباحثل ،  لى أ  تخضالالع  الطا

 ذه املنابر ملمايل  التحنيم والفهر الالالالة، واق ضالالالالاابا وقاا د أكا يمية ممة ف بها لدى  

 املجما ة الميمية 

تخصالاليص تكايناا م الالتهداة إلت ا  ا الالتممال اليغاا الاطنية وتير األكث  تداوال  لى   ▪

 ملي الصميد الما

 

 

ييالالالالالجيع النمالالالالالر االلنة وني ليبحا اإلشالالالالالها ي وليم االا الميمية  الالالالالااء منها املرتبطة بن  ▪

 أو  ل  ا 

 تاال  ال اا د واملمطياا الميمية في مختيف مؤ  اا التمييم المالي  ▪

 تاال  منتباا رقمية يغطي مختيف تخصصاا البحا المي.  وضمنن اإلشها ي  ▪

 لى ممالالايل  الجا   والتميلز واال الالالالالالالالالالالالالتح الالاق    ييالالالالالالالالالالالالالجيع وتحفلز البحالالا اإلشالالالالالالالالالالالالالهالالا ي، بنالالاء ▪

 واالبتكار، وجمين محطة لالاج  االم البحا المي.  بصفة  امة 

تحالالالالداث آليالالالالاا ملراقبالالالالة الةزا  جميع البالالالالاحثالالالالاا والبالالالالاحثل  بالالالالأخ قيالالالالاا البحالالالالا المي. ،   ▪

 ومنها الحد من االنتحال وال رقاا الفنرية 

في  لر البحا اإلشالالالالالالالالالها ي، وملمايل ه   تنواس ت ييماا منت مة ل الالالالالالالالالل  البحا المي. ، بما ▪

 وإنتاجاتن واق مؤشراا لي ياس والت دير ممة ف بها  يميا ومتمارف  ييها  املياو 
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ييالالالالالجيع النمالالالالالر االلنة وني ليبحا اإلشالالالالالها ي وليم االا الميمية  الالالالالااء منها املرتبطة بن  ▪

 أو  ل  ا 

 تاال  ال اا د واملمطياا الميمية في مختيف مؤ  اا التمييم المالي  ▪

 تاال  منتباا رقمية يغطي مختيف تخصصاا البحا المي.  وضمنن اإلشها ي  ▪

 لى ممالالايل  الجا   والتميلز واال الالالالالالالالالالالالالتح الالاق    ييالالالالالالالالالالالالالجيع وتحفلز البحالالا اإلشالالالالالالالالالالالالالهالالا ي، بنالالاء ▪

 واالبتكار، وجمين محطة لالاج  االم البحا المي.  بصفة  امة 

تحالالالالداث آليالالالالاا ملراقبالالالالة الةزا  جميع البالالالالاحثالالالالاا والبالالالالاحثل  بالالالالأخ قيالالالالاا البحالالالالا المي. ،   ▪

 ومنها الحد من االنتحال وال رقاا الفنرية 

في  لر البحا اإلشالالالالالالالالالها ي، وملمايل ه   تنواس ت ييماا منت مة ل الالالالالالالالالل  البحا المي. ، بما ▪

 وإنتاجاتن واق مؤشراا لي ياس والت دير ممة ف بها  يميا ومتمارف  ييها  املياو 
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 م حق اإلطار املرج ي

 

 

 1ملحق رقم 
افيا  مختصرة ونماذج من دالئل تخصصية    ببليوغر

 

 البحث العلمي:أعمال وأبحاث حول تقييم 

▪ Cherkaoui Mohamed, Crise de l’Université, Librairie Droz, 
2011, 234 p 

▪ Cherkaoui Mohamed. « Enquête sur l’évaluation du système 
national de la recherche dans le domaine des sciences 
humaines et sociales : Rapport de synthèse ». Ministère de 
l’enseignement supérieur et de la formation des cadres, 
Rabat, 2009. 

▪ Conne P. « Maroc, Sciences Sociales auprès de l’Institut de 
sociologie de l’université de Rabat ».  Paris : UNESCO, 1964. 

▪ Conseil supérieur de l’Education, de la Formation et de la 
Recherche Scientifique, Vision stratégique de la réforme 
2015-2030.  

▪ https://www.csefrs.ma/publications/vision-strategique-de-la-
reforme/?lang=fr 

▪ Conseil supérieur de l’Education, de la Formation et de la 
Recherche Scientifique, Instance Nationale d’évaluation 
Actes du Colloque international L’évaluation de la Recherche 
Scientifique : Enjeux, Méthodes et Instruments 2017, Rabat, 
232 pages 

▪ El Adraoui Hayat, État des lieux et voies de progression pour 
la recherche scientifique au Maroc. Essai d’analyse à partir 
des publications sur le Maroc issues de la base de données 
CAIRN, La Revue des Sciences de Gestion, Direction et 
Gestion n° 277, pp. 103-112, 2016 

▪ Gaillard Jacques et Bouabid Hamid, La Recherche 
scientifique au Maroc et son internationalisation Editions 
Paris Universitaires Européennes 2017, 336 p. 
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des publications sur le Maroc issues de la base de données 
CAIRN, La Revue des Sciences de Gestion, Direction et 
Gestion n° 277, pp. 103-112, 2016 
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▪ Kleiche-Dray, Mina et Belcadi Saïd (2008), L’université 

marocaine en 
▪ Processus d’autonomisation, Etudes du conseil supérieur de 

l’environnement, 
▪ 110 p. [en ligne] consulté le 21/02/16, disponible sur : http:// 
▪ www.csefrs.ma/pdf/Etude%208-autonomisation.pdf?id=15 
▪ Kleiche-Dray, Mina et Gérard, Étienne (2002), Les sciences 

humaines et sociales au Maroc : repères sur leurs 
compositions et production, 

▪ Rabat : CJB/IRD.  
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▪ Waast Roland, Rossi Pier Luigi, Richard-Waast Claire, Les 
Sciences humaines et sociales au Maghreb, Essai 
bibliométrique (en collaboration avec M. Sghir Janjar et A. 
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ers17-05/010069900.pdf; consulté 12 décembre 2020). 
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 ؤلفات في مناهج البحث : م

(،البحا المي.  في الميا  االن الالالالالالالالالالالالانية الهند الالالالالالالالالالالالة،   2016أحرشالالالالالالالالالالالالاو، الغالي،) ▪

الالنالف الالالالالالالالالالالالاليالالالالالالالة   والالالالالالالالدرا الالالالالالالالالالالالالالالالالالالاا  األبالحالالالالالالالاث  مالخالتالبال   مالنمالالالالالالالالالالالالالاراا  اإلخالراجو  اإلنالوالالالالالالالاس، 

 واالجتما ية، جاممة  يدي محمد بن  بد هللا ااسو

المي.  في الميا  االجتمالالالالا يالالالالة، ا2008تبرا يم،  بالالالالد هللا، ) ▪ ملركز  (، البحالالالالا 

 الث افي المربي، الدار البيضاءو

(، أبودياا البحا في الميا  المالالالر ية، منمالالالاراا  1997األنصالالالاري، اريد، ) ▪
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 2ملحق رقم 
 االستمارة املعتمدة 

 هندسة وتقييم البحث اإلشهادي في  التعليم العالي 

 

واأل اتذ    األ تا اا  من  موما ة  الخامس  يمنف  محمد  لجاممة  املنذ بل   الباحثل  

المالي   التمييم  في  البحا اإلشها ي  وت ييم  ل   ند ة  تطار مرج ي  ت دا   بالرباط،  لى 

)تجاس ، ما ة ،  كتاراه،  يبيا ووو(و و ا تطار يطممل تلى أ  ينخرط في ت دا ه أكب   د  من  

  محاوره ومكاناتن األ ا يةو يتا ى  األ اتذ  )اا( املؤطرين )اا(،  ب  اإل الء برأيهم في شأ 

  ذا اإلطار املرج ي تح يق جمية من األ داف، أ مها : 

تحديد املكاناا ال سمة في كظ بحا تشالالالالالالالها ي، مع الحرص  لى مرا ا  ما   ▪

  ا ممة ك بل  مختيف التخصصاا وما  ا خاص ببمضها 

وت ييم البحالالالا  االلةزا  بالالالاملمالالالايل  املمة ف بهالالالا  يميالالالا و الالالامليالالالا في  نالالالد الالالالالالالالالالالالالالالة   ▪

 اإلشها ي 

 االرت اء بوا   البحا اإلشها ي في من امة التمييم المالي  ▪

تمنل  املؤطر ) ( والطالالالالالل ) ( البالالاحالالا ) ( من شالالالالالالالالالالالالالبنالالة مؤشالالالالالالالالالالالالالراا لتذبع   ▪

 وت ييم البحا اإلشها ي 
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يا    أقصاه  أجظ  مننم،  اخظ  املرجا  التفضظ 2020نانب     12لذا،   ،

بالمربية   التالية  اال تمار   المنر واالمتنا   لى  بتمبئة  بالغ  بالفرن ية، مع  أو 

 تفا ينم) ( لإل ها  في تنواس  ذا اإلطار املرج يو

 

 ..……………………………………………………………………………………………………………ت م املؤ  ة

 .…………………………………………………………………………………………………………………التخصص 

 

اقع   الحالي لهندسععععة وتقييم البحث  ضععععع عالمة على السععععمات التي تقدر أنها تشععععخص الو

 :اإلشهادي

ابط البيداغوجية الوطنية الخاصعععععععة بالبحث في اإلجازة، املاسعععععععتر،   اقتصعععععععار دفاتر الضعععععععو

افتقععععارهععععا ملععععا يتعلق بععععالخصعععععععععععععععائص   انععععب التنظيميععععة و الععععدكتوراه، الععععدبلوم ... على الجو

 *األكاديمية البحث العلمي ولجودته ولتقييمه 

 متفق 

 متفق تلى حد ما 

  ل  متفق  

افر تجارب وممارسات ناجحة لدى بعض مؤطري )ات( البحث اإلشهادي   *تو

 متفق 

 

 

 متفق تلى حد ما 

  ل  متفق 

االفتقععار إلى إطععار مرجعي وطشي مشععععععععععععترك بين التخصععععععععععععصععععععععععععععات لهنععدسععععععععععععععة وتقييم البحععث  

 *اإلشهادي 

 متفق 

 متفق تلى حد ما 

  ل  متفق 

عدم تجانس هندسععععة وتقييم البحث في نفس التخصععععص وبين التخصععععصععععات، دون سععععند  

 :*علمي 

 متفق 

 متفق تلى حد ما 

  ل  متفق 

 :*محدودية التنسيق في هذا الشأن داخل نفس التخصص وبين مختلف التخصصات 

 متفق 

 متفق تلى حد ما 

  ل  متفق 

 :*غياب تكوين في منهجية البحث في بعض التخصصات 

 متفق 
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 متفق تلى حد ما 

  ل  متفق 

 

اإلشععععععععععهادي  ضععععععععععع عالمة على املكونات التي ترى أنها ضععععععععععرورية في هندسععععععععععة وتقييم البحث  

  :املرتبط بتخصصك

 . امللخص  1

 )ضروري، ن بيا،  ل  ضروري(   كيمة  لى األكث     300اختصاره في 

 )ضروري، ن بيا،  ل  ضروري(   ترجمتن تلى لغة أو لغاا أخرى 

 )ضروري، ن بيا،  ل  ضروري(   تحديد  دان أو أ داان األ ا ية    

 )ضروري، ن بيا،  ل  ضروري(   تحديد منهجيتن وأ واتن املمتمد  

 )ضروري، ن بيا،  ل  ضروري(    ت ديم نتائون األ ا ية    

 )ضروري، ن بيا،  ل  ضروري(   اإلشار  تلى مفا يمن املفتاحية 

 . املقدمة  2

 )ضروري، ن بيا،  ل  ضروري(           يمريف ماضاع البحا 

 )ضروري، ن بيا،  ل  ضروري(    تبراس أ ميتن و ياقن 

 )ضروري، ن بيا،  ل  ضروري(    تحديد أ داان األ ا ية 

 )ضروري، ن بيا،  ل  ضروري(  تحديد اإلشكالية الناظمة ملاضاع البحا  

 )ضروري، ن بيا،  ل  ضروري(   تحديد ارضية أو ارضياا البحا

 

 

 ضروري()ضروري، ن بيا،  ل     تحديد منهت البحا وأ واتن    

 )ضروري، ن بيا،  ل  ضروري(  التمريف اإلجراجي ليمفا يم املفتاحية    

 تحديد تطار البحا ونطاقن )الزمن ، املكاني، املنهجيووو(        )ضروري، ن بيا،  ل  ضروري( 

  :. أبواب، فصول، محاور، مباحث، مطالب، فروع3

  مم ة ون دية  تحييظ الن رياا واملمارف  اا الصية بالبحا  ب  قراء  م

 )ضروري، ن بيا،  ل  ضروري( 

  .أو النيفية ح ل ارضية أو ارضياا البحاو   رض وقراء  املمطياا النمية

 )ضروري، ن بيا،  ل  ضروري( 

 )ضروري، ن بيا،  ل  ضروري(      .التح ق من الفرضية أو الفرضياا وتف ل  ا ومناقمتها

 بالن رياا واملفا يم واملمارف املرتبطة بماضاع البحا مناقمة نتائج البحا في   قتها  

 )ضروري، ن بيا،  ل  ضروري( 

    ضما  التااس  الن.  والنيفي بل  اصال البحا مع ا تما  ا راا مركز    

 )ضروري، ن بيا،  ل  ضروري( 

 . خاتمة البحث  4

 الخ صاا والنتائج الة كيبية امل تفا   من مختيف مكاناا البحا 

 )ضروري، ن بيا،  ل  ضروري( 

 حدو  البحا الن رية والمميية واملنهجية 

 )ضروري، ن بيا،  ل  ضروري( 
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 )ضروري، ن بيا،  ل  ضروري( 

 )ضروري، ن بيا،  ل  ضروري(      .التح ق من الفرضية أو الفرضياا وتف ل  ا ومناقمتها

 بالن رياا واملفا يم واملمارف املرتبطة بماضاع البحا مناقمة نتائج البحا في   قتها  

 )ضروري، ن بيا،  ل  ضروري( 

    ضما  التااس  الن.  والنيفي بل  اصال البحا مع ا تما  ا راا مركز    

 )ضروري، ن بيا،  ل  ضروري( 

 . خاتمة البحث  4

 الخ صاا والنتائج الة كيبية امل تفا   من مختيف مكاناا البحا 

 )ضروري، ن بيا،  ل  ضروري( 

 حدو  البحا الن رية والمميية واملنهجية 

 )ضروري، ن بيا،  ل  ضروري( 
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 اقة احاا ا ذمرااية في املاضاع وآااق مااصية البحا اين 

 )ضروري، ن بيا،  ل  ضروري( 

افية و5 افيا البحث/ مراجع بيبليوغر  )ضروري، ن بيا،  ل  ضروري(                 ببليوغر

 )ضروري، ن بيا،  ل  ضروري(                                                                ملحتوياتقائمة ا و6

 )ضروري، ن بيا،  ل  ضروري(                                       امللحق أو املالحق )عند اإلقتضاء( و 7

 وووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووووووووو:ت ا كانت  ناك مكاناا يتفر  بها تخصصر ا كر ا بة كلز 

ابط املنهجية التي تعتبر أنها الزمة في البحث اإلشهادي   :ضع عالمة على الضو

 :انسجام بنيان البحث والترابط العضوي بين مكوناته 

 ضروري 

 تلى حد ما 

  ل  ضروري 

افيععععة وخالصعععععععععععععععات العمععععل النظري/ امليععععداني/   االسععععععععععععتثمععععار النقععععدي للقراءات البيبليوغر

 :التطبيقي/ املخبري، في مختلف مكونات البحث )حسب التخصصات( 

 ضروري 

 تلى حد ما 

  ل  ضروري 

 : إبراز جوانب التجديد واإلبتكار واإلبداع 

 ضروري 

 

 

 تلى حد ما 

  ل  ضروري 

وأسلوب أكاديمي تخصص ي مع تحصينه من التكرار واإلطناب وأحكام  اعتماد لغة واحدة  

 :القيمة، واالستعمال املالئم لعالمات الوقف

 ضروري 

 تلى حد ما 

  ل  ضروري 

 : تبشي نفس االستعماالت املفاهيمية بدالالتها اإلجرائية على امتداد سيرورة البحث

 ضروري 

 تلى حد ما 

  ل  ضروري 

  استعمال مقاربة النوع في التفكير والتحليل والتعبير بالنسبة للتخصصاتالسهر على  

 : املعنية

 ضروري 

 تلى حد ما 

  ل  ضروري 

 : اإللتزام بأخالقيات وقيم البحث العلمي بما في ذلك محاربة السرقة الفكرية

 ضروري 



هات : معاي�ي وُمَوجِّ ي التعليم العالي
هندسة وتقييم البحث اإلشهادي �ف

-93-

 

 

 تلى حد ما 

  ل  ضروري 
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 تلى حد ما 

  ل  ضروري 

  استعمال مقاربة النوع في التفكير والتحليل والتعبير بالنسبة للتخصصاتالسهر على  

 : املعنية

 ضروري 

 تلى حد ما 

  ل  ضروري 

 : اإللتزام بأخالقيات وقيم البحث العلمي بما في ذلك محاربة السرقة الفكرية

 ضروري 
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 بيا  ن

  ل  ضروري 

اإلشععهادية، ما  ي اقتراحاتكم إلغناء انطالقا من تجربتكم كأسععتاذ )ة( مؤطر )ة( للبحوث  

 :معايير البحث اإلشهادي، وملؤشرات تقييمه

ووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووووووووووو

 

 

 

 

Architecture et évaluation de la recherche diplômante dans 
l’enseignement supérieur 

 

Un groupe de professeurs-chercheurs de l'Université 

Mohammed V de Rabat, prépare un projet d’un Cadre 

Référentiel pour « l’architecture et l'évaluation de la recherche 

diplômante dans l'enseignement supérieur » (licence, master, 

doctorat, diplôme ...), en faisant appel à la contribution du plus 

grand nombre possible de professeurs encadrants.  Ce projet 

vise à atteindre plusieurs objectifs, notamment : 

1. Déterminer les composantes essentielles dans toute 

recherche diplômante, compte tenu des spécificités des 

différents champs disciplinaires.  

2. S’inscrire dans le sillage des normes scientifiques 

reconnues à l'échelle internationale ; 

3. Améliorer la qualité de la recherche diplômante dans le 

système d'enseignement supérieur ; 

4. Mettre à la disposition des encadrants et des étudiants 

une grille d’indicateurs pour le suivi et l’évaluation de la 

recherche diplômante. 

A cette fin, vous êtes prié(e)s de bien vouloir renseigner le 

questionnaire ci-après en Arabe ou en Français, et ce dans un 

délai ne dépassant pas le 12 Novembre 2020. Nos sincères 

remerciements et sentiments de gratitude pour votre contribution 

à la réalisation de ce projet. 
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Nom de l’établissement ........................................................... 

Spécialité ................................................................................. 

 
A. Cochez les caractéristiques qui selon vous, représentent 

l'état des lieux actuel de « l’architecture et de l’évaluation 
de la recherche diplômante » 
1. Les Cahiers des Normes Pédagogiques Nationales 

(CNPN) de Licence, de Master, de Diplôme et de 
Doctorat se limitent aux aspects organisationnels et 
ne donnent pas d’indications précises concernant les 
caractéristiques académiques, la qualité et 
l'évaluation de la recherche scientifique * 

         Tout à fait d’accord                Partiellement en accord,   

         Totalement en désaccord 

2. L'existence de plusieurs expériences et pratiques 
fructueuses chez des professeurs encadrants des 
recherches diplômantes * 

        Tout à fait d’accord                 Partiellement en accord,   

        Totalement en désaccord 

3. Absence d'un cadre référentiel interdisciplinaire 
national relatif à l’architecture et à l'évaluation de la 
recherche diplômante  
    Tout à fait d’accord                Partiellement en accord,   

     Totalement en désaccord 

 

 

 

4. L’hétérogénéité de l’architecture et de l’évaluation de 
la recherche diplômante au sein de la même 
discipline, et dans les différentes disciplines * 

          Tout à fait d’accord               Partiellement en accord,   

     Totalement en désaccord 

5. Coordination limitée  au sein d'une même spécialité et 
entre différentes disciplines * 
     Tout à fait d’accord               Partiellement en accord,   

     Totalement en désaccord 

6. Absence de formation en méthodologie de recherche 
dans certaines spécialités * 

               Tout à fait d’accord               Partiellement en accord,   

               Totalement en désaccord 

 

B. Cochez les composantes que vous jugez nécessaires, 
selon leur degré d’importance, dans l’architecture et 
l’évaluation de la recherche diplômante dans votre 
spécialité : 
1. l’abstract *  

Composante Nécessaire Relativement Pas 

nécessaire 

Se limiter à 300 

mots maximum 

   



هات : معاي�ي وُمَوجِّ ي التعليم العالي
هندسة وتقييم البحث اإلشهادي �ف

-97-

 

 

 

4. L’hétérogénéité de l’architecture et de l’évaluation de 
la recherche diplômante au sein de la même 
discipline, et dans les différentes disciplines * 

          Tout à fait d’accord               Partiellement en accord,   

     Totalement en désaccord 
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entre différentes disciplines * 
     Tout à fait d’accord               Partiellement en accord,   

     Totalement en désaccord 

6. Absence de formation en méthodologie de recherche 
dans certaines spécialités * 
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               Totalement en désaccord 

 

B. Cochez les composantes que vous jugez nécessaires, 
selon leur degré d’importance, dans l’architecture et 
l’évaluation de la recherche diplômante dans votre 
spécialité : 
1. l’abstract *  

Composante Nécessaire Relativement Pas 

nécessaire 

Se limiter à 300 

mots maximum 
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Traduire 

l'abstract à une 

ou deux autres 

langues 

   

Définir les 

principaux 

objectifs de la 

recherche 

   

Décrire le 

dispositif 

méthodologique 

de la recherche 

   

Présenter les 

principales 

conclusions 

   

Mentionner les 

concepts-clés  

   

 

Autre :…………………………………………………………………. 

 

2. L’introduction * 
Composante Nécessaire Relativement Pas 

nécessaire 

Définir le sujet de la 

recherche 

   

 

 

Justifier son 

importance et 

expliquer son 

contexte 

   

Déterminer les 

principaux objectifs 

de la recherche 

   

Présenter la 

problématique 

autour de laquelle 

s’articule la 

recherche 

   

Identifier les 

hypothèses de la 

recherche 

   

Définir la méthode 

et les outils de la 

recherche 

   

Définir d'une 

manière 

opérationnelle les 

concepts-clés 

   

Délimiter les limites 

de la recherche 
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Justifier son 

importance et 

expliquer son 

contexte 

   

Déterminer les 

principaux objectifs 

de la recherche 

   

Présenter la 

problématique 

autour de laquelle 

s’articule la 

recherche 

   

Identifier les 

hypothèses de la 

recherche 

   

Définir la méthode 

et les outils de la 

recherche 

   

Définir d'une 

manière 

opérationnelle les 

concepts-clés 

   

Délimiter les limites 

de la recherche 
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(temporel, spatial, 

méthodologique...) 

 

Autre :…………………………………………………………………. 

 

3. Sections, chapitres, axes... * 
Composante Nécessaire Relativement Pas 

nécessaire 

Analyser d'une 

manière 

approfondie et 

critique les théories 

et les concepts liés 

au sujet de 

recherche 

   

Présenter et 

interpréter les 

données 

quantitatives ou/et 

qualitatives à la 

lumière de 

l'hypothèse ou les 

hypothèses de 

recherche 

   

 

 

Vérifier, discuter et 

interpréter les 

hypothèses 

retenues 

   

Discuter les 

résultats selon les 

théories, les 

concepts et les 

connaissances liés 

au sujet de 

recherche 

   

Assurer l'équilibre 

entre les axes, les 

sections et les 

chapitres de la 

recherche en 

adoptant des 

paragraphes ciblés 

   

 

Autre :…………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 



هات : معاي�ي وُمَوجِّ ي التعليم العالي
هندسة وتقييم البحث اإلشهادي �ف

-101-

 

 

Vérifier, discuter et 

interpréter les 

hypothèses 

retenues 

   

Discuter les 

résultats selon les 

théories, les 

concepts et les 

connaissances liés 

au sujet de 

recherche 

   

Assurer l'équilibre 

entre les axes, les 

sections et les 

chapitres de la 

recherche en 

adoptant des 

paragraphes ciblés 

   

 

Autre :…………………………………………………………………. 
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4. Conclusion de la recherche * 
Composantes Nécessaire Relativement Pas 

nécessaire 

Conclusion et 

synthèse obtenues 

à partir des 

différentes 

composantes de la 

recherche 

   

Limites théoriques, 

pratiques, et 

méthodologiques de 

la recherche 

   

Perspectives et 

propositions de 

continuation des 

recherches relatives 

au même sujet de 

recherche 

 

   

 

Autre :…………………………………………………………………. 

 
 
 

 

 

5. Bibliographie / références bibliographiques 
Nécessaire Relativement Pas nécessaire 

   

 

Autre :…………………………………………………………………. 

 

6. Table des matières 
Nécessaire Relativement Pas nécessaire 

   

 

Autre :…………………………………………………………………. 

 
7. Annexes (si nécessaire)           

Nécessaire Relativement Pas nécessaire 

   

 

Autre :…………………………………………………………………. 

 
8. Autres composantes spécifiques à votre domaine de 
spécialisation. 
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5. Bibliographie / références bibliographiques 
Nécessaire Relativement Pas nécessaire 

   

 

Autre :…………………………………………………………………. 

 

6. Table des matières 
Nécessaire Relativement Pas nécessaire 

   

 

Autre :…………………………………………………………………. 

 
7. Annexes (si nécessaire)           

Nécessaire Relativement Pas nécessaire 

   

 

Autre :…………………………………………………………………. 

 
8. Autres composantes spécifiques à votre domaine de 
spécialisation. 
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C. Cochez les cases correspondant aux normes 
académiques et règles méthodologiques que vous 
considérez nécessaires dans un travail de recherche 
diplômante : 

Normes et règles 

méthodologiques 

Nécessaires Relativement 

importantes 
Peu 

importantes  

La cohérence 

logique entre les 

composantes de 

la recherche 

   

L'exploitation 

critique des 

lectures 

bibliographiques 

et des 

conclusions des 

études 

théoriques/ de 

terrain / 

appliquées / de 

laboratoires dans 

les différentes 

composantes de 

la recherche 

   

 

 

(selon les 

spécialités) 

La capacité de 

démontrer des 

aspects 

d'innovation et de 

créativité 

   

L’adoption d’une 

seule langue, 

usage adéquat de 

la ponctuation, 

éviter les 

redondances, les 

répétitions et les 

préjugés 

   

L’adoption des 

mêmes 

significations 

conceptuelles tout 

au long de la 

recherche 

   

Assurer le respect 

de l'approche 

genre dans la 

réflexion, 
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(selon les 

spécialités) 

La capacité de 

démontrer des 

aspects 

d'innovation et de 

créativité 

   

L’adoption d’une 

seule langue, 

usage adéquat de 

la ponctuation, 

éviter les 

redondances, les 

répétitions et les 

préjugés 

   

L’adoption des 

mêmes 

significations 

conceptuelles tout 

au long de la 

recherche 

   

Assurer le respect 

de l'approche 

genre dans la 

réflexion, 
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l'analyse et 

l'expression dans 

les spécialités 

concernées 

Le respect des 

règles 

déontologiques et 

éthiques de la 

recherche, y 

compris le plagiat 

   

 
 
D. A partir de votre expérience en tant qu’encadrant (e) de 

recherches diplômantes, quelles sont vos propositions 
concernant les normes  de la recherche diplômante et les 
indicateurs de son évaluation* 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 3ملحق رقم 
بطائق عن منهجية البحث اإلشهادي حسب 

 أقطاب تخصصية 
 

بطيالالالل من اريق ت الالالدا   الالالذا اإلطالالالار املرج ي، تم تاجيالالالن طيالالالل لمالالالد  من  

التفضالالالالالظ ، من أجظ 20األ الالالالالتا اا واأل الالالالالاتذ  املؤطرين ليبحاث اإلشالالالالالها ية نا ز  

بةزويالد الفريق بالاملنهجيالة الت  يمتمالدونهالا في تالأطل  م ليطالالبالاا والطيبالة البالاحثل ، 

اأاا وا ببطائق ح الالالالالل التخصالالالالالصو ويمد قراء  البطائق املذكار  تبل  أنها تيت ي  

في كثل  من الضالالالالالالالاابا ح الالالالالالالل أصالالالالالالالناف الميا و لذلر، ارتأى الفريق توميع تير  

 أقطاب هي: أربمةالبطاقاا في 

    الرياضياا والفلزياء والنيمياءقطل  يا  ▪

  قطل الميا  اإلن انية واإلجتما ية ▪

  قطل الميا  المر ية ▪

 بداعوإل ب والفنا  واقطل اآل ا ▪
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اأاا وا ببطائق ح الالالالالل التخصالالالالالصو ويمد قراء  البطائق املذكار  تبل  أنها تيت ي  

في كثل  من الضالالالالالالالاابا ح الالالالالالالل أصالالالالالالالناف الميا و لذلر، ارتأى الفريق توميع تير  

 أقطاب هي: أربمةالبطاقاا في 

    الرياضياا والفلزياء والنيمياءقطل  يا  ▪

  قطل الميا  اإلن انية واإلجتما ية ▪

  قطل الميا  المر ية ▪

 بداعوإل ب والفنا  واقطل اآل ا ▪
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قطب علوم
الرياضيات 

اءوالفيزياء والكيمي

التمريالالالالالالالالالالف بماضالالالالالالالالالالاع البحالالالالالالالالالالا وإبالالالالالالالالالالراس : املقدمععععععععععة
بحالاث أ ميتن، تحديد  ياق البحالا و  قتالن باأل 

يتن ال الالالالاب ة، تحديالالالالد أ دااالالالالن األ ا الالالالية، تشالالالالكال
ت نياتالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن /البحالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا واملنهجيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة املمتمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد 

تخميناا أولية   / وأ واتن،ارضياا البحا

يالالالالالالالالالظ تحي: املنطلقعععععععععات النظريعععععععععة
، النتالالالالالالالالالالالالائج والتوالالالالالالالالالالالالارب املنوالالالالالالالالالالالالالز 
ل  األجالالالالرأ  والتطبيالالالالق، م ارنالالالالة بالالالال

درا اانتائج ال

آفعععععععععععععاق البحعععععععععععععث  : خالصعععععععععععععات و
خ صالالالالالالالة  امالالالالالالالة لنتالالالالالالالاج البحالالالالالالالا، 
ت الالالالالالالالالالالالالديم أجابالالالالالالالالالالالالالة  لالالالالالالالالالالالالالى أ الالالالالالالالالالالالالئية 
البحالالالالالالالالالالالا، اإلشالالالالالالالالالالالار  تلالالالالالالالالالالالى حالالالالالالالالالالالدو  

البحا   

 

 

 

قطب العلوم 
اإلنسانية 

واإلجتماعية

أ ميالالالالالالالالالالالالالة البحالالالالالالالالالالالالا و الالالالالالالالالالالالالياقنوتضالالالالالالالالالالالالم : املقدمععععععععععععة
أ دااالالالالالالالالالالالالالالالالن األ ا الالالالالالالالالالالالالالالالية، اإلشالالالالالالالالالالالالالالالالكالية الناظمالالالالالالالالالالالالالالالالة و 

، يالالالالالالالالالالالالالالةليمااضالالالالالالالالالالالالالاليع البحثيالالالالالالالالالالالالالالة، املفالالالالالالالالالالالالالالا يم املفتاح
الفرضالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالياا، منهجيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة البحالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا وأ واتالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن، 
صالالالالالالماباا البحالالالالالالا وحالالالالالالدو ه، تصالالالالالالميم ملخالالالالالالص

.ألجزاء البحا األبااب، :أجزاء البحث
الفصال، املحاور، 
.املباحا، املطالل

الخاتمة العامة

افيا البيبليوغر

قائمة املحتويات

املالحق
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قطب العلوم 
الشرعية

ي و ا ما يدخظ ف: الضابط التعبدي
نطاق أخ قياا البحا المي.  
ا، كممة ك بل  جميع التخصصا
، وما يرتبا باإلخ ص في الممظ
والن ح اين، تح ي ا لي صد 
المبا ي، كمتفر  لدى الميا  

.المر ية

الحرص  لى قيمة :الضابط اإلشكالي
البحا يكا  بالحرص  لى أ مية 
اإلشكال المي. ، ا  وجا  ألطروحة 

ت  اإلشكال . جيد  بدو  تشكال جيد
الذي ال ينبع من الماائق الميمية 

.الح ي ية  ا تشكال و . 

ا  لى الباحا ت : الضابط الشمولي
ره ا تطاع أ  يؤ س تشكالن، أ  يؤط

مية في ضمن رؤية شمالية مل ل تن المي
بممنى أ  يؤ س. الدرا ة والبحا
ل   بهدف ضبا م . لنف ن ممرو ا 

ا الباحا ضمن نفس املمروع، وضب
صنا ة الممظ تلى  رجة اإلت ا  

.واإلح ا 

ي تتحد  ف: ضابط األولويات
:ث ث مراحظ

:  املرحية التح ي ية-

:املرحية الفهمية-

:  املرحية الة كيبية-

اقعيةضابط  ا : الو
بمد اختيار –امل ؤول 
 ن  ميية االنواس-اإلشكال

واال تنتاج  لى الاجن 
و ا ما يدخظ في . األكمظ

نطاق حدو  البحا كممة ك
.بل  جميع التخصصاا

:الضابط املنهجي
هجي ا تحضار الضابا املن
ل في  ميية اختيار اإلشكا
ابة يفيد في تح ن اال تو
.لضابا األولاياا

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قطل اآل اب 
والفنا  
واإلبداع

يطرا اين الباحا : ت ديم
اإلشكال، أو ال ضية،أو ال ا ر  
الت  تتم ممالجتها في األطروحة

 ناصر البحا : قائمة املحتاياا
واصالن وحاوره مرتبة ومرقمة ح ل 
باملااضماا املتمارف  ييها في  ذا البا

األشكال، والجداول، : قاائم
(ت  وجدا)واملختصراا، الخ 

اإلشكال، أو ال ضية أو : م دمة البحا
ال ا ر  املطروحة وما يرتبا بها من 
تاضيحاا حال املة  أو املكا  ماضاع

نص، كتاب، صحف، )الدرا ة 
(أشرطة، لاحاا انية، الخ

الن رية أو ...: الثالا/الثاني/الفصظ األول 
ي امل اربة أو أ واا ال راء  والتحييظ املمتمد  ف

ممالجة املاضاع، أو تحييظ ال ا ر ، أو  را ة 
ه، أو وتفنير املاضاع تلى  ناصر . املكا  املمن 

...(الزما ، املكا : مث )قضاياه، األ ا ية 

التذكل  باإلشكال املطروا، أو : خاتمة
ال ضية أو ال ا ر  املمالجة، وإبراس أ م 

. النتائج الت  تم التاصظ تليها

املراجع المربية واألجنبية: قائمة املراجع
اا مرتبة ألفبائيا، ومصنفة طب ا ملااضم
.النمر املممال بها في كتابة األطاريمل

ملخص: يلخص 
 محتاى البحا

م حق: نصاص، أو 
 وثائق، أو صارووو
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قطل اآل اب 
والفنا  
واإلبداع

يطرا اين الباحا : ت ديم
اإلشكال، أو ال ضية،أو ال ا ر  
الت  تتم ممالجتها في األطروحة

 ناصر البحا : قائمة املحتاياا
واصالن وحاوره مرتبة ومرقمة ح ل 
باملااضماا املتمارف  ييها في  ذا البا

األشكال، والجداول، : قاائم
(ت  وجدا)واملختصراا، الخ 

اإلشكال، أو ال ضية أو : م دمة البحا
ال ا ر  املطروحة وما يرتبا بها من 
تاضيحاا حال املة  أو املكا  ماضاع

نص، كتاب، صحف، )الدرا ة 
(أشرطة، لاحاا انية، الخ

الن رية أو ...: الثالا/الثاني/الفصظ األول 
ي امل اربة أو أ واا ال راء  والتحييظ املمتمد  ف

ممالجة املاضاع، أو تحييظ ال ا ر ، أو  را ة 
ه، أو وتفنير املاضاع تلى  ناصر . املكا  املمن 

...(الزما ، املكا : مث )قضاياه، األ ا ية 

التذكل  باإلشكال املطروا، أو : خاتمة
ال ضية أو ال ا ر  املمالجة، وإبراس أ م 

. النتائج الت  تم التاصظ تليها

املراجع المربية واألجنبية: قائمة املراجع
اا مرتبة ألفبائيا، ومصنفة طب ا ملااضم
.النمر املممال بها في كتابة األطاريمل

ملخص: يلخص 
 محتاى البحا

م حق: نصاص، أو 
 وثائق، أو صارووو
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 4ملحق رقم 
 مقتطفات من دفاتر الضوابط البيداغوجية 
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 5ملحق رقم 
 استخدام قواعد املعطيات العلمية 

يممظ قاا د املمطياا الميمية  لى توميع الدرا اا واألبحاث الميمية  

واملفهر ةو   واملحنمة  املتخصصة  الميمية  املج ا  مختيف  في  املنمار  

تلى  الالاج  والتخصصاا  امل تاياا  مختيف  من  الباحثل   ليطيبة  ويمنن 

التخصصاا، ومن   واملتمد    منها  املتخصصة  الببييا رااية  ال اا د   ذه 

  ذه ال اا د نار  ما يلي:  ضمن

 العلوم اإلنسانية واالجتماعية: -

https://www.cairn.info/  
https://www.erudit.org/fr/  
http://www.persee.fr   
https://journals.openedition.org/   

 الطب:  -

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/   
http://www.freemedicaljournals.com   
 

 العلوم، العلوم التكنولوجية، الطب:  -

https://link.springer.com  
 

 البيولوجيا /الطب:  -

http://www.bioline.org.br/journals 
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 5ملحق رقم 
 استخدام قواعد املعطيات العلمية 

يممظ قاا د املمطياا الميمية  لى توميع الدرا اا واألبحاث الميمية  

واملفهر ةو   واملحنمة  املتخصصة  الميمية  املج ا  مختيف  في  املنمار  

تلى  الالاج  والتخصصاا  امل تاياا  مختيف  من  الباحثل   ليطيبة  ويمنن 

التخصصاا، ومن   واملتمد    منها  املتخصصة  الببييا رااية  ال اا د   ذه 

  ذه ال اا د نار  ما يلي:  ضمن

 العلوم اإلنسانية واالجتماعية: -

https://www.cairn.info/  
https://www.erudit.org/fr/  
http://www.persee.fr   
https://journals.openedition.org/   

 الطب:  -

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/   
http://www.freemedicaljournals.com   
 

 العلوم، العلوم التكنولوجية، الطب:  -

https://link.springer.com  
 

 البيولوجيا /الطب:  -

http://www.bioline.org.br/journals 
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 البيئة / البيولوجيا:  -

https://bioone.org 
 الهندسة:   -

https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp     
 الرياضيات:  -

https://mathscinet.ams.org/mathscinet   
 التربية: -

www.shamaa.org 
https://eric.ed.gov/ 

 االعالميات:  -

https://citeseerx.ist.psu.edu   
 متعدد التخصصات:   -

https://www.sciencedirect.com/#social-sciences-and-
humanities   
https://journals.sagepub.com/  
https://www.harmatheque.com/  
https://www.scopus.com  
https://www.jstor.org/   
https://www.cambridge.org/core/what-we-publish 
https://www.doaj.org   
https://hal.archives-ouvertes.fr   
https://www.who.int/hinari/en/   
https://scholar.google.fr  
 
 
 
 
 

 

 

 

 مالحظة:   •

قاا د    من  توميمها  تم  الت   الميمية  واألبحاث  والدرا اا  املراجع  لتن يم 

املمطياا المييمة، ي تح ن اال تما   لى بمض الب امج املجانية والت  ي ا د  

برنامج   ومن ضمنها  ليببييا راايا  أاضظ  ا ذثمار  يمنن    ZOTERO لى  والذي 

  /https://www.zotero.orgتحميين موانا من املاقع االلنة وني التالي: 
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 6ملحق رقم 
 املفاهيم املفتاحية لإلطار املرجعي

 

Research Degree Recherche Diplômante,  البحث االشهادي 
Research design    Ingénierie de la recherche هندسة البحث 
Assessing research degrees Evaluation de la recherche diplômante تقييم البحث االشهادي 
Abstract Abstract مقتضب البحث 
Problem statement Problématique  االشكالية 
Hypothesis Hypothèse الفرضية 
Research questions Questions de recherche  أسئلة البحث 
Research methodology Méthodologie de recherche منهجية البحث 
Research process Processus de recherche عملية البحث 
Standards, Norms Standards, normes املعايير 
Indicators Indicateurs  املؤشرات 
Value added research Contribution  Valeur ajoutée de la recherche  املضافة للبحثالقيمة 
Research community Communauté des chercheurs مجتمع البحث 
Research ethics Ethique de la recherche أخالقيات البحث 
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