جامعة لونيسي عمي البميدة 2
كمية العموم االقتصادية و التجارية و عموم التسيير

الدليل المنهجي المبسط إلعداد البحوث العممية لمطالب الجامعي المقبل
عمى مناقشة مذكرة الماستر ( طرق إعداد و تحرير مذكرة الماستر)

مقدمة لطمبة السنة الثانية ماستر جميع التخصصات

من إعداد:
الدكتور بن مسعود آدم

السنة الجامعية 2222/2222 :

أوال :إختيار الموضوع ( إختيار عنوان البحث)
حتى يتم إختيار موضوع معين يجب أن يكون ىذا الموضوع يالئم تخصص الطالب و ميولو العممي
و كذا توفر اإلمكانيات المادية و التي تتمثل في المراجع و المعمومات و كذلك المادة الخام ( القدرة
العممية و الكفاءة) زيادة عمى ذلك توفر الوقت لمباحث ،من ىنا يتبين لنا أنو ال توجد قواعد أساسية
إلختيار الموضوع بل توجد دوافع تدفع الطالب إلى إختيار الموضوع و يمكن حصرىا في أربعة دوافع
و ىي:
 /1الدافع الذاتي ( التخصص و الميول الشخصي)
 /2الدافع العممي ( األىمية التي يكتسبيا الموضوع)
 /3الدافع العممي ( يقوم الباحث بدراسة الظاىرة و ىذا من أجل طرح الحمول الممكنة.
 /4قابمية إنجاز البحث.
بعد مراعاة الباحث لمختمف العوامل السابقة الختيار الموضوع  ،يتوضح لمباحث أىم عنصر أال و ىو
عنوان بحثو ،و غالبا ما يتكون من متغيرين اثنين أو أكثر ،ىما المتغير التابع و المتغير المستقل.
و يجب أن يكون العنوان قصي ار نوعا ما ،و ليس بالطويل جدا بحيث يكتب الطالب عنوان المذكرة في
شكل فقرة ،ألن ذلك سيظير في واجية المذكرة ،كما يجب أن يشتمل العنوان عمى متغيرين ( أو أكثر
حسب نوع الدراسة) أحدىما متغير مستقال و اآلخر تابعا لممتغير المستقل ،مع إضافة دراسة حالة التي
سيتم اختيارىا كميدان لمدراسة ،إال إذا كان البحث يتعمق بدراسة كمية أو استشرافية ،فإن ذلك يعتمد فقط
عمى الفحص أو التطرق إلى معطيات معينة أو احصاءات وطنية أو و ازرية أو قطاعية عمى سبيل
المثال.
و من أمثمة العناوين التي يمكن أن تكون في موضوع بحث في العموم االقتصادية و التجارية و عموم
التسيير يمكن أن نقترح مفاتيح العناوين التالية:
دور..............في ..........حالة مؤسسة............
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أثر.............في.............حالة...................
أىمية...............في ..........حالة...............................
تشخيص.............في .........حالة...............................
واقع تطبيق ................في............حالة......................
محاولة نمذجة ................في...............حالة.................
تطور................في.........دراسة قياسية........................
دور...............في ...............دراسة تقييمية استش ارفية..........
آثار متغيرات  ..........عمى .........حالة...........................
نشير ىنا إلى ىذه االقتراحات السابقة لمعناوين ميمة جدا و مساعدة عمى اختيار عنوان مناسب لممذكرة،
مع التركيز عمى المفاتيح ( دورن أىمية ،أثر ).........التي ليا األثر البالغ في تحديد و صياغة اشكالية
البحث ،كما ليا األثر البالغ أيضا في اختيار المنيج المناسب لمموضوع.

ثانيا :واجهة المذكرة ( )page de garde
بعدما يضبط الطالب عنوان بحثو و ىذا بمراعاة توجييات األستاذ المشرف ،و قد يكون العنوان في بعض
األحيان في شكمو األولي أي أنو ىناك إمكانية لتعديل عنوان البحث إذا اقتضت الضرورة ،يقوم الطالب
كمرحمة ثانية بضبط واجية البحث و التي تحتوي عمى مجموعة من العناصر مبينة فيما يمي:
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كمية العموم االقتصادية و التجارية و عموم التسيير
قسم العموم التجارية
تخصص مالية و تجارة دولية
مذكرة ضمن متطمبات نيل شهادة الماستر
تحت عنوان

عنوان البحث:

احتواء عنوان البحث عمى متغيراتو األساسية.-العنوان يكون عمى شكل عالقة جدلية بين المتغيرات.

تحت إشراف األستاذ:

من إعداد الطالب (ة) أو الطمبة:
-

السنة الدراسية.../.... :
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ثالثا :فهرس المحتويات
فيرس المحتويات ىو عبارة عن بنود عناصر متعمقة بموضوع الدراسة تكون في شكل فصول
و مباحث و مطالب و البد أن تكون ىذه األخيرة مترابطة و متسمسمة فيما بينيا ،و يتم إعدادىا إعتمادا
عمى متغيرات الدراسة.
مالحظة :الفيرس ( أو خطة البحث) تكون أولية قادرة لمتغيير في أي وقت و ننتيي من إعداد الفيرس
إلى غاية إعداد المذكرة بصفة نيائية.

 شروط ينبغي مراعتيا في إعداد فيرس المحتويات:
 عناصر الفيرس ليا عالقة بموضوع الدراسة.
 ينبغي أن يكون ىناك ترابط و تسمسل بين عناصر الخطة.
 ينبغي تقديم خطة البحث أو الفيرس في شكل فصول و مباحث و مطالب.
 البد أن يكون ىناك تباين بين الفصول النظرية و التطبيقية.
 البد أن يكون لكل فصل أو مبحث أو مطمب عنوان خاص بيا و غير متكرر و مختصر
و مترابطة فيما بينيا.
 يستحسن أن يكون ىناك توازن ما بين الفصول و المباحث من ناحية العناصر و من ناحية
حجم المعمومات المقدمة.
و يتم إعداد فيرس المحتويات عمى النحو التالي:
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فهرس المحتويات
االهداء
الشكر و التقدير
الممخص
فهرس المحتويات
قائمة الجداول
قائمة األشكال
قائمة المختصرات
قائمة المالحق
الصفحة

العناوين

أ-ه

المقدمة

تحسب و ال ترقم

الفصل األول

2

المبحث األول
المطمب األول

..

المطمب الثاني

..
..

المبحث الثاني
المطمب األول

..

المطمب الثاني

..

الفصل الثاني

تحسب و ال ترقم

الفصل الثالث

تحسب و ال ترقم

الخاتمة

..

قائمة المراجع

..

المالحق

..
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رابعا :الـــــمــــــمـــخــــــص
بعد أن يقوم الطالب بإتمام و انجاز بحثو ،عميو أن يقوم بإعداد ممخص لدراستو بمغتين مختمفتين
أحدىما بمغة األم و ىي المغة العربية و الثانية بالمغة األجنبية ( يستحسن المغة االنجميزية) و ىذا
الممخص يعتبر كتقرير مختصر عن الدراسة التي قام بيا خالل مرحمة التربص العممي ،يكون
بشكل مترابط في الطرح و مرتب في المعاني ،في حدود  300صفحة مع وجود الكممات
المفتاحية ليذا الممخص حسب متغيرات الدراسة ،و يتضمن الممخص النقاط التالية:
 و صف أىداف البحث مع إبراز المشكمة التي تناوليا البحث( إبراز المشكمة و ليس إعادةصياغة اإلشكالية و ىو خطأ شائع)
 إبراز نقطة إنطالق البحث و ىذا باإلعتماد عمى الدراسات السابقة المتصمة و المشابيةلمبحث.
 التطرق إلى أىم النتائج المتوصل إلييا بشكل مختصر. -في األخير ذكر الكممات المفتاحية.

خامسا :الجداول و األشكال
بالنسبة لمجداول و األشكال التي يستعين بيا الطالب من أجل تدعيم بحثو بالمعمومات الكمية و الرقمية
و النوعية و النوعية البد أن تحتوي عمى رقم و عنوان  ،البد أن تحتوي أيضا عمى مصدر ( مرجع
الحصول عمى المعمومة) و ىذا يكون تحت الجدول أو الشكل مباشرة إضافة إلى الوحدة المعتمدة بالنسبة
لمجدول و سمم المفاتيح بالنسبة لمشكل أذا كان ذلك متوفرا.
الجدول رقم ( :)1عنوان الجدول
الوحدة....:

المصدر.................:
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الشكل رقم ( :)1عنوان الشكل

1er trim.
2e trim.
3e trim.
4e trim.

المصدر.............:
مالحظة :اليمكن لمطالب تيميش المصدر المتعمق بالجدول أو الشكل أسفل الصفحة ألن ذلك يعتبر
تك ار ار ( خطأ شائع)

سادسا :الـــــمــــقــــدمـــة
 /1توطئة:
التوطئة ىي عبارة عن مدخال أو تمييدا لمموضوع  ،كما أنيا تعتبر حمقة وصل بين عنوان البحث
و صمبو أو محتوياتو ،و تشمل مجموعة من الفقرات يبدأ الباحث فييا باإلطار العممي العام بالموضوع
إلى أن يصل إلى اإلطار العممي الخاص بالمؤسسة محل الدراسة ( أو الظاىرة المدروسة) التي سيسقط
عمييا الموضوع كميدان لمدراسة.
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 /2االشكالية:
االشكالية ىي عبارة عن تساؤل أو بعض التساؤالت التي تدور في ذىن الباحث حول قضية معينة تحتاج
إلى توضيح و إجابة أو حول موقف غامض يحتاج إلى إضاح و تفسير ،كما يمكن أن تكون المشكمة
أزمة إنسانية أو إدارية أو خمل ط أر حديثا عن عمل ما ،فاالشكالية تعتبر العمود الفقري لمبحوث العممية
فيي تشتق من متغيرات الموضوع ،و ىذه المتغيرات تحدد لي الفرضيات التي تعتبر كاحتماالت لتساؤالت
االشكالية.

مالحظة :من غير الممكن أن يضع الطالب تساؤل لإلشكالية يتم اإلجابة عميو بنعم او ال ( سؤال مغمق)،
كما يتجنب الطالب طرح أكثر من سؤال في االشكالية ،أو إضافة متغير ىو متغير غير موجود في عنوان
البحث ،حتى ال يتشعب الموضوع

 /3األسئمة الفرعية:
تعتبر األسئمة الفرعية جزء ال يتج أز من االشكالية المطروحة ،و يتم تقسيم االشكالية إلى مجموعة من
األسئمة خاصة بكل متغير عمى حدى.

 /4الفرضيات:
و ىي إجابات أولية احتمالية لإلشكالية المطروحة و األسئمة الفرعية المنجرة عنيا ،قد تحتمل الصواب
كما قد تحتمل الخطأ ،و يتم التأكد منيا من خالل إثباتيا أو نفييا في الخاتمة ،بمعنى أن اختبار
الفرضيات يكون في الخاتمة ،بعد التوصل إلى النتائج النيائية ،بحيث يوضح الباحث ىل ىذه الفرضيات
التي طرحت في المقدمة محققة أو غير محققة مع ذكر االسباب.

 /5أهمية الدراسة:
و ىي تتعمق بقيمة البحث و ىل ىو حل لممشكمة أو المساىمة في حميا أو عبارة عن إضافة عممية
جديدة .
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 /6أهداف الدراسة:
يعتبر ىذا العنصر أيضا ميما في مقدمة الدراسة ،إذ البد عمى الباحث أن يبين لمقارئ أو لمجنة المناقشة
إلى ماذا يريد أن يصل في النيائية ،أو ما ىي النتائج النيائية التي يريد أن يصل إلييا الطالب  ،و إذا تم
فعال التوصل إلى النتائج المرجوة ىذا يعني أن الطالب يعتبر كفؤا و فعاال في إدارة عناصر بحثو
و التحكم فييا في حين إذا لم يصل إلييا فال يعتبر البحث ذات قيمة.

 /7أسباب إختيار الموضوع:
يعتبر ىذا العنصر ميما جدافي مقدمة البحث بحيث يبين الطالب لماذا اختار ىذا الموضوع دون غيره
من المواضيع ،و ىنا يقسم الباحث أسباب اختيار الموضوع إلى اسباب موضوعية و أسباب ذاتية تم
شرحيا من قبل ،و يمكن أن يكتب الباحث العبارة التالية:
و يرجع إختيارنا ليذا الموضوع نظ ار لألسباب الموضوعية و الذاتية التاليةك
نظ ار ألن الموضوع حديث ( نسبيا أم كميا حسب الموضوع التي تم اختياره)...... نظ ار لنقص الدراسات التي عالجت ىذا الموضوع........نظ ار لتوفر معمومات حول الموضوع...... نظ ار ألن الموضوع لو عالقة وثيقة بالتخصص........ نظ ار لمميول الشخصي لمثل ىذه المواضيع المتعمقة....... -نظ ار لمخبرة الصغيرة المكتسبة في ىذا المجال ............

 /8المنهج و األدوات المستخدمة:
و ىو المنيج الذي اعتمد عيو الطالب في بحثو و ىل أعتمد ىذا األخير عمى منيج واحد أو
عدة مناىج ( حسب نوع الموضوع)  ،فنجد مثال المنيج الوصفي في الدراسات النظرية،
و المنيج التحميمي أو منيج دراسة حالة في الجانب التطبيقي أو نجد مثال المنيج اإلحصائي
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في حالة االستعانة باإلحصائيات......إلخ ،كما عمى الطالب تبيان مختمف األدوات
المستخدمة ( المراجع و المصادر المستخدمة) في كل منيج في بحثو.
 /9حدود الدراسة:
يبين الباحث الحدود المكانية لمبحث باإلضافة إلى الحدود الزمنية ( تبيان الفترة التي وقع عمييا الدراسة
و ليس فترة التربص و ىو الخطأ الشائع في الكثير من البحوث لسيما عمى مستوى مذكرة الماستر)

 /10صعوبات الدراسة:
يقوم الباحث بإظيار مختمف العراقيل و الصعوبات التي واجيتو اثناء إنجاز بحثو ،سواء تعمق األمر
بالجانب المادي أو من ناحية عدم توفر المعمومة أو ضيق وقت انجاز البحث فيما يخص إعداد مذكرة
الماستر ( وقت محدد) و ىناك من يفضل عدم التطرق إلى ىذا العنصر ،باعتباره سببا أو مبر ار ألي
قصور أو عجز في إنجاز المذكرة.

 /11الدراسات السابقة:
يقوم الطالب في ىذا العنصر بتقديم مختمف الدراسات المشابية أو تمك التي ليا عالقة مع الدراسة التي
يقوم بيا بحيث يفضل ان تكون ىذه األخيرة بنفس مستوى الدراسة الحالية أو أكثر.
يتطرق الطالب في كل دراسة إلى:
 صاحب الدراسة ،عنوان الدراسة ،نوع الدراسة ،مكان الدراسة ،سنة الدراسة كمرحمة أولى. إشكالية الدراسة. أىداف الدراسة. أىم النتائج المتوصل إلييا في كل دراسة و كيفية االستفادة منيا في توجيو دراستو. التطرق إلى القيمة المضافة أو المعمومات الجديدة التي سوفيا يقدميا الطالب بالمقارنة معالدراسات المعروضة.
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 /12هيكل الدراسة ( تقسيمات الدراسة):
و ىو عبارة عن عرض لفيرس الدراسة ( فيرس المحتويات) بشكل موجز و يستحسن أن يكون في شكل
فقرة أو كتابة نثرية ،يتناوليا الطالب عمى النحو التالي ( :عمى سبيل المثال)
لإلجابة عمى االشكالية المطروحة و األسئمة الفرعية حاولنا تقسيم الدراسة إلى ثالثة فصول فصمين نظرين
و فصل تطبيقي ،حيث يتعمق كل من الفصل األول باألسس النظرية ل ( .....المتغير األول لمدراسة)،
أما الفصل الثاني فيو عبارة عن مدخل حول  ( .....المتغير الثاني لمدراسة باإلضافة إلى جانب يتعمق
بالعالقة الموجودة بين المتغيرين) ،.....في حين الفصل الثالث و ىو الجانب التطبيق لمدراسة فحاولنا
اسقاط الدراسة النظرية عمى دراسة حالة تتعمق بـ........

سابعا :فنيات التحرير ( االقتباس ،توثيق الهوامش)
 /1االقتباس:
نقوم باقتباس مجموعة من المعمومات التي تخدم الظاىرة و ذلك من أجل تحرير الموضوع و بالتالي تدعيم
فكرة ىذا الموضوع عن طريق أراء المؤلفين و ىذا ما يسمح بإعطاء وجية نظر مخالفة أو مدعمة لفكرتيم
أو المقارنة بين أفكارىم.
أما فيما يخص أنواع االقتباس فنجد ما يمي:
 االقتباس الحرفي :و ىو أخذ الجممة أو الفقرة كاممة كما ورد في الكتاب أو أي مصدر آخرو نضعيا بين مزدوجتين مع وضع الترقيم فوق المزدوجتين "".......
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 االقتباس لممعنى :و ىو أخذ مغزى الفكرة مع تعديل حسب األسموب الخاص لمباحث ،و ىنانكتفي باإلشارة إليو في اليامش مع ذكر كممة " بالتصرف" .
 االقتباس المتقطع :و ىو أخذ فكرة مع حذف بعض الكممات و الجمل تم نأخذ الفكرة التيتمييا ،ىنا نضع ثالثة نقاط (.)...
مالحظة :في االقتباس البد من مراعاة األمانة العممية في التعامل مع المراجع و كذلك الدقة و الموضوعية
و تجنب النقل الحرفي لممعمومات.
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 /2توثيق الهوامش:
توثيق اليوامش أو التيميش ىو عممية توثيق كل المصادر المتعمقة باالقتباسات التي استعان بيا الباحث
في تحرير موضوعو حيث يسمح ىذا األخير بإيجاد المصادر بسيولة و ابراز األمانة العممية و توفير
الوقت و الجيد.

 بالنسبة لمكتب
إسم و لقب المؤلف ،عنوان الكتاب ،الطبعة ،الجزء ،دار النشر ،البمد ،السنة ،الصفحة.
مثال :بوحوش عمار  ،دليل الباحث في المنيجية ،الطبعة  ،02المؤسسة الوطنية لمكتاب،
الجزائر ،1985،ص .50

 في حالة المذكرات و الرسائل و األطروحات الجامعية:
إسم و لقب المؤلف ،عنوان الرسالة ،نوع الرسالة ( ماستر ،ماجيستر ،دكتوراه) ،الكمية أو المعيد،
الجامعة ،البمد ،السنة ،الصفحة ،منشورة أو غير منشورة.
و نقصد بالنشر ىي تمك الرسالة التي تمنحيا لجنة المناقشة التوصية بالنشر في شكل كتاب ،أما
الرسائل الموجودة في مواقع االنترنت ال تعتبر منشورة إال إذا كان ليا رقم إيداع قانوني.

 بالنسبة لممقال:
إسم و لقب صاحب المقال ،عنوان المقال ،عنوان المجمة ،الجامعة ،المجمد ،العدد ، ،تاريخ
النشر ،الصفحة.
مثال :عمر شريف ،الطاقة الشمسية و آثارىا االقتصادية ،مجمة العموم االنسانية  ،جامعة محمد
خيضر بسكرة ،العدد  ،06جوان  ،2004ص .120

 المؤتمرات و الممتقيات العممية:
إسم و لقب صاحب المداخمة ،عنوان المداخمة ،إسم التظاىرة العممية ،مكان إنعقادىا ،تاريخ
إنعقادىا ،الصفحة.
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 التقارير:
إسم و لقب صاحب التقرير ،عنوان التقرير ،اسم جية االصدار ،البمد ،السنة ،الصفحة ( .إذا
لم يظير اسم صاحب التقرير نكتفي بالمؤسسة التي أصدرت التقرير).

 الجرائد الرسمية:
الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،القانون أو المرسوم رقم  ،...المتعمق
بـ ،...العدد ،التاريخ ،الصفحة.

 المحاضرات الجامعية:
إسم و لقب صاحب المحاضرة ،عنوان المحاضرة ،المقياس ،القسم  ،الجامعة ،السنة الجامعية،
الصفحة.

 المواقع االلكترونية:
إسم و لقب صاحب المقال ،عنوان المقال ،الموقع كامال ( الرابط) ،تم االطالع عميو بتاريخ
../../..

 المقابمة الشفوية:
إسم و لقب الشخص الذي تم مقابمتو ،وظيفتو ،المصمحة أو المديرية ،تاريخ المقابمة باليوم
و الشير و السنة ( .ال يتم إدراج المقابمة الشفوية في قائمة المراجع نكتفي بتيميشيا).

 /3حاالت التهميش:
ىناك مجموعة من حاالت التيميش التي يجب عمى الطالب مراعاتيا:
 ضرورة ذكر الصفحات في التيميش عكس قائمة المراجع. إذا كان ىناك ثالثة اقتباسات يجب أن يكون ىناك ثالثة ىوامش. ترتيب التيميش حسب ترتيب االقتباسات. إذا كان ىناك مترجم لمصدر معين مع وجود مؤلف أصمي نكتب إسم و لقب المؤلف األصمي،عنوان المصدر ،اسم و لقب المؤلف المترجم ثم باقي المعمومات.
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 في حالة وجود مؤلفين نكتب اسم و لقب المؤلف األول ثم اسم و لقب المؤلف الثاني أما فيحالة وجود عدة مؤلفين نكتب اسم و لقب المؤلف األول و آخرون ثم باقي المعمومات.
 في حالة وجود اقتباسين في نفس الصفحة لمرجع واحد و غير متتالين نكتب التيميش الثانيعمى النحو التالي :اسم و لقب المؤلف ،مرجع سابق ،الصفحة  ،أما إذا كانت متتالية نكتب:
نفس المرجع ،الصفحة.
 في حالة وجود أكثر من كتاب لمؤلف واحد و في حالة المرجع السابق نكتب :اسم و لقبالمؤلف ،عنوان الكتاب المعني ،مرجع سابق ،الصفحة و ىذا لمتفرقة بين الكتابين لنفس
الباحث.
 في حالة اقتباس معمومات من مرجع معين و صاحب ىذا المرجع أخذ ىذه المعمومات منمرجع آخر ففي ىذه الحالة :ييمش المرجع األصمي بصفة عادية تم نكتب نقال عن،.......
بشرط عدم توفر المرجع األصمي عند الباحث.
 في حالة وجود مرجع معين و ال يحتوي عمى دار النشر أو مدينة النشر أو سنة النشر ،ففيىذه الحالة نكتب ما توفر من معمومات عن المرجع تم نكتب بدون دار النشر ،أو بدون سنة
النشر.
 كل ىذه الحاالت التي ذكرت تطبق بنفس الطريقة عمى المراجع بالمغة األجنبية ( في األخيرسوف نضع جدول خاص بالمختصرات بالمغة األجنبية)
مالحظة :ىناك ما يسمى باليوامش التفسيرية و ىي عبارة عن مصطمحات أو ألفاظ غامظة و مبيمة،
بحيث ال يمكن لمباحث أن يقوم بشرحيا في محتوى البحث ،ألنيا قد تؤدي إلى تشعب الموضوع أو
حتى الخروج عنو ،لذلك يشار إلى ىذا المصطمح أو المفظ الغامض برمز معين (* )¤،&،#،تم يتم
تفسير ذلك في التيميش في أسفل الصفحة.

ثامنا :الخاتمة
الخاتمة ىي عبارة عن ممخص إلى ما توصل إليو الطالب من خالل البحث الطويل و الجاد ،و ىو
اآلخر يشمل عمى مجموعة من العناصر الميمة و ىي:
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 /1اختبار الفرضيات:
يقوم الطالب في ىذا العنصر باختبار الفرضيات التي طرحيا في المقدمة و التي تحتاج إلى اثبات أو نفي
( التحقق من صحة الفرضية من عدميا) و يتم التأكد من ذلك من خالل النتائج المتوصل إلييا في
البحث.

 /2النتائج:
تعتبر النتائج ىي أىم شيء في المذكرة عمى اإلطالق ،باعتبارىا اليدف الرئيسي لمبحث ،و ىي التي
تعطي قيمة مضافة و ىناك نوعين من النتائج:
 نتائج نظرية :و ىي تمك النتائج المتعمقة بالجانب النظري ،و ىي نتائج توصل إلييا معظم
الباحثون من قبل.
 نتائج ميدانية :و ىي تمك النتائج المتعمقة بالجانب الميداني ،و ىي عبارة عن نتائج توصل
إلييا الطالب عكس النتائج النظرية ،حيث ينبغي عمى الطالب ذكر كل نتيجة سواء كانت
ايجابية أو سمبية و أن ال يتعاطف مع أي طرف كان ،خصوصا المؤسسة أو المؤسسات
محل الدراسة ،حتى تكون النتائج شفافة و دقيقة.

 /3االقتراحات:
و ىي بمثابة حمول يقدميا الباحث لممؤسسة محل الدراسة بصفة خاصة أو لممؤسسات التي تعمل في
نفس القطاع بصفة عامة و ىذه االقتراحات تقدم بناءا عمى النتائج التي تم التوصل إلييا.
و ىنا نقدم لمطالب أىم الكممات المفتاحية المقدمة في شكل اقتراحات و حمول:
 ايجاد حمول لـ ..........من خالل....................... تحقيق...............من خالل.......................... محاولة إيجاد طريقة مالئمة.............................. تشجيع و تدعيم و تطوير  ..........من خالل .......... تثمين كل من...........................................16

 المحافظة عمى  ...................من خالل............. محاولة تجنب..............من الخالل................... -محاولة الحد من ........................................

/4أفاق الدراسة:
أفاق الدراسة ىي عبارة عن التوقع و استشراف المستقبل ،و فتح أفاق جديدة و رسم خارطة طريق لمدراسة
لضمان االستم اررية و مواصمة البحث في الموضوع من خالل طرح مجموعة من العناوين و التساؤالت
التي ليا عالقة بالموضوع محل الدراسة ،تساعد غيره من الطمبة في صياغة اشكاليات بكل سيولة
مستقبال.

تاسعا :قـــائــمـــة الـــمــــراجـــــــــع
يقوم الباحث بكتابة المراجع التي تم اإلعتماد عمييا في مذكرتو من أول مرجع إلى آخر مرجع و البد أن
تخضع عممية كتابة المراجع إلى طريقة ترتيب مناسبة.
 /1الكتب.
 /2المذكرات و الرسائل و األطروحات.
 /3المجالت و الدوريات.
 /4المؤتمرات و الممتقيات.
 /5القوانين و المراسيم.
 /6القواميس.
/7المواقع االلكترونية.
 /8المراجع بالمغات األجنبية حيث ترتب بنفس الطريقة التي تم ترتيبيا بالمغة العربية.
و ىناك مجموعة من الشروط ينبغي أخذىا بعين االعتبار في ترتيب المراجع ىي:
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 يرتب المقب ثم االسم عند كتابة المرجع لكل المراجع المعتمدة. يرتب حسب الحروف األبجدية ( أبجد ،ىوز ،حطي ،كممن ،سعفص ،قرشت ،ثخذ ،ضطخ). ال تأخذ ( ال) التعريف بعين االعتبار عند ترتيب المراجع. في حالة تشابو الحرف األول ننظر إلى الحرف الثاني و ىكذا. في حالة وجود كتابين لمؤلف واحد يرتب المرجع حسب سنة اإلصدار حيث نبدأ بالمرجعالحديث و ىكذا.
 ال تؤخذ األلقاب العممية عند عممية الترتيب و ال تيمش في أسفل الصفحات أيضا ( الدكتور،البروفيسور ،الميندس).
 -ال تذكر الصفحة في نياية كتابة المراجع.

عاشرا :الـــــمـــــالحــــــــــق
المالحق أو كما تسمى أيضا بالمرفقات ىي عبارة عن معمومات يتم إلحاقيا بالبحث  ،تحتوي عمى بيانات
و معمومات تفصيمية و وثائق منيا :االستمارات  ،االستبيان ،القوانين و المراسيم  ،اليياكل التنظيمية،
بيانات احصائية و رسوم بيانية ،وثائق ادارية و مختمف الوثائق الرسمية التي يمكن أن يحوز عمييا
الطالب ،بحيث لم يتسنى لو إعادة كتابتيا أو تحريرىا كما ىي في لب المذكرة ،الن ذلك سيخرجو من
الموضوع محل الدراسة ،فإذا احتاج الطالب معمومة معينة من ىذه الوثائق فيكتب تمك المعمومة ثم يكتب
أنظر إلى الممحق رقم ،...أو يكتب لمزيد من المعمومات أنظر الممحق رقم....

احدى عشرة :جدول أهم المختصرات بالمغة األجنبية
المصطمح

المعنى المقابل

Ibid , p

نفس المرجع ،الصفحة

Op.cit, p

مرجع سابق ،الصفحة

idem

نفس المرجع و من نفس الصفحة

Loc.cit

مرجع سابق و من نفس الصفحة

p/pp

الصفحة ،الصفحات من إلى

vol

و تعني العدد أو الجزء المتعمق بالكتاب أو المجمة
المقتبس منيا
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And all

تعني المؤلفين اآلخرين إذا كان لمكتاب أكثر من

citing

و تعني نقال عن

مؤلفين

اثنا عشرة :تــرقــيـــم و شروط طباعة الــــمـــذكــــــرة
 /1ترقيم المذكرة:
إن ترقيم المذكرة يختمف باختالف الطرق المنيجية المعتمدة و سنحاول من خالل ىذا الدليل المنيجي
المبسط باتباع طريقة واحدة حيث نقوم بترقيم المقدمة بالحروف األبجدية أي يبدأ الطالب بترقيم الصفحة
األولى من المقدمة بـ أ ،ب ،ج ....إلى غاية نياية المقدمة ( كما ىو موضح في فيرس المحتويات) ،ثم
يبدأ بالترقيم في تحرير المذكرة باألرقام الالتينية  ... 3 ،2 ،1إلى غاية الصفحة األخيرة من المذكرة.
مالحظة:
 عدم كتابة رقم الصفحة عمى اغمفة فواصل الفصول مع احتسابيا في الترقيم. الترقيم يشمل أيضا كل من قائمة المراجع و المالحق فيي أيضا ترقم. -ترقيم الصفحات يكون أسفل الورقة في منتصف الصفحة.

 /2شروط طباعة المذكرة:
ىناك مجموعة من االعتبارات يجب مراعاتيا عند طباعة المذكرة حتى توفر لمجنة المناقشة بصفة خاصة
و لمقارئ بصفة عامة الوضوح و تظير البحث في شكل متناسق و أسموب موحد (أي إخراج المذكرة يكون
في شكل جيد) و ىذه االعتبارات مبينة كما يمي:
 تكون الكتابة بالبنط  )traditional arabic ( 16فيما يخص المغة العربية ،أما المغةاألجنبية تكون بالبنط .)times new romen( 14
 تكون الكتابة في التيميش بالبنط  )traditional arabic( 12لغة عربية أما بالنسبة لمغةاألجنبية تكون بالبنط )times new romen( 10
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 تكتب العناوين الرئيسة بالبنط  18أما العناوين الفرعية تكتب بالبنط  16بالخط الغميض. تكون األسطر في النص متباعدة بمقدار  1.15سم. عدم ترك الفراغات بين المباحث. الفصل بين الفقرات و العناوين. أما فيما يخص أبعاد الصفحة فيي عمى النحو التالي: اليمين  3سم.
 اليسار  1,5سم.
 أعمى الورقة و أسفميا  2,5سم.
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