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 التمهيد 
 

البحثّي ضمن استراتيجي   العمل  الذ  يندرج  التنمية  إن  ني  والمه  ة  اتي  ة  بح  ة.  َعِمَل خالله ه حصيلة  ذاتّي  ث 
، ومناقشتها أمام لجنة  ق منها ومعالجتها وصوًلا إلى النتائجات والتحق  ح اإلشكالي  الباحث على تحديد المفاهيم وطر  

ة  بطريقة برهاني  طرح وجهات النظر حولها تي ت  ة البحث اللة للماستر من إشكالي  نطلق الرسالة المكمِّ وت  ة.أكاديمي  
ا عن كلِّ وموضوعي   المسار العلمّي من خالل  ات الفرضي  ة  صح  من    حق قيتو وقائع  الم البحث  ة. يقدِّ حيادي    ة بعيدا

 ة. التطبيقي   الدراسةالدقيق و 
يرمي إلى تقديم مساعدة  و   ،في مسار الماستر في العلوم التربوّية  ينلمسج  الطالب اله هذا الدليل إلى  يتوج   

ع دراساتهم  همة لة وتطبيقي  نظري    األقسام اآلتية:  الدليل نتضم  ي و  .عند وض 
 

 ة مرافقة الطالبآلي   .1
 

وبعد  وبالتنسيق مع رئيس القسم ومصادقة المجلس البحثي،  ،  أستاذ مقرر "ورش العمل البحثية"عيِّن  ي  
ا  طالب أن يفيد  اللكّل طالب ماستر. ويستطيع  مشرفاا مرافقاا    ،الكلِّيةموافقة عميد   عم من المالحظات والد  أيضا

 سبقة. ألبحاث واألساتذة في مجال اًلختصاص بناءا على مواعيد م  ا  دير مختبرمالذي يوفِّره له 
 الرسالةدور المشرف على  -1-1

ظهر له ته. يجتمع به بشكٍل دوريٍّ وي  يرافق طالب الماستر طوال مسار عمله مع الحفاظ على استقاللي   -
 حرص على عمله. ة والرعاية والالمود  

دعماا غير مشروط على الصعيدين المنهجّي  له  ن  هو مرجع الطالب في مساره البحثّي. يؤمِّ المشرف   -
 م في عمله.تفيده للتقد  إلى المراجع التي  هه والمفهومّي ويوجِّ 

صول  ابع لجامعة القديس يوسف للحعلى المشرف إرسال ملف البحث إلى المجلس األخالقّي الت  ب  يتوج   -
 ة للطالب.على موافقة أخالقي  

رف ع وذلك قبل    ،دليلهذا الفي    الكلِّيةتتطابق مع المعايير التي وضعتها  الرسالة    المشرف من أن  ق  يتحق   -
 بشكل نهائّي، ويعطي موافقته الخطّية )التقرير( إليداعها.  الرسالة

 طالب الماستر دور -1-1
 .ماا روزنامة العمل الموضوعة مع المشرفحترِ ة في العمل ويثابر على إنجازه م  ي ن جدِّ يبيِّ  -
 دليل.الملتزماا بما جاء في  ةغويّ لال  والصياغة م عمالا نوعيًّا على مستوى الشكل والمضمون قدِّ ي -
 حترم مشرفه ويلتزم آداب السلوك معه.ي -
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ا بعدم اًلنتحال األدبي ويضعه ضمن مالحق الدراسة. )مرفق أ(  - قع تعهدا  يوِّ
 في جامعة القديس يوسف  المجلس األخالقي .2

  
الواردة ن العناصر  إلى المجلس األخالقّي لألبحاث في جامعة القديس يوسف يتضم  ملفاا موق عاا  يرفع المشرف  

في المرفق )ب(. مع التشديد على أن الطالب ًل يمكنه البدء بتطبيق الدراسة الميدانية قبل الحصول على موافقة 
  المجلس األخالقي.

 الرسالة الموجهة للمجلس األخالقي  -2-1
ا عن  ملخ   - قة بالموضوع، تسويغاا موجزاا  ة حول المعارف المتعلِّ المشروع يحتوي على معلومات عام  صا

 راسة وأهدافها. ن سبب اختيار الدِّ ع
 ع المعلوماترق جم  ط  مجتمع الدراسة، عينية الدراسة ومعايير اختيارها،  نوع الدراسة،  :  بعةة المت  منهجي  ال -

ترفع كل أداة على حدة في    ة به.مة الخاصًّ دة(، سير العمل والروزناعتمَ غة الم  بكاملها بالل  ق األدوات رفَ )ت  
 ملف منفصل، وتبدأ بتمهيد خاص )أنظر المرفق ج( 

 .من المشرف ااحترام المبادىء األخالقية موّقعا بد عه  ت -
 . سخة عن مشروع البحث ن -

 ةإستمارة الموافقة الحر   -2-2
 التالية: يتضم ن نموذج الموافقة الحر ة النقاط 

ركة في الدراسة،  عنوان الدراسة، أسماء األشخاص اّلذين يجرون الدراسة، هدف الدراسة، طرائق المشا -
 بشكٍل مجانيٍّ أو مقابل دف ع بدل النقل للمحّققين.يتم مع اإلشارة إن كان العمل 

اًلختيار ش - الدراسة: معايير  المشاركة في  اإلجابة(  روط  وص  )طرق  التي  ،  العوامل  الموافقة تحبِّ ف  ذ 
في  ف  ة التصر  م المعلومات، كيفي  ة فه  ، كيفي  ية المعلومات سرِّ حترام  إة للمشاركة في الدراسة،  الطوعي  

ة التعامل مع المبحوثين إذا كانت مشاركتهم تتطلب  وكيفي    رد غير قادر على الموافقة طوعاا.كان الفحال  
: ) موافقة األهل ه إلى األهل  مثالا  (. إلبالغهم بمشاركة أبنائهم وبأهداف البحث كتاب موج 

 .جراء الدراسةإلى موافقات الالزمة عال -
 

 مشروع الرسالة .3
إلى    10م مشروعه البحثّي )من  ل في وحدة "الرسالة" في مسار الماستر أن يقدِّ ب على كّل طالب مسج  يتوج  
ويعرض   .، بعد أن يكون قد وافق عليه المشرفالبحثّيةالعمل  كحّد أقصى( للمسؤول عن ورش    ةفحص  15

 .)جلسة مناقشة المشاريع( في إطار ملتقى التبادل العلميّ شفهياا مشروعه الطالب 
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 محتوى مشروع الرسالة -3-1

 مشروع البحث األقسام التالية: ن تضم  ي
 تالعنوان الموق   -
 تحتوي على النقاط التالية: مقدمة  -

 تحديد الموضوع  •
 ة اإلشكالي  حول سؤال البحث و الواقع الراهن  •
 هدف البحث   •
 سؤال البحث الرئيس واألسئلة البحثية المتفرعة منه  •

 المفهومي/ محاور اإلطار النظرّي المرجعيّ  -
 أو األهداف /ةي  ات المبدئ ضي  الفر      -
 )بصيغتها األولية(  اتهني  ة البحث وتق  منهجي   -
 )أنظر المرفق د(   (النسخة السابعة)  APAمعايير بة تبعاا لًلئحة المراجع مرت   -
 للرسالة ليط األو  المخط   -
 روزنامة العمل - 

 مشروع الرسالة  مناقشة -3-2
المجلس  الفصل الثالث في إطار ملتقى التبادل وبحضور رئيس  في نهاية    الرسالةيناقش الطالب مشروع   -

 .العلمي ورئيس القسم )حضور المشرف اختياري(
 . 20ضع عليه عالمة من  وي الرسالةق المشرف من صالحي ة مشروع يتحق   -
في نهاية العرض الشفهي يضع أستاذ مقرر الورش البحثية عالمة من عشرين على المشروع، وتحتسب   -

ًل إ وًل تعطى للطالب     ي المشرف والمسؤول عن الورش البحثية نتيجة متوسط عالمتَ العالمة النهائية  
 على الموافقة.  هوحصول لى اللجنة اًلخالقيةإرساله الملف إبعد 

الطالب في ملتقى التبادل، ي عد ملف المجلس األخالقي، الذي يصادق عليه المشرف ويرفعه بعد نجاح   -
 إلى ممثل المجلس في الكلية من خالل مدير مختبر األبحاث التربوية. 

 يرفع الطالب رسالته من خالل رئيس القسم ويزود المشرف بنسخة منها.  -

  )نموذج(  ة الرسالة. هيكلي4
 

 ة أقسام: ن ست  صفحة )من دون المراجع والمالحق( وتتضم   100إلى  80 ىالرسالة من حوالف تتأل  
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ترقيم، ومدرجة حسب الترتيب الذي يراه الطالب دون  )تتضمن العناوين اآلتية من   واالشكالية  المقّدمة   -4-1
  والمشرف على الرسالة مناسباا(:

 تقييم الظاهرة المدروسةتحليل نتائج دراسات في موضوع نفسه،  عرض الموضوع: المالحظات الميدانية،   -
 تبرير اختيار الموضوع: الفائدة العلمية، األهمية والباعث على اًلختيار  -
 إشكالية البحث  -
 دف البحث ه -
 س واألسئلة البحثية المتفرعة منه ؤال البحث الرئيس -
 بعة المت  ة بذة عن المنهجي  ن -
 دود البحثح -
 .وفصولها قسام الرسالةأض ر  ع -

 المفهومي  /اإلطار النظرّي المرجعيّ  -4-2
 .، وتوليفهاةقة باإلشكالي  المتعلِّ و/ أو المفاهيم ات تحديد مختلف النظري   -
 ات واألبحاث األخرى. مقاربة البحث مع النظري -
 .والدراسات  باإلستناد إلى اإلطار النظريّ ات و/أو األهداف البحثّية ضي  الفر  استخراج  -

 ة البحث منهجي   -4-3
 . (...ية، مزدوجةة، كمِّ وتسويغهما )نوعي   والتصميمدة المعتمَ المقاربة تحديد  -
 خطوات الدراسة الميدانية واًلجراءات التي تجيب على اًلشكالية  -
 جتمع الدراسة: تقنيات اختيار العينية.م -
 .للمتغيرات التعريفات اإلجرائية  -
ع البيانات وتق   -  . يةخالقاأل والمعايير ، بعة لتحليل البيانات اإلجراءات المت  ، و اتها وأدواتهاني  طرائق جم 

 النتائجعْرض  -4-4
ض  -  ة والجداول.  ة، الرسوم البياني  عد  ل إليها البحث: الشبكات الم  تي توص  النتائج العر 
 ة. شكالي  اًل ج ورب طها مع توليف النتائ  -

 النتائج  مناقشةو  تحليل -4-5
 تحليل النتائج الم ستخَلصة.  -
 . مقارنتها بنتائج أبحاث أخرى في المجال عينهو ختارة ات الم  شة النتائج باإلستناد إلى النظريمناق -
ض العالقة القائمة بينها  لَ نطَ األسئلة البحثية الم  اإلجابة عن  ات أو  ضي  الفر  صحة  ق من  التحق   - ق منها وعر 

 البحث. وحدود 
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 لخاتمة ا -6-4

ل إليها   -   نطالقاا من اإلشكالّية حّتى المناقشة مع تسليط الضوء إالعمل  عرض أبرز النتائج التي توص 
 على النقاط المهّمة واألساسّية.

 ح آفاق جديدة.اًلقتراحات وفت   -
 ومناقشتها  تسليم الرسالة .5

  
 . ت السرقة األدبيةتَ ثب  ت رَفض في حال و من قبل رئيس القسم، كشف اًلنتحال تخضع لبرنامج  الرسالة إيداعقبل 

 أعضاء الّلجنة تسمية تسليم المستند و  -5-1
ة، من أجل طلب تشكيل  إلى الكلِّية، مرفقة بنسخة الكتروني  الرسالة  ة عن  ائي  نسخة ورقية نه الطالب  م  سلِّ ي -

 لجنة للمناقشة واإلعالن عن تاريخها. 
في    رئيس القسمويرفعه إلى  حولها  بعد أن يضع المشرف تقريراا خطيًّا  الرسالة  ت رفع النسخة النهائية من   -

يتم إيداع الرسالة قبل شهر كانون الثاني من الفصل األول،    قابلة للمناقشة.الرسالة    يؤّكد فيه أن    الكلِّية
م الرسالة في    وقبل شهر حزيران من الفصل الثاني.  المهل ي طلب من الطالب تسليمها  هذه  وإذا لم تقد 

ل من الفصل الجامعّي الت الي  .في مهلٍة نهائّيٍة ًل تتعد ى الشهر األو 
"الورش   - المجلس يقترح أستاذ مقرر  بعد مصادقة  المناقشة  بالتنسيق مع رئيس القسم، لجنة  البحثية" 

وواجباتهم   المناقشة  بمجريات  الصلة  ذوي  واألشخاص  اللجنة  أعضاء  القسم  رئيس  ويضع  البحثي. 
 بالتنسيق مع رئيس اللجنة. 

 ت حدد مهلة القراءة بثالثة إلى أربعة أسابيع.  -
 خذ الطالب علماا بها ويعمل على معالجتها. على الرسالة بأ ضع القارئ مالحظات عندما ي -
يترأس رئيس اللجنة الجلسة ويوزِّع الكالم على عضَوي اللجنة. ويضع خالل شهر من تاريخ المناقشة   -

صفحات حول سي ر المناقشة والتوصيات الم قترحة من اللجنة )ملخ ص عن تقريَري   4إلى    3تقريراا من  
د فيه وي علِّل العالمة والدرجة اللتين حصل عليهما    المشرف والقارئ باإلضافة إلى تقريره النهائّي(، ي حدِّ

 .الطالب. ي رفع هذا التقرير إلى رئيس القسم
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 مناقشة الرسالة  -5-2
ا م    :الكلِّيةإلى إدارة  م الطالب  ، يسلِّ الرسالةمناقشة  بعد   - ا  قرصا   15)ص  الرسالة وملخ  يحتوي على  دمجا

والكلمات المفاتيح باللغات العربّية واإلنكليزّية  ،  العربية ولغة أخرى )اإلنكليزّية أو الفرنسّية(غة  باللسطراا(  
 . Power point  ض الوعر   ،والفرنسّية

إلى مكتبة    20من    16ت رفع األقراص المدمجة التي تحتوي على رسائل نال أصحابها عالمة أكثر من   -
 نهاية كل فصل.الجامعة من خالل رئيس القسم وذلك في 

في حال تأخر الطالب في إعداد رسالته يتابع رئيس القسم الموضوع من الناحية اإلدارية، أما المتابعة   -
 العلمية فيتوًلها أستاذ "الورش البحثية" لتحقيق اًلستمرارية التربوية.   

 .(ه)أنظر المرفق ب على الطالب تعبئة استمارة "شمعة" قبل موعد المناقشة توج  ي -
المناقشة  وتكون  .  الكلِّيةإلى إدارة    الرسالةى الشهرين بعد تسليم  د تاريخ المناقشة في مهلة ًل تتعد  حد  ي   -

 اإلعالن عنها قبل أسبوع من موعدها.  ة ويتم  عام  
 : اآللية اآلتية ر المناقشةسي  يتبع 

 يفتتح رئيس اللجنة الجلسة.  -
 .(أحد  ة منقاطعمدون ) Power Pointض دقيقة مع عر   20خالل يعرض الطالب عمله البحثّي  -
 أجوبة(. –مع طر ح أسئلة على الطالب ومناقشته )أسئلة   ( دقيقة 15)مداخلة المشرف  -
 أجوبة(. –ح أسئلة على الطالب ومناقشته )أسئلة  مع طر    (دقيقة 15) القارىءمداخلة  -
،  . يعطي المشرف رأيه  عمل البحثيّ العرض واليم  تنسحب الّلجنة لتقي - ويكتفي بهذه المداخلة لكي ًل  أو ًلا

 ل الوحيد بإدارة التقييم مستخدماا حكمته. رئيس اللجنة هو الموك ر على سير التقييم. إن  يؤثِّ 
رئيس القسم  إلى  يرفعه رئيس اللجنة  سالذي  جنة التوقيع على محضر الجلسة  لب على أعضاء ال  يتوج   -

 ًلحقاا. عليه طلع العميد ي  بدوره اّلذي و وإلى رئيس القسم اإلداري 
 عطى إحدى الدرجات اآلتية: ت  بنتيجة المناقشة  -

 وما فوق  20/  18 ممتاز مع تهنئة الّلجنة  ًل يحتاج المستند ألّي تعديل وهو قابل للنشر 
 17/20 ممتاز  وهو قابل للنشرإلى تعديالت صغيرة  يحتاج المستند  

ا  رهقبل نش   جزئيةيحتاج المستند إلى تعديالٍت   16/20 جّيد جدًّ
 20/ 15- 14 جّيد ره يحتاج المستند إلى تعديالت كثيرة قبل نش  
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إلى لة  المعد    الرسالةب على الطالب تسليم نسختين عن  يتوج  خالل المناقشة،  إذا طلبت اللجنة تعديالت   -
من تاريخ    أشهر  3ا إلى  يوما   15مهلة تتراوح من  خالل  )واحدة ورقّية وأخرى إلكترونّية(    الكلِّيةإدارة  

 .المناقشة
 نْشر الرسالة  -5-3

ر الرسالة، ويفترض هذا النشر احترام الشروط التالية:   ،وبشكل استثنائي ،يمكن للجنة المناقشة أن توصي   بنش 
 ذ بمالحظات أعضاء لجنة المناقشة. األخ -
"إن   - المنشور:  المستند  على  يلي  ما  الحقل   كتابة  ]تحديد  في  ماستر  رسالة  موضوع  هو  العمل  هذا 

 تاريخ ]اليوم، الشهر، السنة[. إن  ، الجامعة[ في  الكلِّيةت مناقشته في ]تحديد المعهد،  صّي[، تم  التخص  
 ف".ة الواردة في هذا العمل ًل تلزم إًل المؤلِّ اآلراء الشخصي  

 عن العمل بعد طباعته.  اسخا ن   الكلِّيةتسليم إدارة  -
 عدم احترام هذه الشروط يعرِّض الطالب لمالحقة قانونّية.  إن   -

 
 معايير إعداد المستند  .6

 معايير التقديم  -6-1
 ،فقطها  ل منب على الوجه األو  ي كتَ ، و A4ورقة بيضاء، قياس  -
 .Simplified Arabic، من نوع 14حجم الخط في المتن  -
 بين السطور ضمن الفقرة.   1.15وفاصل  ة، الفقراّت.بين العناوين الرئيسة والفرعي    1.5إعتماد فاصل   -
 ك فراغ صغير.فقرة بتر   تبدأ كل   -
 الشروحات اإلضافية على النص فقط. الحواشي )في أسفل الصفحة( ت كتب في  -
 (. سم 2.5(، واألعلى واألسفل )سم 2األيسر )و ، (سم 3)الجانبي األيمن هامش الحجم يكون  -
 ك صفحة بيضاء.( على صفحة جديدة من دون تر  ... مة، الفصول، الخاتمة، المرفقات قسم )المقدِّ   يبدأ كل   -
 APA.ة حسب نظام العناوين الرئيسة والفرعي  ت رق م  -
م الصفحات األخرى من المقدمة حتى قائمة المصادر باألرقام  م أبجدياا، وت رق  ة ت رق  الصفحات اًلستهاللي   -

 التي تتضم ن جداول ورسوماا وأشكاًلا وصوراا فقط.  تلكًل و  صفحة العنوانوًل ترق م  ..(.3- 2-1) الهندية
 )عدد األوراق(.  بدءاا من الصفحة األولى حتى النهاية الرسالةسب عدد صفحات تي ح -
ل: ب عناوين الفقرات والفصول ت كتَ  -  ( وفي وسط الصفحة.  16 باللون الداكن )خط( 1)المستوى األو 
ل السطر1-1: الثاني)المستوى ة ت كتب العناوين الفرعي   -  (. 14  باللون الداكن )خط ( في أو 
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ل السطر على مسافة  1- 1-1  :ة )المستوى الثالث، الرابع والخامست كتب العناوين الفرعي   -   1.25( في أو 
 )أنظر المرفق و( (، وتنتهي بنقطة )اختياري(.14 باللون الداكن )خط

.  14  رقم الصفحة بخط  :ومن اليسار  ،الرسالةعنوان    : اليمينمن    (Header) صفحة    كل  أعلى  ن  يتضم   -
 . 14 ة والجامعة بخطمختصر للكلي  اإلسم ال :ني اليم من ن تضم  يف (Footer)ا أسفل الصفحة أم  

 الجداول والرسوم البيانّية والخرائط وائحل -6-2
المحتويات    ت سبعد فهر وتوضع    والخرائط...الجداول والصور والرسومات البيانية  ة بخاص    لوائح   عد  ت   -

  ة بها. ت عنون صفحة كل  يمكن أن ت جمع الرموز والمختصرات في جداول خاص  . و ةعلى صفحاٍت مستقل  
 ًلئحة تبعاا مضمونها.

ن   - ا  أم    ،عنوان الرسم تحته، ويوضع  ةعناوين الجداول والرسومات والخرائط بأحرف عادي  في النص: تدو 
 . )انظر المرفق ز( الجدول فيأتي فوقه عنوان

قتباسات من المراجع اّلذي اّطلع عليها الباحث أثناء إنجازه العمل البحثّي. يتّم  ت ستخَرج اًل  :اإلقتباسات  -6-3
مع اسم   شولتينفي الّنّص إن لم يتخط  الثالثة أسطر كحدِّ أقصى ويوضع بين الحرفي قتباس إدراج اًل

 مثال: ،ورقم الصفحة المؤلف والتاريخ
ل الجامعات إلى مراكز أبحاث، "أن تغييراا جذرياا على مستوى اختيار الموضوعات  2014وبحسب الحارثي ) (، فإن من شروط تحو 

 (.50الموضوعات على صلة مباشرة بالبيئة المحيطة" )ص يجب أن يحصل بحيث تكون هذه 
أو: "أن تغييراا جذرياا على مستوى اختيار الموضوعات يجب أن يحصل بحيث تكون هذه الموضوعات على صلة مباشرة بالبيئة 

 (. 50، ص  2014المحيطة"، )الحارثي، 
ا عنه  أ   فواصل عادّية بين السطور ومن دون مع    خمس فراغات ّما اإلقتباسات الطويلة فتدّون خارج الّنّص بعيدا

 . شولتين
  المرفقأنظر  )  وتحل مكانه صفحة العنوان  .إعداد غالف خلفّي أمر غير إلزاميّ   إن  :  الغالف الخلفيّ  -6-4

 .(ح
 بعد صفحة العنوان:يرد  -6-5

 ة غة العربي  عنوان العمل بالل -
 كلمة(  250ة )غة العربي  ص باللالملخ   -
 كلمات(  5ة )العربي  غة الكلمات المفاتيح بالل -
 غة أجنبية )حسب لغة الطالب الثانية(العنوان بل -
 كلمة(  250غة أجنبية )حسب لغة الطالب الثانية( ) ص بلالملخ   -
 كلمات( 5الكلمات المفاتيح بلغة أجنبية )حسب لغة الطالب الثانية( ) -

 
 الخطوات األساسية في إعداد رسالة ماستر في العلوم التربوية  -7
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 الخطوات األساسية في إعداد رسالة ماستر في العلوم التربوية 

 :الخطوات اآلتية تلخص مراحل إعداد رسالة الماستر

 أرصدة(. 4يختار الطالب موضوعه في إطار الوحدة الدراسية "ورش العمل البحثية" )  -1
برئاسة العميد في األسبوع  يتم التحقق من المواضيع واختيار المشرفين خالل اجتماع المجلس البحثي   -2

 الثالث من الفصل الدراسي الثالث.
ا بتوزيع المشرفين    مقررر أستاذ  يحضِّ  -3 "ورش العمل البحثية"، وبالتعاون مع رئيس قسم الماستر، اقتراحا

 تم المصادقة عليه من قبل المجلس البحثي. توفق تخصصاتهم وعناوين المواضيع، و 
ر ملتقى التبادل في نهاية الفصل الثالث، بحضور رئيس المجلس  تجري مناقشة مشروع الرسالة في إطا -4

 ن يرغب من المشرفين. العلمي ورئيس قسم الماستر ومَ 
ر الطالب الملف الخاص بالمجلس األخالقي بعد نجاحه في ملتقى التبادل، يتحقق المشرف من  يحضِّ  -5

مدير مختبر األبحاث    عليهويصادق الملف ويرسله إلى ممثل الكلية في اجتماعات المجلس األخالقي  
 . المرفق )ب( و )ج(()أنظر 

 يرفع الطالب رسالته بعد إنجازها إلى رئيس قسم الماستر والمشرف معاا.  -6
 يضع رئيس قسم الماستر الرسالة على برنامج كشف اًلنتحال.  -7
قبل   -8 يرفع رسالته  أن  التخرج  المشاركة في حفل  يود  الذي  الطالب  السنة    15يتوجب على  أيار من 

حزيران فيمكنهم المناقشة حتى    15جارية. أما الطالب الذين يرفعون رسائلهم بعد هذا التاريخ وقبل  ال
 تموز كحد أقصى ولكنهم ًل يشاركون في حفل التخرج في السنة نفسها.   15

"ورش العمل البحثية" بالتعاون مع رئيس القسم،    مقرريتم تعيين لجنة المناقشة بناءا على اقتراح أستاذ   -9
دقة المجلس البحثي، ويتم إبالغ أعضاء اللجنة والمعنيين بتفاصيل المناقشة واًلجراءات المطلوبة ومصا

 بالتنسيق مع رئيس اللجنة. 
 تتحدد مهلة قراءة الرسالة بثالثة إلى أربعة أسابيع.    -10
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البريد األلكتروني وذلك قبل  -11 المناقشة علنية، ويتم اإلعالن عنها عبر ملصق ومن خالل  تكون 
 أسبوع على األقل من موعدها.

ا مد  -12 ا بلغة الرسالة  ميرفع الطالب بعد المناقشة إلى إدارة الكلية قرصا ا يحتوي على الرسالة، وملخصا جا
ا من    15كل منهما من    ،وبلغة أجنبية ض عر  باإلضافة إلى  صفحات،    5إلى    4سطراا، وملخصا

 شرائح المداخلة خالل المناقشة.
المكتبة، في نهاية كل فصل، األقراص المدمجة التي تحتوي على الرسائل يرفع رئيس القسم إلى   -13

 وما فوق. 20من   16التي نال أصحابها عالمة  
تبقى من  فالمادة العلمية  الطالب المتأخرين في إعداد رسائلهم، أما  أوضاع  يتابع رئيس القسم إدارياا   -14

 . بويةلضمان اًلستمرارية التر  أستاذ مقرر ورش العمل البحثيةمهام 
م الطالب في نهاية الفصل الرابع إدارة الكلية تقريراا حول مسار التقدم في الرسالة ليصار إلى  يسلِّ  -15

 .رفق ط(إعادة تسجيله )أنظر م
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 أالمرفق 
 د بعدم اإلنتحال الفكريّ تعه  

 
من   ،ا أو إلكترونيًّاالجزئي للمستندات المنشورة ورقيا ي أو  اإلقتباس الكلِّ   أنا الموّقع/ة أدناه ............................ أدرك أن  

ر المصدر زمة من أجل إعادة  ني قد حصلت على الموافقة الال  ح بأن  فين. بناءا عليه، أصرِّ ل إنتحاًلا فكريًّا لحقوق المؤلِّ يشكِّ   ، دون ذك 
 المراجع اّلتي استندت  ة  كاف  ر  د بذك  نشورة، وأتعه  ستخرجة من أعمال مة والجداول الم  استخدام الصور، المقتطفات، الرسوم البياني  

 إليها من أجل إعداد هذه الرسالة. 
 

 التوقيع:التاريخ و 
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 المرفق ب 
 المجلس األخالقي مكونات ملف 

 ,Honorable Père Michel SCHEUERرسالة بالفرنسية موقعة من المشرف وموجهة إلى األب ميشال شوير ) -1
estimé Jésuite ،) :تبين باختصار 

البحث   المعتمدة    –الفرضيات    –التساؤًلت    –اإلشكالية    -هدف  والتقنيات  والعينية    –المنهجية  الدراسة   –مجتمع 
 أخالقيات البحث. وترفق بها: 

الباحث  - التمهيدات المعايير األخالقية وطرق اإلجابة وعناوين  أدوات الدراسة )كل أداة على حدة(: تتضمن 
 )أنظر المالحق(.والمشرف 

 الموافقات الالزمة:  -
موافقة الجهة المعنية في وزارة التربية إذا كانت الدراسة ستطبق في المدارس الرسمية. وموافقة المدراء  •

 على إجراء الدراسة في مدارسهم. 
 . )انظر المرفق ط(  موافقات إدارات المدارس إذا كانت الدراسة ستطبق في المدارس الخاصة •

 نسخة عن المشروع األساسي للرسالة أو األطروحة.  -2
 على العنوان اآلتي:  البروفسورة إيفيت غريبي رفع الملف إلى مديرة مختبر األبحاث في الكلية   -3

yvette.gharib@usj.edu.lb 

 مالحظة:

(، وًل داعي ألخذ  3مقابلة )أنظر الملحق رقم  في حال المقابلة يجب أن يشير التمهيد بوضوح إلى موافقة المبحوث على إجراء ال
 توقيعه بالموافقة. 
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 (: تمهيدات أدوات الدراسةجالمرفق ) 

 نموذج تمهيد استبيان

ه إلى .....   االستبيان الموج 

 الموضوع:............. 

 حضرة/ عزيزي ....../ة ،

 تحّية طّيبة، 

بإشراف أنا   يوسف،  القديس  ........................بجامعة  كلية  في  )الشهادة(  طالب   ..........................
 الدكتور/ة............................... )البريد األلكتروني، الهاتف(.

..................... وقد نال هذا  أدعوكم للمشاركة في مشروع بحثي بعنوان .............................. ويتطلب إجراء ....
 المشروع موافقة المجلس األخالقي في الجامعة. 

إن مشاركتكم في هذه الدراسة اًلستقصائية هي إختيارية، ومن خالل هذه المشاركة تقدمون لي خدمة عظيمة ستسمح لي بمعرفة  و 
هويتكم، ومضمون إجاباتكم سيتم التعامل معها في سرية صارمة.  المزيد عن )الموضوع(. هذا اًلستبيان يحترم عدم الكشف عن  

 .ولكم كل الحرية في عدم اإلجابة على أي من هذه األسئلة

ماا على الوقت الذي تخصصونه للمشاركة  شكراا مقد 

 الباحث:

 الهاتف:

 العنوان األلكتروني 
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 تابع المرفق )ج(: نموذج تمهيد استبيان أونالين 

 

ه إلى ..... االستبيان   الموج 

 الموضوع:............. 

 حضرة/ عزيزي ....../ة ،

 تحّية طّيبة، 

أنا ....... طالب )الشهادة( في كلية .........بجامعة القديس يوسف، بإشراف الدكتور/ة.................. )البريد األلكتروني، 
 الهاتف(.

....... ويتطلب إجراء ........... وقد نال هذا المشروع موافقة المجلس  أدعوكم للمشاركة في مشروع بحثي بعنوان .............
 األخالقي في الجامعة. 

إن مشاركتكم في هذه الدراسة اًلستقصائية هي إختيارية، ومن خالل هذه المشاركة تقدمون لي خدمة عظيمة ستسمح لي بمعرفة  و 
يتكم، ومضمون إجاباتكم سيتم التعامل معها في سرية صارمة.  المزيد عن )الموضوع(. هذا اًلستبيان يحترم عدم الكشف عن هو 

 .ولكم كل الحرية في عدم اإلجابة على أي من هذه األسئلة

ماا على الوقت الذي تخصصونه للمشاركة  شكراا مقد 

وإًل، يمكنك النقر    .اًلستبيانإذا كنت توافق على المشاركة في هذه الدراسة، يمكنك النقر على مربع "أنا أوافق" أدناه لتنتقل إلى  
 .على "أنا ًل أوافق" وسوف تعود إلى الصفحة الرئيسية

 الباحث:

 الهاتف:

 العنوان األلكتروني 
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 وذج تمهيد استبيان عبر الهاتف نم تابع المرفق )ج(: 

 

 الموضوع:............. 

 أسعدت أوقاتاا سيدتي/ سيدي 

.........بجامعة القديس يوسف، بإشراف الدكتور/ة.................. )البريد األلكتروني، أنا ....... طالب )الشهادة( في كلية  
 الهاتف(.

أدعوكم للمشاركة في مشروع بحثي بعنوان .................... ويتطلب إجراء ........... وقد نال هذا المشروع موافقة المجلس  
 األخالقي في الجامعة. 

الدراسة اًلستقصائية هي إختيارية، ومن خالل هذه المشاركة تقدمون لي خدمة عظيمة ستسمح لي بمعرفة  إن مشاركتكم في هذه  و 
 المزيد عن )الموضوع.....................(. 

هذا اًلستبيان يحترم عدم الكشف عن هويتكم، ومضمون إجاباتكم سيتم التعامل معها في سرية صارمة. ولكم كل الحرية في عدم  
 .ى أي من هذه األسئلة اإلجابة عل

ماا على الوقت الذي تخصصونه للمشاركة  شكراا مقد 

 إذا كنتم توافقون على المشاركة في الدراسة فبإمكانكم اإلجابة اآلن على أسئلتي.

 وإذا كنتم ًل ترغبون بذلك فيمكنكم بكل سهولة إنهاء هذه المحادثة. 
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 نموذج تمهيد مقابلة تابع المرفق )ج(: 

 أوقاتااأسعدت 

في   يوسف  القديس  جامعة  في  التربوية  العلوم  كلية  ......................في  طالب/ة  وأنا   ......................... اسمي 
 .، بإشراف د........... )بريد إلكتروني: .............. هاتف: ...........( (USJ)بيروت

 ........... ويتضمن إجراء مقابالت مع ................. بعنوان:أدعوكم للمشاركة في مشروع بحثي 

 .تمت الموافقة على هذه الدراسة من قبل المجلس األخالقي في الجامعة

إن مشاركتكم في هذه المقابلة طوعية تماماا وجميع األسئلة اختيارية، ومن خالل المشاركة في هذه الدراسة، فإنكم تقدمون مساعدة  
 ............... كبيرة ستسمح لنا بمعرفة المزيد عن

 هذه المقابلة ًل تشير إلى هويتكم وسيتم التعامل مع إجاباتكم بسرية تامة.

 لديكم الحرية الكاملة في اإلجابة على أحد أو ًل شيء من هذه األسئلة

 وشكراا لكم مقدماا على وقتكم.

ا كنتم ًل توافقون فيمكنكم إبكل سهولة نهاء هذه إذا وافقتم على المشاركة في هذه المقابلة، يمكنكم اإلجابة على أسئلتي اآلن. وإذ
 المحادثة. 
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 المرفق د 

 ، النسخة السابعة( APA) ميركية لعلم النفسلتي وضعتها الجمعية األحسب معايير النشر ا مراجعقائمة ال
 

 التدوين طريقة  نوع المرجع
 )العدد(، الصفحات. اسم الدورية، الجزء  المؤلف. )التاريخ(. عنوان المقالة.   مقالة

)العدد(، الصفحات. اسم الدورية، الجزء  المؤلف. )التاريخ(. عنوان المقالة.   مقالة من موقع الكتروني )بدون حقوق النشر( 
 استرجعت من موقع:.... 

النشر(  حق  )مع  الكتروني  موقع  من  مقالة 
 الحق إذا كان متوافًرا.ونبرز 

)العدد(، الصفحات. اسم الدورية، الجزء  المؤلف. )التاريخ(. عنوان المقالة.  
 doi: 10.1037/a0013790  أو:

http://dx.doi.org/10.1037/a0013790 
 )الطبعة(. مكان النشر: الناشر.  عنوان الكتابالمؤلف. )التاريخ(.  كتاب 

)التاريخ(.   كتاب الكتروني الكتابالمؤلف.  است    عنوان  موقع )الطبعة(.  من  أو    ...،رجع 
 .(DOI)ترخيص النشر

 عنوان الكتاب ،  الكتاب  ر مؤلف الفصل. )التاريخ(. عنوان الفصل. في محرِّ  فصل من كتاب
 )الطبعة، الجزء، الصفحات(. مكان النشر: الناشر. 

 عنوان الكتاب ،  الكتاب  مؤلف الفصل. )التاريخ(. عنوان الفصل. في محرر  فصل من كتاب ألكتروني
 . أو رخصة النشر...)الطبعة، الجزء، الصفحات(. استرجع من موقع

 ، الصفحات.اسم الدورية. عنوان المقال  المؤلف. )السنة، اليوم الشهر(. مقال في جريدة يومية
، استرجع من اسم الدوريةعنوان المقال.    المؤلف. )السنة، اليوم الشهر(. مقال في جريدة يومية ألكترونية

 ...موقع
 . مكان النشر: الناشر. عنوان الفصلالمؤلف. )التاريخ(. في ... )محرر(،   موسوعة ورقية 

 .... استرجع من موقععنوان الفصلالمؤلف. )التاريخ(.  موسوعة ألكترونية 
 المكان.الكلية، الجامعة،  )رسالة ماجستير(،العنوان المؤلف. )التاريخ(.  رسالة أو أطروحة ورقية 

)التاريخ(.   رسالة أو أطروحة على األنترنت  الجامعةالعنوان  المؤلف.  ماجستير،  المكان)رسالة  الكلية،   ،  .)
 ...استرجع من موقع

. مداخلة مقدمة في مؤتمر ....  عنوان المداخلةالمؤلف. )السنة، الشهر(.   وقائع مؤتمر أو ندوة 
 المكان.

)فيلم سينمائي أو وثائقي(. المكان:    عنوان الفيلمالمنتج والمخرج. )السنة(.   فيلم سينمائي أو وثائقي 
 الشركة. 

 

http://dx.doi.org/10.1037/a0013790


19 | P a g e  
Année académique 2022-2023                                                                                                                                        

( يوضع  BOLDنعتمد الخانات نفسها مع فارق وحيد، وهو أن ما تم  تسويده بالعربية ) المراجع باألجنبيةفي 
italic  .باألجنبية، والباقي دون تعديل 

 ه المرفق  
 استمارة شمعة 

 يتوجب على الطالب أن يمأل هذه المعلومات ويرسلها ألكترونًيا للكلية بعد مناقشة رسالته
 

 Titre [mémoire/thèse] 

1  Titre en seconde langue 

 Titre en troisième langue s’il y a lieu 

Nom de Famille : Prénom : 
Auteur 2 

Adresse courriel : 

 Directeur [mémoire/thèse] 
3 

 Membres du jury  

Doctorat  Master  Diplôme 4 

 Spécialisation 5 

Français  Anglais  Arabe  Langue [mémoire/thèse] 6 

 Année de l’obtention 7 

 Nombre de pages 8 

Faculté/département: Université: 

Adresse complète 9 

Pays: Ville: 

Adresse postale  de la faculté: 

Courriel de la Faculté: 

Site web: 

Fax: Tel : 

 
 كلمة كحد أقصى(، والكلمات المفتاحية.  300األطروحة باللغة العربية واللغات األجنبية )ملخص الرسالة أو 
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 و المرفق  

 APAعرض العناوين الرئيسة والفرعّية حسب نظام  
 الشكل العنوان

د، قياس  المستوى األول   16وسط الصفحة، مسو 
د، قياس  1.1 المستوى الثاني   14في أول السطر، مسو 
د، قياس    1.25على مسافة    1.1.1 المستوى الثالث  السطر، مسو  ، وينتهي بنقطة 14سم من أول 

 )اختياري(. 
د، قياس   1.25على مسافة    1.1.1.1 المستوى الرابع   ، وينتهي بنقطة )اختياري(.14سم، مسو 

 )اختياري(. ، وينتهي بنقطة 14سم، قياس   1.25على مسافة   1.1.1.1.1 المستوى الخامس 
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 المرفق )ز(

 نموذج كتابة العناوين للرسوم والجداول 
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 : نموذج إعداد صفحة العنوانحالمرفق  

 

يس يوسف  جامعة القدِّ
 أو المعهد(  الكلِّية)

(16 pts, gras) 
 

 رسالة في العلوم التربوية 
(14 pts, gras)   

 
 ( pts 14: )موضوع الرسالة

 العنوان
(16 pts, gras) 

 
ها  (pts 14): أعد 

 اسم وشهرة الطالب/ة
(16 pts, gras) 

  
 (pts 14): بإشراف

 اسم وشهرة المشرف 
 )اللقب(

(16 pts, gras) 
(14 pts   )لما يلي 

 نوقشت في اليوم والشهر والسنة 
 أمام لجنة مؤلفة من: 

ا  اًلسم والشهرة                  )اللقب(                    رئيسا
 اًلسم والشهرة                  )اللقب(                    مشرفاا

 اًلسم والشهرة                  )اللقب(                    قارئاا
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 نقطة، غامق( 12) جامعة القديس يوسف –كلية العلوم التربوية  -مختبر األبحاث التربوية
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 المرفق ط 

افقة على إجراء بحث داخل    املؤسسة املو

 

أتقدم منكم بهذا الطلب للحصول على موافقتكم بإجراء بحث داخل مؤسستكم املدرسية كجزء من متطلبات  

 (USJ)  -------------------( تحت إشراف  USJ..... التي أقوم بإعدادها في جامعة القديس يوسف في بيروت )........... ..

 قد تمت املصادقة عليه من قبل املجلس األخالقي في جامعة القديس يوسف ببيروت. إن مشروع بحثي 

 عنوان البحث: ".....................................................". 

 إن هدف البحث هو ............................................... 

 دة على تطبيق الخطوات اآلتية:وفي إطار تنفيذ الخطة املنهجية للبحث، أتمنى املساع

 إجراء مقابلة فردية مع ...........  -1

واللقاءات   -2 املقابالت  ستتم  الراهنة  الصحية  الظروف  ...................)بسبب  مع  جماعي  لقاء  قيادة 

 لكترونًيا(.إالجماعية 

 لكتروني موجه إلى.............. إتوزيع استبيان  -3

لكامل، أود إبالغكم بأنه سيتم تسجيل املقابالت من أجل تحليل النتائج  ومع التأكيد بأن مشاركتكم طوعية با

وسيتم   فقط،  البحث  هذا  ألغراص  إال  تستخدم  لن  عليها  الحصول  سيتم  التي  البيامات  وأن  أفضل،  بشكل 

 التعامل معها بسرية تامة، ولن تتم اإلشارة إلى هوية املبحوثين. 

 كم التواصل من خالل: للحصول على معلومات إضافية حول البحث يمكن

 البريد األلكتروني:

 الهاتف: 

 بانتظار موافقتكم على طلبي، أتقدم منكم بفائق التقدير واالحترام 

 اسم الباحث: 
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 التوقيع 

افقة   نموذج املو

 إجراء هذه الدراسة في مؤسستي.من خالل توقيعي على هذا النموذج، أنا .......................، أعلن موافقتي على  

 التاريخ ......................... 

 اسم مدير املؤسسة ........................... 

 التوقيع  ................................... 
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 المرفق ي 

 العمل في الرسالة مسار 

 

 20-20السنة الجامعية                                                                          

 

بوية ي العلوم التر
 
 تقرير مسار تقدم العمل بالرسالة ف

 

 اسم وشهرة الطالب/ة:.......................... 

 رقم التسجيل : .............. 

 الفصل................ 

 

 معلومات عامة 

Fsedu  المؤسسة 

 عنوان الرسالة  
 

 تاري    خ البدء  

ح لرفع الرسالة    التاري    خ المقتر

ف    المشر
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 البحث

 العمل المنجز خالل الفصل الحالي  
 

 الخطوات الحالية  

 الخطوات الالحقة  

 تعليقات  

 التعديالت )اختياري( 

: تعديل عىل    وع األساسي  المشر

 أمور أخرى  

 

 :  التاري    خ                                          : التاري    خ                                          : التاري    خ

ف                                 توقيع الطالب  توقيع العميدة                                 توقيع المشر

 ................. .....                        .. ....               ....................... ...................................                


