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مواضيع احملاضرة 
  قراءة املقاالت العلمية: أنواعها، أجزاءها	•
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قراءة مقال علمي 

ملاذا؟	• 
آخر النتائج التي توصل لها الباحثون.	• 
هل املسألة تحت الدراسة سبق حلها.	• 
التجارب واألجهزة املستعملة.	• 
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أنواع املقاالت العلمية 
	Review Article 1. مقاالت املراجعة

  ملخص ملا توصلت له عدة دراسات.	•

  تشرح الخلفيات العلمية بشكل أكبر من املقاالت العادية.	•

	Regular Article 2. مقاالت عادية

  •	.Original نتائج جديدة

  تفاصيل التجربة أو الطرق املستخدمة.	•
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أجزاء املقالة العلمية 
العنوان	 Title	
ملخص	 Abstract	
مقدمة	 Introduction	

املواد والطرق املستخدمة أو النظام 
	املدروس Method / Model	

	النتائج Results	
	املناقشة Discussion	

	االستنتاجات Conclusions	
الشكر	 Acknowledgment	
	املراجع References	
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 Abstract امللخص
  •	يوضح ماذا تدرس املقالة باختصار.
  •	أهم النتائج.
  •	هل البحث يهمك بحيث تكملني قراءته أم ال؟
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Example Abstract 1 
Our goal was to approximate the gravitational 
acceleration of an object by applying Newton’s second 
law of motion. We used a swinging pendulum to find 
the acceleration due to gravity. Our derived values for g 
was: (9.78±.080) m / s2. When compared to the known 
value of (9.80011 ± .0002) m /s2 the pendulum 
provided a result that was within 0.306%.  
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Example Abstract 2 
•  The authors report micro-Raman investigation of changes in the 

single and bi-layer graphene crystal lattice induced by the low 
and medium energy electron-beam irradiation (5 – 20 keV). It 
was found that the radiation exposures results in appearance of 
the strong disorder D band around 1345 cm-1 indicating 
damage to the lattice. The D and G peak evolution with the 
increasing radiation dose follows the amorphization trajectory, 
which suggests graphene’s transformation to the 
nanocrystalline, and then to amorphous form. The results have 
important implications for graphene characterization and device 
fabrication, which rely on the electron microscopy and focused 
ion beam processing. 
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 Introduction املقدمة
  الخلفية العلمية للموضوع: املفاهيم/ النظريات/ القوانني املعتمد •

عليها البحث.	

  املسح األدبي (Literature review) : الدراسات السابقة •
املتعلقة باملوضوع.	

  إذا كانت غير مفهومة ابحثي عن مرجع أخر أبسط.	•
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 Methods الطرق املستخدمة
  التفاصيل التقنية للتجربة.	•
  املعادالت املستخدمة.	•
  • Supplementary قد تكون التفاصيل اإلضافية في ملحق

	materials / Appendix
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	Results and discussion النتائج واملناقشة

  النتائج التي توصل لها الباحثون.	•

  رسومات بيانية أو جداول.	•

  تفسير الباحثني لنتائجهم.	•

  ليس بالضرورة صحيح، مكان لعرض وتبادل  األفكار العلمية.	•
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 Conclusions االستنتاجات
  •	أهم استنتاجات البحث.
  •	أسئلة لم يتم إجابتها.
  •	أفكار أبحاث مستقبلية.
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قراءة املقالة العلمية 
•     
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Abstract	

Introduction	

هل الفكرة العامة 
تهمك؟	

مصطلحات غير 
مفهومة	

Simple References	
Books, Review 

articles, Internet	



قراءة املقالة العلمية 
•    
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Introduction	

Method/ 
Experiment	

Results: 	
Figures & Discussion	

	)إذا كانت تهمك(
	محاولة استخراج استنتاجات

	هل تتفقني مع استنتاجات الباحثني؟

Write notes, summary, 
highlight 	



قراءة املقالة العلمية 
  قراءتها أصعب من قراءة الكتب، معلومات مركزة ومتخصصة جداً.	•

  قد تحتاجني لقراءتها أكثر من مرة.	•

  الرجوع إلى مراجع املقالة.	•

  مدى موثوقية البحث )الدورية/ الباحثني).	•

  قراءة الجزء الذي يهمك، يمكن تجاوز التفاصيل التقنية مثالً.	•

  فهم املصطلحات العلمية.	•

  هل تتفقني مع استنتاجاتهم؟	•

  ليست خالية من األخطاء الطباعية.	•

  أفكار ألبحاث مستقبلية؟	•
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Example   
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الواجب 
 اقرأي املقال املعطى.	"

 اكتبي ملخص عن املقال يشمل: (الهدف، الطريقة، النتيجة).	"
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املراجع 
" M. Purugganan, and J. Hewitt, “How to Read a Scientific Article,” Cain 

Project in Engineering and Professional Communication, Rice University.	

" S. Keshav, "How to read a paper". ACM SIGCOMM Computer 
Communication Review (CCR) 37, 3 (2007), 83–84.	

" J. Fabian, "Physics Writing", Lecture notes, (physik.uni-regensburg.de)	
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