وزارة الدفـــــــاع
قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى
التربية العسكرية لﺠامعة عين شمس

القواعد االرشادية العداد الورقة البحثية :
ينبغي اوال على الطالب في إعداده للورقة البحثية مراعاة أن يكتب الورقة البحثية بخط 16
 ، Simplified Arabicمسافة  ، 1.5على أن يتراوح عدد الكلمات بين ) ( 2500 - 2000كلمة
تشتمل الورقة على العناصر التالية :
أ  -صﻔحة الغﻼف  :عليﮭا كافة البياﻧات الخاصة بالطالب وعنوان الموﺿوع ( االسم بالكامل -
الرقم القومى  -السنة الدراسية  -التخصص ) مرفق معا صورة البطاقة الشخصية .
ب  -صﻔحة الﻔﮭرس :تشمل محتويات الورقة البحثية من المقدمة وتقسيم الﻔصول والمباحث .
ﺠ  -مقدمة مختصرة  :بﮭا المشكلة البحثية ،التساؤل البحثي الرئيسي ،والتساؤالت الﻔرعية .
د  -الﻔصول والمباحث :المطلوب ان ينقسم البحث الى فصلين بكل فصل عدد ( )3مبحث
أو ثﻼثة فصول بكل فصل مبحثين  ،يتكون الﻔصل من ( ) 1250 – 1000كلمه .
ھ  -االستنتاجات والتوصيات .
و – خاتمة البحث .
ز  -مصادر البياﻧات والمراجع الخاصة بالموﺿوع .
ح  -األوراق التي لن تلتزم بالمعايير المحدده في ھذا النموذج لن يتم التصديق عليﮭا ويعتبر
الطالب راسبا في مادة التربية العسكرية .
ط – تحميل الورقة البحثية على موقع الﺠامعة باأليقوﻧة الخاص بالتربية العسكرية
بخاصية . PDF
 -6شرح إسترشادى ألسلوب إعداد الورقة البحثية :
أ  -تحديد إشكالية البحث :
يﺠب على الباحث وقبل اي شئ ان يحدد إشكالية البحث فﮭي المرحلة التي تسببق اججبرا ات
الشكلية للبحث  ،من خبﻼل أن يببدأ فبي االطبﻼع بشبكل موسبع علبى كافبة المعلومبات الخاصبة
بالموﺿببوع المببراد دراسببته  ،وكببذا جمببع المصببادر المعلوماتيببة المتنوعببة فببي سبببيل تﻔصببيل
الدراسة وصياغة وتوﺿيح طبيعة المشكلة التي يتبناھا الباحث .

ب -شروط المقدمة المنضبطة :
ينبغي أن تكون المقدمة مختصرة وال تزيد عن صﻔحة  ،ويﺠب أن تبدأ بﺠملة إﻧشبائية قويبة ،
ومن بين شبروط المقدمبة المنضببطة أن تتضبمن أھميبة الورقبة البحثيبة  ،مبن المﮭبم توﺿبيح
منﮭج البحث العلمي المستخدم في توصيف وتﻔصيل الدراسة  ،وكبذا اشبكالية الورقبة البحثيبة
 ،التساؤل البحثبي الرئيسبي واألسب لة الﻔرعيبة ومبن المﮭبم أن يكبون ذلبا متماشبيا مبع سبياق
البحث  .وھنا يلزم التعريف بما يلي :
( )1مناھج البحث العلمى :
يتضمن تحديد المنﮭج الذي سيتبعه الباحث للوصول إلى إجابة التسأول البحثى بإتباع
إحد المناھج التالية أو كﻼھما :
( أ ) المببنﮭج الوصببﻔي  :حيببث يقببوم علببى جمببع البياﻧببات والمعلومببات والتﻔاصببيل حببول
المشكلة أو الﮭدف المراد عمل البحث العلمبي عنبه  ،يﺠيبب علبى عبدة تسباؤالت مثبل
كيببف وأيببن ومتببى ولمبباذا  ،وربطﮭببا مببع بعضببﮭا البببع  ،تحديببد الﮭببدف أو المشببكلة
وجمبببع كافبببة البياﻧبببات المتبببوفرة عنﮭبببا ثبببم تحويبببل الﮭبببدف أو المشبببكلة إلبببى عببببارة
استﻔﮭامية  ،وﺿع الﻔرﺿيات األولية لحل ھذه المشكلة .
(ب) المنﮭج التباريخي (السبردي)  :وھبو يقبوم علبى تحليبل العناصبر واألسبباب التبي أدت
إلببى وقببوع المشببكلة أو الﮭببدف فببي الماﺿبى  ،بﮭببدف معرفببة مببدى تأثيرھببا وھببل لﮭببا
جاﻧب إيﺠابي أو سلبى عن تطبيق ﻧﻔس ھذه العناصر على مشبكلة أخبرى  ،باجﺿبافة
إلى عرﺿﮭا في الحاﺿر والتطوير أو التغير في المستقبل .
( )2التسأول البحثى :
من المﮭم أن يصوغ الطالب اجشكالية بأسلوب دقيق وواﺿبح  ،وقد يصيﻎ الباحث أس لته
إما في شكل أس لة استﻔﮭامية أوافتراﺿات ،يضع فيﮭا إجابات مﻔترﺿة لسﺆاله البحثى
الرئيسى .
( )3مضمون البحث :
وھو عبارة عن الﻔصول والمباحث الموجودة بالورقة البحثية وفيه يبتم تنباول الموﺿبوع
بتسلسل منطقي استنادا الى معلومات موثقبة مبن مصبادر معتمبده  ،وھبو الﺠبز المتعلبق
بتﻔسببير جميببع مببا يحببيط بمشببكلة البحببث  ،ويكببون ذلببا عببن طريببق تقسببيم األفكببار فببي
الﻔصول والمباحث الخاصة بالبحث  ،والﮭدف ھو التوﺿبيح المتعمبق لموﺿبوع البحبث ،
من أجل الوصول لنتائج وتوصيات صريحة وواﺿحة .

( )4االستنتاجات والتوصيات:
مببا توصببل اليببه الباحببث مببن اسببتنتاجات بنببا علببى مبباتم تناولببه ودراسببته فببي الﻔصببول
والمباحببث  ،ومببا يتقببدم بببه الطالببب مببن توصببيات ومقترحببات كحلببول واجابببة للمشببكلة
والتساؤالت البحثية .
( )5خاتمة البحث :
وھببي رخببر األقسببام فببي البحببث العلمببي  ،وينبغببي أن تتسببم باجيﺠبباز  ،مببع عببر
المشكلة باختصار شديد مع توﺿيح الباحث ألھم النتائج والمقترحات .
( )6أسلوب تﮭميش وذكر أسما المراجع بالبحث :
طريقببة ھببارفرد للتوثيببق :يببذكر المرجببع بالترتيببب التببالي :المﺆلببف  ،تبباري طباعببة
األثر ،العنوان  ،تضاف في الكتب  ،مكان النشر والناشر  ،وفي المقاالت اسم المﺠلبة
العلميببة ورقببم الﺠببز أو الببدورة ورقببم الصببﻔحة وفببي األغلببب رقببم النسببخة أيضببا ،
وتبببدرج فبببي المبببواد المعلوماتيبببة اجلكتروﻧيبببة أو المبببواد المرئيبببة والسبببمعية عنبببوان
وسيلة اجعﻼم التي تعر ھذا المرجع «»URL
مثال التﮭميش بنﮭاية الصﻔحة :
مثال لذكر المراجع
كتاب  80عام حطين صﻼح الدين والعمل العربى الموحد – االستاذ حسين مطﮭر الدين
مﺠلد السياسة الدولية عدد  26ربريل ﻧدوة" تحديات األمن القومي المصري بعد ثورة  30يوﻧيو حسين علي بحيري

مثال ذكر موقع على اجﻧترﻧت
أسباب الثورة المصرية http://www.mashy.com/home/tahrir-egypt/revolution-causes

مثال تطبيقى جعداد بحث عن صﻼح الدين األيوبى
 - 1صﻔحة الغﻼف .
عليﮭا كافة البياﻧات الخاصة بالطالب وعنوان الموﺿوع ( االسم بالكامل  -الرقم القومى -
السنة الدراسية  -التخصص ) مرفق معا صورة البطاقة الشخصية .
 – 2اسلوب إعداد الﻔﮭرس .
أرقببببببببببببببام
الصﻔحات مﻼحظـات
من إلى
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الموﺿـــــــــــــوع

1

مقدمـــة

2

الﻔصل األول :
أسببباب ودوافببع الحمببﻼت الصببليبية ومببيﻼد وﻧشبباة بطببل 1
(صﻼح الدين )وتوحيدة للصف العربى .
1
أ  -عـــــام :
ب  -المبحث األول  :دوافع وأسباب الحمﻼت الصليبية 2
جـ  -المبحث الثاﻧى  :ميﻼد وﻧشاة بطل (صﻼح الدين )
5

7

د  -المبحث الثالث  :توحيد الصف العربي لمواجﮭة العدو 8 .

10

3

أ

ب
10
1
4

الﻔصل الثاﻧـى :
تببببداعيات معركببببة حطببببين واسببببباب ﻧﺠاحﮭببببا والببببدروس 21 11
المستﻔادة منﮭا
11 11
أ  -عـــــام :
ب -القسم الرابـع  :تداعيات ودوافع معركة حطين .
15 12

4

جـ -القسم الخامس  :إستعداد جيش الناصر لمعركة حطين 19 16 .
د  -القسببببم السببببادس  :سببببير المعركببببة ومبببببادى الحببببرب
21 20
والدروس المستﻔادة منﮭا
22 22
االستنتاجات والتوصيات

5

25 23

الخﻼصة العامة

المقدمــــة
 - 1كان العالم اإلسالمي بيلالف رةالال البالالص اليال ليان عالاا يالة ال ابالن لاالاقسالا ،لعيالاو لاالعا
سااساا لابةيالاي ا لميياالا بالي،ا زةالمنا ييالاوال الالمال اي يالا الاللة البمرالن الي،اسالان رال بغالااي

الال يالان لييالاوال
لالبمرن ال اومان ر القاهال لالبمرن األيمعالن رال األ االالف اامالا ادال
ر المي الشا ،زب حكم اي ية األي اا الضع ا مل األي اا داياي الالاها يمالة ال عارالمن

إال ييالالبهم البابالالن الالف لع الالأ يالة مسالمم يالا حالالاش رال هال ا الشال ن هالم زبالال

بعالالم ميال اا

األبطار اإلسميان يع الغزال ال ااجن لهم ر واعقهم ابم احةمل مراا العاص لالمس ملة .

 - 2ايا باليس،ن ل الل األلربان الااعان ل بممي الي ليان ركاا زارعها الال مايالف ليلارالع ييهالا
سالالعأ ماليالالا الط،قالالاي الع االالا ل مةالاالالن لالا ،الالن رالالأ البيالالمل

الالأ األ اراالالأ لال،ب ال

الالة المجالالا

الشبيأ كما ميي الظالف اإلجةماعان القاهال المب،طالن إلالأ إاالاراا الكةلالا يالة ماليالا الط،قالاي
الاااا رأ ملربا إلأ الهجال بمص الشاق بم،اركن الكياسن لال،االمعن ببةا ة ز ك األرض " الةالأ

زفام بال ية لالعسف " لألن محالم ،المقهالمرعة رالأ ملربالا رالأ العيالمر المسالطأ لالم زكالة زةبقالال
سمى رأ الق لف الياير اةاجالن بهالاهم زبال سالاطال مسالاايهم اإلبطالا للة المةبالاربلة الأ الالالا،

لكااال ز الالك األسالال،اص الةالالأ ميي إلالالأ هالالالأل الجمالالاهلا األلرباالالن رالالأ البمالالمي اليال ليان لبيالالمل

األغياا

أ يطايعهم لال ق اا

أ زبقلال ظالف يياشان مرضف .

 - 3لقالالا كيال يلارالالع الال ية بي الما المشالالاركن رالالأ هال ل البالالاص يزعجالالا غاع،الالا كمالالا كالان زعيلال اا الالة حالالال

ملرلبا شان البم ن الي ليان لالايكا العايف الاييأ الال ى كالان يارعالأ ومالع ال،االمعالن رالأ السالاطال
الأ الكياسالالن الشالالااان لاسالالةغملن لعايالالف العاو الالن الايياالن الةالالأ زشالالمبها الب اارالالاي لاأل ةقالاياي رالالأ
المعجالزاي لالبالمارق لالةعيالالي الالالاييأ لالم الالا الال ى ال لالن ال،ابالالا ل ،سالالطا األلربلالاللة بالالالبمص رالالأ

الباال األهاى .

 - 4لقا كاا البالص الي ليان حالبا سكاعن ليماجهن حضارعن ومع ن كما ماها حالات رالأ لبال

كان اان العالم العابأ اإلسميأ عااأ رماأ الةشة لاليزاا الةأ ماشي يباليها رالأ مو اارالأ .
رالبضالاراي الزسالالقس بسالاليي هجالالم ،هالارجأ رقالالس لالالالالا من زكالالمن األحالمال الااه االالن ييهالالارل بالقالار
ال ى مكة العال البارجأ ييةبقلال هارأ لهال  1هالم مهالم مسال،اص ماةيالار البم الن األللالأ لبقالا

المجمي الي ليأ .

 -5لععةيا هلا لب ل ضي العابأ رأ ز ك ال ةال يقملن الممرخ الياعطااأ يماةجماى لاي "اجالا
البم ن الي ليان األللأ عالمي إلالأ حالا بعلالا إلالأ حأاقالن ماالن رالأ اها الن القالان البالايى شالا لالم
كة هياك حاكم يس م بمى لاحا رأ المياوال الةأ هاجمها الي ليلمن  .الف كان هياك الاي يالة
البكا ،المب للة اليغار ال ية ما قما الشطا األكيا ية لبةهم رأ بةال جلاااهم ".
 -6السؤال لالميهج ال،بةأ :
م  -زالالم زيالالالل ال،بالال لمعارالالن ييالالاااان يلارالالع البمالالمي اليالال ليان ييياالالن – إسالالةعمارعن )
هف الأاايل الادلاه لها يلر رأ زمحلا الي لمجةمع ية كك .
ص -زم إز،اا الميهج السايى الةارعبأ لك ا المب أ ل بالأل ب جمبن السماللة ال،بةأ .
 - 7مس مص زيالل ال،ب :
زم زيالل ال،ب ية همل اآلزالأ :
م  -يقايالالن .
ص  -ال يف األلل :
مس،اص ليلارع البممي الي ليان ليلمي لاش ل بطف بم الاية ) لزمحلال ل ي
 )1الم،ب األلل :
يلارع لمس،اص البممي الي ليان.
 )2الم،ب الةااأ :
يلمي لاش ل بطف بم الاية ) .
 )3الم،ب الةال :
زمحلا الي العابأ لمماجهن العال .
ج -ال يف الةااأ :
زااعااي يعاكن حطلة لمس،اص اجاحها لالارلس المسة ايل ييها .
 )1الم،ب الاابع :
زااعااي ليلارع يعاكن حطلة .
 )2الم،ب البايف :
إسةعااي جاو اليابا لمعاكن حطلة .
 )3الم،ب السايس :
سلا المعاكن لي،ايى الباص لالارلس المسة ايل ييها.
د – االسةيةاجاي لالةمبااي .
ھ – البمبن العاين .

العابأ.

ال يف األلل
مس،اص ليلارع البممي الي ليان ليلمي لاشال بطف بم الاية )
لزمحلال ل ي

العابأ

الالالالالا: ،
 -8لقا كاا البالص الي ليان حالبالا سالكاعن ياهقالن لومع الن كمالا إاهالا حالات رالأ لبال كااال ااالن
البضارل العابان اإلسميان با لب

إلأ ابيأ يااح ها لبامي ياح ن الةالاهمر رقالا كالان العالالم

العابأ اإلسميأ عااأ ية رماأ الةشة لاليزاا .
 -9ل عةيا المجةمع األلربأ هم الظهلا المسااا ل كاان الي ليأ الف الاا أ الاسالمأ ليجالا البم الن
الي ليان األللأ لظف يلرل يبيم ار رأ اطاق يسااال لي الم المجالمي اليال ليأ رالأ الشالاق يلن
من ية ا ف ز ا م حأاأاا يع محااش ه ل البالص
 -10كمالالا كالالان حالالال الةشالالاك ،لالة كالالك لالي الااا ال ال ى اا ال ييالالن الميطقالالن العاباالالن بيالالف الاا الالن ه ال ه
البالص لمتيا ها با سا اي

أ مسةماار لجمي الكاان الي ليأ لبمميه .

 -11لظ الالالالال يس الالالالالااال المجةمالالالالالع األلرب الالالالالأ ل بم الالالالالمي ول الالالالالن الق الالالالالاالة الة الالالالالااأ لالةال الالالالال
حةأ مهة

ييالح الظهلا األلربأ الة ييالالح اليال يللة لرشال

ش الالالالالا

ال،االمعالن رالأ إتالارل حماسالن

ملرب الالالالا ي الالالالة جاي الالالالا لااةه الالالال بااةي الالالالار الع الالالالالم العاب الالالالأ ال الالالال ى مس الالالالةي ي الالالالماريل لالة الالالالأ ك الالالالان
لها متار س يان لكأ سقس رأ الااتة الساطال العةمااان .

الم،ب األلل  :يلارع لمس،اص البممي الي ليان
يلارع الجااي األلربأ :

)1

:

كمالا حالالل الال،عم إال من لابالع
 –12ال دك من األس،اص لالالارع ال مكة حياها بالعايف الالايي
األي الالا شالالاللا إلالالالأ من ه الال ه البالالالالص كااالالال اةاج الالن لة ا الالالف مايالالالف يةع الالايل ييياالالالن لسااسالالالان
لابةياي ن لاجةماعان.

العايف الايي :
الةبمالي الاييان رال ملرلبالا يالة األسال،اص الاةاسالان لأاالا ،البالالص اليال ليان كلالك من
 -13لقا كاا
ّ
كياسالن رليالالا بعالا ا ةيالالاق ال ااجالن ل ييالاااان غالاي االالاا ل كاسال ال،طاعاكال رال القسالالطيطليان
لاهةي كياسن رليا يلن غلاها ال قي ال،ابا للعي ال،االمعن يل ار يهما ر إباين يللن ال ااجالن
الكارلليجان كميارسالن إلييااومرعالن اللزاطالن ليالة تالم مهال ي ال،االمعالن زطمالح إلالأ زمحلالا كياسالة
الشاق لالغاص زب ا مكها .
 -14لالح ال ابن حلة اسالةيجا ياباةلالف السالابع باراالياسالز  Michael vll parapinacesي الك
اللزاطن  ،1071- 1078بال،ابالا جاعجالمري السالابع Gregory vll 1058الال  ،1073يالا مه
إلرسال حم ن إلاقاك آساا اليغاى ية الةالاك ر سالاا جاعجالمري السالابع لة للالي ي المك الكاتملاالك
لميااةهم غلا من ج ن اليااا اللة المسال ملة لال ااجالن بالا زمب ال بساليي اليالزاا الاللة الكياسالن
لي مك ملرلبا .
 -15بعالالا يالالمي هيالالاي ال اابالالع الالايي ل ،االمعالالن بمزهالالا لزط عال ال،االمعالالن إلالالأ ز سالالاف حكميالالن رال الشالالاق
زجمع اللة الس طةلة الزيياالن لالايياالن للال لك حااال ال،االمعالن الأ البالالص اليال ليان حلال ازبال
ال،ابا مرباامس الةاا 1088ال  ، 1099المعالف الةعي،أ االا المسال ملة يالايا كالان ار ،الا لالايا
ك الالما لالالال ي غ الال ّ ى حالالاص المس الال ملة رالال األ ا الالالف لاي الالأ من البج الالاأل المسالالابللة يمب الالمن
االاطهاي لاألكى متيا نعارزهم إلأ اللال المقالاس رازبال يالة كلالك كرععالن لبالاص المسال ملة لكالان
ه ا ال،ابا ياى ب ن لظا ن ال،االمعن األساسان ه الأاايل الع اا ل باص المقاسن .
 -16كان الاةشالار الجهالف لال قالا لاإلهالةمف الط،قالأ الكيلالا لالةعيالي الجاهالف رالأ ز الك ال ةالال ب لربالا
لسالالاطال ال،االمعالالن الالأ اركالالار المجةمالالع األلربالالأ مهالالم األسالال،اص رالأ الالالا مل إلالالأ دالالة البالالاص االالا
المس ال ملة كمابالالا ،الم،شالالالن ميةالالال " بطالالاس الياسالالك " رالالأ إغ ال اا بالالالر الجمالالاهلا رالالأ بةالالف
المس ملة ال ية دالاا اليهم القيالل الماع،الن الةالأ مزهمالةهم الةالايلا الكيالاةف لبةالف المسالابلة
لزع ييهم .
( )1يمسم ن البضارل العابان اإلسميان – المج ا الةال  -متا البالص الي ليان رأ العالم العابأ

