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شروط الدراست الجيدة

ً
ً
 -1أن ًيىن مىضىـها مما يهم كعاـا مىاظبا مً اإلاجخمق ،ظىاء في الخاضش أم اإلاعخلبل.
 -2أن حفالج مشيلت أو ؼاهشة كاهىهُت لها أهمُتها مً وحهه الىؽش الفلمُت ،أو الخعبُلُت.
 -3أن جلىم ـلى مىهج ـلمي ظلُم.
ً
ً
 -4أن جشاعى فيها الىىاحي الفىُت والشيلُت ،وأن ًيىن ئخشاحها معابلا إلاا هى مخفاسف ـلُه ـلمُا ،وهما هى
مىضح في ألاكعام الخالُت مً هزا الذلُل.
 -5أن ًيىن ـىىان الذساظت حذًذ.

كىاعد وأسلىب الدراست
 البذ مً ظالمت كىاـذ اللمت وكىاـذ ؤلامالء. البذ للشظالت الفلمُت مً وضىح وحالء.الجمل:
 جىخب بطُالت كاهىهُت ظلُمت بأكل ألفاػ. أن جيىن ول حملت مىافلت إلاا كبلها وإلاا بفذها. الجمل اللطيرة ُجفضل الجمل العىٍلت بىحه ـام.
الاكخباس :ومً أهم ما ًجب أن ًلخفذ ئلُه الباخث وٍجب مشاـاة ما ًلي:
 -1الذكت في اخخُاس اإلاطادس التي ًخخاس منها بأن جيىن أضلُت ومإلفىها زلاة.
 -2أن ًضق ما ًلخبغ بين شىالث (ـلى أال ًضٍذ ـً ظخت أظعش).
 -3أن جيسجم اإلاادة اإلالخبعت مق ما كبلها وما بفذها.
ً -4جب أن ال جعغى هثرة الاكخباظاث ـلى شخطُت الياجب.
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صفحت الغالف:
جضم ضفدت المالف الفىاضش الخالُت:
في أعلى الصفحت يخم وطع شعار ألاواديميت على اليمين وشعار جامعت ألاكص ى على اليسار وبينهما عبارة "البرهامج
اإلاشترن بين جامعت ألاكص ى وأواديميت ؤلادارة والسياست للدراساث العليا برهامج "الخخصص"
ً
ً
 1- 2ـىىان الشظالت اإلالترح :وٍيىن مخخطشا ومفبرا ـً مضمىن الشظالت ،وٍبين فُه الباخث ظبُفت الذساظت ،مثاٌ
رلً( :دساظت جدلُلُت ملاسهت)( ،دساظت جدلُلُت)( ،دساظت جعبُلُت) ،... ،وأن ًيىن مترحم باللمت ؤلاهجليزًت.
 2-2اظم الباخث.
 3-2اظم اإلاششف (اإلاششفين) وأللابهم الفلمُت.
 4-2العىت التي أحيزث فُه الخعت (بالهجشي واإلاُالدي).
 5-2الذساظت ملذمت الظخىماٌ مخعلباث الخطىٌ ـلى دسحت اإلااحعخير في (الخخطظ).
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كائمت اإلاحخىياث
حشخمل كائمت اإلادخىٍاث ـلى ـىاوًٍ الفطىٌ ،والفىاوًٍ الشئِعت اإلاخفشـت ـنها ،زم الفىاوًٍ الفشـُت
(الهامشُت) ،وأمام ول منها سكم ضفدخه وجخضمً:
محخىياث الدراست
كائمت اإلاحخىياث ........................................................................................................
اإلالدمت ...................................................................................................................
 مىطىع الدراست....................................................................................................... مشيلت الدراست وحساؤالتها ................................................................................................... فرطياث الدراست "ئن وجدث" .............................................................................................– أهداف الدراست ..................................................................................................
– أهميت الدراست(النظريت ،الخطبيليت)....................................................................
– منهج الدراست ...................................................................................................
 هييليت الدراست وجخظمن عرض العناوين الرئيست في الدراست ( فصىل الدراست واإلاباحث فلط).الخاجمت /وجخظمن النخائج والخىصياث .......................................................................
 اإلاراجع............................................................................................................ . -اإلاالحم.......................................................................................................... .
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عنىان الدراست:

ً
ً
ٌشترط أن ًيىن ـىىان الشظالت اإلالترح واضخا ومدذدا ٌفبر ـً اإلادخىي الفام للذساظت بشيل ضشٍذ .وَشترط أن
ًخمخق ـىىان الذساظت بالخذازت وـذم الخىشاس( ،ـىىان البدث ـباسة بعُعت ظهلت واضخت مفطلت شاملت مدذدة
ً
إلاجاٌ البدث وظبُفخه ومخميراجه اإلاعخللت والخابفت وـىاضشه مجخمفت) .وٍجب أن ًيىن الفىىان مخخطشا ،هزلً
ـلى الباخث بفذ أن ًخخاس الفىىان أن ًخأهذ مً وحىد اإلاشاحق وجىافشها للذساظت الزي ظىف ًلىم بفملها ،وفي خاٌ
واهذ الذساظت مُذاهُت ـلُه الخطىٌ ـلى مىافلت ميان جعبُم الذساظت .وخُث ًلىم العالب بخدذًذ مىضىؿ
ً
دساظخه اهعالكا مً جخططه.
ملدمت:

جدخىي اإلالذمت ـلى الخلفُت الىؽشٍت للذساظت كُذ البدث( ،مضمىنها ـباسة ـً جمهُذ ًبذأ مً الفمىمُت بشيل ـام
وٍيخهي بالترهيز ـلى ـىىان الذساظت وبشيل جذسٍجي ،بهذف الىضىٌ ئلى جدذًذ مشيلت الذساظت) .مً اإلامىً أن جيىن
اإلالذمت مً ضفدت ئلى ضفدت وهطف ،وٍيىن مضمىنها مً اإلاشاحق التي اظخخذمها العالب في دساظخه ،بدُث ال
ًلل ـذد اإلاشاحق التي اظخخذمها العالب في اإلالذمت ـً مشحفين(ـشبُت وأحىبُت).
مشيلت الدراست:

ًفضل أن جبذأ اإلاشيلت التي جم جدذًذها للذساظت ـلى شيل جلذًم مخخطش بفلشة حشير لىحىد كطىس في اإلاإظعت أو
اإلايان الزي ًخخاسه العالب إلحشاء بدثه أو ـىذما هشٍذ الفدظ أو الخفشف ـلى وضق اإلاإظعت مىضىؿ البدث
وكذستها ـلى جدلُم أهذافها ـلى أن جيىن مىزله لبُان الىجاح أو اللطىس في كذسة اإلاإظعت ـلى جدلُم أهذافها،
(وهزا ما ٌعمى ؤلاخعاط بمشيلت الذساظت).وـادة ما ًيىن الخىزُم في هزه الفلشة مً جلاسٍش ألاداء في اإلاإظعت أو
مً واكق اإلالابالث التي ًجشيها الباخث مق ألافشاد اإلافىُين في اإلاإظعت ،أو مً هخائج دساظاث ظابلت للمىضىؿ هفعه.
وٍفضل أن جعشح اإلاشيلت ـلى شيل ظإاٌ سئِس ي ٌفىغ ـىىان البدث ،ـلى أن جخفشؿ مىه أظئلت فشـُت ،بدُث
ًخم جدىٍل فشضُاث الذساظت ـلى شيل أظئلت.
مثال على صياغت مشيلت الدراست:
جخمثل مشيلت الذساظت في ؤلاحابت ـً العإاٌ الشئِغ آلاحي( :ضُالت ـىىان الذساظت ـلى شيل ظإاٌ).
وٍىبثم ـً العإاٌ الشئِغ الدعاؤالث الفشـُت ،وجطاك اإلاشيلت البدثُت بفباساث واضخت ومدذدة حشير ئلى وحىد
خاحت لالظخلطاء الفلمي.
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أهداف الدراست:

ًجب أن حفىغ ألاهذاف مشيلت الذساظت وأظئلتها ،باإلضافت إلاا ًجب أن جخشج به الذساظت مً جىضُاث ،هما ًيبغي
أن جخىافش ششط هخابت الهذف مً خُث الذكت والىضىح وئمياهُت الخدلُم...
أهميت الدراست:

يخم صياغت أهميت الدراست هما يأحي:
ا
أوال -أهمُت هؽشٍت :وجخمثل في أهمُت الذساظت ،وأهمُت اإلاىضىؿ.
ا
زاهيا -أهمُت جعبُلُت :وجخمثل في هخائج الذساظت اإلاخىكفت خُث ظخفُذ فئت مفُىت في اجخار اللشاس (.مارا ظخفُذ هزه
الجهاث .....)3.......)2.......)1ئلخ) ومنهم للباخث هفعه ،للمإظعاث راث الفالكت ،اإلاجخمق ،والبدىر اإلاعخلبلُت.
منهج الدراست:

وهى اإلاىهج اإلاعخخذم في الذساظت
هييليت الدراست :جخظمن أهم مىىهاث فصىل ومباحث الدراست اإلالترحت (صفحت  -صفحخين)
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اإلاراجع:

هي كائمت جضم حمُق اإلاشاحق اإلاعدشهذ بها في اإلاتن مشجبت هجائُا خعب اظم اإلاإلف.
وجلعم ئلى:
أوال -اإلاشاحق الفشبُت:
 -1اإلافاحم اللمىٍت.
 -2الىخب الفامت.
 -3الىخب اإلاخخططت.
 -4الشظائل الفلمُت:
 .aسظائل الذهخىساه.
 .bسظائل اإلااحعخير.
 -5ألابدار الفلمُت.
 -6اإلالاالث.
 -7مجمىـت ألاخيام واإلابادئ اللضائُت.
 -8اإلابادئ وألاخيام اللضائُت.
 -9الذظاجير واللىاهين.
 -10اإلاىاكق ؤلالىتروهُت.
زاهيا  -اإلاشاحق ألاحىبُت:
 -1باللمت ؤلاهجليزًت.
 -2باللمت الفشوعُت.
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ئرشاداث عامت
ا
أوال  -وسائل الىخابت وهىعيت الىرق

 -1جىخب الذساظت بخغ هىؿ  simplified Arabicحجم  14للمتن ،وحجم  12للهامش.
ً -2فضل اظخخذام ظابفت ليزس ما أمىً رلً.
 -3جيسخ الشظالت ـلى وسق أبُض ملاط ( ) A4وٍيىن وصن الىسق مً  80ئلى  100حشام .
ا
زاهيا  -مىاصفاث النسخ

 -1جىخب الذساظت ـلى وحه واخذ فلغ.
ً -2ترن فشاك هامش ي مً وافت الجىاهب  2.5ظم
طريلت الاكخباس والخىزيم:
 .1الاكخباس:
 .aالاكخباط الخشفي:
 .iئرا وان الاكخباط في خذود ( )40ولمت أو أكل مً رلًً ،خم وضفه بين كىظين مللىبين " ،"...دون
ئخذار أي حمُير في جيعُم العباـت ،وٍىضق الخىزُم بفذ اللىط الثاوي مباششة.
 .iiئرا صاد الاكخباط ـً ( )40ولمتً ،خم وضفه بين كىظين مللىبين " ،"...وٍىخب في فلشة حذًذة
مىفشدة ،وٍيىن بخغ ( )14للمت الفشبُت ،وخغ )12( ،للمت ؤلاهجليزًت ،وٍضاد في هامشه 1ظم مً
الِعاس والُمين ،وٍىضق الخىزُم بفذ اللىط الثاوي مباششة.
 .iiiئرا وان الاكخباط الخشفي ـلى شيل حفذاد هلعي أو سكمي ،هبذأ مً ظعش حذًذ ،وهضق الاكخباط
بين كىظين مللىبين " ،"...بدُث ًيىن اللىط ألاوٌ كبل بذاًت الىلعت ألاولى ،واللىط الثاوي بفذ
نهاًت الىلعت ألاخيرة ،دون أن ومير في الهىامش أو حجم الخغ .وٍىضق الخىزُم بفذ اللىط الثاوي
مباششة.
 .bالاكخباط باإلافنى :ـىذ ئخذار حمُير في ضُالت الىظ ألاضليً ،جب اإلادافؽت ـلى الفىشة ألاظاظُت
للياجب ،وال هضق الاكخباط بين كىظين ،وٍخم ؤلاشاسة للخىزُم في نهاًت الفىشة اإلالخبعت.

||||| دليل ئعداد الدراساث اللاهىهيت

صفحت ركم ( ) 10

||||| جلدير مىكف (مسخلبل الاهخخاباث اإلاحليت

 .2كائمت اإلاراجع:
 جضاف حملت أظفل كائمت اإلاشاحق مق خفؾ ألاللاب للجمُق. جثبذ اإلاشاحق في نهاًت البدث ـلى الىدى الخالي:اظم اإلاإلف ،ـىىان الىخاب ،داس اليشش  ،العبفت ،ظىت اليشش ،سكم الطفدت.
مثاٌ :دً .ديى الجمل ،اللضاء الذظخىسي في مطش ،داس النهضت الفشبُت ،العبفت ألاولى2000 ،م ،ص...
ا
أوال :ول ما له مإلف ،مثل :الىخب والبحىر واإلاإجمراث
ًُىخب في زماهُت أبفاد ،وهىخفي باإلاخىفش منها فلغ ،دون جشن فشاك للبفذ لير اإلاخىفش .أما بخطىص ـالماث
التركُم ،فىفطل بين ول بفذًً بىلعت ( ،).وهفطل بين ميىهاث البفذ الىاخذ بفاضلت ( ،)،أما جاسٍخ
اليشش ،فىفطله ـما بفذه بىلعخين ( .):ورلً ـلى الىدى الخالي:
 .aالبفذ ألاوٌ ،بُاهاث اإلاإلفين:
 .iئرا وان اإلاإلفىن بين واخذ وزالزت ،هفطل بُنهم بدشف الفعف (و) ،بدُث هبذأ باظم الصخظ ،زم
باقي الاظم ،مثل[ :ـلي ،بذوان ،وهبُل ،العهلي ،و.]...
 .iiئرا واهىا أهثر مً زالزت ،هىخفي باألوٌ ،وهىخب بفذه ولمت (وآخشون).
 .bالبفذ الثاوي ،جاسٍخ اليشش:
ً
ًىخب جاسٍخ اليشش بين كىظين ،مخبىـا بىلعخين ،مثاٌ:)2011( :
 .cالبفذ الثالث ،الفىىان:
ًىخب الفىىان بلىن لامم ،مثاٌ[ :اكخصاد ئسرائيل على مشارف اللرن الىاحد العشرين]
 .dالبفذ الشابق ،بُاهاث العلعلت والعبفت:
ئرا وان اإلاشحق ًدبق ظلعلت هىخب اظم العلعلت وسكمها ،وئرا واهذ ظبفخه الثاهُت فأهثر ،هىخب
ّ ً
ميىها مً أهثر مً حضء هىخب ـذد ألاحضاء[ .ظلعلت هخب فلععُيُت،
ط ،زم سكم العبفت ،وئرا وان
سكم ( .)22ط 5 ،3أحضاء]
 .eالبفذ الخامغ ،بُاهاث الخبفُت إلاشحق أهثر ـمىمُت:
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ً
فطال مً هخاب/مىظىـت إلاإلف ّ
مدذد ،هىخبه بطُمت :في ،زم ـىىان الىخاب/اإلاىظىـت،
 .iئرا وان
زم ـذد أحضائه ،زم حضء الىخاب/اإلاىظىـت ،زم ضفداث الفطل ،مثاٌ[ :في الىمُت والىىـُت في
الاظتراجُجُت ؤلاظشائُلُت 2 ،حضء ،ج( ،1ص ص  111ـ ـ .])142
ً
 .iiئرا وان بدثا في مجلت ـلمُت هىخب بطُمت :اظم اإلاجلت جدخه خغ ،زم سكم الجضء/اإلاجلذ ،زم
الفذد ،زم ضفداث البدث ،مثاٌ[ :العُاظت الذولُت ،مجلذ  ،39ـذد ( ،157ص ص .])49 – 32
ً
 .iiiئرا وان بدثا في مإجمش/هذوةً/ىم دساس ي ،هىخبه بطُمت :في ،زم ـىىان اإلاإجمش/الىذوة/الُىم
الذساس ي ،زم مىـذ اوفلاده ،زم ـذد ألاحضاء ،زم الجضء الزي ضذس فُه ،زم سكم ضفداث البدث،
مثاٌ[ :في الىذوة الاظتراجُجُت :خشب أهخىبش بفذ ً 25
ـاما 5 – 3 ،أهخىبش  4 ،1998أحضاء ،ج ( ،4ص
ص .])98 – 83
 .fالبفذ العادط :بُاهاث الترحمت ،والخدلُم ،والخدشٍش:...،
هىخب ضفت ول شخظ كبل اظمه ،زم اظمه بعشٍلت ـادًت ،مثل[ :جشحمت :ظفُذ خعً سمضان ،جدشٍش :مدمذ
مدمىد أخمذ]... ،
 .gالبفذ العابق ،بُاهاث اليشش:
)

 .hألاخيام اللضائُت مثاٌ :مدىمت الىلض الفلععُيُت (لضة) ،العفً الجىائي سكم ( ) لعىت (
حلعت ( ) – لير ميشىس ،أو اظم اإلاشحق (مجمىـت أخيام اإلاىخب الفني).
 .iجاسٍخ اليششً ،ىخب هما وسد في البفذ الثاوي.
 .iiالىاشش ،وميان اليششً :ىخب اظم داس الىاشش ،زم فاضلت ،زم ميان اليشش ،مثاٌ[ :مشهض باخث

للذساظاث ،بيروث] ،وئرا وان هىان أهثر مً داس وشش ،هىخبها حمُفها مخخابفت ،مق ميان اليشش ليل
منها ،مثاٌ[ :مشهض باخث للذساظاث ،بيروث ،ومشهض الجضٍشة للذساظاث ،الذوخت ،و.]...
 .iiiئرا وان اإلاشحق سظالت حامفُت ،وعدبذٌ داس اليشش باظم الجامفت ،وميان اليشش باإلاذًىت/الذولت التي
جىحذ الجامفت فيها.
 .iالبفذ الثامً ،البفذ ؤلاضافي :وهى ٌشبه اإلاالخؽاث الخاضت.
ئرا وان اإلاشحق سظالت حامفُت ،أو جلشٍش ،أو ملابلت ،وما في خىمهاً ،ىخب في هزا اإلايان هىؿ اإلاشحق بين
كىظين ،مثل (سظالت ماحعخير لير ميشىسة)( ،أظشوخت دهخىساه لير ميشىسة)( ،جلشٍش)( ،دساظت) ،وئرا
وان اإلاشحق مً الاهترهذ وله مإلف ،هىخب في هزا اإلايان ـىىان الطفدت الشئِعت
( ،)http://www.moqatel.comوفي هزه الخالت ال هضق هلعت في نهاًت الععش.
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 .jمالحظاث:
ً
 .aئرا لم ًىحذ مإلف مدذد ،ووان اإلاشحق ضادسا ـً مإظعت ،حفامل اإلاإظعت مفاملت اإلاإلف،
جىخب هما هي دون كلب ،مثل( :الجامفت ؤلاظالمُت؛ )2011
ً
ً .bخم جشجِب اإلاشاحق أبجذًا ،وئرا وان هىان مإلف له أهثر مً مشحقً ،خم جشجِب مشاحفه بدعب
جاسٍخ وششها ،وئرا وششث في الخاسٍخ هفعه ًخم جشجُبها خعب الفىىان.
ا
زاهيا -مراجع ذاث طبيعت خاصت:
 .aالصحف :هىخب ـىىان الصخُفت ،وجاسٍخ وششها ،وـذدها ،وميان ضذوسها ،مثل[ :ألاًام.1996/8/4 .
ـذد  ،1254اللذط].
 .bصفحاث الاهترهذ :هىخب اظم اإلاىكق ،زم ـىىان الطفدت الشئِعُت وظاـت الذخىٌ ،مثل( :ملاجل في
الصخشاء ،)http://www.moqatel.com ،وال جضق هلعت في نهاًت الععش.
 .cالىزائم واإلاسدنداث ،وكراراث اإلاحاهم ،وما في حىمها :جىخب مفلىماتها واملت هما حاءث في لالف
الىزُلت ،أو ملذمتها ،مثاٌ[ :كشاس الجمفُت الفامت لألمم اإلاخدذة سكم ( ،)242الطادس بخاسٍخ 7
خضٍشانً/ىهُى 1967م]
 .dاإلالابلت :جىخب ـلى الشيل الخالي :اظم الصخظ ،زم ظىت اإلالابلت بين كىظين ،زم ( ،):زم ـباسة "ملابلت
أحشاها الباخث" ،زم ميان اإلالابلت ،زم جاسٍخ اإلالابلت ،مثاٌ[ :فشج المىٌ (" :)2011ملابلت أحشاها
الباخث" ،لضة2011/11/10 ،م] ،وئرا أحشاها شخظ آخش هُابت ـً الباخث هىخب" :ملابلت أحشاها ......
هُابت ـً الباخث"
 .3الخىزيم في الهامش:
 .aآلاياث اللرآهيت :بفذ نهاًت آلاًتً ،ىضق اظم العىسة وسكم آلاًت بين كىظين .مثاٌ( :ؤلاظشاء.)15 :
 .bألاحاديث النبىيت الشريفت :اظم الىخابً ،دبفه فشاك ،فشكم الجضء ،جدبفه ششظت مائلت ،فشكم
الطفدتً ،دبفه هلعخان ،زم سكم الخذًث ئن وحذ[ .صخُذ البخاسي .]234:53/1
 .cالىخب ،واإلاراجع ،والدورياث ،وما في حىمهاٌ :شاس لها بين كىظين في متن البدث ،بأن ًزهش اظم
الشهشة أو ـائلت اإلاإلفً ،دبق بفاضلت ،فخاسٍخ اليشش ،زم هلعخين ،فشكم الطفدت( .الشامي:2007 ،
.)57
 .dالشبىت العنىبىجيت (الاهترهذ)ً :ىضق اظم ـائلت الياجب ئن وحذ ،أو أوٌ ولمت في ـىىان اإلاىكق ،زم
فاضلت ،زم جاسٍخ وشش اإلالالت ،زم هلعخين ،زم ولمت "هذ" بين كىظين ،وبفذ ئلالق ألاكىاط جىضق سكم
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ً
خاشُت ظفلُت ًىخب فيها الـ ( )URLمخبىـا بخاسٍخ صٍاسة اإلاىكق :2010 ،al-islam( .هذ)(( )1الىابلس ي،
 :2005هذ)

()2

 .eالصحف :اظم الصخُفت ،زم جاسٍخ اليشش ،زم ( ،):زم ولمت :صخُت" ،مثاٌ[ :ألاًام:1997/5/1 ،
صخُفت].
 .fاإلالابلت :اظم ـائلت الصخظ ،زم جاسٍخ اإلالابلت ،زم ولمت "ملابلت" ،مثاٌ[ :اإلاماسي:2011/4/2 ،
ملابلت].
 .gالىزائم واإلاسدنداث وما في حىمها :هضق سكم الهىامش العفلُت مباششة بفذ الاكخباط ،وهىخب بُاهاث
الىزُلت في الهىامش ،مثاٌ.])3(...[ :



1

)( ) http://www.al-islam.com/content.aspx?pageid=1210&ContentID=752 (2014/11/24
2

)( ) http://www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?art=8742&id=1249&sid=1251&ssid=1311&sssid=1312 (.2014/11/25
3
) ( بشوجىوىٌ ئـادة الاهدشاس في مذًىت الخلُل بالضفت المشبُت بخاسٍخ  ،1997/1/15بين العلعت الفلععُيُت ،والاخخالٌ ؤلاظشائُلي.
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أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا
مركز غزة للدراسات واالستراتيجيات
فلععين  -لضة – شاسؿ حماٌ ـبذ الىاضش (الثالزُني) –
دواس الطىاـت – بىاًت سكم 2070/84
جلُفىن
+970 8 2821838
+970 8 2844470
فاهغ
+970 8 2861245
اإلاىكق ؤلالىترووي
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البرًذ ؤلالىترووي
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