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العنوان كيفية كتابة  HOW TO WRITE THE  TITLE

 ول في البحوث واالطاريح العلمية يعطي االنطباع األالعنوان

هذا البحث وينبغي أن ينقل بدقة للقارئ وماذا يعني, للمادة العلمية

ينبغى العنوان الجيد للبحث أوالمقالة.  أو هذه المقالة بكل وضوح
.ان يكون قصير وغنية بالمعلومات وجذاب

أما صفحة العنوان يجب توفر المعلومات حول المؤلفين  ,

انتماءاتهم وطرق االتصال بالمؤلف الرئيس للبحث 

(Correspondent Author) الحتمالية االتصال المور تتعلق

ين او بالتعديالت المقترحة من المقيمّين او المراجعين العلمي
.الناشر



ث؟البحمنالمستخلصةالنتائجأهمهيماSummaryالخالصة

يالتاالسئلةهيوماالبحثمشكلةهيماIntroductionالمقدمه

طرحت؟

اهداف 

البحث

Objectivesمنانجازهاالمرجوةاالهدافهيما

البحث؟غرض

طرق 

العمل

Methodsدراستها؟تمكيف

وجدت؟ماذا  Resultsالنتائج

النتئج؟تعنيماذاDiscussionالمناقش

يفعالقهلهاوالتىالحديثةالمصادرماهيReferencesالمراجع

البحث؟





The Institute for Scientific Information (ISI) was 

founded by Eugene Garfield in 1960. It was acquired 

by Thomson Scientific & Healthcare and became 

known as Thomson ISI. It is now a part of the 

Intellectual Property & Science business of Thomson 
Reuters.

ISI

International Scientific Indexing (ISI)

https://en.wikipedia.org/wiki/Eugene_Garfield
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomson_Scientific_&_Healthcare
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomson_Reuters
https://www.google.com.my/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJ8Jzh6tzOAhVIKY8KHZ8UCgMQFghCMAM&url=http://isindexing.com/isi/journals.php&usg=AFQjCNGrHELTu3744QCLChC5NgLrEobw1w&sig2=LjoP2T2qiOXqQ1SxEFHe8w




 Table : Components of aالمنظمالملخصمحتوياتأهم:جدول

structured abstract

.Aims (or objectives)1البحثاهدافاوهدف.1

.Materials and methods2العملوطرقالمواد.2

.Results3النتائج.3

 .Conclusion4الخاتمة.4



HOWمقدمةكتابةكيفية TO WRITE THE INTRODUCTION

لموضوعاتقديمإلىتهدفانهاحيثمهمجزءتعتبرالعلميهالمقالةاوالبحثفيالمقدمهأن

بهلقياماتمماحولاألساسيةالمعلوماتويوفر,القارئاهتمامويزيديحفزمماخاصبشكل

.صلةالوذاتالحديثةالمراجعمنمحدودبعددمدعمويكون,السابقيينالباحثينقبلمن

ومدىالمشكلةمعالجاتاهمهيما,المقالةهذهمنالغرضعنالقارئإعالمينبغي

.السابقةباألعمالارتباطها



(المقدمةمكونات)المقدمة:جدول

Table Components of the Introduction

.Background information1األساسيةالمعلومات.1

?a.  What have others doneالمجال؟هذافيالآلخيرعملواذاما.أ

المراجعمنمحدودعددبدعم:األدلةتقديم.ب

.الصلةذات
Provide evidence: supported by 
limited b. number of relevant 
references

.Purpose of study2الغرض من الدراسة.2

?a. Why undertake this researchالبحث؟هذاأتخذلماذا.أ

 b. How does it relate to what has؟الكتاباتمنسبقماإلىترتبطكيف.ب
already been written?

فيالخاصأوجداالمختلفالشئهوما.ج

هذا؟بحثك

c. What is so different or special 
about your research?

Table :  Common errorsالشائعةاألخطاء:ولجد

.Overlong and rambling introduction section1منتظمهوغيرطويلةالمقدمة.1

.Extensive listing of references2كثيرةمراجعذكر.2

.Extensive critique of others’ work3اآلخرينألعمالالنطاقواسعةنقد.3

.Important previous work missing4المهمهالسابقةاآلعمالتجاهل.4

.Objectives not clearly stated5بوضوحمعلنةغيراألهداف.5

.Inclusion of data or conclusions from the work being reported6استنتاجاتأوالبياناتإدراج.6



THEالبحثمنالغرض PURPOSE OF THE RESEARCH

عمالباألارتباطهومدىالمقالةهذهمنالغرضعلىالقارئإطالعإلىيهدفالمقدمةقسممنوالمهمالثانيالعنصر

تحقيقوكيفيهللدراسة(Hypothesis)الفرضيةحولالمعلوماتتقديمعلىالقدرةلةتكونأنالكاتبعلىينبغي.السابقة

فيخبرةالذياالخريينالباحثينمعاالتصاالتخاللمنأمالشخصيةالباحثأفكارمنسواءتعديلهاأوإلجراءهافكرة

هذهفيالقيامالىتهدفالتىالخاصةأوالمختلفةأو,الجديدةالجوانبعلىالضوءيسلطأنالكاتبعلىينبغي.نفسهالمجال

.الدراسة Table :  Components of the Introductionالمقدمةمكوناتيوضح:جدول

.Background information1األساسيةالمعلومات.1
?a.  What have others doneالمجال؟هذافيالآلخيرعملواذاما.أ

المراجعمنمحدودعددبدعم:األدلةتقديم.ب

.الصلةذات
Provide evidence: supported by limited b. 
number of relevant references

.Purpose of study2الدراسةمنالغرض.2
?a. Why undertake this researchالبحث؟هذاأتخذلماذا.أ

 b. How does it relate to what has already؟الكتاباتمنسبقماإلىترتبطكيف.ب
been written?

فيالخاصأوجداالمختلفالشئهوما.ج

هذا؟بحثك

c. What is so different or special about 
your research?



Table :  Common errorsالشائعةاألخطاءيوضح:لجدو
 Overlong and ramblingمنتظمهوغيرطويلةالمقدمة.1

introduction section
1.

.Extensive listing of references2كثيرةمراجعذكر.2
 ’Extensive critique of othersاآلخرينألعمالالنطاقواسعةنقد.3

work
3.

 Important previous workالمهمهالسابقةاآلعمالتجاهل.4
missing

4.

.Objectives not clearly stated5بوضوحمعلنةغيراألهداف.5
 Inclusion of data orاستنتاجاتأوالبياناتإدراج.6

conclusions from the work 
being reported

6.



Aimsوالغاياتاالهداف and Objectives

الىجاهاتهناكيكونعندماتبذلالتيالجهودوتركزاالتجاهيمنحوغاياتأهدافوجودالحياةأوالعملفي

المحرزالتقدملمعرفةآلخروقتمناألهدافومراجعةتبذلالتيالجهودالنتائجقياسيمكن.العلميالبحث

والغاياتافاألهدوضع.البحثالبدايةفياالهدافبتعيينقمتبماالمطافنهايةفيوتحقيقبالبحثالخاص

.زمنياومحددهالصلةوذاتوهيوتحقيقهاقياسهاويمكنومحددبسيطةليست

....األكاديمياألداءفيمدرستناتصنيفتحسين

......لتحديدالدراسةهذهوضع

.......تأثيرلتحديدالدراسةهذهتصميمتموقد

......تقييمهوالهدفوكان,التحقيقهذافي

......لتحديدالحاليةالدراسةمنالغرضوكان

......لتصميمالمشروعهذاوأجري

.....وتقييم



كتابة المواد وطرق العمل  كيفية  HOW TO WRITE MATERIALS AND

METHODS

اصةالخالبحثنتائجبينربطهناكيكونانيجبعلميبحثايكتابةعند

نفسهولب,الدراسةهذهنتائجالىفقطاالشارةللباحثينيكفيال,العملوطرق

التحققةوكيفينتائجهااليهاتوصلتالتيالعمليةالطرقشرحاألهميةمنالقدر

لوصفجدامهمالعملوطرقالموادالفصلأن.المالحظاتهذهصحةمن

فسنفياالخرينيساعدمماالكافيةالتفاصيلوتقديم,التجاربتصميم

حثباليالجيدالعملوطرقالمواد.التجربةتكرارأوتطبيقمناالختصاص

.األمرلزمإذاتطبيقاتقيمهاويمكنواضحةتكونالتىيجبعلمي



وصف خطة البحث

Describe the Research 

Plane

وصف المواد المستعمله في البحث

Describe the Materials (or 

Subjects)

وصف الطرق المستعملة في البحث

Describe the Methods 

Used 

خطوات كتابة المواد :الشكل 

وطرق العمل



النقاط يوضح أخذ جدول 

الرئيسية لتقيم البحث

Table : Take home points

Whatما ذا حدث؟ .1 was done?1.

Howكيف تم القيام به؟.2 it was done?2.

Howت؟كيف تم جمع البيانا.3 data was collected?3.

Howانات؟كيف تم تحليل البي.4 the data was analyzed?4.



HOWالنتائج؟كتابةكيفية TO WRITE THE RESULTS?

البياناتمنمجموعةإنتاجيتم,العلميةتجربةأودراسةمناالنتهاءعند

تاليالالقسمهذا.العلميةالبحثنتائجقسمفيالمؤلفسيقدمهاوالذي,والمالحظات

ئيسيةالرالنتائجوتفسيرعرضهومنهوالغرض,العملوطرقالموادقسمبعدمباشرة

.البحثمناألخرىاالقساممنعموماأقصرالنتائجقسمفإنوبالتالي.للبحث

Table : Take home pointsيوضح أخذ النقاط الرئيسية: جدول 

لتي عرض البيانات ذات الصلة الحالية ا.1
تم جمعها من التجربة

Present relevant data collected 
from the experiment

1.

ول في تقديم النتائج الرئيسية دون الدخ.2
المناقشة واالستنتاج

Present the main results without 
going into the discussion and 
conclusion

2.

ي شكل إعداد البيانات التي تم تحليلها ف.3
أو في نص كتابي, شكل, جدول

Prepare the analysed data in the 
form of a table, figure, or in text 
form

3.



Table:  Common errorsيوضح األخطاء الشائعة: جدول 

 Illogical sequence of dataتسلسل غير منطقي من عرض البيانات. 1
presentation

1.

.Inaccurate data2بيانات غير دقيقة.2

.Repetition of data3تكرار البيانات.3

البيانات المتوقعة من المواد ووطرق مقطع لم . 4
تثبت سابقا

Expected data from the 
materials and methods
section not reported

4.

معلومات في غير مكانها الصحيح بين قسمي .5
مواد وطرق وانتائج

Misplaced information 
between the materials and 
methods and results sections

5.

الجداولعرض غير الئقة من البيانات في .6

واالشكالا

Inappropriate presentation of 
data – overuse and abuse of 
tables and figures

6.

محاوالت الستخالص االستنتاجات ووضعها في .7
قسم النتائج

Attempts to draw conclusions 
in the results section

7.



HOWالفعالةالجداولتحضيركيفية• TO PREPARE THE EFFECTIVE
TABLES

موجزةةبطريقالمعلوماتلتقديمالعلميةالبحوثفيالجداولتستخدم•

دقةالمنمطلوبمستوىأيفيالمعلوماتتقديميمكنهاالجداول.وفعالة

منلحدلفعالةوسيلةأيضايعدجدولفيالبياناتعرضان.والتفصيل

يةاألساسالتوجيهيةالمبادئبعضيوضحسوفالقسمهذا.النصطول
.لبحوثهموفعالةواضحةجداولإعدادفيالمؤلفينلمساعدة

يفالبياناتتقديممتىيوضحجدول

الجداول

Table When to present data in tables

نمبدالدقيقةرقميةبياناتأعطاء.1
.االتجاهاتأوالنسب

Precise numerical data rather than 
proportions or trends.

1.

.Large numbers of related data.2.لةالصذاتالبياناتمنكبيرةأعداد.2
أناشأنهمنالتيالمعلوماتتلخيص.3

لجدوشكلفيوضوحاأكثرتكون
.الحاليالنصفيوليس

Summarise information that will be clearer 
in a tabular form rather than in a running 
text.

3.

نأشأنهامنالتيالمعقدةالمعلومات.4

بدالجدولفيوضوحاأكثرتكون
.بيانيرسمأونصمن

Complex information that will be clearer in 
a table than in a text form or a graph.

4.



العنوان العمود الجانبيعنوان العمود

(الوحدة)*العنوان الفرعيالفرعي© العنوان

االولالصف(2.45) 9.85(2.10) 9.12

الثانيالصف(2.35) 17.15(2.50) 17.23

الثالتالصف(3.25) 19.12(3.23) 16.73

الرابعالصف(3.15) 18.15(2.54) 15.68

(ب)الحاشية   ©(أ)الحاشية *.أخطاء المعياري للمتوسط بين قوسين

...........عنوان الجدول. Iالجدول 



  WRITING THE DISCUSSIONالمناقشةكتابة 

البحثقلببمثابهانهاويعتقدللنشرالمّعدهالعلميةالمقالةأقساماهممنالمناقشةتعد

تنظيمهاوالمناقشةقسمفيتدخلسوفالتياالساسيةالمكوناتتحديدتموحال.العلمي

هذاكتابةلوالجهداالهتماممنالمزيدإعطاءيجب.الكتابةفيقدماالمضيللمؤلفيينيمكن

.مقبولكلبشالمناقشةقسملتحقيققليلةمسوداتواعادهكتابةيتطلبماوغالبا,االقسم



 WRITING THE CONCLUDINGكتابة الجمل الختامية

SENTENCES
كما أنها , الجملة األخيرة من قسم المناقشة تعتبر من أهم الجّمل في المقالة بأكملها

نوع الجملة األخيرة المستخدمة تعتمد .  تحتوي على رسالة خاصة للقارئ لجذب اهتمامة

على النتائج واآلثار المترتبة على هذه الدراسة 

:يوضح أخذ النقاط الرئيسية: اجدول يوضح  األخطاء الشائعة: جدول 

.التكرار من البيانات المقدمة في قسم النتائج

.تفسير غير صحيح للنتائج
.أهمية نتائج بحث غير كافية أوتم حذفها

.االستنتاجات غير مستمد من النتائج
لها خلل في المناقشة والتركيز على محاور ليست

.عالقة بالبحث
.تفسير غامض

.عدم تحديد أي ضعف
.الحذف من المراجع الرئيسية وذات الصلة

.نقل غير دقيق من المراجع
.تفسيرات طويلة جدا أو مطول

.لخص النتائج الرئيسة

.تفسير ما تعني هذه النتائج

.تحديد أوجه القصور

.اقترح المجاالت الممكنة للبحث في المستقبل



( المصادر)كيفية اعداد المراجع  HOW TO PREPARE THE 

REFERENCES 

يفوالدقيقالشاملالتحريأجراءمنالمؤلفينالباحثينعلىينبغي,العلميةالدراسةفيالبدءقبل

الموضوعذاهفيعالقةلهاالتيالرصينةالعلميةالمجالتفينشرتالتيالعلميوالمراجعاالدبياتجميع

المةسيعطيوهذا,مماثلةمجاالتفيأوالمجالنفسهفيسابقعملكلفيالتدقيقينبغي.بالذات
.الدراسةلهذهومصداقية

كوفر وهنا نظامان رئيسيان من انظمة تهيئة المصادر العلمية وهما نظام فان•

(Vancouver System) [1]

هناك تفضيل متزايد لنظام ,  (Harvard System)هارفاردونظام •

بحثين كما ينبغي على ال.  النه يناسب جميع المجاالت العلمية, فانكوفر

.  لمؤلفينوالمؤلفين األلتزام بالضبط لتعليمات المجلة ضمن التوجيهات ل




