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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

  1(2019/2020ملخَّص مادَّة مناىج كطرؽ البحث العلمي للعاـ الدراسي)

 اإلطار النظرم لدراسة مناىج البحث

 كطرؽ البحث العلمي: دراسة مناىج

البحث", للوصوؿ -كطرؽ -ما ادلقصود بدراسة "مناىج البحث", ال بدَّ من ربديد ادلراد دبكوًٌانت ادلصطلح, أعٍت "مناىج     
 إىل تعريفو.

 أكالن: ما ادلنهج؟

ؽ . اشتقت كلمة " منهج ", من هنجى, دبعٌت: سلكى طريقان معينان؛ فكلمة" ادلنهج " تعٍت الطريق ادلسلوؾ، كلذلك فإفَّ "طر 1
ترجع إىل أصل يوانين, كتعٍت عند  Methodالبحث" تطابق "مناىج البحث". إف ترصبة كلمة " منهج " ابللغة اإلصلليزية 

 يو يكوف ادلنهج العلميُّ عملية مرتبطة ابلعقل كأدكاتو ادلعرفية, النظر, السمع... لأفبلطوف معاين: "البحث كالنظر كادلعرفة"؛ كع

 َت إىل "ادلنهج ادلؤدم إىل غايةو مطلوبه كصوذلا.. ادلعٌت ادلشتق منها, يش2

 أمَّا تعريف ادلنهج اصطبلحان, فهو: رلموعة القواعد احملدَّدة, اليت كضعت ألجل الوصوؿ اىل حقيقة علمية.  .3

إىل اكتشاؼ . ادلعٌت ادلستخلص للمنهج, ىو: اخلطة الدراسية, اليت يتبع الباحثي خطواهتا,  يف دراستو مشكلة حبثو, دبا يؤدم 4
 احلقيقة ادلتَّصلة دبوضوع حبثو.

 اثنيان: ما البحث؟

, كالنظر, كاالستقصاء.Research. من معاين البحث)1 , كالتفتيشي , كالتنقيبي  ( لغةن, الفحصي

 . ادلعٌت االشتقاقي للبحث: ىو الفحص للوصوؿ إىل شيء, كمعرفتو, كمعرفة مساتو كما يتصل بو.2

                                                           
1
 . 2019/2020 د. مصطفى جابر العلواني, لسم العلوم السياسية, بكلية المانون والعلوم السياسية بجامعة األنبار للعام وترتيب وتنسيك جمع 
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اجلهد العقليُّ ادلبذكؿ, يف سبيل الوصوؿ إىل حقيقةو ما, كإىل ما يرتبط هبا, من مسات, كعبلقات, . البحث اصطبلحان: ىو 3
 كنتائج, كآاثر.

 اثلثان: ما العلم؟ 

: مأخوذ من الفعل "عىًلمى" أم ربقَّقت معرفتو ابلشيء, أك فهمو, نتيجة اإلحاطة أببعاد الشيء, كمكوانتو, Science. العلم:1
 , كأسبابو, كآاثره.تو, كعبلقاتوكصفا

 . فتعريف العلم اصطبلحان, ىو: معرفة العبلقات ادلتداخلة كادلنسقة بُت الظواىر أك احلوادث أك األشياء.2

. ضوابط العلم)مساتو(كاختباره: أف تراعى يف ربصيلو أموراه, منها: "إمكانية التطبيق", "كالًتابط, التناسق", "التجريد", "قابلية 3
 ".الفحص كادلراجعة

 

 رابعان: ما البحثي العلميٌّ؟

استقصاء)استيضاح( منظم كدقيق كمنضبط, يهدؼ كشفى حقائقى, كقواعدى عامة, البحثي العلميُّ بناءن على ما سبق, ىو:      
 كعبلقات تغيَت، كإضافة حقيقية إىل ادلعرفة البشرية, تكوف قابلة للتحقُّق, كاالختبار, كالتأكُّد.

 البحث؟خامسان: ما فوائد 

 فوائد البحث أتيت من انحيتُت:

 . كظائفو, كديكن إصباذلا يف:1

 أ. ربقُّق )كصفان( علميان دقيقان منضبطان دلوضوع الدراسة.

 ب. الوصوؿ إىل تقدمي )تفسَت( علمي دقيق منضبط دلوضوع الدراسة.

 ت. بلوغ مستول إمكانية )التنبؤ( دبا سيكوف من نتائج تًتتب على مقدمات كأسباب.
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 ث. ربقُّق إمكانية )الضبط كالتحكُّم( دبا سيكوف من نتائج, ابلتأثَت يف سَتىا.

 . نتائجو: 2

 أ. ربقيق إضافة علمية للمعرفة البشرية فهي تراكمية, بتوفَته ادلعلومات ادلوضوعية.

 ب. رفد ادلكتبة بعنواف جديد يسهم يف كونو سيتحوؿ لدراسة سابقة يف توجيو البحوث من بعده.

 رات البحث:. شب3

 أ. اكتساب مؤىل معريف.

 ب. الوفاء دبتطلب مشركط على الدارسُت.

 (: Researcherسادسان: من ىو الباحث)

 . ىو العنصر اآلخر الذم جيمع جبهده العقلٌي, تلكم القضااي, كيؤلًٌفي بينها, لينطلق إىل مهامو البحثية.1

 . ما مواصفات الباحث العلمي؟ 2

 توافرىا يف الباحث ىي: ىنالك شليزات ال بد من

أ. احليطةي كالشك: فالباحث دائم الرفض للتسليم ببساطة كسذاجة دلا ىو رائج بُت العامة, كحىت بُت العلماء، فعليو ذباكز التأثُّر 
 غَت العلمٌي ابلرأم السائد كعليو ذباكز األخطاء ادلألوفة. 

دليل الطبيعي الداخلي دلعرفة األسباب، إىل جانب ادلقدرة على ب. الفضوؿ العلمي أك حب ادلعرفة: أبف يتحلَّى الباحثي اب
 التأمل, كالتفكَت.

 ت. العلم دبا يتصل ابدلوضوع: ال بد أف جيمع الباحث قدرنا من ادلعلومات الدقيقة.

سياسي, ادلوضوعية تعٍت ذباكز أتثَت ادليوؿ كاألىواء الذاتية كالتعصب الفكرم, دلذىب فكرم أك  ث.ادلوضوعية العلمية:
 كاالنطبلؽ للبحث مدفوعان من شعوره حباجة ملحَّة للبحث يف موضوع ما,. كمعرفتو.
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الغش, كالتزكير يف كاثئقو، كذبنُّب النقل اخلطأ بصورة متعمدة من مصدر، نسبة فكرة أك مقولة لغَت بتجنُّب  ج. األمانة العلمية:
لصاحبها, أك دكف اإلشارة إىل تفاصيل احلصوؿ عليها, كعدـ  صاحبها, أك االستعانة ببحث أك ابحث أك معلومة دكف نسبتها

 األمانة العلمية ىدـ للمعرفة, كاخلركج من دائرة العلمية, كالدخوؿ يف التجارة البعيدة عن اخللق اإلنساين, كذباكز للقيم.

وامل إصلاز حبث, ال ديكن أف ح. الصرب: الصرب كاإلصرار على العمل كاإلصلاز, كالصرب للوصوؿ إىل الدقة كالفطنة، ىي من ع 
يقاؿ عنو أنَّو غَت مفيد, بل أييت الصرب دبا ال أتيت بو كنوز األرض, كال مالكوىا, فالصرب مع ادلصدر كمع اجلهد العقلي مها ثبلثية 

  اإلصلاز الفكرم ادلثمر.

 كمعايَتىا البحث مناىج تصنيف

 :البحث يف ادلتَّبعة البحث مناىج تصنيف عوامل: األكؿ احملور

 الواحد للموضوع التصنيفات فتتنوع التصنيفات، بُت كااللتباس اخللط لتجنُّب, زلدد معيار على ادلناىج تصنيف يقـو: أكالن 
 .التصنيف معيار ابختبلؼ

 بتحديد كلها تتوضَّح اليت, كأىدافو, البحث عنواف أك, ادلوضوع كطبيعة, البحث نوع حسب ادلنهج نوع الباحث حيدد: اثنيان 
 .البحث مشكلة

 :نفسها البحوث تصنيف يف كأثرىا, البحث مناىج  تصنيفات: الثاين احملور 

 (         البحوث ألنواع) كفقان  ادلناىج تصنيف: أكالن 

 .        الظاىرة غموض لتوضيح أك, للمعرفة الباحث حاجة إلشباع: النظرية البحوث مناىج. 1

 ".اإلمربيقية" احلسية كأحياانن (, ابلتجريبية ابدلناىج)كتعرؼ, قائمة دلشكلة حل إلجياد: التطبيقية البحوث مناىج. 2

 ربديد بعد فرضية، الباحث فيضع, التجارب على كتقـو, الطبيعية العلـو يف االستخداـ كثَتة:العلمية الطريقة أحباث مناىج. 3
 . الفرضية نفي أك  أتكيد اىل تؤدم, لنتيجة ليخلص البياانت جيمع مث, كأبعادىا ادلعضلة

 :      للباحث العقلية العمليات دلعيار كفقان  ادلناىج تصنيف: اثنيان 
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 الذىٍت، كالتأمل ادلنطق أساس على, كأسباهبا كاألشياء كالنتائج، ادلقدمات بُت العقل يربط: االستنباطي أك االستداليل ادلنهج. 1
 .      للجزئيات ليصل ابلكليات يبدأ فهو

, ادلنٌظمة ابدلبلحظة التحقق كيعتمد عامة، لقوانُت أك للكليات ليصل ابجلزئيات يبدأ سابقو، عكس: االستقرائي ادلنهج. 2
 .ادلختلفة ادلتغَتات يف كالتحكم للتجريب اخلاضعة

 القول كلتحليل األحداث، رلرل من ليتحقق, ادلاضي يف كاف ما اسًتداد عملية على ادلنهج ىذا يعتمد: االسًتدادم ادلنهج. 3
 (.كذبرييب ربليلي اترخيي) منهج فهو, احلاضر صاغت اليت كادلشكبلت

 (:ادلستخدمة كالوسائل, اإلجراء أسلوب) إىل استنادان  التصنيف: اثلثان 

 معينة شركط ربت التجارب إبجراء, التجرييب ادلنهج. 1

 (.كالتحليلية كالوصفية الكشفية) الدراسة كيتضمن, متعددة بوسائل" ميدانيان " البياانت جبمع survey, ادلسح منهج. 2

 كمقاييس ابختبارات كيرتبط اجتماعية، كحدة أك كاف فردان  معينة، كحدة بدراسة case study احلالة، دراسة منهج. 3
 .خاصة

 الزمٍت البعد حسب البحث مناىج تصنيف: رابعان  

 ".ادلاضي" بدراسة يعٌت, التارخيي ادلنهج. 1

 ".احلاضر" بدراسة يعٌت, اإلمربيقي ادلنهج. 2

 ".ادلستقبل" بدراسة يعٌت, التنبؤم ادلنهج. 3

 :ادلبحوث الشيء حجم حسب البحث مناىج تصنيف: خامسان 

 .رلتمعية كحدة أك فردان  تكوف(, البحث جملتمع معينة كحدة) دراسة على كيعتمد. احلالة دراسة منهج.  1

 .الشاملة اإلحصائية للدراسة( ابلكامل البحث رلتمع) اخضاع كيعتمد(. العاـ اإلحصائي) األصل منهج. 2
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 كقياس, ادليدانية الدراسات كمنها, زلددة ضوابط كفق اختيارىا جيرم, البحث رلتمع من( عينة بدراسة. )العينة دراسة منهج. 3
 .العاـ الرأم

 (:البحثية كالوظيفة)منو اذلدؼ حسب البحث مناىج تصنيف: سادسان 

  .الوصفي ادلنهج. 1

 .التفسَتم ادلنهج. 2

 .االرتباطي ادلنهج. 3

 :البحث( كعمومو خصوصيتو)كفق ادلناىج تصنيف: سابعان 

 .ادلعرفة من خاص حبقل تعٌت قواعد رلموعة بوضع: اخلاصة العلمي البحث مناىج. 1

 . العلـو من بعلم أك ادلعرفة فركع من بفرع تتحدد ال: العامة العلمي البحث مناىج. 2

 الدراسة: طبيعة حسب العامة البحث مناىج تصنيف: اثمنان 

 .مدلولو كفهم النص، سبلمة من كالتحقق لقائلو، النص إسناد توثيق يعتمد ادلنقولة، النصوص دراسة طريقة: النقلي ادلنهج. 1

 يف كالتمثيل كاالستقراء كالقياس التعريف، يف كالرسـو احلدكد فيلتـز العقلية، كادلبادئ األفكار بدراسة: العقلي ادلنهج. 2
 .كالعقيدية الفلسفية، للدراسات كمفيد. االستدالؿ

 ادلبلحظة طريق عن ابالستقراء كيعٌت اإلنسانية، كالعلـو الطبيعية العلـو يف العلمية الظواىر دراسة طريقة: التجرييب ادلنهج. 3
 .كالتجربة

 .التفكَت غَت على ادلبٍت كاالعتقاد التصور تدرس اليت: الوجداين ادلنهج. 4

 كتطبيق كضع يف بينها فيما تتكامل البحث، يف منهج من أكثر ابستخداـ((: ادلتكامل التحليلي أك))التكاملي ادلنهج.  5
 .البحث مستلزمات
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 .كسواىا ادلقارف كالفقو ادلقارف القانوف كدراسات حبوث يف كيتبع, األشياء بُت للموازنة: ادلقارف ادلنهج. 6

 .كادلسلمات ادلشهورات من ادلؤلف القياس أك ابدلناظرة: اجلديل ادلنهج. 7

  

 السياسية العلـو يف( الشائعة)البحث مناىج

 نتائج إىل الوصوؿ هتدؼ كلُّها, اخل...كمعاجلات, كإجراءات, كتصميم, خطَّة: منها كثَتة قضااي يتطلَّب البحث إصلاز عملية     
 ما منها يهمُّنا اليت, العلمية ادلناىج نسميو ما ىي األطر كىذه, األمور تلك يضمُّ  متكامل منط إطار يف الباحث يصلها(, علمية)

 .سياسية علـو طلبة ألنَّنا, السياسية العلـو كحبوث دراسات يبلئم

 الطبيعة يف بو احمليطة األشياء حقائق إىل الوصوؿ يف الباحث أسلوب أك ، ادلعرفة عملية الذم شىكَّلى   ىو فادلنهج إذف:      
 .الغرض ذلذا يستخدمها اليت كالواقعية الذىنية اإلجراءات من رلموعة خبلؿ من كاجملتمع

 : منها السياسة عامل دراسة يف تستخدـ عديدة مناىج ىناؾ      

 : ادلثايل الفلسفي ادلنهج( 1)

 من أبرز كمن فاضبل، مثاليا يكوف حىت السياسي الواقع عليو يكوف أف جيب عما الكشف يستهدؼ استنباطي منهج كىو    
 القانوين ادلنهج ىو إليو ادلناىج كأقرب ، الفاضلة ادلدينة عن فكرتو بصدد خصوصا اليوانين أفبلطوف ادلنهج ىذا استخدموا
 كاقع ربقيق تستهدؼ مثالية قانونية مبادئ رلموعة النهاية يف ىو الدكيل القانوف إف حيث الدكيل القانوف دراسة يف ادلستخدـ

 .إخل... الدكؿ بُت السيادة يف ادلساكاة السلمية, كمبدأ ابلطرؽ ادلنازعات حل مبدأ مثل ، مثايل دكيل

 : التارخيي ادلنهج( 2)

 التاريخ كالوقائع، كيقدـ األحداث ذلذه أتكيل أك تفسَت دكف السياسة عامل ككقائع أحاث تسجيل على يقـو منهج كىو   
 اتريخ ببل السياسة علم إف يقاؿ لذلك ، العامل ىذا كتفسَت فهم على يساعده السياسة عامل ألحداث سجبل السياسي للمحلل

 .الدكلية العبلقات اتريخ دراسة يف ادلنهج ىذا يستخدـ,شبر ببل كنبات ىو السياسة علم بدكف كالتاريخ جذكر ببل كنبات ىو
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 ( :الصرؼ االختبارم) الوصفي ادلنهج( 3)

 الواقع ذلذا صرفة كصفية صورة تقدمي هبدؼ البياانت كتبويب كتسجيل السياسي الواقع مبلحظة على يقـو استقرائي منهج كىو
 .العاـ الرأم ،كقياسات ادلناطق احلالة،كدراسات دراسات يف ادلنهج ىذا كيستخدـ الباحث، جانب من تفسَت أك أتكيل ف دك

 : التجرييب العلمي ادلنهج( 4)

مثَّ  )فالتعميم(, هبدؼ: )التفسَت(, شأنو, يف كالتجريب السياسي, الواقع مبلحظة على يقـو "استقرائي/استنباطي" منهج ىو    
 . كالتوقع كالتعميم التفسَت أجل من كذبريب مبلحظة فهو. )التوقع(

 .للواقع األكيل اإلدراؾ:  ادلبلحظة 

 .ادلبلحظة تكرار:  التجريب

 . احلقيقة إيل الوصوؿ:  التفسَت

 .الواقع تفسَت يف بو يستفاد عاـ قانوف صياغة:  التعميم

 .ادلستقبل, كالتنبُّؤ بشأنو استشراؼ:  التوقع

 يصلح األكيل الفرض صحة ثبتت فإف التجريب يدخل مث ،( أكيل فرض) عمل فرض يصور لكي الواقع دببلحظة الباحث يبدأ    
 .شأنو يف كالتوقع السياسي الواقع فهم يف بو لبلستعانة صاحلا عاما علميا قانوان كيصَت للتفسَت

 : ادلؤسسي ادلنهج( 5)

 اليت ،كالدساتَت( كالتنفيذية التشريعية)  النظم ذلذه ادلكونة السياسية ادلؤسسات على فَتكز السياسية", دراسة"النظم منهج كىو
 .منظمة لعمل ادلؤسسات قانونية قواعد من ربتويو كما إليها, تستند

 : السلوكي ادلنهج( 6)

  على يركز ديناميكي, علم ىو السياسة علم أف معتربا السياسية األحباث رلاؿ يف السلوكية العلـو نتائج من اإلفادة على يقـو   
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 جامدة. غَت ظواىر كإهنا احمليطة، كبيئتها السياسية الظواىر بُت أ. التفاعل

 أبرز كمن .السياسي سلوكهم على ذلك كل كأتثَت كاجلماعات األفراد كاستجاابت كجود دكافع على ادلنهج ىذا يركز ب. كما
 .األمريكي فقد نظر للظواىر السياسية من انحية كظيفية حركية متفاعلة إيسنت" "ديفيد ادلنهج ىذا مفكرم

 : ادلقارف ادلنهج( 7)

 زاد ككلما ، معينُت بزماف كال دبكاف ترتبط ال عامة علمية كقواعد نتائج استخبلص هبدؼ أكثر أك كاقعُت بُت ادلقارنة على كيقـو
 .التجرييب" العلمي "ادلنهج يف أصيبل ركنا ادلقارنة كتعترب كأمهية؛ دقة أكثر النتائج كانت كلما للمقارنة اخلاضعة احلاالت عدد

 اختيار موضوع البحث

 زلددى الزماف كادلكاف، غَت متفرٌع.دقة العنواف: داللتو العلمية كاضحة, كذبنب العناكين ادلثَتة كاإلنشائية، كأف يكوف  .1
 حداثة ادلوضوع: فيكوف ادلوضوع حديثان يستفاد منو, كديكن متابعتو، كمل يسبق حبثو.  .2
كثَتة جدان, يصعب اختيار   -من جهة أخرل-ادلصادر , كأف ال تكوفهمل تتوفر مصادر  اذإللموضوع  ةى توفر ادلصادر فبل قيم .3

 أنفعها.
 الصرب. مزيدان من -نتيجة قربو دليولو-نفس الباحث, يثَت فضولو ادلعريف, كدينحوأف يكوف البحث قريبان إىل  .4

 البحث خطة

 البحث؟ خبطَّة ادلقصود ما: أكالن 

 مشركع)اسم اخلطة على يطلق كقد, الباحث هبا سيقـو اليت, البحثية للعملية ادلتتابعة اخلطوات البحث خطة تتضمن       
 Research( للبحث األكؿ ادلخطط)أك(البحث تصميم)أك( البحث اتيجيةاسًت )أك( البحث مسودة)أك(البحث

Proposal كاإلجياز كالبساطة ابلوضوح, البحث خطة تتسم" البحث خطة" عليو يطلق دلا مًتادفة تسميات من كغَتىا ,
 الرسم أك, كاخلارطة: فاخلطة, نتائج من سيثمر ما كتوقع, الباحث بو سيقـو دبا كللتعريف, للبحث ضركرم ىو ما كل فتحتوم
 اخل...بنائو كمنط, كمساحاهتا, غرؼ من فيو كما, كصفو يرادي , البناء عملية قبل, بيت أك لشقة اذلندسي
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 البحث؟ خطة أمهية ما: اثنيان 

 توفَتىا من ككذلك, القارئ كيقبلو, بتقييمو ادلعنيوف يقبلو, انجح حبث إصلاز إىل تقود كوهنا من, البحث خطة أمهية تربز      
 كانت كإف, حبىٍثيوي  سلطَّطه  ىو ما عن زادى  ما كلَّ  يهمل الباحث كذبعل, للبحث ضركرية زلدَّدة نقاط على كتركًٌزيىا, للباحث جهود
 . تستوعبها أخرل حبوث إىل ربتاج لكنَّها, مهمة قضااي

, اخل...إلغاءن  أك كتعديبلن , نقصاانن  أك زايدةن , كحذفان  إضافةن , البحث مسار تعديل إمكانية: البحث خطة ربققو ما أىمًٌ  كمن     
 . البحث إليها يقدَّـ اليت اجلهة أك, ادلشرؼ من كخصوصان 

 البحث؟ خطٌة مفردات الباحث حيدد كيف:اثلثان 

د أف الضركرم كمن         :  كأبرزىا, كتنفيذىا البحث بعملية يبدأ أف قبل, معيَّنة قضااي الباحث حيدًٌ

 .قصَتة, مبسطة بعبارة, الرئيس كزلوره, البحث موضوع ربديد.1

 .مباشرةن  البحث دبوضوع تتصل, نقاط شكل على, اتـ بوضوح, البحث يتناكذلا اليت, البحثية ادلشاكل أك ادلشكلة ربديد. 2

 .عليها اإلجابة الباحث يهدؼ اليت, كالفرعية الرئيسة التساؤالت صياغة. 3

 يف ما كأىم زلدكد؛, متوسط, كبَت: البحث حلجم كفقان , مباحث أك, فصوؿ أك, أبواب: شكل على البحث زلاكر ربديد.4
 :أمور من أييت ما مراعاة البحث ىيكل

 .البحث مشاكل. أ

 .كفرضياتو. ب 

 .ادلعاجلة ككيفية. ت 

 .كأدكاهتا البحثية ادلعاجلة آليات. ث 

 . للبحث ادلبلئمة ادلناىج اختيار. 5
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 اإلضافة دلعرفة, ادلوضوع تناكذلم ككيفية, ادلوضوعي البحث إطار نفس يف السابقة كالدراسات, الرئيسة ادلصادر ألبرز اإلشارة. 6
 .البحث ىذا حيققها اليت

 :البحث خطة كتابة عند تراعى اليت الوصااي أبرز ما: رابعان 

 :أييت ما مراعاة من بدَّ  ال 

ة, الكلمات ككضوح اللغة بساطة. 1   .البحث زلتوايت عن ادلعربًٌ

 .مفصَّلة غَت موجزة, سلتصرة اخلطة تكوف أف.2

 .كالبحث ادلعاجلة كآليات, كفركضو, البحث مشكلة: ربديد أسلوب يف كمقنعة, مشوًٌقة تكوف أف. 3

التناكؿ, أك إضافة يف منهج  -احلقل يف تراكميَّةن  إضافةن  ربقًٌق كأف, فيو حبث كتابة ادلراد ادلعريف ابحلقل الصلة كثيقة تكوف أف. 4
 مسارو  بفتح بعده سيأيت دلن كبنفعو, سبقو شلن البحث كتتأكد اإلضافة ادلعرفية ابنتفاع -يف إضافة معلومات للموضوع, أك كليهما

 .جديد معريفٌو 

, العلميَّة البحث سبلمة من التحقُّق كإمكانية, السليم ابدلنطق البحث كعبلقة, للباحث العلمية القدرات اخلطة تربز أف. 5
 .صوابو كإثبات

   البحث؟ خطة أمناط ما: خامسان 

 :نوعاف =اخلطة

 البحث مراحل من سيكوف ما توضح, طويلة كىي, كلًٌو ابلبحث تتصل ألهنا, كابلسعة ابلشموؿ كتتَّسم: اسًتاتيجيةن  خطة. 1
 عملية يسبق -عادةن -النوع كىذا, ادلتخصصُت مع كاحلوار, ادلصادر كتقليب, التفكَت من كاؼو  كقت بعد كتكتب, كجزئياتو

 .البحث تنفيذ

 لغرض كترافقو, اجلزء ذلك يف الكتابة كتسبق, منو كجبزء, البحث زلاكر من زلدد زلور ببحث كتتَّصل: جزئية تنفيذية خطة.2
 ستؤثر كاليت, كالتأليف البحث عملية تعديل ضركرة نتيجة, اخلطة تعديل تستدعي أمور من الباحث يقابلو ما بسبب, تعديلها
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 يطرأ ما فاستيعاب, زلاكر من احملور ىذا جياكر ما تعديل لغرض, احملدكدة التكتيكية اخلطة تعديل يتمُّ  كذلذا, األخرل احملاكر على
 .أمور من كيستجد

  كالرفض؟ ابلقبوؿ ادلعنية اجلهة من مقبوالن  البحث جيعل الذم ما: سادسان 

 :أكثر أك أييت شلَّا كاحدان  بتضمُّنو, البحث)كما يضيفو( سيثمره ما عن, خطَّتو يف الباحث ينًوه أف بدَّ  ال     

 .ادلشكلة دبعاجلة جديدة طريقة استنباط .1
 .سابقة حقائق حوؿ, كاجلديد الدقيق العلمي التحقيق .2
 .علميَّتها كأتكيد إليها الوصوؿ يسبق مل, جديدة حقائق اكتشاؼ .3
 . ابلبحث ادلتَّصلة الظواىر حوؿ جديد تفسَت أك جديد، لتصور الوصوؿ .4

 سواء كمبلءمة، دقة أكثر لتكوف البحثية، العملية خبلؿ الباحث تقدـ كلما للتغَت، قابلة مؤقتة، خطة البحثية فاخلطة      
 كاخلطة عنوانو حىت أك كالفرعية، الرئيسية كتساؤالتو موضوعو، ربديد أك البحث، أبىداؼ تتعلق كالعناصر ادلكوانت ىذه كانت
 اخلطة كإمنا البحوث، لكل موحدة خطة توجد ال كما تعديل، دكف ىي كما احلاالت كل يف تطبق جامدة كصفة ليست ذاهتا
 إتقاف من الباحثُت سبيٌكن العلمي البحث دبناىج ادلعرفة أفٌ  ادلتغَتة؛ كما كتكتيكاهتا دبراحلها، البحثية العملية مضموف عن تعبَت

 .كالدراسة البحث مراحل كافة خبلؿ فيها اخلطأى  كذبيىنًٌبػيهيم العلمية، أعماذلم

 بو ادلٌتصلة ادلعلومات كصبع ادلوضوع اختيار

 ادلعلومات كصبع, ادلناسب ادلنهج كاختيار, ادلناسب ادلوضوع اختيار: ىي, خطوات ابلبحث التفكَت يف السليم لؤلسلوب    
 .لو, ادلناسبة

 :مراحل يف كديرُّ : ادلناسب ادلوضوع اختيار: أكالن 

 ".اىتمامو يثَت أك الباحث حيٌَت " تساؤؿ أك", دبعضلة" اإلحساس أك", دبشكلة" الشعور.1

 ".البحث فرضيات" أك فركض بصورة زلتملةن، إجاابتو  أك حلوالن  ذلا فيضع. 2



13 
 

 .ما" نتيجة" إىل كالوصوؿ الفركض صحة اختبار.3

 نصل حىت فيها النظر كيعاد", الفرضية صياغة" خطوة يف النظر إعادة يستوجب, خاطئة لنتائج ابلفحص التوصل حالة كيف. 4
م, الفركض صياغة فنثبًٌت, صحيحة لنتائج  لفحص Feed Back معكوسة أك" مرتدة تغذية" كىي, كالتفسَتات النتائج كنعمًٌ
 حلل"مقنعة نتائج لنحقق,ادلعكوسة التغذية لفحص كفقان , التمهيدية كالفركض ادلشكلة بتحديد بدءان  النظر إعادة كديكن, النتائج
 ".ادلشكلة

 . ادلناسب البحث منهج اختيار:اثنيان 

 كيف كىكذا؛ احلالة دراسة منهج أك, التارخيي ادلنهج لدراستها يصلح كال, مشكلة لدراسة التحليلي الوصفي ادلنهج يصلح    
 .الدراسة كطبيعة, ادلتاحة البحث إمكاانت ككذلك, يناسبها منهجان , البحث مشكلة ربدًٌد األغلب

 : ادلعلومات صبع: اثلثان 

 :أقساـ ثبلثة كىي على: ادلعلومات صبع كسائل     

 .كادلقابلة كاالستبياف ادلبلحظة كتشمل: ادليدانية االدكات: أكالن 

 .ادلخطوطات, الدكرايت, السجبلت, التقارير, دراسات, حبوث, كتب: ادلكتبية االدكات: اثنيان 

 اإلنًتنت. كمواقع, ادلضغوطة األقراص:  االلكًتكنية األدكات: اثلثان 

 

 الرحيم الرضبن هللا بسم

 : البحث مكوانت

 كاجلداكؿ,احملتوايت كالشكر،كفهرست,اإلىداء صفحة أتيت مث الباحث، كاسم البحث، األكىل: بعنواف الصفحة يف البداية: تبدأ   
  كجدت. إف كاألشكاؿ
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 كتنتهي كتفصيبلهتا، مباحث أك فصوؿ أك أبواب من الرئيسة ادلكونة البحث كمادة ابدلقدمة، كتبدأ البحث: أجزاء أتيت مث    
 .ادلصادر قائمة مث-كجدت إف-كبعدىا أتيت ادلبلحق ابخلاسبة،

 .الباحث اختيار كفق أك, كنوعها, الدراسة حلجم تبعان , منط من أبكثر الصفحات ىذه كترقم     

 :البحث عنواف

 كجيذب, البحث كمشكلة, البحث مضموف عن ليعرب, كاإلجياز كالوضوح الدقة: كىي, اللياقة شركط العنواف لصياغة      
 .الكلمات من عدد أقل ابختيار, البحث لقراءة القارئ

 : ادلقػدمة

 كترتيب لعرضها كشخصيتو، بل العلمي كتكوينو الباحث، طريقة علي ادلقدمة مضموف كيتوقف ادلوضوع، مدخل سبثل     
 .أكلوايهتا

 لبياف أمور أبرزىا:-كفق الطريقة التقليديَّة لكتابة البحوث-ادلقدمة كأتيت     

 .(الدراسة بوصف رلاؿ)ادلوضوع  حدكد .1
 البحثية. كربدًٌد ادلشكلةى  .2
 ادلستخدـ. كتصفي ادلنهج .3
 فركض البحث. كتذكر .4
 كأىدافو. .5
 البحث. كتصفي خطوات  .6
 .الباحث كاجهها اليت كتذكري الصعوابت .7
 ادلوضوع. ادلقدمةي أمهية كتبُت .8
 البحث. خلطة موجز عرض .9
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مًة, لتبقى رلرَّد مقدًٌمة, كإف كانت جزءان 10 حبدكد  حجمها يكوف أف من البحث؛ لكن؛ يفضل.كال بدَّ من ضبط حجم ادلقدًٌ
 .مستفيضةن  , خاصَّةن إذا كاف البحثي كاسعان: رسالةن, أك أطركحةن, أك دراسةن  البحث حجم من% 5

 ادلرجعي, أك ادلفاىيمي: أك, التحليلي أك: النظػرم =اإلطػار

: ادلتصلة, كادلصطلحات األساسية، ادلفاىيم حبث يضم, البحث منت من سبهيدم كىو جزء       
 البياانت ابختيار, الباحث جهد كيركز(, ربديدان  كمفرداتو البحث كبعنواف(,)عمومان  البحث دبوضوع)

 : النظرم اإلطار شركط كمن لبحثو؛ ادلبلئمة كالقضااي

 .البحث كمعاجلات البحث، مشكلة يناسب أف  ػ1

 .كالتعريفات كادلفاىيم الظاىرة، تصف اليت ادلصطلحات حيتوم ػ. أف2

 .جديدة قضااي لبحث كيرشد, كثَتة قضااي فهم ييسر أف . 3

 .جديدة قضااي كربليل جلمع الباحث كيوجو جديدة، حبثية تساؤالت يولد أف. 4

 : اخلػاسبة

البحث  عناصر كلًٌ  نتائج إطار تلخيص يف إبجياز، الدراسة إليها توصلت اليت اخلبلصة تتناكؿ     
بتسليط الضوء على أىمًٌ ما توصَّلت إليو تلكم الفصوؿ كادلباحث كادلطالب  ,الرئيسية كزلاكره

فقط؛ كليس على   كأمهها النتائج أبرز على يركز, بل سرد عاـ رلملو غَت مفصَّل بشكل أك كادلقاصد..
 .كلًٌ النتائج, كال ابلتسلسل

 كمن ادلهمًٌ أف ربتوم اخلاسبةي على جزئُت حيققاف مقاصد معرفيةن مهمةن:     
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األكىل: تلخيص نتائج البحث بوصفو عمليةن معرفيةن, توصلت لنتائج علمية قدر اإلمكاف, كىذا ما 
 نقاط, أك نثرىا.تصفو النتائج, كديكن كضعها يف 

الثانية: استخبلص أبرز ما ديكن أف يوصي بو الباحثي لزمبلئو الباحثُت يف نفس ادلوضوع, أك من 
سيستخدـ نفس منهجو, كىو ديثًٌلي إجراءن حيقًٌقي "الًتاكم ادلعريف", كالتواصل بُت الباحثُت, خدمةن للعلم 

ترشد الباحثُت كقد ربذرىم, أك تنبههم كأغراضو, كللمعرفة كحقوذلا؛ كديكن كضعها بشكل توصيات, 
 حلفظ جهودىم كتركيزىا.

 :       ادلبلحػق

أك نٌص لدستور, أك نصَّان دلعاىدة, أك أمَّ , كاثئقى  كأحياانن , كاإلحصاءات البياانت ادلبلحق تضم     
ليو أدانه-نصوصو أخرل  شلا, ثالبح يف استخدمت أية مناذج كال سيما اليت تتسم بسعتها, أك -كسنفصًٌ

 .يثقلو أك, ادلنت يف يوضع أف جيوز ال

 كأتيت احملتوايت؛ فهرست يف العناكين ىذه كتظهر بو، خاص عنوافه  ملحق لكل كيفضَّلي أف يكوف     
 .ادلصادر قائمة كقبل اخلاسبة، بعد ادلبلحق

 إحصاءات أك جداكؿ ، البحث عليها اعتمد اليت االستبياف استمارة: كادلبلحق الواثئق أمثلة كمن     
 أك األساسي النظاـ أك للدكلة، ابلنسبة الدستور، نص أك قانونية، مواد أك معاىدات، نصوص أكلية،

 .أكلية كبياانت ككاثئق نصوص من كغَتىا كادلؤسسات، للمنظمات ادليثاؽ, ابلنسبة
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 البحث كتابة عملية إجراءات

 كأسلوب كلغة, البحث بتقسيم تتعلق, إجراءات تتضمَّن السياسي البحث كتابة عملية     
, ادلراجع ذكر كمنط, اذلوامش تثبيت كآلية, االقتباسات من االنتفاع كمنط, البحث كتابة

 . كادلبلحق, الفهارس كترتيب

 :  ادلعلومات صبع عملية تنظيم: أكالن 

 :كادلعلومات البياانت تقسيم(1)

, كتاب من فصل, كتاب: )أمثلتها كمن, أكثر أك مرة منها كيستفاد, كبَتة أساسية نصوص. أ
 (إحصاء, كثيقة

 .سجلٌ  صفحات يف أك, بطاقات شكل على تثبيتها ديكن: قصَتة لنصوص اقتباسات. ب

 تسجيلها ادلفيد من ذىنو، يف تدكر الباحث، يبنيها( كالتغيَت, للتطوير قابلة)أكلية أفكار. ج
 . نسياهنا قبل, بسرعة

 :البحث إلصلاز زمٍت برانمج كضع(2)

 (.شهرين مثبلن )البحث لكلًٌ  زمٍت سقف كضع. أ

 (.أسبوعُت مثبلن )مبحث لكلًٌ  زمٍت سقف كضع. ب
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 (.أايـ ثبلثة مثبلن )مطلب لكلًٌ  زمٍت سقف كضع. ت

 :ادلعلومات جبمع البدء( 3)

 .ابدلوضوع مباشرةن  تتصل اليت كىي: األساسية ادلصادر من. أ

 يف التفصيلية أك, الفرعية أك, الرئيسة غَت ابدلواضع تتصل اليت: الثانوية ادلصادر من. ب
 .البحث

 (ادلعلومات صبع عند مهمة عامة توصيات)

 بذؿ من كل حقوؽ حلفظ, للمصدر كالصرحية الواضحة ابإلشارة, السابقُت أفكار اعتماد. 1
 .معرفيان  جهدان 

 .اعتمدىا الذم الثاين ادلصدر إىل كاإلشارة, للمعلومة األساس ادلصدر إىل الرجوع. 2

 .زلاضرتو يف األستاذ يلقيها اليت ادلعلومات إىل اإلشارة. 3

إال  للمعرفة تضيف كال, ىدَّامة كمهجية, كسرقة, غش: فهو, اجلاىزة البحوث نسخ ذبنب. 4
 .التخلف

 (ادلعلومات كصبع تسجيل طرؽ)                          
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 لوف زبصيص كديكن. زلدد فصل معلومات لتسجيل ادللف من أكراؽ عدة بتقسيم: السجبلت أك .ادللفات1
 .امتؤل إذا اثين ملف فتح كديكن يستجد، دلا, األكراؽ من كايف عدد كترؾ,  فصل  بكلًٌ  خاص

 مناسب دبقياس, بطاقات الباحث يعمل: الورقية .البطاقات2

, كاجلزء, الطبعة كعدد, النشر كسنة, النشر كمكاف دار الكتاب، ادلؤلف، اليمُت على يثبت(, 25×15)
 .ادلعلومة تفاصيل الوسط يف كيدكف, ادلعلومة أك, الفكرة عنواف األعلى كيف, كالصفحة

  كيكوف: الكومبيوتر داخل ملف. 3

 .أصفر كبَت  folder كلىو البحث خيص فولدر بفتح. أ

 :ملفات إىل كيقسَّم. ب

New Microsoft Word Document  

 فيكوف: 

 ملف. للمقدمة -
 ملف. فصل كلكل  -
؛ كردبَّا لكلًٌ مطلب...كحسب حجمها, كتنوع موضوعاهتا -  كلكلًٌ مبحثو ملفٌّ
 ملف. كللخاسبة -
- .  كلكل كاحد من ادلبلحق ملفٌّ
 اخل...ملف كللمصادر -
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 كعدـ, ادلعلومات حفظ لقضية االنتباه شرط, الوقت كتوٌفر, طريقة أسهلي -حسب ذبربتنا الشخصية-كىذه     
 .كالفبلش, اإلدييل يف كحفظها, تضييعها

 أنواع االقتباس

: االستشهادي دبا قالو اآلخركف من أفكار كمعاين, كنقلو عنهم, كاالنتفاع منو؛   االقتباسي
 كلو أنواع:

مصدر مهم, إذا كاف مادَّةن دستورية, أك قرآانن  من حريف نقل  ىو :النصًٌ  أكالن: اقتباس
 جادٌو.كسنَّةن, أك قوالن لكاتب مشهور, أك لباحثو 

 , كفوؽ القوس األخَت يوضع رقمه للهامش, يف2"...."كجيب حصره بُت قوسُت,       
 يف نقطة كضع مع كاملة ادلصدر عن تفصيلية معلومات فيو كتدرج الصفحة أسفل
( )ط( يف الكومبيوتر ;+SHIFTالصفحة, كيكوف القوس بضغط ) رقم هناية

 .  CTRL+ALT+Fكاذلامش بضغط: 

أسطر, يف ادلكاف الواحد, للمرة الواحدة,  ستة االقتباس عن أف يقلَّ كيفضَّل       
مثاؿ على ).فمن األفضل فصلو, يف فقرة مستقلَّة أسطر، ستة عن كإذا زاد االقتباس

  (السبورة أك يف الورقة
                                                           

2
 .5, ص 1, ج214, دار األفراح, سليماني, 1سعيد فرحان, أسباب السرور, ط 
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 : معٌت اقتباس: اثنيان 

كصلها  إذا استعافى الباحثي بفكرةو صاغها غَتهي, أك معاجلة, أك نتيجة  يستعمل     
كاتب سابق, أك موقفه تبنَّاه غَتهي أك رفضو, أك بتلخيصو بصياغة كلمات جديدة, 

 كأسلوب جديد, فيكوف ادلضموف للمصدر, كالصياغة للباحث.

, أيًخذى من        كيشاري إىل ادلصدر, بوضع رقمو يف هناية الكبلـ, الذم تضمَّنى معٌتن
إذا تكرَّرٍت  -ادلصدًر أك ادلصادر مصدرو, دكفى حصره بُت قوسُت, كتيذكىريتفاصيلي 

تيذكىري يف ىامش كاحدو, ألفَّ ذكرىا يؤكًٌدي: اطبلعى -الفكرةي أك ادلعٌت يف أكثر من مصدر
هي ادلقدَّرى, كأمانػىتىوي, كتدعمي ًصحَّةى ما يتبنَّاه.  3الباحث, كجهدى

, بواسطًة مصد اثلثا: اقتباس غَت مباشر: , أك معنومٌو رو, اقتبسو ىو كىو اقتباس نصَّيٌو
للمصدرين, كنقوؿ: ادلصدر  اذلامش يف من مصدر آخر سبقهما, عندىا ذببي اإلشارةي 

 )ب( عن ادلصدر )أ(.

يدعم البحث, كحيقق األمانةى  نَّص، زلدكد من جزءو  ابقتباس: زلدكد )جزئي( اقتباس
 .العلمية, كجيوًٌدي اسلوب البحث كصياغتو

                                                           
3
د, الزوائد, ط123, ص2جم, 2111, دار الوفاء, أربيل, 3ينظر: د. عبد هللا, الفوائد, ط   . 11, ص 2114, الشروق, الماهرة, 1؛ وينظر: محمَّ
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االقتباسات, ما يكوف مادَّةن للبحث, يرادي منها ربليليهىا, كمن رابعان:مادَّة التحليل: 
 .كليس اعتمادىىا, لتقـو بدكر مكمًٌل

أحياانن تتوافق اآلراء, فأًصلي اليوـى, إىل نتيجةو,  خامسان: اإلحالة لوجود توافق يف الرأم:
, لكنٍت كجدتي بعد ذلك, أفَّ ابحثان قبلي سبقٍت يف الوصوؿ  بواسطة جهدم العقليًٌ
لنفس النتيجة, كلكن أبسلوب كصياغة سلتلفُت؛ عندىا تيٍكتىبي الفكرىةي كالرأمي أبسلويب 
أان, كبصياغيت أان, كأشَت إليها ابذلامش, دكف حصرو أبقواس, فأقوؿ: كينظر؛ "فبلف, 
كتفاصيل ادلصدر"؛ كىذا منط, حيفظ جهدم كحقوقي, كحيفظ لآلخرين جهدىىم 

 ية.كحقوقهم, كيؤكًٌدي أمانيت العلم

 سادسان: اإلحالة, ألمر مهمٌو مراجعتو:

 -يف اذلامش -أحياانن أتيت مناسبة, خبلؿ كتابة منت البحث, يذكر فيها الباحث     
أمران, يستحقُّ ادلراجعة, كفق رأم الباحث, كيكوفي القارئي حيرَّان ابلرجوع إليو أك ال, 
كعادةن ما يكوف متَّصبلن بقضيَّة ليس ذلا عبلقة مباشرة ابدلنت, لكنَّ الباحث يرل أفَّ 

 إضافةن معرفيَّةن, سواءه ابعتبارىا إجيابيةن, أك سلبيَّةن. ذكرىا حيقًٌقي 

 نصائح عامة عندى االقتباس:
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وضوع مباشرةن دب , تتَّصلمنها، كحيرص أف تكوف أصيلةن  قتبسً اختيار ادلصادر ادل دقٌةي  ىراعى تي . أف 1
 .ان , كجادٌ ان ا انجحهى في بحث، كأف يكوف مؤلًٌ ال

 ربريفي  فبل جيوزيف النقل، كإذا كاف االقتباس غَت حريف,   ةي التامَّ  ةي الدقَّ  ،ريفًٌ احل االقتباسً تيراعىى يف  .2
 .كال بدَّ من ذكر ادلصدر ادلعٌت,

 التعقيد. نُّبتجل,مع سياؽ كبلميالكبلـ ادلقتبىس -كتوافق كانسجاـ-. مراعاة التنسيق3

 عن كلًٌ زلذكؼ نقاطو ثبلًث وضع ب-الذم يعدُّ غَت مفيدو دلا أكتبو-. جيوز احلذؼ جلزء من ادلقتبس4
؛ كإذا زاد الباحثي على النصًٌ ادلقتبًس كلمةن أك صبلة أك , سواء كاف: كلمة, أك صبلة, أك عبارةمتَّصل

 (مثاؿفيجب حصرىا بُت قوسُت.) -لتحسُت الكبلـ كضبطو-عبارة يف النص

 جهده البحثٌي., إلظهار شخصية الباحث, كاعتماد . التقليل من االقتباسات قدر اإلمكاف5

 كما, كالتأليف الكتابة أصوؿ كعن, األخبلؽ عن خارجه  عمله , دلؤلًٌفها اإلشارة دكف النقل عملية إفَّ  .6
ا, ادلصدر ذكر عدـ من, الًتاثية ادلؤلفات بعض يف صلده  يف ادلعلومات من تراكم شلا االنتفاع ىدفو إمنَّ
 .كالكتب ادلشهورة, مؤلًٌفيهىاس الطبلب عند كشائع, مصادريىا معركفةه  ادلعلومات كألفَّ , ادلعرفة حقل

 "؟رجعيةادلواشي ما ادلقصود : "حب

ىي  اذلوامش, اليت تظهر يف: )أسفل الصفحة(, أك)هناية الفصل(, أك )هناية البحث(،       
 . كحىتَّ هناية النصًٌ يف ادلنت؛ كتستخدـ لذكر بياانت ادلصدر الذم اقتبسنا منو
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 عناصر ادلصادر

كشبَّة اختبلؼ يف ترتيب عناصر ادلصدر)تقدديان( أك)أتخَتان(, ادلهم ضلافظ على منط اثبت يف    
 ادلوقرة اآليت: -األنبار-كلًٌ البحث, كيفضَّل يف جامعتنا

 اسم ادلؤلف •

 عنواف العمل )رسالة أك كتاب أك رللة...(.  •

 عنواف الدكرية ,رقم اجمللد , رقم العدد  •

 شر رقم الطبعة , مكاف الن •

 اسم الناشر , سنة النشر •

 اجلزء, إذا كاف من أجزاء. •

 رقم الصفحة اليت مت االقتباس منها.  •

 قواعد كتابة احلواشي

 لرقم االقتباس يف منت البحث. مطابقان يكوف رقم احلاشية  .1

  .: تذكر البياانت كاملة تشَت إىل مصدر مت االقتباس منو ألكؿ مرةإذا كانت احلاشية  . 2
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بعبارة  : فيذكر اسم عائلة ادلؤلف، متبوعان تكرار االقتباس من نفس ادلصدر يف حاؿ . 3
؛ ))كيف حاؿ كجود أكثر من مصدر )مصدر سابق( ، مث رقم الصفحة اليت مت االقتباس منها

 لنفس ادلؤلًٌف, يذكري عنواف الدراسة)كتاب أك حبث أ سوامها(.

الًتتيب ادلناسب )لنوع ادلصدر(, كسنأخذ يتم كتابة البياانت اخلاصة بكل مصدر حسب    
 أمثلة شائعة, ىي:

 :     االستشهاد آبايت من القرآف الكرمي.1

 (.32(, أك: )ادلائدة:32القرآف الكرمي , سورة ادلائدة , آية ) 

 :. االستشهاد ابألحاديث النبوية2

ادلكتبة  )البخارم , دمحم بن إمساعيل , صحيح البخارم , ربقيق دمحم قطب , بَتكت :
 , ج..., رقم الصفحة, كاسم الباب, كرقم احلديث(.ق 1411العصرية , 

 االستشهاد ابلكتب : -3

الدار   :دمحم فتحي  عبد اذلادم , رلتمع ادلعلومات بُت النظرية كالتطبيق، القاىرة)
 .32, ص 2007ادلصرية اللبنانية ، 
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 :االستشهاد دبقاؿ منشور يف دكرية -4  

( نعيمة مرزكؽ ," الدكر اجلديد دلهنة ادلعلومات يف عصر ىندسة ادلعرفة  مثاؿ)
ذك احلجة  -، رجب2، ع10، مج  رللة مكتبة ادللك فهد الوطنيةكإدارهتا" ، 

 . 26-25.ص ص 1425

 :االستشهاد برسالة جامعية -5

اجلامعية نواؿ راجح , النشر االلكًتكين كأثره على بناء كتنمية اجملموعات يف ادلكتبات 
السعودية, رسالة دكتوراه غَت منشورة, قسم ادلكتبات كادلعلومات, جامعة ادللك عبد 

 .37, ص2007العزيز,

 :االستشهاد دبقاؿ منشور يف صحيفة -6

, جريدة الشرؽ األكسط “ , معضلة النخبة ادلدنية يف ابكستاف”عبد ادلنعم سعيد , 
 .17ـ,ص2008أغسطس 27, 10865ع

  ادة إلكًتكنية :االستشهاد دب -7
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ادلعلومات كاإلنًتنت كاذباىات تقنيات كحفظ  ىاين شحاذة اخلورم, تكنولوجيا
 كاسًتجاع الواثئق : الكتاب كمستقبل النشر اإللكًتكين , متاح على:  

-pivot-http://www.arabic.net/arabic/wah//
alitable.htm 

 ـ (2009يوليو  23 (

 :يف حالة البحوث األدبية كالتارخيية -8

 بَتكت:عامل,  4,دراسة كربقيق سامي العاين ,طديواف كعب بن مالك األنصارم 
 .17ىػ , ص1427الكتب , 

عرب موقعها على  هاكتتيحيف حالة االستشهاد أبعماؿ تصدرىا ىيئات حكومية  -9
 :اإلنًتنت

مدينة ادللك عبد العزيز للعلـو كالتقنية, قاعدة األحباث السعودية , متاح على: 
www.srdb.org/arabic/index.asp  15\ 7\ 2008)ـ. 

 قائمة ادلراجع

http://www.arabic.net/arabic/wah/-pivot-alitable.htm
http://www.arabic.net/arabic/wah/-pivot-alitable.htm
http://www.srdb.org/arabic/index.asp
http://www.srdb.org/arabic/index.asp
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 تكتب كلُّها حبسب الًتتيب اذلجائي بقائمة بنمط كاحد:اسم ادلؤلف, أك ابلعنواف.    

 اسم عائلة ادلؤلف أكال مث األكؿ فاألكسط.: يكتب  كتابة اسم ادلؤلف مقلواب   -أ

كجود مؤلف كآخر مشارؾ : يكتب اسم ادلؤلف األكؿ مقلواب , كاسم ادلؤلف اآلخر ابلًتتيب  -ب
 اعدة يف حالة كجود ثبلثة مؤلفُت.العادم. كتطبق نفس الق

 يكتب اسم ادلؤلف األكؿ متبوعا بعبارة كآخركف .   كجود أكثر من ثبلثة مؤلفُت : -ج

نستعيض عن اسم ادلؤلف عند كتابة ادلرجع الثاين خبط أفقي طولو    -كجود مرجعُت دلؤلف كاحد : -د
 فراغات ( . 5سم )  2

 -ر :عدـ كجود اسم الناشر أك سنة النش -ىػ 

 -نستخدـ االختصارات الدالة على ذلك :

 : دكف انشر  د.ف

 د.ت : دكف اتريخ 

 : دكف مكاف نشر  د.ـ

 -كجود أكثر من مدينة نشر أك أكثر من انشر : -ك 

 يتم تدكين ادلدينة األكىل كاسم الناشر األكؿ فقط لبلختصار.

  -كجود ألقاب لبعض ادلؤلفُت أك الباحثُت : -ز 
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مة,  الدكتور , ادلهندس , األستاذ.يتم استبعاد   ىذه األلقاب مثل: الشيخ, العبلَّ

 ها(تدوينرقن املادة و(عامة يف أصىل 

قراءةي ىذه ادلبلحظات بدقَّةو، كأخذىا بعُت االعتبار عند كتابة حبػوثهم، كتػيعىػدُّ ىػذه التعليمػات, نسػقان  -بصورةو عامَّةو -على الباحثُت 
معتمػػدان لػػدل كثػػَت مػػن مراكػػز الدراسػػات, كالػػيت ال زبتلػػفي مػػع غَتىػػا مػػن األمنػػاط, إالَّ فيمػػا يقبػػل االخػػتبلؼ, كنػػوع اخلػػط, كحجػػم 

 مي كالتأخَت يف ذكر تفاصيل ادلصادر, يف اذلامش, أك يف قائمة ادلصادر.اخلط, كالتقد

كلمػة(، كتتضػمن ربديػد موضػوع البحػث، 1555إىل  -555يكوف لكل حبث مقدمة كخاسبة؛ كيكوف حجػم ادلقدمػة: حػوايل )مػن  .1
اخلاسبػة: فيكػوف حجمهػا حػوايل  كأىدافو، كأمهيتو، كطبيعػة األدبيػات ادلتػوفرة حولػو، كمنهجيػة البحػث الػيت سيسػلكها الباحػث. أمػا

كلمػػة( تتضػػمن خبلصػػة البحػػث أك الدراسػػة كأىػػم نتائجهػػا كتوصػػياهتا. كادلقصػػود ابخلبلصػػة: األفكػػار األساسػػية الػػيت يػػود   555)
الباحػػث أف يتجػػو تفكػػَت القػػارئ إليهػػا، كادلقصػػود ابلنتػػائج: اإلضػػافة ادلعرفيػػة الػػيت سبثػػل قمػػة الدراسػػة، كادلقصػػود ابلتوصػػيات: بيػػاف 

 األسئلة اليت أاثرىا البحث كحاجتها إىل إجاابت عن طريق مزيد من البحوث. 

( كأقسػاـ فرعيػػة، مػػع عنػػاكين مناسػػبة لكػػل قسػػم رئيسػػي أك 6-3تقسػيم اجلسػػم الرئيسػػي للبحػػث إىل عػػدد مػػن األقسػػاـ الرئيسػػية ) .2
( كىكػػذا، كإذا لػػـز األمػػر 3( )2( )1اف الفرعػػي بػػػػ)فرعػػي. كييػػرقم العنػػواف الرئيسػػي بػػػػ )أكالن( )اثنيػػان( )اثلثػػان( كىكػػذا. كييػػرقم العنػػو 

قم العنػػواف األصػػغر بػػػػ)أ( )ب( )ت( كىكػػذا، كإذا كانػػت شبػػة حاجػػة للتفريػػع أكثػػر،  تقسػػيم العنػػواف الفرعػػي إىل عنػػاكين أصػػغر، فػػَتي
قم ) لبحػث بشػكل ( كىكذا. كاذلدؼ مػن ذلػك كلػو، توضػيح عنػاكين البحػث بشػكل أدؽ للقػارئ حػىت تتحقػق مقرؤيػة ا-( )-فَتي

  سليم، دكف أف ييشكل على القارئ أبف ىذا عنواف رئيسي أك فرعي.

، Traditional Arabic، حػػرؼ MS wordsبػػرانمج  IBMيسػػتعمل يف رقػػن ادلػػادة )أم صػػفها علػػى الكمبيػػوتر( نظػػاـ  .3
 ، كيستعمل احلرؼ نفسو نوعان كحجمان بلوف أسود للعناكين اجلانبية. 16حجم 

 .فقرة أك هناية كل ىامش توضع نقطة يف هناية كل .4
يػتٌم توثيػق اآلايت القرآنيػة بعػد نػص اآليػة مباشػػرة يف ادلػنت، كلػيس يف اذلػامش. كيػتم ذلػك بػػُت قوسػُت مػع كضػع اسػم السػورة تليهػػا  .5

(، دكف مسػػػافة قبػػػل 79-78(, )البقػػػرة: 1نقطتػػػاف رأسػػػيتاف مث رقػػػم اآليػػػة أك اآلايت. مثػػػاؿ: ))احلمػػػد حت رب العادلُت(()الفاربػػػة:
 شارحة أك بعدىا.ال

 (.-خطأ  –( )-صح-ال يفصل الشارحة األكىل أك الثانية أم مسافة عن ادلادة ادلوجودة بينهما: ) .6
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إذا لـز كجود نقاط متتابعة يف كسط اجلملة أك يف هنايتها لئلشارة إىل مادة زلذكفة أك مزيػد مػن األمثلػة، فيكػوف عػدد النقػاط ثػبلث  .7
 دائمان. 

، 13، حجػػم  Times New Romanة اإلصلليزيػػة، فإهنػػا توضػػع بػػدكف أقػػواس، كحبػػرؼ مػػن نػػوع إذا لػػـز كجػػود مػػادة ابللغػػ .8
 حبركؼ صغَتة ما عدا أمساء األعبلـ فتبدأ حبرؼ كبَت كتكوف ابقي احلركؼ صغَتة.

االسػػتفهاـ توضػػع عبلمػػة التعجػػب )ا( أك االسػػتفهاـ )؟( مػػرة كاحػػدة فقػػط، كال ديسػػح مػػثبلن بوضػػع )؟؟( لكػػن ال مػػانع مػػن كضػػع  .9
 كالتعجب معان )؟ا(، كتعترب ىذه العبلمة بديبلن عن النقطة إذا جاءت يف آخر اجلملة.

 ( أك كضع خط ربت الكلمات أك استعماؿ احلرؼ ادلائل يف منت ادلادة.boldيتم ذبنب استعماؿ احلرؼ األسود  ) .15
 superم أييت أعلػى قلػيبلن مػن مػن مسػتول السػطر يػتم كضػع أرقػاـ التوثيػق يف ادلػنت كيف اذلػامش علػى شػكل رقػم عػايل الرتبػة )أ .11

script.كبدكف أقواس ربصر رقم التوثيق ،) 
عنػد اسػتعماؿ األقػواس أك عبلمػات االقتبػاس مهمػا كػاف نوعهػا: )...( أك  .... أك  ...  أك " " ربديػد أكؿ ادلػادة ادلقتبسػػة أك  .12

متػػُت عػػن القوسػُت أك العبلمتػػُت أيػة مسػػافة؛ فهػذا احلالػػة "صػػح" آخرىػا، فإنػػو ال يفصػل ادلػػادة ادلوجػودة يف داخػػل القوسػُت أك العبل
 صحيحة، بينما ىذه احلالة " خطأ " خطأ.

، دكف أم يكػػػوف قبلهػػػا أك ى(1424ـ/2553ديكػػن اسػػػتعماؿ اخلػػػط ادلائػػػل )/( ليفصػػل بػػػُت التػػػاريخ اذلجػػػرم كادلػػيبلدم، مػػػثبلن: ) .13
اسػػم الشػهر يف النظػػاـ الشمسػي كمػػا ىػو شػػائع يف بعػض ادلنػػاطق بعػدىا مسػػافة، كػذلك ديكػػن اسػتعماؿ نفػػس اإلشػارة ليفصػػل بػُت 
 كاسم الشهر كما شائع يف مناطق آخرل، مثبلن: )مارس/آذار(.

عندما تنتهي اجلملة أك الفقرة بنص مقتبس توضع نقطة يف هناية النص قبل إشارة خػتم االقتبػاس؛ مػثبلن: "... ك مػل أف يكػوف ىػذا  .14
مادة االقتباس ال تنتهػي هبػا اجلملػة فتوضػع إشػارة خػتم االقتبػاس كتسػتمر اجلملػة حػىت تنتهػي بنقطػة التوضيح كافيان." أما إذا كانت 

 أك فاصلة.
، كال تسػػتعمل اذلػػاء العاديػػة علػػى symbolكتؤخػػذ مػػن ى 2555يسػػتعمل حػػرؼ اذلػػاء للداللػػة علػػى السػػنة اذلجريػػة هبػػذه الصػػورة  .15

 لوحة ادلفاتيح كسبد.
داللػػة علػػى السػػنة ادليبلديػػة كبػػُت أرقػػاـ تلػػك السػػنة. ككػػذلك حػػرؼ اذلػػاء للداللػػة علػػى السػػنة ال تػػًتؾ مسػػافة بػػُت حػػرؼ ادلػػيم لل .16

 ى.1424ـ، أك 1999اذلجرية، ىكذا: 

جيب عدـ كضع أية مسافة بػُت عبلمػات الًتقػيم كادلػادة الػيت تسػبقها، بينمػا جيػب كضػع مسػافة بػُت أم مػن ىػذه العبلمػات كادلػادة  .17
 اليت أتيت بعدىا.

 تاف متتاليتاف بتااتن. ال توضع مساف .18
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(بػُت حػرؼ النػوف, كحػرؼ ctrrl+jعندما يقع حرؼ الزام بعد النوف يراعى مد حرؼ النوف: نػز خطػأ، الصػحيح ىػو نػػػز.بضغط) .19
 الزام.

 اسم الكاتب داخل البحث بدكف أم تعريف فبل توضع كلمة دكتور أك أستاذ أك برفسور أك د. أك أ.د. أماـ االسم. .25
 ئمان،  أما )ـ( ادليبلدية  فتوضع فقط عندما يذكر التاريخ ادليبلدم كاذلجرم.اذلجرية توضع دا)ى(  .21
يفضػػل أف تؤخػػد اآلايت القرانيػػة مػػن نػػص مػػربمج كمشػػكوؿ، كإذا تعػػذر فػػإف اآلايت تطبػػع كيفضػػل بػػُت اآليػػة كاألخػػرل نفطػػة، كال  .22

ز اآلايت إبشػارة اآليػة أك اآلايت ادلقتبسػة قبلهػا مانع من كضع فاصلة بُت فكرتُت يف اآلية الواحدة عنػدما تكػوف اآليػة طويلػة. كسبيػ
 . كبعدىا 

تستعمل النقطتاف الرأسيتاف: بعد لفظ القوؿ )يقػوؿ الشػافعي: البيػاف ىػو...(، أك بعػد لفػظ مثػل )كىػذا ادلعػٌت مثػل قػوؿ الشػاعر:  .23
 (.ما كل ما يتمٌٌت ادلرء...(، أك بعد التعداد ابلكلمات )أكال: أصوؿ الفقو، كىو العلم...

 .-، كيليو نقطة كليس أم شئ آخر مثل: أك 12عند استعماؿ األرقاـ ادلتسلسلة يستعمل العدد حبجم  .24

 ى(795عند التعريف أبحد األعبلـ السابقُت بسنة الوفاة، تستعمل كلمة تويف ىكذا: )تويف   .25

 توضع أبيات الشعر يف كسط الصفحة كسبد الكلمات لتنسيق البداية كالنهاية.    .26

***** 

 كفق بعض مراكز الدراسات: اثنينا: التوثيق للمصادر  

 موضوع التوثيق
 مثاؿ

سلماف، مصطفى حسُت كآخركف. ادلعامبلت ادلالية يف  توثيق الكتب  .1
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 .95ص

الفكر،  ابن قدامة، موفق الدين. ادلغٍت، بَتكت: دار حالة كجود أكثر من جزء للكتاب  .2
 .229، ص2، جى1455

التفتازاين، سعد الدين. شرح التلويح على التوضيح،  حالة إذا مل يعرؼ اتريخ النشر  .3
  118، ص 2بَتكت: دار الكتب العلمية، د.ت.، ج 
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 ، عن ادلنهجية اإلسبلمية كالعلـو السلوكية كالًتبوية، اخلرطـو

 . 14ـ، ص1987
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 مجهورية العراق 

 وزارة التعليم العايل....

 جامعة  األنبار 

كلية القانون والعلوم 
 السياسية

 

تكتػػػػػػػػب ىػػػػػػػػذه ادلعلومػػػػػػػػات يف أربعػػػػػػػػة 
. صػػػػػػػػػفوؼ، مػػػػػػػػػع توسػػػػػػػػػيط الكتابػػػػػػػػػة

  14 بنط

 

 

 

 

 

 [ 12ببنط   enterادلسافة بُت الشعار كعنواف البحث  أربع مرات  

 أثر منظمات اجملتمع ادلدين يف التنمية البشرية كتكريس الدديقراطية   

 22يكتب العنواف بقياس   بنط  
 أسود 

   18ببنط  Enterادلسافة بُت العنواف كما بعده مراتف 

                                                      حبث مقدم الستكمال متطلبات درجة بكالوريوس علوم سياسية يف كلية القانون والعلوم السياسية/ جامعة األنبار                          
                         14 بنطيكتب التعريف ابخلطة بقياس

  14ببنط  Enterادلسافة بُت التعريف ابخلطة كما بعدىا  مراتف 

  14 بنط يكتب إعداد الطالب بقياسإعداد الطالب                      

           أسود  18يكتب اسم الطالب بقياس  بنطزيد عمرك خالد        

  14تكتب كلمة إشراؼ بقياس  بنط                            إشراف

 أسود[ 21] بنطيكتب اسم ادلشرؼ بقياسأ.د.ىادم مشعاف ربيع       
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يكتب التاريخ م                       2118/2119 العام الدراسي                        
                     14بقياس بنط

 

 مجهورية العراق

 العلميوزارة التعليم العايل والبحث 

 جامعة األنبار 

 كلية القانون والعلوم السياسية  

 قسم العلوم السياسية 

 

 

 

 أثر منظمات اجملتمع ادلدين يف التنمية البشرية كتكريس الدديقراطية   

حبث مقدم الستكمال مطالب احلصول على درجة بكالوريوس علوم سياسية من كلية القانون والعلوم السياسية/ 
 جبامعة األنبار  

 

 إعداد الطالب 

 زيد عمرك خالد
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  إشراف

 أ.د. ىادم مشعاف ربيع

 

 (2118/2119)- (1439/1441 ) 

 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 يف متكررمفاتيح االختصار ادلستخدمة بشكلو 

 Microsoft Word. 

  اضػط على لتهفير ورا الإجراء

 Ctrl+O فتد

 Ctrl+S خفظ

 Ctrl+W إغلاق

 Ctrl+X قض

 Ctrl+C نسر

 Ctrl+V لطق

 Ctrl+A تخذيذ الكل

 Ctrl+B غامق

 Ctrl+I مائل
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  اضػط على لتهفير ورا الإجراء

 Ctrl+U تسطير

 ]+Ctrl  تطػيرالدط نقطة

 [+Ctrl  الدط نقطةزيادة 

 Ctrl+E .توزيط الهض

 Ctrl+L مخاذاة الهض إلى اليسار

 Ctrl+R مخاذاة الهض إلى اليمين

 Ctrl+Z تراجع

 Ctrl+Y إعادة

 

 Alt+F .ملف ، افتد الطفخةBackstage لازتدذام طريقة عرض

لازتدذام السمات والألوان والتأثيرات، مجل خذود 

 .تطميم الطفخات، افتد علامة التبويب

Alt+G 

أوامر التهسيق الصائعة، أو أنماط الفقرات، أو لازتدذام 

الشريط  لازتدذام الأداة "بخث". افتد علامة التبويب

 .الرئيسي

Alt+H 

لإدارة مهام "دمح البريذ"، أو لازتدذام المػلفات 

 .مرازلات والتسميات، افتد علامة التبويب

Alt+M 

مربعات لإدراج الحذاول، أو الطور والأسكال، أو الرؤوس، أو 

 .إدراج الهض، افتد علامة التبويب

Alt+N 
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لازتدذام ووامش الطفخة واتحاه الطفخة والمسافة 

 .تدطيط البادئة والتباعذ، افتد علامة التبويب

Alt+P 

لكتابة مططلد بخث لمختوى "تعليمات"، افتد المربع 

 ."أذبرني المزيذ" في الشريط

Alt+Q ثم أدذل ،

 مططلد البخث

"التذقيق الإملائي"، أو تعيين لػات التذقيق، أو لازتدذام 

لتعقب التػييرات في مستهذك ومراجعتها، افتد علامة 

 .مراجعة التبويب

Alt+R 

لإضافة جذول مختويات أو خواٍش زفلية أو جذول 

 .مراجع اقتبازات، افتد علامة التبويب

Alt+S 

 ٞٚلج ِٚغ أٞ بؽٔاِح لسُ ضاص بئضخظاؼاث ٔظاَ اٌخشغ١ً ٚ ٠ّىٓ اسخطعاِٙا فٟ أ. 

 لسُ ضاص بئضخظاؼاث ٠ّىٓ اسخطعاِٙا ِغ بؽاِح اٌخسؽ٠ؽ اٌىخابٟ فمؾ ِثً ِدّٛػت 

Microsoft Office. 

 -: ول انخاص بإختصارات يمكن استخدامها في اي وقت ومع أي برنامجألانقسم ا
1. ctrl + O : ٌُفخر ٍِف لع٠. 

2. ctrl + N : إلٔشاء ٍِف خع٠ع. 

3. ctrl + A :  ًسخ٠ٛاث إٌافػةِ حسع٠ع و. 

4. ctrl + C : ٖٔسص ِا حُ حسع٠ع. 

5. ctrl + X : ٖٔمً ِا حُ حسع٠ع. 

6. ctrl + V : ٌٍٗظك ِا سبك ٔسطٗ اٚ ٔم. 

7. ctrl + F : ٌؼًّ بسث فٟ إٌافػة اٌّفخٛزت. 

8. ctrl + Home : حأضػن اٌٝ بعا٠ت اٌظفست اٚ أٚي ٍِف/ِدٍع فٟ إٌافػة. 

9. ctrl + End : ضؽ ٍِف/ِدٍع فٟ إٌافػةحأضػن اٌٝ ٔٙا٠ت اٌظفست أٚ آ. 

10. ctrl + D : ٌسفع اٌّٛلغ األٌىخؽٟٚٔ فٟ لائّت Bookmarks. 

11. ctrl + shift + N : إلٔشاء ِدٍع خع٠ع. 

12. alt + F : ٌفخر لائّت File فٟ إٌافػة اٌّفخٛزت. 

13. alt + E : ٌفخر لائّت Edit فٟ إٌافػة اٌّفخٛزت. 

14. alt + shift : ٌخغ١١ؽ اٌٍغت. 
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15. alt + F4 : ٌٕافػةٌغٍك ا. 

16. F1 : ٌفخر ٔافػة Help اٌطاطت باٌبؽٔاِح اٌّفخٛذ اٚ ٔافػة Help  اٌطاطت بإٌظاَ اغا

 .وٕج ػٍٝ سطر اٌّىخب

17.  F2 : ػاظة حس١ّت اٞ ٍِف أٚ ِدٍعإل. 

18. windows key + X : ٌفخر لائّت ِطخظؽة ٌبؼغ أظٚاث ٠ٕٚعٚؾ. 

19. windows key + tab : ٌٍخٕمً ب١ٓ إٌٛافػ. 

20. windows key + R : ٔافػة ٌفخر Run. 

21. windows key + D : إلظٙاؼ سطر اٌّىخب. 

22. windows key + up arrow key : ٌخىب١ؽ إٌافػة. 

23. windows key + down arrow key : ٌخظغ١ؽ إٌافػة. 

24. windows key + right arrow key : ٌّٓدؼً إٌافػة فٟ ِٕخظف اٌشاشت األ٠. 

25. windows key + left arrow key : ِٟٕخظف اٌشاشت األ٠سؽ ٌدؼً إٌافػة ف. 

26. windows key + X + C : ٌفخر ٔافػة command prompt. 

27. shift + ESC : ٌفخر ٔافػة Task Manager. 

28. shift + Del :   ٌّسر اٌٍّف/اٌّدٍع ٔٙائ١ا. 

29. Del : ٌّسر اٌٍّف/اٌّدٍع ِؤلخا  ٚاؼساٌٗ اٌٝ سٍت اٌّّٙالث. 

30. print screen : ألضػ ٌمطت ٌٍشاشت screenshot اٌظٛؼة لُ بفخر بؽٔاِح ٌٚسفع 

paint ٍٝثُ اٌؼغؾ ػ ctrl + V ٌٍظك اٌظٛؼة ثُ ػًّ زفع ٌٙا. 

31. backspace : ٌٍؼٛظة ٌٍٕافػة اٌسابمت. 

32. Page up : ِسخ٠ٛاث اٌظفست بّمعاؼ طفست ٚازعة ألػٍٝ ٌخّؽ٠ؽ. 

33. Page Down ٚأ Space: ًٌخّؽ٠ؽ ِسخ٠ٛاث اٌظفست بّمعاؼ طفست ٚازعة ألسف. 

 : Microsoft Office ارات يمكن استخدامها في محرر كتابي مثمانقسم انخاص باختص
1. ctrl + A : حسع٠ع وً إٌظٛص فٟ اٌٍّف. 

2. ctrl + C : ٖٔسص ِا حُ حسع٠ع. 

3. ctrl + X : ٖٔمً ِا حُ حسع٠ع. 

4. ctrl + V : ٌٍٗظك ِا سبك ٔسطٗ اٚ ٔم. 

5. ctrl + S : ٌسفع اٌٍّف. 

6. ctrl + shift + S :  أضؽٌٜسفع اٌٍّف بّسّٝ اٚ ط١غت. 

7. ctrl + P : ٌبعء ػ١ٍّت ؽبغ اٌٍّف. 

8. ctrl + Home : حأضػن اٌٝ بعا٠ت إٌض. 

9. ctrl + End : حأضػن اٌٝ ٔٙا٠ت إٌض. 

10. ctrl + F : ٌؼًّ بسث ػٓ وٍّت/خٍّت فٟ اٌٍّف. 

11. ctrl + B : ًٌؼًّ اٌطؾ ثم١ Bold. 

12. ctrl + I : ًٌؼًّ اٌطؾ ِائ Italic. 

13. ctrl + U : ٌٛػغ ضؾ حسج إٌض. 
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14. ctrl + E : إٌض فٟ ِٕخظف اٌظفست ٌّساغاة. 

15. ctrl + L : إٌض فٟ ٠ساؼ اٌظفست ٌّساغاة. 

16. ctrl + R : ٌّساغاة إٌض فٟ ١ّ٠ٓ اٌظفست. 

17. ctrl + right/left arrow key :  حٕمً اٌّؤشؽ بّمعاؼ وٍّت فٟ احداٖ ا١ّ١ٌٓ اٚ ا١ٌساؼ

سخطعَ ُّ  .زسب اٌسُٙ اٌ

18. shift + right/left arrow key :  فٟ اٌّؽة اٌٛازعة فٟ احداٖ ا١ّ١ٌٓ اٚ حسع٠ع زؽف

سخطعَ ُّ  .ا١ٌساؼ زسب اٌسُٙ اٌ

19. shift + up/down arrow key :  ٍٝحسع٠ع سطؽ ٚازع فٟ اٌّؽة اٌٛازع ألسفً أٚ ألػ

سخطعَ ُّ  .زسب اٌسُٙ اٌ

20. ctrl + shift + right/left arrow key :  ٖحسع٠ع وٍّت فٟ اٌّؽة اٌٛازعة فٟ احدا

سخطعَا١ّ١ٌٓ اٚ ا١ٌساؼ زسب ا ُّ  .ٌسُٙ اٌ

21. ctrl + shift + Home/End :  ٌخسع٠ع إٌض بأوٍّٗ ِٓ بعا٠ت إٌض أٚ ِٓ ٔٙا٠ت إٌض

 .End اٚ Home زخٝ ِىاْ اٌّؤشؽ زسب اضخ١اؼن ٌـ

22. Home : حأضػن ٌبعا٠ت اٌسطؽ. 

23. End : حأضػن ٌٕٙا٠ت اٌسطؽ. 

24. Backspace: ِسر زؽف لبً اٌّؤشؽ. 

25. Delete : بؼع اٌّؤشؽ ِسر زؽف. 

26. Page up : ِسخ٠ٛاث اٌظفست بّمعاؼ طفست ٚازعة ألػٍٝ ٌخّؽ٠ؽ. 

27. Page Down : ًٌخّؽ٠ؽ ِسخ٠ٛاث اٌظفست بّمعاؼ طفست ٚازعة ألسف. 

28. F2 : ٌخؼع٠ً ِسخ٠ٛاث اٌطأت فٟ بؽٔاِح Excel. 

29. Ctrl + F9 : ٓفخر لٛس١ٓ خا٘ؿ٠ 

30. ctrl+b ٠ّىٓ ٌه حؽح١ب ٍِف اٌّفؼٍت ػٓ ؽؽ٠ك ٘ػا االِؽ 

31. ctrl+f  ٟاٌبؽٔاِح ػٓ اٌىٍّت٠ّىٓ ٌه بسث ف 

32. ctrl+s ٗزفع اٌؼًّ اٌػٞ لّج ب 

33. ctrl+shift ٠دؼً ِؤشؽ اٌىخابت ٠ػ٘ب اٌٝ ا١ٌساؼ 

34. ctrl+shift ٓ٠دؼً اٌّؤشؽ٠ػ٘ب اٌٝ ا١ّ١ٌ 

35. alt+f4 أِؽ ِف١ع ٠مَٛ بئغالق إٌٛافػ 

36. alt+esc ٠ّىٕه اٌخٕمً ِٓ ٔافػة اٌٝ ٔافػة 

37. alt+tab  خ١اؼ إٌافػة اٌّطٍٛبتاغا واْ ٕ٘اٌه ٔٛافػ وث١ؽة ِفخٛذ ٠ّىٕه اض 

38. alt+shift ٞا١ٌساؼ ٠سٛي اٌىخابت ِٓ اٌؼؽبٟ اٌٝ أد١ٍؿ 

39. alt+shift ٟا١ّ١ٌٓ ٠سٛي اٌىخابت ِٓ أد١ٍؿٞ اٌٝ ػؽب 

40. f2 اِؽ ِف١ع ٚسؽ٠غ ٠ّىٕه ِٓ حغ١ؽ اسُ ٍِف ِسعظ 

41. Shift + E : اٌؼّت 

42. Shift + X : ْٛاٌسى 

43. Shift + Q : اٌفخست 
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44. Shift + A : اي**ؼة 

 اٌشعة : Shift + غ .45

46. Shift + Z : اٌّعة 

47. Shift + W : ح٠ٕٛٓ فخر 

48. Shift + S : ح٠ٕٛٓ **ؼة 

49. Shift + R : ُح٠ٕٛٓ ػ 

50. Shift + T : إل 

51. Shift + G : أل 

52. Shift + Y : إ 

53. Shift + H : أ 

54. Shift + N : آ 

55. Shift + B : ٢ 

56. Shift + V : { 

57. Shift + C : } 

58. Shift + F : ] 

59. Shift + D : [ 

60. Shift + J : حّع٠ع اٌسؽف 

61. Ctrl + C : ٔسص 

62. Ctrl + X : لض 

63. Ctrl + V : ٌظك 

64. Ctrl + Z : حؽاخغ 

65. Ctrl + A : حؼ١ٍُ اٌٍّف 

66. Shift + U : فاطٍت ِؼىٛست 

67. Ctrl + ESC : ( لائّت اٌّٙاَ) ابـعا 

68. Ctrl + Enter : ابخعاء طفست خع٠عة 

69. Ctrl + Shift : ٓ( ٌغت ػؽب١ت ) ١ّ٠ 

70. Ctrl + Shift : ( ٌغت إٔد١ٍؿ٠ت ) ٠ساؼ 

71. Ctrl + 1 : ِسافت ِفؽظة 

72. Ctrl + 5 : ِسافت سطؽ ٚٔظف 

73. Ctrl + 2 : ِسافت ِؿظٚخت 

74. Ctrl + G : االٔخماي إٌٝ طفست 

75. Ctrl + END : االٔخماي إٌٝ ٔٙا٠ت اٌٍّف 

76. Ctrl + F5 : حظغ١ؽ ٔافػة اٌٍّف 

77. Ctrl + F6 : االٔخماي ِٓ ٍِف ألضؽ 

78. Ctrl + F2 : ِؼا٠ٕت اٌظفست لبً اٌطباػت 
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79. = + Ctrl : ؽ ٚحظغ١ؽ ظؼخت ٚازعةحىب١ 

80. F4 : حىؽاؼ أضؽ ػ١ٍّت 

81. Alt + Enter : حىؽاؼ أضؽ ػ١ٍّت 

82. Ctrl + Y : حىؽاؼ أضؽ ػ١ٍّت 

83. Shift + F10 : ّٟحؼعاظ ٔمطٟ ٚؼل 

84. F12 : ُزفع بأس 

85. Shift + F12 : زفع اٌٍّف 

86. Ctrl + Home : أٚي اٌّسخٕع 

87. Ctrl + End : أضؽ اٌّسخٕع 

88. Shift + F1 : ِؼٍِٛاث ػٓ ٔٛع اٌخٕس١ك 

89. Ctrl + U : سطؽ حسج إٌض 

90. Ctrl + F4 : ضؽٚج ِٓ اٌٍّف 

91. Ctrl + N : ٍِف خع٠ع 

92. Ctrl + H : اسخبعاي 

93. Ctrl + I : ًضؾ ِائ 

94. Ctrl + K : حٕس١ك اٌّسخٕع 

95. Ctrl + P : ؽباػت 

96. Ctrl + O : فخر ِٕطمت 

 حىب١ؽ إٌض : Ctrl + ظ .97

 حظغ١ؽ إٌض : Ctrl + ج .98

99. Alt + S : لائّت حٕس١ك 

100. Alt + J : ٍ١ّاثلائّت حؼ 

101. [ + Alt : لائّت خعٚي 

102. ] + Alt : لائّت أظٚاث 

103. Alt + U : لائّت ػؽع 

104. Alt + P : لائّت حسؽ٠ؽ 

105. Alt + L : لائّت ٍِف 

106. “ + Alt : لائّت إؽاؼ 

107. Alt + Q : حؼع٠ً ِسطؽة 

108. Ctrl + E : حٛس١ؾ إٌض 

109. Ctrl + F : بسث 

110. Ctrl + B : ضؾ أسٛظ 

111. Ctrl+Shift + P : زدُ اٌطؾ 

112. Ctrl+Shift + S : ّٔؾ 

113. Ctrl + D : ضؾ 
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114. Ctrl+Shift + K : حس٠ًٛ اٌسؽٚف – Capital 

115. Shift + F3 : حس٠ًٛ اٌسؽٚف – Capital 

116. Ctrl+Shift + L : ٚػغ ٔمطت ػٕع بعا٠ت إٌض 

117. Ctrl+Alt + E : ٟٔزٛاشٟ سف١ٍت حؽل١ُ ؼِٚا 

118. Ctrl+Alt + R : ٚػغ ػالِت ® 

119. Ctrl+Alt + T : ٚػغ ػالِت ™ 

120. Ctrl+Alt + C : ٚػغ ػالِت © 

121. Ctrl+Alt + I : ِؼا٠ٕت اٌظفست لبً اٌطباػت 

122. Shift + F7 : لاِٛـ اٌّؽاظفاث 

123. Ctrl+Alt + F1 : َِؼٍِٛاث إٌظا 

124. Ctrl+Alt + F2 : ًفخر اٌعالئ 

125. Ctrl + J : ٓحس٠ٛت إٌض ِٓ اٌدأب١ 

126. Ctrl + L : بعا٠ت إٌض ِٓ اٌدأب األ٠سؽ 

127. Ctrl + Q : ّٓبعا٠ت إٌض ِٓ اٌدأب األ٠ 

128. Ctrl + E : ٌٕضحٛس١ؾ ا 

129. Ctrl + M : حغ١١ؽ اٌّماـ األػٍٝ ٌٍفمؽة 

130. Shift + F5 : ؼخٛع إٌٝ اٌّٛػغ اٌػٞ أخ١ٙج ِٕٗ ػٕع إغالق اٌٍّف 

131. = + Ctrl + Alt : حطظ١ض 

132. F3 : ٟإظضاي ٔض حٍمائ 

133. F9 : حعل١ك زمٛي 

134. F10 : حسؽ٠ه إؽاؼ ٌفخر إٌٛافػ 

135. F1 : حؼ١ٍّاث 

136. F5 : ٌٝاالٔخماي إ 

137. F7 : ٟحعل١ك إِالئ 

138. F8 :  ُِٕطمتحؼ١ٍ 

139. ctrl+a ٓ٠ؼًّ ٘ػا االِؽ بخسع٠ع اٌىً ٌٍٕض اٚاٌىائ  

140. ctrl+c ٖ٠ؼًّ ٘ػا االِؽ بٕسص اٌػٞ حُ حسع٠ع  

141. ctrl+v ٠ؼًّ ٘ػا االِؽ بٍظك إٌّسٛش  

142. ctrl+x ٠ؼًّ ٘ػا االِؽ بمض اٌػٞ حُ حسع٠عة  

143. ctrl+z ٗ٘ػا االِؽ ُِٙ خعا  ٠ّىٕه اٌخؽاخغ ػٓ اٞ اِؽ ػٍّخ  

144. ctrl+p ٌ ٟبؽٔاِح اٌّخظفر اٚ اٞ بؽٔاِح اِؽ باٌطباػت٘ػا االِؽ ٠ؼط  

145. ctrl+o ٠ّىٕه فخر ٍِف ِٓ اٞ بؽٔاِح ػٓ ؽؽ٠ك ٘ػا االِؽ 

146. ctrl+w ٠ّىٕه اغالق اٞ ٔافػة ِفخٛزت 
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 ))آليات البحث عن المصادر((

 أوالً: المكتبة: نستعين بالبحث عن: 

 . )باحث(, الفخر الرازي, ابن كثير, روسو, مونتسكيو, دمحم حردان.  1

 . )موضوع(عالقات دولية, معاهدات, حروب, شؤون المرأة, حريات عامة, أزمات.2

 . )مجال علمي(اقتصاد, قانون دولي, سياسة.3 

 اإلنترنت: فقط نأخذ الموضوع العلمي ذا القيمة المميزة من خالل:ثانياً: شبكة 

 حداثة موضوعه وأهميته.  .1

 تميُّز كاتبه. .2

 مكانة الموقع ورصانته. .3

 ثالثاً: الموسوعات المكتبية يمكن االستفادة من:

 المكتبة الشاملة ما يتصل  بكتب التراث المعروفة,)الموافق للمطبوع(. .1

 والقواميس.الموسوعات المعجمية,  .2

 الموسوعات المتخصصة, كالموسوعة الفلسفية, والفقهية, والسياسية. .3

أو نظام تصوير معتبر, يظهر معلومات  pdf )  والكتب)شرط أن تكون مصورةً  .4

  النشر.

 

 


