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 مصادر المعلومات 

 .قد حدد خطته ومنهج بحثه بعد ان يكون الباحث 

 يجب عليه البحث عن مصادر لمعلوماته .

منننن خننندر مصنننادر المعلومنننال المنرنننورن التنننن الباحنننا منننن  نننب ه منننن البننناحثين منننن 

خنننندر مصننننادر المنرننننورن التننننن الباحننننا مننننن  ننننب ه مننننن البنننناحثين مننننن خنننندر 

صاصننننه والنننناين قنننناموا بتوصي هننننا جننننن المصننننادر العلمينننن     المصننننادر جننننن مجننننار اخت

 ي صد بها :

ج النننننندوال الحل نننننال  دل العلميننننن  الدوريننننن  ج وقنننننا   المننننن تمبالالكتنننننب ج المجننننن 

 الدرا ي  ور ا ل الدرا ال العليا .

جضنننند  عننننن الو ننننا ل احلكتبواينننن  الحديثنننن  التننننن يجننننب ان تكننننون معتمنننندن  المجنننندل 

 العلمي  الدوري  حن اكثب المصادر اعتمادا ( .

امننننا المجنننندل  Journalيجننننب المدحننننن  ان المجنننندل العلمينننن  ت ننننب تحنننن  ا نننن  

 . Magazineالعام  

 لبحث العلمي :تدوين ا

عنننند الرنننبود جنننن تننندوين بحنننث علمنننن يجنننب ان تكنننون ع يننن   الطالنننب قننند قمننن  

 بمسح لجمي  المبال  ذال العدق  بالبحث ودرا تها بركل عميق .

وان تكنننون قننند ا نننتوجي  اتنننا ج الدرا ننن  التجبيبيننن  التنننن قمننن  بهنننا بعننندحا يجنننب ان 

اتبنننناد التعليمننننال يكننننون لنننند  الباحننننث تصننننور لرننننكل وحيكلينننن  البحننننث ل ننننب  

 الخاص  بكتاب  البحث حسب الجه  التن يبوم ت دي  البحث اليها .



 3محاضرة 

صننن  ينننت  الترنننبي  بتننندوين البحنننث العلمنننن علننن  حييننن  مسنننودن  وليننن  صننن  تعديلنننه وجنننق 

 متطلبال األ تاذ المربف .

يجنننننب اختينننننار وتننننندوين العننننننوان برنننننكله احولنننننن صننننن    نننننما  البنننننناحثين  اوالً :

 .المراركين وعناوينه  

 Prevalence Of Intestinal Parasites Among Children مثااااا  :

In Khanaqin City East Of Diyala/Iraq . 

  عنوان بحث(

 يت  تحته كتاب    ما  وعناوين الباحثين المراركين جن البحث .

كتابننن  ايمينننل الباحنننث تنننب ا نننمه لوحننندب وقننند تطلنننب المجلننن  اذا كنننان الباحنننث مكنننبد جيك

 ال تلك المجدل ح حسب تعليم  و

Noora Dhyaaldain Abed  

College Of Education For Pure Science, Iraq . 

 حاا اح   والعنوان الكعلن لعمل الباحث يكتب تح  العنوان األصلن للبحث .
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 هذا النموذج لعدة باحثين يتضمن ايميالتهم 

  Titleعنوان البحث   -1

 تعد العنوان( ؟ كيفالب يسي   العنوان الككبن يجب ان يتضمن 

يجننننب ان يكننننون حننننناق حننننبم جننننن اات ننننا  الكلمننننال التننننن ترننننكل العنننننوان 

 ومباعان تبتيبها والعدق  بينها .

 العنوان الجيد :

لمننننال الكاجينننن  لوصننننف محتويننننال العنننننوان الجينننند يتكننننون مننننن اقننننل عنننندد مننننن الك

 .البحث

 بصورن ليدن .يجب ان يكون العنوان دقيق ومنن  ويصف البحث 

 امثلة على العناوين :

 تأصيب المضادال الحيوي  عل  بعض البكتبيا الممبض  لإلاسان . .1

  حاا العنوان غيب دقيق( 

ج كمنننا اذ ان حنننناق العديننند منننن المضنننادال الحيويننن  لننن  ي ننن  بتحديننندحا الباحنننث 

 عها .البكتبيا ل  ي   الباحث بتصنيف ااواان حناق  اواد من 

  العنوان االصح هو :لذا 

الممبضننننن   Escherichia coli   تنننننأصيب الستببتومايسنننننين علننننن  بكتبينننننا 

 لإلاسان ((

 حاا العنوان اكثب دق  .

 مثا  اخر :

   درا   الطكيليال المعوي  المتوالدن جن الدلاج (

 هذا العنوان ايضاً مبهم واالصح :
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 لمن لن( (  درا   الديدان الخيطي  المعوي  جن الدلاج المحلن  ا

لمنننندار  الثااوينننن  جننننن محاجننننن  بنننن  ااو   ااترننننار دودن اح ننننكار  بننننين  ل

 (ديال 

 بعض النقاط المهمة لكتابه العنوان :

يجننننب ان ح يحتننننو  العنننننوان علنننن  كلمننننال مختصننننبن او رمننننو  او معننننادحل  .1

 كيميا ي  .

 ح يجب ا تخدام كلمال ركيك  . .2

مسنننننهب وح قصنننننيب برنننننكل ان يكنننننون العننننننوان منا نننننب   ح  وينننننل برنننننكل  .3

 غيب مكهوم ( .

اذا كننننان العنننننوان يحننننو  كلمنننن  حننننامض الهينننندروكلوريك يجننننب كتابنننن   ماااثال  :

 HCLا   الحامض وح يجو  كتاب  

كننننامد  وح يكتننننب واذا كننننان يحننننو  ا نننن  علمننننن لجننننن  معننننين يكتننننب اح نننن  

 المختصب 

 E.Coliوح يجننننننو  كتابنننننن    Entamoeba Coliيكتننننننب الجننننننن   ماااااثالً :

 لسببين :

 حاه مختصب . اوالً :

 Escherichia Coliصااينننننا  : ح نننننتباق احختصنننننار مننننن  ا ننننن  البكتبينننننا 

 . E.Coliتختصب 

 .لالك يجب دا ما  كتاب  احقتبا  كامل  بدون مختصبال 
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تجنننندحا منا ننننب   ا ننننتخبج عننننناوين مننننن بحننننو  ور ننننا ل وا نننناريح  واجااا   

 عننننوان ليننند( جنننن مجنننار اختصاصنننك واننناقا  نننبب اختينننارب كعننننوان ليننند 

 او غيب ليد .

 مالحظات مهمة في كتابة البحوث العلمية : 

 توليهال مهم  يجب معبجتها قبل الربود جن كتاب  البحث :

 يكضل عدم احتوا  الم دم  عل  عنوان او عناوين صااوي  . .1

لننننني معننننين او ج ننننبن معيننننن  منرننننورن جننننن  حننننو الن ننننل الحبجننننن االقتبااااا  : .2

 مبل  ما :

 يجب مواج   الباحث صاحب المبل  او المصدر الم تب  . - 

يحنننناجى علنننن  الننننني الم تننننب  بكلماتننننه وحبوجننننه وارقامننننه ويوضنننن  بننننين  -ب

 قو ين لع له عن باقن الجمل والعبارال .

 اإل ارن ال  المصدر والمبل  الم تب  . -ل

 المصطلحات :  -3

مثنننننل الوحننننندال الو ايننننن  و الطوليننننن  وغيبحنننننا التنننننن ح يمكنننننن تننننندوينها بالل ننننن  

 مثد  :العببي  

جمنننننن المكضنننننل كتابننننن  المصنننننطلحال بالل ننننن  اإلاكلي يننننن  عنننننند  الساااااايتوبال    -

 ارب البحث بالل   العببي  .

عنننند كتابننن  المصنننطلح بالل ننن  اإلاكلي ينننن  يمكنننن ةضننناج  الكلمننن  العببيننن  المعببنننن  

 ور مبن .عند ورودحا أل 
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ويننننت  بعنننند ذلننننك ا ننننتخدام العببينننن  ج ننننة دون الحالنننن  لتكننننبار الل نننن  اإلاكلي ينننن  

 النسنننننيج الطد نننننن( عنننننندما يتكنننننبر منننننبن  خنننننب   Epithilial Tissueمنننننثد  

 تستطي  كتاب  ج ة النسيج الطد ن .

 االختصارات او المختصرات :  -4

لعلننننوم الحيننننان تنننندعو الحالنننن  النننن  اختصننننار بعننننض المصننننطلحال وخصوصننننا  

 ولهاب المختصبال قواعد واصور :

كننننامد  ألور مننننبن منننن  مختصننننبب صنننن  ح منننناا  يجننننب ان يكتننننب المصننننطلح  - 

 بعد ذلك من احعتماد عل  المختصب ج ة خصوصا  األ ما  العلمي  

Trychomonas Vaginalis 

T.Vaginalis 

Trypanosoma Cruzi 

T.Cruzi 

ت ييبحننننا حاهننننا عالمينننن   بهننننا اوحننننناق اختصننننارال ح يجننننو  التدعننننب  -ب

 ( الخ...gm  )kg  )µ )m  :مثل

 قواعد كتابة األسماء العلمية :  -5

 يكتب اح   العلمن بر يه ا   الجن  وا   النود بحبوف ما ل  . - 

 . Capital) يكتب الحبف األور من ا   الجن  كبيب  -ب

 ( .smallويكتب باقن الحبوف ص يبن  

اذا كنننان ا ننن  الننننود غينننب محننندد او اذا كنننان الحنننديث يننندور حنننور عننندن  انننواد  -ل

او مختصننننننب  Speciesمختصننننننب  .spجيننننناكب ا نننننن  الجننننننن  بع بننننننه رمنننننن  

spp. . وحو مختصب لولود عدن  اواد يجب  الحديث عنها 


