
 وضع الخطّة: -ثالثًا

ا عنصر فيها يكمل جانب   ، كل  البحث هي صورة متكاملة عن :ةّالبحثخطّ 
من حبثث خخثر،  اخلطط ختتلفو  ،ةة عام  حبث خط   ولكل   .من جوانب تلك الصورة

دة للبحثث، وريثذ كلثك مثن ة احملث   أو املث    ،ةأو نوع املاد   ات،ملوضوعختفا  اا التبع  
 موضوع. حتيط بكل  صل بالظرو  املختلفة اليت رات اليت تت  املؤث  

 
ّوعموًماّتتأل فّالخط ةّمنّالعناصرّاآلتية:

 عنوان.ال -1
 .مةدق   امل -2
 التمهي . -3
 : )األبواب والفصول واملباحث(.نتامل -4
 اخلامتة. -4
  املفاحق. -5
 املصادر واملراجع. -6
 الفهارس. -7

، وقثث  ال ة كاملثثة لثث ا خلط ثثدق ثثل  نط  ة للبحثثث، وم  لي ثثة أو  ل هثث ا العناصثثر خط ثثتشثثك  
قيمثثة  يفض لتغيثثذ وتبثث يل ي يثث  ا مثثا تتعثثر  ة كافيثثة وافيثثة منثث  البثث  ، وك ثثذ  تكثثون اخلط ثث

 .ةة النهائي  ة واخلط  لي  ة األو    بني اخلط  هل ا مني  و  ؛ت ي  ثالبحث، ويضاعف أه  
ن فكثثثثرة واضثثثثحة بعثثثث  ة بعثثثث  أن يكثثثثون قثثثث  كثثثثو  لي ثثثثة األو  الباحثثثثث اخلط ثثثث    ع ثثثثي  

املشثثثكفات  فهثثي تفصثثيل وتفريثثثع لكثثل   ،ةة النهائي ثثثا اخلط ثثالوضثثوع عثثن موضثثثوع ، أم ثث
اهثا بواثا ة الباحثث يف ضثو  التغ يثة الراجعثة الثيت يتلدق   ر  ضثط  ة، وق  ي  الرئيسة والفرعي  

 ،ا أو تغيثذ  إىل أن جيثر  تعث يفا   ،ةربة يف اجثال حب ث اخلثأو بع  ااتشثارة كو  ، السمنار
 ا.أو ندقصان   زيادة  



إكا كثثان البحثثث وااثثع ا، فُن ثث  ي دقس ثث  علثثث بثثابني أو أك ثثر، وي دقس ثث  كثثل   *ّمالحظةةة:
بثثاب علثثث فصثثلني أو أك ثثر، وي دقس ثث  كثثل فصثثل علثثث مبح ثثني أو أك ثثر، وي دقس ثث  كثثل  
مبحثثث علثثث مطلبثثني أو أك ثثر، وي دقس ثث  كثثل  مطلثثب علثثث فدقثثرتني أو أك ثثر. وإكا كثثان 

ثثط ا، فُن ثث  ي دقس ثث  علثثث فصثثول ال  علثثث أبثثواب، ق  ت دقس ثث  الفصثثول علثثث البحثثث متوا 
ثثث  علثثثث مباحثثثث ال علثثثث  مباحثثثث، وهكثثث ا. أم ثثثا إكا كثثثان البحثثثث صثثثغذ ا، فُن ثثث  ي دقس 
فصثثول، وت دقس ثث   املباحثثث علثثث مطالثثب، وهكثث ا. وإكا كثثان البحثثث تدقريثثر ا يف بضثثع 

 صفحات، فُن   ي دقس   علث مطالب أو فدقرات، ال علث مباحث.
ااثثثثب بثثثثني أعثثثث اد صثثثثفحات األبثثثثواب، أو الفصثثثثول، أو األفضثثثثل التن *ّمالحظةةةةة:

املباحثثثث، أو املطالثثثب، أو الفدقثثثرات، إال  إكا كانثثثّ  بيعثثثة املثثثاد ة البح ي ثثثة، أو  بيعثثثة 
 املنهج البح ي  تستل م ع م التنااب.

ي دقس   املوضوع الكلي  للبحث إىل املوضوعات اجل ئي ة اليت يتأل ف منهثا، *ّمالحظة:ّ
 وعات علث األبواب والفصول واملباحث واملطالب والفدقرات.وت وز ع ه ا املوض

 المصادر والمراجع: -رابًعا

املصثثثادر: هثثثي الكتثثثب الدق جثثثة، واملراجثثثع: هثثثي الكتثثثب ا  ي ثثثة. وال بثثث   بعثثث  ّ
اختيار املوضثوع مثن  ثع أكثةرب عث د نكثن مثن املصثادر واملراجثع الثيت ينتفثع الباحثث 

حثثث أو ال  بتثث وين أهثثا  هثث ا املصثثادر واملراجثثع باالعتمثثاد عليهثثا يف حب ثث . ويبثث أ البا
وأهثثثث   املوضثثثثوعات الثثثثيت تشثثثثتمل عليهثثثثا، وهثثثثي املتعل دقثثثثة  وضثثثثوع حب ثثثث ، مثثثثع تثثثث وين 
املعلومثات الكاملثة عنهثا، مثن ااث  املؤلثثف، وااث  احملدق ثق، ودار الطبثع، وبلث  الطبثثع، 

؛ ليتسث   لث   بعث  كلثك ورق  الطبعة، وتأريخ الطبع، كل  كلك يف دفث  مسثاع  خثا  
مصادر ثمفي ة. وت رت ثثب الثثثمراجع الثثثمصادر والثثثماد ة العلمي ثثة مثثن الثثثمع الثثثي جثثثالبثث   فثث

مراجع علثث أاثاس التسلسثل ثعلث أااس التسلسل ال مين  لوفيات املؤل فني، وت رت ب ال
 ي  لتأريخ الطبع.ثال من

صثثثثثادر ال بثثثثث   مثثثثثن االعتمثثثثاد علثثثثثث أفضثثثثثل الطبعثثثثات، وال اثثثثثي ما يف امل *ّمالحظةةةةة:



الدق جثثة، فثثفا بثث   مثثن كثثون الطبعثثة املعتمثث ة هثثي الطبعثثة احملدق دقثثة حتدقيدق ثثا علمي ثثا، وا ثث ر  
 ا  ر  من الطبعات التجاري ة.

 
 


