
 

 

 يةبحثالورقة ال عدادال القواعد االرشادية

 ارسال FacebookTwitter التمام دورة التربية العسكرية
 

االوراق البحثية سق في ترتيب على نفس الن نقصد هنا بهذه القواعد العداد الورقة البحثية أن يسير جميع الطالباننا 

 الورقة البحثية المطلوبة طريقة اعداد هنا وسوف نستعرضام األول، فهدفنا إنساني تعليمي في المقالخاصة بهم، 

 بالتفصيل.

  :للورقة البحثية مراعاة أن تشتمل الورقة على العناصر التالية على الطالب في إعداده اوال ينبغي 

            الفرقة –الكلية  –اسم الطالب  -} المسلسل  علموضوان اعنوولخاصة بالطالب ت البيانااعليها كافة ف: لغالاصفحة   .1

 اسم مشرف البحث )مدير ادارة التربية العسكرية({ –عنوان البحث –

 الفصول والمباحث.تقسيم مقدمة ومن ال الورقة البحثية تمحتوياتشمل الفهرس:  صفحة .2

 الرئيسي، والتساؤالت الفرعية.لبحثي تساؤل الا ،لبحثيةالمشكلة ا: بها مختصرةمقدمة  .3

 المطلوب ان ينقسم البحث الى فصلين او ثالثة فصول بكل فصل مبحثين.والمباحث: الفصول  .4

 االستنتاجات والتوصيات. .5

 خاتمة البحث. .6

 .الخاصة بالموضوعوالمراجع  اناتمصادر البي .7

 شروط عامه بالورقة البحثية:

 تاليه:أن يلتزم الطالب بالموضوعات البحثية ال .1

 

 كورونا المستجد.دور الدولة واألجهزة المعنية لمجابهة فيروس  - أ

 تأثير فيروس كورونا على االقتصاد العالمي والمصري. - ب

 دور المجتمع المدني في مجابهة فيروس كورونا. -جـ

 االثر السلبي للشائعات خالل ادارة األزمة وأسلوب مجابهتها. - د

 حروب الجيل الرابع. -هـ

 المخدرات وتأثيرها السلبي على الشباب وأسلوب الوقاية منها. - و

 شبكة االنترنت ومخاطر مواقع التواصل االجتماعي.  - ز

 

  2000بين  تراوح عدد الكلماتتعلى أن ،  1.5، مسافة    Simplified Arabic 16بخط    تكتب الورقة البحثية .2

 .كلمة 2500 -كلمة 

 

 militaryeducation@bsu.edu.eg     موقعالكترونيا إلى  تُرسل األوراق البحثية .3

 

 حالة وجود مشكلة في االيميل الجامعي للطالب يتم تسليم البحث مكتوب بخط اليد الي ادارة التربية العسكرية في  .4

 

لن يتم التصديق عليها ويعتبر الطالب راسبا في مادة التربية  المحدده في هذا النموذج المعاييرتلتزم ب ناألوراق التي ل-5

 .العسكرية

 

 

 

 



 

 

 :الجيدمعايير البحث العلمي 

 مناسبة عنوان البحث للتفاصيل البحثية، بأن يكون العنوان على عالقة مباشرة بما يتّم تناوله من تفريعات وتفاصيل.  .1

وضوح أهداف البحث، فكلَّما وضحت األهداف كان هناك التشجيع على متابعة معلوماته والوقوف على تفاصيله،  .2

 وعكس ذلك يقود إلى الملل وعدم المتابعة. 

التسلسل في عرض حقائقه، بدءا من عرض العناوين الرئيسية، ثم مقدمات الموضوعات وتعريفها وبيان أسبابها  .3

 ومظاهرها ونتائجها وذلك حسب الموضوع البحثي. 

 بحثية.  اط النتائج بما تم عرضه من أدلةارتب .4

 مراعاة الترتيب في عرض عناوين البحث.  .5

 ، وهي التي تكسب البحث العلمي المصداقية المطلوبة.  أصحابهااألمانة العلمية بإيعاز األفكار إلى  .6

 ، بأن يكون الهدف الوقوف على الحقائق العلمية الصحيحة دون تحيز.  المنهجية العلمية .7

 ذكر الهوامش بدقة متناهية.  .8

 معين من المؤلفين.  ، وعدم التحيز لنمط الحرص على الوصول إلى الحقيقة حيث هي .9

، فهناك من الباحثين من همهم ذكر المراجع كنمط علمي تقليدي في البحث  يتّم استخدامها في البحثعدم ذكر مراجع لم  .11

 سواء استعان بها أم لم يستعن بها. 

 كأن يتناول عبارة من كتب أخرى وينسبها لنفسه.  ، عدم نسبة ما ليس له لنفسه .11

 ، ومراعاة سالمة اللغة المستخدمة..  الغيةاستخدام اللغة العلمية بعيدا عن العواطف والنزعات األدبية والب .12

   كون ما سبق ذكره عبارة عن مثال أن  العلمي ينبغي أن نوضح للطالببحث بعد االنتهاء من شرح محتويات ال:  وأخيًرا         

ي فهي البحث، أما بالنسبة لطبيعة المحتوى  مكن أن يندرج أسفل كل عنصرلعريضة وما يا؛ لتوضيح الخطوط  محدود وبسيط

 . تختلف على حسب كل موضوع

 : مثال تطبيقى إلعداد البحث

 صفحة الغالف.-أ

 .الفهرس-ب

 وتشتمل على: مقدمــة ) ال تزيد عن صفحة ( -جـ

 لموضوع.ل قوية استفتاحية جملة إنشائية .1

 ، وسبب تناوله. والموضوع المراد مناقشته بالبحث أهمية الورقة البحثية .2

/  السنننردى(التاريخي)/  )االحصنننائي( ) الوصنننفى البحنننث العلمننني المسنننتخدم فننني توصنننيف وتفصنننيل الدراسنننة مننننهج .3

 التجريبي (.

 .اشكالية الورقة البحثية .4

 .التساؤل البحثي الرئيسي .5

 سللة البحثية الفرعية.األ .6

 جسم البحث: -د

 ( كلمه 1251 – 1111) : الفصل األول

 األول البحث



 الثانى البحث

 الثالث البحث

 ( كلمه 1251 – 1111) : الفصل الثانى

 الرابع البحث

 الخامس البحث

 السادس البحث

 االستنتاجات والتوصيات  -هـ

 الخاتمة  - و

 المراجع –ز
 


