
 نموذج خطة بحث ماجستير 
 

والتي هي رسالة  العلمية  الدرجة  يحدد  ثم  والقسم، ومن  فيها،  يدرس  التي  الكلية  واسم  اسمه  الطالب  يدون  األولى  الصفحة  في 
 . ماجستير، ومن ثم يقوم بكتابة اسم المشرف على البحث، ومن ثم يكتب عنوان البحث

كلمة، ويجب أن يشمل المخلص    250عدد كلمات المخلص  بعد ذلك يقوم الطالب بكتابة ملخص البحث باللغة العربية ويجب أال يتجاوز  
كل من فكرة الدراسة، والطريق الذي سار عليها الباحث خالل رسالة الماجستير، واألدوات التي استخدمها في رسالة الماجستير، 

 .والنتائج المتوقعة

الملخص باللغة اإلنجليزية، ويجب أن يكون هذا   وبعد أن ينتهي الطالب من كتابة الملخص باللغة العربية يجب عليه أن يقوم بكتابة
 . الملخص ترجمة للملخص المكتوب باللغة العربية

بعد ذلك يقوم الطالب بكتابة مقدمة رسالة الماجستير، ويجب أن تتضمن فكرة المقدمة على فكرة رسالة الماجستير، وينتقل الطالب  
 . في المقدمة من األمور العامة نحو األمور الخاصة

ذلك يتناول الباحث مشكلة البحث واألسباب التي دفعته الختيار هذا البحث والفروض التي وضعها من أجل أن يصل إلى حل لهذا  بعد  
 . البحث العلمي

 . ومن ثم يتحدث الطالب عن أهمية دراسة رسالة الماجستير، وعن الفوائد التي ستضيفها الرسالة للبحث العلمي الذي يقوم به الباحث

يحرص الباحث على تحديد الحدود الزمانية والمكانية لرسالة الماجستير الخاصة به في حال كان هناك حدود زمانية    كما يجب أن
 .ومكانية لهذه الرسالة

كما يجب أن يقوم الطالب بعرض الدراسات السابقة التي عاد إليها خالل البحث العلمي، ويتحدث عن أهمية هذه الدراسات والنتائج  
 . لبحث العلمي، كما يقوم بعقد المقارنات بين نتائج رسائل الماجستير التي أعدها، وبين نتائج تلك الدراساتالتي قدمتها ل 

ومن ثم تأتي الفقرة التي يتحدث الباحث فيها عن أهداف التي يسعى لتحقيقها من خالل رسالة الماجستير التي أعدها والتي يجب أن  
 . تكون منطقية وقابلة للتحقيق

 . دث الطالب عن منهج رسالة الماجستير والمميزات التي يمتلكها هذا المنهجومن ثم يتح

 .ومن ثم يقوم الطالب بإعداد قائمة الجداول واألشكال التوضيحية الموجودة في رسالة الماجستير التي قام بإعدادها

  

والمراجع، ويجب أن يحرص الطالب على  وفي الختام يقوم الطالب بترتيب المصادر والمراجع التي عاد إليها في قائمة المصادر  
 . اختيار طريقة واحدة من الطرق األكاديمية ويلتزم بها خالل ترتيبه للمصادر والمراجع

 


