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أهم النــــقاط 

ماذا قبل؟؟؟•

محركات البحث•

مصادر البيانات•

الدراسة البحثية•

روابط هامة•

2

ايمان جمال الدين محمد. دكتابة الدراسة البحثية                                                                                                        



ماذا قبل؟؟؟؟

(تم تبليغك من اساتذتك بعناوين البحوث)تحديد موضوع البحث او المشكلة •

ج كلمات استخر)ومحدداتها العنوان في شكل مشكلة وحدد مسبباتها أو متغيراتها استخدم صيغ •

(key wordsمفتاحية للبحث على المحركات 

(يمكن استخدام الخرائط الذهنية )الموضوع حدد خطة البحث أو عناصر •

.البحث والبياناتمصادر وأهم عن المراجع البحث •
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محركات البحث

ekb.egبنك المعرفة •

•Google.com

•pdf drive 
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ekb.egالمعرفةبنك 
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ekb.egالمعرفةبنك 
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PDF DRIVE 

• https://www.pdfdrive.com/category/3

.في المرات التاليةSign Inثم تدخل  االيميلألول مرة ويطلب    Sign Upتحتاج تعمل •
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https://www.pdfdrive.com/category/6


google.com

key wordsحول عنوان البحث لكلمات مفتاحية •

ابحث باستخدام الكلمات •

pdfممكن تحدد شكل الملف  مثال •
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أهم النقاط لكتابة البحث 
INTRODUCTIONالمقدمة  

ويحدد حجمها( مشكلة البحث)شرح الموضوع•

واألطراف المتأثرة والمؤثرة بالمشكلة ويستعان باألرقام ( البحث)اهمية الموضوع •

واالحصائيات

هاالدراسات السابقة وهى كتابات في نفس المشكلة ومجرد ما توصلت إليه ويعلق علي•

اذكر مثال و( تحليلىوصفى )التي تم استخدامها في البحث العلمية منهج البحث المناهج •

البيانات مصادر 

هدف البحث وخطة البحث•
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أهم النقاط لكتابة البحث 
INTRODUCTIONالمقدمة  

ابدأ بكتابة المشكلة•

ثم األهمية•

الدراسات السابقة •

ومصادر البيانات ( ، وصفى ، مقارنتحليلى)منهج البحث •

(تحديد ، مقارنة ، تحليل)هدف البحث او معالجة  المشكلة •

خطة البحث  •
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أهم النقاط لكتابة البحث

المقدمة •

المناقشة•

الخالصة•

المراجع•
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أهم النقاط لكتابة البحث
DISCUSSIONالمناقشة 

وممكن توضع فرضية اهتم بتعريف المشكلة وتعريف المصطلحات المرتبطة بها•

.معينة، أو سؤال

، ، معدل نموقومىدخل )من السؤال كون أسئلة فرعية وحدد متغيرات المشكلة •

(الخ......ربحية الشركة، السعر 

والتي يمكن استخدام الخرائط الذهنية لتحديد العناصر وصياغتها في خطة البحث•

تحقق الهدف منه
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أهم النقاط لكتابة البحث
DISCUSSIONالمناقشة 

لمصدر يتم االستعانة بالجداول حيث يذكر العنوان للجدول واسفل الجدول يوضح ا•

.وترقم الجداول

اسفلها يتم االستعانة بالرسوم البيانية أو االشكال التوضيحية ويذكر العنوان•

.وترقم أيضا

.ال تضع جدول او رسوم دون التعليق عليها وتوضيح مكوناتها•
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أهم النقاط لكتابة البحث
DISCUSSIONالمناقشة 

.وتقراهاالبحث التي حصلت عليها وحدد النقاط المفيدة في الكتب لكل تقرا الفهارس •

.ستعنت بهاالتي االفقرات اكتب من النقاط المتعلقة بالبحث وال تنسي كتابة التوثيق لتتبع •

رتيب واعد قراءة االجزاء المفيدة لتالموضوع اكتب عناصر البحث بعد تكوين فكرة جيدة عن •

.سياق العناصر التي تم تحديدها

(.فصول ومباحث وعناوين فرعية)في سياق هدف البحث اعد الصياغة كخطة البحث •
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أهم النقاط لكتابة البحث

المقدمة •

المناقشة•

الخالصة•

المراجع•
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أهم النقاط لكتابة البحث
CONCLUSIONالخالصة والنتائج 

.اكد على ما تم ذكره في المقدمة كهدف البحث والبد من ان يتم تحقيقه في البحث•

.ية باختصاريذكراهم ما توصلت له بعد المناقشة واالستعانة بالبيانات واألساليب التحليل•

البد ان تكون الخالصة مرتبطة بكل جزء من المناقشة، وإذا كان هناك تعارض آراء •

يحدد الباحث ما يعزز رأيه من حجج بالدراسات المتعلقة والمراجع

إذا كانت هناك نقاط لم يغطها البحث ممكن ذكر انها مناطق جديدة جديرة بالبحث •

.  والدراسة
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أهم النقاط لكتابة البحث

المقدمة •

المناقشة•

الخالصة•

المراجع•
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REFERENCESالمراجعتوثيق 

(:مع ذكر المرجع كامال بآخر البحث)المتن ووفقا لنظام هارفارد داخل •

Smith (2010)وسنة النشر ( اسم العائلة)لكاتب واحد يذكر آخر اسم له •

 Smith and Jones (2010)وسنة النشر ( اسم العائلة)أو لكاتبين اثنين يذكر آخر اسم لهما •

 Smith, Michael, and Jones (2010)ألكثر من مؤلف اما •

Smith et al (2015)ولو تكرر االستشهاد بالمرجع في البحث  •
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REFERENCESالمراجعتوثيق 

:بآخر البحث•

ابجدىيتم الترتيب الدورياتوكذلك للكتب •

• Acemoglu, D., Johnson, S., Robinson, J., 2005. Institutions as the fundamental cause of long-run growth. In: Aghion, P., 

Durlauf, S. (Eds.), Handbook of Economic Growth, vol. 1A. Elsevier, Amsterdam, Netherlands, pp. 385–472.

• Aleksynska, M., Havrylchyk, O., 2013. FDI from the south: the role of institutional distance and natural resources. 

Euro. Journal of Political Economy 29, 38–53.

فحات من وتاريخ النشر ثم عنوان البحث والطبعة ثم المجلة ثم الناشر ويذكر الص( ابدأ باسم العائلة)الحظ انه يتم ذكر اسم المؤلف •

. ترتب المراجع هنا أبجديا وبتكرار المؤلف يؤخذ األحدث فاألقدم. البداية للنهاية
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REFERENCESالمراجعتوثيق 

:بآخر البحث•
:أما النشرات 

Arab Monetary Fund. (2013) ‘Joint Arab Economic Report’, Abu Dhabi, United Arab Emirates.

الروابط
Cable News Network (2012, September 14). Seven ways mobile phones

have changed lives in Africa. Retrieved from: 

<http://www.cnn.com/2012/09/13/world/africa/mobile-phones-change-africa/>.

World Bank (n.d.). Worldwide governance indicators. Retrieved from:

<http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home>.

ترتب المراجع الكتب أوال ثم الدوريات والمقاالت ثم التقارير والروابط االلكترونية
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REFERENCESالمراجعتوثيق 

توجد عدة طرق  باللغة العربية ابسطها•

.الصفحة-الجزء –سنة النشر -دار النشر -مكان النشر -اسم المرجع -اسم المؤلف : مؤلفالكتاب 

-الجزء –سنة النشر -دار النشر -مكان النشر -اسم المترجم -اسم المرجع -اسم المؤلف : إذا كان الكتاب مترجًما

.الصفحة

.الصفحة-تاريخ الصدور -رقم العدد الخاص بالمجلد -عنوان المجلة -عنوان المقالة -اسم المؤلف : مجلة علمية

.الصفحة-تاريخ صدورها -اسم الصحيفة -عنوان المقال -اسم الكاتب : صحيفة

الموقع اسم الكاتب، اسم المقال، اسم : موقع إلكتروني

السنة-الشهر –اليوم –تاريخ االطالع  
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REFERENCESالمراجعتوثيق 

ذكر وي"  -------"من اي مكان يوضع الجزء المنقول بين عالمات التنصيص ( فقرات)إذا تم نقل فقرة•

.المراجعباقىالمؤلف وسنة النشر مع توثيق المرجع آخر البحث مع 

ستعين به لكن لو احتاج الباحث االستعانة بجزء كبير ال يمكن نقله بل يكتب ما يفهمه من المرجع او ما ي•

ل اشارة أي تشرح الفكرة وفي اخر الفقرة يتم عم. ويذكر المؤلف أيضا ويوثق المرجع باآلخرباسلوبه

(ال يجب االفراط في نقل األفكار بقدر اننا نستشهد على كالمنا من مرجعيات سابقة. )للمرجع
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بعد االنتهاء من الكتابة

البيانات كل المراجع والدوريات ومصادر راجع •

الثة سطرين ث)اال في حدود ضيقة الحرفىثم تتم مطابقتهم مع متن البحث وال تلجأ للنقل •

(ووضعهم بين عالمات النصيص

.اعد الصياغة واشرح الفكرة فقط واربط األفكار بشكل متسلسل ومهد للنقطة التالية•

24

ايمان جمال الدين محمد. دكتابة الدراسة البحثية                                                                                                        



هامةروابط 

الجرامرلمراجعة 

• https://chrome.google.com/webstore/detail/grammarly-for-chrome/kbfnbcaeplbcioakkpcpgfkobkghlhen?hl=en

• https://spinbot.info/ صياغة الجملالعادة

• http://www.computer-wd.com/2019/04/4-text-translator-software-for-windows.html الترجمةلتطبيقات 

• https://www.youtube.com/watch?v=teeEnj9KSBI كتابة البحث نفسه باستخدام المراجع

• https://www.youtube.com/watch?v=Tmz7fYYu64w كيف نعمل إعادة صياغة 
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http://www.computer-wd.com/2019/04/4-text-translator-software-for-windows.html
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مراجع 

مكتبة نور•

•https://www.noor-book.com/

https://sci-hub.ar.nfكتب باللغة العربية   •
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مصادر بيانات

وزارة المالية•

• http://www.mof.gov.eg/Arabic/esdarate/Pages/%D9%83%D8%AA%D8%A8%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D

9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA.aspx

https://www.cbe.org.eg/ar/Auctions/Pages/default.aspxالمركزىالبنك •

واالحصاء                                 للتعبئة العامة المركزىالجهاز •

https://www.capmas.gov.eg/

• World Economic Outlook (April 2020)

• https://www.worldbank.org/en/country/egypt

• https://data.worldbank.org/country/egypt-arab-rep
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http://www.mof.gov.eg/Arabic/esdarate/Pages/%D9%83%D8%AA%D8%A8 %D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9 %D9%88%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA.aspx
https://www.cbe.org.eg/ar/Auctions/Pages/default.aspx
https://www.capmas.gov.eg/
https://www.imf.org/external/datamapper/datasets/WEO
https://www.worldbank.org/en/country/egypt
https://data.worldbank.org/country/egypt-arab-rep


الخالصة

أنت من سيكتب البحث

28

ايمان جمال الدين محمد. دكتابة الدراسة البحثية                                                                                                        



للتواصل

https://www.facebook.com/eman.gamal.1272

emanhassan@com.dmu.edu.eg
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