من :لجنة البحث العلمي
إلى :الباحثين المهتمين بالتقدم بمقترحات تمويلية
الموضوع :نصائح عملية للمهتمين بتقديم مقترحات تمويلية إلى لجنة البحث العلمي في جامعة بيرزيت
لتحسين فرص قبول مقترحاتكم ،تود لجنة البحث العلمي تذكيركم باألمور التالية:
 .1اإلجابةةةةةة عةةةةةن كافةةةةةة بنةةةةةود نمةةةةةوذي المقتةةةةةر ،البحثةةةةةي دون اسةةةةةتثنا  ،و ةةةةةذ الوقةةةةةت الكةةةةةافي فةةةةةي
مراجعة المقتر ،وضبطه ،قبل إرساله.
 .2باإلضةةةةةافة إلةةةةةى إرسةةةةةال المقتةةةةةر ،إلةةةةةى لجنةةةةةة البحةةةةةث العلمةةةةةي ،مةةةةةن الضةةةةةرور تحميلةةةةةه علةةةةةى
"رتةةةةةاي ،وذلةةةةة حتةةةةةى يةةةةةتمكن رئةةةةةيو الةةةةةدائرس والعميةةةةةد مةةةةةن إرسةةةةةال توصةةةةةياتهما للجنةةةةةة البحةةةةةث
العلمي.
قيةةةةةات البحةةةةةث" ،وتحةةةةةر الدقةةةةةة فةةةةةي
 .3عةةةةةدم إغفةةةةةال إجابةةةةةة البنةةةةةد المتعلةةةةة بةةةةة "اعتبةةةةةارات
من ال يارات الث ثة في هذا البند الذ يحتاجه المقتر.،
ن
 .4مةةةةةةنح ا هتمةةةةةةام الكةةةةةةافي لصةةةةةةياغة بنةةةةةةد "ال لفيةةةةةةة العامةةةةةةةع مراجعةةةةةةة األدبيةةةةةةات" ،إذ يفتةةةةةةر
يعكةةةةةةةو هةةةةةةةذا البنةةةةةةةد إحاطةةةةةةةة المتقةةةةةةةدم بالطلةةةةةةة بةةةةةةة ر تطةةةةةةةورات البحةةةةةةةث فةةةةةةةي الموضةةةةةةةوع
المطةةةةةرو ،،وميةةةةةزس البحةةةةةث المقتةةةةةر ،،ومقةةةةةدار إضةةةةةافته فةةةةةي الحقةةةةةل .ويحبةةةةةذ ةةةةة ل مراجعةةةةةة
األدبيةةةةةات تجندةةةةة تعةةةةةداد األدبيةةةةةات ومةةةةةنح مةةةةةوجز لهةةةةةا ،والةةةةةذها بةةةةةد ذ مةةةةةن ذلةةةةة نحةةةةةو إعةةةةةداد
مراجعة دبيات تتوفر فيها عناصر:
) الجةةةةةةةدس ) :(up-to-dateبحيةةةةةةةث ت هةةةةةةةر اطةةةةةةة ع الباحةةةةةةةث علةةةةةةةى ةةةةةةةر مجريةةةةةةةات البحةةةةةةةث
محلياذ ،وعربياذ ،وعالميا ذ.
) البنيويةةةةةةة :بحيةةةةةةث ت هةةةةةةر مسةةةةةةاهمة البحةةةةةةث المقتةةةةةةر ،فةةةةةةي سةةةةةةد فجةةةةةةوس تعةةةةةةاني منهةةةةةةا األبحةةةةةةاث
الممسوحة في مراجعة األدبيات.
ت) الشةةةةةةةمولية :بحيةةةةةةةث يكتفةةةةةةةى بالمصةةةةةةةادر األوليةةةةةةةة ،و باألدبيةةةةةةةات الرائجةةةةةةةة ،وبل ةةةةةةةة واحةةةةةةةدس،
بل ن تتناول المراجعة مصادر متنوعة ،وبأكثر من ل ة (ما مكن ذل ).
ث) النقديةةةةةةة :بحيةةةةةةث تةةةةةةذكر المراجعةةةةةةة وتعةةةةةةدد األدبيةةةةةةات ذات الع قةةةةةةة وحسةةةةةة  ،بةةةةةةل وتجادلهةةةةةةا،
وتشتب معها ،بشكل يطور المجادلة األساسية للبحث المقتر.،
ي) توضةةةةةةيح منهجيةةةةةةة البحةةةةةةث ،وا هتمةةةةةةام بكافةةةةةةة البنةةةةةةود الةةةةةةواردس فةةةةةةي نمةةةةةةوذي دعةةةةةةم المقتةةةةةةر،
البحثةةةةةةي ،وعةةةةةةدم إغفةةةةةةال منهةةةةةةا ،وتجندةةةةةة التوصةةةةةةيفات العامةةةةةةة ،وغيةةةةةةر المنهجيةةةةةةة ل بحةةةةةةاث
(التةةةةةةةي تحةةةةةةةدد فةةةةةةةي ال الةةةةةةة نةةةةةةةوع البحةةةةةةةث منهجيتةةةةةةةه) ،مثةةةةةةةل :المةةةةةةةنه الكيفةةةةةةةيع الكمةةةةةةةيع
التةةةةةاري يع المكتبةةةةةي ..بةةةةةل وصةةةةةط المةةةةةنه بطريقةةةةةة منهجيةةةةةة ،مةةةةةن حيةةةةةث :ال لفيةةةةةة الفكريةةةةةة،
وال طوات ،واألدوات ،والعينات ،والمراحل ،وموقعية الباحث ..إلخ.
 )،المرجعيةةةةةةةةة (قائمةةةةةةةةة المصةةةةةةةةادر والمراجةةةةةةةةش) :ن تشةةةةةةةةتمل المرجعيةةةةةةةةة علةةةةةةةةى كافةةةةةةةةة المةةةةةةةةواد
الةةةةةواردس فةةةةةي مراجعةةةةةة األدبيةةةةةات ،لكةةةةةن يمكةةةةةن ن تزيةةةةةد عليهةةةةةا ،مةةةةةش األ ةةةةةذ بعةةةةةين ا عتبةةةةةار
التنةةةةةةةوع ،مةةةةةةةن حيةةةةةةةث نوعيةةةةةةةات المراجةةةةةةةش (مصةةةةةةةادر ،كتةةةةةةة  ،مقةةةةةةةا ت علميةةةةةةةة،
ضةةةةةةةرورس
د
مراجعات) ،والمزاوجة بين المحلي واإلقليمي والعالمي ،وبأكثر من ل ة ،ما مكن.
من إعداد حد عضا لجنة البحث العلمي

