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 درس خاص بـ: إخراج البحث

 

ه ي سار وفق خطوات املنهج العلمي وتتبع مراحلالعلمي املتميز هو ذلك البحث الذ إّن البحث 
. لكن اإلمالئيةية و الصرف، وبلغة دقيقة سليمة يف قواعدها الّنحوية و تب أبسلوب علمي واضحإبتقان، وك  

. فاملقصود لبحثيةيته اال يفقد قيمته العلمية وأمه سن حىتإىل إخراج ح أيضا ، فهو حيتاجال يكفيهذا 
 إبخراج البحث؟ 

البحث الصورة النهائية اليت يعرضه فيها صاحبه، ويشمل ذلك كّل  راجيقصد إبخ/إخراج البحث: 1
العلمي تتضمن أهدافا  البحث ، وعملية إخراجاجلوانب الشكلية اليت تعطي للبحث هيئته اليت خيرج فيها

ة املبادئ العلمية واملنهجية واملنطقية تقود الباحث إىل الطريقوتتحكم فيها مجلة من القواعد و  حمددة،
ويف أحيان   ،والدقيقة اليت توصله يف هناية األمر إىل حتقيق أهداف حترير وصياغة نتائج حبثه العلميالعلمية 

 طباعة البحث وإخراجه. تتعلق ب لة من الشروطكثرية تفرض اجلهة اليت تستقبل البحث أو تتبناه علميا مج
 /الضوابط العامة إلخراج البحث: 2

يشمل البحث العلمي على عدد من األجزاء تتكامل فيما بينها لتكّون يف جمموعها البحث يف صورته 
 النهائية وهي كاآليت: 

 :واجهة البحث وخيضع تنظيمها ملا هو من أركان البحث ألهّنا  هام هي ركن  صفحة العنوان
معمول به يف خمتلف الكليات واملعاهد، فهي اليت تفرض على الباحثني شكال معينا لصفحة 

عنوان هد، عاسم اجلامعة، اسم الكلية، أو املذكر البياانت اآلتية: شرتط ، وعادة ما يعنوان البحث
ويوضع يف هناية الثلث األول من الورقة، أعلى قليال من املنتصف،  احلجمالبحث خبط كبري 

، الغرض ياكبري نسب  (حجمح ومميز عن غريه من األمساء املكتوبة اخلط وبنط )ويكون خبط واض
ري الليسانس أو املاسرت، أو املاجست مذكرةهل هو  أي طبيعة البحث ومستواه: من إعداد البحث؛

شة ويتبع ابللجنة املناقالباحث، اسم األستاذ املشرف،  سم، التخصص، اتوراهدك أطروحة أو



مع  هم العلميةتاملناقشني، مرتبني حسب رتب عضاءاألللبحث بدءا برئيس اللجنة مث املشرف مث 
ن عدم وضع توضع كل هذه البياانت يف إطار ويستحستبيان انتمائهم املهين وصفتهم يف اللجنة. 

ني خيويسجل يف آخر الصفحة السنة الدراسية أو اجلامعية ابلتار رسومات وزخرفات يف الورقة. 
   .الديياهلجري وامل

 منوذج عن صفحة العنوان:
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م2022-2021السّنة اجلامعية:   

وان البحث ـــــعن  



 
 :امعاتنا الوطنية، يف جوهي من السنن احملمودة املتبعة يف إخراج البحوث العلمية  صفحة البسملة

 . ×كلّ عمل ال يبدأ بسم اهلل فهو أبرت ÷عا هلدي الرسول صلى هللا عليه وسلم إذ يقول: اتبا
 :ويستحسن عدم اإلطالة، وهو موجه ألحب النّاس ختصص له صفحة مستقلة صفحة اإلهداء ،

 . إىل الباحث كأفراد عائلته، أو لفئة حمددة من القراء
 :يف هذه الصفحة اليت تلي صفحة اإلهداء يعّّب الباحث عن شكره  صفحة الشكر والتقدير

ل الصعوابت، ن أعانوه يف إعداد البحث؛ بتذليالذيأفراد معينني أبمسائهم أو صفاهتم، و وامتنانه إىل 
 . أو ابلنصح واإلرشاد، وللباحث أيضا أن يتقدم ابلشكر لألستاذ املشرف

 :سبق احلديث عنها يف الدروس السابقة.  املقدمة 
  صول، البحث من أبواب أو فصلب البحث أو مضمون البحث وحمتواه: وهو كّل ما يتعلق مبنت

 إضافة إىل اهلامش . 
 :شكل نتائج متضمنات حبثه يف ة البحث وفيها يقوم الباحث بتلخيصوتكون يف هناي اخلامتة 

 . وقد تتضمن أيضا مجلة من التوصيات يراها الباحث مفيدة وضرورية. وصل إليها
 :اإلشارة إليها يف درس سابق  سبق قائمة املصادر واملراجع 
 :هي النصوص والبياانت اليت استخدمها الباحث يف حبثه، واستفاد منها، وقد تكون  املالحق

جداول أو خرائط...وما مييزها أهّنا  رسوما أو صورا أو واثئق رمسية، أو مراسالت خاصة، أو
  ليست من صميم البحث ولكن هلا صلة وثيقة به. 

 :مة الكتب أو قائمة تعين قائة مت تعريبها من الكلمة الفارسية فهرست واليت الفهرس كلم الفهارس
. وهي تعد من ملحقات البحث العلمي، ويوردها الباحث لتوثيق املصادر اليت اعتمدها يعاملواض

عينة اوين ميف حبثه. ويكون عبارة عن جدول أو قائمة حتتوي على جمموعة من أمساء أو عن
 فهرس -استخدمت داخل البحث العلمي وهي أنواع: الفهرس العام أو فهرس املوضوعات

 . (ثبت املصطلحات) فهرس املصطلحات -فهرس األعالم -اآلايت القرآنية
 :يرد ملخص البحث يف آخر صفحة منه ابللغة العربية متبوعا ابللغة الفرنسية  ملخص البحث

م ه أن يشري للبحث إشارة موجزة وشاملة يف اآلن ذاته. كما يضم املفاهي، ويشرتط فييزيةلأو اإلجن
  املفتاحية اليت بين عليها البحث.

  يشرتط يف البحث أن يطبع يف أوراق من النوعية اجلّيدة ويف احلجم الذي يصطلح عليه بـA4 
قبلة للعمل توأن جيلد جتليدا حسنا. وعلى الباحث التقيد ابلضوابط اليت تفرضها املؤسسة املس

 من طبيعة اخلط وحجمه وطريقة التهميش....



 
 
 

 
 
 
 
 

 

 


