
أساسيات الكتابة العلمية
BASICS OF SCIENTIFIC WRITING

  
 
سطام عبدالكريم مدن
ياء المشارك استاذ الجيوفي  
ياء قسم الجيولوجيا والجيوفي  



  أساسياته–أهميته –مفهومه : البحث العلم.

محتواها–تعريفها : الورقة العلمية.

مراحلها–أنواعها -تعريفها : الكتابة العلمية.

نصائح وتوجيهات.

:المحتوى



:مفهوم البحث العلم  

،منظم،أسلوبه  العلم  البحث  
،منطق  يق،دقموضوع 

منمجموعة)،وأدلةأسسعىلبناءالنتائجإىليتوصل

  الحقيقةإىلالوصولأجلمنالمستخدمةالقواعد 
 
.(علمالف



أهمية البحث العلم  

العلم  والفكريالمحتوى إثراءعن الحقائق و البحث.

عن األسئلةاإلجابةالمشكالت و حل.

 (.نتائج وأبحاث)توثيق وتقييم للباحث

تطوير ونشر المعرفة  
 
.المساهمة ف

 ثوقةتعزيز المصداقية بي   الباحثي   مما يجعل أبحاثهم مو.



أساسيات البحث العلم  

 المشكلةتحديد. البحثأهدافتحديد.

البحثإجراءات.بيانات البحثجمع.

البياناتتحليل.البحثنتائج.



"هنتائجنشر من دون البحث العلم  ال يكتمل "



حهفييتممكتوبتقرير عنعبارةالعلميةالورقة شر

لكوذ(اآلخرونأجراهما )مراجعةأو نقدأو بحثيةنتائج

  إثراء)المعلوماتتبادلأجلمن
 
.(معرف

تعريف الورقة العلمية



A SCIENTIFIC PAPER IS A WRITTEN AND 

PUBLISHED REPORT DESCRIBING ORIGINAL 

RESEARCH RESULTS.

 MUST BE WRITTEN IN A CERTAIN WAY.

 MUST BE PUBLISHED IN A CERTAIN WAY.

 MUST MEET THE TEST OF VALID PUBLICATION.



محتوى الورقة العلمية



 ملخصAbstract

 مقدمةIntroduction

 منهجية البحثMethodology

 النتائجResults

 المناقشةDiscussion

 االستنتاجConclusion

 الشكر والتقديرAcknowledgments

 المراجعReferences



 ويلفت انتباه القارئ، ذو داللة، دقيق، مختص.

(.كلمة12–10)ما يمكن من الكلمات أقل

  (.للفهرسة)كلمات مفتاحية يحتوي عىل

 الكلمات وترتيبهاهناك اهتمام  
 
.بمعان

TITLEالعنوان 



ABSTRACTالملخص 

 من األطروحة العلمية ال تتضمن أي نسخة مختصة وموجزة

(.كلمة350إىل 250)بأهمية البحث تبدأ . معادالت أو مراجع

ذكر فيها منهجية البحث ال
ُ
.مستخدمةتشد النتائج الرئيسية وت

تائج؟ ماهو السؤال المراد طرحه؟ ماه  الن: مع األخذ بعي   االعتبار

ماه  اإلجابة عىل السؤال المطروح؟



INTRODUCTIONالمقدمة 

 كي   هنا عىل
.تقديم موضوع األطروحة العلميةيتم الي 

 خلفية عن البحث، الهدف من الدراسة وأهميتهاكتابة.

  تهدف إىل اإلجابة عليهااألسئلةماه  
.الت 

 ئيسة الر االستنتاجات شد و النتائجمختص من موجز تقديم

حة .المقي 



METHODOLOGYمنهجية البحث 

حالتعليماتمنمجموعةعنعبارة شر
ُ
بهيامالقتمما فيها ي

.نتائجأيتشملال ،ذلكتموكيف

حالقياموعدمبوضوحالكتابةيجب ببسعنالكثي  بشر

.الطريقةهذهاستخدام



RESULTSالنتائج 

يفضل ترتيب النتائج لدعم األهداف.

كي   عىل ما تم تحقيقه وانجازه
.يتم الي 

  عط
ُ
.آراءوليس حقائقتذكر بأن النتائج ت

  ات هناقدم النتائج بوضوح مطلق وال تقم بكتابة التفسي.



DISCUSSIONالمناقشة 

بط باألهدافابدأ بكتابة البداية عىل نطاق واسع حت  تضييق وترت.

 احرص عىل  
.مناقشة وتفسي  النتائج بشكل منطق 

حاول ربط النتائج بالفرضيات من وجهة نظرك.

 ظهر كيف
ُ
ات حاول أن ت   تربط النتائج بالتفسي 

.قمت بطرحهاالت 



CONCLUSIONاالستنتاج 

  قصي  
 
قدم بيان نهان

ُ
.هاللدراسة بأكملموجز ي

 استنتاجك واضح احرص عىل أن يكون 
 
.تماما

نتائجك  
 
.قم بالتخطيط والنظر بعناية ف



ACKNOWLEDGMENTSالشكر والتقدير 
 ة (.وقبل قائمة المراجع)بعد المناقشة تكتب فقرة قصي 

تأكد من تشكر وكيف.

الشكر يشمل كل من قام بأحد األعمال التالية  :
تحليلها  

 
.  تجميع البيانات أو المساعدة ف

اف العام أو القيام بتسهيالت جوهرية .االشر

ويد بعض من مواد البحث .تمويل البحث أو القيام بي  

احات جوهرية .أبدى انتقادات واقي 

مراجعة الورقة.



 يجب أن تحتوي عىلرغم اختالف طرق توثيق المراجع، إال أنها:

، رقم الصفحات ، سنة النشر .اسم المؤلف، عنوان البحث، اسم المجلة، دار النشر

تيب األبجدي .مراعاة الي 

 المتعارف عليهااتباع احدى الطرق العلمية.

 تم االستعانة بهاكتابة جميع المصادر  
.الت 

REFERENCESالمراجع 





Introduction: What was the question?

Methods: How did you try to answer it?

Results: What did you find?

Discussion: What does it mean?





  مهارة الكتابة العل»
 
مية، حت  تتمي   ف

 عىل مهارة القراءة
ً
«يجب أن تركز أوال



 حقق؟أأنأريد ماذا

 ذلك؟أحققأنأريد لماذا

ذلك؟بتحقيقسأقومكيف

  الكتابة، احرص عىل اإلجابة عن األسئلة
 
:التاليةقبل البدء ف



ضوحوالو بالدقةيتمي   والذيالكتابةأشكالمنشكل

المختصي   قبلمنموجهةوتكونمعرفةاليصال

اغتهاوصياألفكار توليد مهارة)أقرانهمإىلوالباحثي   

.(رقالو عىلالنهائيةبالصورةوضعها ثموتنظيمها 

تعريف الكتابة العلمية



 ملصقPoster

 ورشة عمل  
 
Workshop Paperورقة ف

 مؤتمر  
 
Conference Paperورقة ف

 مجلة  
 
Journal Paperورقة ف

أنواع الكتابات العلمية



 ورقة مراجعةReview Paper

 فكرة جديدةNew Idea

   إضافة وتحسيIncremental Improvement

 نتائج سلبيةNegative Contribution

أنواع الكتابات العلمية



 ملخصات مؤتمراتAbstracts

 تأليف كتبBooks

 رسائل جامعيةThesis/Dissertation

 مشاري    ع أبحاثResearch Proposals

أنواع الكتابات العلمية



  المراحلمجموعةه  
ألفكار التوليد الباحثيمارسها الت 

كلماتإىلترجمتها ثمومنالكتابة،بموضوعالمرتبطة

.وفقراتوجمل

مراحل الكتابة العلمية



التخطيطمرحلةPlanningالكتابةقبلما مرحلةعليها ويطلق

Pre Writing،أساسيةمهارةالتخطيط  
 
وعالقبلتبدأ الكتابةف   شر

 
ف

تبدأ ندما عتتوقفوال الكتابة،عملياتجميععىلوتشملالنص،إنتاج

.المراجعةوعند النصانتاجأثناءالكتابة،

مراحل الكتابة العلمية



  
 
:التاليةاألسئلةعنتجبأنحاولالتخطيط،مرحلةف

 الكتابة؟منالدافعوما الهدفما أكتب؟لماذا

المستهدفة؟الفئةهممنأكتب؟لمن

 أكتب؟ماذا

أكتب؟كيف

مراحل الكتابة العلمية



األوليةالمسودةكتابةمرحلةDraftامالقيثماألفكار تجميعيتمحيث

  تصور أو خطةبإعداد 
بتكت.النصداخلتوزيعها ثمومنلها ذهت 

ذلكغي  أو الصحيحةاالمالئيةالكتابةبقواعد اهتمامدونمناألفكار 

.الكتابةبآلياتيتعلقمما 

مراحل الكتابة العلمية



  
 
وريمن،األوليةالكتابةمرحلةف :يتمأنالص 

للقارئومحفزةجاذبةمقدمةتأليف.

الكتابةأثناءالقارئمحاورة.

 للتعديلقابلةأوليةمسودةإعداد.

الصحيحبالشكلوالفقراتالجملربط.

مراحل الكتابة العلمية



المراجعةمرحلةReviewing  الكتابةعملياتأهممنوه  
والت 

  والغموضالتعقيد تقليلتستهدف
 
تغيي  إىلاتبالكتدفعوقد النص،ف

تقويمليةعمالمراجعة.(كتبفيما والتفكي  النظر إعادة)المكتوبةالمادة

  بقالبها إخراجها قبللألفكار تقييموكذلكشاملة
 
.النهان

مراحل الكتابة العلمية



  
 
وريمن،المراجعةمرحلةف :يتمأنالص 

التقويمبغرضناقدةقراءةالنصقراءة.

الضعفمواضعاكتشاف  
 
.وتعديلهااللغويةالصياغةف

التسلسلمراعاةمدىمنالتثبت  
ابطلألفكار المنطق  .بينهافيما والي 

النصتجويد بقصد كتبما حولالمتخصصي   مالجظاتتوظيف.

مراحل الكتابة العلمية



والتنقيحالتحرير مرحلةEditingتتلخص  
 
الموضوعقراءةإعادةف

ادةإعمرحلة)وتصحيحها(نحويةأو إمالئية)األخطاءبضبطوالقيام

 المهممن.(الكتابة
 
بما بدالهواستمناسبغي  نراهما حذفيتمأنأيضا

 أكي  أو دقةأكي  هو 
 
.إيجازا

مراحل الكتابة العلمية



النشر مرحلةPublishing ال  
ورةيعت  قالالمونشر عرضيتمأنبالص 

  
 
اآلخرينيطلعأنبلالعالقة،ذاتالمتخصصةالمجالتاحد ف

  المتخصصي   وبخاصة)
 
تبما عىل(المجالف

ُ
جودةعرفهو الهدف.ك

،)المحتوى
 
،علميا

 
،لغويا

 
 فكريا

 
.(فنيا

مراحل الكتابة العلمية



 Choose a Topic.

 Do Library Research.

 Narrow Your Topics.

 Read Actively and Make Notes.

 Plan.

 Write and Revise.

 Document Your Sources.

 Proofread.

STEPS TO WRITE SCIENTIFICALLY



Characteristics of Good Scientific Writing



GOOD TO KNOW



Research Proposal Research Report

Describe what the researcher intends 
to do and why he intends to do it

Describe what the researcher has done, 
why he has done it, and the results he 

has achieved.

Written at the beginning and before 
the research project actually begins

Completed after the completion of the 
whole research project

Contain sections such as 
introduction/background, literature 

review, research questions, 
methodology, aims and objectives

Contain sections such as 
introduction/background, literature 

review, research questions, methodology, 
aims and objectives, findings, analysis, 
results, conclusion, recommendations 

and citations

Shorter in length Longer than research proposals



Abstract Summary

Is a concise summary found at the 
beginning of a research article

Is a brief statement or account of the 
main points of a longer work

Is a type of a summary
Can be synopsis, abstract or an 

executive summary

Should contain the research purpose, 
methods, results, conclusion and 

recommendations

Should contain the focal points of the 
original work



 بدون تعديالتقبول الورقة.

وط ط عمل مراجعة بسيطةقبول مشر .، بشر

مع إعادة االرسالإجراء تعديالت جوهرية ،.

الرفض.

:لميةنتيجة التحكيم، بعد تقديم ورقة ع



 شخص  بشكل ال تأخذ الرفض.

 الطريق للقبولهو الرفضتذكر بأن.

ك تحسي   بحثبغرض مالحظات المراجعي   استخدم

.وإرساله لمجلة أخرى

  حال رفض الورقة
 
:ف



:من أهم أسباب الرفض

 عدم توافق  
وط المجلالمقال البحت  .ةمع أهداف أو شر

ية .عدم سالمة اللغة االنجلي  

إما أن تكون الورقة 
 
 /طويلة جدا

 
ة جدا .قصي 

 مجال التخصصأال يسهم المقال بمعلومات قيمة  
 
.ف



نصائح وتوجيهات



من الوقت والجهد لذلك 
ً
.تخصيص كال

   كي
.القراءة باستمرار وبشكل متنوععىل مهارة الي 

 بالتمرن عىل الكتابة بشكل مستمرالقيام.

 قبل البدء بالكتابةالتخطيط.

   كي
ةالي  .عىل كتابة جمل واضحة، بسيطة وقصي 

 ام .بفكرة واحدة لكل فقرةااللي  



واألخ  
 
اكم اإلنشان .طاء اللغويةاالبتعاد عن الكتابة الركيكة، الي 

 عنوان ممي   اختيار.

 ملخص قوي يعكس أهمية الموضوعكتابة.

 مفتاحية لها عالقة بموضوع الورقةكتابة كلمات.

 مقدمة قوية تعكس مدى أهمية الموضوعكتابة.

 ة تلخص نتائج الدراسة وأهميتهاكتابة .خاتمة ممي  



 نتائجكاالبتعاد عن كل  
 
.ما يشكك ف

 وط ام بشر .إعداد الورقة وتنسيقهاااللي  

 أهداف دقيقة محددةكتابة.

 مراجعك كاملة وبشكل صحيحكتابة.

   للنموذج الخاص بمجلة الالقيام بتجهي 
 
.نشر الورقة وفقا

 مجلة متخصصة ذات معامل تأثي  جيداختيار.



  وسعك حت  ال يتم رفض ورقتك من البابذل  
 
.  دايةكل ما ف

 اهتمامات المجلةيتماشر البحث مع عىل أن الحرص.

تك تجنب االكثار من األخذ عن اآلخرين، حت  ال تضيع هوي

.العلمية

بأول 
ً
.راجع كتاباتك أوال

   االستفادة من آراء وتعليقات المتخصصي.



 Great knowledge.

What Makes a Great Researcher?

 Good ideas.
 Good plan.

 Good writing.

 Great communication.



 يستحق القراء»
 
«ةاكتب شيئا


