
 نموذج إعداد خطة البحث المقترحة 
   والدكتوراه-لدرجتي الماچستير
  
  
  

 

 

   كلية اآلداب-جامعة دمنهور
  الدراسات العليا

  قسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية
 

 



  

  

  العناصر الرئيسة لخطة البحث

 قسمة ألبواب أو فصول:خُطة البحثم . 

 قدمةبدأ بالحديث عن األمور العامة،     يشرح فيها الطالب فكرة البحث باختصار، وت      (: م
توصلنا في النهايـة إلـى الـشعور     فاألقل عمومية، فاألشد تحديداً وتخصيصا، بحيث

  ).والدراسة بوجود مشكلة حقيقية جديرة بالبحث

 تساؤالت تدور في ذهن الباحث بوجود خلل ما أو  وهي عبارة عن (:إشكالية الدراسة
ن يريد الباحث دراسـته واسـتجالء       قصور أو ضعف أو ربما غموض في جانب معي        

  ..)أمره

  توقع أن تضيفه الدراسة، بعد االنتهاء منها من فوائد إلى الميـدان    (:أهمية الدراسةما ي
 )العملي ومجال التخصص

 ت (:الحدود الجغرافية للدراسةجِدإن و( 

  
  الدكتوراه في اآلداب / خُطة بحث الستكمال متطلبات درجة الماچستير
  بنظام الساعات المعتمدة

  )الحديث/اإلسالمي/الوسيط/لقديمالتاريخ ا(شعبة 
  

  :بعنوان
  

  العنوان باللغة العربية
  العنوان باللغة اإلنجليزية

  
  الطالبة/مقدمة من الطالب

  -----االسم
 

  م/ السنة هـ  



 ت(: الحدود الزمنية للدراسةجِديوضح الطالب أسباب اختيار الفترة المذكورة) إن و. 

  استعراض لنتائج الدراسات السابقة ومنهجيتها والربط بينها مـع          (:الدراسات السابقة
  .)مناقشة أوجه الشبه واالختالف فضالً عن القصور فيها

    تبع في الدراسةستخدمة للوصول إلى نتائج أو تفـسيرا       (:المنهج المت أو  األساليب الم
المـنهج أو مجموعـة المنـاهج     نـوع  شروح تتعلق بموضوع الدراسة، مع تحديـد 

   )المستخدمة، والمبررات التي أدت لالعتماد عليها إن أمكن

  صور توضيحية- أشكال–خرائط.  

 ختصرات الواردة بهوامش الخطة وقائمة مراجعهات (:قائمة للمجِدإن و(   

 ع(: قائمة المصادر والمراجعبة وأجنبيةعربية ومإتباع أسلوب علمي موحد لسرد ) (ر
  )قائمة المراجع

 ت (:مواقع شبكة المعلومات الدولية ذات الطابع األكاديميجِدإن و(  

  :مالحظات

  :يراعى ما يلي

 .ترقيم صفحات الخُطة )١(

 .توثيق المعلومات بهوامش خطة البحث، وأالُ تترك مجهلَة )٢(

 . المسافة بين األسطر مسافة واحدة  ) ٣(

  :يلتزم الطالب بأنواع وأحجام الخطوط التالية )٤(

 نوع خط الكتابة : 

- simplified Arabicللغة العربية . 

- Times New Romanللغات األجنبية   . 

 حجم خط الكتابة : 

- Bold Size 16للعناوين الرئيسية التي تُكتب في منتصف الصفحة    . 



 .يسية للعناوين تحت الرئBold Size 14 لخط المتن، وكذلك ١٤ -

 .   لخط الهامش١٢ -
 


