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 فيشر، دكتوراه. بجون 

 ، دكتوراهدي دي اس، جانسن. أجون 
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 المشاركون المحررونكبار 

 األساليب جوالجزء  ،ب استعراض الجزءو  األنسجةھندسة الجزء أ 

شكل مكتوب أو شفھي،  علىسواء  ،مجتمع العلمي األوسعمع الالنتائج الفنية  للباحث تواصلمن المھام األساسية 
 أنيجب  لذلك. للحركة داخل المجال العلميالتواصل العلمي ھو خطوة حاسمة في المنھج العلمي، وھو المحرك الرئيسي ف
 نعتقدكجزء من الخدمة التي نقدمھا للمجتمع العلمي األوسع، و. مكتوبة على محمل الجد علمية مخطوطة أمر إنشاءؤخذ ي

 .ھذه النقاط بإيجازل بحثفيما يلي . بشكل جيد المصاغةمخطوطة علمية للأنه من المفيد تحديد بعض الجوانب المشتركة 

فكرة ال) ١: (يھوثالثة عناصر رئيسية  تملكتجدر اإلشارة إلى أن المخطوطات التي تم إرسالھا بنجاح إلى مجلة للنشر 
المبادئ التوجيھية  وفي ھذا السياق، تبحثأمر بالغ األھمية، منھا  وكل العملعرض ) ٣(و العملتنفيذ ) ٢(و عامةال

البحث أو الجيدة فكرة إن االفتقار إلى ال ،وبالتالي. الواردة أدناه في المقام األول العنصر الثالث، أي عرض العمل العلمي
بشكل جيد  بحثھاوفكرة ممتازة وجود  بنفس الطريقة،وعرضا ممتازا للعمل،  ينقذ بتقديميمكن أن سيئة ال  المصمم بطريقة

 .ھذه تقليل الحالة األخيرة فيأدناه  الموضحة المفاھيم أن تساعد نأمل. بشكل ضعيف إذا قدمت بالفشل يحكم عليه

 ھيكل والنھجال

ينبغي و. مالعالنھج ل ومخطط بحث جيد التصميمبروتوكول  إلى، مما يؤدي محدد بحثي بسؤالبدأ البحث العلمي ييجب أن 
المخطوطات المقدمة عادة ما تتضمن . اعتمادا عليھاالمخطوطة يمكن بناء إلى مجموعة من البيانات  األساسھذا  أن يؤدي

 .على العناصر التالية نشر،لغايات الإلى المجالت 

 صفحة العنوان 
 الملخص 
 مقدمةال 
 األساليب 
 النتائج 
 مناقشةال 
 االستنتاجات 
 شكر وتقدير 
 المراجع 
 التوضيحية  والتسميات الجداول 
 التوضيحية  والتسميات األشكال 

ساسا من أ والمستمد األساليبقسم كتابة  ،أوال ؛ة مخطوطة علمية على النحو التالينھج معقول لكتاب من الممكن تبني
جميع ك إدراج حتى يتسنى ل ،بك، وربما خالل المرحلة التجريبية من العمل نفسه الخاص بروتوكول األبحاث األولي

 قسم اكتب وبعد ذلكوالجداول التي تحتوي على البيانات المدرجة في العمل،  األشكالكل من  قم بإنشاء، ثم التفاصيل
النظر في المسائل  أعد ،ة النصبعض التكرار في عرض البيانات وكتاب تجدوھذا يتوقف على نوع الدراسة، قد . النتائج
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 نعتقدكجزء من الخدمة التي نقدمھا للمجتمع العلمي األوسع، و. مكتوبة على محمل الجد علمية مخطوطة أمر إنشاءؤخذ ي

 .ھذه النقاط بإيجازل بحثفيما يلي . بشكل جيد المصاغةمخطوطة علمية للأنه من المفيد تحديد بعض الجوانب المشتركة 

فكرة ال) ١: (يھوثالثة عناصر رئيسية  تملكتجدر اإلشارة إلى أن المخطوطات التي تم إرسالھا بنجاح إلى مجلة للنشر 
المبادئ التوجيھية  وفي ھذا السياق، تبحثأمر بالغ األھمية، منھا  وكل العملعرض ) ٣(و العملتنفيذ ) ٢(و عامةال

البحث أو الجيدة فكرة إن االفتقار إلى ال ،وبالتالي. الواردة أدناه في المقام األول العنصر الثالث، أي عرض العمل العلمي
بشكل جيد  بحثھاوفكرة ممتازة وجود  بنفس الطريقة،وعرضا ممتازا للعمل،  ينقذ بتقديميمكن أن سيئة ال  المصمم بطريقة

 .ھذه تقليل الحالة األخيرة فيأدناه  الموضحة المفاھيم أن تساعد نأمل. بشكل ضعيف إذا قدمت بالفشل يحكم عليه

 ھيكل والنھجال

ينبغي و. مالعالنھج ل ومخطط بحث جيد التصميمبروتوكول  إلى، مما يؤدي محدد بحثي بسؤالبدأ البحث العلمي ييجب أن 
المخطوطات المقدمة عادة ما تتضمن . اعتمادا عليھاالمخطوطة يمكن بناء إلى مجموعة من البيانات  األساسھذا  أن يؤدي

 .على العناصر التالية نشر،لغايات الإلى المجالت 

 صفحة العنوان 
 الملخص 
 مقدمةال 
 األساليب 
 النتائج 
 مناقشةال 
 االستنتاجات 
 شكر وتقدير 
 المراجع 
 التوضيحية  والتسميات الجداول 
 التوضيحية  والتسميات األشكال 

ساسا من أ والمستمد األساليبقسم كتابة  ،أوال ؛ة مخطوطة علمية على النحو التالينھج معقول لكتاب من الممكن تبني
جميع ك إدراج حتى يتسنى ل ،بك، وربما خالل المرحلة التجريبية من العمل نفسه الخاص بروتوكول األبحاث األولي

 قسم اكتب وبعد ذلكوالجداول التي تحتوي على البيانات المدرجة في العمل،  األشكالكل من  قم بإنشاء، ثم التفاصيل
النظر في المسائل  أعد ،ة النصبعض التكرار في عرض البيانات وكتاب تجدوھذا يتوقف على نوع الدراسة، قد . النتائج

مقدمة، ال اكتببك، ومن ثم  الخاص البحوثالمخطوطة، مشيرا مرة أخرى إلى بروتوكول التي سوف تعالجھا العلمية 
ثم كثف وأعد تركيز  الملخصفي  شيءضع موجز عن كل . لمناقشةا استعراضمقدمة والنتائج لتوجيه الاستخدم وبعد ذلك 
 والبد من اإلشارة إلى أن ھذه. أنفة الذكر كل قسم من األقسام عنوفيما يلي مناقشة موجزة . جاتفي قسم االستنتا الملخص

استراتيجيات أخرى، ولكن ينبغي أن يكون  استخدام إال أنه يمكن ،ليست سوى اقتراحات حول كيفية كتابة مخطوطة علمية
من سؤال و تصفمخطوطة العلمية بناء وثيقة مكتوبة بوضوح البشكل عام، الغرض من و ،المبدأ التوجيھي ھو وضوحال

 .إلى النتائج النظرية أو التجريبية استناداجابة على ھذا السؤال اإل منطقيا رضتعثم 

أو مناقشة عرضا  لتكونعموما  ھاولذلك، تم تصميم. مخطوطة العلمية نقل المعلومات التقنية للقارئال والغرض من
ھو أن الجانب العلمي من ودعم ھذا المفھوم ھنالك وجھة نظر صريحة ت. الفقرات والجمل وبساطة في تركيب ةصريح

النص نفسه المسعى إليصال المعلومات  أن يدعم ولذلك ينبغي ،قارئفھم اللتحديا بما فيه الكفاية مقد يكون  ةالمخطوط
 .العلمية، بدال من العمل على طمس المفاھيم والنتائج 

 عنوان صفحة ال

، فضال عن المؤلفين اوبسيط اقصيركون ييجب أن  الذي، ةعنوان المخطوطفيھا يذكر وينبغي إدراج صفحة العنوان 
، فضال عن ئيسيةركلمات  خمسما يقرب من  قدم. ةالمخطوط ت إليھاقدم التيالمجلة إلى  اإلشارةين مع المؤلف ومساعدو
 .المعنيمؤلف عن الكاملة معلومات  قدموأخيرا، . للمخطوطة) عامل عنوانبأحيانا  إليهيشار و(قصير عنوان

 ملخصال

ال عتمد على أي مادة في التقرير، وبالمثل، يبوصفه وثيقة مستقلة، بحيث ال  إليه، وينظر الملخص عادة فقرة واحدةيكون 
 حال كانت يف. بةالتجر تلك الجملة األولى بوضوح ھدف تنص ينبغي أن. الملخصالتقرير على أي مادة في  يعتمد

 وتقييمھا أساسھاتصف عبارات ب وإتباعھافرضية الحد كبير، ينبغي ذكر  إلى ھذا يفضلوفرضية،  إلىتستند التجربة 
 الجمل تعمل. نتائج التجربة وبيانبدون إطالة مع أكبر قدر ممكن من الدقة  ،فيھا البحث إجراء يةالجمل الالحقة كيف وتفسر

 .العام للدراسة على المجالنتائج وأثر ھذا العمل الوصف أھمية على النھائية 

 مقدمةال

وصفي،  كتجمع ،األفضلبالشكل  ھاإنشاء يتم ، بحيثألدبيات المتعلقة بموضوع البحثعن امقدمة لمحة موجزة التطلب ت
 أربعثالث أو  ربما ھناك حاجة إلى. قيد البحث العمل موضوع التركيز ببطء علىثم بدءا من الموضوعات العريضة 

في  تصف ومن ثم ،العام للدراسة المجاللقارئ ل فيھماعرض ت بفقرة أو فقرتينأن تبدأ  النھج المستخدمة أحد منفقرات، و
، وعلى ، فھي تبين بوضوحالفقرة األخيرة أمر بالغ األھميةتعد . جوانب ھذا المجال أحدكيف يمكن تحسين  الفقرات التالية

 وتتبع الفرضية توضع بعد ذلك. الدراسة في تلك الذي سيجاب عليه التجريبي السؤالى من الفقرة، األرجح في الجملة األول
مجال الإجابة سؤالك في إسھام تفيد كيفية  موجزة تضاف جملةوأخيرا، . الختبار الفرضية المتبعوصف موجز للنھج ب

 .للدراسة الشامل

 األساليب

. وينبغي وصف كل أسلوب في قسم منفصل ،ساليب المستخدمة في الدراسةلألھذا القسم وصفا مباشرة  يشكلينبغي أن 
ھذه المعلومات وتعد . لكل مادة هومعلومات بالمصدر إلىمشيرا المواد المستخدمة في الدراسة،  بين ثم واحد قسمفي  بدأا

كل  بخصوص قسام منفصلةفي أ الوصف ثم تابع ،.الخاصة ھمتكرار العمل في مؤسسات منالقراء  يمكنأمر بالغ األھمية 
تم استخدام تصميم تجريبي  وفي حال. على شروح موجزة ومختصرة حافظو مستخدمة في الدراسة رئيسية تقنيةوإجراء 
أو  نظريوبالمثل، إذا تم استخدام عنصر . المواد قسم، بعد األساليبوصف ھذا التصميم في القسم الثاني من قم ب، محدد
التي استخدمت  اإلحصائيوأخيرا، تذكر وصف أساليب التحليل . األساليبمن  الجزء األولجة، ينبغي إدراجه في نمذ

استخدام صيغة عادة ب على الرغم من أنه ال ينصح. األساليب قسملتحليل النتائج، وعلى األرجح في القسم األخير من 
 .األساليبقسم في  مناسبة ،األغلبعلى  لكنھا، ،المبني للمجھول

 النتائج

البيانات  تلك ينبغي تقديم ، حيثأو تفسير البيانات لمناقشةمكانا ليس  لكنه التجريبية،البيانات  للقارئ قسم النتائجيعرض 
 يتم التركيز علىحيث بفي فقرة منفصلة  واألشكالأعرض كل مجموعة من الجداول ). انظر أدناه(في الجداول واألشكال 



مقدمة، ال اكتببك، ومن ثم  الخاص البحوثالمخطوطة، مشيرا مرة أخرى إلى بروتوكول التي سوف تعالجھا العلمية 
ثم كثف وأعد تركيز  الملخصفي  شيءضع موجز عن كل . لمناقشةا استعراضمقدمة والنتائج لتوجيه الاستخدم وبعد ذلك 
 والبد من اإلشارة إلى أن ھذه. أنفة الذكر كل قسم من األقسام عنوفيما يلي مناقشة موجزة . جاتفي قسم االستنتا الملخص

استراتيجيات أخرى، ولكن ينبغي أن يكون  استخدام إال أنه يمكن ،ليست سوى اقتراحات حول كيفية كتابة مخطوطة علمية
من سؤال و تصفمخطوطة العلمية بناء وثيقة مكتوبة بوضوح البشكل عام، الغرض من و ،المبدأ التوجيھي ھو وضوحال

 .إلى النتائج النظرية أو التجريبية استناداجابة على ھذا السؤال اإل منطقيا رضتعثم 

أو مناقشة عرضا  لتكونعموما  ھاولذلك، تم تصميم. مخطوطة العلمية نقل المعلومات التقنية للقارئال والغرض من
ھو أن الجانب العلمي من ودعم ھذا المفھوم ھنالك وجھة نظر صريحة ت. الفقرات والجمل وبساطة في تركيب ةصريح

النص نفسه المسعى إليصال المعلومات  أن يدعم ولذلك ينبغي ،قارئفھم اللتحديا بما فيه الكفاية مقد يكون  ةالمخطوط
 .العلمية، بدال من العمل على طمس المفاھيم والنتائج 

 عنوان صفحة ال

، فضال عن المؤلفين اوبسيط اقصيركون ييجب أن  الذي، ةعنوان المخطوطفيھا يذكر وينبغي إدراج صفحة العنوان 
، فضال عن ئيسيةركلمات  خمسما يقرب من  قدم. ةالمخطوط ت إليھاقدم التيالمجلة إلى  اإلشارةين مع المؤلف ومساعدو
 .المعنيمؤلف عن الكاملة معلومات  قدموأخيرا، . للمخطوطة) عامل عنوانبأحيانا  إليهيشار و(قصير عنوان

 ملخصال

ال عتمد على أي مادة في التقرير، وبالمثل، يبوصفه وثيقة مستقلة، بحيث ال  إليه، وينظر الملخص عادة فقرة واحدةيكون 
 حال كانت يف. بةالتجر تلك الجملة األولى بوضوح ھدف تنص ينبغي أن. الملخصالتقرير على أي مادة في  يعتمد
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 الجمل تعمل. نتائج التجربة وبيانبدون إطالة مع أكبر قدر ممكن من الدقة  ،فيھا البحث إجراء يةالجمل الالحقة كيف وتفسر

 .العام للدراسة على المجالنتائج وأثر ھذا العمل الوصف أھمية على النھائية 

 مقدمةال

وصفي،  كتجمع ،األفضلبالشكل  ھاإنشاء يتم ، بحيثألدبيات المتعلقة بموضوع البحثعن امقدمة لمحة موجزة التطلب ت
 أربعثالث أو  ربما ھناك حاجة إلى. قيد البحث العمل موضوع التركيز ببطء علىثم بدءا من الموضوعات العريضة 

في  تصف ومن ثم ،العام للدراسة المجاللقارئ ل فيھماعرض ت بفقرة أو فقرتينأن تبدأ  النھج المستخدمة أحد منفقرات، و
، وعلى ، فھي تبين بوضوحالفقرة األخيرة أمر بالغ األھميةتعد . جوانب ھذا المجال أحدكيف يمكن تحسين  الفقرات التالية

 وتتبع الفرضية توضع بعد ذلك. الدراسة في تلك الذي سيجاب عليه التجريبي السؤالى من الفقرة، األرجح في الجملة األول
مجال الإجابة سؤالك في إسھام تفيد كيفية  موجزة تضاف جملةوأخيرا، . الختبار الفرضية المتبعوصف موجز للنھج ب

 .للدراسة الشامل

 األساليب

. وينبغي وصف كل أسلوب في قسم منفصل ،ساليب المستخدمة في الدراسةلألھذا القسم وصفا مباشرة  يشكلينبغي أن 
ھذه المعلومات وتعد . لكل مادة هومعلومات بالمصدر إلىمشيرا المواد المستخدمة في الدراسة،  بين ثم واحد قسمفي  بدأا

كل  بخصوص قسام منفصلةفي أ الوصف ثم تابع ،.الخاصة ھمتكرار العمل في مؤسسات منالقراء  يمكنأمر بالغ األھمية 
تم استخدام تصميم تجريبي  وفي حال. على شروح موجزة ومختصرة حافظو مستخدمة في الدراسة رئيسية تقنيةوإجراء 
أو  نظريوبالمثل، إذا تم استخدام عنصر . المواد قسم، بعد األساليبوصف ھذا التصميم في القسم الثاني من قم ب، محدد
التي استخدمت  اإلحصائيوأخيرا، تذكر وصف أساليب التحليل . األساليبمن  الجزء األولجة، ينبغي إدراجه في نمذ

استخدام صيغة عادة ب على الرغم من أنه ال ينصح. األساليب قسملتحليل النتائج، وعلى األرجح في القسم األخير من 
 .األساليبقسم في  مناسبة ،األغلبعلى  لكنھا، ،المبني للمجھول

 النتائج

البيانات  تلك ينبغي تقديم ، حيثأو تفسير البيانات لمناقشةمكانا ليس  لكنه التجريبية،البيانات  للقارئ قسم النتائجيعرض 
 يتم التركيز علىحيث بفي فقرة منفصلة  واألشكالأعرض كل مجموعة من الجداول ). انظر أدناه(في الجداول واألشكال 



. نصالفي  شكل معينشارة إلى جدول أو إلى اإلقد تحتاج و ھذا. خاصةالھمية األاالتجاھات العامة ونقاط البيانات ذات 
االنحراف المعياري (، ومؤشر التشتت )ن(دراسات التجريبية، ال بد من ذكر إحصاءات أساسية مثل عدد العينات بالنسبة لل

تحليل أي  مع تضمين )لنمطاالوسط الحسابي والوسيط أو (النزعة المركزية  ات، ومؤشر)والخطأ المعياري بالرموز
جدول  إلى كل اإلشارةيجدر الحظ أن و. القيم -قبيانات إحصائية محددة، مثل  إلى اإلشارةتأكد من و، تنفيذهإحصائي تم 

 .امقتضب كنو. نتائجالفي قسم  البحثية شكل في ورقةو

 مناقشةال

على و يا إذا اتبعت االقتراحات السابقةسھل نسب جعلهولكن يمكن قسم المناقشة األكثر صعوبة في الكتابة، غاليا ما يكون 
 استخدممن خالل دراسة آثار محددة، معينة ظاھرة  العمل خصصإذا . الفقرة األخيرة من المقدمة راجعوجه الخصوص، 

نطقية تدعم أو ترفض مالنتائج لبناء حجة  استخدمعمل فرضية، ال قدمإذا ف. منفصلة ةفقرالنتائج لوصف كل أثر في 
ال بد أن  . األھداف تلككل من  لبحثالنتائج  استخدم رئيسية،العمل ثالثة أھداف  حدد وفي حال. بك ةفرضية الخاصال

 .بناء قسم المناقشة من عمليةفي قسم النتائج،  المقدمةدعم النتائج  جانبإلى  في المقدمة تخفف الدراسة واضحة المعالم

 اقبل، وإذا كان ممكناأھم النتائج،  خصوبعد ذلك ل ،العمل عنأخرى نظرة عامة مرة  قدموفقرة قصيرة ب قسم المناقشة ابدأ
عرضت في قسم النتائج،  مالحظة التي واألكثرإثارة  واألكثرأھمية  األكثرالنتائج ثم حدد ، الفرضية المقترحة ارفضأو 

مناقشة نقاط الغالبا ما يكون من المفيد تضمين . ھذه النتائج في ضوء دراسات أخرى ذكرت في األدبيات ةوقم بمناقش
أعمال أخرى في األدبيات تتناول ھذا  إلى أشرمناقشة،  قسموأخيرا، في نھاية . لتفسير أيضافي االضعف المحتملة 

 .العام للدراسة المجالفي  إسھامھا وكيفيةالموضوع، 

 االستنتاجات

بيان كيفية مساھمة ب اختموأخيرا،  ،النقاط الرئيسية للمناقشة بينثم ، م أذكر بإيجاز النتائج الرئيسيةث قدم العملمرة أخرى، 
 .العام للدراسة في المجالھذا العمل 

 شكر وتقدير

كافة  ذكر، ثم ا.لمخطوطةل كمؤلفين لم يتم ذكرھمالمشاركين أو المستشارين الذين  أي من بجھود عرفانابيان مقتضب  قدم
 .يةالمؤسسة التمويل المقدمة منالمبادئ التوجيھية بالبيان  من التزام وتأكد مصادر التمويل للعمل

 المراجع

كون المراجع مدروسة، بحيث تحتوي على جميع تيجب أن ولكن  ،في النص بھا جميع المراجع التي تم االستشھاد ضمن
 مراجعضمن ومع ذلك، ال ت. ز العمل الحاليتحف، فضال عن الدراسات السابقة التي تدعم أو جالالمالمصادر الرئيسية في 

 معلوماتكالمنشورات السابقة من  ذكرقد يكون من المناسب . معينة مجلةأو  بكاتبغريبة في محاولة لمجرد االستشھاد 
 .ولكن ينبغي أن يتم ذلك بحكمة ،ةالخاص

 فيحزم البرمجيات  وتعمل. إليھاة المخطوط ستقدممجلة التي المن  المطلوبيجب عليك استخدام تنسيق المرجع 
 .بشكل خاص أمرا سھال على جعله ياألدب االستشھاد

 التوضيحية  والتسمياتالجداول 

عنوان و توضيحي شرحبالجداول  عنونةينبغي ، كما مراجعال قسمينبغي أن تدرج الجداول عموما في قسم منفصل بعد 
ثير البيانات الواردة في جملة أو اثنتين تصف محتوى وتأ تليه، )خصائص المواد: ١الجدول رقم أي، (بالخط العريض 

، القراءبحيث يتم تقديم البيانات بشكل واضح وتفسيرھا بسھولة من قبل  منسقا الجدول ذاته أن يكونمع مراعاة  الجدول
إلى كل جدول في  اإلشارةتأكد من أن . المجلة معاييرمع  توافقصياغة الجدول لت إعادةسوف ييتم  األرجحعلى ولكن 

 .المناقشةو واألساليب المقدمة أقسام في يكونفي قسم النتائج، ولكن قد  يكون، وھذا على األرجح سوف ةنص المخطوط

 التوضيحية  والتسميات األشكال

مرة أخرى، الوضوح ھو و. مراجعال قسمفي قسم منفصل بعد  أيضا األشكال وضعيمكن الجداول،  فيالحال  يكما ھ
. دقيقة خاناتوتشمل  ن جميع الصور كبيرة بقدر اإلمكانتكو. الصور والرسوم البيانية فيالعامل الرئيسي، وخاصة 

مقدمة، ال اكتببك، ومن ثم  الخاص البحوثالمخطوطة، مشيرا مرة أخرى إلى بروتوكول التي سوف تعالجھا العلمية 
ثم كثف وأعد تركيز  الملخصفي  شيءضع موجز عن كل . لمناقشةا استعراضمقدمة والنتائج لتوجيه الاستخدم وبعد ذلك 
 والبد من اإلشارة إلى أن ھذه. أنفة الذكر كل قسم من األقسام عنوفيما يلي مناقشة موجزة . جاتفي قسم االستنتا الملخص

استراتيجيات أخرى، ولكن ينبغي أن يكون  استخدام إال أنه يمكن ،ليست سوى اقتراحات حول كيفية كتابة مخطوطة علمية
من سؤال و تصفمخطوطة العلمية بناء وثيقة مكتوبة بوضوح البشكل عام، الغرض من و ،المبدأ التوجيھي ھو وضوحال

 .إلى النتائج النظرية أو التجريبية استناداجابة على ھذا السؤال اإل منطقيا رضتعثم 

أو مناقشة عرضا  لتكونعموما  ھاولذلك، تم تصميم. مخطوطة العلمية نقل المعلومات التقنية للقارئال والغرض من
ھو أن الجانب العلمي من ودعم ھذا المفھوم ھنالك وجھة نظر صريحة ت. الفقرات والجمل وبساطة في تركيب ةصريح

النص نفسه المسعى إليصال المعلومات  أن يدعم ولذلك ينبغي ،قارئفھم اللتحديا بما فيه الكفاية مقد يكون  ةالمخطوط
 .العلمية، بدال من العمل على طمس المفاھيم والنتائج 

 عنوان صفحة ال

، فضال عن المؤلفين اوبسيط اقصيركون ييجب أن  الذي، ةعنوان المخطوطفيھا يذكر وينبغي إدراج صفحة العنوان 
، فضال عن ئيسيةركلمات  خمسما يقرب من  قدم. ةالمخطوط ت إليھاقدم التيالمجلة إلى  اإلشارةين مع المؤلف ومساعدو
 .المعنيمؤلف عن الكاملة معلومات  قدموأخيرا، . للمخطوطة) عامل عنوانبأحيانا  إليهيشار و(قصير عنوان

 ملخصال

ال عتمد على أي مادة في التقرير، وبالمثل، يبوصفه وثيقة مستقلة، بحيث ال  إليه، وينظر الملخص عادة فقرة واحدةيكون 
 حال كانت يف. بةالتجر تلك الجملة األولى بوضوح ھدف تنص ينبغي أن. الملخصالتقرير على أي مادة في  يعتمد

 وتقييمھا أساسھاتصف عبارات ب وإتباعھافرضية الحد كبير، ينبغي ذكر  إلى ھذا يفضلوفرضية،  إلىتستند التجربة 
 الجمل تعمل. نتائج التجربة وبيانبدون إطالة مع أكبر قدر ممكن من الدقة  ،فيھا البحث إجراء يةالجمل الالحقة كيف وتفسر

 .العام للدراسة على المجالنتائج وأثر ھذا العمل الوصف أھمية على النھائية 

 مقدمةال

وصفي،  كتجمع ،األفضلبالشكل  ھاإنشاء يتم ، بحيثألدبيات المتعلقة بموضوع البحثعن امقدمة لمحة موجزة التطلب ت
 أربعثالث أو  ربما ھناك حاجة إلى. قيد البحث العمل موضوع التركيز ببطء علىثم بدءا من الموضوعات العريضة 

في  تصف ومن ثم ،العام للدراسة المجاللقارئ ل فيھماعرض ت بفقرة أو فقرتينأن تبدأ  النھج المستخدمة أحد منفقرات، و
، وعلى ، فھي تبين بوضوحالفقرة األخيرة أمر بالغ األھميةتعد . جوانب ھذا المجال أحدكيف يمكن تحسين  الفقرات التالية

 وتتبع الفرضية توضع بعد ذلك. الدراسة في تلك الذي سيجاب عليه التجريبي السؤالى من الفقرة، األرجح في الجملة األول
مجال الإجابة سؤالك في إسھام تفيد كيفية  موجزة تضاف جملةوأخيرا، . الختبار الفرضية المتبعوصف موجز للنھج ب

 .للدراسة الشامل

 األساليب

. وينبغي وصف كل أسلوب في قسم منفصل ،ساليب المستخدمة في الدراسةلألھذا القسم وصفا مباشرة  يشكلينبغي أن 
ھذه المعلومات وتعد . لكل مادة هومعلومات بالمصدر إلىمشيرا المواد المستخدمة في الدراسة،  بين ثم واحد قسمفي  بدأا

كل  بخصوص قسام منفصلةفي أ الوصف ثم تابع ،.الخاصة ھمتكرار العمل في مؤسسات منالقراء  يمكنأمر بالغ األھمية 
تم استخدام تصميم تجريبي  وفي حال. على شروح موجزة ومختصرة حافظو مستخدمة في الدراسة رئيسية تقنيةوإجراء 
أو  نظريوبالمثل، إذا تم استخدام عنصر . المواد قسم، بعد األساليبوصف ھذا التصميم في القسم الثاني من قم ب، محدد
التي استخدمت  اإلحصائيوأخيرا، تذكر وصف أساليب التحليل . األساليبمن  الجزء األولجة، ينبغي إدراجه في نمذ

استخدام صيغة عادة ب على الرغم من أنه ال ينصح. األساليب قسملتحليل النتائج، وعلى األرجح في القسم األخير من 
 .األساليبقسم في  مناسبة ،األغلبعلى  لكنھا، ،المبني للمجھول

 النتائج

البيانات  تلك ينبغي تقديم ، حيثأو تفسير البيانات لمناقشةمكانا ليس  لكنه التجريبية،البيانات  للقارئ قسم النتائجيعرض 
 يتم التركيز علىحيث بفي فقرة منفصلة  واألشكالأعرض كل مجموعة من الجداول ). انظر أدناه(في الجداول واألشكال 



. نصالفي  شكل معينشارة إلى جدول أو إلى اإلقد تحتاج و ھذا. خاصةالھمية األاالتجاھات العامة ونقاط البيانات ذات 
االنحراف المعياري (، ومؤشر التشتت )ن(دراسات التجريبية، ال بد من ذكر إحصاءات أساسية مثل عدد العينات بالنسبة لل

تحليل أي  مع تضمين )لنمطاالوسط الحسابي والوسيط أو (النزعة المركزية  ات، ومؤشر)والخطأ المعياري بالرموز
جدول  إلى كل اإلشارةيجدر الحظ أن و. القيم -قبيانات إحصائية محددة، مثل  إلى اإلشارةتأكد من و، تنفيذهإحصائي تم 

 .امقتضب كنو. نتائجالفي قسم  البحثية شكل في ورقةو

 مناقشةال

على و يا إذا اتبعت االقتراحات السابقةسھل نسب جعلهولكن يمكن قسم المناقشة األكثر صعوبة في الكتابة، غاليا ما يكون 
 استخدممن خالل دراسة آثار محددة، معينة ظاھرة  العمل خصصإذا . الفقرة األخيرة من المقدمة راجعوجه الخصوص، 

نطقية تدعم أو ترفض مالنتائج لبناء حجة  استخدمعمل فرضية، ال قدمإذا ف. منفصلة ةفقرالنتائج لوصف كل أثر في 
ال بد أن  . األھداف تلككل من  لبحثالنتائج  استخدم رئيسية،العمل ثالثة أھداف  حدد وفي حال. بك ةفرضية الخاصال

 .بناء قسم المناقشة من عمليةفي قسم النتائج،  المقدمةدعم النتائج  جانبإلى  في المقدمة تخفف الدراسة واضحة المعالم

 اقبل، وإذا كان ممكناأھم النتائج،  خصوبعد ذلك ل ،العمل عنأخرى نظرة عامة مرة  قدموفقرة قصيرة ب قسم المناقشة ابدأ
عرضت في قسم النتائج،  مالحظة التي واألكثرإثارة  واألكثرأھمية  األكثرالنتائج ثم حدد ، الفرضية المقترحة ارفضأو 

مناقشة نقاط الغالبا ما يكون من المفيد تضمين . ھذه النتائج في ضوء دراسات أخرى ذكرت في األدبيات ةوقم بمناقش
أعمال أخرى في األدبيات تتناول ھذا  إلى أشرمناقشة،  قسموأخيرا، في نھاية . لتفسير أيضافي االضعف المحتملة 

 .العام للدراسة المجالفي  إسھامھا وكيفيةالموضوع، 

 االستنتاجات

بيان كيفية مساھمة ب اختموأخيرا،  ،النقاط الرئيسية للمناقشة بينثم ، م أذكر بإيجاز النتائج الرئيسيةث قدم العملمرة أخرى، 
 .العام للدراسة في المجالھذا العمل 

 شكر وتقدير

كافة  ذكر، ثم ا.لمخطوطةل كمؤلفين لم يتم ذكرھمالمشاركين أو المستشارين الذين  أي من بجھود عرفانابيان مقتضب  قدم
 .يةالمؤسسة التمويل المقدمة منالمبادئ التوجيھية بالبيان  من التزام وتأكد مصادر التمويل للعمل

 المراجع

كون المراجع مدروسة، بحيث تحتوي على جميع تيجب أن ولكن  ،في النص بھا جميع المراجع التي تم االستشھاد ضمن
 مراجعضمن ومع ذلك، ال ت. ز العمل الحاليتحف، فضال عن الدراسات السابقة التي تدعم أو جالالمالمصادر الرئيسية في 

 معلوماتكالمنشورات السابقة من  ذكرقد يكون من المناسب . معينة مجلةأو  بكاتبغريبة في محاولة لمجرد االستشھاد 
 .ولكن ينبغي أن يتم ذلك بحكمة ،ةالخاص

 فيحزم البرمجيات  وتعمل. إليھاة المخطوط ستقدممجلة التي المن  المطلوبيجب عليك استخدام تنسيق المرجع 
 .بشكل خاص أمرا سھال على جعله ياألدب االستشھاد

 التوضيحية  والتسمياتالجداول 

عنوان و توضيحي شرحبالجداول  عنونةينبغي ، كما مراجعال قسمينبغي أن تدرج الجداول عموما في قسم منفصل بعد 
ثير البيانات الواردة في جملة أو اثنتين تصف محتوى وتأ تليه، )خصائص المواد: ١الجدول رقم أي، (بالخط العريض 

، القراءبحيث يتم تقديم البيانات بشكل واضح وتفسيرھا بسھولة من قبل  منسقا الجدول ذاته أن يكونمع مراعاة  الجدول
إلى كل جدول في  اإلشارةتأكد من أن . المجلة معاييرمع  توافقصياغة الجدول لت إعادةسوف ييتم  األرجحعلى ولكن 

 .المناقشةو واألساليب المقدمة أقسام في يكونفي قسم النتائج، ولكن قد  يكون، وھذا على األرجح سوف ةنص المخطوط

 التوضيحية  والتسميات األشكال

مرة أخرى، الوضوح ھو و. مراجعال قسمفي قسم منفصل بعد  أيضا األشكال وضعيمكن الجداول،  فيالحال  يكما ھ
. دقيقة خاناتوتشمل  ن جميع الصور كبيرة بقدر اإلمكانتكو. الصور والرسوم البيانية فيالعامل الرئيسي، وخاصة 

BE ORIGINAL!

 اوين تفسيريةعنيمكن إدراج . خط كبيرب المحاورتسميات ونقاط البيانات  وكذلكوينبغي أن تكون الرسوم البيانية كبيرة، 
باللون التسمية التوضيحية  واجعل التوضيحية األشكالجميع  احرص على تعريف. التوضيحفي الرسم البياني أو في 

 هتعديل ويمكن( الناجم عن الشكلھامة أو التفسير النتيجة البإيجاز  بينو للشكل موجز عنوان اذكر، )٣الشكل أي ( الغامق
 تمثله ، وكذلك ما)٥= أي، ن (وأخيرا أذكر عدد من حاالت التكرار في التجربة  ،)مناقشةالنتائج أو قسم قسم ال نص من

 يكما ھ). االنحرافات المعيارية بھا الخطأ المرتبطة محاوروتمثل  الوسيطالبيانات تمثل أي، (نقطة البيانات في الواقع 
 .ةص المخطوطنفي  شكلكل  إلى اإلشارةالجداول، تأكد من  فيالحال 

 تأليف واألصالةال

 المخطوطات المقدمة للنشر فيتأليف واألصالة الأخيرا، قمنا بتجميع بعض النقاط للنظر في ما يخص 

  من مصادر جميع البيانات  كدأتلذلك، . ھو لألسف مصدر قلق كبير بين المحررين والناشرينواالنتحال
 أن يجوزال . ذلك العمل بشكل صحيح ىإل اإلشارةتأكد من ، سابق عملالمقال على  وفي حال استند. والنص

 .بيانات تم نشرھا مسبقا في أي شكل من األشكال دون االقتباس السليمعلى  ةبحثية األصليالورقة تحتوي ال
 لمفي العمل ولكن  المشاركينالمؤلفين وغيرھم من  كافة التأليف وترتيب التأليف من االتفاق على يجب أن يتم 

 .ينكمؤلف تضمينھميتم 
  نشرت سابقا بحثية ورقة ترجمة عنالعمل  تقديمال يجوز. 



  ينالمؤلف لمحة عن

. جامعة ميريالند في في كلية فيشلفيشر أستاذ ورئيس مشارك للدراسات العليا في قسم الھندسة الحيوية . بالدكتور جون 
ماجستير في وعلى درجة ال )١٩٩٥(جامعة جونز ھوبكنز  منفيشر على درجة البكالوريوس في الھندسة الكيميائية  حصل

) ٢٠٠٣(جامعة رايس  مندكتوراه في الھندسة الحيوية الدرجة و )١٩٩٨(جامعة سينسيناتي  منالھندسة الكيميائية 
  ).٢٠٠٣(جامعة كاليفورنيا ديفيس  منالغضروف  وھندسة حياءألافي علم  وزمالة ما بعد الدكتوراه

المفاعالت الحيوية لتجديد و الجذعيةوالخاليا  الحيويةفي المواد  ،الحيويةفيشر، مدير مختبر ھندسة األنسجة والمواد  بحث
تركز أبحاثه على ، ووالعضالت والھيكل العظمي الدمويةاألنسجة المفقودة، خصوصا العظام والغضاريف واألوعية 

 ،والبالغين للسلف الجذعية الخاليا تطويرالتي يمكن أن تدعم و في الجسم المواد الحيوية الجديدة التي يمكن زراعتھاتطوير 
ما فيشر لف أ. الخلية المدمجة مجتمعاتر المواد الحيوية اإلشارات الجزيئية الذاتية بين يثأت يةويتناول بشكل خاص كيف

من  ٣ على تعليم فيشر كذلك أشرف. براءات االختراع ٤ حصل علىو العلميةالعروض من  ١٢٠و  منشور ٦٥ عن يزيد
في مختبره  جامعي باحث ٤٠أكثر من  على فيشر أشرفإلى ذلك،  وباإلضافة. دكتوراه من طلبة ١٠و  الماجستير طلبة

معھد حصلوا على زمالة البحث الجامعي من  منھم ٣ و المتميز الباحثلقب جامعة ميريالند  منحتھما ،منھم ٢الخاص، 
  .تكنولوجياللميريالند  منھم على جائزة الطموح من معھد مؤسسة ١٨ حصلكما  ،ھوارد ھيوز الطبي

فيشر  حصلوباإلضافة إلى ذلك، . انتخب فيشر زميل في المعھد األمريكي للھندسة الطبية والبيولوجية ٢٠١٢في عام 
وجائزة  )٢٠٠٦(مؤسسة التھاب المفاصل في  منجائزة الباحث و )٢٠٠٥( للعلوم الوطنية المؤسسة شھادة على جائزة

وجائزة ) ٢٠٠٧( يز من قسم الھندسة الحيوية في جامعة رايس وجائزة الخريج المتم) ٢٠٠٦(جامعة ميريالند  من اإلبداع
ريالند يمجامعة جائز المنافسة العادلة من و) ٢٠٠٨(من مؤسسة التھاب المفاصل  تحسين نوعية الحياة االنجاز في

  ).٢٠١١(في جامعة ميريالند  فيشلكلية التدريس من قسم الھندسة الحيوية في وجائزة التميز ) ٢٠٠٩(

الھندسة الحيوية الجزيئية والخلوية في الخبرات البحثية  إلى دعم موقع مؤسسة العلوم الوطنية فيشر وجه ،٢٠٠٧عام  في
وقد شغل فيشر منصب رئيس تحرير العديد من األعمال، ويشغل حاليا منصب محرر ورئيس مجلة . للطالب الجامعيين
طبعة الثالثة من في ال، وكان رئيس تحرير ھندسة األنسجة ابينبتحرير كتفيشر قام . بالجزء  مراجعات ھندسة األنسجة،

  ).٢٠٠٦(كتيب الھندسة الطبية الحيوية 

ن وتخرج في عام غنيميجامعة رادبود  منطب األسنان في دكتوراه  حصل على درجة، د يدي اسيانسن، . أجون 
شھادة  حصل على،بعد ذلكو. ولندا، ھماسوليوسبدأ ممارسة طب األسنان بدوام جزئي في  ،العام ذات فيو. ١٩٧٧

. جامعة نيميغن رادبود من ١٩٨٤المواد المستخدمة في زراعة األسنان في عام ب ھريةاالظالتصاق الخاليا  فيالدكتوراه 
ليصبح أستاذ مشارك في المواد الحيوية  ١٩٩١نيميغن في عام  إلىبعد أن عمل أستاذا مساعدا في أمستردام واليدن وعاد 

، انتخب عضوا في األكاديمية الملكية الھولندية ٢٠٠٨في أبريل . ١٩٩٦وزراعة األسنان قبل تعيينه في أبريل نيسان 
الصين  جامعة سيتشوان، سيتشوان،في  فخري، تم تعيينه أستاذ ٢٠٠٩في عام و). قسم الطب والصحة(للفنون والعلوم 

جامعة في  األسنانكلية طب  فيأبحاث االندماج العظمي واألسنان  ورئيس زراعة باحثأستاذ  نتعي ،٢٠١٠في عام و
سبع براءات  وحصل على منشور ٥٠٠ ما يزيد عن تأليفوقد ساھم في . الرياض، المملكة العربية السعودية ،الملك سعود
 ج فيھندسة األنسجة، الجزء  مجلة ت العلمية الدولية، بما في ذلكالمجال من رئيس تحرير ثمانية/ عضو ھو اختراع و

  .األساليب: ھيئة التحرير

تدريب ال هاستكمالبعد . دراسات العليالل ةجامعة نوتردام وجامعة والية نيويورك الطبيخريج ھو  أم ديبيتر جيم جونسون، 
الجراحة العامة والتجميل، مارس الدكتور جونسون الجراحة الترميمية لمدة عشر سنوات في جامعة بيتسبرغ حيث في 

 الرئيس التنفيذي/ المؤسس المشارك المناصب التي تقلدھا ومن. مبادرة ھندسة األنسجة بيتسبرغلأسس وكان أول رئيس 
في أيسوريا ونائب الرئيس التنفيذي في شركة اي في بي  طبيينالكبير المراقبين و الحياةعلوم و األنسجةفي معلوماتية 
 أعمال، فانسيفالبحوث والتنمية والشؤون الطبية للتكنولوجيا الطبية  كنائب رئيسويعمل في الوقت الحاضر وإنتجريون، 

فانيا وجمعية وكان رئيسا للجمعية التكنولوجيا الحيوية والية بنسل التجميلترأس مجلس بحوث جراحة . آفري دينيسون
في لجنة الصناعة  كم عمل. ھندسة األنسجة في مجلة أجزاءمحرر ورئيس ثالثة ال الرئيسھندسة األنسجة الدولية وحاليا 

أستاذ مساعد  وعمل. جامعة نورث كاروليناالمؤسسة الطبية في ھندسة األنسجة بيتسبرغ ول، مجلس أمناء المبادرة تيرميس
 نورث كارواليناالھندسة الحيوية في وفي  ھيلالھندسة الحيوية واألعمال في جامعة كارولينا الشمالية في تشابل و للجراحة

  .جامعة ويك فوريست كلية الطب في الطب التجديدي فيفي و

يینناالمؤؤلف لمحة عنن  

. فيیشرر أأستاذذ ووررئيیسس مشارركك للددررااساتت االعليیا في قسمم االهھنددسة بباالددكتوورر جوونن 
فيیشرر على ددررجة  حصللجامعة ميیرريیالندد.  في في كليیة فيیشللاالحيیوويیة 

ووعلى  )1995جامعة جوونزز هھھھووبكنزز ( منناالبكالوورريیووسس في االهھنددسة االكيیميیائيیة 
ددررجة وو )1998جامعة سيینسيیناتي ( مننماجستيیرر في االهھنددسة االكيیميیائيیة ددررجة اال

) ووززمالة ما بعدد 2003جامعة رراايیسس ( مننددكتووررااهه في االهھنددسة االحيیوويیة اال
جامعة كاليیفووررنيیا دديیفيیسس  منناالغضررووفف  ووهھھھنددسة حيیاءألاافي علمم  االددكتووررااهه

)2003.(  

 االحيیوويیةفي االموواادد  ٬،االحيیوويیةفيیشرر٬، مدديیرر مختبرر هھھھنددسة ااألنسجة وواالموواادد  بحثث
االمفاعالتت االحيیوويیة لتجدديیدد ااألنسجة االمفقووددةة٬، خصووصا وو االجذذعيیةوواالخاليیا 

ترركزز ٬، وووواالعضالتت وواالهھيیكلل االعظظمي االددموويیةاالعظظامم وواالغضارريیفف ووااألووعيیة 
 االجذذعيیة االخاليیا تططوويیرراالتي يیمكنن أأنن تددعمم وو في االجسمم االموواادد االحيیوويیة االجدديیددةة االتي يیمكنن ززررااعتهھاأأبحاثهھ على تططوويیرر 

االخليیة االمددمجة.  مجتمعاتترر االموواادد االحيیوويیة ااإلشاررااتت االجززيیئيیة االذذااتيیة بيینن يیثأت يیةوويیتناوولل بشكلل خاصص كيیف ٬،وواالبالغيینن للسلفف
 فيیشرر . كذذلكك أأشررففبررااءااتت ااالختررااعع 4 حصلل علىوو االعلميیةاالعررووضض منن  120وو  منشوورر 65 عنن ما يیززيیددفيیشرر لفف أأ

 باحثث 40أأكثرر منن  على فيیشرر أأشررففإإلى ذذلكك٬،  ددكتووررااهه. ووباإلضافة منن ططلبة 10وو  االماجستيیرر منن ططلبة 3 على تعليیمم
حصلوواا على ززمالة االبحثث  منهھمم 3 وو االمتميیزز االباحثثلقبب جامعة ميیرريیالندد  منحتهھما ٬،منهھمم 2في مختبررهه االخاصص٬،  جامعي

تكنوولووجيیا.للميیرريیالندد  منهھمم على جائززةة االططمووحح منن معهھدد مؤؤسسة 18 حصللكما  ٬،معهھدد هھھھوواارردد هھھھيیووزز االططبياالجامعي منن   

فيیشرر  حصللاانتخبب فيیشرر ززميیلل في االمعهھدد ااألمرريیكي للهھنددسة االططبيیة وواالبيیوولووجيیة. ووباإلضافة إإلى ذذلكك٬،  2012في عامم 
ووجائززةة  )2006مؤؤسسة االتهھابب االمفاصلل في ( مننجائززةة االباحثث وو )2005( للعلوومم االووططنيیة االمؤؤسسة شهھاددةة على جائززةة
) 2007يیزز منن قسمم االهھنددسة االحيیوويیة في جامعة رراايیسس ( ) ووجائززةة االخرريیج االمتم2006جامعة ميیرريیالندد ( منن ااإلبددااعع

جامعة جائزز االمنافسة االعاددلة منن ) وو2008منن مؤؤسسة االتهھابب االمفاصلل ( تحسيینن نووعيیة االحيیاةة ااالنجازز فيووجائززةة 
).2011في جامعة ميیرريیالندد ( فيیشللكليیة االتددرريیسس منن قسمم االهھنددسة االحيیوويیة في ) ووجائززةة االتميیزز 2009رريیالندد (يیم  

االهھنددسة االحيیوويیة االجززيیئيیة وواالخلوويیة في االخبررااتت االبحثيیة  إإلى ددعمم مووقع مؤؤسسة االعلوومم االووططنيیة فيیشرر ووجهھ 2007،٬عامم  في
للططالبب االجامعيیيینن. ووقدد شغلل فيیشرر منصبب ررئيیسس تحرريیرر االعدديیدد منن ااألعمالل٬، وويیشغلل حاليیا منصبب محرررر ووررئيیسس مجلة 

ططبعة االثالثة منن في اال٬، ووكانن ررئيیسس تحرريیرر هھھھنددسة ااألنسجة ابيیننبتحرريیرر كتفيیشرر قامم . بباالجززء  مررااجعاتت هھھھنددسة ااألنسجة٬،
).2006كتيیبب االهھنددسة االططبيیة االحيیوويیة (  

 

 مننططبب ااألسنانن في ددكتووررااهه  حصلل على ددررجة٬، دد يیدديي ااسس. يیانسنن٬، أأجوونن 
بددأأ مماررسة  ٬،االعامم ذذااتت فيوو. 1977نن ووتخررجج في عامم غنيیميیجامعة ررااددبوودد 

شهھاددةة  حصلل على٬،بعدد ذذلككوووولندداا. ٬، هھھھماسووليیووسسططبب ااألسنانن بددوواامم جززئي في 
الموواادد االمستخددمة في ززررااعة ااألسنانن ب هھھھرريیةااالظظاالتصاقق االخاليیا  فياالددكتووررااهه 
جامعة نيیميیغنن ررااددبوودد. بعدد أأنن عملل أأستاذذاا مساعدداا في  منن 1984في عامم 

ليیصبح أأستاذذ مشارركك في  1991نيیميیغنن في عامم  إإلىأأمسترردداامم وواليیددنن ووعادد 
. في أأبرريیلل 1996االموواادد االحيیوويیة ووززررااعة ااألسنانن قبلل تعيیيینهھ في أأبرريیلل نيیسانن 

٬، اانتخبب عضوواا في ااألكادديیميیة االملكيیة االهھوولندديیة للفنوونن وواالعلوومم (قسمم 2008
جامعة سيیتشوواانن٬، في  فخرريي٬، تمم تعيیيینهھ أأستاذذ 2009في عامم وواالططبب وواالصحة). 

ااألسنانن  ووررئيیسس ززررااعة باحثثأأستاذذ  ننتعيی 2010،٬في عامم وواالصيینن  سيیتشوواانن٬،
 ٬،جامعة االملكك سعووددفي  ااألسناننكليیة ططبب  فيأأبحاثث ااالنددماجج االعظظمي وو

هھھھوو سبع بررااءااتت ااختررااعع وو ووحصلل على منشوورر 500 ما يیززيیدد عنن تأليیففاالرريیاضض٬، االمملكة االعرربيیة االسعوودديیة. ووقدد ساهھھھمم في 
هھھھيیئة االتحرريیرر:  جج فيهھھھنددسة ااألنسجة٬، االجززء  مجلة تت االعلميیة االددووليیة٬، بما في ذذلككاالمجال منن عضوو / ررئيیسس تحرريیرر ثمانيیة

.ااألساليیبب  
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ددررجة وو )1998جامعة سيینسيیناتي ( مننماجستيیرر في االهھنددسة االكيیميیائيیة ددررجة اال

) ووززمالة ما بعدد 2003جامعة رراايیسس ( مننددكتووررااهه في االهھنددسة االحيیوويیة اال
جامعة كاليیفووررنيیا دديیفيیسس  منناالغضررووفف  ووهھھھنددسة حيیاءألاافي علمم  االددكتووررااهه

)2003.(  

 االحيیوويیةفي االموواادد  ٬،االحيیوويیةفيیشرر٬، مدديیرر مختبرر هھھھنددسة ااألنسجة وواالموواادد  بحثث
االمفاعالتت االحيیوويیة لتجدديیدد ااألنسجة االمفقووددةة٬، خصووصا وو االجذذعيیةوواالخاليیا 

ترركزز ٬، وووواالعضالتت وواالهھيیكلل االعظظمي االددموويیةاالعظظامم وواالغضارريیفف ووااألووعيیة 
 االجذذعيیة االخاليیا تططوويیرراالتي يیمكنن أأنن تددعمم وو في االجسمم االموواادد االحيیوويیة االجدديیددةة االتي يیمكنن ززررااعتهھاأأبحاثهھ على تططوويیرر 

االخليیة االمددمجة.  مجتمعاتترر االموواادد االحيیوويیة ااإلشاررااتت االجززيیئيیة االذذااتيیة بيینن يیثأت يیةوويیتناوولل بشكلل خاصص كيیف ٬،وواالبالغيینن للسلفف
 فيیشرر . كذذلكك أأشررففبررااءااتت ااالختررااعع 4 حصلل علىوو االعلميیةاالعررووضض منن  120وو  منشوورر 65 عنن ما يیززيیددفيیشرر لفف أأ

 باحثث 40أأكثرر منن  على فيیشرر أأشررففإإلى ذذلكك٬،  ددكتووررااهه. ووباإلضافة منن ططلبة 10وو  االماجستيیرر منن ططلبة 3 على تعليیمم
حصلوواا على ززمالة االبحثث  منهھمم 3 وو االمتميیزز االباحثثلقبب جامعة ميیرريیالندد  منحتهھما ٬،منهھمم 2في مختبررهه االخاصص٬،  جامعي

تكنوولووجيیا.للميیرريیالندد  منهھمم على جائززةة االططمووحح منن معهھدد مؤؤسسة 18 حصللكما  ٬،معهھدد هھھھوواارردد هھھھيیووزز االططبياالجامعي منن   

فيیشرر  حصللاانتخبب فيیشرر ززميیلل في االمعهھدد ااألمرريیكي للهھنددسة االططبيیة وواالبيیوولووجيیة. ووباإلضافة إإلى ذذلكك٬،  2012في عامم 
ووجائززةة  )2006مؤؤسسة االتهھابب االمفاصلل في ( مننجائززةة االباحثث وو )2005( للعلوومم االووططنيیة االمؤؤسسة شهھاددةة على جائززةة
) 2007يیزز منن قسمم االهھنددسة االحيیوويیة في جامعة رراايیسس ( ) ووجائززةة االخرريیج االمتم2006جامعة ميیرريیالندد ( منن ااإلبددااعع

جامعة جائزز االمنافسة االعاددلة منن ) وو2008منن مؤؤسسة االتهھابب االمفاصلل ( تحسيینن نووعيیة االحيیاةة ااالنجازز فيووجائززةة 
).2011في جامعة ميیرريیالندد ( فيیشللكليیة االتددرريیسس منن قسمم االهھنددسة االحيیوويیة في ) ووجائززةة االتميیزز 2009رريیالندد (يیم  

االهھنددسة االحيیوويیة االجززيیئيیة وواالخلوويیة في االخبررااتت االبحثيیة  إإلى ددعمم مووقع مؤؤسسة االعلوومم االووططنيیة فيیشرر ووجهھ 2007،٬عامم  في
للططالبب االجامعيیيینن. ووقدد شغلل فيیشرر منصبب ررئيیسس تحرريیرر االعدديیدد منن ااألعمالل٬، وويیشغلل حاليیا منصبب محرررر ووررئيیسس مجلة 

ططبعة االثالثة منن في اال٬، ووكانن ررئيیسس تحرريیرر هھھھنددسة ااألنسجة ابيیننبتحرريیرر كتفيیشرر قامم . بباالجززء  مررااجعاتت هھھھنددسة ااألنسجة٬،
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هھھھوو سبع بررااءااتت ااختررااعع وو ووحصلل على منشوورر 500 ما يیززيیدد عنن تأليیففاالرريیاضض٬، االمملكة االعرربيیة االسعوودديیة. ووقدد ساهھھھمم في 
هھھھيیئة االتحرريیرر:  جج فيهھھھنددسة ااألنسجة٬، االجززء  مجلة تت االعلميیة االددووليیة٬، بما في ذذلككاالمجال منن عضوو / ررئيیسس تحرريیرر ثمانيیة
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جامعة نووترردداامم ووجامعة وواليیة نيیوويیوورركك خرريیج هھھھوو  أأمم ددييبيیترر جيیمم جوونسوونن٬، 
االجررااحة االعامة وواالتجميیلل٬، في تددرريیبب اال هھااستكمالددررااساتت االعليیا. بعدد لل ةاالططبيی

ماررسس االددكتوورر جوونسوونن االجررااحة االتررميیميیة لمددةة عشرر سنووااتت في جامعة بيیتسبررغغ 
االمناصبب  وومننمباددررةة هھھھنددسة ااألنسجة بيیتسبررغغ. لحيیثث أأسسس ووكانن أأوولل ررئيیسس 

علوومم وو ااألنسجةفي معلووماتيیة  االمؤؤسسس االمشارركك/ االررئيیسس االتنفيیذذيي االتي تقلددهھھھا
في أأيیسوورريیا وونائبب االررئيیسس االتنفيیذذيي في شرركة اايي  ططبيیيینناالكبيیرر االمررااقبيینن وو االحيیاةة

االبحووثث وواالتنميیة  كنائبب ررئيیسسوويیعملل في االووقتت االحاضرر في بي ووإإنتجرريیوونن٬، 
آآفرريي دديینيیسوونن. تررأأسس مجلسس  أأعمالل٬، فانسيیففوواالشؤؤوونن االططبيیة للتكنوولووجيیا االططبيیة 

فانيیا ووكانن ررئيیسا للجمعيیة االتكنوولووجيیا االحيیوويیة وواليیة بنسل االتجميیللبحووثث جررااحة 
في  أأجززااءمحرررر ووررئيیسس ثالثة اال االررئيیسسووجمعيیة هھھھنددسة ااألنسجة االددووليیة ووحاليیا 

٬، مجلسس أأمناء االمباددررةة تيیررميیسسفي لجنة االصناعة  كمم عمللهھھھنددسة ااألنسجة.  مجلة
االهھنددسة االحيیوويیة وو للجررااحةأأستاذذ مساعدد  . ووعمللجامعة نووررثث كاررووليینااالمؤؤسسة االططبيیة في هھنددسة ااألنسجة بيیتسبررغغ وول

 االططبب االتجدديیدديي فيفي وو نووررثث كارروواليینااالهھنددسة االحيیوويیة في ووفي  هھھھيیللووااألعمالل في جامعة كاررووليینا االشماليیة في تشابلل 
جامعة وويیكك فوورريیستت. كليیة االططبب في  

 

 

االهھنددسة االحيیوويیة وواالهھنددسة في  منن جامعة رراايیسسميیكووسس٬، ددكتووررااهه  جج.أأنططوونيیووسس 
 ووتجهھيیزز تووليیفف. ترركزز أأبحاثهھ على  كالددرر  وويیسسستاذذ للألاالكيیميیائيیة وواالبيیوولووجيیة 

لهھنددسة ااألنسجة٬،  رراافعاتتووتقيیيیمم االموواادد االحيیوويیة االجدديیددةة الستخدداامهھا بووصفهھا 
ناقالتت غيیرر االفيیررووسيیة للعالجج بالجيیناتت. وواال  االعقاقيیرر االمتحكمم بهھالتسليیمم  كناقالتت
بررااءةة ااختررااعع. ووهھھھوو  25حصلل على  االمنشووررااتت وو 460 ما يیززيیدد آآلفف ووقدد
االمعهھدد ااألمرريیكي للهھنددسة االططبيیة  ووفي االعلوومم لتططوويیرر ااألميیرركيیةللجمعيیة  ززميیلل

االتصرريیفف االمصررحح بهھ ووجمعيیة  االحيیوويیةووجمعيیة االهھنددسة االططبيیة  وواالبيیوولووجيیة
هھنددسة االمجتمع االددوولي لوو االحيیوويیةااالتحادد االددوولي لجمعيیاتت االعلوومم وواالهھنددسة في وو

 للهھنددسةااألنسجة وواالططبب االتجدديیدديي. ووهھھھوو أأيیضا عضوو في ااألكادديیميیة االووططنيیة 
 االمشاررككمحرررر االمعهھدد االططبب االتابع لألكادديیميیاتت االووططنيیة. دد. ميیكووسس هھھھوو  ووفي

مجلة هھھھنددسة ااألنسجة.في ووررئيیسس ثالثة أأجززااء   
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