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:ولوج الطالب مجال البحث العلمي من حیث: أوال

الرسالة واألطروحة
المقال

المداخالت
الملصق



األطروحة

الغرض من 
األطروحة

القدرة على إجراء البحث وتوصیلھ•
التعرض ألكثر من موضوع•
إعطاء قیمة مضافة ولیس حجم كبیر•
األطروحة ھي بدایة المجال المھني وأساس •

الكتابات الالحقة

نصائح في 
الكتابة

االطروحةال توجد قواعد عامة في كتابة •
لألطروحة ارشاديالتقید بدلیل عمل •
اختیار عمل الطلبة السابقین المتمیزین بأعمالھم•
احتواء قائمة المراجع على أدبیات ذات صلة •

بالموضوع
IMRADالعمل بالمنھجیة الحدیثة •
االھتمام بالمقدمة•
استشارة المشرف وأساتذة آخرون•
تجنب الكلمات الكثیرة وغیر المھمة•



علمينشرمقال
تناسب موضوع 

المقال مع 
تخصص المجلة

التقید بتعلیمات 
المجلة

احترام آراء 
المحكمین والقیام 

بالتعدیالت

خطاب ارسال
لكل مالحظات 

المحكمین 
والتعدیالت التي 

بهاقمت 

التقید بتعلیمات 
المجلة

االستعانة 
بشخص آخر 
للوقوف على 

الخطاء
االحتفاظ بنسخة 

ورقیة

التأكد من 
وصول المقال 
عن طریق 
استقبال رسالة

احترام آراء 
المحكمین والقیام 

بالتعدیالت



المشاركة بمداخلة علمیة

تخضع 
للشروط التي 
یحددھا 
المؤتمر

عالقة 
المداخلة 
بھدف المؤتمر

أن تكون 
ضمن محاور 
المؤتمر

تخضع 
للشروط التي 
یحددھا 
المؤتمر



المشاركة بملصق علمي



تنظیم الملصق 
وفق منھجیة 

IMRAD

استعمال 
الرسومات 

واألشكال مع 
مراعاة البساطة

حجم النص یكون 
محدودا جدا

المشكلة اظھار
بدقة في المقدمة

التنظیم التوافق مع 
متطلبات المؤتمر

تكون ان
صیاغتھ مقروءة

تلخیص 
المعلومات في 

شكل جید
أن یكون العنوان 

قصیرا وداال 
واسم المؤلف 

صغیر

استخدام النقاط 
والترقیم وتفادي 

النصوص 
الطویلة

اعداد
الملصق

إعطاء الجزء 
الكبر للنتائج

تعویض كلمة 
مناقشة بكلمة 

خالصة

االستشھادات
تكون مختصرة 

جدا

استخدام النقاط 
والترقیم وتفادي 

النصوص 
الطویلة

شارحا لنفسھ مع 
ترك مساحات 

بیضاء

نشرات اعداد
توزع على 

المارین
لماذا الملصق؟





المنھجیة المتبعة في إعداد البحوث العلمیة: ثانیا



Introduction

MethodDiscution

Result



كیفیة التوثیق وكتابة المراجع: ثالثا



أنواع المراجع

الكتاب

المرجع
المجالت 
العلمیة

التقاریر 
الصادرة عن 
المؤسسات

الرسائل 
واألطروحات 

مواقع 
االنترنت



أشكال النقل من المرجع

ووضعھالصیاغةبنفسھوكماالمرجعمنبنقلھالباحثبھیقومماأي:التنصیص
تكونبحیثمستقلةفقرةفيوضعھینبغيكلمة40عنزادوإذا.مزدوجتینبین

للداخل

المرجعمنوالصورالتوضیحیةوالرسوماتاألشكالنقلبمعنى:النقل

بلغتھبالمرجعمكتوبھولماصیاغةإعادةمنالباحثبھیقومماوھو:االقتباس
لمعناهإخاللدونالمرجعفيالموجودالمعنىنفيعلىمحافظاوكلماتھ



نظام التوثیق في متن البحث -1
American Psychological Association

,Martin)ولقد قام  2005 hofstedالدراسات التي أجریت من طرف الباحثین من خالل ( et hall من
:أن یحدد بعض من أكبر المشاكل المتعلقة بـالتنوع الثقافي والمتمثلة في

)الفكرة لمؤلف واحد أو مؤلفین(في بدایة الجملة 

,Martin)ولقد قام  2005 hofstedالدراسات التي أجریت من طرف الباحثین من خالل ( et hall من
:أن یحدد بعض من أكبر المشاكل المتعلقة بـالتنوع الثقافي والمتمثلة في

أو في نھایة الجملة

hofstedالدراسات التي أجریت من طرف الباحثین من خالل  et hall أكبر تم التوصل إلى أن
,Martin): تتمثل فيالمشاكل المتعلقة بـالتنوع الثقافي  2005 )



:الفكرة من عمل واحد لثالثة حتى الخمسة مؤلفین

أول مرة تكتب كل األسماء
,Johnson)تتضمن كل مرحلة مھاما مختلفةسیرورةاالستحواذ عبارة عن -بعبارة أخرى االندماج

Whittington, Scholes, Et Fréry, 2011)

المرات التالیة یكتب بشكل مختصر
,.Johnson et al)تتضمن كل مرحلة مھاما مختلفةسیرورةاالستحواذ عبارة عن -بعبارة أخرى االندماج

2011)

أول مرة تكتب كل األسماء
,Johnson)تتضمن كل مرحلة مھاما مختلفةسیرورةاالستحواذ عبارة عن -بعبارة أخرى االندماج

Whittington, Scholes, Et Fréry, 2011)

المرات التالیة یكتب بشكل مختصر
,.Johnson et al)تتضمن كل مرحلة مھاما مختلفةسیرورةاالستحواذ عبارة عن -بعبارة أخرى االندماج

2011)



االسم األول وآخرون: الفكرة من عمل واحد لستة مؤلفین فأكثر

(SAD, et al.)…………………………………………………………………………..



الفكرة من أعمال مختلفة لنفس المؤلفین بسنوات 
نشر مختلفة

,Loth)ویرى   2006, أن النقطة المفتاح في إدارة التنوع الثقافي لیست بمحو االختالفات وال بتساوي (2010
....الثقافات



الفكرة من أعمال مختلفة لمؤلفین مختلفین

الترتیب حسب الحروف الھجائیة 
(Karjalainen, 2010; Loth, 2006)………………………………………………

عمل المؤسسةالفكرة من 

)2018وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، ....(ینقسم التعلیم الجامعي إلى ثالثة أطوار



التوثیق من كتاب مترجم

ثماألصليالعملتاریخنضعثمالمترجمولیسالمؤلفاسمكتابة
الترجمةتاریخثمشرطة

استراتیجیةأن ) 1990/ 1986،وھنجروھلین(أشار 
............... المؤسسة ھي



مرجع دون معرفة االسم

استعمال عنوان الكتاب أو المقال باختصار أو كتابة مجھول
……………………………………………..(« management interculturel », 2009)
……………………………………………………………………………...(anonyme, 2009)

استعمال عنوان الكتاب أو المقال باختصار أو كتابة مجھول
……………………………………………..(« management interculturel », 2009)
……………………………………………………………………………...(anonyme, 2009)



التوثیق من االنترنت

كانإنالموقعاسمذكرمعكامالlinkالرابطإلىاإلشارة
كما.مؤسسةأوجریدةأومجلةموقعیكونكأنمشھورا
إلىتعمدالمواقعبعضألنوذلكنشرهتاریخویذكر
.طویلةفترةبعدنشرتماحذف

كانإنالموقعاسمذكرمعكامالlinkالرابطإلىاإلشارة
كما.مؤسسةأوجریدةأومجلةموقعیكونكأنمشھورا
إلىتعمدالمواقعبعضألنوذلكنشرهتاریخویذكر
.طویلةفترةبعدنشرتماحذف



كتابة قائمة المراجع-2
الكتاب

كتاب مترجم



التوثیق لمرجع بدون مؤلف

رسالة ماجستیر أو دكتوراه

مجلة علمیة 



التوثیق لفصل أو مقالة في كتاب محرر

على العموم یمكن
APAفي تطبیق نظام WORDاالستعانة بمعالج النصوص 

على العموم یمكن
APAفي تطبیق نظام WORDاالستعانة بمعالج النصوص 



أسس استخدام االنترنت في البحث العلمي: رابعا أسس استخدام االنترنت في البحث العلمي: رابعا



تسھیل عدة خدمات 
مثل البرید 

االلكتروني وإمكانیة 
تحویل الملفات

االشتراك 
االلكتروني في 

المجالت االلكترونیة 
بصورة مباشرة 

عبر البرید 
االلكتروني

االطالع على 
الندوات 

والمؤتمرات 
والنشاطات العلمیة

التواصل في ما بین 
الباحثین والطلبة 
من خالل مواقع 

التواصل االجتماعي

ربح الوقت والجھد 
في البحث عن 

المعلومات

تسھیل عدة خدمات 
مثل البرید 

االلكتروني وإمكانیة 
تحویل الملفات

االشتراك 
االلكتروني في 

المجالت االلكترونیة 
بصورة مباشرة 

عبر البرید 
االلكتروني

االطالع على 
الندوات 

والمؤتمرات 
والنشاطات العلمیة

التواصل في ما بین 
الباحثین والطلبة 
من خالل مواقع 

التواصل االجتماعي

ربح الوقت والجھد 
في البحث عن 

المعلومات

تسھیل عدة خدمات مثل 
البرید االلكتروني 

وإمكانیة تحویل الملفات
ربح الوقت والجھد في 
البحث عن المعلومات

تسھیل عدة خدمات 
مثل البرید 

االلكتروني وإمكانیة 
تحویل الملفات

االشتراك 
االلكتروني في 

المجالت االلكترونیة 
بصورة مباشرة 

عبر البرید 
االلكتروني

االطالع على 
الندوات 

والمؤتمرات 
والنشاطات العلمیة

التواصل في ما بین 
الباحثین والطلبة 
من خالل مواقع 

التواصل االجتماعي

ربح الوقت والجھد 
في البحث عن 

المعلومات

تسھیل عدة خدمات 
مثل البرید 

االلكتروني وإمكانیة 
تحویل الملفات

االشتراك 
االلكتروني في 

المجالت االلكترونیة 
بصورة مباشرة 

عبر البرید 
االلكتروني

االطالع على 
الندوات 

والمؤتمرات 
والنشاطات العلمیة

التواصل في ما بین 
الباحثین والطلبة 
من خالل مواقع 

التواصل االجتماعي

ربح الوقت والجھد 
في البحث عن 

المعلومات

االشتراك االلكتروني 
في المجالت 

االلكترونیة بصورة 
مباشرة عبر البرید 

االلكتروني

االطالع على الندوات 
والمؤتمرات 

والنشاطات العلمیة

التواصل في ما بین 
الباحثین والطلبة من 
خالل مواقع التواصل 

االجتماعي



محركات البحث

المقابلة باستخدام برامج 
أو عن طریق chatالمحادثة 

برامج التواصل االجتماعي
CCDZالفھرس المشترك الجزائري:الببلوغرافیةالقواعد 

منصة المجالت العلمیة : قواعد النصوص الكاملة
ASJPالجزائریة

طرق البحث العلمي على االنترنت

المواقع االلكترونیة التي تضع 
استمارات استبیان أو 

استطالعات للرأي

المكتبات االلكترونیة

المنتدیات االلكترونیة

البرید االلكتروني

CCDZالفھرس المشترك الجزائري:الببلوغرافیةالقواعد 

AARUدلیل اتحاد الجامعات العربیة:القواعد المرجعیة

KNOEMAأطلس بیانات العالم: القواعد اإلحصائیة

المعرفة:القواعد المتعددة الوسائط

CAIRN.INFO: الدوریات االلكترونیة



توظیفھاأجلمنفیھالمستخدمةوالتقنیاتالبحثمحركعلىالتعرف•
.البحثعملیةفي

)محددةمواقعمحدد،موضوع(االنترنتمننریدماتحدید•
وصیغبمترادفاتاالستعانةمعالبحثموضوعفيدقیقةكلماتاستخدام•

.البحثلكلمات
.والعطفالجرحروفمثلعامةعباراتتستخدمال•
.الموضوعاتمعوبتداخالتھعنھتبحثالذيبالموضوعإلمامعلىكن•
.البحثمحركاتمعظمتتیحھالذيالمتقدمالبحثاستخدام•
بالطبخاصبحثمحركمثلالمتخصصةالبحثبمحركاتاالستعانة•

.االقتصادأو

توظیفھاأجلمنفیھالمستخدمةوالتقنیاتالبحثمحركعلىالتعرف•
.البحثعملیةفي

)محددةمواقعمحدد،موضوع(االنترنتمننریدماتحدید•
وصیغبمترادفاتاالستعانةمعالبحثموضوعفيدقیقةكلماتاستخدام•

.البحثلكلمات
.والعطفالجرحروفمثلعامةعباراتتستخدمال•
.الموضوعاتمعوبتداخالتھعنھتبحثالذيبالموضوعإلمامعلىكن•
.البحثمحركاتمعظمتتیحھالذيالمتقدمالبحثاستخدام•
بالطبخاصبحثمحركمثلالمتخصصةالبحثبمحركاتاالستعانة•

.االقتصادأو



,orgعبارتيتحملالتيالمواقعاستخدامعلىالتركیز• eduالمواقعھذهمثلأنأي

مثالكالجامعاتتعلیمیةلمؤسساتتابعة

gov.عبارةتحملالتيالرسمیةالحكومیةالمواقع•

علمیةبمؤسسةالرسمیةوعالقتھالمؤلفمھنةعلىالتعرفالضروريمن•

تمتالتيالببلیوغرافیةوالمعلوماتالمصادرإلىتشیرالتيالدراساتعلىالتركیز•

.الموثقةوالبحوثالدراساتأي،بھااالستعانة

ینبغينظرووجھاتمعلوماتفھيالنقاشمجموعاتمنالمستقاةللمعلوماتبالنسبةأما•

معھاالباحثینتعاملفيوالحذرالحیطةأخذ

,orgعبارتيتحملالتيالمواقعاستخدامعلىالتركیز• eduالمواقعھذهمثلأنأي

مثالكالجامعاتتعلیمیةلمؤسساتتابعة

gov.عبارةتحملالتيالرسمیةالحكومیةالمواقع•

علمیةبمؤسسةالرسمیةوعالقتھالمؤلفمھنةعلىالتعرفالضروريمن•

تمتالتيالببلیوغرافیةوالمعلوماتالمصادرإلىتشیرالتيالدراساتعلىالتركیز•

.الموثقةوالبحوثالدراساتأي،بھااالستعانة

ینبغينظرووجھاتمعلوماتفھيالنقاشمجموعاتمنالمستقاةللمعلوماتبالنسبةأما•

معھاالباحثینتعاملفيوالحذرالحیطةأخذ



Algerian scientific journal platform
ASJP



التسجیل في المنصة





تفاصیل الحساب





ASJPإرسال مقال عبر المنصة 

شروط النشر
نموذج المقال

إرسال 
المقال















كیفیة عرض البحث العلمي شفویا: خامسا



د10المدة 

تجنب النظري 
والتكلم في 

التطبیقي

استشعار 
واستحضار 

الثقة

”واینجون “وال تتكلم كثیرا                 وببطئتحدث بصوت منخفض، 
)237ص، 2006، وجاستیلداي

العرض
التركیز على 

النتائج

وضوح العرض
التمرن على 
العرض، 

والعرض ببطء

النظر إلى 
الجمھور 

وتجنب العادات 
المشوشة



الشرائح

تصمیم جذاب 
واستخدام 

حروف كبیرة

عدم ازدحام 
الشریحة 
بالمعلومات

اختبار األجھزة 
قبل بدأ العرض

الشرائح
استخدام النقاط 
ولیس العرض 
في شكل فقرات

عدد الشرائح 
غیر كبیر

توضیح الغرض 
من عرض 
الجداول 
واألشكال



برامج 
أخرى

Microsoft
POWER
POINT

PREZI




