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 وراق البحث العلميةالشروط الخاصة أل

ُٖ األّساق الثحخ٘ح التٖ تمذم للْسشاخ ّالٌذّاخ ّالوؤتوشاخ ّالولتم٘اخ العلو٘ح التٖ تٌظوِاا الوؤسةاحو ّٗشا أ  اٖ 

 ، ها ٗلٖ:تمذماألّساق الثحخ٘ح التٖ 

ّٖ أ ا٘ص ّس ا٘ي،  :التّعريف والهدف - أ ا ُّٖ األّساق الثحخّ٘ح العلو٘ح التٖ تةتٌذ إلأ هِاذب تحخا ا هذٗاذ  ّّص إساِاه  تشا

ّٖ الوطشّقو ا  ٖ الوجال الوعش   ّ شٗذ 

ّٖ العلواٖ الوتْا اك  لِ٘ااو ّٗجاة :بنية الىرلة - ب أى تشاوص  ٌٗثغٖ أى تتّةك األّساق الثحخّ٘اح هاأ أ اْل العواص الثحخا

 ٗلٖ: الْسلح الثحخّ٘ح الُوعّذج هلخصا تٌف٘زٗا، ٗشوص ها

 ّتشّص ّهحذدج، ّاضحح  ثاساخ  ٖ ّ ٘اغتِا ّالض٘مح، الذل٘مح حذّدُا  ٖ الثحج هشّلح تحذٗذ :البحث مشكلة -

 .األخشٓ الثحج هجاالخ  ي ٗو٘ضُا الزٕ ّهجالِا الثحج هشّلح  ي ٗعثش

 الثحخ٘ح، الوشّلح تحذٗذ  ي  تٌتج التٖ للثحج األساس٘ح تالوحاّس  ضْٗا تتصص ُّٖ التٖ :البحث مشكلة عناصر -

 أّ الثحاج، هشاّلح  لِ٘اا تشاتوص التاٖ الوًّْااخ ّإدسان تحل٘اص  ول٘اح  ِ٘اا ّتاتن الثحخ٘اح، تاألساللح أح٘اًاا  ٌِاا ٗعثاش ّلاذ

 لاتلاح تطشٗماح تصاا  أى الثحخ٘اح األساللح ّ لأ الالحماح، الثحاج إهاشاااخ   اٖ  لِ٘اا التشك٘اض ٗاتن لّاٖ الثحاج، هْضاْ 

 .لوشاهعتِا الوطلْتح ّالوعلْهاخ الث٘اًاخ ًْ  ّتحذد للتفة٘ش،

 الوعش اح لحماص ٗماذهِا أى للثحاج ٗوّاي التاٖ لإلساِاهاخ تفصا٘ال أكخاش  اش  تماذٗن ّتشاوص البحةث: أهميةة -

 .الوتٌْ ح الوجتوأ هشّالخ هي هشّلح هعالجح  ٖ تةِن لذ هعش ٘ح، إضا اخ هي ٗمذهَ أى ٗوّي ّها  الوتخصصح،

 المااس  ّالحما   الثاحج ٗةا ذ هشهع٘ا إطاسا اإلهشائ٘ح التعشٗفاخ تعذ :والمفاهيم للمصطلحات اإلجرائية التعريفات -

 التعشٗفااخ ُازٍ تصاا  هاا ّ اادج الوفااُ٘ن، لِازٍ ًفةاَ الثاحاج تصاْساخ ّهاأ الثحاج، هشاّلح هأ ٌٗةجن توا استخذاهَ  لٔ

 .أح٘اًا  ٌِا تختلف ّلذ الٌظشٗح، التعشٗفاخ هأ اإلهشائ٘ح التعشٗفاخ ُزٍ أح٘اًا تلتمٖ ّلذ الحالٖ، الثحج تْهِاخ تذاللح

ُّتّاب ّالوؤلّف٘ي التضام الح٘اد أّ اّد اا الح٘اد  ٖ المضاٗا الوطشّلاح، ّلّاي ال تاّذ أى  منهجيّة البحث: - ال ٗتْلّأ هي ال

ّٖ ّالّّواٖ ّهٌِجّ٘اتاَو ّال تاّذ أى تّاْى ٗعّضصّا ّهِاخ ًظشُن توْضْ ّ٘حب هٌِجّ٘ح، تاستخذا ّٖ الٌاْ  م أساال٘ة الثحاج العلوا

ا تالوصادس ّالوشاهأو  الّذساساخ ُهعّذج تذلّح هتٌاُ٘ح ّهْحّمح هّ٘ذ 

 :مالحظة

 ٗوّاي التاٖ ّالعٌا اش س٘تضاوٌِا، التٖ الفصْل ح٘ج هي للثحج األّلٖ الوخطظ الثاحج ٗحذد ّ َ٘ :البحث تنظيم -

 .الثحج لوخطظ إ ذادٍ  ٌذ إلِ٘ا سهأ التٖ الشئ٘ةح ّالوشاهأ  صص، كص  ٖ تظِش أى

:  لاأ الثاحااج أى ٗش ااك تحخااَ تةاا٘شج رات٘ااح، تشااوص االساان ّالعٌااْاى، ّالثشٗااذ اإللّتشًّااٖ، ّالذسهااح سةةيرذ تاتيةةة - خ

 العلو٘ح، ّس٘شتَ العلو٘حو

 توذج  ٖ الوؤسةحوالوع التىثيك العلميأى ٗعتوذ الثاحج طشٗمح  - ث


