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مطلوب في المجالت او  ماهوهي روح البحث وجوهره الحقيقي وقد تدمج احياناً مع النتائج حسب •

 .في القسم  واالطاريحتوجيهات كتابة الرسائل 

 

 .تهدف المناقشة الى استعراض النتائج التي امكن التوصل اليها مع نتائج الباحثين االخرين•

  Discussion المناقشة



 كانت النمو لمعالت قيم اعلى الحالية الدراسة في تسجيل تم
 خالل سجلت القيم هذه ادنى اما  %76.5 الصيف موسم خالل

   %42.1 الشتاء موسم

 اذ(2010) محمد اليه توصل لما مخالفة كانت النتائج وهذه
  موسم في وادناها الشتاء موسم في سجلت قيم اعلى ان بين

 الموسوي اليه توصل لما مطابقة النتائج كانت بينما,الصيف

(2012). 

 

 :اخر بأسلوب المناقشة تكتب او

 الخلوية الحركيات تركيز معدالت قياس نتائج بينت
 والمرضى الجرب مرضى بين الكيميائية والجاذبات
 مستوى في ارتفاع  االخرى الجلدية باالمراض المصابين

 .الخلوية الحركيات تراكيز

 الذين ( 2004) واخرون Walton مع تتفق النتيجة هذه ان
 ان مع الخلوي الحركي مستوى في زيادة وجود  اوضحوا

 على المحافظة في مهم دور يؤدي الخلوي الحركي هذا
 الخاليا جذب في دوره من فضالا  الجلد في التوازن تنظيم

 تطوير في ودوره الجلدية االصابة مناطق الى المناعية
  و   Brand ؛ 2010, واخرون Shera  الجلدية الحساسية

Siraprsad ,2011 ؛ Brombacher ,2014 ). 

 : مثالً 



 وكذلك يطبق الحال في تفسير النتائج  ومناقشتها على الجداول والصور واالشكال البانية 

 اذ يتم ذكر النتيجة ومناقشتها مقارنة مع الدراسات التي سبقتها وهل هي مخالفة ام مطابقة 

 ثم يذكر دور تلك النتيجة ان وجدت ويالحظ ذكر المصادر بالطريقتين المتعارف عليها بالمتن

 (.نهاية المجلة, ضمن المجلة)  

 

 .وسيتم مناقشة العديد من االمثلة حول موضوع المناقشة

 

 

 لضوابط  التخضعهناك العديد من الفقرات اختيارية  -:                                             

 

 :وتستخدم في البحوث دائماً وحسب المجالت وسياساتها منها                                           

 الفقرات االخرى



اليه  ماتوصل( اي موضوع البحث ذاته)اليه الباحثين بشكل مختصر  ماتوصلاذ يذكر فيها بشكل نقاط 
 .الباحث خالل عمله 

 وسيتم التطرق الى عدد من النماذج لتسهيل الدراسة

 

 -:اما فقرة

 

 

 

 .  فهي تتم بشكل نقاط يذكر فيها الباحث اهم النقا التي يوصى بها التباعها في البحوث الالحقة

االستنتاجات  -1•

:conclusions   

  -:التوصيات•
Recommendations   



 يذكر فيها شكر الباحث لعدد من المساهمين في البحث  او هيئة او دائرة 

والفي بحوث تخرج  واالطاريحفي الرسائل  والتوجدتذكر هذه الفترة في البحوث المنشورة في المجالت 
 الدراسات االولية انما يكتفي الباحث هناك 

 او بحث التخرج  واالطاريحبالشكر والتقدير في بداية الرسائل 

 

 

 

يعتبر ترويج واعالن وهذا مخالف وانما يكتفي بذكر شكر  النهذكر نوع دواء او شركة او منتج معين  اليتم
 .والمساهمين والهيئات  لالشخاص

 

 

 

 

تتضمن المالحق جداول موسعه للقياسات مثالً والطرق التحليلية او استمارات المعلومات او االستبيان 
 في هذه الفقرة ترفقترفق (  كأستمارة)

 .توضع المالحق بعد المراجع او المصادر : مالحظة

 

الشكر والتقدير 

Aknowledgment  

 مالحظة

   Appendix:  المالحق



 



 



 -:في قسمي النتائج والمناقشة  الماخوذةما المالحظات / س

نتيجة واحدة بشكلين او اكثر من اشكال التدوين كأن تدون بشكل جدول مخطط  التدون -1•
 .بل تدون النتيجة بشكل واحد فقط . بياني معاً اذ المعنى مبرر له

نص النتائج  مافيمن االخطاء الشائعة ان يعيد الباحث تدوين ارقام مذكورة في جدول  -2•
 والمناقشة 

 .عند ذكر نتيجة معينة فعلى الباحث ان يذكر الظروف المحيطة بالتجربة -3•

 بأحدىعند مناقشة بحوث ومصادر اخرى في قسم المناقشة فالبد من االشارة اليها -4•
 الطرق 

 يشار للمصدر باالسم االخير لمؤلفه او المؤلف االول اذا كانوا مجموعة تليه سنة النشر  -أ•

 .يشار للمصدر برقمه التسلسلي المثبت في قائمة المصادر  -ب•

ثم ( بال اسم)اذا كان المصدر خالياً من اسم المؤلف فأن االشارة له تكون بوضع  -5•
 التاريخ او اسم المؤسسة 

دون ذكر ( قيد النشر)اذا كان المصدر بحث غير منشور لكنه مقبول للنشر فيشار له  -6•
 .السنة

الباحث ثم اتصاالت  بأسماذا كان المصدر مراسالت شخصية او اتصاالت فيشار له  -7•
 .شخصية 



 شكراً لحسن االصغاء


