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:                             ماسنننص   ننن   الثانيننن السننن              قسم التاريخ واآلثار
 اإلسالمي يف الع ر الوسيطتاريخ الغرب                                   شعب  التاريخ    

 مقياس منهجية إعداد المذكرة

 
 
 (3):مقدمة -1
فيه إال من عرف أصوله، وأدرك  لن ي جح البحث العلمي علم وفن وحرف  كما يقال، -2

كمننا ... وف ونننه، ومارسننه كحرفنن  ىلتننا  إ  كثننب مننن التجربنن  وا نن   بالتجربنن  قواعنن  
حيتا  إ  كثب من اجله  وال  ، ولن يثمر هذا البحث ما مل ميارسه من عرف خبايا 

 لفص بنناإملننام مقبننول  لننه وكننا . امل ننادر واملرا ننرب وخنن  التعامننص مننرب ال  ننو  والوثننا  
 .التارخيي  اليت ي رسها

ومما يسهص على الطالب الباحث مهمته البحثين  حسنن اختينار  ملو نوب البحنث، ومعرفتنه 
   .مب ادر  وموارد ، وحظي برعاي  كافي  من مشرف يرش   ويقومه

 (4):الموضوع اختيار -3
 اختيننننار ، علننننى أ  ي ننننو  ل عننننن اختيننننار املو ننننوباألو  املسنننن وليعنننن  الطالننننب هننننو        

و   فهو النذ  سنيو هه الو هن  ال نحيح ، تتفن  منرب    نه،. بإشراف استاذ  ومرش  
 .ق راته واستع اداته العلمي ، وميوالته ال فسي 

 .ومن الشروط الوا ب توفرها يف املو وب املختار لل راس 
 ا، أو غامضنا، مستهل فال خيتار مو وعا عاما أو للبحث( م اسبا ) أ  ي و  قابال  -

أو أطروحنننن  علمينننن   أو طننننويال أو ق ننننبا ليننننث ال ي ننننلح رسننننال  للتخننننر  أو معقنننن ا،
 . امعي 

فيجنب أ  ي نو  مو نوعا   ين ا مل ين ر  قبنص ... واحليوي   ة  واجل ي أ  يتميز باجل -
وأ  ي نننننو  ...أو در  مننننن  وانننننب غننننب تلننننن  الننننيت يرينننن  الطالنننننب الباحننننث إبرا هننننا

امل تبننن  ويزيننن  منننن رصننني  يثنننر   هكبحنننث قنننا م ب فسننن   مو نننوعا  نننادا، يفنننر  و نننود
 .الطالب الباحث
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أ  ي نننو  مفيننن ا فيشننن ص إ ننناف  ممينننز  إ  منننا كتنننب يف املو نننوب، فيفيننن  مبنننا فينننه منننن  -
إ ابنناع علمينن  عننن أسنن ل  وإشنن االع مطروحنن  يسننتفي  م هننا القننار  والباحننث، وقنن  

 .يطبرب وي شر فصتفرب م ا  البحث والباحث
 (4):المصادر والمراجع وتنوعها  -4
ذا  ناع  األصنول  ناب إ" م طلح التاريخ: م يف كتابه القيمتاذ أس  رستيقول األس -

ذلنن  أ  امل ننادر هنني عمنناد كننص لننث . اث ننا حقيقنن  ال خيتلنني عليهننا " التنناريخ معهننا
 اد، فال مي ن كتاب  تاريخ بل  من البل ا  أو إقليم من األقاليم أو حادث تارخيي أو 

سر من م ادر ومرا رب توفر مناد  على ما تي االعتمادشخ ي  من الشخ ياع دو  
 .أولي  ل تاب تارخيها

وامل نننننادر مت وعننننن  ك تنننننب احلوليننننناع والتننننناريخ العنننننام، وكتنننننب األنسننننناب، والطبقننننناع  -
والننصا م والسننب، واجلغرافينن  البل انينن ، وكتننب الفقننه وال ننوا ل، وامل اقننب، وكتننب األدب 

اع أ  بينن  لنذل  كننا  وقنن  تقنرب هننذ  امل نادر واملرا ننرب يف لغن. ودواوينن الشننعر وغبهنا
. وا ب على الباحث أ  يلم ببعض تل  اللغاع، فال ي تفي مبا تر م م ها إ  لغتنه

 .حىت ي و  أقرب إ  احلقيق  كما صورهتا تل  امل ادر واملرا رب
ضنص املو نوعاع للبحنث هني تلن  النيت تتنوفر علنى وكما سب  اإلشنار  فنوإ إ  أ  أف -

عننن د معتننن  منننن امل نننادر واملرا نننرب، فتسنننهص للباحنننث عمليننن  البحنننث كمنننا    نننه منننن 
 .املقارن  بي ها للخلو  إ  احلقيق  اليت ي ش ها من وراء لثه

 (4):األستاذ المشرف -5
يعننن  األسنننتاذ املشنننرف ركنننن أسنننا  يف عمليننن  البحنننث وخاصننن  يف لنننوث ال راسننناع  -

 .لعليا، كمذكر  التخر ا
ففي كثب من األحيا  ي و  الطالب كاألعمش أو األعشى فيفتق  ال ظنر الثاقنب فنال  -

املشنرف كالن ليص النذ  ينوقةنوم  ذيب ر الطري  ال حيح النذ  يسنب فينه، في نو  األسنتا
   حنننا صننناحبهخطواتنننه ويرينننه الطريننن  ال نننحيح النننذ  يسنننل ه، ف نننم منننن لنننث أ نننز  

كننا  األسننتاذ أكلننه وسنناهم يف إلننا الف ننر اإلنسننا، بشنن ص عننام،   القبننول و يالفضننص و 
 .املشرف أهم عوامص  احه
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وكننم مننن لننث كتننب لننه الفشننص الننذريرب، بننص وكننم مننن طالننب هجننر لثننه وتننرك سننبيص  -
ال راسنن  ملننا لقننا  مننن أسننتاذ مشننرف حطننم  مالننه ف ننا  سننببا يف ن وصننه وعزوفننه عننن 

 .اذريعتالبحث ففشص فشال 
لطي ) الق  األبو  مبا ىلويه منعني الطالب واألستاذ أشبه ما ت و  بو وهر العالق  ب -

 .وحزم وحمب  وتق ير، وبث للثق ، والتشجيرب، وإبعاد امللص والسآم 
 :دور املشرف يف عملي  البحث -
 .للمو وب، ويتأك  من توفر امل ادر واملرا رب اختياريطم ن الطالب على صح   -*
 .ملرا رب وأماكن توا  ها، واللغاع اليت كتب  هباإرشاد الطالب إ  امل ادر وا -*
 ينناد  وتعنن يال، دو  أ  عنن   علننى خننالف يشنناركه يف إعنن اد ا طنن  األولينن  للبحننث  -*

 .ق اعته
 .التشجيرب والتحفيز والث اء، ملساع   الطالب على بذل املزي  من اجله  -*
ينناع والسننلبياع وتقنن   متابعنن  مننا ي تننب الطالننب ، وإبنن اء املالحظنناع ببيننا  اإلعاب -*

 .احللول للتغلب على امل اعب
م ح الطالب حري  إب اء الرأ  واال تهاد وع م إلزامه برأ  يرا  املشرف دو  م اقشته  -*

 .وإق اعه
 (3):الخاتمة -5

ي ننو  الباحننث موفقننا غاينن  التوفينن  إذا أحسننن اختيننار مو ننوب لثننه اعتمننادا علننى إطالعننه 
الوقننوب علننى مننا تننوفر مننن م ننادر ومرا ننرب، تشنن ص لننه علننى دقننا      ننه، مننن خننالل 

املننناد  األوليننن  ل تابننن  لثنننه، شنننريط  االسنننتفاد  منننن تو يهننناع األسنننتاذ املشنننرف، وحسنننن 
فالذكاء ال ي في وح  ، وبذل ال ثب منن اجلهن  ال ي ن رب لثنا أو رسنال  متمينز  . تو يهه

 .ما مل ىلط بع اي  ممن خ  حقول البحث وغا  فيها
املو ننوب الننذ  يتننوفر علننى كننم مقبننول مننن امل ننادر وىلنن  إشننراف أسننتاذ  رافحسننن اختينن

خبب حيسنن التو ينه ويو نه برفن  هنو النذ  حين ث التوفين  ، فيوصنص الباحنث املبتن   إ  
 ثيفنتح لنه اآلفناإ املسنتقبلي  يف انال البحن ه فه يف ىلقي  ما ي بو إليه منن  ناع علمني

  .العلمي واإلنتا  الف ر 
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 .مل هجي  والت ظيمعلى ا( 2* )
  


