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بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

تمديم رئيس الجامعة
مغ اىجاف الجامعة اإلسيام في تمبية احتياجات السجتسع في مختمف التخررات؛

لحا قامت الجامعة بأخح تخخيز ) )457مغ و ازرة التعميع العالي والبحـث العمسـي لفـت رـخامج
الجراسات العميا في التخررات اآلتية:
 .1الجراسات االسبلمية.

 .2المغة العخبية وآداريا.

 .3المغة اإلنجميدية وآداريا.
 .4تقشية السعمػمات.
 .5ادارة االعسال.
 .6السحاسبة.

وقــج رــجأت البحــث فــي العــام الجــامعي  2015/2014رــجفعتيغ ،وكــان االقبــال كبي ـ اخ

عمى ىحه البـخامج مسـا يذـجع الجامعـة وشبلريـا عمـى الجـج والسثـارخة إلغشـاء ىـحه البـخامج؛ لـحا
ترجر الجامعة دليل كتابة الخسائل العمسية تدييبل لصبلريا وتػضيحا لئلجخاءات التـي تيدـخ

إعجاد رسـائميع ،ونحـغ برـجد شباعـة األدلـة والػثـائق التـي تدـاىع فـي البحـث العمسـي ونذـكخ
فــي الختــام كــل مــغ أســيع وأعــج ىــحا الــجليل ونخــز بالــحكخ عسيــج الج ارســات العميــا األســتا

الجكتػر يحي قصخان.

وهللا ولي اليجاية والتػفيق،،،

رئٌس الجامعة
أ د /أحمد دمحم برلعان
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ممدمة الدليل
تقجم عسادة الجراسات العميا في جامعة األنجلذ دليل كتابة الخسائل العمسية كسخشج

لصمبة الجراسات العميا في إعجاد خصصيع ورسائميع العمسية فـي وـػرتيا الشيائيـة ،كسـا يدـاعج
الجليل شمبة الج ارسـات العميـا عمـى االلتـدام بالسشيجيـة العمسيـة فـي إجـخاء البحـث ،واتبـا قػاعـج

الكتابـ ــة العمسيـ ــة ،ويدـ ــتشج ىـ ــحا الـ ــجليل إلـ ــى مجسػعـ ــة مـ ــغ األدلـ ــة الرـ ــادرة عـ ــغ الجامعـ ــات
والسؤسدات األكاديسية والخبخات لجى الباحثيغ عمى مجى سشػات شػيمة.

وتع اعجاد ىحا الجليل لمحج مغ التشاقزات والتبايشات لجى الباحثيغ في إعجاد وإخـخاج

وكتاب ــة الخس ــائل العمسي ــة اختر ــا ار لمجي ــج مق ــجميغ عر ــارة جي ــجنا كأفز ــل شخيق ــة وأو ــػ

أســمػ  ،وقــج حاولشــا م اخعــاة شبيعــة التخررــات السختمفــة فــي جامعــة األنــجلذ حتــى تطيــخ
الخسائل العمسية بذكل مػحج يميق بالجامعة.

ويصيــب لــي أن أقــجم جديــل الذــكخ والعخفــان إلــى األســتا الــجكتػر أحســج

رخقعــان

رئــيذ الجامعــة لجيــػده السعصــاءة فــي دعــع وتذــجيع وتــحليل العقبــات لعســادة الج ارســات العميــا

بالجامعة وعمى مبلحطاتو القيسة في ىحا الجليل.

وأشكخ االستا الجكتػر عبـجهللا عبـاس ميـجل عمـى نرـائحو ومبلحطاتـو القيسيـة فـي

إع ــجاد ى ــحا ال ــجليل ،واش ــكخ األس ــتا ال ــجكتػر ش ــخف الذ ــيارل وال ــجكتػر عب ــجالقادر الح ــػثخل
والــجكتػر عبــجهللا بكيــخ والــجكتػر

نــاجي عصيــة والــجكتػر فكــخل الحسيــجل والــجكتػر جبــخ

الدــشباني والــجكتػر ف ـؤاد اليخيســي والــجكتػر حدــغ الذــي والــجكتػر نب ـخاس العدعــدل والــجكتػر
مصيــع شــبالة والــجكتػر عمــي س ـخاج وجسيــع الــدمبلء أعزــاء ىي ــة التــجريذ عمــى مبلحطــاتيع

القيسة.

وختامــا أســأل هللا العطــيع أن يجعــل ىــحا الــجليل عػن ـًا لمبــاحثيغ فــي الج ارســات العميــا،

ومشي اًخ ليع في إعجاد رسائميع.

وعمى آلو ووحبو أجسعيغ.

وومى هللا وسمع عمى نبيشا

عمٌد الدراسات العلٌا
أ م د ٌحٌى عبدالرزاق لطران
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أوال خصائص البحث العلمي المتميز
 .1إعــجاد خصــة لمبحــث متخابصــة ومحــجدة ،و ات ترــسيع واض ـ  ،بحيــث تحــجد مذــكمة
البحــث تحجيــجا مقشعــا وتذــسل تدــاؤالتو ،وأىسيتــو وفخضـياتو ،وأىــع إجخاءاتــو ،وحــجوده
ومرصمحاتو.

 .2الػضػح ،وخاوة وضػح العشػان ،والسرـصمحات السدـتخجمة فـي البحـث ألوـحا
االختراص ،ووضػح خصػات البحث بصخيقة يسكغ لآلخخيغ اتباعيا وتكخارىا.

 .3التـخابب رــيغ جسيــع عشاوــخ البحــث وأدواتــو مــغ العشـػان حتــى الشتــائج ،حيــث يحــاول
الباحــث أن تبقــى جسيــع مكػنــات البحــث كتمــة متساســكة ،يدــعى لمػوــػل إلــى نتــائج
محجدة.

 .4استخجام مرصمحات مػحـجة لمسفيـػم الػاحـج والتقيـج بسـا ورد فـي العشـػان عشـج تـخادف
األلفاظ.

 .5التػثيق لجسيع ما تع اقتباسو مغ مخاجع ومرادر ودراسات سابقة.

 .6تػحي ــج نط ــام التػثي ــق م ــغ البجاي ــة حت ــى الشياي ــة م ــع م اخع ــاة شبيعت ــو رجاي ــة الفقـ ـخات
ونيايتيا.

 .7التبديب واالخترار أل التبديب السشصقي في السعالجة والتشاول الستدمدـل لؤلىـع ثـع
األقل أىسية.

 .8أن يكػن لمبحث العمسي غاية أو ىجف مغ وراء إجخائو .فيدعى الباحث إلى التحقق

مــغ فــخوض البحــث التــي تحقــق األىــجاف .فــبل يدــيخ الباحــث عم ـى غيــخ ىــجى أو

يتخبب دونسا دليل.

 .9السػضػعية حيث تتع خصػات البحث كافة بذكل مػضػعي غيخ متحيد ،بعيجاً عغ
اآلراء الذخرية واألىػاء الخاوة والتعرب لخأل محجد مدبقا.

 .10االرتب ــال ب ــالػاقع ،واألح ــجاث الحد ــية والسخئي ــة ،كس ــا نذ ــاىجىا عم ــى أرض الػاقـــع
العمسي.

 .11جـػدة أســمػ الكتابـة ،فيجــب أن يكـػن البحــث مكتػبـا بأســمػ واضـ  ،مــغ حيــث

الدــبلمة المغػيــة والمفطيــة ،وخمــػه مــغ األخصــاء السصبعيــة واإلمبلئيــة وم اخعــاة قػاعــج
استخجام العبلمات الشقصية.
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.12االلتـدام بالجقـة ،وأسـذ التفكيـخ العمسـي ،وقػاعــج السـشيج ،ويفـخض ىـحا بصبيعـة الحــال
إفادة الباحث مغ التصػر السشيجي في إشار الحقل الحل يشتسي إليو.

 .13جودة اإلخـخاج الفنً للبحث وفما لمعاٌٌر النص من حٌث النمط والحجم ،والفووارق
بٌن االسطر والفمرات.

ثانيا إعداد خطة البحث أو خلفيته:
تسثل مخحمة إعجاد خصة البحث مغ أىع مخاحل البحث وأكثخىا وعػبة باعتبارىا مشصمق
الباحث في غسار البحث العمسي ،وتسثل المبشة األولى في تحجيج السذكمة وخمفيتيا وشخق
السعالجة واإلجخاءات الستبعة فييا ،فصالب الجراسات العميا يبجأ بإعجاد خصة رسالتو ،بالتعاون
مع الستخرريغ في مجال بحثو لمسداعجة في اختيار مػضػ يجرسو .وميسا اختمفت
تخررات األبحاث وتشػعت مجاالتيا فالسفخوض أن تتزسغ الخصة او مذخو البحث
العشاوخ اآلتية:

 .1غالف الخطة :Cover
تذتسل وفحة غبلف الخصة أعمى الرفحة مغ اليسـيغ فـي الخسـائل السعـجة بالمغـة العخبيـة

أو اليدار في الخسائل السعجة بالمغة اإلنجميدية عمى السعمػمات التالية:
 اسع الجامعة (جامعة األنجلذ)

 اسع العسادة (عسادة الجراسات العميا)
 اسع الكمية..

 اسع القدع...

وتكتب السعمػمات الدابقة أعمى الرفحة مغ اليدار في الخسائل بالمغة العخبية وفـي أعمـى

الر ــفحة م ــغ اليس ــيغ يػض ــع ش ــعار الجامع ــة ،وف ــي الخس ــائل بالمغ ــة اإلنجميدي ــة تك ــػن ف ــي
السعمػمات في اليسيغ والذعار في اليدار.

في أسفل الثمث األعمى لمرفحة يكتب عشػان البحث وتحتو العبارة اآلتية:

(مذ ـ ــخو خص ـ ــة بح ـ ــث مقجم ـ ــة لتد ـ ــجيل رس ـ ــالة الساجد ـ ــتيخ ف ـ ــي................
تخرز.)..................................:
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وتحت العبارة يكتب اسع الصالب وأسـفل الرـفحة تكتـب الدـشة التـي تـع فييـا تقـجيع مذـخو

الخصة باليجخل والسيبلدل.

وبعج اعتساد الخصة تكتب نفذ السعمػمات الدابقة ،وتحـحف كمسـة مذـخو وترـب العبـارة

(خصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــث مقجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لتدـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجيل رسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالة الساجدـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتيخ فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي................

تخرز.)..................................:

وتكتب ىي ة االشخاف بعج تحجيجىا وفقا لسـا يمـي :تحـت اسـع الصالـب تكتـب كمسـة إشـخاف،

وتكتب اليي ة عمى الشحػ التالي:

 .1إ ا كان مذخفا واحجا يكتب اسسو في الػسـب أسـفل اسـع الباحـث ،يميـو الجرجـة العمسيـة،
ثع الكمية التي يعسل ريا ،ثع الجامعة.

 .2إ ا كانا مذخفيغ اثشيغ تكتب األسساء عمى الشحػ التالي:

أ .اس ــع السذ ــخف الخئيد ــي ف ــي اليس ــيغ ف ــي الخس ــائل العخبي ــة وف ــي اليد ــار ف ــي
الخس ــائل اإلنجميدي ــة يمي ــو الجرج ــة العمسي ــة ،ث ــع الكمي ــة الت ــي يعس ــل ري ــا ،ث ــع

الجامعة.

ب .اس ــع السذ ــخف السذ ــارك (إن وج ــج) ف ــي اليد ــار ف ــي الخس ــائل العخبي ــة وف ــي
اليســيغ فــي الخســائل اإلنجميديــة يميــو الجرجــة العمسيــة ،ثــع الكميــة التــي يعســل

ريا ،ثع الجامعة.

 .2مقـدمة :Introduction

تسثــل مقجمــة الخصــة مــجخل السذــكمة ،وتييــا القــارى إلــى أن ىشــاك مػضــػعًا أو مدــألة

ج ــجيخة بالبح ــث وقارم ــة لمبح ــث ،وتتػق ــف و ــياغة السقجم ــة عم ــى أس ــمػ الباح ــث وامكانيات ــو

وقج ارتــو العمسيــة رــل وشخرــيتو وميارتــو وخبختــو ،ومــا لجيــو مــغ معمػمــات وشخيقــة عخضــيا
وتختيـ ــب أولػياتيـ ــا ،ويدـ ــتشج فـ ــي تبخي ـ ـخه لمسذـ ــكمة عمـ ــى نتـ ــائج البحـ ــػث ومقتخحاتيـ ــا ونتـ ــائج
السؤتسخات وتػوياتيا ،وتشتيي السقجمة بعخض ترػر عام عغ السذكمة.
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 .3مذكمة البحث : Research Problem
بعج السقجمة يحجد الباحث مذكمة بحثو مبيشا أوالتيا مغ حيث اختبلفيـا عـغ الج ارسـات

الدــابقة السذــارية لبحث ـو ،ويعبــخ عشيــا بد ـؤال أو بجسمــة خبخيــو ،ويــتع تحميميــا إلــى عــجد مــغ
األس مة وفقا لعشػان البحث ومتغيخاتو وأىجافو.

 .4أهداف البحث : Research Objectives
ىـي األىـجاف الستػقعــة أن يدـعى البحـث تحقيقيــا ،وىـي مذـتقة مــغ السذـكمة ،ومختبصــة

ارتباشا وثيقا بأس مة البحث في الرياغة عجا أنيا تكتب بأسمػ خبخل ،وىي بسثابة اإلجابة

عمى الدؤال :لسا ا ُيجخل البحث؟ وتحجيج األىجاف يعتسج عمى مدتػى تحجيج السذكمة وإرخاز
جػانبيا وأبعادىا السختمفة ،وتعـج األىـجاف السػجـو األساسـي لحـل السذـكمة ،وتحجيـج األىـجاف
ىػ مفتاح الشجاح في البحث.

 .5أهمية البحث :Research Importance
وىــي تعشــي القيســة الحقيقيــة السخجــػة مــغ البحــث وليــا تدــسيات أخــخى :مبــخرات إج ـخاء

البحث ،وفييا يحجد ما ا يحقق البحـث؟ أو العائـج مـغ متغيـخات البحـث السدـتقمة والتابعـة ،أو

الججوى السسكغ تحقيقيا لآلخخيغ أو لمسشطسات العاممة في نفذ القصا والسجتسع رػجو عام،
ويسكغ كخ اإلضافات العمسية التي سػف يديع ريا البحث في التخرز أو مجال البحث.

 .6فروض البحث : Research Hypothesis
وىــي تػقعــات بــالحمػل يدــعى الباحــث لسشاقذ ـتيا واختبــار وــحتيا ومحاولــة إثباتيــا أو

نفييـا ،وتػضـ شبيعـة العبلقـة رـيغ متغيـخات البحـث ،وي اخعـى عـجم وـياغة فـخوض ووـفية،

التعبخ عغ عبلقة أو فخوق.

 .7مرطمحات البحث :Research Terms
وفييا يتع التعخيف بالسرصمحات الػاردة في عشػان البحث كسا وردت في التخاث األدري

وي ْخُمز الباحث مشيا رتعخيفات إجخائية خاوة لمسفاىيع الػاردة في عشػان بحثو.
لمبحثَ ،

 .8حدود البحث :Research Limitations
تكتب حجود البحث عشجما يػحي العشػان بعسػمية أو اتدا  ،وليذ في خمج الباحث أو
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قجراتو تشاوليا بذكل كامـل ،وإنسـا سـيتشاول جـدء مشيـا وبعـس جػانبيـا وعشاوـخىا ،والترـخف
فـ ــي العش ـ ـػان بالديـ ــادة أو الشقرـ ــان ق ـ ــج يفقـ ــجه تـ ــأثيخه وفاعميتـ ــو السصمػبـ ــة ،وتذـ ــسل الح ـ ــجود
السػضػعية والسكانية والبذخية والدمشية.

 .9الدراسات الدابقة :Previous Studies
عمى الباحث في خصة بحثو كخ بعس األبحاث والجراسات الدـابقة باخترـار لمتشطيـخ

لبحثــو ومذــكمتو وإيجــاد مدـ ِّـػغات مقشعــة لج ارســة السػضــػ الــحل تــع اختيــاره ،وتعتســج بعــس
السجارس البحثية كتابة الجراسات الدابقة كسحػر نياية الخصة .

 .11منهج البحث وإجراءاته :Research Methodology
يدتعخض الباحث في خصـة بحثـو السـشيج الـحل سيدـتخجمو لسعالجـة مذـكمتو ،والعيشـة،

وشخق جسع البيانات ومعالجتيا ،واألدوات التي سيدتخجميا ،واإلجـخاءات التـي سـػف يتبعيـا

في بحثو باخترار.

ثالثا كتابة البحث واخراجه:
ىــحه السخحم ــة م ــغ أىــع م اخحـ ــل البح ــث ،إ يشتقــل الباح ــث مـ ــغ مخحمــة الجس ــع والتجويـ ــغ

والتختيب واالختيار إلى الكتابة.

ـق الس اخحــل؛ ألنيــا تعشــي أن يشقــل الباحــث إلــى القــخاء الرــػرة الكاممــة عــغ
وىــي مــغ أشـ ّ
مػضػعو في جسيع مخاحل البحث ،مشح كان مذكمة حتـى الشتـائج التـي تػوـل إليــيا .وتعشـي

عخض جيػده رخوج السعمػمــات وتحميميـا ومشاقذـتيا وإعـبلن الشتـائج التـي ووـل إلييـا ،وفـق
مشيج عمســي سـميع ،يبـجو مـغ خبللـو التشطـيع الدـميع والتختيـب الـجقيق والسعالجـة الرـائبة ،مـع

ضيػر الذخرية العمسية فيسا يرل إليو مغ نتائج وآراء ،وما يخػضو مـغ تحمـيبلت .وتعشـي
إخخاج مـا ووــل إليـو مـغ رو ٍـج عمس ٍـي وجيـج فـي التحميـل واالسـتشتاج بأسـمػ عمسـي روـيغ
ّ
وبألفاظ بارعة في التعبيخ ،وتذتسل عسمية كتابة البحث واخخاجيا عمى ما يمي:
 .1الشككككل العكككام للرسكككالة :ويتسثــل فــي غــبلف البحــث وحجســو ،وتشدــيق الكتابــة
ونػعية الػرق واليػامر واالخخاج.
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 .2الصكككفحات التمييديكككة :وتذــسل وــفحات العش ـػان ،ولجشــة السشاقذــة ،واإلىــجاء،
والذــكخ ،وجــجول السحتــػى ،وقائســة الجــجاول ،وقائســة األشــكال ،والسدــتخمز بالمغــة

العخبية والمغة اإلنجميدية.

 .3فصول البحكث :وتتسثـل فـي محتـػى البحـث وفقـا لمتختيـب التـالي :خصـة او مقجمـة
البح ــث أو خمفيت ــو ،يميي ــا اإلش ــار الشط ــخل ث ــع اإلجـ ـخاءات الت ــي اتبع ــت ف ــي تحقي ــق
األىجاف والػوػل لمشتائج وأخي اخ مشاقذة الشتائج والتػويات.

 .4المراجع والمالحك :وتتسثل في قائسة السخاجع التي اسـتعسميا الباحـث فـي كتابـة
بحثو /مػثقة وفق ما ىػ مػض في ىحا الجليل ،باإلضافة إلى السبلحق التي تذسل
أدوات الج ارســة والب ـخامج والػثــائق والجــجاول اإلحرــائية التفرــيمية والسمخــز بالمغــة

االنجميدية.

 .1الشكل العام للرسالة:
 1.1تجليد البحثThesis Binding :

إن غبلف البحث ىػ أول ما يصالعو القارى وتتػقف الفكخة األولي التي يكػنيا عغ

البحث عمى جػدة شكل الغبلف وجا ريتو .وال رج أن تتسيد عشاوخ الغبلف بالتػزيع
الستػازن ،واأللػان الجحابة ،ويخاعى في غبلف البحث ما يمي:

 .1يجمج البحث تجميجا فشياً متيشا.
 .2يكــػن التجميــج بــالمػن األســػد لخســائل كميــة اآلدا  ،والمــػن األخزــخ لخســائل كميــة
العمػم اإلدارية ،والمػن األزرق لخسائل كمية اليشجسة وتقشية السعمػمات.

تُصبــع البيان ــات عمــى الغ ــبلف الخ ــارجي كســا وردت ف ــي و ــفحة عش ـػان خص ــة البح ــث
الدــارق كخىــا ،عــجا أنــو يكتــب تحــت العش ـػان العبــارة التاليــة :رســالة ماجدــتيخ مقجمــة

الستكسال متصمبات الحرػل عمى درجة الساجدـتيخ فـي  ........تخرـز)........:
وفي أسفل الغبلف يكتب عام مشاقذة البحث باليجخل والسيبلدل.

 .3تُصبــع البيانــات عمــى الكعــب :بحيــث تذ ـتسل عمــى :شــعار الجامعــة ،عشـػان البحــث،
اسع الباحث ،عام السشاقذة.
 .4حجع البحث ىػ مقياس ( )A4والحل يداول (21سع×29سع).
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 .5مخاعاة التبايغ الكامل ريغ العشاويغ وألػان الخمفيات ،فالخمفيات الغامقـة يكتـب عمييـا
بألػان فاتحة.

 2.1كتابة البحث وإخراجهInstructions for Typesetting & production :

إن مد ــؤولية البح ــث كتاب ــة وتشطيسـ ـًا وتر ــحيحًا تق ــع عم ــى الباح ــث ،ويج ــب عمي ــو عش ــج

شباعة البحث اتبا اآلتي:


يكت ــب البح ــث باس ــتخجام الحاسـ ـػ رػاس ــصة رخن ــامج مشد ــق الكمس ــات وورد ،Word



يصبع البحث عمى ورق أريس مقاس (.)A4

األكثخ شيخة حتى األن مالع يدتحجث رخنامج آخخ.

 يكتــب الســتغ فــي البحــػث التــي بالمغــة العخبيــة بخــب مقــخوء ل ح ـػاف ممدــاء مثــل
( )simplified Arabicبحج ــع ر ــشب ( )14ويدي ــج الحج ــع رشص ــيغ لك ــل مد ــتػى م ــغ

العشاويغ ،ويسكغ تسييد خب العشاويغ بـالخب الغـامق  ،Bوتكتـب معمػمـات اليـػامر
بحجع خب رشب (.)12

 يكتـب السـتغ فـي البحـػث التـي بالمغـة اإلنجميديـة بخـب واضـ مثـل (Times New
) Romanبحجــع رــشب ( )12ويديــج الحجــع رشصــيغ لكــل مدــتػى مــغ العشــاويغ ويسكــغ
تسييد خب العشاويغ بالخب الغامق  ،Bوتكتب معمػمات اليػامر بحجع رشب (.)10

شـخاد
 ي اخعــى التــجرج فــي حجــع العشــاويغ ،و لــظ بحدــب مدــتػياتيا وي اخعــى ،أيزـاً ،اال ّ
فــي التشدــيق ،بحيــث تكــػن عشــاويغ الفرــػل عمــى مدــتػى واحــج ،والعشــاويغ الفخعيــة
عمى مدتػى آخخ واحج ،وىكحا.

 تدتعسل مدافة واحجة عادية في تشدـيق نرـػص مـتغ البحـث واليـػامر والحػاشـي،
وكــحا بالشدــبة لمسمخــز والسدــتخمز والس اخجــع ،عــجا العشـاويغ يفرــل ريشيــا وبــيغ مــا
يدــبقيا مدــافة ( )12نقصــة ،وبيشيــا وبــيغ رجايــة الــشز التــابع ليــا مدــافة ( )6نق ـال
بحدب تشديق الػورد.

 تــخك ىــامر فــي الخســائل بالمغــة العخبيــة إلــى يســيغ الرــفحة بسقــجار (4ســع) يذــغل

بعز ـو فــي تجميــج البحــث فيســا بعــج ،وىــامر بسقــجار (2ســع) إلــى اليدــار ،امــا فــي

الخســائل بالمغــة االنجميديــة فيتــخك ىــامر إلــى يدــار الرــفحة بسقــجار (4ســع) يذــغل
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بعزو في تجميج البحث ،وىامر بسقجار (2سع) عمى األقل إلى اليسيغ.

 يتخك ىامر في أعمى الرفحة وفي أسفميا بسقجار ( )2سع عمى األقل.
 تبجأ كل ِفقخة بدـصخ ججيـج ،مـع تـخك خسـذ مدـافات ( )Indentationفـي رجايـة أول
سصخ لكل فقخة.

 تخك مدافة ريغ ِ
الفقخات ( )Leadingأوسع مغ السدافة التي ريغ األسصخ.

 تكــػن الكتابــة عشــج اســتخجام التعــجاد الشقصــي أو الخقســي معمقــة بحيــث يكــػن الدــصخ
األول لمخارج واألسصخ التالية لمجاخل.

 تكتب العشاويغ الخئيدية لؤلرػا

والفرػل في أعمـى مشترـف وـفحة ججيـجة وتكتـب

تحتــو أىــع محــاور وأقدــام ومػضــػعات الفرــل بخــب كبيــخ حدــب السقــاس الستبــع،
وتعاد كتابة رقع الفرل وعشػانو في وفحة رجاية الفرل.

 تبجأ الفرػل برفحة ججيجة عمى اليدار عشج تجميج البحث وجييغ.

 تكتب العشاويغ الفخعية محا اة لميسيغ بخب عخيس أكبخ مغ خب الـشز العـادل فـي

المغــة العخبيــة ،ومحــا اة لميدــار فــي المغــة اإلنجميديــة .تكــػن الشرــػص فــي محــا اة
لميسيغ مع خيار الزبب.

 االتجاه العام لمشز والخسـػم يكـػن اتجـاه الرـفحة فـي المغـة العخبيـة مـغ اليسـيغ الـى
اليدار ،وفي المغة االنجميدية مغ اليدار لميسيغ.

 تصبيــق الــشسب الستعــارف عميــو فــي التباعــجات العسػديــة التــي تحــت العشــاويغ الخئيدــة
( )12نقصــة بحدــب ترــشيف الب ـخامج الصباعيــة السعياريــة ،وتحــت العشــاويغ الفخعيــة
( )6نقال.

 تخقيع الرػر والخسػم واألشكال فـي البحـث تدمدـميا مـغ االول حتـى الشيايـة ،ويذـار
اليي ــا ف ــي ال ــشز بأرقامي ــا ر ــيغ قػس ــيغ ىبللي ــيغ ،ويكت ــب عشـ ـػان الر ــػرة والخس ــػم
واألشكال في مكان متػسب أسفميا.

 ت ـخقيع الجــجاول مدمدــبل فــي البحــث ،ويذــار الييــا فــي الــشز بأرقاميــا رــيغ قػســيغ
ىبللييغ ،ويكتب رقع كل ججول وعشػانو أعمى الججول ،وفي حالة امتجاد الجـجول فـي
أكثخ مغ وفحة يشبغي أن يتع تكخار رأس الججول في كل وفحة.

 تكتب األرقام في البحث العمسي ريغ قػسيغ.
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 3.1ترقيم الرفحات:


اســتخجام الحــخوف العخبيــة األبججيــة (أ،

 ،ج ،د )...لت ـخقيع الرــفحات التسييجيــة

(الذـكخ والتقـجيخ والسدـتخمز والفيــارس) فـي حالـة الكتابــة بالمغـة العخبيـة ،وتدــتخجم

الخمػز ( )III،II،I...لتخقيع الرفحات التسييجية عشج الكتابة بالمغة االنجميدية.

 يبجأ تخقيع محتػيات البحث باألرقام ( )3 ،2 ،1مغ رجاية غبلف الفرل األول.

 ي اخعــى أن يبــجأ السػضــػ األول لكــل فرــل ر ـخقع فــخدل وتكــػن ورقــة الغــبلف وبجايــة
الفرل مغ الجية اليدخى.

 يتع التخقيع أسفل وسب الرفحات ألنيا أقخ لمقارى ،وحتى ال تختفي بعـس االرقـام
نتيجة لمتجميج أو يقع خصأ في التشديق .وتػضع األرقام عمى مدافة ال تقل عغ ()1

سع مغ الحافة الدفمية لكل ورقة.


ي اخع ــى ع ــجم كتاب ــة األرق ــام م ــع احتد ــاريا ض ــسغ تدمد ــل الر ــفحات ف ــي الح ــاالت

التالية:
-

وفحة عشػان البحث.
وفحة عشاويغ األرػا

والفرػل.

 4.1اليوامش:
تدتخجم اليػامر في بعس التخررات في تـجويغ الس اخجـع والسرـادر التـي أعتسـج عمييـا

الباح ــث ف ــي بحث ــو ،وف ــي ش ــخح مع ــاني بع ــس السف ــخدات وإعص ــاء معمػم ــات إض ــافية عشي ــا،
وترـحي أخصـاء بعــس الشرـػص والتعميـق عمييــا فـي حالــة وجـػد خصـأ فــي الـشز يرــح

الخصــأ ومسكــغ ان يذــيخ الباحــث إلــى لــظ ،لفــت انتبــاه القــارى إلــى معمػمــات ضيــخت ف ــي

مػاضيع أخخى مغ البحث ويخاعى في تشديق اليػامر:

 .1يتع إدراج رقع نياية كل اقتباس سػاء كان حخفيا او اقتباسـا لمسعشـى أ ا كـان الباحـث
يدتخجم التػثيق في اليػامر ،ويكتب رقع مختفع فػق مدتػى الكتابة

رخنامج الػورد اتيا الخقع نفدو في اليامر.

()1

حيث يكخر

 .2ي اخعــى وضــع األرقــام رــيغ قػســيغ سـػاء فــي الســتغ أو فــي اليـػامر مــثبل( )1ثــع تميــو
معمػمات السخجع السقتبذ مشو ،كسا يتع تػضيحيا الحقا.

 .3يػضع الخقع في اليامر محا ياً لمدصخ وال يخفع عشو ،كسا في متغ الشز.

06

 .4يكــػن اليــامر مفرـػال عــغ الســتغ بخــب عـخيس مــغ األفزــل أن يغصــي  3/1ثمــث
سصخ الستغ ،مغ اليسيغ إلى اليدار في العخبي والعكذ في اإلنجميدل.

 .5عش ــجما يز ــيق ى ــامر و ــفحة ع ــغ اس ــتيعا

الس اخج ــع والذ ــخوحات الستعمق ــة بس ــتغ

الرفحة فإنو يدتحدغ وضـع عبلمـة ف فـي نيايـة أخـخ الدـصخ ،ثـع تكـخر فـي رجايـة
ىامر الرفحة السػالية ويدتكسل الذخح.

 .2الصفحات التمييدية
 1.2صفحة الغالف الداخلي Inside Title Page

ىي عبارة عغ ورقة مغ الػرق السقػى حتى تتحسل االستخجام لفتخة شػيمة ،وتتصارق في

معمػماتيا مع السعمػمات التي عمى غبلف البحث الخارجي ،وىي ندخة شبق األول مشيا.

 2..صفحة البسملة"In the Name of Allah" Page :

وفييا تكتب البدسمة مع آية قخآنية مشاسـبة لصبيعـة البحـث والتخرـز ،ويدتحدـغ عـجم

استخجام الخصػل السدخخفة.

 3.2صفحة لرار اللجنة :Approval Page
لظ.

وفييا يكتب أسساء لجشة السشاقذة وتػقيعاتيع عمى قخار السـش  ،الجامعـات التـي تذـتخل

 4..صفحة الشكر والتمديرAcknowledgment Page :

يقــجم فييــا الباحــث شــكخه وتقــجيخه لكــل مــغ ســاعجه عمــى انجــاز بحثــو مــغ ىي ــة إش ـخاف

واس ــاتحة وأق ــار وأفـ ـخاد ومؤسد ــات وىي ــات أس ــيست ف ــي ت ــحليل و ــعػبات البح ــث ،وق ــجمت

التدييبلت السسكشة ،عمى أن يكػن مختر اخ ووادقًا بعيجا عغ السبالغة.
 5..لائمة فيرس المحتويات Table of Contents

ىي عبارة عغ قائسة لسحتػيات البحث يخاعى فييا ما يمي:
 ع ــخض أى ــع عشاو ــخ البح ــث بحد ــب التقد ــيع األساسـ ـي الستبـــع ري ــا :م ــغ فر ــػل،
ومػضػعات وعشاويغ رئيدة ،وفخعيـة ،وي اخعـى عـخض السحتػيـات إلـى مدـتػى محـجد
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مغ العشاويغ في جسيع أجداء البحث.

 يتجرج حجع خب الفيخس وفقا لمعشاويغ الخئيدية والتقديسات الثانػية الستفخعة.

 مصابقة قائسة السحتػيات لسا ىػ ُمجون في البحث ،دون زيـادة أو نقرـان أو أل نـػ
مغ االختبلف.

 تُػضع أرقام الرـفحات مقارمـة لكـل مػضـػ وعشـػان بحيـث تكـػن مصابقـة لمرـفحات
في ومب البحث.
 يكتب راس الفيخس في جسيع الرفحات.

 6..لائمة الجداول - List of Tablesإن وجدت.-
عشجما يذـتسل البحـث عمـى خسدـة فـأكثخ مـغ الجـجاول تكتـب قائسـة فيـخس خاوـة ريـا،

وتكتب أرقام تمظ الججاول وعشاويشيا واماميا الرفحات التي تػجج ريا.

 7..لائمة األشكال والرسوم- .إن وجدت.-
عشــجما يذ ــتسل البح ــث عم ــى خسدــة فـ ـأكثخ م ــغ الخس ــػم واالشــكال تكت ــب قائس ــة في ــخس

خاوة ريا ،وتكتب أرقام تمظ الخسػم واالشكال وعشاويشيا واماميا الرفحات التي تػجج ريا.

 8..المستخلص العربي:
يكتب مدتخمز لمخسالة في حجود وفحة واحجة ،ويتزسغ عشػان البحث واسع الباحث

أعم ــى السد ــتخمز ،ويذ ــتسل السد ــتخمز عم ــى أى ــجاف البح ــث ،ومجتسعـ ـو ،وأى ــع األدوات،
وتمخيرـ ـا ألى ــع الشتـ ــائج والتػو ــيات ،ويكتـ ــب بأس ــمػ بدـ ــيب ف ــي شـ ــكل مق ــال دون كتابـ ــة

العشــاويغ ،وأن يترــف بالجقــة فــي تشطــيع وعــخض األفكــار ،ويجــب أال يذــسل السمخــز عمــى
مخاجع أو أشكال أو ججاول.

 9..المستخلص اإلنجليزيAbstract:

يت ــخجع السد ــتخمز ال ــحل اع ــج مد ــبقا بالمغ ــة العخبي ــة إل ــى المغ ــة اإلنجميدي ــة ،والعك ــذ

لؤلبحاث التي تكتب بالمغة اإلنجميدية.
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 .3فصول البحث:
وتتسثــل فرــػل البحــث فــي مــتغ البحــث الــحل يعــج وفقــا لمتختيــب التــالي :خصــة او

مقجمــة البحــث أو خمفيــة البحــث ،يمييــا اإلشــار الشطــخل والج ارســات الدــابقة ثــع اإلجـخاءات
التي اتبعت في تحقيق األىجاف والػوػل لمشتائج وأخي اخ مشاقذة الشتائج والتػويات.
ويدتخجم باحثػن في بعس التخرز التقديع التالي :الفرـل ويتفخ إلى أرػا

ثع إلى

مباحث ثع إلى مصالب ،ويخاعى شبيعة كل تخرز وترشف الفرػل غالبا وفقا لسا يمي:

1.3الفصل األول :خطة البحث أو خلفيته:
يذتسل الفرل األول في معطع التخررات عمـى الذـكل الشيـائي لخصـة البحـث أو

خمفتيو التي سبق استعخاضيا مدبقا في ىحا الجليل ،والخصة تػض حيثيات البحث ومبخرات
إج اخئــو وأىسيتــو وافت اخضــاتو وحــجوده والســشيج الستبــع فــي البحــث ،كســا يتزــسغ مبــخرات إجـخاء
الج ارس ــة وأىسيتي ــا وافت اخضـ ــاتيا وح ــجودىا .وتحجيـ ــج متصمب ــات السػضـ ــػ الشطخي ــة والتصبيقيـ ــة

ومرادر السعخفة البلزمة ،ومشاىج البحث السبلئسة.

 .2 .3اإلطار النظري والدراسات السابمة
وتتسثــل فــي مخاجعــة الت ـخاث العمســي والج ارســات الدــابقة السحميــة والعالسيــة ات الرــمة

بالبحــث ،والشتــائج التــي تــع التػوــيل إلييــا ،وىشــاك أســاليب متعــجدة لكتابــة اإلشــار الشطــخل
والجراسات الدابقة وىي:

أوال :أسمػ االنتذار بحيث يػضف اإلشار الشطخل والج ارسـات الدـابقة فـي جسيـع ثشايـا بحثـو

مغ الفرل األول خصة البحـث الـى الشيايـة الستسثمـة فـي مشاقذـة الشتـائج ويدتذـيج بالج ارسـات

واألبحاث الدابقة في كل جدئية في بحثو ،ويتصمب ىحا األسمػ قـجرة عمـى الـخبب رـيغ بحثـو

وب ـ ــيغ الج ارسـ ـ ـات الد ـ ــابقة ،ويفز ـ ــل كتاب ـ ــة عش ـ ــاويغ الفر ـ ــػل الستر ـ ــمة باإلش ـ ــار الشط ـ ــخل
بسرصمحات ليا عبلقة بستغيخات البحث.

ثانيــا :أســمػ الفرــل رــيغ اإلشــار الشطــخل والج ارســات الدــابقة ،بحيــث يخرــز لكــل مشيــا

فرل مدتقل ،وغالبا ما يخرز الفرل الثاني لئلشار الشطـخل يعـخض بـو الباحـث االشـار

التشطي ــخل مـ ـغ تع ــاريف وخر ــائز وم ادي ــا وأىسي ــة و ...لستغيـ ـخات البح ــث ،والفر ــل الثال ــث
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يعخض بو الجراسات الدابقة السترمة بستغيخات البحث.

 3..إجراءات البحث:
وتكتب في فرل خاص بحيث تتزسغ الخصػات الستبعة في معالجة السذكمة ،وووف

ترسيع السعالجات التجخيبية وووف السخاحل الستبعة في التصبيق والتحميل والترسيع الستبعة

ف ــي البح ــث ،وعيشتي ــا ،ومجتسعي ــا ،وأدواتي ــا ،وإجخاءاتي ــا ،وكيفي ــة تشط ــيع رياناتي ــا وتحميمي ــا،

ويدتحدــغ االســتشاد فــي اإلجـخاءات إلــى مخجعيــة عمسيــة مثــل الشســا ج والشطخيــات الدــابقة فــي

التخرز.

 4..النتائج ومنالشتيا والتوصيات والممترحات:
ويتزسغ عخض الشتائج التي تػول إلييا البحث ،وعخض البيانـات اإلحرـائية الستبعـة

فييــا ومب ــخرات اس ــتخجاميا .وتــشطع الشت ــائج ع ــادة وف ــق تدمدــل أسـ ـ مة البح ــث أو فخض ــياتيا،

ويتزسغ مشاقذـة لمشتـائج التـي تـع التػوـل إلييـا والتعميـق عمييـا وشـخحيا ويحبـح مقارنتيـا مـع

الجراسات الدابقة أو الشطخيات السػجػدة ،ويخاعى تقجيع خبلوة لمشتائج في نياية العخض.

ويكتب الباحـث التػوـيات الستعمقـة بـأمػر جـجيخة باالىتسـام واإلرـخاز ،ويذـتخل أن تكـػن

ات ومة وثيقة بالشتائج التي تػول إلييا في بحثو ،وأن تكػن محجدة تحجيجًا دقيقًا ،وتتجمى

ميــارة الباحــث فــي ال ـخبب رــيغ مــا يتػوــل إليــو مــغ نتــائج وبــيغ مــا يػوــي بــو مــغ حمــػل

لمسذكبلت التي أسـفخت عشيـا الج ارســة ،التـي تذـيخ إلييـا نتـائج البحـث رـجون مبالغـة أو حذـػ

أو تصػيل.

ٍ
كسا يكتب الباحث مقتخحات لجر ٍ
مذكبلت مدتقبمية ضيخت لو مغ خبلل بحثو،
اسات أو

وبــحلظ يفتـ ـ الباحــث أم ــام غي ـخه مــغ البــاحثيغ آفـاقـ ـاً ججيــجة لمج ارســة والبحــث ،ويزــع أمامي ــع

مذكبلت يسكغ االستفادة مشيا في بحػث قادمة.

.4المراجع والمالحك:
 1.4لائمة المراجع:References :
يكتب الباحث جسيع السخاجع التي رجع إلييا في رسالتو وسػف ندتعخض الحقا التػثيق
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ومحجداتو وأساليبو.

 2.4مالحك البحث :Appendices
تػضع في السبلحق الػثائق واألدوات التي يرعب إدخاليـا في ومب البحث ومػضػعاتـو

يدبب شػليا وعخضيا في مـتغ البحـث يسثـل انقصاعـًا فـي تدمدـل األفكـار وتختيبيـا ،فتػضـع

في السبلحق ،وأىع ما يسكغ أن يػضع في السمحقات:

 .1االســتبانات واألدوات السترــمة بالبحــث مثــل األىــجاف والسيــارات والخب ـخات

والديشاريػىات السدتخجمة في إجخاء الحث.

 .2قائسة بأسساء األشخاص الحيغ ساعجوا الباحث في ضبب ادوات البحث.
 .3الخسائل الخسسية والذخرية التي حخرت مغ أجل تدييل إجخاء البحث.
 .4الخخائب ونسا ج األشكال.
 .5الججاول السصػلة.

 .6اإلحراءات الخاوة.

 .7الخسػم البيانية الكثيخة.
 .8وسائل اإليزاح.

 .9الرػر الفػتػغخافية.

 .10وػر لبعس وفحات مخصػشة أو أكثخ.

 .5الملخصات:
 1.5ملخص البحث باللغة العربية :Summary
يكتــب ممخرــا لمبحــث يذــتسل عمــى أىــع عشاوــخ البحــث مــغ مقجمــة وعــخض لمسذــكمة

واىجاف واىسية البحث وفخوضو وحجوده واجخاءاتو والشتائج والتػويات.

 2.5ملخص البحث باللغة االنجليزية:English Summary.
يـ ــتع تخجسـ ــة السمخ ـ ـز العخبـ ــي إلـ ــى المغـ ــة االنجميديـ ــة وفـ ــي حالـ ــة كـ ــان البحـ ــث بالمغـ ــة

اإلنجميدية يتع تخجسة السمخز  Summaryإلى المغة العخبية.
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 .6صفحة العنوان باللغة االنجليزية : English Cover Page
تتع تخجسة وفحة الغبلف الجاخمي  Inside Title Pageالتي بالمغة العخبية وتػضع في

اتجاه اليدار لميسيغ مع السمخز التي في الخصػة الدابقة.

رابعا طرق توثيك المراجع:
ىشاك شخق متعجدة تدتخجم في تػثيق الس اخجـع يشبغـي عمـى الباحـث اتبـا شخيقـة واحـجة

لتػثيــق كــل م اخجــع بحثــو ،وعــجم التشػيــع فــي الصــخق أو العبلمــات الفاوــمة التــي تفرــل رــيغ
مكػن ــات اس ــع الكت ــا

ومؤلف ــو والشاشـ ـخيغ ،ف ــبعس الص ــخق تعتس ــج الفاو ــمة ،وبعز ــيا تعتس ــج

الشقصــة ،والــبعس يشــػ حدــب شبيعــة العبلقــة .وســػف ندــتعخض تػثيــق الس اخجــع فــي قائســة
السخاجع نياية البحث وىي نفذ الصخيقة في اليػامر مـع مبلحطـة كتابـة رقـع الرـفحات فـي

اليـػامر وعــجم كتارتيــا فــي القائســة نيايــة البحــث عــجا البحــث أو السقــال السشذــػر فــي مجمــة،
فيكتــب مــجى الرــفحات وىــػ أول وــفحة واخــخ وــفحة لمبحــث فــي السجمــة أو الجوريــة ،ويــتع
تػثيق االقتباسات إما في متغ البحث ضسغ الشز السكتػ أو في اليـػامر وسـػف نفرـل
لظ فيسا يمي:

 .1التهثيق في المتن والتكرار في قائمة المراجع:
ٍ
السقتبذ الحل استمو الباحث في بحثو ،ومشيا التػثيق بعج
ىػ تػثيق يعتسج عمى تػثيق الشز ُ
الشز مباشخة في متغ البحث بحيث يكتب السخجع ريغ قػسـيغ وفقـا لسـا يمـي :السؤلـف متبـػ
بفاومة ثـع عـام الشذـخ متبػعـا بفاوـمة ثـع الرـفحة مثـل (أحسـج رخقعـان .)130 ،2014 ،ثـع

إعــادة كتارتــو فــي قائســة الس اخجــع نيايــة البحــث مختبــة ىجائيــا مــع مبلحطــة عــجم كتابــة رقــع

الرفحات في القائسة عجا البحث أو السقال السشذـػر فـي مجمـة فيكتـب مـجى الرـفحات وىـػ
أول وفحة واخخ وفحة لمبحث في السجمة أو الجورية .وفـي الس اخجـع التـي بالمغـة اإلنجميديـة

يكتب المقب  surnameثع االول  first nameوكتابة نقصة فاومة ريشيسا مثل (Hans. Klein,

).2017,310

وىشاك بعـس السخجعيـات البحثيـة تعتسـج أن يػثـق الباحـث رجايـة الفقـخة رـحكخ اسـع الكاتـب

ثـع يكتـب داخـل قػسـيغ عــام الشذـخ ثـع فاوـمة ثـع رقــع الرـفحة مثـل :وأشـار أحسـج رخقعــان
22

( )130 ،2014إلى......
 .2التهثيق في الههامش والتكرار في قائمة المراجع:
يــتع إدراج السخجــع نيايــة كــل اقتبــاس س ـػاء كــان حخفيــا او اقتباســا لمسعشــى ،مــغ خــبلل قائســة

إدراج حػاشي سفميو في رخنامج الػورد ويخاعى فيو:

 .1يكتب الخقع تمقائيا مغ البخنامج ويكػن مختفعا فػق مدتػى الكتابة مثل (.)1
ِ .2
يكخر رخنامج الػورد اتيا الخقع نفدو في اليامر.

 .3تػض ــع األرق ــام ر ــيغ قػس ــيغ سـ ـػاء ف ــي الس ــتغ أو ف ــي اليـ ـػامر م ــثبل( )1ث ــع تمي ــو
معمػمات السخجع السقتبذ مشو ،كسا سيتع تػضيحيا الحقا.

 .4تُػضع أرقام مدتقمة لمسخاجع في كل وفحة عمى حجة ،ويبجأ بالخقع (.)1
 .5يخاعى أن تكػن السخاجع في اليػامر معمقة.
 .6عشجما يزيق ىامر وـفحة عـغ اسـتيعا

الس اخجـع فإنـو يدتحدـغ وضـع عبلمـة ف

في نياية أخخ الدصخ ،ثع تكخر في رجاية ىامر الرفحة السػالية وتدتكسل السخاجع
والذخح.

 .7كتابــة رقــع الرــفحة التــي تــع مشيــا االقتبــاس ويخمــد ليــا بــالحخف ص نيايــة السخجــع،
وفي حالـة االقتبـاس مـغ وـفحتيغ متتـاليتيغ يكتفـى رـحكخ الرـفحة األولـى لبلقتبـاس

متبػعة رشقصة.

وسػف ندتعخض بعس التفاويل الخاوة بالتػثيق في اليامر مشيا:
أ.

كتا

أو بحث أو رسالة رجع إليو مختيغ متتاليتيغ:

سبقت اإلشارة إلـى أنـو عمـى الباحـث كـخ جسيـع السعمػمـات الستعمقـة بـالسخجع السعتسـج

عميــو إ ا مــا اســتعسل ألول م ـخة لكــغ ال داعــي لتك ـخار جسيــع ىــحه السعمػمــات إدا مــا أســتعسل

السخجع نفدو ألكثخ مغ مخة أل لسختيغ متتاليتيغ أو أكثخ دون انقصا  ،وإنسا يكتفـي فـي ىـحه

الحالة رػضع عبارة السخجع الدارق ثع نزع الفاومة ورقـع الرـفحة ثـع الشقصـة مثـل :السخجـع
الدارق.120 ،

وعشج ما يكػن الكتا

بالمغة االجشبية يتعيغ عمى الباحث أن يدتعسل كلمة  IBIDوالتي

تعشي في السػضع نفدو ثع نزع الفاومة ورقع الرفحة ثع الشقصة مثل. IBID, 120 :
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 .كتا

أو بحث أو رسالة رجع إلييا مختيغ غيخ متتاليتيغ :في ىحه الحالة يجب عمى

الباحث يخاعى فيو أحج الخياريغ التالييغ:

األول :أن يكػن لمكاتب مؤلف واحج معتسج عميو شػال البحث وفي جسيع اليػامر ،في ىحه

الحالة يكتفي الباحـث باإلشـارة إلـى اسـع السؤلـف ولقبـو متبػعـا بفاوـمة ثـع يزـع عبـارة مخجـع

سارق ثع فاومة ،والرفحة .مثال :يحيى قصخان :مخجع الدارق.120 ،
وا ا كــان الكتــا

مكتػبــا بالمغــة االجشبيــة ،فشكتــب المقــب ثــع االســع ثــع فاوــمو ثــع نزــع

االخترارات  op-citثع الرفحة مثل . Vaughan, OP-CIT, 120.

الثاني :ا ا كان لمكاتب أكثخ مغ مخجع واحج سارق في البحث فـي ىـحه الحالـة الرـج مـغ كـخ

لقب واسع السؤلف أو الكاتب ثع عشػان الكتا

أو البحث السدتعسل وىحا حتى يتعخف القارى

عمــى أل مخجــع اعتســج السؤلــف او الكاتــب ،فاوــمة ثــع عبــارة مخجــع ســارق ،فاوــمة ثــع رقــع

وفحة االقتباس.

طريقة كتابة وترتيب معمهمات المراجع

تــتع عسميــة كتابــة السعمػمــات لمس اخجــع حدــب نسصيــا مــغ كتــب ورســائل عمسيــة وأبحــاث

ومقاالت في مجبلت عميسة أو مؤتسخات أو مخاجع إلكتخونية وفقا لسا يمي:

أولا :اآليات القرآنية واألحاديث النبهية الذريفة:
تػثق اآليات القخآنية التي تع االستخشاد ريا في البحث في قائسة السخاجع بالذكل التالي:
 .1الُقخآن الكخيع متبػ بفاومة.
 .2اسع الدػرة متبػ بفاومة.
ومثال لظ :القخآن الكخيع ،سػرة الشداء.
ُ
أما تػثيق اآليات القخآنية في الستغ فيكتب عقب اآلية ريغ قػسيغ اسع الدػرة متبـػ

بفاوـمة ،يميـو رقــع اآليـة الكخيســة التـي تــع الخجـػ إلييـا مثـل( :سـػرة الشدــاء ،اآليـة  )10وعشــج
تعجد اآليات يكتب مجى اآليات مثل (سػرة الشداء ،اآليات . )15 -10
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أمــا تػثيــق األحاديــث الشبػيــة الذ ـخيفة إ ا كــان مقتــبذ مــغ كتــا

فيػثــق تػثيــق الكتــب،

وىشاك مخجعيات بحثية تػثق األحاديث الشبػية في قائسة السخاجع أو اليػامر بالذكل التالي:
 .1كتابة لفظ حجيث شخيف متبػ بفاومة.
 .2اسع الخاول متبػ بفاومة.
الجدء.
 .3رقع ُ

مثال لظ :حجيث شخيف ،أرػ داوود،ج.2
أمــا تػثيــق األحاديــث الشبػيــة الذ ـخيفة فــي الســتغ وفقــا ليــحا األســمػ الخــاص باألحاديــث

الشبػية الذخيفة فيكتب ريغ قػسيغ عقب الحجيث الذخيف اسع الخاول متبػ بفاومة ،يميو رقع

الجدء مثل( :أرػ داوود،ج.)2
ُ

ثانيا تهثيق الكتب:
يكتب الباحث معمػمات الكتا
 .1اســع السؤلــف واال

الحل رجع إليو مع مخاعاة التدمدل التالي:
والمقــب فــي العخبــي وم اخعــاة ان يكــػن غيــخ مدــبػقا بــأل

لق ــب عمس ــي أو وضيف ــة مث ــل ،دكت ــػر ،شبي ــب ،رخوفيد ــػر أو غي ــخ ل ــظ م ــغ

األلقا  ،وقج يعسل بالشسب المقب ثع فاومة ثع االسع األول.

خجـع التـي بالمغـة اإلنجميديـة يكتـب المقـب  surnameثـع االول first
 .2فـي الس ا

 nameوكتابة نقصة ريشيسا.

 .3تـاري الشذـخ رــيغ قػسـيغ وإن لــع يػجـج نزـع (د ت) ،والتــي تعشـي دون تــاري
ثع فاومة.

 .4عشػان الكتا

كسا ىػ ويػضع تحتو خب أو يصبع بخب غامق وبيغ قػسيغ "

" وغيخيغ ثع فاومة.

 .5الصبعــة (الجــدء إن وجــجت) والــبعس يكتفــي بعــام الشذــخ ويكــػن لــظ متبػعــا
بفاومة ويسكغ اإلشارة إلى الصبعة اخترا ار بالحخف (ل).

 .6الشاشخ ثع فاومة.

 .7مكان الشذخ أو مجيشة الشذخ متبػعة بفاومة.
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مثال عمى تػثيق كتا

بالمغة العخبية:

ناجي عصية ( " ،)2014اإلدارة الستراتيجية" ،جامعة األنجلذ ،وشعاء.

وبالمغة اإلنجميزية:
Maier., Pat & Warren., Adam (2016): “Integrating Technology In Learning
& Teaching” , Kogan Page Limited: London.

ثالثا تهثيق الرسائل الجامعية:
الخسائل الجامعية ىـي رسـائل الساجدـتيخ والـجكتػراه الغيـخ مشذـػرة فـي ىـحه الحالـة يذـيخ

الباحــث إلــى اســع ولقــب وــاحب البحــث ثــع قػســيغ يذــتسل عمــى ســشة مشاقذــة البحــث متبػعــا
بفاومة ثع عشػان البحث ثع فاومة ثع نػعيـة البحـث  -ماجدـتيخ أو دكتـػراه  -مـع مبلحطـة

وضع خب تحت نػ البحث ،ثع فاومة بعجىا الجامعة أو السعيج ثـع الكميـة التـي نـػقر فييـا

البحث مثل:

عبــجالخحسغ أحســج ســالع ( :)2005ترــسيع رخنــامج محاكــاة ثبلثــي األبعــاد وإنتاجــو لتشسيــة
السيــارات األساســية لتجسيــع ووــيانة الحاســب اآللــي وقيــاس فاعميتــو لــجى شــبل

الحاسب اآللي ،رسالة ماجدتير ،جامعة حمػان ،كمية التخبية.

شــعبة

رابعا تهثيق الدوريات والمجالت العممية:
البحػث والسقاالت السشذػرة في مجبلت أو دوريات عمسية تػثق وفقا لمتختيب التالي:
اســع السؤلــف ثــع تــأري الشذــخ ثــع "عش ـػان البحــث رــيغ قػســيغ وــغيخيغ مقمــػبيغ ،اســع

السجمة (وتحتيا خب) أو بخب غامق ،ثع اسع الجية التي أوـجرت السجمـة ومكـان اإلوـجار،

ثع رقع السجمج إن وجج ،رقع العجد متبػعاً كـل مشيسـا بفاوـمة ،ثـع مـجى الرـفحات التـي يػجـج

ريا البحث ويقرج بو أول وفحة واخخ وفحة لمبحث .مث ــال:

يحيــى عبــجالخزاق قص ـخان (مــارس  ،)2014التعمــيع اإللكتخونــي فــي الجامعــات اليسشيــة الػاقــع

والســأمػل ،مجمــة األنــدلس لمعمــهب التطبيقيــة ،ترــجر عــغ جامعــة األنــجلذ ،وــشعاء ،العــجد
االول ،ص ص .34 :10
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وتػثــق وقــائع الســؤتسخات رــشفذ تػثيــق السجــبلت ويزــاف اســع الســؤتسخ ورقســو ومكــان

انعقاد السؤتسخ وتاري انعقاد السؤتسخ رجال عغ اسع السجمة ،والجية التي ترجر عشيا ومكان

اإلوجار.

ويخاعى في جسيع ما سبق في حالة تعجد السؤلفيغ ما كخ عغ الكتب.

خامدا تهثيق المرادر اإللكترونية:
تػثيق مقال أو بحث أو مخجع مػجػد عمى شبكة اإلنتخنت ويب  Web Pageوفقا لسا يمي:
اسع الكاتب ثع تأري الشذخ ثع "عشػان السقالـة رـيغ قػسـيغ وـغيخيغ مقمـػبيغ ،ثـع الجيـة التـي
يتبعيا السػقع ،ثع تاري الجخػل مغ قبل الباحث عمى السػقع ثع رابب السػقع تحتو خب مثل:
أحس ــج اليسش ــي (" :)2017ال ــتعمع الستس ــازج (Learning

 )Blendedف ــي ت ــجريذ مق ــخر

ترسيع البـخامج التعميسيـة وإنتاجيـا ،مػقـع جامعـة وـشعاء ،متـاح رتـأري ( )2016/1/2عمـى
مػقع:
http://sana/yo.com/users/azazystudy/posts/123103.

مبلحطــة يزــاف اســع الرــفحة السجسػعــة أو القائســة بــأحخف مائمــة فــي السشتــجيات والذــبكات
االجتساعية.

ويراعى في تهثيق المراجع مايمي:
أ.

في حال عجم معخفة الشاشخ نكتب د .ن ).n.p( .وىي تعشي دون ناشخ.

 .في حال عجم معخفة تاري الشذخ نكتب د .ت ).n.d( .وىي تعشي دون تاري .

ج .التػثيق لسخجع لو مؤلف واحج تكتب البيانات كسا كخ سابقا.
د.

مخجع لو مؤلفـَـيغ اثشيغ يكتب اسع السؤلفيغ ولقبيسا مفرػليغ بحخف العصف (و) ثع
باقي البيانات ويحجد السؤلف االول مغ اليسيغ فـي الس اخجـع التـي بالمغـة العخبيـة ،أمـا

في حالة السخاجع بالمغة األجشبية نحكخ اسع السؤلف األول مغ اليدار مثل:

يحيـ ــى قص ـ ـخان وعبـ ــجالكخيع البكـ ــخل ( " ،)2014تطبيقــــات تكنهلهجيــــا التعمــــيم والمعمهمــــات

التربهية" ،دار الشذخ لمجامعات ،وشعاء.
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وبالمغة اإلنجميدية:
& Maier.Pat & Warren. Adam (2011), Integrating Technology In Learning
Teaching, Kogan Page Limited, London.

ه .مخجع لـو أكثـخ مـغ مـؤلفيغ يكتـب اسـع السؤلـف األول ثـع تكتـب كمسـة وآخـخون مثـل
كتا

لو أربعة مؤلفيغ يػثق عمى الشحػ التالي:

عجنان الشعيسي وآخخون ( ،)2007اإلدارة الساليـة الشطخيـة والتصبيـق ،دار السدـيخة لمشذـخ
والتػزيع ،عسان.

وبالمغة اإلنجميدية:
Lockard، J. & Others (2011), MicroComputer for Educators, Boston,
Little Brown and Company.

و .إ ا كان الكتا

محققاً أو متخجساً فيزاف اسع السحقـق أو الستـخجع بعـج اسـع الكتـا

مباشخة ويتبع نفذ أسمػ التػثيق مثال:

جــارل أنجمــيغ (" :)2004تكنهلهجيــا التعمــيم المااــي والحااــر والمدــتقبل" ،تخجســة:
وال الجباسي وبجر الرال  ،جامعة السمظ سعػد :الخياض.

كتابة قائمة المراجع :Documentation in References List
ىشاك أساليب متعجدة في كتابة قائسة السخاجع مشيا:
 .1تختيــب جسيــع الس اخجــع ىجائيــا بغــس الشطــخ عــغ شبيعــة السخجــع عــجا فرــل الس اخجــع
العخبية عغ األجشبية.

 .2فرــل الكتــب عــغ الخســائل عــغ األبحــاث عــغ الس اخجــع اإللكتخونيــة فيعســل لكــل مشيــا
قائسة خاوة.

 .3تختيــب الس اخجــع حدــب تختيــب االستخشــاد ريــا فــي مــتغ البحــث ،بحيــث تختــب جسيــع
السخاجع في متغ البحث تختيبا متدمدبل مغ البجاية إلى الشياية.
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ويخاعى في كتابة قائسة السخاجع نياية البحث أيا كانت شخيقة التػثيق ما يمي:
-

تكتــب الس اخجــع فــي قائســة نيايــة البحــث رــشفذ الصخيقــة التــي ســبق عخضــيا لمكتــب
والخسائل واالبحاث والسخاجع االلكتخونية مع مبلحطة عجم كتابة رقع الرـفحات عـجا
البحث أو السقال السشذػر في مجمة فيكتب مـجى الرـفحات وىـػ أول وـفحة واخـخ

وفحة لمبحث في السجمة أو الجورية.
-

تكتب السخاجع حدب تختيب الحـخوف األبججيـة مـع مبلحطـة أن (أل التعخيـف ،أرـػ،

-

يدتثشى مغ التختيب اليجائي القخآن الكخيع.

رغ) ال تجخل في التختيب اليجائي.

-

نكتب فقب الس اخجـع التـي اسـتخجمت فعـبلً فـي البحـث وال تكتـب الس اخجـع التـي اسـتفاد

مشيا الباحث ولع يقتبذ مشيا وانسا استفاد مغ االسمػ او الصخيقة مثبل ،فكل مخجع

-

يطيخ في قائسة السخاجع الرج أن يكػن قج أُستُخجم في متغ البحـث ،وكـل مخجـع يـخد
الرّج وأن يطيخ في قائسة السخاجع.
في الستغُ ،

عشج االنتياء مغ الدصخ األول والبجء بالدصخ الثاني ومـا بعـجه نبتعـج مدـافة لمـجاخل

بسعشى ان يكػن الدصخ األول معمقا ،والدصخ الثالث وما يميو يكػن بسدتػى الدصخ

الثاني ،وىكحا.
-

إ ا وجج أكثخ مغ مخجع لشفذ السؤلف تختب حدب عام الشذـخ إ تػضـع األقـجم فـي

البجاية أو العكذ ويتع االستعاضة عغ اسع السؤلف بخب.

العمسية مثل دكتػر وأسـتا فـي اليـامر ،وال فـي قائسـة الس اخجـع ،وال

 ال تُحكخ األلقاوضائف السؤلفيغ .رل يكتب فقب االسع والمقب فقب.

خامسا :استخدام عالمات الترليم:
ىػ نطام مـغ العبلمـات واألرقـام التـي تدـتعسل فـي تشطـيع الكتابـة .ويدـتعسل التـخقيع فـي

الفرل ريغ كمسات ،أو جسل أو أجداء مغ الجسمة .وىي عبلمات ورمػز متفق عمييا تػضـع

فــي الــشز السكتــػ ريــجف تشطيســو وتيدــيخ قخاءتــو وفيســو ،ويجــب االعتشــاء التــام بعبلمــات

التخقيع؛ مغ الفػاول ،والفػاول السشقػشة ،وعبلمات الػقف ،والتشريز ،واألقػاس وفقا لسا

يمي:
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ٍ
حيث
 .1الشقصة ( :).تُدتعسل الشقصة ألغخاض مختمفة ،مغ أرخزىا انتياء
جسمة متكاممة مغ ُ
اعج المغة ،ويفزل استخجاميا نياية الفقخات السخقسة والغيخ مخقسة.
قػ ُ
ـادة إلنيـاء جسم ٍـة مفيـجة ،وتشـػ عــغ
 .2عبلمـة االسـتفيام (؟) :تدـتخجم عبلمـة االسـتفيام ع ً
الشقصة في حاالت الجسل االستفيامية.

 .3عبلمة التعجب (!) :تدتخجم لمتعبيخ عغ االنفعاالت الشفدية تجاه األشياء غيخ الستػقعة
أو السدتشكخة ،وقج تعبـخ عـغ التعجـب أو اإلعجـا  ،أو الفـخح ،أو الحـدن ،أو الـتيكع ،أو

التححيخ ،وتشػ عغ الشقصة في نياية تمظ الجسل.

 .4الشقال الثبلث الستتالية ( :)...تدـتخجم الشقـال الـثبلث فـي وضـعيا األفقـي ،لتشبيـو القـارى
إلى وجػد ححف في الشز فـي حالـة االقتبـاس السباشـخ ،وتدـتخجم لتجشـب تَكـخار كمس ٍ
ـات

ورد ْت مغ قبل.
أو عبارات َ
 .5الفاومة ( :)،تدتخجم الفاومة لمفرل ريغ ٍ
جسل قريخة متكاممة إعخابا ومعشى ،وتدتخجم
لتفرل العبارات أو الجسل االعتخاضية عغ الجسمة الخئيدة ،في حالـة إمكانيـة االسـتغشاء
ٍ
عشيا ،دون
اعج المغة أو السعشى ،وتفرل ريغ بعـس
إخبلل بالجسمة الخئيدة مغ ُ
حيث قػ ُ

بل لحــخف العصــف ،وتــأتي مــع حــخف العصــف لتسييــد
الكمســات أو العبــارات ،برــفتيا رــجي ً
األوشاف الخئيدة عغ األوشاف الستفخعـة عشيـا ،وتـأتي رـجيبلً لحـخف الجـخ ،الـحل يـخبب
ريغ عبارتيغ أو أكثخ ،أو في كتابة العشػان ،وبخاوة عشجما يكتب في سصخ واحج.

 .6الفاومة السشقػشة (؛) :تدتعسل الفاومة السشقػشة عام ًة لمخبب ريغ جسمتيغ ،تدتصيع كل
الػقػف رحاتيا ،دون إضافة مغ حيث قػاعج المغة ،ولكـغ مـغ حيـث السعشـى
واحجة مشيسا
َ
ال.
يكػن أكثخ اكتسا ً

 .7الشقصت ــان الستعام ــجتان ( :):تد ــتخجم عبلم ــة الشقصت ــيغ الستعام ــجتيغ لتشبي ــو الق ــارى ب ــأن
نرػوــا ســػف تتبــع ،س ـػاء كانــت العبلمــة مدــبػقة بفعــل "قــال" أو مذــتقاتيا أو غيــخ
ً
مدبػقة رحلظ ،وتدتخجم في رجاية العشػان ،الحل يبجأ مغ أول الدصخ ،ومثالو:

 .8الذــخشة أو الذــخشتان ( :)-تدــتخجم الذــخشة السفــخدة أو الذــخشتان كفاوــمة رــيغ عبلمــة
التخقيع رجل الشقصة ،كسا ىػ قيج االستعسال .وتأتي الذخشة مفـخدة لتعبـخ عـغ السـجى رـيغ

أيزا ريغ العجد والسعجود.
القيستيغ ،وتأتي ً
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 .9القػســان ( ) :تــأتي عبلمــة القػســيغ فــي وســب الكــبلم لتحتــػل عمــى معـ ٍ
ـان ليدــت مــغ
أركان الكبلم األساس ،ولكغ لتػضي جـدٍء مشـو أو لتفدـيخه .وتـأتي محتػيـة عمـى تعميـق،

أو جسمة اعتخاضية ،قج ال يكػن
تفديخا .وتدتخجم في التعبيخ عغ السعادالت
تػضيحا أو
ً
ً
الخياضية.

 .10األق ـػاس السدخخفــة  :تتعــجد أن ـػا وأشــكال ىــحه األق ـػاس ،ولكــغ أشــيخىا مــا يــخد فــي
تشريز اآليات القخآنية ،ولمتعبيخ عغ بعس العسميات الحدارية.

 .11عبلمـ ــة التشرـ ــيز " " :مـ ــغ أرـ ــخز اسـ ــتعساالت عبلمـ ــات التشرـ ــيز تحجيـ ــج رجايـ ــة
االقتباس السباشخ ونيايتو.

استعسال شائع عشـج تـخقيع
 .12الذخشة السائمة ( :)/تدتخجم لبيان التقديسات الفخعية :وىػ
ٌ
الػث ــائق الخس ــسية ،وتق ــػم مق ــام الخ ــب ال ــحل يفر ــل ر ــيغ البد ــب و السق ــام ف ــي الكد ــػر
أيزا لمفرل ريغ اليػم والذيخ والدشة.
االعتيادية ،وتدتخجم ً
 .13التـ ـخقيع الستدمد ــل (أوال –  - 1أ) :م ــغ األفز ــل عش ــج اس ــتخجام الكمس ــات لمتختي ــب أو
األحــخف أو األرقــام ،لبيــان تدمدــل عــجد مــغ الشقــال يخبصيــا اربــب واحــج  -أن يدــتخجم
ثانيا ،ثع يدتخجم األحخف اليجائية بالتختيب األبججل ،ثع األرقام.
التختيب السكتػ أو ً
الً ،
وى ــي م ــغ األم ــػر الت ــي تُد ــاعج الصال ــب عم ــى في ــع وتختي ــب ال ــشز بذ ــكل جي ــج وي اخع ــى

اســتخجام عبلمــات الت ـخقيع التمقائيــة فــي رــخامج الحاســػ وعــجم الت ـخقيع يــجويا حيــث يقــػم

البخنامج بالتشديق والتخقيع التمقائي.

وهللا ولي اليجاية والتػفيق،،،
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تم بحمد هللا تعالى
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