
   
 

 

   حو   ألاو  املشترن العلمي امللحلى
"  تمتين أدبيات البحث العلمي"

  
 
 

:   ثوطئة
  العلمية ألا بحاذ امللاالت ئعداد خطحات جعحبر    

ًة
  عملية

ًة
   ىزرة

ًة
  علدد

ا ئليه ثحصل  ا هحائج البا ث خاللها  ً يحرم  أدألاات على  عحمدًة
.  العلمي البحث كحاعد ثزاعي  ىهجية

  خحلف في الثابحة العلمية املحاد ئ دى العلمي البحث  ىهجية ألاثمثل   
  زا لها شتى في الجا عات ألغلب الحعليمية ألاامللزرات الحخصصات
ا الحعليمية  يعاب أهه غير البا ثين ئعداد  جاو في البالغة ألهميتها هظزًة

 يعيد  ما بححة هظزرة  ياضب ثىزيظ على الغالب في ثىطحو  وحنها عليها
ا الصفز، لىلطة املبحدئ البا ث  الشخصية جهحده على  عحمدًة

. املظيية البحث ألاضىحات الحجارب ثزسخها ألا هارات ألا ىخطبات
 البححذ  ً الىحع هذا في البا ث يحاجهها التي الصعحبات ثىحصز ال ألا  

 ئلى ثحعداها بل  حطب العلمي البحث ألاثلىيات  ىيات في العلمية
ا باثد أنها عنها يلاو  ا أكل التي اليشز  شاول ا  اجشًة  يهدد ألاهاجطًة
 بالجحدد ثمحاس أبحاذ  ً  ىم البا ثين، الطلبة ألا طحلبل  صير
. للىحر  عنها إلاعالن ثيحظز  حزرها أألاراق  بيطة السالد العلمية

ا   
ًة
  زهش ألا العلمية للمإضطات العالمي إلاثحاد يدعح ضبم  ما ألااهطالك

 للححكف العلمية املإضطات  خحلف  ً أعظائهما العلمي البحث جيل
 همطاهمة الىحعية، العلمية ألا بحاذ امللاالت ئعداد أبجديات عىد

 الحأهيد  ع العلمية  بحاذ ثحزرز ألا ىيات  هارات ثبادو جعشرش في  ىه
 ألاعىاصز العلمي، البحث كحاعد ألاا ترام املىهجية،  دألاات أهمية على

 ألاثجميع ألاثصميم ألا زطيات، ألاأضئلة ئشيالية  ً العلمية الحركة
 ألاعزض الححريم طزرم ألاهذا الخالصات، ألابىاء ألاثحليلها، املعطيات
 ألايعالج هما ألاامللاالت، البححذ ئعداد في الشائعة  خطاء  خحلف
:     الحالية الخطاؤالت على إلاجابة ئطار في ثجاألاسها طزق  ألا اليشز عحائم

: امللتقى إشكاليات

 العلمية؟  بحاذ ئعداد ألا زا ل أدبيات هي  ا 

 العلمي؟ الححزرز ألا ىهجية  ىيات  اهي 

 العلمية؟  بحاذ ئعداد في الشائعة  خطاء هي  ا 

 العلمية؟ ألا بحاذ امللاالت ثحزرز عحائم هي  ا 

 ألاثحريلها؟ العلمية املزاجع عً البحث هيفيات ألا طزق  هي  ا 

 ا ألا أبحاره وشز صعيد على البا ث ثجابه التي الصعحبات هي  ا  
 لحخطيها؟ الطبيل

: امللتقى أهداف

 ألا بحاذ امللاالت ثحزرز  ىيات جعليم في الىظزو  اللالب رألاثين هطز 
 .العلمية

 يطز ألا ضهحلة ألا علمية بمىهجية أبحاثهم لححزرز البا ثين ثأهيل. 

 املهارات ثىمية أجل  ً ثح يدها ألا الححزرز  هارات ألا  ىيات ثبادو. 

 لها عملية  لحو  ئيجادألا   عالجتها ألا اليشز  شاول على الحكحف. 

:  امللتقى  مااو 

 العلمي  البحث ملىهجية الزاهىة إلاشياالت:  او  املموو 
 . العلمية  بحاذ ئعداد ألا زا ل أدبيات: الثاني املموو 
. الححزرز ألا ىهجية  ىيات: الثالث املموو 

 . العلمية  بحاذ ئعداد في الشائعة  خطاء: الرابع املموو 
. ألاثحريلها العلمية املزاجع عً البحث هيفيات ألا طزق : الخا س املموو 
. ئجزاءاثه ألا اليشز  جاالت: السادس املموو 

: ا عايرها البموث شراط

 كد ييحن  ال أن ألا للمإثمز  ضاضية املحاألار  أ د في البحث ييحن  أن 
  ً لليشز ثلديمه ثم أألا  إثمزات أألا هدألاات في به املشارهة ضبم
 كبل؛

 يحميز ألاأن البحث، هحابة في ألا عايزه العلمي املىهج  زاعاد يجب 
 الححليل؛ في ألاالجدية باألصالة

 ع يلدمألا ألاالاهجليزية الفزوطية العزبية باللغة البححذ ثلبل  
 العزبية باللغحين ألاا دد صفحة يحجاألاس  ال  لخص البحث

 ؛ألاالفزوطية العزبية أألا ألاإلاهجليزية

 املىظمة ألاالجهة املإثمز اضم على البحث  ً  ألالى الصفحة جشحمل 
 العلمية، ألادرجحه البا ث، اضم وا ال، البحث عىحان له،

 به؛ باالثصاو الخاصة ألااملعلح ات

 حجم صفحة( 20) عشزألان البحث يحجاألاس  أال (A4 )املزاجع شا لة 
 ؛ألااملال م

 بزها ج على املداخالت ثىحب (MICROSOFT WORD )بخط 
Traditional Arabic العزبية، باللغة املداخالت ملتن باليطبة 14 حجم 

 12 بحجم  Time new Roman ألابخـــط للهحا ش، باليطبة 11ألا

 باليطبة 10 ألابحجم للمتن باليطبة  جىبية باللغة للمداخالت
 للهحا ش؛

 ألااملزاجع صفحة، ول نهاية في آليا ألاالحعليلات الهحا ش ألاطع 
 : البحث نهاية في ألااملال م ألاالفهارص

 باملحاصفات ألاالبححذ امللخصاتألا الخسجيل ئضحمارد ثزضل 
 conferences@jilrc.com  :علي  صزرا  أعاله املذوحرد

 املحعد في اليا ل هصها ثلديم بعد ئال امللبحلة املداخالت ثبر ج ال 
 .املحدد

 عن الصادوة املؤثمرات أعماو بسلسلة املقبولة  بماث ثنشر
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