
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

  

 مركز الدراسات العليا

 دليل الطالب للمشروع والرسالة

2019/2020  



 
 

 

 

 
 

 الفهرس:
 

 3 ..................................................................................................................................................................... المقدمة

 4 ................................................................................................................................................ جزء مخطط البحث )أ(:

 4 ........................................................................................................................................... تحليل المشكلة ومنهج البحث

 5 ............................................................................................................................................... تعيين مشرف لكل طالب:

 5 ........................................................................................................................ مناقشة موضوع الرسالة واقتراح عنوان لها

 5 ............................................................................................................................. مخطط مقترح رسالة أو مشروع البحث

 5 ..................................................................................................................................................................... العنوان

 5 ..................................................................................................................................... ملخص رسالة أو مشروع البحث

 6 ................................................................................................................................................. مقدمة /خلفية الموضوع

 6 ............................................................................................................................................................... أسئلة البحث

 6 ............................................................................................................... مراجعة المؤلفات والدراسات المستخدمة في البحث

 7 .......................................................................................................................................................... المشكلة الدراسة

لة يشرح بوضوح يجب أن يكون لديك فكرة عن ما هو محدد ضمن المشكلة األكبر التي تريد معالجتها. ثم قم بتحويل ذلك إلى بيان مشك

 7 .................................................................................................... المعضلة الذي ستساعد في حلها ووضح مدى صلتها ببحثك.

 7 ........................................................................................................................................................... اإلطار النظري

 7 ................................................................................................................................................................... المنهجية

 7 ........................................................................................................................................................... تصميم الدراسة

 7 ........................................................................................................................................................... الجدول الزمني

 7 .................................................................................................................................................................... المراجع

 8 ............................................................................................................................................................ قائمة المالحق

 8 ........................................................................................................................... تسليم مخطط مقترح الرسالة أو المشروع

 8 ....................................................................................................................... أخالقيات البحث في مشروع الرسالة/ البحث

 8 ............................................................................................................ الموافقة على مخطط مقترح رسالة أو مشروع البحث

 8 ................................................................................................................ المبررات التي يجب تقديمها في مقترح المشروع:

 10 ..................................................................................................................................... التوسع في المؤلفات والدراسات

 10 ............................................................................................................................................................ جمع البيانات

 11 .......................................................................................................................................................... تحليل البيانات

 11 .................................................................................................................................................. تحليل البيانات الكمية

MAXqda (http://www.maxqda.com) .............................................................................................................. 11 

Atlas (http://www.atlasti.com) ........................................................................................................................ 12 

QSR NVivo (http://www.qsrinternational.com ............................................................................................. 12 

 12 .................................................................................................................................................................. التحرير

 12 ........................................................................................................................................................... نبذة مختصرة

 12 ....................................                                                                               :الفصل األول: نظرة عامة على الدراسة

 13 ....................................................................................................... الفصل الثاني: مراجعة المؤلفات والدراسات )األدبيات(:

 13 ............................................................................................................................................... الفصل الثالث: المنهجية

 14 ......................................................................................................................................... الفصل الرابع: نتائج الدراسة

 14 ...................................................................................................................................... الفصل الخامس: مناقشة النتائج

 14 ............................................................................................................................................ ل السادس: الخالصةالفص

 14 .................................................................................................................................... تسليم المشروع /الرسالة النهائي

 15 ................................................................................................................................................... تعيين الجنة المناقشة

 15 .................................................................................................................................................................. الجلوس

 15 .............................................................................................................................. مبررات رسالة مشروعك أو الرسالة

file://///SU-FS1/SU-Quality-Assurance/SU%20Handbooks%20and%20Manuals/Student%20Handbook/Project-Dissertation%20Handbook/دليل%20المشروع-الرسالة201920.docx%23_Toc15901096
file://///SU-FS1/SU-Quality-Assurance/SU%20Handbooks%20and%20Manuals/Student%20Handbook/Project-Dissertation%20Handbook/دليل%20المشروع-الرسالة201920.docx%23_Toc15901097


 
 

 

 

   المقدمة
 

دمها إلكمال درجة الماجستير بنجاح في أي تخصص من تخصصات الماجستير التي تق ضروريا شرطا البحثمشروع الرسالة أو يعتبر
التي اكتسبوها خالل  الجامعة. فمشروع الرسالة أو البحث يوفر لطلبة الدراسات العليا فرصة إلثبات قدرتهم على تطبيق المعارف والمهارات

تحت لدراسات وااختيارهم مرتبطة بأهداف برامج  بمواضيع ومشاريع منلها صلة  متعمقة دراستهم في تخصصهم كما يتيح لهم إجراء أبحاث
 الية:يكون الهدف من مشروع الرسالة أو البحث واضحا ويقدم إجابات للتساؤالت التأن يجب  لذا ؛المشرفينمن شراف وإتوجيه 
 من الناحية العلمية(.)مهما؟ البحث أو المشروع موضوع كيف يمكن أن يكون  .1
 ؟ام األكاديمي والبحثيهساحية اإلنما مدى أهمية الموضوع المختار من  .2
 ما اآلثار المترتبة على هذا الموضوع؟ .3

 
قدم التوجيه واإلرشاد يبنجاح، فهو  البحث أو الرسالةتبع إلنجاز مشروع إن هذا الدليل يسلط الضوء على اإلجراءات والخطوات التي يجب أن ت  

مقررات الرسالة العلمية  عادة في التي تتم األطروحةلطلبة الدراسات العليا حول الخطوات الالزمة إلجراء الرسالة/البحث. وكتابة المناسبيَن 
نحو استكمال درجة لرحلة الثانية مهمة جدا في ا وت عتبر السنة الجامعة،في السنة الثانية من التسجيل المنتظم في  )مشروع السنة النهائية(

ر قابلة للبحث وأسئلة بحثية البتكار أفكالمنهج البحث العلمي  نظري والمنهجي والمهاراتفيها ستقوم بتطبيق الفهم ال يتم ت العليا والتيالدراسا
 معينة وفرضيات.

 
لطالب على إنتاج اويحتوي على عدد من اإلرشادات والخطوات المفيدة لمساعدة  والرسالةالمشروع يقدم هذا الدليل نظرة عامة على دراسة 

ت الصلة في دليل مقررات الرسالة المتعلقة بمشروع الرسالة/البحث والتوجيه إلى األقسام ذا لتوصيفكما يقوم بتفصيل  ممكن،أفضل عمل 
التي تساعده في كتابة  لثانية( مما يساعد الطالب على تطوير المهاراتالدراسات العليا. تستمر مقررات الرسالة فصلين دراسيين )من السنة ا

 : قررات المشروع أو الرسالة التالياألطروحة وتشمل تفاصيل م
  



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 جزء مخطط البحث )أ(:

 تحليل المشكلة ومنهج البحث



 
 

 

 

اختيار  عاييرمشف خالل هذا الفصل الدراسي تتكسستتعرف خالل هذا المقرر على مهارة البحث المستقل وهي مهارة أساسية للدراسات العليا. 
 الالزمة لبدء مشروع بحثي. وتطوير المهاراتمشكلة البحث 

ة المؤلفات مراجعفرصة لتطوير  ويقدم البحث،لزيادة الفهم حول مواضيع  استخدامها وكيفيةبحوث بالتفصيل لكتابة أمثلة  أيضا تجد ستجد
 التالية:المهام ا الفصل تضمن هذيرسالتك. مشروعك أو كنقطة البداية لكتابة  والدراسات حول موضوعك

 

 تعيين مشرف لكل طالب:
 
 أو مخطط بدء مقترحقبل المشرف في مرحلة ما عالقتك ب بدأ. توموضوع مشروعك أو بحثك تخصصكخبرة بمجال ذا  لك تم تعيين مشرفسي

البحث  وعمشر استكمال حتىو نالدراسي ينالفصل على مدار لكالبحث مع المشرف المعين مقترح على مناقشة  اقادر البحث حيث ستكون
مقترح ومناقشة  رضبعقوم ت الرسالة وعنوانه مع المشرف. ثمالمشروع أو مناقشة مجال  ستحتاج الى .في الفصل الدراسي التالي )األطروحة(

ات الجامعة ومركز خالقيقبل لجنة أات البحث واعتمادها من ياستمارة أخالق ثم بعدها تعبئةأمام لجنة تحكيم تشكلها الكلية البحث مخطط 
قع على ي(. بحثالمشروع الرسالة أو البحث )مخطط على مقترح النهائية على الموافقة  من يتم الحصول(. 1ملحق انظر)الدراسات العليا 

توجيهات وإرشادات ، كما يجب األخذ ببقائه على علم بسير المشروع أو الرسالةوإ مشرفك والمستمر معالدائم  التواصلالحفاظ على  كعاتق
  مشرفك.

 أو مشروعلفي ا كئتقييم أداعلى المشرف متابعة و . كما أنبانتظام االجتماع بكو كال عن تقديم المساعدة والنصائح ليكون المشرف مسؤو
النسخة من أن  تأكدلاو لتسليم النسخة النهائية من البحث )األطروحة( بالزمن المتبقي أيضا تذكيركو النصيحةبشكل مستمر وتقديم  الرسالة

حلة في مر كقدماستمارة تقرير ت تعبئةإلى  مشرف المشروع أو البحث حتاجشروط الجامعة. يتوافق مع )األطروحة( تالبحث النهائية من 
 .(2)انظر ملحق للمشرف كاالحتفاظ بسجالت زياراتيك وعلالدراسات العليا لكل زيارة 

 

    الرسالة واقتراح عنوان لها موضوع مناقشة
 

لبحث ثم لإلى البدء بموضوع قابل  بالتالي تحتاجمخطط البحث مقترح حول موضوعك قبل تصميم  لة للمؤلفاتمن المهم إجراء مراجعة شام
 :ما يليحول موضوع بحثك وفق  اتخاذ قرار

 قضاء وقت طويل في المكتبة للبحث عن موضوع ما. .1
بدال من  ةوطني ذا اهتماماتموضوع ذا أهمية إقليمية محددة أو مصلحة وطنية، فمن المستحسن اختيار يكون موضوع  ن اختياربما أ .2

 موضوع إقليمي.
لقضايا في لذلك من المهم وضع هذه ا وعرض النتائجبحثك ومراجعته أو مشروع  رسالة بحثكالنظر في الوقت الذي تستغرقه إلكمال  .3

 االعتبار لنجاح العمل.
 .حول الموضوع التدريس وأعضاء هيئةالنظر في ردود أفعال الزمالء والمشرف الخاص بك  .4

 
. رحهوشعليك التفكير في كيفية عرض الموضوع و، وأهميتهلهذا الموضوع  اختياركسبب  وإخباره عنعليك مناقشة الموضوع مع المشرف 

استمارة  تعبئة جب عليك قبل كتابة مقترحكيو ما المحور الذي يدور حوله بحثك.ثم يجب عليك أن تذكر عنوان البحث في شكل تأكيد أو بيان و
 (.3. )انظر ملحق الموافقة على مشروع الطالب /الرسالة

 

 ة أو مشروع البحثرسال مقترحمخطط 
 

قه بما ك ومن المهم تضييق نطابحث مقترحمخطط في صياغة رسالة بحثك أو مشروع بحثك قبل الشروع في موضوع  مليان تفكر أ المهممن 
رحك يقدم مقتو أو أكثرتقريبا كلمة  2000 من المشروع أو الرسالةكون مقترح تأن ييجب لما تهدف للقيام به.  واضح وموجز يكفي لتقديم فهم

التحليل الذي  من خالل طبيقهاتونوع الدراسات والبيانات التي تهدف إلى  بحثك،بعض األسئلة التي تود اإلجابة عنها في  لموضوعك،تفاصيل 
 أن يحتوي مقترح البحث على األساسيات التالية: يجب به.ستقوم 

 
 العنوان

 ختيارا. بإمكانك منسجما بشكل رائعوواضحا يجب أن يكون و بحثكلعلى العناصر األساسية  ويحتويقصيرا  يجب أن يكون عنوان رسالتك
والمتقدمة. يوجد  المؤسسات والصناعات والتكنولوجيا الناشئة ،معات المحليةتالمج ،البيئةجامعة صحار وهي:  تطرحهالمواضيع التي واحد من ا

 مشرفك. طريقعن لكل موضوع من المواضيع  المنسق التواصل معبإمكانك  ،منسق لكل موضوع في الكليات
 
 ة أو مشروع البحثرسالص خلم

 النتائج ،الطريقة ،يجب أن يحتوي على هدف البحثو. الذي ستقوم به لمحة موجزة عن بحثكمخطط البحث يعطى ملخص يجب أن يكون 
 يلي:غطي ما وأن ي ويكتب بصيغة المستقبل كلمة 150يجب أن يكون الحد األدنى لحجم الملخص المقترح . واالستنتاجات

 النظري.اإلطار  .1
 حث.النقاط النهائية المرتبطة بأسئلة الب ،المشروع أو الرسالةأهداف  ،أسئلة البحث المتصلة ،تحديد الغرض من البحث  .2
 يلي:وصف الطرق التي سيتم استخدامها في الدراسة بما في ذلك ما  .3

 العينة. ●
 طرق تصميم البحث. ●



 
 

 

 

 جمع البيانات. ●
 تحليل البيانات.  ●

 
 الموضوع خلفية  مقدمة /

 اختياركة سبب يجب أن تعرض المقدم. اإلجابة عنها التي يجب واألسئلة البحثيةيجب أن تتضمن المقدمة وصفا موجزا للموضوع وأهداف البحث 
 للموضوع ويجب أن تتضمن:

 (.المؤلفاتمدعوما باألبحاث السابقة ) للموضوع( اختياركمشكلة البحث )توضيح سبب  .1
 في الدراسة.كيف يساهم هذا الموضوع  .2
 أهداف البحث )أسئلة أو فرضية(. .3

 
 أسئلة البحث 

 يار البياناتواختفي تنظيم سؤال أو أسئلة بحثك أو ما جمعته حول هذا الموضوع. سيساعدك  ،ما تعلمته ل أو أسئلة بحثكيجب أن يتضمن سؤا
 التي يجب جمعها وتحليلها.

 
  المستخدمة في البحث والدراسات مراجعة المؤلفات

 في مقترح المتعلقة بموضوع بحثكالسابقة والدراسات  المؤلفات عرضبعد االتفاق مع المشرف على موضوع البحث يجب عليك مناقشة كيفية 
تعني تحديد  اتمراجعة المؤلفكم عدد الدراسات /المقاالت التي تحتاج إلى مراجعتها وكيف سيتم وضعها في بحثك.  البحث. على سبيل المثال

 وتلخيص الدراسات حول الموضوع المختار ويساعد على :
 تحليل وجمع الدراسات حول موضوع البحث. .1
 لتركيز على الغرض من دراستك بشكل أكثر دقة.ا .2
 .والمفاهيم تطوير اإلطار النظري/ .3
 تحديد المفاهيم األساسية في الدراسة. .4
 تحديد العالقة بين األفكار والتطبيق. .5
 بالدراسات السابقة. ربط النتائج .6
 في سياق زمني. ووضع البحثوضع سياق الموضوع أو المشكلة  .7
 منه وما يجب القيام به. االنتهاءالتمييز بين ما تم  .8
 كشف البحوث السابقة التي تماثل بحثك والتي يمكن أن تكون موسعة بشكل أكبر. .9

 .استخدامهاة ومنهجية البحث التي تم تحديد المنهجيات الرئيس .10
 موضوعك بالدراسات الحالية والسابقة. ارتباطمدى  تحديد .11
 ربط النتائج التي توصلت إليها مع مقارنتها بالدراسات السابقة. .12
 توضيح أهمية دراستك. .13

 
مع  ؤلفات والدراساتطريقة منهجية لتقييم وتلخيص المولكن العديد من الباحثين يقدمون  ،ال توجد طريقة واحدة إلجراء المراجعة األدبية

 . وهذه بعض الخطوات األساسية الموصى بها:الخطوات
 بتحديد الكلمات األساسية التي ترتبط بموضوعك. ابدأ .1
ونية الخاصة مركز مصادر التعلم في الجامعة ثم القيام بالبحث عن الكتب اإللكترالبحث في يجب عليك القيام بتصفح اإلنترنت أو  .2

 بالمجالت والكتب.
 بموضوعك. امرتبط مقاال 26إلى  10من موقع يشمل في البداية حاول تحديد  .3
 (.كخريطة مفاهيمقم بتصميم صورة مرئية ) .4
 قم بكتابة ملخصات ألكثر المقاالت ذات الصلة. .5
 بمفاهيم مهمة.  يم البحث بطريقة موضوعية وتنظيمهيجب عليك القيام بتنظ .6

 
يجب  ن األبحاث.ع القارئ بضرورة إجراء المزيد مالبحث بوضوح وتقنمشكلة  ن تحددوأ يجب أن تقنع القارئ بأن دراستك مهمة وذات مغزى

 أن يكون جزء مراجعة المؤلفات في بحثك:

 مشكلة البحث. يدعم .1
 يحتوي على أبحاث واسعة حول الموضوع. .2
 .يسلط الضوء على المؤلفات والدراسات المتعلقة بموضوعك .3
 .)في بحثك( الدراساتبعض من القيود والثغرات في  يحدد .4
 اإلطار النظري والمنهجي وتصميم البحث. ديع .5

 
 (. 4يمكنك استخدام نموذج جدول ملخص المقالة لتلخيص مقالتك )انظر الملحق 



 
 

 

 

 الدراسة مشكلةال
المعضلة يجب أن يكون لديك فكرة عن ما هو محدد ضمن المشكلة األكبر التي تريد معالجتها. ثم قم بتحويل ذلك إلى بيان مشكلة يشرح بوضوح 

 ضح مدى صلتها ببحثك.في حلها وو ستساعد الذي
 

 اإلطار النظري
يتم استخدامه في س، هناك حاجة لتحديد اإلطار النظري )أو النهج( الذي المؤلفاتباالعتماد على النظريات المختلفة التي حددتها في مراجعة 

 البحث مع ذكر األسباب.
 

   المنهجية
على نموذج البحث والمفاهيم المعرفية التي تدعم مشروع الرسالة ويجب أن توضح األساس المنطقي  وقد تحتويطرق البحث واألساليب المتبعة. 

 لهذا.
 

 تصميم الدراسة
 .ونتائجهتحتاج إلى أن تفكر مليًا في طريقة تصميم البحث والطريقة التي تستخدمها ألنها ستنعكس على عملية إجراء بحثك 

 )األفراد والشركات والمؤسسات(المشاركون: مع من سيتم إجراء البحث  .1
 .قم بتحديد حجم العينة .2
 .ت مطلوبةيجب أن يشمل أيًضا أي معدات أو أدوا المقابالت(؟ التجارب، االستطالعات،جمع البيانات: كيف سيتم جمع البيانات ) .3
ثال، البرامج والنماذج(. )على سبيل الم تالتعامل مع البيانات؟ كيف سيتم استخدام أدوات تحليل البيانا والمناقشة: كيفيةتحليل البيانات   .4

صل ويناقشها . يعرض الباحث نتائج دراسته في هذا الفالبيانات كيفية تحليلشارة إلى ستجيب على سؤال/ أسئلة البحث عن طريق اإل
 من خالل تفسير نتائج كل سؤال أو فرضية.

االعتبار أي نقاط ضعف أو قيود قد تحدث نتيجة اختيارك هذا النوع القيود: عليك النظر إلى منهجية البحث التي ستطبقها وضع في  .5
 من التصميم لبحثك. ثم قم بمعالجة القيود من خالل اإلشارة إلى الكيفية التي سيتم تقليصها أو التقليل من أثرها.

 
موعات، واحد على في مج ت وزع - باناتطالعات، االختبارات، واالستتضمن عادة واحدة أو أكثر من هذه اآلليات: االستالدراسات الكمية ت

  مالحظات.ستمارات اأو  ،تقييم استماراتالسجالت أو الوثائق باستخدام  أو جمع، أو عبر اإلنترنت. اإللكتروني عن طريق البريدأو واحد، 
 

 في تحديد أسلوب الدراسة تشمل ما يلي: قد تؤثرأخرى  وهناك عوامل
 (.وعدم التحيز اإلجابة بشكل واضح أي الحرية في) جمعهاالدقة / كفاءة البيانات التي تم  .1
 التكلفة والجهد الالزمين .2
 (ممثلةعينة  احتسابدرجة التحيز في أخذ العينات )أي القدرة على  .3
 كمية البيانات التي يمكن جمعها بسهولة .4
 السرعة )أي الوقت المستغرق الستكمال جمع البيانات( .5
 قيق وإدخال البيانات(اإلدارية )أي اإلدارة والتد األمور .6
 المعلومات التي يمكن الحصول عليها. شمولية .7

 
)تعداد  ستك فيهمجتمع الذي تريد تطبيق دراالستحتاج أيًضا إلى تحديد ما إذا كنت ستقوم بجمع البيانات من كل شخص في  قبل جمع البيانات

كل  عينة عشوائية:)ية أخذ العينات االحتمالأو إذا كنت ستقوم بجمع البيانات من عينة. هناك نوعان من العينات التي يجب النظر فيهما: سكاني( 
 دفة(.مسته)العينات ال غير االحتماليةأخذ العينات ( أو لديه فرصة متكافئة ليتم اختياره فرد في المجموعة

 
هذه الطرق  بتعليلهداف بحثك. يجب أن تشرح وتقوم مناسبة ألأن تكون لنوع البيانات التي سيتم جمعها و من المهم أن تستخدم طرقًا مناسبة

بل توصلت إليها  ،عشوائيأنك لم تختر الطريقة بشكل للقارئ  أن تظهربنفس الدقة التي قمت بتبرير أساليب جمعها. تذكر أنه يتعين عليك دائًما 
 مغزى. لبيانات وعرض هذه النتائج بشكل ذيوا تحديد األنماط واالتجاهات المهمة هو الهدف الرئيسي. اقدنإلى بحث مطول وتفكير  استنادا

 
 الجدول الزمني

 :قد يشمل هذا كل مهمة في تحديد نطاق البحث؛ لذي يوضح المدة التي ستستغرقهاسيساعدك الجدول الزمني ا
 . لمؤلفات والدراساتلمراجعة اتخصيص الوقت الالزم  .1
 األخالقيات.وعد الموافقة من لجنة م .2
 البحث.تصميم  اختبار .3
 الحاسوب. وإدخالها فيجمع البيانات،  .4
 تحليل وكتابة النتائج. .5

 
 المراجع

 .(5ملحق  )انظر جميع المراجع استخدامه فيومن المهم مريكية لعلم النفس لجمعية األوفقا ل APAهو المعتمد في جامعة صحار  نظام التوثيق 



 
 

 

 

 المالحققائمة 
ببحث  المتعلقة المالحق وغيرها من واالستبانات ونماذج الموافقاتبحث في ال للمشاركينالموجهة رسائل النسًخا من قائمة المالحق شمل قد ت

 الموافقة على تبني بعض األدوات البحثية من قبل أصحابها. ومنها خطابات، دراستك/مشروعك
 

 المشروعة أو رسالال مقترحمخطط  تسليم
 

المحتملة التي  الرسالة، واألسئلة من أنه يصف المحتوى الذي يدور حولهة أو مشروع بحثك رسالمخطط مقترح يجب التأكد قبل تسليم نسخة من 
ة رسالة من مشروع المرحلة النهائي التي تستخدمها والنتائج المحتملة للدراسة. وأساليب وطرق البحثتدرسها، واإلشارة إلى الجانب النظري، 

على تاريخ  وع البحثة أو مشررساليعتمد تاريخ تسليم ائية خالل أو قبل تاريخ التسليم وهي كتابة الوثيقة وتسليم النسخة النه مشروع البحث أو
 بدء الطالب.

 .ية، فعليك إكمال بحثك في يونيو من السنة الثانسبتمبر دراسة السنة الثانية في شهر تأي بدأإذا كنت قد بدأت بحثك،  .1
 سنة الثانية.، فعليك إكمال بحثك في ديسمبر من الفبراير أو مارسدراسة السنة الثانية في شهر  تت قد بدأت بحثك، أي بدأإذا كن .2

 
 أخالقيات البحث في مشروع الرسالة/ البحث

م تتوافق مع أن أبحاثه للتأكد)أخالقيات البحث( استمارة  ة أو مشروع البحث تعبئةرسالمخطط مقترح الذين يسجلون  طلبةيطلب من جميع ال
حصول على الموافقة المشاريع البحثية تقديم هذه االستمارة وال جميع مقدميالذين يجرون األبحاث. يجب على  المطابقة لحماية الطلبةالقواعد 

 يل والمعلوماتالتفاص استمارة األخالقيات بشكل صحيح مع ذكر تعبئةيجب عليك لذا  ؛األخالقية قبل البدء في جمع البيانات الخاصة بالبحث
الدراسات ي دليل ف متوفرة كذلكو متوفرة في مركز الدراسات العليافي حالة وجود أي شيء غير واضح. االستمارة  االستفسار، ويمكنك المطلوبة

 (.1انظر الملحق ) العليا على موقع الجامعة.
 

 ة أو مشروع البحثرسالمخطط مقترح الموافقة على 
ن مقترحك ا للدفاع ع؛ ويجب أن تكون مستعًدا جيدً ة أو مشروع البحثرسالمخطط مقترح لمناقشة وإقرار  ممتحنيناللجنة من كون هناك ست

. سيتم إبالغك لنهائيةافي صورته  تسليم المخططقد تحتاج إلى إجراء التعديالت الالزمة على مقترح البحث قبل إعادة و. لجنةأسئلة ال واإلجابة عن
 وع البحثة أو مشررساللمناقشة مخطط مقترح . ة أو مشروع البحثرسالمخطط مقترح بالموعد النهائي المحدد لتقديم رسالتك بمجرد قبول 

 دقيقة والذي يتضمن الشرائح التالية: 15-10تقديمي لمدة  تحتاج إلى التحضير لعرض  
 

 التي يجب تقديمها في مقترح المشروع: المبررات
 )شريحة واحدة(. بيان للمشكلة المطروحة في البحث .1
 )شريحة واحدة(. المؤلفات والدراساتمراجعة  .2
 )شريحة واحدة(. الغرض من الدراسة .3
 سؤال )أسئلة( الدراسة )شريحة واحدة(. .4
 أهمية الدراسة )شريحة واحدة(. .5
 )شريحة واحدة( مجتمع الدراسةالعينة و .6
 األدوات )شريحة واحدة( .7
 شريحة( 2إلى  1نات )من جمع البياطرق  .8
 تحليل البيانات )شريحة واحدة(طرق  .9

 الجدول الزمني )شريحة واحدة(. .10
 شكراً لك / أسئلة )شريحة واحدة( .11

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
 

 

 

  مشروع الرسالة أو البحث )ب(:

 التنفيذ وكتابة البحث



 
 

 

 

م لك تقدسو ، مخطط بحثكبشأن  الذي تم اتخاذهباإلبالغ عن القرار  اللجنة، ستقوم البحثة أو مشروع رسالمقترح  مخططوإقرار مناقشة بعد 
د الحصول على بعستحصل أيًضا على تعليقات من اللجنة حول ما إذا كان مقترحك بحاجة إلى تعديالت. و. المناقشةك أثناء ئداعلى أ تعليقات

 .عد واإلجراءات التي عليك اتباعهااموافقة اللجنة للمضي قدًما في مشروعك، هناك بعض القو
 

، جمع والدراسات المؤلفاتمراجعة  التوسع في: وهي نهاء البحثخالل عملية اها بعين االعتبار يوضح القسم التالي األحداث التي يجب أن تأخذ
 مع شة األطروحةمناق، والفاحصينالنهائي/ البحث، تعيين رسالة/مشروع البحث ، تقديم رسالة/مشروع البحث كتابة، البيانات، تحليل البيانات
 .(viva voce)لجنة المناقشة الشفوية 

 

 المؤلفات والدراساتفي ع توسال
 

راسة جادة دالبدء في  بعد تعيين المشرف، يجب على الطلبةو ،تحديد الموضوع خالل مرحلة ما قبل مخطط مقترح دراسة أو مشروع البحثبعد 
 صكمجال تخصفي تدريس هيئة  أعضاء كذلك مناقشة األفكار مع. ناول موضوع رسالة/مشروع البحثتالتي ت والمراجع والكتبللمصادر 

 إنجاز بحثك.في هذا  اللذين سيساعدونكحيث والزمالء والمشرفين اآلخرين 
 

يها التي ستحصل عل مصادركبوضوح ستحدد  كيفية صياغة األسئلةمعرفة أسئلة رسالة/مشروع بحثك التي تطرحها وتذكر مرة أخرى أن 
لمقابالت كانواع مستندات من جميع األ حيث تتضمنواسعة،  مستوى الماجستير والدكتوراه تكونفي المصادر تذكر كذلك أن . وتستخدمها في بحثك

ويمكن ماكن. أادر المتاحة من عدة معرفة المص طلبةيمكن لل  والصحف والمجالت واألفالم واإلحصاءات والنصوص التلفزيونية وما إلى ذلك.
لموارد أو من خالل ا على بعض الكتب المتعلقة بخلفية أي موضوع في المكتبة حصولالكما يمكن و ،المصادر يقترح لك بعضأن  كمشرفل

في  بليوغرافيةبمعظم الكتب تتضمن  -ستخدام هذه الكتب إلنشاء قائمة بالمصادر التي يستخدمها المؤلفونيجب ااإللكترونية عبر اإلنترنت. 
صادر األولية والثانوية. يشير المؤلفون إلى كل من المكما الخلف، أو يمكنك النظر إلى الهوامش لمعرفة األدلة التي استخدموها لدعم نقاط معينة. 

لمصادر في االزدياد، اسوف تستمر قائمة وإال  المواضيع في الكتبال يمكنك قراءة كل  -ا في النظر إلى هذه األمورستحتاج إلى أن تكون إنتقائيً 
خدموا هذه المصادر، لك من خالل عدد المؤلفين الذين است. قد يتم التعرف على ذبحوثهمالنظر الى أهم المصادر المتعلقة ب طلبةلكن يجب على ال

 . أحد المؤلفين مصدر ما من قبل استخدامتكرار أو حسب 
 

در األساسية. ولكن إلى المصامن أجل تحديد الخطوط العامة لبحثك قبل أن تنتقل  ؛حتاج إلى البحث في بعض المصادر الثانوية أوالً ، تمرة أخرى
قاط المثيرة للجدل، المستخدمة والن المبرراتليس فقط المعلومات األساسية للوقائع بل ته وأحول ما قر كتحتاج إلى تدوين مالحظات ؛مرةفي كل 

 شروع الرسالة/البحث(.قصير أثًرا جيًدا في م اقتباس ي حدث. )يمكن أن األطروحة كتابةليتم استخدامها عند  االقتباساتفضال عن االحتفاظ ببعض 
 

 ة:دوين المالحظات ثالث مشكالت رئيستتضمن عملية ت
ن تتعلم كيفية كتابة ، ولكن يجب أباإلرهاقتدوين كل شيء حيث ستشعر ال يمكنك  إذ المناسبة المعلومات في اختيار ايجب أن تكون انتقائي، أولا 

ئيسية األسئلة الررجع ستت، خاصة إذا كنت دائما دقةستتعلم أن تكون أكثر بمرور الوقت بكتابة أكثر من الالزم، لكنك  في البداية قماألساسيات. 
ستخدام يجب أيًضا ا. يجب أن تكون دقيقًا في جمع ما هو ضروري، وفي حذف أي شيء ال لزوم له. في بحثك بة عنهاالتي ترغب في اإلجا

 .مناسبة لبحثككتاب كامل إذا كانت هناك بضع صفحات فقط  حاجة لقراءة: ليس هناك أي انتقائيةالكتب بطريقة 
لعنوان والتاريخ ا تدوين، تحتاج إلى مجالت، بالنسبة للعلى سبيل المثال. قراءتهيجب أن تأخذ مالحظة دقيقة عن مصدر كل مرجع تقوم ب، ثانيا

قم ت لمولكن إذا  وما إلى ذلك يمكن اختصارها بسهولة لتوفير الوقت، ،للتقارير الرسمية، العنوان ورقم المجلد والتاريخ والصفحة ،والصفحة
تسبب وقد  لهوامشمشكلة في إيجادها مرة أخرى عندما تقوم بمرحلة اك قد تواجه إنف، خذت منها معلومات لبحثكبتدوين تفاصيل المراجع التي أ

 لمتقنة.ا. سيساعدك تضمين المراجع بعناية في مرحلة تدوين المالحظات على عدم الوقوع في فخ سرقتها من المراجع غير لوقتك إهدارا
ق نطاذو البحث  / مشروعكتابة أطروحة اللة عند كتابة رسالتك. بما أن ، يجب عليك تنظيم مالحظاتك بطريقة يمكنك الرجوع إليها بسهوثالثاا

تبرير جميع  يمكنك يكون أكثر أهمية أن يكون لديك وصول سهل إلى المالحظات حول قضايا معينة، وكذلكسمقال، ربما كتابة أوسع بكثير من 
سبب  هناكاعة الوقت. أكثر من مرة، ألن ذلك سيؤدي إلى إض اإلثباتتقم بجمع نفس  المناسبة. الة في رسالتك بالرجوع إلى األدلة النقاط الرئيس

 دليال هاخذت من تين المكان الي، عليك تدوللحفاظ على سجل دقيق لكل من الكتب أو المقاالت أو المصادر األرشيفيةو، آخر عند كتابة مالحظاتك
دة. كل فصل على ح الفصول،اتك. من األفكار الجيدة لتنظيم مالحظاتك أن تقوم بتقسيم تحتاج أيًضا إلى تطوير نظام دقيق لهيكلة مالحظ، امعين

كون مفيدة في البحث(. نظًرا ألن بعض األدلة قد ت فصل قبل أن تتقدم إلى حد بعيد في )وهذا يسلط الضوء على أهمية وجود مخطط مفصل لكل
مالحظات على بطاقات ستخدام نظام الهذه األسباب، يفضل بعض الباحثين المرجعية. ولأكثر من سياق، فقد تحتاج أيًضا إلى تطوير نظام لإلحالة ا

عية مرقمة ومرج البطاقاتالفهرسة الصغيرة، وكل منها يحتوي على جزء خاص به من المعلومات وتفاصيل المصدر. يمكن أن تكون هذه 
 إليها لفصل معين. الستخدامها عند الحاجةومنفصلة 

 

 جمع البيانات
ألسئلة البحثية اإلجابة عن اجمع البيانات هي عملية جمع وقياس المعلومات المتعلقة بمتغيرات البحث بطريقة منهجية راسخة تمكن الشخص من 

قة أو أكثر من طرق ختبار الفرضيات، وتقييم النتائج. في قسم تصميم البحث والطريقة في المقترح الخاص بك، قد تقوم بتحديد طريالمذكورة، وا
الحية األدوات صودراسة الحالة، بعد فحص وجه ومحتوى  االستبانةالشخصية والمسح من خالل جمع البيانات مثل طريقة المالحظة، والمقابلة ل

 أسئلة البحث أو الفرضيات. األدوات وجمع بياناتك لإلجابة عنستقوم بتطبيق  في هذه المرحلةالخاصة بك. 
ن أسئلتك البحثية. من عا طويالً في موقع )مواقع( البحث و / أو مع المشاركين الذين يساعدونك في اإلجابة غالبًا ما يستلزم البحث النوعي وقتً 

 بجمع البيانات النوعية تحتاج إلى تضمين الشروط التالية:. عندما تقوم المشاركين الرئيسيينع المهم تطوير العالقات م



 
 

 

 

 التفصيل والوصف.لتقاطها بمزيد من البيانات النوعية الجيدة يتم ا .1
 ال يمكن تحليل البيانات بدقة إال إذا تم تسجيلها / كتابتها في أقرب وقت ممكن. .2
 ساعة من المالحظة. 24ضع هدفًا لنفسك: قم بكتابة البيانات الخاصة بك في غضون  .3
 سجيل.الكاملة من التكيف( ستقوم بنسخ بيانات المقابلة الخاصة بك. تأكد من تخصيص وقت لمراجعة النسخة  /إذا) قرر فيما .4
 قة بياناتك.)أي اتباع نفس اإلجراءات عند إدارة أدوات جمع البيانات من أجل زيادة موثوقية ودتأكد من توحيد مجموعة البيانات .5

 

 تحليل البيانات
 

 لبيانات الكمية:ائح لتحليل فيما يلي دليل ونصاعليك تحديد كيفية تحليل البيانات الخاصة ببحثك والبرامج التي تستخدمها. في مقترح البحث 
 

 تحليل البيانات الكمية
 ستطالع.االيقوموا بلم أو ذكر بعض المعلومات حول عدد أعضاء العينة الذين قاموا/ .1ة الخطو

 ناقش الطريقة التي سيتم بها جمع البيانات. .2لخطوة ا
 خطة لتوفير تحليل وصفي للبيانات لجميع المتغيرات المستقلة وغير المستقلة في البحث. مناقش .3لخطوة ا
يد اإلجراء اإلحصائي إذا كان المقترح يحتوي على أداة ذات مقاييس أو خطة لتطوير المقاييس )دمج العناصر في المقاييس( ، قم بتحد .4لخطوة ا

 )أي تحليل العوامل( لتحقيق ذلك.
ي مشروع الرسالة/ ة أو الفروض البحثية فات والبرنامج اإلحصائي للحاسوب الختبار األسئلة البحثية الرئيسرف على اإلحصائيالتع .5لخطوة ا

العينة إلى السكان  ستنتاجات منللمتغيرات أو المقارنة بين المجموعات بحيث يمكن استخالص اال االستدالليةالبحث. ترتبط األسئلة أو الفروض 
دور الثالث وبركاء وقاعة الدراسات العليا، الالموجود في جامعة صحار في قاعات الكمبيوتر في مبنى الرستاق  SPSSستخدام برنامج با

 بمبنى مصادر التعلم.
التفسير ينطوي ذا ي. هالخطوة األخيرة في تحليل البيانات هي عرض النتائج في جداول أو أرقام وتفسير النتائج من االختبار اإلحصائ .6الخطوة 

 على عدة خطوات:
 .اذكر ما إذا كانت نتائج االختبار اإلحصائي ذات داللة إحصائية أم ال .1
 قعًا؟سؤال البحث أو الفرضية. هل تؤيد النتائج الفرضية أم أنها تتناقض مع ما كان متو ذكر كيف أجابت هذه النتائج عنا .2
ت السابقة كما تمت أو األدبيا المقترحة،سير إلى النظرية المتقدمة في الدراسة ذكر ما قد يفسر سبب حدوث النتائج. قد يشير هذا التفا .3

 .أو التفكير المنطقي األدبيات،مراجعتها في مراجعة 
 .حول هذا الموضوع لالستخدام او للبحوث المستقبلية ناقش اآلثار المترتبة على النتائج .4

 
 تحليل البيانات النوعية

 تتضمن الخطوات التالية: حليل النوعي عملية منظمةالت
 التنظيم واإلعداد . .1الخطوة 

 قراءة جميع البيانات .. 2لخطوة ا
 فصل باإلضافة إلى عملية الترميز .البدء في التحليل الم .3الخطوة 
 ستخدام عملية الترميز إلنشاء وصف للمحيط أو األشخاص باإلضافة إلى فئات أو موضوعات للتحليل.ا .4الخطوة 

 
الترميز يعني لبيانات النوعية. ( بمزيد من العناية والتفكير لكون هذه العملية  مهمة  للغاية في تفسير اعملية الترميز) 3أخذ الخطوة  ومن المهم

طوات التالية الموصى لخمن الممكن األخذ بعين االعتبار ا عملية تنظيم المادة إلى أجزاء أو أجزاء من النص قبل جلب المعنى إلى المعلومات
 :ها في قسم المؤلفات والدراساتب

 فكار حين تبادرها إلى الذهن.فهم المحتوى الكلي. قراءة كل النقائض بعناية تامة. يمكن تدوين بعض األ .1
ال تفكر في جوهر  "دث؟تتح"عن ماذا نفسك،  وقم بسؤالاألكثر إثارة لالهتمام، واألقصر  -واحدة(  مثل: مقابلةختيار وثيقة واحدة )ا .2

 .قم بتدوين األفكار في الهامش المعلومات إنما في معناها األساسي.
عا. قم بتكوين هذه عند االنتهاء من هذه المهمة لعدة مشاركين، قم بعمل قائمة لكل المواضيع وقم بتجميع المواضيع المتماثلة م .3

 ردة.ة، وموضوعات منفأعمدة، أو تصنيفها كموضوعات رئيسالموضوعات في 
جزاء المناسبة لها من ختصار المواضيع كرموز و قم بكتابة الرموز بجوار األقم بااآلن قم بأخذ هذه القائمة والعودة إلى بياناتك.  .4

 فئات والرموز الجديدة ستظهر.النص. جرب نظام التنظيم األولي لمعرفة ما إذا كانت ال
ن طريق تجميع عحث عن طرق لتقليل إجمالي قائمة الفئات ابابحث عن أكثر العبارات وصفاً لمواضيعك وقم بتحويلها إلى فئات.  .5

 ك إلظهار العالقات المتبادلة.يمكن رسم الخطوط المشتركة بين الفئات وذل المواضيع المتعلقة ببعضها البعض.
 ل فئة وأبجدية هذه الرموز.لك ختصارها قم باتخاذ قرار نهائي بشأن االبعد .6
 واحد وإجراء تحليل أولي لها .بتجميع مواد البيانات التي تنتمي إلى كل فئة في مكان قم  ثم .7
 قم بإعادة ترميز البيانات.إذا لزم األمر  .8
 أوال من خالل سؤال البحث. ثانيا حسب الموضوع.أفضل طريقة لتنظيم النتائج  .9

 
 النظام األساسي للكمبيوتر الشخصي. برامج الكمبيوتر التي يمكن استخدامها لتحليل البيانات النوعية هي:ال تتوفر معظم البرامج إال على 
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 در التعلم.قاعة الدراسات العليا، الدور الثالث بمبنى مصاتوفر في أجهزة الكمبيوتر في حصلت جامعة صحار على ترخيص لنظام أطلس الم
 

     التحرير 
 

 تابة مشروعشارة إلى دليلك عند كالستخدامها كأساس لصياغة الورقة، ولكن أيًضا ألنك تحتاج لإلتعتبر مالحظات البحث مهمة  ليس فقط 
ة للجدل والحقائق قتباسات والحجج المثيرجميع االالرسالة/ البحث. وبما أن المالحظات هي جزء من البحث. فيجب أن يتم صياغتها بشكل صحيح. 

قديم الدعم والحجج ستخدامها، لتمراجع هو إظهار المصادر التي تم االمراجع. إن الغرض من هذه المن خالل  يجب ان يتم معرفتها غير المعروفة
لعناوين األساسية االتي تم طرحها والسماح للقارئ بإجراء المزيد من دراسة النقاط التي تم وضعها في النص. يجب أن يحتوي هيكل رسالتك على 

 والعناوين الفرعية التالية:

 
 تباسات الموضحة في القسم التالي:قاإلرشادات الواردة في االباع يرجى ات

 
 نبذة مختصرة

(. تحتاج هنا لكتابة المستقبلفي مشروع رسالتك ) لى كيفية كتابةاستنادا إملخص الخاص بك الفي مقترح البحث الخاص بك، قمت بكتابة 
 كلمة.  150غير متطابقة. يجب أن يكون الحد األدنى لحجم ملخص مشروع الرسالة/ البحث  بحيث تكون متشابهة ولكن ةرسالملخص ال

 يجب أن تغطي المواضيع التالية في رسالتك:
 .متغيرات البحث الرئيسةخلفية عن معلومات عامة/  .1
  بحث.التحديد بوضوح أهداف مشروع الرسالة/  .2
 تلخيص النتائج . .3
 تضمين النتائج الرئيسية واآلثار المترتبة عليها. .4

 

   : الفصل األول: نظرة عامة على الدراسة
 .قدم باختصار مجال الدراسة

 
 خلفية المشكلة

 تقديم خلفية بسيطة عن المشاكل في التعليم بشكل عام التي أدت إلى كتابة هذه الرسالة وتقديم األدلة.
 

 الدراسةعرض مشكلة 
 و التركيز على محور اهتمامها. رض وإيضاح الغرض من مشكلة الدراسةع
 

  

 المقدمةصفحة 
 شهادة لجنة االختبار

 شكر / إهداء
 المختصر

 فهرس المحتويات
 جدول المالحق
 قائمة األشكال
 قائمة الجداول

 قائمة الرموز واالختصارات
 قائمة الملحقات

 

 الفصل االول : المقدمة
 المؤلفات والدراساتالفصل الثاني: مراجعة 

 الفصل الثالث: المواد والطرق / المنهجية
 الرابع: النتائجالفصل 

 الفصل الخامس: المناقشة
 : الخالصة6الفصل 
 المراجع
 المالحق
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 الهدف من البحث
 و يجب أن يعكس مشكلة البحث وتقديم األسئلة والفرضيات.،  وصف ما سلط عليه البحث الضوء 

  
 أهمية البحث

 .العامة في مجال التعليم عند إنهائهابوصف اإلسهام الذي يحققه بحثك في األدبيات العامة أو مجموعة من المشاكل قم 
 

 الحدود و القيود
 عموًما قضايا الصالحية الداخلية.القيود تشير إلى قيود الدراسة والتي هي خارجة عن سيطرة الباحث وتتناول 

 الحدود تشير إلى تعميم الدراسة وقضايا الصالحية الخارجية.
 

 تعريف المصطلحات
 ة للبحث بالترتيب األبجدي وتوثيق مصادرها.تقديم تعريفات للمصطلحات الرئيس

 
 تنظيم البحث

 صف كيف سيتم تنظيم بحثك.
 

  :)األدبيات( مراجعة المؤلفات والدراساتالفصل الثاني: 
 

 المقدمة
 ة التي ستتطرق لها.قدم باختصار المواضيع الرئيس

 
 عنه( .ستغناء وما تم اال الخالصة بين ما تم جمعه)  لمؤلفاتتوليف ا :األساس

 زمني أو الموضوعي أو المنهجي.تنظيم األساس إما حسب التسلسل ال
 تقييم اإلطار النظري بشكل كلي بدالً من التلخيص.

 سئلة المهمة غير المجاب عنها.إلقاء الضوء على األ
 تحديد المشاكل المنهجية مع الدراسات السابقة، ومجاالت الجدل في اإلطار النظري.

 رتباطها بالدراسة الحالية.البحث السابق ومدى ام بشرح أهمية ق
 

 :الستنتاجات/ التوصيات
 مناقشة  المراجعة األدبية. أين يمكن تنفيذ المناقشة؟

 قم بالتأكيد على الخالفات العامة أو األسئلة أو المشكالت في البحث التي قد تدعم الحاجة إلى البحث.
 

  : المنهجيةالثالث الفصل
 

 الهدف من البحث/ مشروع الرسالة.إعادة صياغة 
 البحثية)والفرضيات، إن وجدت(. إعادة صياغة األسئلة

 مناقشة طريقة البحث) الكمية مقابل النوعية(.
 

 : مجتمع الدراسة والعينة
لمجتمع الذي تم أخذ العينة اختيار، والعينة المختارة، ومسائل أخذ العينات، نوع مة، ومعايير االختيار، وعملية االتتضمن نوع العينات المستخد

 منه.
 

 أدوات البحث
 ى األدوات المستخدمة في البحث.يصف األدوات واإلطار النظري لمحتو

 ئلة البحث باألدوات المستخدمة.لعالقة أستتضمن وصفًا موجًزا 
 ختبار الميداني)إن وجد(.قية األدوات المستخدمة، وكذلك االتشمل عملية التطوير)إن وجدت( وموثو

 
 جمع البيانات
 لإلجراءات والطرق المستخدمة لجمع البيانات )على سبيل المثال، كيفية إدارة األدوات(. اتتضمن وصف

 
 تحليل البيانات

 مج المستخدمة لتحليل البيانات.تنظيم البيانات حسب سؤال البحث ووصف التقنيات اإلحصائية أو البرا
 .وصف أي مشاكل أثناء عملية تحليل البيانات

 



 
 

 

 

 

  الفصل الرابع: نتائج الدراسة
 .إعادة التركيز على البحث

  
 مناقشة النتائج والتوصيات

 سؤال البحث. عن طريق تنظم
  

 الملخص
 ما توصلت إليه.النتائج  ، وضح كيف تدعم هذه نتائج وتقديم رؤيتك األصلية حول معنى النتائجيشمل إنعكاًسا لل

 

  الفصل الخامس: مناقشة النتائج
 الخلفية والغرض من مشروع الرسالة وأسئلة البحث.تلخيص 

 
 مناقشة النتائج

 مناقشة القيود التي لم تتم مناقشتها سابقًا.  )القيود(
 

 اآلثار المترتبة على الممارسة
 اذكر كيف تساهم دراستك في مجاالت معينة

 
 دراسة مستقبلية

 في دراستك. إليهلما توصلت ناقش بعض الدراسات المستقبلية المطلوبة كنتيجة 
 

 : الخالصةالسادس الفصل
 

أ يجب مراعاته أثناء إن أهم مبد كتابتها.ويجب عليك أن تعرف كيفية ، لبحثكمخطط العام للفهم جيد  تحتوي الخاتمة او الخالصة علىأن يجب 
 كتابة نتائجك هو توضيح ما يلي:

 التي ترغب في تركها له .ذا لم يتطرق القارئ ألي شيء في عملك باستثناء استنتاجك، ما هي الرسالة )الرسائل( إ .1
ن تترك بصمة لعملك أهل ترغب إجراء،  اتخاذما هي الرسالة التي تقوم بإيصالها إلى جمهورك؟ ما الفكرة أو السؤال أو الدعوة إلى  .2

 نهاء بحثك؟عند ا
 

 يجب عليك طرحها على نفسك باستمرار أثناء كتابة نتائجك. هذه هي األمور التي
 بشكل عام ولية من عملك، ويجب عليك القيام بذلك في أثناء تدقيقك النسخة األأوالً يجب أن تبدأ بكتابة استنتاجك من خالل تدوين المالحظات 

 ستخدام النهج التالي:يجب عليك ا
دي ذلك إلى . سيؤفي دراستك( تلخيص كل فصل 3)تدوين المالحظات، و  (2) مراجعة ما كتبته  (1) بحيث يمكنك اسلوباستخدم ا .1

 تسهيل العمل.
 .ما عليك سوى نسخ ولصق هذه ملخص كل فصل وضعها في الخالصة بعد القيام بذلك .2
 العام.ة للملخص دء في تعديل ونسج األفكار الرئيس" وبهذا، يمكنك البالمواد"من مخلص كل فصل اآلن لديك  .3
ة ث المستقبليوح، والبتكرسالمشروعك/ مساهماتالعملية، و التوصيات/التطبيقاتبما عليك سوى إضافة األقسام المتعلقة  عد ذلكب .4

 .تكرسالالمتوقعة في مجال مشروعك/
 ؟"تي(رسال)مشروعي/حقيقة عملي تعكس التوصياتكخطوة أخيرة، قم بإعادة قراءة مسودة استنتاجك و قم بسؤال نفسك: "هل  .5

 

 النهائي الرسالة/مشروع التسليم 
 

حقق المشرف من ، ننصحك بمراجعة البحث والحصول على مالحظات نهائية من المشرف. عندما يتالرسالة /مشروعالنتهاء من كتابة عند اال
يعتمد  .إلى كليتك ع الرسالةالنهائية من مشروالرسالة ويتأكد من أن العمل بأكمله يتوافق مع متطلبات الجامعة، يتم منحك إذنًا بتقديم النسخة 

التسليم النهائي  جب عليك، فيا بدأت الدراسة في سبتمبرذعلى سبيل المثال إالرسالة على تاريخ بدء الطالب. /مشروع النهائي لل التسليمتاريخ 
ائي للمشروع /الرسالة التسليم النه، يجب هر مارسشالدراسة في  تبدأة الثانية من الدراسة، أو إن كان في يونيو من السنللمشروع /الرسالة 

ما يتم قبول استمارة طلب حال لمناقشة المشروع/الرسالةفي ديسمبر من السنة الثانية من الدراسة. سيتم إبالغ الطالب بالموعد النهائي المحدد 
 (.6الملحق انظر ) (viva voce)المناقشة الشفوية تحتاج إلى ملء استمارة االستعداد البحث. 

. اعتمدت يهامؤلفلة القتباسات والرسوم التوضيحيوالبيانات والمعلومات واألفكار حق االتأكد من منح  طلبةتتوقع جامعة صحار من جميع ال
بقاعدة  طلبةابية لل"، والذي يقارن األعمال الكتTurnitinالجامعة خدمة تستند إلى موقع للكشف عن االنتحال من خالل نظام برمجي يدعى "

قبل تقديم النسخة  بيانات واسعة من مصادر الموقع ومواد الوصول المفتوح وغيرها من الرسائل العلمية والنصوص التجارية. من المهم جدا
سبة عملك ال يوجد به ن ستمارة للتأكد من أنملء اال" Turnitinستخدام برنامج "التحقق من جودة العمل باالنهائية )مشروع الرسالة/ البحث( 

 .(7انظر الملحق ) والغش واالستمارة متوفرة في مركز الدراسات العليامن االنتحال 



 
 

 

 

 جنة المناقشةتعيين ال
 

. سيتم تحديد بحثك يمبتقي الممتحنينثنين من رئيس وا المكونة من(viva voce)المناقشة الشفوية لجنة تقوم ، سلمشروع /الرسالة عند تقديم 
ن يوقعها الطالب عليك تعبأة استمارة جاهزة والتي يجب أ. والدفاع عن مشروعك /رسالتك (viva voce)موعد لك لحضور المناقشة الشفوية 

أو  تعديالت ىلإ حتاجت أو مجازةتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت الرسالة وسيتم ا (.viva voce)والمشرف قبل الجلوس المناقشة الشفوية 
 في غضون فترة محددة من الوقت.مرفوضة 

 . شروع /الرسالةالتسليم النهائي للمإذا أوصى الطالب بإجراء تصحيحات على مشروع الرسالة/ البحث، فيجب أخذ موافقة المشرف إلعادة 
 

  (viva voce)للمناقشة الشفوية الجلوس 
 

: المعايير التاليةى علتقوم بتقييم بحثك بناء ، فإن لجنة التحكيم س(viva voce)المناقشة الشفوية لجنة تك أمام رسالمناقشة مشروعك/بعد 
 لكتابية.تصاالت اواألدلة، المراجع األكاديمية واال المعرفة، العرض، المنهجية، الحجة والفهم، والتحليل، واستخدام المصادر

 
 ة.والقضايا/ والمعايير ذات الصل النظريةبرهن على فهم العالقة بين بحث يجب أن يرسالة ال/تعني أن مشروع : المعرفة

 
  .يعني أنه يجب تقديم مشروع الرسالة/ البحث بشكل واضح ومنطقي و خالق ومبدع :العرض التقديمي

 
 قيات البحث.: االستخدام الصحيح للطرق الكمية و / أو النوعية. واالستخدام الصحيح ألدوات البحث وفهم واضح لوعي أخالالمنهجية

 
 لصلة.اوالمناقشات ذات لموضوع والقضايا / صيلي ومثير لإلعجاب بطريقة فهمك ليجب عليك إظهار مستوى تف والفهم: مبررات 

 
 في تقديم مشروع الرسالة/ البحث. النقدي/ أو األصالة واإلبداع معيار التحليلإظهار  :والتحليل النتقادات

 
والقيام بفحص الموضوع  يجب عليك إظهار البيانات أو األدبيات، باالعتماد على مجموعة واسعة جًدا من المواد :استخدام المصادر واألدلة

 ير.بتفصيل كب
 

 .افيةللببليوغرستخداًما جيًدا لإلشارة المرجعية في جميع البحوث واالستخدام الجيد يجب أن ت ظهر ا :المرجع األكاديمي
 

 ستخدام اللغة الجيدة للتعبير عن أفكارك.ا من ارسالتك مستوى جيدً يجب أن توضح  :الكتابي التواصل
 

 التالية في الشرائح: النقاطيجب أن يغطي العرض التقديمي دقيقة لتقديم ملخص بحثك؛  15-10سيتم منحك 
 

 رسالةالأو  كمشروعرسالة  مبررات
 ذا ؟ )شريحة واحدة(لما -مشكلة البحث  .1
 )شريحة واحدة(األدبيات )الدراسات السابقة(  .2
 راسة؟ الفرضيات )شريحة واحدة(الدأو أسئلة سؤال  .3
 )شريحة واحدة( وتحليل البياناتجمع األدوات  .4
 )شريحة واحدة لكل سؤال( ة معاحدد السؤال والنتيج -أسئلة البحث ونتائجه  .5
 حة واحدة()شريالمشروع/الرسالة اآلثار المترتبة على  .6
 ك أن تجيب عنه؟ )شريحة واحدة(مختلف؟ ما الذي ال يمكنما الذي ستفعله بشكل  -توصيات البحث  .7
 )شريحة واحدة( لملخصمراجعة ا .8
 )شريحة واحدة( األسئلة -شكرا .9
 

 :ستتخذ اللجنة أحد القرارات التالية
 الرسالة/ البحث بدون تصحيحات. تمت الموافقة على مشروع .1
 البحث وتخضع لتصحيحات طفيفة. /تمت الموافقة على مشروع الرسالة .2
 حات الرئيسية وإعادة التقديم.تمت الموافقة على مشروع الرسالة/ البحث وتخضع للتصحي .3
 .الرسالةتم رفض  .4

 
ة بك والقيام بالتعديالت خطارك رسميًا حول قرار اللجنة؛ تحتاج إلى التنسيق مع المشرف، إذا لزم األمر إلكمال متطلبات التخرج الخاصسيتم إ

 الالزمة.
 

 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

قحالــــالم  

 

 



 
 

 

 

 (1الملحق رقم )

 
 القسم أ

  المشروع:عنوان   

 )إن وجد(:  المشروع رقم 

 م الباحثسإ 

 الكلية  الباحث الرئيسي: 

 اليميل 

 أسم الطالب 

 بيانات الطالب
 )إن وجد( 

 الكلية 

 الرقم الجامعي 

 إيميل الطالب او المشرف 

 

 نوع المشروع

 التفاصيل:

 موظف )تمويل خارجي( 

 موظف )تمويل داخلي( 

 موظف )لتوجد حاجة للتمويل(  

  
مرحلة التعليمية للطالب )بكالوريوس، ماجستير، ال

 دكتوراه(

 القسم ب

 كلمة( 150ملخص المشروع ) وصف مختصر لطبيعة المشروع والمنهجية المستخدمة )ل تزيد عن 

 
 

 القسم ج

 القسم د

 البحث او الدراسة المطلوبة.تفاصيل حول موافقة عينة الدراسة على المشاركة في 

 
 

 القسم هـ

 تفاصيل حول كيفية ضمان الحتفاظ بسرية المشاركين 

 
 

 القسم و

 المرفقات المطلوبة : 

 .مخطط الدراسة او الملخص 

 )موافقة العينة )في حالة وجود قضايا اخالقية 

 القسم ز

 توقيع الباحث الرئيسي: 
 التاريخ: 

 
 

 
 
 
  

 استمارة تطبيق الموافقة األخالقية للمشروع البحثي

 و كتابة ل توجد قضايا اخالقية .معلومات حول إمكانية وجود قضايا اخالقية في المشروع ا

 
 



 
 

 

 

 الملحق رقم )2(

Postgraduate Student’s Dissertation   Progress Report Form 

 تقرير تقدم الطالب في الرسالة/المشروع 
 

(A) Project/ Dissertation Aim(s) PLEASE PROVIDE A BRIEF SUMMARY OF THE HYPO DISSERTATION   TO BE 

TESTED 

يرجى تقديم ملخص مختصر من الفرضية التي يجب اختبارهاالمشروع  ) أ ( هدف الرسالة/                                                        
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………… ........................................... ………………………………………........................................

.................................................  

(B) Project/ Dissertation Plan PLEASE PROVIDE A BRIEF SUMMARY OF THE PROPOSED METHODS, 
DESIGN AND A TIMELINE 

يرجى تقديم ملخص مختصر عن الطرق المقترحة والتصميم  والزمن  المشروع / الرسالة خطة )ب(  
...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................  

 Student Name:   
 اسم الطالب:

 Student ID: 
 رقم الطالب:

 program: Masters in 
 برنامج: الماجستير في

 Phone: 
 رقم الهاتف:

 Email: 
 االيميل:

 Academic year: 
 العام االكاديمي

 Principal Supervisor: 
 المشرف:

 Co-supervisor (if any): 
 المنسق:

 Dissertation   Title: 
 عنوان الرسالة:

   

Duration 
 
 

Task                       

October November December February January December November October 
 W

1 
& 
W
2 

W3 
& 

W4 

W1 
& 

W2 

W3 
& 

W4 

W1 
& 

W2 

W3 
& 

W4 

W1 
& 

W2 

W3 
& 

W4 

W1 
& 

W2 

W3 
& 

W4 

W1 
& 

W2 

W3 
& 

W4 

W1 
& 

W2 

W3 
.& 
W4 

W1 
& 

W2 

W3 
& 

W4 

Title of 
dissertation 
/Project 

عنوان 
 الرسالة/المشروع

                

Dissertation   
Problem & 
Objectives 

    مشكلة واهداف الرسالة

                

Dissertation   
Plan 

 مخطط الرسالة

                

Implementation 
& Design Plan 
of Dissertation   
تنفيذ وتصميم مخطط 

 الرسالة

                



 
 

 

 

 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Results & 
Interpretation  

مناقشة النتائج 
 والتوصيات

                

Final 
documentation 

 الوثيقة النهائية

                

التوقيع                            
Signature 

 Name : 
 السم :

  Students 
الطالب    

  Supervisor 
المشرف    

  Programme 
coordinator   

 منسق البرنامج

Copy To: Post Graduate Center                                                         نسخة الى: مركز الدراسات
     العليا



 
 

 

 

 الملحق رقم )3(

Student Project/ Dissertation Consent 
تعهد طالب الرسالة/ المشروع   

 
In reference to Sohar University Postgraduate 
Rules and Regulations, and to my consent to 
peruse project/ dissertation   stream, I here in, 
knowledge the following: 

      
في ضوء انظمة الدراسات العليا في جامعة صحار وتعهدي في    بدء 

 الدراسة في مجال البحث/ المشروع أصبح معلوما لدي:

 Comply with the project/ dissertation   guide 
and period of completion. 

 .اتفهم خطة المشرف التمام الرسالة/ المشروع 

 The Postgraduate Centre reviews the 
student’s progress based on the supervisor’s 
reports. 

  ان مركز الدراسات العليا يراجع خطة الطالب وتقدمه في الدراسة وفق
 تقرير المشرف.

Student Name: 
    اسم الطالب:

 

SU ID:    
 رقم الطالب:

   

Major: 
 التخصص:

 

Year of academic: 
 العام الدراسي :

 

Year of study: 
 سنة الدراسة :

 

Supervisor Name: 
 اسم المشرف:

 

Project Title:  
 عنوان البحث:

 

 In case of incompletion the project/ dissertation   
within 2 semesters, the student needs to re-
register. 

 When communication difficulties issues 
appear between the students his/ her 
supervisor, these issues should be resolved 
through applying Sohar University rules and 
regulation.  
 
Name of Student 
:Signature: 

  في حالة عدم اتمام الرسالة/ المشروع خالل فصلين دراسيين يحتاج
 الطالب الى اعادة تسجيل. 

 
 

  اذا واجهت الطالب صعوبات بينه وبين المشرف االكاديمي، فان الكلية
 ستتدخل لحل تلك الصعوبات، ضمن قواعد و انظمة الجامعة .

 
 اسم الطالب :

 التوقيع:



 
 

 

 

 الملحق رقم )4(

 جدول ملخص مقالة
 المرجع 

 هدف الرسالة في المقالة 

المشاركون في الدراسة،  
 مكان ووقت الدراسة

 سياق/ مجال الدراسة 

 أهم النتائج 

 توصيات وتطبيقات الدراسة 

 مالحظاتك 

 
 
 

 

 



 
 

 

 

 
  (5الملحق رقم )

 اخراج المشروع/الرسالة
 

. يجدر التنويه أن هذا 2010أو الجمعية األمريكية لعلم النفس؛ النسخة السادسة  APAفي جامعة صحار، يعتمد نظام التحرير على أسلوب 
 أن من المعروف أنه يجباألسلوب مكتوب باللغة االنجليزية، لذلك تم اللجوء الى بعض المقاربات لكي يتناسب مع الكتابة باللغة العربية. 

ً  عناصرها شكالً  وتنسيق علميةالرسالة/األطروحة ال لتنظيم محددة معرفية طريقة هناك تكون  الجودة ومعايير شروط لتحقق ومضمونا
ً  وهذا يتطلب القارئ، لدى التقدير من حظها تنامى وتنظيمها أركانها في الرسالة تميَّزت وكلما .األكاديمية ً  تصميما ً  وتنظيما  للرسالة، واعيا

ية على عالوة لبحثه، الجاذبية بهما يضمن للكتابة أسلوب وترتيب اتباع على الحرص الطالب/الطالبة وعلى  .العلمية الجد ِّ
 صفحــــة الغالف

استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير يتضمن الغالف شعار جامعة صحار وعنوان البحث واسم الباحث، واسم المشرف وعبارة: 
 في التربية تخصص أو استكمالا لمقرر ...

 واسم الجامعة والسنة الميالدية

 وفق 16ف الرسالة/األطروحة الخارجي يكون صلباً، وباللـون األخضر الداكن، وتكتب الكلمات بخط غامق ومذهب وبالحفر)ذهبي( وبحجم غال ،
 المثال الموضح بالصفحة التالية. 

 يقتضيه  الرأسي في ضوء ما على كعب الرسالة/األطروحة يتم تدوين اسم الباحث، اسم الرسالة/األطروحة، السنة الميالدية بالمستوى األفقي أو
 حجم الرسالة/األطروحة، وبخط غامق ومذهب)ذهبي( 

 
 نوع الخط

 Times( 14، أما في اللغة اإلنجليزية فيكون )Simplified Arabic, or Times New Roman( 14حجم الخط في اللغة العربية )
New Roman  أوArial. 

 مستويات العنونة 
 غامق( boldاألول: عنوان رئيس )الوسط. 
 ، وغامقالفرعي الثاني والثالث: يمين

 )يمين، مائل وغامق( italic & boldالفرعي الرابع 
 )يمين، مائل وغير غامق( italic but not boldالفرعي الخامس يكون 

 مالحظة هامة* ال يوجد ترقيم للعناوين الرئيسية والفرعية 
 وتكون المحاذاة للجانبين .1.5  -المسافة بين السطور: 

 أبعاد الصفحة
 سم سواء في اللغة العربية أو اإلنجليزية.  3.5سم من جميع الجهات باستثناء اليمنى فتكون  2.5تكون األبعاد 

 كالتـــالــي: ت رتب الصفحات األولى ترتيب الصفحات:

 الغالف 

 ورقة اإلجازة 

 )اإلهداء )اختياري 

 الشكر والتقدير 

 اتقائمة المحتوي 

  قائمة المالحق 



 
 

 

 

 قائمة الجداول 

 قائمة األشكال 

 الملخص باللغة العربية 

 الملخص باللغة اإلنجليزية      Abstract         
( من صفحة الغالف حتى الملخص، على أن ال يظهر اي حرف في  i ،ii  ،iii)الصفحات األولى بالحروف الالتينية  ترقيم الصفحات: تُرقم
  أعلى الصفحة ويمينها. ويكون الترقيم ،........(.1،2،3فترقم باألرقام العربية ) باقي فصول الرسالة/األطروحة  أماصفحة الغالف األولى، 

 صفحــــة الشكر والتقدير
 سم من أعلى الصفحة، وت كتب بنفس الخط الوارد بمتن الرسالة/األطروحة. 5يوضع لها عنوان "شكر وتقدير" على بعد 

 

 المحتـــــويــــاتقائمة 

 الموضوع الصفحة

ii   اإلهداء 

iii الشكر والتقدير 

 فهرس المحتويات ……

 قائمة المالحق                                                                      ……

 قائمة الجداول .………

 قائمة األشكال .……

 الملخص باللغة العربية                                                            

 الملخص باللغة اإلنجليزية                                                        

 الفصل األول: مشكلة الدراسة وأهميتها         1

 مقدمة الدراسة      2

 الثاني:.....................الفاصل  …

… ............................. 

 
 مالحظة: يكتب رقم الصفحة األول ألي موضوع فقط، وال يكتب امتداده لباقي الصفحات

 تنسيق الجداول واألشكال
 الجداول .أ
 توثيق المصدر أسفل الجدول إذا نقلت الجدول كامال من مصدر معين يجب أن تأخذ اذنا مسبقا بذلك من قبل المؤلف. كما يجب -
 يكون الجدول بمحاذاة اليمين -
 يعني الجدول الثاني في الفصل الثالث وهكذا. 2.3تعطى الجداول ارقام حسب ترتيبها في كل فصل على حدة. مثال جدول  -
 يكتب اسم الجدول بخط عادي، وأسفل منه يكتب عنوان الجدول بخط مائل وبنفس الحجم. -
 انظر المثال التاليويكون التغميق للعناوين )العمود األول األيمن والصف األول( عطي ثالثة خطوط فقط. يكون الجدول مفتوح، وي -

 2.3جدول 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للدافعية وتقدير الذات

 

 تقدير الذات الدافعية  المتغير

  15.8150  20.225 م مدارس قروية
  5.18606 4.99692 ح م

  17.0778 20.4491 م  مدارس حضرية

  4.77442 4.66680 ح م

 
 األشكال والصور .ب
 يكون الشكل او الصورة بمحاذاة اليمين -
 يعني الشكل الثاني في الفصل الثالث وهكذا. 2.3تعطى األشكال والصور أرقام حسب ترتيبها في كل فصل على حدة. مثال شكل  -



 
 

 

 

 الشكل بنفس حجم الخط.يكتب اسم الجدول بخط عادي، ثم عنوان  -
  . الفصل المقلوب2.3شكل 

 
 
 

 أسلوب الكتابة
 عالمات الترقيم

عالمات الترقيم تبني إيقاع الجملة وتدل القارئ على متى يقف )الفاصلة، الفاصلة المنقوطة، النقطتان فوق بعض( أو يقف )فصل او عالمات 
 صغير بعد عالمة الترقيم.بين بين قوسين( أو تحويل )شرطة، بين قوسين(. ضع فاصل 

(. كذلك عند فصل بين فكرتين في 1999تستخدم الفاصلة عند فصل األشياء مثل: الطول، الوزن، والقاعدة. في دراسة محمد، علي، وناصر ) -
 (.1992يضا في )محمد، أجملة واحدة. و

صدق محتوى هذا المقياس عن طريق صدق المحتوى والصدق مثل: تم قياس الفاصلة المنقوطة تستخدم للفصل بين فكرتين مستقلتين بينهما رابط.  -
 .0.80التالزمي؛ حيث بلغ معامل الصدق التالزمي 

 . والقول قال الرجل: 1:3النقطتان تستخدم عند التوضيح والتوسع مثل: الزهراوي برهن على فكرتين: الطب والصيدلة. وفي النسب  -
 الشرطة تستخدم للجمل االعتراضية -
تستخدم للكلمات التي تريد توضيح، وتستخدمها ألول مرة ثم بعد ذلك ال تستخدم. نحن نحدد "القيمة المضافة" للتعليم. وعند عالمتي التنصيص  -

ياس. اقتباس نص من مصدر، عندما نريد اإلشارة إلى مقال أو فصل من مجلة أو كتاب. وعندما نريد اإلشارة إلى بند ما في استمارة أو أي أداة ق
 مات ما بين القوسين للمصطلحات التقنية االحصائية بل ضعها بخط مائل.وال تستخدم عال

 القوسين: يستخدم عندما نريد أن نضع عناصر مستقلة بنائيا في الجملة، أيضا في االختصارات )يونيسكو( وفي تصنيف العناصر )أ( و )ب(. -
 .1950/1990وفي األحجام، أو عند اعادة نشر كتاب الشرطة المائلة: عند كتابة كلمتين متشابهتين أو فصل البسط عن المقام.  -
- Italic فالم، المواد السمعية والبصرية. ايضا للتعريف بكلمة مفتاحية او تقنية، والكلمات )ميالن الخط( يستخدم في عناوين الكتب، المجالت، األ

 التي ربما يساء فهمها.
سنة فما فوق. كما استخدم  56، 18، المحاولة ال %35. بنسبة 12و 11الصفين  فما فوق. مثل: 10كتابة األرقام: اكتب األرقام لألعداد من  -

تي األرقام ألي عدد يوجد في الملخص او االظهار الفوتوغرافي وأيضا في الجداول واألشكال، واألرقام التي تسبق وحدات القياس، واألعداد ال
لنتائج وكذلك المبالغ المالية. أما االعداد بالحروف فأي عدد يبدأ بالجملة، العنوان، تبرز الوقت والتاريخ والعمر والدرجات والنقاط في المقاييس وا

 ، وأيضا األمور المتفق عليه مثل: شعائر االسالم الخمس.10عنوان فرعي، وكذلك األعداد أقل من 
 فقط. Mبة المتوسط وليس الرموز االحصائية: في االحصاء الوصفي اعط معنى لألساليب اإلحصائية التي تستخدمها، فيجب كتا -

 التوثيق داخل النص
وثق العمل للمصادر التي استندت عليها في بحثك. هذه المصادر متنوعة: كتب، مجالت، مواد الكترونية، مؤتمرات، لقاءات مباشرة، مواد  -

 تلفزيونية...وغيرها
يعني أخذ فكرة معينة من مصدر ما وتعيد صياغتها بأسلوبك )ال هنالك فرق بين االقتباس واالنتحال. فاألول مسموح به اما الثاني ال. االقتباس  -

تكررها كما هي(، وهنا يجب أن توثق المصدر بدون عالمتي تنصيص وبدون االشارة الى الصفحة/ الصفحات. أما اذا اخذت النص كامال 
تابة رقم الصفحة، وتستمر في كتابة الفقرة بدون تغيير )نسخ ولصق( فيجب أن تضع الفقرة بين عالمتي تنصيص وتوثق المصدر اضافة الى ك

كلمة فيجب أن تضع الفقرة المقتبسة في سطر اخر وال تضع عالمتي  40كلمة، أما اذا زادت عن  40اذا لم تزد عدد كلمات الفقرة المقتبسة عن 
 تحلة. الحظ المثالتنصيص لها، كما يجب ان تضع مسافة نص بوصة على جانبي الفقرة. وإذا لم تفعل ذلك تكون الفكرة من

قة اال ان بعض علماء النفس يؤكد على أهمية القدرات االبتكارية جميعها عند قياس القدرات االبتكارية للطلبة ال بد للمعلم ان يقيس الطال -
ان تكون مرتبطة واألصالة والمرونة والتفاصيل، والطالقة تعني انتاج أكبر عدد من االستجابات على الفكرة، لكن ال بد هذه االستجابات 

بالسؤال او النشاط. أما المرونة فتعني تغيير نمط االستجابات من فكرة الى أخرى، واالنتقال باإلجابات من موضوع الى موضع آخر. أما 
 (.67، ص. 2006األصالة فتعني ندرة الفكرة وتميزها، والشعور بالدهشة عند قراءتها او مالحظتها )النصري، 

 الصق النص كامالً حتى وإن كان به أخطاء، لكن اذا كان الخطأ يشوش على   القارئ فاكتب الكلمة او الكلمات عندما تنسخ نصاً كامال -
 المشوشة بخط مائل. 

فاكتب كل األسماء في المرة األولى ثم اكتفي باالسم األول وآخرون  5-3إذا كان العمل لشخص أو لشخصين اكتبهم باستمرار، أما إذا كانوا من  -
(. أما إذا كان العمل لستة أشخاص فأكثر اكتب فقط االسم األول من المرة األولى متبوعا وآخرون )الحمد وآخرون، 2005ي وآخرون، )الغزال
2009.) 

إذا كان االسم كبير والرمز معروف اكتب  -في األعمال المقدمة من قبل المؤسسات والمنظمات، اكتب االسم األول لها ثم مختصرها فيما بعد -
 في المرة األولى، أما إذا كان االسم قصير والرمز غير مأهول اكتب االسم في كل مرة.الرمز 

                                                                     M. Light and I. Light (2006)إذا كان اسمين متشابهين وفي نفس السنة نقول -
 2007دراسة أو الكتاب "االشراف التربوي"، إذا بدون اسم اكتب بعض الكلمات لعنوان ال -
 (2003، 2001إذا العنوانين لنفس المؤلف نقول )الشاذلي،  -
 ج(2005ب، 2005أ، 2005إذا نفس المؤلف ) -
 (2005يوسف،  ؛2009 ،حامد ؛2001 ،إذا عناوين كثيرة نوثقها بتسلسلها األبجدي )الشاذلي -
 (2006ثق في الرحبي، )مو 2008، التوثيق لمصدر في مصدر آخر.  البلوشي -
 (.1920 /1938( وأو حمدان )1931المؤلفات الكالسيكية اكتب السنة )حمدان،  -
 .1995/1955إذا كان العمل مترجم اكتب اسم المترجم وسنتي النشر والترجمة، النصري،  -

 



 
 

 

 

 توثيق المراجع
 يجب أن ترتب المراجع أبجديا من خالل االسم األخير للمؤلف.  -
 بخط عادي اال اسم الوثيقة )كتاب او مجلة( نضعها بخط مائل مع الجزء ان وجد.نكتب كل الكلمات  -
 إذا المؤلف بدون تاريخ نكتب دون تاريخ. د.ت -
 في المؤلفات باللغة االنجليزية اكتب الحرف الكبير ألول حرف من الكلمة األولى فقط، وأول حرف من العنوان الثاني له إذا وجد. -
 .DOIفي المراجع اإللكترونية ال بد من كتابة رقم المعرف الرقمي للعمل ال  -
 //:httpأما إذا كان رقم المعرف الرقمي غير موجود فان في اخر توثيق المصدر نكتب مسترجع من ونضع اسم الموقع بشرط ان يبدأ ب  -
 (.2004لنصري )( ثم ا2003إذا لنفس المؤلفين مصدرين نرتبهم حسب أقدمية المصدر النصري ) -
( يأتي قبل النصري، حمد.، & حاتم، 2005النصري ) المصدر من قبل مؤلف واحد يسبق المصدر من نفس المؤلف ومعه اخر او اخرون: -

 (.1998علي. )
كان هناك  ترتب المصادر حسب االسم األخير، فاذا كان هناك تشابه في االسم األخير ينظر الى الحرف األول الذي يختصر االسم األول فاذا -

 تشابه أيضا ينظر الى الحرف الثالث. 
اوين اذا كان هناك تشابه في اسماء المؤلفين ترتب حسب أقدمية سنة النشر، واذا وجد تشابه أيضا في سنة النشر ينظر الى الترتيب األبجدي لعن -

 (2009( أحمد، يوسف. )2007المصادر. أحمد، ناصر. )
 باقي البيانات. المصدر المجهول نكتبه مجهول ثم نكمل -
 مايو(. 30، 2009التوثيق للجرائد والمجالت غير العلمية يضاف الى السنة التاريخ والشهر. الحمد ) -
-  

 أمثلة على توثيق المراجع
 (. القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.2. )طاستراتيجيات التعلم(. 2008العربي، خالد.، ناصر. ) -
 (. بيروت: دار الساقي.3. )ططرق التفكير(. 2009العربي، خالد.، ناصر.، & حمدان، أحمد. ) -
. )دراسة ماجستير غير منشورة(. أثر استراتيجية االرتباطات الدماغية بعمليات التذكر لدى طالب الصف الخامس(. 2000اليوسف، حمد. ) -

 جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان.
(. االتجاهات التشعبية لطرق سيالن األيونات العصبية أثناء التعلم. في الكاسب، 2006رثي، ماجد.، & السلطان، يوسف. )المقرن، سعيد.، الحا -

 (. مسقط: مطابع النهضة.93-55خالد، & الشريف، منصور )محرر(، طرق التعلم )ص ص 
 .74-36(، 5)40 مجلة البحوث التربوية، (. التعلم باالرتباط المعتمد على االقتران الفردي.2009الراهب، صالح.، علي. ) -
. ورقة عمل قدمت في المؤتمر الدولي إلصالح تنمية التفكير االبتكاري لدى طالب المرحلة الثانويةأ(. 2006الكيومي، محمد.، طالب. )ديسمبر،  -

 التعليم الثانوي، مسقط: سلطنة عمان.
متوفر الصف الرابع وقدراتهم على نقد النصوص )دراسة دكتوراة، جامعة بغداد(. العالقة بين الدوافع الخارجية لطالب (. 1995الحمد، سيف. ) -

 ProQuest (UMI NO……..)من بيانات 
 ERIC  (ED……..))مشتق من بيانات  ………………… -
 (.2003غير معروف. ) -
 . مسقط، وثيقة: سلطنة عمان. مطابع النهضة.الخطة الخمسية التربوية(. 2006وزارة التربية والتعليم. ) -
 (. قوى االبتكار. مشتق من2001الغزال، ناصر. ) -
- http:\www. Gooogle.com 
 ، جنيف.IBE. يونيسكو:الدورية التربوية(. التربية كدافع للتغيير في سلطنة عمان. 2004رزاق. سعيد. ) -
اهرة: مكتبة األنجلو المصرية. . الق(P, Torrance)مترجم، تورنس  دليل تصحيح اختبارات(. 1988سليمان، عبدهللا.، & أبو حطب، فؤاد. ) -

   (.1966)العمل األصلي نشر في 
-  

 -قائمة المالحق: 
 يكون ترتيب المالحق أبجديا، ويعطى لكل ملحق حرف: أ، ب، ج وهكذا
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Viva Readiness Form 
 استمارة الستعداد للمناقشة 

 

 

 

󠆧 No financial obligations in the student’s record           
    ل توجد مطالبة مالية على الطالب  �� 

 
 
 

Student name:    
 اسم الطالب  :         

 

SU ID:                                                
 رقم الطالب:                    

 

Major:     
 التخصص:.                      

 

Mobile  
 رقم الهاتف:

 

Email:                                       
 البريد االلكتروني:               

 

Date:      
 التاريخ :                      

 

Signature:  
 التوقيع:

 

For Finance use  
           لستعمال المالية      

Staff Name 
 أسم الموظف

. 

Date: 
 التاريخ.

 

Signature: 
 التوقيع:

 

Stamp: 
 الختم:

 

For Admission and Registration use:       
                                                لستعمال القبول والتسجيل

√ 
× 

The student has completed all compulsory 
courses  

الطالب انهى المتطلبات االجبارية    

 

The student has completed all elective 
courses 

الطالب انهى المساقات االختيارية     

 

The student has completed the programme 
bridge course/remedial/ prerequisite courses, 
if applicable. 

الطالب انهى برنامج المتطلبات االساسية السابقة    

 



 
 

 

 

 
 

 

 

  
 

Number of registered units for Dissertation / 
project (..........)                   
                    

  المشروع )...........(      /عدد الوحدات المسجلة للرسالة 

Student GPA (...........)    )...........( المعدل التراكمي 
 

Comments ................................................:.........  
.............................................................................  

............................................................................. 

............................................................................. 
 

..........................................................:مالحظات  
..................................................................  

..................................................................... 

..................................................................... 

Staff Name: 
 اسم الموظف 

: 

Date: 
 التاريخ:

 

Signature:  
 التوقيع:

 

Stamp:  
 الختم:

 

 
 

 Copy to:  Student’s Faculty 
 
 

  : كلية الطالب  نسخة إلى 
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Plagiarism Declaration Form 

 
SU expects all students to ensure that full credit for ideas, data, information, quotations and 
illustrations is given to any original authors.  There are several types of academic fraud which is not 
limited to activities such as:  

 Plagiarism is representing someone else’s ideas or work as your own original ideas or work, 
for example, copying a text from a book, a website, or any other source into in your dissertation   or 
project without giving credit to the original work.  

 Multiple submission is considered as academic fraud by mean of submitting your work as 
research paper/ assignment previously submitted elsewhere.    

 False citation means attributing a statement of fact or reference to a fabricated source.  

 False Data: Deliberate use of data that is not authentic or modified in your academic works 
I understand that the Sohar University has adopted a web-based service to detect plagiarism 
through a software system called “Turnitin”, which compares students’ written works with a wide 
database of web sources, open access materials and other dissertations and commercial texts. 
Therefore, I hereby, declare the following: 

 I confirm that my dissertation / project below mention is my own work except where I have 
explicitly indicated otherwise. 

 I have followed the required conventions in referencing the thoughts and ideas of others. 

 I understand that the Sohar University may take disciplinary action against me if there is a 
belief that this is not my own work or that I have failed to acknowledge the source of the ideas or 
words in my writing. 
 
Copies to: 

 Student’s Faculty 
 PG Centre 

BN: Accepted Percentage 20% 
Attached Turnitin Report 

 
 
 

Name of candidate: 

Dissertation / project title:    

Student's Supervisor: 
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Viva Final Report / تقرير لجنة مناقشة الرسالة /المشروع 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

Project/ Thesis Assessment Final 
Report                 

 التقرير النهائي للتقييم

The Viva committee met on …../…../…….  to 
examine master dissertation / project as 
follows: 

. اجتمعت لجنة المناقشة بتاريخ......./....../.....   
 لمناقشة رسالة الماجستير :

                                                                                       

…………………………………………………........ 
………………………..…………………………….. 
…………………………..………………………….. 

.....................................................................                                                                                       

The committee discussion 
 نتيجة اجتماع اللجنة:

√ 

Pass. 
 ناجح

 

Pass with minor corrections. 
مع بعض التعديالتناجح   

 

Pass with major corrections. 
 ناجح مع تعديالت أساسية

 

Fail.   
 راسب

 

Committee members:                                                                                           :  اعضاء اللجنة 

 Name / اإلســم Task  / المهمة 

.1    

.2    

.3    

Note: 
To be filled by programmer coordinator  

 

 :  مالحظه
تعبئ من قبل منسق برنامج الماجستير   

Copy To: Post Graduate Center                                                    نسخة الى: مركز الدراسات
     العليا


