
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مركز الدراسات العليا

 دليل الطالب للمشروع والرسالة

2220/3202  



 
 

 

  

   لمقدمةا

إلكمال درجة الماجستير بنجاح في أي تخصص من تخصصات الماجستير التي تقدمها الجامعة.  ضروريا شرطاالرسالة أو مشروع ال يعتبر 

يوفر لطلبة الدراسات العليا فرصة إلثبات قدرتهم على تطبيق المعارف والمهارات التي اكتسبوها خالل دراستهم في مشروع أو الرسالة الف

تحت توجيه اختيارهم مرتبطة بأهداف برامج الدراسات و لها صلة بمواضيع ومشاريع من متعمقة كما يتيح لهم إجراء أبحاث ،تخصصهم

 واضحا ويقدم إجابات للتساؤالت التالية:مشروع أو الرسالة اليكون الهدف من أن يجب  لذا ؛المشرفينمن شراف وإ

 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

بنجاح، فهو يقدم التوجيه واإلرشاد مشروع أو الرسالة التبع إلنجاز سلط الضوء على اإلجراءات والخطوات التي يجب أن ت  إن هذا الدليل ي  

عادة في مقررات  التي تتم مشروع أو الرسالةال. وكتابة مشروع أو الرسالةالالعليا حول الخطوات الالزمة إلجراء لطلبة الدراسات المناسبيَن 

نحو استكمال الثانية مهمة جدا في الرحلة  وت عتبر السنة الجامعة،في السنة الثانية من التسجيل المنتظم في  )مشروع السنة النهائية(الرسالة العلمية 

البتكار أفكار قابلة للبحث وأسئلة لمنهج البحث العلمي  نظري والمنهجي والمهاراتفيها ستقوم بتطبيق الفهم ال يتم الدراسات العليا والتيدرجة 

 بحثية معينة وفرضيات.

الطالب على إنتاج  ويحتوي على عدد من اإلرشادات والخطوات المفيدة لمساعدة ةو الرسالأالمشروع يقدم هذا الدليل نظرة عامة على دراسة 

والتوجيه إلى األقسام ذات الصلة في دليل الدراسات مشروع أو الرسالة الالمتعلقة  مقرراتال لتوصيفكما يقوم بتفصيل  ممكن،أفضل عمل 

فصلين دراسيين )من السنة الثانية( مما يساعد الطالب على تطوير المهارات التي تساعده في كتابة  مشروع أو الرسالةالالعليا. تستمر مقررات 

 : قررات المشروع أو الرسالة التاليوتشمل تفاصيل م مشروع أو الرسالةال

 المشروع أو الرسالة )أ(:

 المشروع أو الرسالة )ب(:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)أ(:المشروع أو الرسالة   

 تحليل المشكلة ومنهج البحث



 
 

 

  

 

اختيار  معاييرشف خالل هذا الفصل الدراسي تتكسستتعرف خالل هذا المقرر على مهارة البحث المستقل وهي مهارة أساسية للدراسات العليا. 

 .وإعداد المخطط بحثي الالزمة لبدء مشروع بحثي وتطوير المهاراتمشكلة البحث 

مراجعة المؤلفات فرصة لتطوير  ويقدم البحث،لزيادة الفهم حول مواضيع  استخدامها وكيفيةبحوث بالتفصيل لكتابة أمثلة  أيضا ستجد 

 التالية:المهام ا الفصل تضمن هذيرسالتك. مشروعك أو كنقطة البداية لكتابة  مشروع أو رسالتك حول موضوعالسابقة والدراسات 

 تعيين مشرف لكل طالب:

 

 أو مخطط بدء مقترحقبل المشرف في مرحلة ما عالقتك ب بدأ. توموضوع مشروعك أو بحثك تخصصكخبرة بمجال ذا  لك تعيين مشرفتم سي

مشروع أو الرسالة ال استكمال حتىو نالدراسي ينالفصل على مدار لكالبحث مع المشرف المعين مقترح على مناقشة  اقادر البحث حيث ستكون

مخطط مقترح ومناقشة  بعرضقوم الرسالة وعنوانه مع المشرف. ثم تالمشروع أو مناقشة مجال  ستحتاج الى .التاليفي الفصل الدراسي 

خالقيات الجامعة ومركز الدراسات قبل لجنة أواعتمادها من  1ات البحثياستمارة أخالق ثم بعدها تعبئةأمام لجنة تحكيم تشكلها الكلية البحث 

 https://www.su.edu.om/pdf/PGraduate/en/Ethical%20ApprovalAcadForm35_ar.pdfالعليا 

بقائه وإ مشرفك والمستمر معالدائم  التواصل، عليك (مشروع أو الرسالةالالبحث )مخطط على مقترح النهائية على الموافقة  الحصول وبعد

  .مشرفال، كما يجب األخذ بتوجيهات وإرشادات على علم بسير المشروع أو الرسالة

 الرسالة أو مشروعلفي ا كئتقييم أدامتابعة ويه عل . كما أنبانتظام االجتماع بكو كال عن تقديم المساعدة والنصائح ليكون المشرف مسؤو

النسخة النهائية من من أن  تأكدالومشروع أو الرسالة اللتسليم النسخة النهائية من  بالزمن المتبقي أيضا تذكيركو النصيحةبشكل مستمر وتقديم 

لكل زيارة المشروع أو الرسالة  حلافي مر كاستمارة تقرير تقدم تعبئةإلى مشرف ال حتاجشروط الجامعة. يتوافق مع تمشروع أو الرسالة ال

 https://www.su.edu.om/pdf/PGraduate/en/51.pdf للمشرف، كالت زياراتاالحتفاظ بسجيك وعل

    واقتراح عنوان لها المشروع أو الرسالة موضوع مناقشة

 

إلى البدء  بالتالي تحتاجمخطط البحث لمقترح حول موضوعك قبل تصميم والدراسات السابقة  لة للمؤلفاتمن المهم إجراء مراجعة شام

 :ما يليحول موضوع بحثك وفق  اتخاذ قراربموضوع قابل للبحث ثم 

 قضاء وقت طويل في المكتبة للبحث عن موضوع ما. •

بدال من  وطنية ذا اهتماماتموضوع ذا أهمية إقليمية محددة أو مصلحة وطنية، فمن المستحسن اختيار يكون موضوع  ن اختياربما أ •

 .أو عام   موضوع إقليمي

لذلك من المهم وضع هذه القضايا في  وعرض النتائجأو مشروع بحثك ومراجعته  رسالة بحثكالنظر في الوقت الذي تستغرقه إلكمال  •

 االعتبار لنجاح العمل.

 .حول الموضوع التدريس وأعضاء هيئةالزمالء والمشرف  مالحظات ستفادة مناال •

                                                           
 "إجراء البحث: األخالقيات" في الفصل األول من كل عام أكاديمي. يقدم مركز الدراسات العليا بالجامعة ورشة حول 1

https://www.su.edu.om/pdf/PGraduate/en/Ethical%20ApprovalAcadForm35_ar.pdf
https://www.su.edu.om/pdf/PGraduate/en/51.pdf


 
 

 

  

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

 تعبئةجب عليك قبل كتابة مقترحك يو ما المحور الذي يدور حوله بحثك.ثم يجب عليك أن تذكر عنوان البحث في شكل تأكيد أو بيان و

 (.https://www.su.edu.om/pdf/PGraduate/en/52.pdf .،استمارة الموافقة على مشروع الطالب /الرسالة

 

 المشروع أو الرسالة مقترحمخطط 

 مقترح ومن المهم تضييق نطاقه بما يكفي لتقديم فهممخطط في صياغة  البدءبحثك مشروع أو الرسالة الفي موضوع  مليان تفكر أ من المهم

تفاصيل رحك يقدم مقتأو أكثر وتقريبا كلمة  2000 من المشروع أو الرسالةكون مقترح تأن ييجب لما تهدف للقيام به.  واضح وموجز

من خالل التحليل  طبيقهاتبيانات التي تهدف إلى النوع والبحث  منهجيةونوع  بحثك،بعض األسئلة التي تود اإلجابة عنها في  لموضوعك،

 أن يحتوي مقترح البحث على األساسيات التالية: يجب .2بهالذي ستقوم 

 العنوان

. تاممنسجما بشكل وواضحا يجب أن يكون و بحثكلعلى العناصر األساسية  ويحتويقصيرا  رسالتكمشروعك أو يجب أن يكون عنوان 

المؤسسات والصناعات والتكنولوجيا الناشئة  ،معات المحليةتالمج ،البيئةجامعة صحار وهي:  تطرحهالمواضيع التي واحد من ا اختياربإمكانك 

 طريقعن لكل موضوع من المواضيع  المنسق التواصل معبإمكانك  ،في الكلياتمن هذه المواضيع والمتقدمة. يوجد منسق لكل موضوع 

 مشرفك.

 المشروع أو الرسالةص خلم

 ،يجب أن يحتوي على هدف البحثو. الذي ستقوم به لمحة موجزة عن بحثكيعطى  مشروع أو الرسالةالمخطط ملخص يجب أن يكون 

غطي وأن ي ويكتب بصيغة المستقبل كلمة 150يجب أن يكون الحد األدنى لحجم الملخص المقترح . المتوقعة واالستنتاجاتالنتائج  ،الطريقة

 يلي:ما 

 النظري.اإلطار  .1

النقاط النهائية المرتبطة بأسئلة  ،مشروع أو الرسالةالب البحث المتصلةأهداف وأسئلة وكذلك  ،المشروع أو الرسالة تحديد الغرض من  .2

 .مشروع أو الرسالةال

 يلي:وصف الطرق التي سيتم استخدامها في الدراسة بما في ذلك ما  .3

 العينة. ●

 البحث. منهجية ●

 جمع البيانات. ●

 تحليل البيانات.  ●

 

                                                           
 جامعة صحار" في الفصل األول من كل عام أكاديمييقدم مركز الدراسات العليا بالجامعة ورشة حول "كيفية إعداد وتقديم مقترح بحثي في  2

.centre-https://www.su.edu.om/en/study/postgraduate/postgraduate 
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 مقدمة /خلفية الموضوع 

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

 للموضوع ويجب أن تتضمن: اختيارك

 (.المؤلفاتمدعوما باألبحاث السابقة ) للموضوع( اختياركمشكلة البحث )توضيح سبب  •

 هذا الموضوع في الدراسة.كيف يساهم  •

 أهداف البحث )أسئلة أو فرضية(. •

 

 أسئلة البحث 

 واختيار البياناتفي 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 البحثالسابقة(  والدراسات المؤلفات)المراجعة األدبية مراجعة 

 في مقترح المتعلقة بموضوع بحثكالسابقة والدراسات  المؤلفات عرضبعد االتفاق مع المشرف على موضوع البحث يجب عليك مناقشة كيفية 

تعني تحديد  مراجعة المؤلفاتكم عدد الدراسات /المقاالت التي تحتاج إلى مراجعتها وكيف سيتم وضعها في بحثك.  البحث. على سبيل المثال

 على:وتلخيص الدراسات حول الموضوع المختار ويساعد 

 حول موضوع البحث.السابقة تحليل وجمع الدراسات  •

 دراستك بشكل أكثر دقة. ما يناسبلتركيز على ا •

 .والمفاهيم النظري/تطوير اإلطار  •

 تحديد المفاهيم األساسية في الدراسة. •

 تحديد العالقة بين األفكار والتطبيق. •

 ربط النتائج بالدراسات السابقة. •

 في سياق زمني. ووضع البحثوضع سياق الموضوع أو المشكلة  •

 منه وما يجب القيام به. االنتهاءالتمييز بين ما تم  •

 حثك والتي يمكن أن تكون موسعة بشكل أكبر.كشف البحوث السابقة التي تماثل ب •

 .استخدامهاة ومنهجية البحث التي تم تحديد المنهجيات الرئيس •

 موضوعك بالدراسات الحالية والسابقة. ارتباطتحديد مدى  •

  ربط النتائج التي توصلت إليها مع مقارنتها بالدراسات السابقة. •

 توضيح أهمية دراستك. •

 

مع  طريقة منهجية لتقييم وتلخيص المؤلفات والدراساتولكن العديد من الباحثين يقدمون  ،إلجراء المراجعة األدبيةال توجد طريقة واحدة 

 بها: الموصي. وهذه بعض الخطوات األساسية الخطوات

 التي ترتبط بموضوعك.المفتاحية بتحديد الكلمات  ابدأ •



 
 

 

  

            مركز مصادر التعلم في الجامعة ثم القيام بالبحث عن الكتب اإللكترونية الخاصة بالمجالت البحث في يجب عليك القيام بتصفح اإلنترنت أو  •

 والكتب.

 بموضوعك. ةمرتبطأو دراسة  مقاال 26إلى  10من في البداية حاول تحديد موقع يشمل  •

 (.كخريطة مفاهيمقم بتصميم صورة مرئية ) •

 ات الصلة.ذ أو الدراسات لمقاالتلقم بكتابة ملخصات  •

 مهمة. المفاهيم ال يم البحث بطريقة موضوعية وتنظيمتنظيجب عليك  •

   ع القارئ بضرورة إجراء المزيد من األبحاث.البحث بوضوح وتقنمشكلة  ن تحددوأ ز  القارئ بأن دراستك مهمة وذات مغيجب أن تقنع  •

 في بحثك: المراجعة األدبيةيجب أن يكون جزء 

 مشكلة البحث. يدعم •

 على أبحاث واسعة حول الموضوع.يحتوي  •

 .يسلط الضوء على المؤلفات والدراسات المتعلقة بموضوعك •

 .الدراساتبعض من القيود والثغرات في  يحدد •

 اإلطار النظري والمنهجي وتصميم البحث. يعد •

 . https://www.su.edu.om/pdf/PGraduate/en/56.pdfيمكنك استخدام نموذج جدول ملخص المقالة لتلخيص مقالتك 

 

 (المشروع أو الرسالة) الدراسة مشكلةال

 ..وكيف يمكن لبحثك ايحاد حل أو حلول لهذه المشكلة التي تريد معالجتهاالمشكلة واضحة ومقنعة عن يجب أن يكون لديك فكرة 

 اإلطار النظري

هناك حاجة لتحديد اإلطار النظري )أو النهج( الذي سيتم استخدامه في  ،األدبيةالمراجعة باالعتماد على النظريات المختلفة التي حددتها في 

 البحث مع ذكر األسباب.

   المنهجية

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

 األساس المنطقي لهذا.

 تصميم الدراسة

 .ونتائجهبحثك  اتتحتاج إلى أن تفكر مليًا في طريقة تصميم البحث والطريقة التي تستخدمها ألنها ستنعكس على عملية إجراء

 : مع من سيتم إجراء البحث )األفراد والشركات والمؤسسات(مجتمع المشروع أو الرسالة •

 .قم بتحديد حجم العينة •

 .يجب أن يشمل أيًضا أي معدات أو أدوات مطلوبة المقابالت(؟ التجارب، االستطالعات،جمع البيانات: كيف سيتم جمع البيانات ) •

)على سبيل المثال، البرامج والنماذج(.  التعامل مع البيانات؟ كيف سيتم استخدام أدوات تحليل البيانات والمناقشة: كيفيةتحليل البيانات   •

. يعرض الباحث نتائج دراسته في هذا الفصل ويناقشها من خالل البيانات كيفية تحليلشارة إلى ستجيب على سؤال/ أسئلة البحث عن طريق اإل

 تفسير نتائج كل سؤال أو فرضية.

عتبار أي نقاط ضعف أو قيود قد تحدث نتيجة اختيارك هذا : عليك النظر إلى منهجية البحث التي ستطبقها وضع في االمحددات البحث •

https://www.su.edu.om/pdf/PGraduate/en/56.pdf


 
 

 

  

 .اإلشارة إلى الكيفية التي سيتم تقليصها أو التقليل من أثرها. النوع من التصميم لبحثك. ثم قم بمعالجة القيود من خالل

 

في مجموعات، واحد على واحد،  ت وزع - واالستباناتطالعات، االختبارات، تضمن عادة واحدة أو أكثر من هذه اآلليات: االستالدراسات الكمية ت

وهناك  مالحظات.استمارات أو  ،تقييم استماراتالسجالت أو الوثائق باستخدام  أو جمع، أو عبر اإلنترنت. اإللكتروني عن طريق البريدأو 

 في تحديد أسلوب الدراسة تشمل ما يلي: قد تؤثرأخرى  عوامل

 

 (.وعدم التحيز اإلجابة بشكل واضح أي الحرية في) تم جمعهاالدقة / كفاءة البيانات التي  •

 التكلفة والجهد الالزمين •

 (ممثلةعينة  احتسابدرجة التحيز في أخذ العينات )أي القدرة على  •

 كمية البيانات التي يمكن جمعها بسهولة •

 السرعة )أي الوقت المستغرق الستكمال جمع البيانات( •

 اإلدارية )أي اإلدارة والتدقيق وإدخال البيانات( األمور •

 المعلومات التي يمكن الحصول عليها. شمولية •

 

)تعداد  مجتمع الذي تريد تطبيق دراستك فيهالستحتاج أيًضا إلى تحديد ما إذا كنت ستقوم بجمع البيانات من كل شخص في  قبل جمع البيانات

كل  عينة عشوائية:)أخذ العينات االحتمالية أو 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 بنفس الدقة التي  تعللهداف بحثك. يجب أن مناسبة ألأن تكون لنوع البيانات التي سيتم جمعها ومن المهم أن تستخدم طرقًا مناسبة 

إلى بحث  استنادابل توصلت إليها  ،عشوائيأنك لم تختر الطريقة بشكل للقارئ  أن تظهرقمت بتبرير أساليب جمعها. تذكر أنه يتعين عليك دائًما 

 مغزى. لبيانات وعرض هذه النتائج بشكل ذيوا تحديد األنماط واالتجاهات المهمة هو الرئيسيالهدف . اقدنمطول وتفكير 

 الجدول الزمني

 :قد يشمل هذا كل مهمة في تحديد نطاق البحث؛ لذي يوضح المدة التي ستستغرقهاسيساعدك الجدول الزمني ا

 . لمؤلفات والدراساتلمراجعة اتخصيص الوقت الالزم  •

  األخالقيات.وعد الموافقة من لجنة م •

 البحث.تصميم  اختبار •

 الحاسوب. وإدخالها فيجمع البيانات،  •

 تحليل وكتابة النتائج. •

 
 المراجع
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 قائمة المالحق

ببحث  المتعلقةالمالحق  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

 المشروع أو الرسالة مقترحمخطط  تسليم

، واألسئلة مشروع أو الرسالةال من أنه يصف المحتوى الذي يدور حولهبحثك ة رسالمشروع أو مخطط مقترح يجب التأكد قبل تسليم نسخة من 

المرحلة النهائية من  التي تستخدمها والنتائج المحتملة للدراسة. وأساليب وطرق البحثالمحتملة التي تدرسها، واإلشارة إلى الجانب النظري، 

ة أو مشروع رساليعتمد تاريخ تسليم ائية خالل أو قبل تاريخ التسليم وهي كتابة الوثيقة وتسليم النسخة النه ة أو مشروع البحثرسالمشروع 

 على تاريخ بدء الطالب. البحث

 .، فعليك إكمال بحثك في يونيو من السنة الثانيةسبتمبر دراسة السنة الثانية في شهر تبدأإذا  •

 ، فعليك إكمال بحثك في ديسمبر من السنة الثانية.فبراير أو مارسدراسة السنة الثانية في شهر  تبدأإذا  •

 

 المشروع أو الرسالةأخالقيات البحث في 

أن أبحاثهم تتوافق مع  للتأكد)أخالقيات البحث( استمارة  تعبئةالبحث رسالة أو مشروع مخطط مقترح الذين يسجلون  طلبةيطلب من جميع ال

المشاريع البحثية تقديم هذه االستمارة والحصول على الموافقة األخالقية قبل البدء في  جميع مقدمي. يجب على باحثينالمطابقة لحماية الالقواعد 

 االستفسار، ويمكنك المطلوبة ات بشكل صحيح مع ذكر التفاصيل والمعلوماتاستمارة األخالقي تعبئةيجب عليك لذا  ؛جمع البيانات الخاصة بالبحث

 على موقع الجامعة. الدراسات العليافي دليل  متوفرة كذلكو متوفرة في مركز الدراسات العليافي حالة وجود أي شيء غير واضح. االستمارة 

https://www.su.edu.om/pdf/PGraduate/en/Ethical%20ApprovalAcadForm35_ar.pdf 

 المشروع أو الرسالةمخطط مقترح الموافقة على 

ا للدفاع عن مقترحك ؛ ويجب أن تكون مستعًدا جيدً البحثرسالة أو مشروع مخطط مقترح لمناقشة وإقرار  قيمينملجنة من الكون هناك ست

. سيتم إبالغك في صورته النهائية تسليم المخططقد تحتاج إلى إجراء التعديالت الالزمة على مقترح البحث قبل إعادة و. لجنةأسئلة ال واإلجابة عن

تحتاج إلى مشروع أو الرسالة اللمناقشة مخطط مقترح . مشروع أو الرسالةالمخطط مقترح ول بالموعد النهائي المحدد لتقديم رسالتك بمجرد قب

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

 التي يجب تقديمها في مقترح المشروع: المبررات

 )شريحة واحدة(. بيان للمشكلة المطروحة في البحث •

 )شريحة واحدة(. المراجعة األدبية •

 )شريحة واحدة(. الغرض من الدراسة •

                                                           
. المراجع والتوثيق" في الفصل الثاني من كل عام أكاديمي  APAيقدم مركز الدراسات العليا بالجامعة ورشة حول "نظام 3

..centre-https://www.su.edu.om/en/study/postgraduate/postgraduate 
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 سؤال )أسئلة( الدراسة )شريحة واحدة(. •

 أهمية الدراسة )شريحة واحدة(. •

 )شريحة واحدة( الدراسة وعينة مجتمعو •

 )شريحة واحدة( منهجية الدراسة •

 شريحة( 2إلى  1جمع البيانات )من طرق  •

  تحليل البيانات )شريحة واحدة(طرق  •

 الزمني )شريحة واحدة(.الجدول  •

 شكراً لك / أسئلة )شريحة واحدة( •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مشروع أو الرسالة )ب(:ال

المشروع/الرسالةوكتابة  تطبيق  



 
 

 

  

 

م لك تقدسو ،مخطط بحثكبشأن  تم اتخاذه الذيباإلبالغ عن القرار  اللجنة، ستقوم البحثأو رسالة مقترح مشروع  مخططوإقرار مناقشة بعد 

بعد الحصول ستحصل أيًضا على تعليقات من اللجنة حول ما إذا كان مقترحك بحاجة إلى تعديالت. و. المناقشةك أثناء ئداعلى أ تغذية راجعة

 على موافقة اللجنة للمضي قدًما في مشروعك، هناك بعض القواعد واإلجراءات التي عليك اتباعها:

مراجعة ) المراجعة األدبية التوسع في: وهي نهاء البحثخالل عملية اها بعين االعتبار التي يجب أن تأخذاإلجراءات لقسم التالي يوضح ا

، مقيمينالتعيين  الرسالة،مشروع أو لل النهائيتقديم ال، مشروع أو الرسالةال كتابة، ، جمع البيانات، تحليل البياناتالسابقة( المؤلفات والدراسات

 .(Viva Voce)لجنة المناقشة الشفوية  مع مشروع أو الرسالةالمناقشة و

 المؤلفات والدراساتفي ع توسال

البدء في دراسة جادة  بعد تعيين المشرف، يجب على الطلبةو ،مشروع أو الرسالةالتحديد الموضوع خالل مرحلة ما قبل مخطط مقترح بعد 

 مجال تخصصكفي تدريس هيئة  أعضاء كذلك مناقشة األفكار مع. مشروع أو الرسالةالناول موضوع تالتي ت للمصادر والمراجع والكتب

 إنجاز بحثك.في هذا  ذين سيساعدونكالحيث والزمالء والمشرفين اآلخرين 

التي ستحصل عليها  مصادركبوضوح ستحدد  كيفية صياغة األسئلةمعرفة التي تطرحها ومشروع أو الرسالة الأسئلة تذكر مرة أخرى أن 

من جميع األنواع  مصادر حيث تتضمنواسعة،  مستوى الماجستير والدكتوراه تكونفي المصادر تذكر كذلك أن . وتستخدمها في بحثك

معرفة المصادر المتاحة من عدة  طلبةيمكن لل  لمقابالت والصحف والمجالت واألفالم واإلحصاءات والنصوص التلفزيونية وما إلى ذلك.كا

أو من  على بعض الكتب المتعلقة بخلفية أي موضوع في المكتبة حصولالكما يمكن و ،المصادر يقترح لك بعضأن  كمشرفويمكن لماكن. أ

معظم الكتب تتضمن  -ستخدام هذه الكتب إلنشاء قائمة بالمصادر التي يستخدمها المؤلفونيجب اخالل الموارد اإللكترونية عبر اإلنترنت. 

يشير المؤلفون إلى كل من المصادر كما الخلف، أو يمكنك النظر إلى الهوامش لمعرفة األدلة التي استخدموها لدعم نقاط معينة. في  ببليوغرافية

سوف تستمر قائمة وإال  المواضيع في الكتبال يمكنك قراءة كل  -في النظر إلى هذه األمور انتقائيااألولية والثانوية. ستحتاج إلى أن تكون 

لك من خالل عدد المؤلفين الذين . قد يتم التعرف على ذبحوثهمالنظر الى أهم المصادر المتعلقة ب طلبةاالزدياد، لكن يجب على الالمصادر في 

  .أحد المؤلفين استخدام مصدر ما من قبلتكرار استخدموا هذه المصادر، أو حسب 

إلى المصادر األساسية. حديد الخطوط العامة لبحثك قبل أن تنتقل من أجل ت ؛حتاج إلى البحث في بعض المصادر الثانوية أوالً ، تمرة أخرى

المستخدمة والنقاط المثيرة  ليس فقط المعلومات األساسية للوقائع بل المبرراتته وأحول ما قر كتحتاج إلى تدوين مالحظات ؛مرةولكن في كل 

قصير أثًرا جيًدا في  اقتباس ي حدث. )يمكن أن مشروع أو الرسالةال كتابةليتم استخدامها عند  االقتباساتللجدل، فضال عن االحتفاظ ببعض 

 مشروع الرسالة/البحث(.

 ة:دوين المالحظات ثالث مشكالت رئيستتضمن عملية ت

، ولكن يجب أن تتعلم كيفية كتابة باإلرهاقتدوين كل شيء حيث ستشعر ال يمكنك  إذ المناسبة المعلومات في اختيار ايجب أن تكون انتقائي، أولا 

ئيسية األسئلة الرسترجع ت، خاصة إذا كنت دائما دقةستتعلم أن تكون أكثر بمرور الوقت بكتابة أكثر من الالزم، لكنك  في البداية قماألساسيات. 

ستخدام يجب أيًضا الزوم له.  . يجب أن تكون دقيقًا في جمع ما هو ضروري، وفي حذف أي شيء الفي بحثك التي ترغب في اإلجابة عنها

 .مناسبة لبحثككتاب كامل إذا كانت هناك بضع صفحات فقط  حاجة لقراءة: ليس هناك أي انتقائيةالكتب بطريقة 

العنوان والتاريخ  تدوين، تحتاج إلى مجالت، بالنسبة للعلى سبيل المثال. قراءتهيجب أن تأخذ مالحظة دقيقة عن مصدر كل مرجع تقوم ب، ثانيا

تقم  لموما إلى ذلك يمكن اختصارها بسهولة لتوفير الوقت، ولكن إذا  ،للتقارير الرسمية، العنوان ورقم المجلد والتاريخ والصفحة ،والصفحة



 
 

 

  

تسبب وقد  الهوامشمشكلة في إيجادها مرة أخرى عندما تقوم بمرحلة ك قد تواجه فإن، خذت منها معلومات لبحثكبتدوين تفاصيل المراجع التي أ

 . سيساعدك تضمين المراجع بعناية في مرحلة تدوين المالحظات على عدم الوقوع في فخ سرقتها من المراجع غير المتقنة.لوقتك إهدارا

 تتميرمشروع أو الرسالة الكتابة . بما أن مشروع أو الرسالةاليجب عليك تنظيم مالحظاتك بطريقة يمكنك الرجوع إليها بسهولة عند كتابة  ،ثالثاا

يمكنك تبرير  يكون أكثر أهمية أن يكون لديك وصول سهل إلى المالحظات حول قضايا معينة، وكذلكسمقال، ربما كتابة نطاق أوسع بكثير من ب

ي إلى إضاعة الوقت. أكثر من مرة، ألن ذلك سيؤد اإلثباتتقم بجمع نفس  المناسبة. الة في رسالتك بالرجوع إلى األدلة جميع النقاط الرئيس

 ن المكان التيي، عليك تدوللحفاظ على سجل دقيق لكل من الكتب أو المقاالت أو المصادر األرشيفيةو، سبب آخر عند كتابة مالحظاتك هناك

كل  الفصول،تحتاج أيًضا إلى تطوير نظام دقيق لهيكلة مالحظاتك. من األفكار الجيدة لتنظيم مالحظاتك أن تقوم بتقسيم ، امعين دليال هاخذت من

البحث(. نظًرا ألن بعض األدلة  فصل قبل أن تتقدم إلى حد بعيد في فصل على حدة. )وهذا يسلط الضوء على أهمية وجود مخطط مفصل لكل

ستخدام نظام هذه األسباب، يفضل بعض الباحثين ااق، فقد تحتاج أيًضا إلى تطوير نظام لإلحالة المرجعية. ولقد تكون مفيدة في أكثر من سي

المالحظات على بطاقات الفهرسة الصغيرة، وكل منها يحتوي على جزء خاص به من المعلومات وتفاصيل المصدر. يمكن أن تكون هذه 

 إليها لفصل معين. ند الحاجةالستخدامها عمرقمة ومرجعية ومنفصلة  البطاقات

 جمع البيانات

اإلجابة عن األسئلة البحثية من  باحثجمع البيانات هي عملية جمع وقياس المعلومات المتعلقة بمتغيرات البحث بطريقة منهجية راسخة تمكن ال

ختبار الفرضيات، وتقييم النتائج. في قسم تصميم البحث والطريقة في المقترح الخاص بك، قد تقوم بتحديد طريقة أو أكثر من طرق المذكورة، وا

ودراسة الحالة، بعد فحص وجه ومحتوى صالحية األدوات  االستبانةالشخصية والمسح من خالل جمع البيانات مثل طريقة المالحظة، والمقابلة ل

 أسئلة البحث أو الفرضيات. األدوات وجمع بياناتك لإلجابة عنستقوم بتطبيق  هذه المرحلة فيالخاصة بك. 

ثية. من غالبًا ما يستلزم البحث النوعي وقتًا طويالً في موقع )مواقع( البحث و / أو مع المشاركين الذين يساعدونك في اإلجابة عن أسئلتك البح

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

 بمزيد من التفصيل والوصف. تدوينهاالبيانات النوعية الجيدة يتم  ●

 ال يمكن تحليل البيانات بدقة إال إذا تم تسجيلها / كتابتها في أقرب وقت ممكن. ●

 ساعة من المالحظة. 24ون ضع هدفًا لنفسك: قم بكتابة البيانات الخاصة بك في غض ●

 كيف( ستقوم بنسخ بيانات المقابلة الخاصة بك. تأكد من تخصيص وقت لمراجعة النسخة الكاملة من التسجيل. /إذا) قرر فيما ●

 أي اتباع نفس اإلجراءات عند إدارة أدوات جمع البيانات من أجل زيادة موثوقية ودقة بياناتك.)البيانات تأكد من توحيد مجموعة  ●

 

 تحليل البيانات

 فيما يلي دليل ونصائح لتحليل البيانات الكمية:تستخدمها. سحديد كيفية تحليل البيانات الخاصة ببحثك والبرامج التي بعليك البحث مخطط في 

 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



 
 

 

  

د اإلجراء اإلحصائي قم بتحدي (،إذا كان المقترح يحتوي على أداة ذات مقاييس أو خطة لتطوير المقاييس )دمج العناصر في المقاييس .4لخطوة ا

 )أي تحليل العوامل( لتحقيق ذلك.

ة أو الفروض البحثية في مشروع الختبار األسئلة البحثية الرئيس SPSS)4(اإلحصائي التحليل برنامج ات والتعرف على اإلحصائي .5لخطوة ا

ستنتاجات من العينة للمتغيرات أو المقارنة بين المجموعات بحيث يمكن استخالص اال االستدالليةالرسالة/ البحث. ترتبط األسئلة أو الفروض 

وبركاء وقاعة الدراسات العليا، الدور لموجود في جامعة صحار في قاعات الكمبيوتر في مبنى الرستاق ا SPSS ستخدام برنامجإلى السكان با

  الثالث بمبنى مصادر التعلم.

 تشملذا التفسير في تحليل البيانات هي عرض النتائج في جداول أو أرقام وتفسير النتائج من االختبار اإلحصائي. هالخطوة األخيرة  .6الخطوة 

 ت:عدة خطوا

 .اذكر ما إذا كانت نتائج االختبار اإلحصائي ذات داللة إحصائية أم ال •

 سؤال البحث أو الفرضية. هل تؤيد النتائج الفرضية أم أنها تتناقض مع ما كان متوقعًا؟ ذكر كيف أجابت هذه النتائج عنا •

أو األدبيات السابقة كما تمت  المقترحة،ذكر ما قد يفسر سبب حدوث النتائج. قد يشير هذا التفسير إلى النظرية المتقدمة في الدراسة ا •

 .أو التفكير المنطقي األدبيات،مراجعتها في مراجعة 

 .حول هذا الموضوع لالستخدام او للبحوث المستقبلية اقش اآلثار المترتبة على النتائجن •

 
 تحليل البيانات النوعية

 تتضمن الخطوات التالية: حليل النوعي عملية منظمةالت

 واإلعداد.التنظيم  .1الخطوة 

 البيانات.قراءة جميع . 2لخطوة ا

 الترميز.فصل باإلضافة إلى عملية البدء في التحليل الم .3الخطوة 

 فئات أو موضوعات للتحليل.لستخدام عملية الترميز ا .4الخطوة 

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

طوات من الممكن األخذ بعين االعتبار الخمن البيانات النوعية والمعنى  الحصول علىأجزاء من النص قبل عملية تنظيم المادة إلى أجزاء أو 

 :بها في قسم المؤلفات والدراسات الموصيالتالية 

 فكار حين تبادرها إلى الذهن.فهم المحتوى الكلي. قراءة كل النقائض بعناية تامة. يمكن تدوين بعض األ .1

ال تفكر في  "تتحدث؟"عن ماذا نفسك،  وقم بسؤالاألكثر إثارة لالهتمام، واألقصر  -واحدة(  مثل: مقابلةختيار وثيقة واحدة )ا .2

 قم بتدوين األفكار في الهامش جوهر المعلومات إنما في معناها األساسي.

اثلة معا. قم بتكوين هذه عند االنتهاء من هذه المهمة لعدة مشاركين، قم بعمل قائمة لكل المواضيع وقم بتجميع المواضيع المتم .3

 ة، وموضوعات منفردة.أعمدة، أو تصنيفها كموضوعات رئيسالموضوعات في 

الرموز بجوار األجزاء المناسبة لها من  وقم بكتابةختصار المواضيع كرموز قم بااآلن قم بأخذ هذه القائمة والعودة إلى بياناتك.  .4

 فئات والرموز الجديدة ستظهر.ال النص. جرب نظام التنظيم األولي لمعرفة ما إذا كانت

                                                           
 :ديمي.في الفصل الثاني من كل عام أكا “SPSS”يقدم مركز الدراسات العليا بالجامعة ورشة حول استخدام برنامج التحليل الكمي  4
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حث عن طرق لتقليل إجمالي قائمة الفئات عن طريق ابابحث عن أكثر العبارات وصفاً لمواضيعك وقم بتحويلها إلى فئات.  .5

 ك إلظهار العالقات المتبادلة.يمكن رسم الخطوط المشتركة بين الفئات وذل تجميع المواضيع المتعلقة ببعضها البعض.

 لكل فئة وأبجدية هذه الرموز. ختصارباتخاذ قرار نهائي بشأن االها قم بعد

 لها.واحد وإجراء تحليل أولي في مكان  بتجميع مواد البيانات التي تنتمي إلى كل فئةقم  ثم .6

 قم بإعادة ترميز البيانات.إذا لزم األمر 

 حسب الموضوع. ثانيامن خالل سؤال البحث.  أولأفضل طريقة لتنظيم النتائج  .7

ال تتوفر معظم البرامج إال على النظام األساسي للكمبيوتر الشخصي. برامج الكمبيوتر التي يمكن استخدامها لتحليل البيانات 

 النوعية هي:

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

                                                          Atlas (http://www.atlasti.com5) 

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

 قاعة الدراسات العليا، الدور الثالث بمبنى مصادر التعلم.توفر في أجهزة الكمبيوتر في حصلت جامعة صحار على ترخيص لنظام أطلس الم

 

     التحرير 
مشروع أو الفقط الستخدامها كأساس لصياغة الورقة، ولكن أيًضا ألنك تحتاج لإلشارة إلى دليلك عند كتابة  مهمة ليستعتبر مالحظات البحث 

المثيرة للجدل والحقائق  راتوالمبرقتباسات جميع اال. وبما أن المالحظات هي جزء من البحث. فيجب أن يتم صياغتها بشكل صحيح. الرسالة

 راتوالمبرستخدامها، لتقديم الدعم مراجع هو إظهار المصادر التي تم امن خالل المراجع. إن الغرض من هذه ال يجب ان يتم معرفتها غير المعروفة

م طرحها والسماح للقارئ بإجراء المزيد من دراسة النقاط التي تم وضعها في النص. يجب أن يحتوي هيكل رسالتك على العناوين األساسية التي ت

 والعناوين الفرعية التالية:

                                                           
 :كل عام أكاديمي.في الفصل الثاني من  "يقدم مركز الدراسات العليا بالجامعة ورشة حول استخدام برنامج التحليل النوعي "أطلس 5
. centre-https://www.su.edu.om/en/study/postgraduate/postgraduate 

 

       

 صفحة المقدمة

 شهادة لجنة االختبار

 شكر / إهداء

 المختصر

 فهرس المحتويات

 جدول المالحق

 قائمة األشكال

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

                                                                                                                                                                         نبذة مختصرة

بحيث تكون  ةرسال(. تحتاج هنا لكتابة ملخص الالمستقبلفي مشروع رسالتك ) لى كيفية كتابةاستنادا إملخص ال، قمت بكتابة البحث مخططفي 

 كلمة.  150غير متطابقة. يجب أن يكون الحد األدنى لحجم ملخص مشروع الرسالة/ البحث  متشابهة ولكن

 يجب أن تغطي المواضيع التالية في رسالتك:

 أو الرسالةهدف المشروع  .1

 مكان الدراسة والعينة .2

 .متغيرات البحث الرئيسةخلفية عن  .3

  البحث.تحديد بوضوح أهداف مشروع الرسالة/  .4

 النتائج.تلخيص  .5

 تضمين النتائج الرئيسية واآلثار المترتبة عليها. .6

 

                                                                                                           الفصل األول: نظرة عامة على الدراسة

 .قدم باختصار مجال الدراسة

 خلفية المشكلة

 بشكل عام التي أدت إلى كتابة هذه الرسالة وتقديم األدلة. المشكلةتقديم خلفية بسيطة عن 

 قائمة الرموز واالختصارات

 قائمة الملحقات

 

 المقدمة االول:الفصل 

 المؤلفات والدراساتالفصل الثاني: مراجعة 

 الفصل الثالث: المواد والطرق / المنهجية

 الفصل الرابع: النتائج

 الفصل الخامس: المناقشة

 : الخالصة6الفصل 

 المراجع

 المالحق



 
 

 

  

 عرض مشكلة الدراسة

 على محور اهتمامها. والتركيز رض وإيضاح الغرض من مشكلة الدراسةع

 الهدف من البحث

 أن يعكس مشكلة البحث وتقديم األسئلة والفرضيات. ويجب، الضوءوصف ما سلط عليه البحث 

 أهمية البحث 

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

 الحدودو 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.

 

   السابقة( مراجعة المؤلفات والدراسات)المراجعة األدبية الفصل الثاني: 

 المقدمة

 ة التي ستتطرق لها.قدم باختصار المواضيع الرئيس

 (.ستغناء عنهوما تم اال بين ما تم جمعه )الخالصة 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. -

 بالدراسة الحالية.رتباطها م بشرح أهمية البحث السابق ومدى اق -
 :الستنتاجات/ التوصيات

 األدبية. أين يمكن تنفيذ المناقشة؟ مناقشة المراجعة

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

 

                                                                                                                      : المنهجيةالثالث الفصل

 إعادة صياغة الهدف من البحث/ مشروع الرسالة. -

 والفرضيات، إن وجدت(.)البحثية إعادة صياغة األسئلة  -

 مقابل النوعية(. الكمية)البحث مناقشة طريقة  -

 :والعينةمجتمع الدراسة 

ختيار، والعينة المختارة، ومسائل أخذ العينات، نوع المجتمع الذي تم أخذ مة، ومعايير االختيار، وعملية االتتضمن نوع العينات المستخد-

 العينة منه.



 
 

 

  

 

 أدوات البحث

 يصف األدوات واإلطار النظري لمحتوى األدوات المستخدمة في البحث. -

 البحث باألدوات المستخدمة.لعالقة أسئلة تتضمن وصفًا موجًزا  -

 إن وجد(.)الميداني ختبار قية األدوات المستخدمة، وكذلك االإن وجدت( وموثو)التطوير تشمل عملية  -

 

 جمع البيانات

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

 

 تحليل البيانات

 البيانات حسب سؤال البحث ووصف التقنيات اإلحصائية أو البرامج المستخدمة لتحليل البيانات.تنظيم  -

 .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 النتائج،األصلية حول معنى  نتائج وتقديم رؤيتكلمختصر يشمل -
 

                                                                                                             لفصل الخامس: مناقشة النتائجا
 تلخيص الخلفية والغرض من مشروع الرسالة وأسئلة البحث.

 مناقشة النتائج

 مناقشة القيود التي لم تتم مناقشتها سابقًا.  (محددات البحث)

 الممارسةاآلثار المترتبة على 

 اذكر كيف تساهم دراستك في مجاالت معينة

 دراسة مستقبلية

 في دراستك. لما توصلت إليهناقش بعض الدراسات المستقبلية المطلوبة كنتيجة  -

 : الخالصةالسادس لفصلا
أهم مبدأ يجب مراعاته  إن كتابتها.ويجب عليك أن تعرف كيفية ، لبحثكمخطط العام للفهم جيد  تحتوي الخاتمة او الخالصة علىأن يجب 

 أثناء كتابة نتائجك هو توضيح ما يلي:

 له.التي ترغب في تركها ذا لم يتطرق القارئ ألي شيء في عملك باستثناء استنتاجك، ما هي الرسالة )الرسائل( إ• 

هل ترغب أن تترك بصمة لعملك عند إجراء،  اتخاذهي الرسالة التي تقوم بإيصالها إلى جمهورك؟ ما الفكرة أو السؤال أو الدعوة إلى  ما• 

 نهاء بحثك؟ا

 هذه هي األمور التي يجب عليك طرحها على نفسك باستمرار أثناء كتابة نتائجك.



 
 

 

  

 بشكل عام ، ويجب عليك القيام بذلك في أثناء تدقيقك النسخة األولية من عملكأوالً يجب أن تبدأ بكتابة استنتاجك من خالل تدوين المالحظات 

 خدام النهج التالي:ستيجب عليك ا

. سيؤدي ذلك إلى تسهيل في دراستك( تلخيص كل فصل 3)تدوين المالحظات، و  (2)كتبته مراجعة ما  (1) بحيث يمكنك اسلوبا استخدم• 

 العمل.

 .كل فصل وضعها في الخالصة ما عليك سوى نسخ ولصق هذه ملخص بعد القيام بذلك• 

 ة للملخص العام.دء في تعديل ونسج األفكار الرئيسوبهذا، يمكنك الب" المواد"من مخلص كل فصل اآلن لديك • 

ة المتوقعة ث المستقبليو، والبحتكرسالمشروعك/ مساهماتالعملية، و التوصيات/التطبيقاتبما عليك سوى إضافة األقسام المتعلقة  عد ذلكب• 

 .تكرسالفي مجال مشروعك/

 ؟"تي(رسال)مشروعي/حقيقة عملي تعكس التوصياتبسؤال نفسك: "هل  وقمكخطوة أخيرة، قم بإعادة قراءة مسودة استنتاجك • 

 النهائي الرسالة/مشروع التسليم 

، ننصحك بمراجعة البحث والحصول على مالحظات نهائية من المشرف. عندما يتحقق المشرف من الرسالة /مشروعالنتهاء من كتابة عند اال

يعتمد  .إلى كليتكمشروع أو الرسالة الالرسالة ويتأكد من أن العمل بأكمله يتوافق مع متطلبات الجامعة، يتم منحك إذنًا بتقديم النسخة النهائية من 

التسليم النهائي  ك، فيجب عليا بدأت الدراسة في سبتمبرذعلى سبيل المثال إلة على تاريخ بدء الطالب. الرسا/مشروع النهائي لل التسليمتاريخ 

في التسليم النهائي للمشروع /الرسالة ، يجب شهر مارسالدراسة في  تبدأة الثانية من الدراسة، أو إن كان في يونيو من السنللمشروع /الرسالة 

حالما يتم قبول استمارة طلب البحث.  لمناقشة المشروع/الرسالةراسة. سيتم إبالغ الطالب بالموعد النهائي المحدد ديسمبر من السنة الثانية من الد

 https://www.su.edu.om/pdf/PGraduate/en/52.pdf ،(Viva Voce)المناقشة الشفوية تحتاج إلى ملء استمارة االستعداد 

. اعتمدت يهامؤلفلالقتباسات والرسوم التوضيحية والبيانات والمعلومات واألفكار حق االتأكد من منح  طلبةتتوقع جامعة صحار من جميع ال

بقاعدة  طلبةوالذي يقارن األعمال الكتابية لل"، 6Turnitinالجامعة خدمة تستند إلى موقع للكشف عن االنتحال من خالل نظام برمجي يدعى "

بيانات واسعة من مصادر الموقع ومواد الوصول المفتوح وغيرها من الرسائل العلمية والنصوص التجارية. من المهم جدا قبل تقديم النسخة 

مارة للتأكد من أن عملك ال يوجد به نسبة ستملء اال" Turnitinستخدام برنامج "التحقق من جودة العمل باالنهائية )مشروع الرسالة/ البحث( 

 https://www.su.edu.om/pdf/PGraduate/en/55.pdf  والغش واالستمارة متوفرة في مركز الدراسات العليامن االنتحال 

                                                                                                      جنة المناقشةتعيين ال

. سيتم تحديد بحثك بتقييم الممتحنينثنين من رئيس وا من ةالمكون (Viva Voce)المناقشة الشفوية لجنة تقوم س الرسالة،لمشروع /اعند تقديم 

 والدفاع عن مشروعك /رسالتك (Viva Voce)موعد لك لحضور المناقشة الشفوية 

 (.Viva Voce)عليك تعبأة استمارة جاهزة والتي يجب أن يوقعها الطالب والمشرف قبل الجلوس المناقشة الشفوية 

في غضون فترة محددة من الوقت. إذا أوصى الطالب أو مرفوضة  تعديالت ىإل حتاجت أو مجازةتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت الرسالة وسيتم ا 

 . التسليم النهائي للمشروع /الرسالةبإجراء تصحيحات على مشروع الرسالة/ البحث، فيجب أخذ موافقة المشرف إلعادة 

                                                           
 ل الثاني من كل عام أكاديمي" في الفص TURNITIN)يقدم مركز الدراسات العليا بالجامعة ورشة حول "برامج االنتحال األكاديمي.  6
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                                                                                               ( VoceViva)للمناقشة الشفوية الجلوس 

: المعايير التاليةعلى تقوم بتقييم بحثك بناء ، فإن لجنة التحكيم س(7Viva Voce)المناقشة الشفوية لجنة تك أمام رسالمناقشة مشروعك/بعد 

 تصاالت الكتابية.واألدلة، المراجع األكاديمية واال والفهم، والتحليل، واستخدام المصادرالمعرفة، العرض، المنهجية، الحجة 

 والقضايا/ والمعايير ذات الصلة. برهن على فهم العالقة بين النظريةبحث يجب أن يرسالة ال/تعني أن مشروع : المعرفة

  .ح ومنطقييعني أنه يجب تقديم مشروع الرسالة/ البحث بشكل واض :العرض التقديمي

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

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

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

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

 ير.بتفصيل كب

 .للببليوغرافيةستخداًما جيًدا لإلشارة المرجعية في جميع البحوث واالستخدام الجيد أن ت ظهر ا يجب :ي في التوثيقالمرجع األكاديم

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

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

 رسالةالأو  كمشروع مبررات •

 )شريحة واحدة(. لماذا؟ -مشكلة البحث  -

 شريحة واحدة(.السابقة( )األدبيات )الدراسات  -

 )شريحة واحدة(. ؟ الفرضياتالدراسةأو أسئلة سؤال  -

 شريحة واحدة(.)البيانات وتحليل جمع األدوات  -

 شريحة واحدة لكل سؤال(.)معا ة السؤال والنتيج حدد -أسئلة البحث ونتائجه  -

 حة واحدة(.)شريالمشروع/الرسالة اآلثار المترتبة على  -

 ك أن تجيب عنه؟ )شريحة واحدة(ما الذي ستفعله بشكل مختلف؟ ما الذي ال يمكن -توصيات البحث  -

 شريحة واحدة(.)الملخص مراجعة  -

 شريحة واحدة(.)األسئلة  -شكرا -

   

 :اللجنة أحد القرارات التالية ستتخذ

 تمت الموافقة على مشروع الرسالة/ البحث بدون تصحيحات. -

 تمت الموافقة على مشروع الرسالة/ البحث وتخضع لتصحيحات طفيفة. -

 تمت الموافقة على مشروع الرسالة/ البحث وتخضع للتصحيحات الرئيسية وإعادة التقديم. -

                                                           
لدراسات العليا" في الفصل الثاني من كل عام يقدم مركز الدراسات العليا بالجامعة ورشة حول "االستعداد للدفاع الشفوي لرسائل طلبة ا 7
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 .الرسالةتم رفض  -

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

الالزمة.



 
 

 

  

 


