
الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعيةا

مركز بحوث حمص



.(الماجستير/الدكتوراه)الجامعيةالرسائلملخص❑
.(املةكالورقةتقديمبدونوعادة)العلميةللمؤتمراتيقدمملخص❑
.العلمية(األوراق)للدراساتيقدمملخص❑
بته،كتافيمختلفةطريقةإلىيحتاجالملخصاتهذهمننوعكل❑

تحتويأنيجبلذاالملخصات،فيمشتركةعواملهناكولكن
:التاليةالنقاطعلى

.هدف البحث❑
.طريقة البحث❑
.أهم النتائج❑
.االستنتاجات المهمة❑
(.إن وجدت)التوصيات ❑



لخصالميأخذوقدأكثر،بتفاصيلالملخصاتهذهتتميز
هذاوصفحاتثالثإلىيصلوقدواحدة،صفحةمنأكثر
فيعةالجامتتبعهالذياألسلوبعلىكبيربشكليعتمد
.العلميةالرسالةكتابة

قةطريعنأكثرتفاصيلالملخصاتهذهفييكتبعادة
فكرةييعطبحيثواالستنتاجاتالنتائجومنهجها،الدراسة،
.وأهميتهاالدراسةطبيعةحولموسعة



ركيز،والتالكتابةفيأكثربراعةالملخصاتهذهتتطلب

ةأهميتقديرفيالملخصعلىيعتمدونالمحكمينألن

أولهاقبويترتبوبالتاليالعلميةجودتهاومدىالدراسة
:اليةالتبالجوانباالهتماميجبوعليهالمؤتمر،فيعدمه

اوربمحوعالقته(البحثسؤال)البحثفرضيةوضوح
.المؤتمر



العلميةوالدقةالدراسةمنهجوضوح.

أوضيفتأنيمكنوالتيوالمثيرةالمهمةللنتائجاستعراض
.المؤتمرمحاورتدعم

ديمتقحالفي)تكتمللمالتيالجوانببعضتوضيح
ائجالنتحولتوقعاتوإعطاء(الدراسةانتهاءقبلالملخص

لمؤتمراأثناءتقدمهمايكونالحتىتستحدثأنيمكنالتي
.الملخصفيقدمتهعمامختلفا  



 موضوع البحث مكرر وقد تمت دراسته

.سابقا  بما فيه الكفاية

امة ال يحتوي الملخص على معلومات كافية، أو معلومات ه
.تتعلق بموضوع الدراسة

ال توجد أرقام ونسب مئوية في الملخص.

الكثير من األرقام والقليل جدا  من الكالم.

  الملخص قصير جدا.



قةالطريعنتختلفبطريقةالملخصكتابةتمت

.المطلوبة

والمطبعيةاإلمالئيةباألخطاءيكتظالملخص.

فياهمتسالتيالتعابيربعضعلىيحتويالملخص
.الملخصرفض

رةالمختصالمفرداتمنالعديدعلىيحتويالملخص
.المعلوماتمنوالكثير

التواليعلىمصطلحاستخداممناإلكثار.



الدراساتلهذهالملخصكتابةأهميةمنبالرغم

ةكاملالورقةلديهمالمحكمينأنإالسليمبشكل

يةالعلمالجودةعلىالحكميستطيعونوبالتالي

ميةالعلالمجالتاهتمتوحديثا  .(الدراسة)للورقة

لتيواالدراسةلملخصالرئيسةالنقاطتحديدفي
:التاليفيإنجازهايمكن



مقدمة                    / خلفيةBackground /Introduction

أهداف الدراسة                                 / هدفObjectives

                                                تصميم العينةDesign

أدوات الدراسة                    / المقياس  المستخدمةMethods

                                                         النتائجResult

                                          االستنتاجاتconclusion





البحثموضوععندقيقا  تعبيرا  العنوانيعبرأن.
ممال  طويال  والمخال  قصيراالعنوانيكونالأن.
هلةوالسوالسليمةالبسيطةالعلميةباللغةألفاظهتختارأن.
خياليةأومجازيةليستبسيطةعلميةالصياغةتكونأن.
معنىمنأكثرتحتملمصطلحاتعلىالعنوانيحتويالأن،

.الموضوعوأهميةالبحثإشكاليةالعنوانيعكس
تعبيراليمكنالحدا  االبتكارمنبلغقدالبحثموضوعكانإذا

بهدفالرئيسيالعنوانتحتفرعيعنوانإضافةيلزمبدقة،عنه
يفيتوافرأنويجبالبحث،ومضمونالباحثمقصدتوضيح
.سيالرئيالعنوانفيتوافرهاالواجبالشروطالفرعيالعنوان



:هناك غرضان أساسيان من كتابة مقدمة البحث هما
 الباحثين اآلخرين/جذب اهتمام القراء

إخبارهم عما يتوقعونه من البحث.

وهناك أربعة عناصر أساسية يحب أن تتوافر في 
:المقدمة

خلفية حول فرضية البحث ❖

الدراسات السابقة❖

المشكالت المرتبطة بالموضوع المراد بحثه❖

هدف البحث❖



رالعناصهذهمنعنصركلعنكاملةفقرةتكتبأناستطعتلو

األوراقحالةفي)المقدمةمناألدنىالحداستوفيتقدتكونبهذافأنت

وحةألطرالمقدمةكتابةحالةفيأما،(العلميةالمجالتفيالبحثية

كلمنبةالكتاتتوسعأنيجبالحالةهذهففيالدكتوراهأوالماجستير

من%20عنالمقدمةحجميزيدأاليفضلوغالبا  كبيربشكلعنصر

.الجامعيةالرسالةحجم



ويكونالمجتمعمعالممنمعلمةحولمعينتخمينأوإدعاءعنعبارةهو
:الفروضمننوعينهناك...التخمينأواالدعاءهذاصحةاختبارالمطلوب

العدمفرض(null hypothesis)بالرمزلهويرمزHoفيويصاغ

يودماوهوتغيروجودعدمأوعالقةوجودعدمأوفرقوجودعدمصورة

.ضدهيثبتأنالباحث

H1:البديلالفرض(alternative hypothesis)بالرمزلهويرمزH1

أي،صحيحغيرالعدمفرضكانإذاصحيحا  يكونأنيجبالذيالفرضوهو

.األحوالمنكثيرفيبهويوصيصحته،إثباتالباحثيريدماهو



استعرض الدراسات الحديثة النشر قد اإلمكان.

عربية الترتيب في االستعراض من الدراسات العالمية ثم ال
.فالمحلية إن وجدت في حالة دراسات المقارنة( إن وجدت)

ثاستخدم الدراسات التي ترتبط مباشرة بموضوع البح.

ة ارجع للبحث في الدراسات خالل العشر سنوات الماضي

وع واختر الدراسات التي تتوافق أو تركز على نفس موض
.البحث نفسه

اول أن ال تعتمد على قراءة الملخص للدراسات السابقة، بل ح

كذلك العديد تقرأ البحث كامال ، ألنه سيعطيك تفاصيل أكثر، و
.من األسباب والعوامل التي تفسر نتائج البحث



أنحاولبحثك،موضوعفيبحوثوجودعدمحالفي
.أكثرأومبررا  تعطي

والالدراساتهذهفيوالمثيرةالمهمةالمواضيعاستعرض

.متكررةلجوانبسردا  تعطي

لماذاللقارئتشرحأنيجبالسابقةالبحوثاستعراضبعد

فيالنقصأوجههيماحددالبحث،هذاباجراءقمت

علىثكبحسيضيفهاالتياإلضافةهيماأوالسابقةالدراسات
:السابقةالدراسات

القياسفيجديدةطريقةاستخدم.

قبلمنتستخدملممنهجيةاستخدم.

المنطقةفيالبحوثهذهمثلإجراءعدم.



:اإلضافة التي يقدمها البحث
مهاسيقدالتياإلضافةأوالمعلوماتبأهميةالمقدمةتختمأنحاول

ألنهدمة،المقفيبمكاناألهميةمنالجزءهذاويعتبرللمشكلة،بحثك
.بحثكأهميةعنللقارئفكرةسيعطي





.التجربةتصميم❖

.والموقعالعلميةللمادةوصف❖

القياس؟فياستخدمتماذا❖

(االحصائيالتحليل)المعلومات؟بتحليلقمتكيف❖

احبصبأنالقارئتشعرالتيهيالناجحةالبحثطريقةإن

ريقةطبينكبيرترابطوهناكمجاله،فيمتخصصالبحث

يكونأنجبيالنتائجفيتكتبهماكلفمثالوالنتائج،البحث

شيءشرحتمإذاوبالمقابلالبحثطريقةفيشرحهتمقد
.بالنتائجيوصفأنيجبالبحث،طريقةفيما



نوععلىاطالععلىالبدايةمنذالباحثيكونأنيجب➢

البحث،ياتفرضعلىمبنيا  يكونبحيثيريدهالذيالتحليل

ا  ضعيفأوكاف  غيراالحصائيالتحليليكونماوعادة
:بسبب

.االحصائيالتحليلبطرائقالباحثجهل➢

.الحيويباإلحصاءالباحثخلفيةضعف➢

.الباحثعندالبحثفرضيةوضوحعدم➢

.صائياالحالتحليلفيالخبرةقليليأشخاصعلىاالعتماد➢



ماضي: الملخص.
حاضر: المقدمة.
ماضي: دراسات سابقة.
ماضي: منهجية وطريقة البحث العلمي.
يانيةالنتائج ماضي عند كتابة النتائج وحاضر عند وصف األشكال الب.
ماضي مناقشة النتائج حاضر، وعند مناقشة مدى العالقة بين متغيرين، و

عند تلخيص النتائج
 الخاتمة مزيج من الماضي والمستقبل
 (.لمستقب)ونصائح لدراسات أخرى ( ماضي)مناقشة الدراسات السابقة



أماكنمنوالعديدالعلميةللكتابةاألساسيةالمصادرأغلبتميل

أمامجالالمإلفساحوذلكالمناقشةعنالنتائجفصلإلىالنشر

وتأخيرقديمتحدوثلتالفيمتسلسلبشكلنتائجهليدرجالباحث

نتيجةقشةمنافييسترسلونالكتاببعضألنالفقرة،متنفي

علىطفقالنتيجةلتلكمخصصوكأنهالبحثيجعلممامعينة

ىاألخرالنتائجعرضيجعلمماأخرى،نتائجوجودمنالرغم

يراتتفسإلىالنتائجتلكافتقرتإذاخاصةمختلفبشكل

ماا  غالبالفصلإنكماالسابقة،النتيجةمعحدثلمامماثلة
.لنتائجلالعارضةوالجداولالمتنبينالتناسقمننوعايضفي



تائجه على الباحث وقبل أن يكتب فقرة النتائج والمناقشة أن يعمل مراجعة شاملة لن

مله وجميع المصادر ذات العالقة بالعمل المطروح لتكون لديه فكرة واضحة عن موقع ع

: ىونتائجه ضمن التخصص، كما تساعده في  ضخ الفكرة على الورق ككتابة أول
..(First Draft)

على الباحث وهو يقرأ الفقرة أن يبحث عن أجوبة واضحة لألسئلة التالية:

... (Key result)ما هي أهم نتيجة في العمل التي تمثل المفتاح❑

.ما هي النتائج األخرى التي يتحتم ذكرها في المتن❑

.جدول أم شكل ..تحديد نهائي لطريقة عرض النتائج❑

ما هي المصادر التي ستسند النتائج سلب ا أو إيجابا  ❑

.هل هناك نتائج سلبية في العمل❑

اصة طريقة على الباحث أن يحدد مكان النشر حتى تكون كتابته وفقا  للنظام المتبع وخ❑

اول مع اإلشارة للمصادر فقد تكون رقمية وقد تكون اسمية، وقد يتطلب أن تكون الجد
.أو تكون الجداول في نهاية الفقرةسياق الذكر،

...أن تتصف فقرة النتائج والمناقشة بالبساطة والوضوح ❑



العزلةاستخدامسببA5الفطرمنTrichoderma harizianumعلى

أوجودوعنالنظربغضالصويالفولالبيولوجيةالكتلةفيمعنويةزيادةالبذور

Japonicumالبكترياغياب Rhizobium(1)جدول:

الية ألي كتبت هذه الجملة بحرفية جيدة من خالل المعلومات االستداللية الت
:قارئ

لماضي ابتدأ الجملة بفعل ماضي كدليل على إن التجربة قد أقيمت في ا
.وهي صيغة األفعال التي تذكر في النتائج

تشير الفقرة إلى نتائج استخدام عزلة محددة من الفطر اإلحيائي
ترايكودرما

يعكس الكالم عن الفعل التحفيزي للفطر ترايكودرما.

يدل على  إجراء تحليل إحصائي "معنوية"ورود كلمة

نها أسماء كتبت أسماء الكائنات المجهرية  الفطر والبكتريا بأحرف مائلة أل
.التينية

 لمشاهدة بقية النتائج، ولتأكيد كالمه( 1)هناك إشارة إلى جدول..



:قد يكتب البعض الفقرة السابقة على النحو التالي

أبةواغلفةة مةن مختتراكيةزبأربعةة  الصوياتشير نتائج تغليف بذور فول 
Trichodermaمن الفطرA5العزلة  harizianum

ن إلى حصول زيادة كبيرة وبفروق معنوية عة1المعروضة في الجدول 
فةي كةل مةن وزنةي الرطةب والجةاف للكتلةة (الشةاهد (معاملةة المقارنةة

وبةةدون وجةةود الصةةويامةةن فةةول  ....البيولوجيةةة لمحصةةول  الصةةنف

، سةةواء األربعةةةالتراكيةةزفةةروق معنويةةة فةةي أوزان الكتلةةة البيولوجيةةة 
Rhizobiumبوجةود البكتريةا المثبتةة للنيتةروجين   japonicum

.أو عدم وجودها في التربة



فعلبالفقرةبدأتفقد،النهائيةالنتيجةيخدمالترهلوجود

لعدمةاألربعالتراكيزلسردمبرريوجدالكما(تشير)مضارع
الزيادةبأنلذكرمبرراتأيتوجدالكما..النتيجةعلىتأثيرها

نكإوبمامعروفة،ضمنياألنهاوالمقارنةالمعاملةبينحصلت

كرلذمبرريوجدفال،الصويافولمنواحدصنفمعتتعامل

فيالمستخدمالوحيدالصنفألنهالنتيجة،فيالصنفاسم
مثبتةالبكتريا،بأنلذكرمبرراتتوجدوالكما..الدراسة

.عامةمعلومةفهيللنيتروجين

إالالثانية،الفقرةحجممن%30حدودشكلتوإناألولىفالفقرة

.والداللةوالوضوحبالبساطةاتسمتإنها



قدقراءقبلمناستيعابهايتمبحيثكافيبتفصيلالعملنتائجاستعراض
.بحثالكاتبمثلالمطروقبالموضوعطويلباعلهمليسأغلبهميكون

المفصليةالنتائجذكربلالجدولفيالمعروضةالنتائججميعسردتجنب

وفسوكبيرةصغيرةلكلالكاملالسردألنالدراسةجوهرتعكسالتي
أرقاممتاهةفيأصبحفلقدالفرزمنتمكنهلنمتاهةفيالقارئيجعل

المعامالتومعالشاهدمعاملةومعكذاومعكذابينمعنويةوفروقات

الرئيسيةةالنتيجوقعسيخففالنتائجلكلالطويلالسردإنكما،األخرى
.النتائجزحمةفيلضياعها

نتكوأنعلىأشكالأوجداولفيموضوعةالنتائجتكونأنيفضل

لةكامجداولفيالعرضحسنيكونقدولذلكلمحتواهاشارحةالجداول

تقييمندعللكاتبشفيعأفضلالتجربةعنأساسيةمعلوماتعلىحاوية

بعدكالاألشأوالجداولرؤيةوالقراءاالمقيميينأغلبيفضلحيثالبحث
.والطرقالموادقراءةمناالنتهاء



لمزيدةالفقرمتنفيجدولهناكبأندائمايتذكرأنالكاتبعلى

عليهولذلك،التجربةلمساراتالتوضيحيةالمعلوماتمن
.لالجدوذلكمنأخذتنتيجةعنيتحدثعندماللجدولاإلشارة

أنيفضل..عديدةجداولفيموجودةنتائجعنالحديثعند

يجوزالحيثعدديا  متسلسلةجداولفيموجودةالنتائجتكون
حسبألهميتها3أو2جدولفينتائجعنالكاتبيتحدثأن

1لجدوفيثانويةنتائجعنليتحدثيستديرثم.تقديره



واضحوجيدبشكلللنتائجاإلحصائيالتحليليوظفأنالكاتبعلى
عند(LSD)معنويفرقأقلقيمةاستخداماقتصارخاللمنوبسيط

دنكاناختباراستخداميفضلبينماصنفينأومعاملتينبينالمقارنة

بأنبالذكرالجديرومنمعاملتينمنأكثروجودعند(DMRT)المتعدد

فيمعنويفرقأقلمندقةأكثردنكاناختبارولكنصحيحكالهما

.العديدةالمعامالت

بدونلالجدونتائجلكلمملسردوالمناقشةالنتائجفقرةتتضمنعندما
أواألصنافأوالمعامالتبينمعنويةفروقهناكبأنيكتبفقدتمييز

.النتائجفيجاءماهوذكرماإنمنالرغموعلىالوراثيةالتراكيب
للقارئتعنيالألنهاوذلكالنتائجفيلتكونمالئمةغيرالجملةهذهولكن

فروقالمعنوية،الفروقمنالكاتبيقصدماذايعرفالألنهشيءأي

فتختلبمثماألسوأ،هيوماالمعامالت،أفضلهيماماذا،عنمعنوية
.االختالفكميةأوحجموماالمعامالت،



ضمنتتأنيجبمفصولةأوالنتائجمعأكانتسواءالمناقشةفقرةفي
:التاليةاألمورالمناقشة

المقدمةفيذكرتالتيالفرضيةتدعمالعملنتيجةهل.

لهذاثلةالممااألعمالمنالغيرنتائجمعالنتائجتناسقمدىعلىالتأكيد
.أخرىظروفأوأخرىأماكنفيالعمل

السببذكرأوتفسيرإعطاءبدونمتوقعةالغيرالنتائجتركعدم.

توقعةمالغيرالنتائجتفسيرفيأخرىطرقعنالبحثللكاتبيمكن

للبحثالعاماإلطارمعالنتائجانسجاممدى.

هاأفرزتتساؤالتعنلإلجابةإضافيةدراساتإلجراءضرورةهناكهل
.النتائجبعض



 يتضمن عناصر الموضوع مرتبة حسب األبواب والفصول



 اعطاء كل فصل عنوان مالئم

ناول جانب واحد من جوانب الموضوعتكل فصل  ي

التوازن الكمي بين الفصول

ينتهي الفصل بخالصة قصيرة



هو نقل المعلومات ذات العالقة بموضوع البحث كما وردت في النص

األصلي



أنواع االقتباس

اقتباس غير مباشر اقتباس مباشر



معنى التوثيق أن تذكر مصدر المعلومات التي تذكرها في المتن



 غاية االنسان بدال من أن أن المادة ( 12، ص 1979) أبو زيد يؤكد

لذي ااالجتماعي تكون وسيلته ومن ثم أصبح االغتراب نوعا من الوباء 

.يهدد المجتمعات الحديثة

 قب في حالة االقتباس غير المباشر يقتصر على كتابة ل/ ملحوظة

.المؤلف وسنة النشر فقط



ثمومنوسيلتهتكونأنمنبدالاالنسانغايةالمادةأصبحتلقد

المجتمعاتيهددالذياالجتماعيالوباءمننوعااالغترابأصبح

.(12ص،1979،زيدأبو).الحديثة

 ( لقب المؤلف ، سنة النشر ، رقم الصفحة)



واحدلمؤلفكتاب
لنشرابلد.(غامقأسودبخط)الكتابعنوان.(التاريخ).األولاالسماألخير،االسم:

.النشردار
لمؤلفينكتاب

كتابالعنوان.(التاريخ).األولاالسماألخير،االسمثماألول؛االسماألخير،االسم
.النشردار:النشربلد.(غامقأسودبخط)

جمعيةأومنظمةتأليفمنكتاب
رالنشبلد.(الطبعةرقم).(غامقأسودبخط)الكتابعنوان.(التاريخ)المنظمة:

.الناشر
األولىالطبعةغيرطبعةفيكتاب

(عةالطب).(غامقأسودبخط)الكتابعنوان.(التاريخ).األولاالسماألخير،االسم
.النشردار:النشربلد

(4ط).األخرىباللغاتللناطقينالعربيةاللغةتعليم.(1982).غسانبادي
.للماليينالعلمدار:بيروت



كتاب من طبعة منقحة
(  عةالطب(. )بخط أسود غامق)عنوان الكتاب (. التاريخ. )االسم األخير، االسم األول

.دار النشر: بلد النشر
(  قحةطبعة من. )تعليم اللغة العربية للناطقين باللغات األخرى(.1982.)بادي غسان

.دار العلم للماليين:بيروت
مؤلف من عدة مجلدات

د  رقم المجلد عنوان المجل.عنوان الكتاب(. التاريخ. )االسم األخير، االسم األول
.دار النشر: بلد النشر( الطبعة(. )بخط أسود غامق)

رسالة علمية غير منشورة
مات معلو(. بخط أسود غامق)عنوان الرسالة (. التاريخ. )االسم األخير، االسم األول

.اسم النشر: الكلية. القسم. توضيحية
من مجلة علمية محكمة

د بخط أسو)المجلد . اسم المجلة. العنوان(. التاريخ. )االسم األخير، االسم األول
.الصفحات(.رقم العدد. )اسم النشر: الكلية. القسم(. غامق

عمل من سلسلة
اسم (. بخط أسود غامق)عنوان الكتاب (. التاريخ. )االسم األخير، االسم األول

.دار النشر: بلد النشر. السلسلة



عمل مترجم

ط بخ)عنوان الكتاب (. التاريخ. )االسم األخير، االسم األول
:  بلد النشر(. ترجمة االسم األول االسم األخير(. )أسود غامق
.دار النشر

بحث أو ورقة عمل في مؤتمر

 خط عنوان البحث ب(.)الشهر والسنة)االسم األخير، االسم األول
.مكان انعقاد المؤتمر. البلد. عنوان المؤتمر(.أسود غامق

توثيق المصادر االلكترونية

عنوان البحث (.السنة والشهر. )االسم األخير، االسم األول
مكان انعقاد . البلد. عنوان المؤتمر(. بخط أسود غامق)

ط على الراب(العام/الشهر/اليوم)بـتم الرجوع إليه . المؤتمر
(.يوضع الرابط كامال  )







صفحة 
عنوان 
البحث

االهداء

قائمة 
المحتويات

المقدمة

صفحات
المتن

الخاتمة

المراجع

المالحق









بهايتصلوماالمسودةفيالبحثمادةجمعمنالباحثينتهيأنبعد

ابةبكتيبدأواستنتاجاتوتفسيراتوآراءوملحوظاتتعليقاتمن

.النهائيشكلهفيالبحث



ما يكتب في 
الخاتمة

جابرز النتائ

أهم ملخص
التوصيات


