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���מ�א����א����ن�א����מ �
  

 ����א������� �
  

ُ قُ	ْل ِس	يُروا ِف	ي ا�َْرِض َف	اْنُظُروا َكْي	َف َب	َدأَ اْلخَ  ﴿: قال � تع�الى*  �� �ْل	َق ُث	م

َ َعَلى ُكل& َشْيٍء َقِديرٌ  �� �ْشأََة ا,ِخَرَة إِن �  ).العنكبوت( ،﴾)٢٠(ُينِشُئ الن
 ول�م الكت�ب ھ�ذه تعلم�وا الن�اس أن تدود": قال ا'مام الش�افعي رحم�ه �* 

 إ: ق��ط8  أح��داً  ن��اظرت م��ا" :وق��ال. )٥/٤٩٦ص		حيح اب		ن خزيم		ة، ( ،"إل��ي3  ينس��بوھا
��وَ يُ  أن أحبب��ت إ: ق��ط8  أح��داً  ن��اظرت م��ا" :وق��ال ،"يحةالنص�� عل��ى  دد3 َس��ويُ  قَ ف3

 الِ َب�أُ  ول�م إ: أح�داً  ن�اظرت وم�ا، ظٌ ْف�وحِ  �ِ  نِم� رعاي�ةٌ  علي�ه ويك�ونَ  ،عانويُ 
  .)٩/١١٨حلية ا�ولياء، ( ،"لسانه أو لساني على الحق3  �ُ  نَ ي3 بَ 
 نمِ  قلبي في وما ،خطئي أن فأحببت أحداً  ناظرت ما" :، أيضاً الشافعي8  قالو

  .)٥١/٣٨٤تاريخ دمشق، ( ،"إليJ  نسبيُ  و: أحدٍ  كل عند أنه وددت إ: علمٍ 
فسـمعت كثيـراً وقـرأت كثيـرا، ودرسـت أخبـار العلمـاء : "قال أحمد شاكر رحمه اهللا *

واألئمــة، ونظــرت فــي أقــوالهم وأدلــتهم، لــم أتعصــب لواحــد مــنهم، ولــم أحــد عــن 
، فــإن أخطــأت فكمــا يخطــئ الرجــل، وإن أصــبت فكمــا لــي ايمــا بــدفســنن الحــق 

أحتــرم رأيــي ورأي غيــري، وأحتــرم مــا أعتقــده حقــاً قبــل كــل شــيء . يصــيب الرجــل
مقدمتـــه ( ،..."ا قلـــت واعتقـــدت مـــا اعتقـــدتفعـــن هـــذا قلـــت مـــ. وفـــوق كـــل شـــيء

  )٨للرسالة،ص 
ية الحق، ونبٌذ للتعصـب والـدوافع الشخصـ استكشافجهٌد مخلص في : العلمي البحث *

ى المصــداقية دَ َمــلِ  فــي البحــث عــن الحــق والصــواب، واستكشــافٌ  ، وحياديــةٌ المذمومــة
  .أسلوٍب ما أو لمنهجٍ  فكرٍة أو رأٍي ما، وتأصيلٌ لِ 



  بجامعة طيبة) الدكتوراه/ الماجستير( دليل كتابة الرسائل العلمية
 

 فهرس المحتويات

  
  
  



  بجامعة طيبة) الدكتوراه/ الماجستير( دليل كتابة الرسائل العلمية
 

 فهرس المحتويات

  

  فهرس المحتويات
  الصفحة  الموضوع        

  ٧  ...............................................................  كلمة مدير اجلامعة
  ٩  .......................................................................  تقدمي

  ١٣  ......................................  أساسيات في البحث العلمي:القسم األول
  ١٣  .............................................  العلمي تعريف البحث: أوالً 
  ١٣  ..............................................  أركان البحث العلمي: ثانياً 
  ١٥  ..........................................................  الباحث: ثالثاً 
  ١٦  ....................................  املشكلة(اختيار موضوع الرسالة : رابعاً 

  ١٧  ..................................................  عنوان الرسالة: خامساً 
  ١٧  ..................................  خطة البحث العلمية وعناصرها: سادساً 
  ٢٢  ...............................  اخلطة الزمنية(جدولة مراحل البحث : سابعاً 

  ٢٣  ...........................................  صياغة الرسالة وكتابتها :القسم الثاني
  ٢٣  ........................................  وٌر ينبغي مراعاا يف الصياغةأم: أوالً 
  ٢٥  ............................................................  األسلوب: ثانياً 
  ٢٩  .......................................................مراجعة البحث: ثالثاً 

  ٣١  ...........................................  النواحي الفنية للرسالة: القسم الثالث
  ٣١  .......................................................  مقدمة البحث: أوالً 
  ٣٣  .............................................................  املنت: ثانياً 
  ٣٥  ........................................................  توثيق البحث: ثالثاً 

  ٣٦  ..............................  التوثيق املختصر املباشر: الطريقة اُألوىل
  ٤١  .............................  اهلامش(ة التوثيق يف احلاشي: الطريقة الثانية



  بجامعة طيبة) الدكتوراه/ الماجستير( دليل كتابة الرسائل العلمية
 

 فهرس المحتويات

  الصفحة  الموضوع        
  ٤٣  .........................................................  اجلداول: رابعاً 

  ٤٥  ......................................................  األشكال: خامساً 
  ٤٧  .........................................................  اخلامتة: سادساً 
  ٤٨  .......................................................  قائمة املراجع: سابعاً 

  ٦١  ....................................................  االختصارات
  ٦٢  ........................................................  امللحقات: ثامناً 

  ٦٣  .........................................  القواعد التنفيذية للرسالة: القسم الرابع
  ٦٣  ........................................................  ترتيب الرسالة: أوالً 
  ٦٦  ...............................................  الرسالةتعليمات طباعة : ثانياً 
  ٦٨  .........................................................  جتليد الرسالة: اً ثالث

  ٦٩  ........................................................  تقدمي الرسالة: رابعاً 
  ٧٥-٧١  ..................................................................  نمـاذج 

  



  بجامعة طيبة) الدكتوراه/ الماجستير( دليل كتابة الرسائل العلمية
 

 كلمة مدير الجامعة

  

  كلمة مدير اجلامعة

الحمد H رب العالمين والصEة،  والسEم على النبي ا�م	ين، 
.... وَم	ن اّتب	ع ھدي	ه إل	ى ي	وم ال	دين وعلى آله وصحابته والت	ابعين

  :وبعد
" يب	ةدليل كتابة الرس	ائل العلمي	ة بجامع	ة ط"فيسرني أن أضع 

بين يدي أبنائي وبناتي طلبة وطالب	ات الدراس	ات العلي	ا بالجامع	ة، 
  .ھاً لھم في كتابتھاليكون عوناً لھم على إعداد رسائلھم وموج& 

 ًEه جُ  ،وقد استغرق إعداد ھذا الدليل وقتاً طوي	ول معت في	أص
أح			دث ا�س			اليب المعاص			رة ف			ي كتاب			ة كتاب			ة البح			ث العلم			ّي، و

ومراج			ع  ،التوثي			ق ا]لكترون			ي: مي			ة، مث			لوإع			داد الرس			ائل العل
 ،والمع			اجم ،ودوائ			ر المع			ارف ،وا�ق			راص المدمج			ة ،نترن			ت]ا

 ،وغيرھ		ا، م		ا جعل		ه جامع		اً ب		ين أس		س البح		ث العلم		ي وأص		وله
بس		بب النقل		ة ؛ والمس		تجدات الحديث		ة الت		ي ح		دثت للبح		ث العلم		ي

  .النوعية في المعلومات ووسائل الحصول عليھا
؛ ھاجس		اً كبي		راً ]دارة الجامع		ة من		ذ إنش		ائھاوك		ان ھ		ذا ال		دليل 

	 aد التمي	ا ھذه الجامعة التي مافتئت تنش	اتھا ومناھجھ	ي تخصص	ز ف
فھ		ي تنش		د التمي		ز أيض		اً ف		ي ب		رامج الدراس		ات العلي		ا، ؛ وخريجيھ		ا

		 aد التمي		ةوتنش		ائلھا العلمي		ي رس		وعاتھا :ز ف		ي موض		ة  ،ف		وطريق
  .ونشرھا ،إعدادھا

م خالص الشكر والتقدير أن أقد&  إdّ  وd يسعني في ھذه المقدمة
وب ءلس		عيھم ال		د؛ للق		ائمين عل		ى أم		ر الدراس		ات العلي		ا بالجامع		ة

لمتابعة مسيرة الدراسات العليا ودفعھا إلى ا�مام، كم	ا يس	رني أن 
أتق			دم ب			وافر الش			كر لمجل			س عم			ادة الدراس			ات العلي			ا ومنس			وبي 

 aا العمادة، الذين أعد	ل م	وه ك	ة  وا ھذا الدليل وأول	ن عناي	ون م	يملك
   .واھتمام
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 كلمة مدير الجامعة

 �د الخط		ى، وص		لى � وس		لم عل		ى ب		ارك � ف		ي الجھ		ود وس		د
  .وسلم  هنبينا محمد وعلى آله وصحب

  
  

        اجلامعةاجلامعةاجلامعةاجلامعةمدير مدير مدير مدير 
        منصور بن حممد النزهةمنصور بن حممد النزهةمنصور بن حممد النزهةمنصور بن حممد النزهة. . . . دددد....أأأأ
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  تقـديم
الصEة والس	Eم و لم يعلم، م ا]نسان مابالقلم، عل� عل�م الحمد H الذي 

الورى، وعل	ى آل	ه وأص	حابه، وم	ن ب	أثره اقتف	ى،  دى وخيرالھُ  على نبي& 
  ..وبعد

ط	Eب  طEبن	ا الجامعية بين ي	دي كتابة الرسائلفھا نحن نضع دليل 
ف	ي إع	داد رس	ائلھم، ودل	يEً يھت	دون  اً لھممساعدالدراسات العليا، ليكون 

  .أثناء كتابتھا في به
ا س	يمd، للط	Eب تس	ھيل الطري	قوكان الھدف ا�ول من ھذا ال	دليل 

ف	ي بع	ض  ينمع ما نراه من تباين أو تناقٍض، أحيان	اً، ل	دى بع	ض الب	احث
م لھ	م كتابة البحوث العلمية، فأردنا أن نختصر عليھم المھم	ة ونق	د& مجال 

	صارة جُ عُ  �ا الھ	دف ھدنا في ما رأيناه أفضل طريقة وأص	وب أس	لوب، أم
ظھ	ر لت؛ الثاني فكان من أجل توحي	د الرس	ائل الجامعي	ة ف	ي جامع	ة طيب	ة

  .ز به الجامعةقشيب تتمي�  علميh  شكل في
 �		ش		رعي� م		ن  :الجامع		ة تح		وي تخصص		ات متفاوت		ة و�ن �ة ة وتربوي

م دل	يEً جامع	اً حاولنا في ھذا ال	دليل أن نق	د& فقد ؛ ة وغيرھاة وتطبيقي� طبي� و
يمك		ن أن يح		وي ط		رق البح		ث ف		ي جمي		ع ھ		ذه التخصص		ات، عل		ى أنن		ا 

  .صصات كي تأخذ ما يناسب طبيعتھاتركنا بعض الحرية لبعض التخ
  وقد اعتمدنا نظ	ام النش	ر ا�ب	رز عل	ى المس	توى الع	المي وھ	و نظ	ام

 )American Psychological Association/APA(  ٍه  كأساس	ا من	انطلقن
واخ		تEف  ،]ع		داد ھ		ذا ال		دليل، م		ع ع		دم إغف		ال طبيع		ة اللغ		ة العربي		ة

  .مھا جامعة طيبةالتخصصات التي تقد& 
م		ن ا�دل		ة المماثل		ة الس		ابقة، والمراج		ع ذات العEق		ة، مث		ل واس		تفدنا 

، وكت		اب  ھ١٤١٧، "دلي	ل كتاب	ة الرس	ائل العلمي		ة بجامع	ة المل	ك العزي	ز"
. ، د"الجامعية ورسائل الماجستير وال	دكتوراهث وكتابة البحالدليل إلى  "

   .ھـ١٤٠٤، مطبوعات تھامة، ٢. عبد الوھاب أبو سليمان، جدة، ط
  .ا رأيناه مناسباً ِمن ذلك كلهوقد اخترنا م

رْت  وقد استدركنا ف	ي ھ	ذه الطبع	ة أخط	اء الطبع	ة الس	ابقة، كم	ا ُط	و&
ھ		ذه الطبع		ة بن		اًء عل		ى ملحوظ		ات كلي		ات الجامع		ة، وأقس		امھا، وأعض		اء 
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 عميد الدراسات العليا/ ـديـمتق

ھيئ		ة الت		دريس، ال		ذين ق		رؤوا ال		دليل أو جّرب		وه خ		Eل الطبع		ة ا�ول		ى، 
ظات طEب الدراس	ات ملحوظات عليه، وكذلك ملحو-مشكورين–وأبدوا 

بملحوظ	اتھم العليا الذين باشروا كتابة رسائلھم َوْفق ھذا الدليل، وزّودونا 
  .بناء على ذلك

أن أق		دم أج		زل الش		كر وأوف		اه إل		ى  م		ة إdّ وd يس		عني ف		ي ھ		ذه المقد& 
الراف		د الكبي		ر  )منص		ور ب		ن محم		د النزھ		ة. د.أ( مع		الي م		دير الجامع		ة

عة، وسعادة وكيل الجامعة للدراسات العلي	ا الدراسات العليا بالجام لعمادة
ن	ة ف	ي دع	م على جھوده البي&  طEل بن عمر حلواني. د. أ والبحث العلمي

  .وبرامجھاالدراسات العليا 
نج			وى .د.أ و راوي			ة الظھ			ار،.د :كم			ا أش			كر ا�خ			وات الفاض			Eت

  ص																																																																																																																																																												دقي، 
و،.د و aم			ن ش			م.د و محاس			ة ھاش			ارية  ،خديج			ستشdة ا			وات اللجن			عض

ث		م  ھ		ذا ال		دليل أس		اس الEت		ي أع		ددن ،ت العلي		ا بقس		م الطالب		اتللدراس		ا
حت		ى خ		رج بھ		ذه ؛ تعاقب		ت علي		ه ا�ي		دي ب		القراءة والتمح		يص والتع		ديل

 نج			اح. د و ولي			د مرش			د،. د. أ: مEءال			ز ا]خ			وةأش			كر وك			ذلك  .الص			ورة
    الظھ																																																																																																																																																												ار،

 عب	د �. د. أ و  عبد � بن ضيف � الرحيلي،.و د محروس غبان،. د. أ و
 وأضافوا إلي	ه ،وا مسودة ھذا الدليلءالذين قر ،وجيه عبدالرحمن.د و ،سليمان

عب	د� الرحيل	ي ال	ذي أخ	رج ھ	ذا  .د وبخاص	ة بملحوظ	اتھم، إضافًة جي	دة 
عم				ادة وأش				كر زمEئ				ي أعض				اء مجل				س  ال				دليل بص				ورته النھائي				ة،

ظھر ف	ي تق	ويم ھ	ذا ال	دليل وإخراج	ه ب	الم أسھمواالذين  ،الدراسات العليا
سھم في إعداد ھذا الدليل من الزمEء أعضاء أالEئق، كما أشكر كل من 

  .ھيئة التدريس بالجامعة
ھ		ذا ال		دليل عون		اً �بنائن		ا وبناتن		ا ط		Eب  يجع		لأس		أل � العظ		يم أن 

  .منيراً لھم في إعداد رسائلھمو ،الدراسات العليا
  .وصلى � وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  
  عميد الدراسات العليا
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إبراھيم بن عبد � المحيسن.د.أ
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 أساسيات في البحث العلميّ : القسم األول

  

�א�!�מ�א ول �

  في البحث العلمي أساسيات
Basics of Scientific Research 

  :تعريف البحث العلمي: أو:ً 
Definition of Scientific Research  

 إثارت		هو طل		ب الش		يء :كلم		ة لھ		ا م		دلول لغ		وي ع		ام تعن		ي :البح��ث
  .فحصهو

  :هلعلماء المتخصصون البحث بأن� ف او يعر& 
تستوي فيھا العناص	ر و الدراسات،و جمع لھا الحقائقعملية علمية، تُ 

؛ المادي		ة والمعنوي		ة ح		ول موض		وع مع		ين دقي		ق ف		ي مج		ال التخص		ص
 �؛ يك		ون للباح		ث منھ		ا موق		ف مع		ين ،رةلفحص		ھا وف		ق من		اھج علمي		ة مق		ر

  .ليتوصل مـن كل ذلك إلى نتائج جديدة
الغاية التي ينش	دھا الباح	ث م	ن وراء و ثمرة البحث، ھذه النتائج ھي

	ھ	ي م	ا يُ و العملية العلمية الفكرية، سواء كانت نظري	ة  أو تجريبي	ة، �ر عب
  .با]ضافة الجديدة المطلوبة في البحوث العلمية العالية ،علمياً  ا،عنھ

  Bases of Scientific Research :أركان البحث العلمي: ثانياً 
� للبحث العلمي ثdيقوم إ d ثة أركانE ،ا	ل و عليھ	ا يمث	د منھ	ل واح	ك

ھ			ذه و .أم		راً مھم			اً ف		ي ظھ			وره ب		المظھر ال			ذي ينبغ		ي أن يك			ون علي		ه
  )الشكلو المنھج،و الموضوع،: (ا�ركان ھي 

 Topic :الموضوع -١
كلم			ا ك			ان و .مح			ور الدراس			ةو و المقص			ود بالبح			ثھ			 :الموض			وع

ـان يس			ھم ف			ي معالج			ة ك			و الموض			وع جدي			داً أو في			ه جوان			ب جدي			دة
 جتماعي			ةف			ي ش			تى مج			اdت الحي			اة السياس			ية واdموض			وعات علمي			ة 

أكث		ر  ، وك		انأكب		رك		ان إقب		ال الدارس		ين علي		ه ؛ واdقتص		ادية والتربوي		ة
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  .�نظار العلماء جاذبية
ة �ا]ض	افة ف	ي الموض	وع اdقتص	ار عل	ى و اdبتك	ارو وd تعني الِجد

 ،وض	وع غي	ر مط	روق م	ن قب	لd أن يك	ون المو َحْس	ب،و كشف الجديد
اق	ل إd �ح	د ف العd يؤل&	: "قد ق	الواو؛ تتناول غيرهو بل إنھا تتناول ذلك

أو تفص		يل  ،، أو جم		ع متف		رق، أو تكمي		ل ن		اقصاخت		راع مع		دوم: أم		ور
مجم		ل، أو تھ		ذيب مط		ول، أو ترتي		ب مخ		تلط، أو تعي		ين م		بھم أو تبي		ين 

  ".خطأ

 Methodology :المنھج -٢
ة م		ن قب		ل ر� ج		راءات المَق		ع		ة م		ن القواع		د وا]مجموھ		و : الم		نھج

المتخصص			ين ف			ي منھجي			ة البح			وث الت			ي يتبعھ			ا الباح			ث للوص			ول أو 
  .أو التي تقود إلى التوصل إلى نتائج بحثية سليمة ،الكشف عن الحقيقة

 Structure: الشكل -٣
البح		ث، وتنس		يق عناص		ره ش		كEً تنظ		يم  طريق		ة ھ		و: ش		كل البح		ث

فر ل	ه و، وي	التنظيمي	ة، بم	ا يض	في علي	ه الص	بغة )تقري	ر البح	ث( وكتابة
  .الُعرف العلمي العام على السير عليھا قَ افَ وَ التي تَ  ،قدراً من الجاذبية

		و �كلم		ا زادت قيمت		ه، وتن		امى  ةز البح		ث ف		ي أركان		ه الثEث		كلم		ا تمي
	. يءحظه من التق	دير ل	دى الق	ار �زه م	ن أھميت	ه، فالموض	وع يكتس	ب تمي

د فراغ		ات ا�دبي		ات الحي		ة، أو ترش		يد الق		رارات بمق		دار إس		ھامه ف		ي س		و
والم		نھج ت		زداد ص		Eحيته حينم		ا . ون التنمي		ة الحساس		ةؤالتطبيقي		ة ف		ي ش		

اً ف		ي تحقي		ق ھ		دف البح		ث، وھ		ذا يتطل		ب تص		ميمتعل		و درج		ة مص		داقيته 
أو حت	ى (للبحث، بحيث يتم اختيار الطريقة ا�نسب لجمع البيانات  واعياً 

تب		اع ط		رق ناض		جة لتحلي		ل البيان		ات ا ، ث		م)المزاوج		ة ب		ين ع		دة ط		رق
 .ا ش		كل البح		ث فيعن		ي الص		يغة الت		ي كت		ب فيھ		ا البح		ثأّم		. وتفس		يرھا

		لا]خ		راج ال		رديء و �ز ف		ي لبح		ث كفي		ل بإض		عاف البح		ث حت		ى ل		و تمي
 تب		اع أس		لوبٍ اموض		وعه ومنھجيت		ه، وعل		ى الباح		ث أن يح		رص عل		ى 

ل م	]س	ھاب الميخلو من ا(الجاذبية، للبحث  بھما للكتابة، يضمن وترتيبٍ 
  . ية العلمية، عEوة على الجد& )واdقتضاب المخل

  The Researcher:الباحث: ثالثاً 
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 ھ			و الش			خص ال			ذي ت			وافرت في			ه اdس			تعدادات الفطري			ة: الباح			ث
با]ضافة إل	ى الكف	اءة العلمي	ـة المكتس	بة الت	ي تؤھل	ه مجموع	ًة  ،النفسيةو

  .للقيام ببحث علمي
		 �أن تك		ون ل		ه و ،�ص		يل بالمرون		ة الفكري		ةز الباح		ث او dب		د أن يتمي

تنظيماً منطقي	اً  يءالقارالقدرة على تنظيم المعلومات التي يريد نقلھا إلى 
ى بالص		بر أن يتحل�		و ،العلمي		ة ةى با�مان		ـأن يتحل�		و مدلول		ه،و ل		ه معن		ـاه

ھ		و روح العم		ل ال		ذي   ف		ي البح		ثا]خ		ـEص و عل		ى متاع		ب البح		ث،
بم	ا   يض	ن الباح	ث ف	ي س	بيل كم	ال بحث	هحي	ث d؛ س	ر ا]ب	داعو العلمي

  .أو جھد أو وقت  أو تفكير يتاح من مال
اكتس			اب الق			ـدرة عل			ى القي			ام ببح			ث علم			ي منھج			ي مكتم			ل  إنّ  

اdس		تعداد و ب المتواص		لولك		ن الت		دري ،الج		ـوانب ل		يس ب		ا�مر السھ		ـل
وا]صغاء إلى توجيھات ا�ساتـذة المتخصصين كفيلة  ،الفطري والنفسي

ھو الھدف و ،ثضاعف قدراتھم على البحـتُ و مواھب الطـEب، أن تنمي
  .بالجامعات الدراسات العلياا�ساس للبحوث في 

  ):المشكلة(موضوع الرسالة اختيار : رابعاً 
Defining Research Topic (Problem Choice)  

 �أو  ،موض			ـوع ج			دير بالدراس			ةال إحس			اس ال			دارس المل			ّح ب			أن�  إن
لقي		ام ببح		ث ھم		ـا البداي		ة المنطقي		ة ل؛ ـھاُي		راد حلa		ش		عوره بوج		ود مش		كلة 

  .ا�صالة العلميةھو السبيل إلى ا]بداع الفكري و ھذاو علمي أصيل،
اختيار الموضوع ھو الخطـوة ا�ولى ف	ي الطري	ق الطوي	ل ]ع	داد و

إن� ُحس		ن اختي		ار الموض		وع أو المش		كلة ھ		و مح		ور و ،إخراج		هو البح		ث
س	يكون  ھذا البح	ث الباحث في اعتباره أن�  ليضعو العمل العلمي الناجح،

  .بؤرة تفكيره لوقت ليس بالقصيرو محـور نشاطه
 فطال	بيح	رص عل	ى أص	الة الموض	وع،  أن� على الباحث أنورغم 

		 �ه يق		دم بحث		اً تكميلي		اً للحص		ول عل		ى الدراس		ات العلي		ا علي		ه أن يت		ذكر أن
 �  .دةه يعمل منفرداً في إطار موارد مادية محدوالدرجة، وأن

لطال	ب الدراس	ات  ُيستحس	ن البح	ث، وض	وعمموفق ل ارٍ وفي سبيل اختي 
  :ا,تي أن يتفادى العليا
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١-  �  .دة التي تحتاج إلى تقنية عاليةالموضوعات العلمية المعق
  .الموضوعات الخاملة التي d تبدو ممتعة -٢
  .الموضوعات التي يصعب العثور على مادتھا العلمية -٣
ك			ذا الموض			وعات و ،الض			يقة ج			داً و عة ج			داً،الموض			وعات الواس			 -٤

  .، التي d سبيل إلى حقيقة ا�مر فيھاالغامضة
  .، وd جدوى من بحثھاالموضوعات التي يشتد حولھا الخEف -٥

  Thesis Title: عنوان الرسالة: اً خامس
ع	رف ويُ  .ھو اللفظ الذي يتبين من	ه محت	وى الرس	الة: عنوان الرسالة

	 �ال	ذي يراع		ي  ھ		و والعن		وان الجي	د .ن للمحت	وىه أص		غر ملخ	ص ممك		بأن
  :ا�مور ا,تية

  . عن موضوعه يكون مفصحاً  أن - ١
 .أبعادهو أن تتبين منه حدود الموضوع - ٢
 .أن d يتضمن ما ليس داخEً في موضوعه - ٣
الرئيس		ة  ريك		ون إيح		اؤه با�فك		او أن يك		ون قص		يراً بق		در ا]مك		ان، - ٤

 .بصورة ذكية
إج		راء تع		ديل في		ه ك		ان ذل		ك  أن يك		ون مرن		اً بحي		ث ل		و احت		اج إل		ى - ٥

 .ُممكناً 
ذل	ك  ولوضوح العنوان ودdلته على موضوع الدراسة بع	ٌد آخ	ر،

 �ھ	ا سُتص	ن�ف ض	من ق	وائم ه بعد اس	تكمال الرس	الة وطباعتھ	ا فإن� أن
فھرس ضمن مجموعاتھا حسب العنوان، فE ب	د م	ن تُ و المكتبات،

دال	ة عل	ى  ،التأكد من تميز كلماتھا بحيث تكون مفتاحاً لمضمونھا
  .، تساعد على تصنيفھا وفھرستھا بشكل صحيحموضوعھا

 Research  :العلمي���ة وعناص���رھا البح���ثخط���ة : اً سادس���
Proposal  

المش		روع الھندس		ي و ھ		ي الھيك		ل التنظيم		ـي للرس		الة،: خط		ة البح		ث
ويشمل ذلك عناصر  .بحثبال قُصدتالمشكلة التي  جقام عليه عEالذي يُ 

ش	اع  ت موضوعات الرس	الة فحس	ب، عل	ى م	اتقسيما ، dھاالخطة جميع
  .خطأ عند عدد من الطEب
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 ، وليتف	ادالفش	ل سبيلهقد يكون والبحث من دون خطة سابقة مدروسة 
لتقس	يمات العدي	دة المعق	دة الت	ي ترب	ك االباحث ف	ي وض	ع خط	ة الرس	الة 

تبع		ث عن		ده الحي		رة واdخ		تEط، إذ كلم		ا كان		ت التقس		يمات و ، ءيالق		ار
ومنھج البحث واضحاً وسليماً، وتحدي	د المش	كلة دقيق	اً ، مبسطةو اضحةو

  .أشملو أيسر يءكان استيعاب القار وواضحاً،

  Proposal Elements:خطةال عناصر
ھ		ـذا و ،لك		ل بح		ث طبيعت		ه أن� ؛ م		ن المس		ل�م ب		ه ف		ي مج		ال البح		وث
فت		رض أن تك		ون ھ		ذه الخط		ة ويُ  يقتض		ي أن تك		ون ل		ه خط		ة مناسب		ـة،

ومھم		ا اختلف		ت  ،)ص		فحة d١٥ تزي		د ع		ن ( مختص		رة بق		در المس		تطاع
العناص			ر  الخط			ة ع			ت مجاdتھ			ا ف			المفروض أن تتض			منتنو� و البح			وث

  :ا,تية
 ).سبق الحديث عنه( Title :عنوان الرسالة - ١
ويفض			ل أن تك			ون ف			ي البداي			ة، وتتض			من  Definitions :التعريف���ات - ٢

 . المتغيرات ا�ساسية للبحثالمصطلحات ومختصراً لتعريف 
ھناك  إلى أن�  يءوتھدف إلى تھيئة ذھن القار Introduction :المقدمة - ٣

 :وتتضمن. موضوعاً أو مسألة جديرة بالدراسة وقابلة للبحث
  .تمھيداً عاماً عن مجال البحث - 
 .نتائج لدراسات سابقة - 
غات -  مش			تملة عل			ى ا�ھمي			ة النظري			ة  ،دراس			ة الموض			وع مس			و&

 .والتطبيقية المتوقعة من ھذا البحث
 .ل عام يعبر عن المشكلةتنتھي بسؤا - 

ھ	ا d ع مEحظ	ة أن� م	. )سبق الح	ديث عنھ	ا( Problem :مشكلة البحث - ٤
 .م				ا تع				رض المش				كلة مباش				رةً ، وإن� تحت				وي عل				ى مقدم				ة أخ				رى

تحدي	دھا ف	ي -٢). تقريري	ة(صياغة مباش	رة -١: ولصياغتھا طريقتان
 .تساؤdت

 فض			ل أن تتض			من ا�ھ			داف العام			ةويُ  Objectives :أھ���داف البح���ث - ٥
 .المتوقعة للبحث

 .)دمج مع المقدمةإذا لم تُ (  :البحثموضوع أھمية  - ٦
العملي			ة لموض			وع و يم			ة العلمي			ةيوض			ع تح			ت ھ			ذه الفق			رة القِ 

  :يمكن إبراز ھذا الجانب من خEل ا,تيو البحث،
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 .إبراز بعض الجوانب أو وصفھا أو شرحھا  -أ 
 .ا�فكار من عدمھاو صحة بعض النظرياتالتأكد من   -ب 
 .ات في ما ھو متوافر من المعلوماتسد بعض الثغر  -ج 
 .القناع عن بعض التفسيرات الخطأ كشف  -د 
 .تصحيح بعض المناھج  -ه 
 .العلمية حل بعض المشكEت  -و 
 .فة علمية جديدة، أو تطوير متوقعإضا  - ز 

ؤخ		ذ بأس		لوب كتاب		ة ل		م يُ إذا (  Research Terms :مص��طلحات البح��ث - ٧
 :)تعريفات مختصرة قبل المقدمة

ريف		ات للمص		طلحات المرتبط		ة بموض		وع ع		دد م		ن التعذكر ھن		ا ُي		و
ص الباح	ث منھ	ا لُ	خْ كما وردت في التراث ا�دب	ي للبح	ث، ويَ البحث 

  .بتعريفات إجرائية خاصة ببحثه
 Research Limitations: حدود البحث -٨

حدود البحث مھمة لغرض تبيين درجة الصدق الداخلية والخارجية، 
ان مس	تقل، إن� لعن	وان دائماً أن تكون ف	ي عن	ومن الضروري ولكن ليس 

عبارات محّددة ق	د d تف	ي بك	ل م	ا يرغ	ب الباح	ث و المشكلة إطاراً معيناً 
كما ق	ـد ي	وحي العن	ـوان أحيان	اً بموض	وعات ل	يس ف	ي خل	ده  في دراسته،

ق		ـد يفق		ده ت		أثيره  نالتص		رف ف		ي العن		وان بالزي		ادة أو النقص		او تناولھ		ا،
  .وفاعليته المطلوبة

 �ك	ان المناس	ب للتص	ريح با�بع	ـاد الت	ي يري	د ھذا العنص	ر ھ	و الم إن
 �شعـر  به العنوان الرئيس للبحث، وذكرھا ھن	ا ا d يُ الباحث استبعادھا مم

حت	ى d تك	ون ثم	ة ثغ	رة  لتحديد مسار الموضوع منذ البداية،؛ ضروري
  .يؤاخذ عليھا من قبل المناقشين

دان ومي	تحدي	د الفت	رة الزمني	ة : ويدخل ك	ذلك ف	ي بي	ان ح	دود البح	ث
  .لبحثإجراء ا

ؤخ	ذ بأس	لوب دمجھ	ا يُ إذا ل	م (  Previous Studies:الدراس�ات الس�ابقة -٩
  :)ضمن المقدمة

موض	وع البح	ث، على الدراس	ات الس	ابقة ف	ي  طEعاdعلى الباحث 
م ق	د& يُ و ن م	دى ص	لتھا بالموض	وع،يب	ي& و ودراستھا دراسـة نقدية فاحصة،

  .اً لمحتواھاتقويماً مختصرو الباحث قائمة وصفية لھا،
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  :البحث في أمرين مھمين تتجلى نتائج ھذه الخطوة فيو 
  .تفادي التكرار في البحوث •
غات •   .المقنعة لدراسة الموضوع الذي تم اختياره إيجاد المسو&

يستطيع الباحث من خEل العرض للدراسات السابقة أن يبرز قدراته 
لم	ي ف	ي موض	وع ناقدة دdل	ة النض	ج الع علمية العلمية، فكتابتھا بصورة

تحديد موق	ع البح	ث منھ	ا؛ لتكام	ل : ومھمة الدراسات السابقة ھي .البحث
  .البحوث العلمية واستثمار الوقت

  Research Methodology :وإجراءاته منھج البحث -١٠
 �وط	رق  ،ن	ةي& ، والعَ الم	نھج ال	ذي سيس	تخدمهض فيه الباح	ث إل	ى يتعر

والغاي		ة م		ن  .يس		تخدمھادوات الت		ي س، وا�البيان		ات ومعالجتھ		اجم		ع 
المنھج بيان ما سيلتزم به الباحث م	ن ا�س	س والقواع	د وا]ج	راءات 

  .للوصول إلى نتائج علمية سليمة
 Theses Parts (Chapters): تقسيمات الرسالة-١١

وتقسم الرسالة إلى فصول تح	وي عن	اوين رئيس	ة وعن	اوين فرعي	ة، 
  .وربما تحوي تقسيمات أصغر، حسب طبيعة البحث

  ھ			ذه التقس			يمات ت			أتي بحس				ب م			ا يقتض			يه موض			وع البح				ث، و 
  :ويراعى ا,تي

متفق عليه، ب	ل ذل	ك ) أو ا�بواب(ليس ھناك عدد محدد للفصـول  -أ
 .خاضع لموضـوع البحث وما فيه من مشكEت

		ه dب		ـد لموض		وع البح		ـث م		ن عن		وان، فك		ذلك dب		د لك		ل  -ب �كم		ـا أن
d ًEيجوز تركه ُغْف Eعنوان لهفصل من عنوان، ف . 

dبد من الترابط ب	ين عن	وان الموض	وع وفص	وله، وھك	ذا، حت	ى  -ج
 .يظھر البحث كتلة واحدة مترابطة ا�جزاء

ينبغ		ي أن تك		ون ھ		ذه العن		اوين ش		املة لم		ا ت		دل علي		ه، مانع		ة م		ن  -د
دخول غيرھا فيھا، وأن تكون قصيرة بقدر ا]مك	ان، وأن تك	ون 

 �dة، وأ		دق والحقيق		رى الص		وعية تتح		ي  موض		ة ف		ون متكلف		تك
  .عبارتھا

الت		رابط والت		درج المنطق		ي ب		ين أب		واب البح		ث وفص		وله، حت		ى -ھ		ـ
ة � .الوصول إلى النتائج المرجو



  بجامعة طيبة) الدكتوراه/ الماجستير( دليل كتابة الرسائل العلمية
 

 أساسيات في البحث العلميّ : القسم األول

 References :المراجع -١٢
خ	Eل مرحل	ة ويعرض فيه الباح	ث أھ	م المراج	ع الت	ي حص	ل عليھ	ا 

  .كتابة الخطة

  Timetable):الخطة الزمنية(جدولة مراحل البحث : سابعاً 
 على الباحث أن يح	رص عل	ى إنج	از بحث	ه ف	ي الفت	رة المح	ـددة ل	ه،

يلت	زم  ،ھذا يتطلب منه أن يض	ع توقيت	اً زمني	اً لك	ل مرحل	ة م	ن مراحل	هو
يفي		ده ف		ي إتمام		ه ف		ي الوق		ت  ا�م		ر ال		ذي ،شخص		ياً بتنفي		ذه أم		ام مش		رفه

  .المطلوب
؛ إْذ زحمھ			ا بالمعلوم		ات الكثي			رةو d مج		ال  ف		ي الخط			ة للتفاص		يل

ف		ي البح		وث d و .أثن		اء كتاب		ة الموض		وعي ف		 ھ		ذه التفاص		يل ي		أتيمج		ال 
فت	رض لخطة أن تكون وافي	ة مس	تكملة م	ن أول محاول	ة، كم	ا d يُ لتوقع يُ 
  .ھا أن تكون نھائية، فكثيراً ما يطرأ عليھا التغييرفي

  



  بجامعة طيبة) الدكتوراه/ الماجستير( دليل كتابة الرسائل العلمية
 

 صياغة الرسالة وكتابتها: القسم الثاني

  

��א�!�מ�א�#	" �

  صياغة الرسالة وكتابتھا
 Writing and Editing the Thesis 

 

م	ـن مرحل	ة الباح	ث من أھم مراح	ـل البح	ث، إذ ينتق	ل ھذه المرحلة 
  .لترتيب واdختيار إلى الكتابةاو التدويـنو الجمع
اء أن ينق		ل الباح		ث إل		ى الق		ر�  ھ		ا تعن		ي�ن� ؛ ھ		ي م		ن أش		ّق المراح		لو 

من		ذ ك		ان  ،الص		ورة الكامل		ة ع		ن موض		وعه ف		ي جمي		ع مراح		ل البح		ث
		تمش		كلة حت		ى النت		ائج الت		ي  �ع		رض جھ		وده برص		د تعن		ي و .ھال إلي		ـوص

وف	ق  ،وص	ل إليھ	ا النت	ائج الت	يإع	Eن و مناقش	تھاو المعلومـات وتحليلھ	ا
 الترتي		ب ال		دقيقو م		نھج علم		ـي س		ليم، يب		دو م		ن خEل		ه التنظ		يم الس		ليم

فيم		ا يص		ل إلي		ه م		ن  العلمي		ة م		ع ظھ		ور الشخص		ية ،المعالج		ة الص		ائبةو
إلي	ه  تعن	ي إخ	راج م	ا وص	ـلو .ما يخوض	ه م	ن تحل	يEتو آراء،نتائج و

 رص	ين من رصٍد علميh  وجھ	د ف	ي التحلي	ل واdس	تنتاج بأس	لوب علم	ي
  .بألفاظ بارعة في التعبيرو

  Editing :الصياغة أموٌر ينبغي مراعاتھا في :أو:ً 
يأخ	ذھا ف	ي اdعتب	ار عن	د و ،ھناك أم	ور عل	ى الباح	ث أن يراعيھ	او

ل	بس  دونم	ا يء،الق	ار ى�ھميتھا في توصيـل م	راده  إل	 ،صياغة البحث
  :أھمھا ما يلي ،أو تشويش

وفق المنھج البحثي الذي اُختير في إجراء الدراسة، تصاغ الرسالة  - ١
 .مع مراعاة التسلسل المنطقي للموضوع

تجسيداً لرحلة البح	ث خط	وًة خط	وة م	ن ) Writing(تكون الصياغة  - ٢
  .خEل مخطط الرسالة

س		تعرض محتوي		ات يو وض		ح الھ		دف من		هي بتمھي		ديب		دأ ك		ل فص		ل  - ٣
ـل أن ُيختتم كل فصل بموجز يع	رض في	ه الفصـ �ل الرئيسـة، وُيفض

 .باختصار خEصَة ما توصل إليه حسب المنھـج البحثيّ 
ينھي	ه و بعب	ارات قوي	ة -أو تفريعات	ه–على الباح	ث أن يب	دأ الفص	ل  - ٤



  بجامعة طيبة) الدكتوراه/ الماجستير( دليل كتابة الرسائل العلمية
 

 صياغة الرسالة وكتابتها: القسم الثاني

 .بعبارات قوية
ل أن يبدأ با�دل	 ،الحججو عندما يسوق الباحـث ا�دلة - ٥ �ا�ق	ـل  ةُيفض

 .متدرجاً في عرض أفكاره ،با�دلة ا�قوى أن ينتھيَ و قوة،
ثابت			ة أو ال يءمب			ادالd داع			ي �ن ُي			ورد الباح			ث ب			راھين عل			ى  - ٦

 .مسل�ماتال
	ب المختلف	ةراء ا,مناقشة  - ٧ aون دون تھي	ب أن تك	ة،و يج	دون مجامل 

 .زموضوعية تامة دونما تحيa و لكن بأسلوٍب مھذبو
 .التسلسل المنطقي للموضوع وتفريعاته - ٨
 .على ا�فكار التي يريد الباحث أن يبرزھاالتأكيد  - ٩

ى الدق		ة ف		ي اختي		ار ا�لف		اظ الت		ي تناس		ب  - ١٠ �عل		ى الباح		ث أن يت		وخ
: مث	ل ،يجب ع	ـدم المبالغ	ة ف	ي اس	تخدام تعبي	رات مطاط	ةو ،المقام
نھا ليس	ت م	ن الكتاب	ة العلمي	ة الخ، حيث إ... ة جداً، d حد لھا كثير

 .في شيء
 التج		ريح، ليس		ا م		ن الرس		ائلو ا�س		لوب الساخ		ـراdبتع		اد ع		ن  - ١١

 .بل ليسا من الكتابـة العلمية على ا]طEق ،في شيء العلمية
ھن		ا و ،الس	لبيعل	ى الباح	ث أن يتجن		ب ك	ل م		ا يف	تح باب	اً للخ		Eف  - ١٢

 .تظھر البراعة في الصياغة
 ي إلى الخروج عن الموض	وعاdستطراد الزائد عن الحد، قد يؤد&  - ١٣

مث	ل إض	افة  ،نطق	ي للموض	وعمن ثم ُيحِدث خلEً في التسلسل المو
عEق		ة ل		ه  ق		رة d يتطلبھ		ا الموق		ف، أو إض		افة فص		ل dجمل		ة أو فِ 
 .بالموضوع

أن	ا، نح	ن، أرى، ن	رى، توص	لت (اس	تخدام ض	مير الم	تكلم  تجنaب - ١٤
ا�فض	ل اس	تخدام ض	مير و ،بالمثـل ضمير المخاط	بو )الخ...إلى 

 .دُوجد، اسُتنتج، ُحد& : الغائب، أو الفعل المبني للمجھول
 .المتلقي فيفھما يتركان أثراً سيئاً  ،الفخرو اdعتدادتجنaب  - ١٥
ا]يج	از أفض	ل الس	بل لتوص	يل ا�فك	ار دونم	ا ل	بس أو و البس	اطة - ١٦

 .تشويش 
العناي				ة الكافي				ة بعEم				ات الت				رقيم، وبوض				عھا ف				ي مواض				عھا  - ١٧

ھذا جانب أساسي في وضوح الصياغة، والبع	د ع	ن  الصحيحة، إذْ 



  بجامعة طيبة) الدكتوراه/ الماجستير( دليل كتابة الرسائل العلمية
 

 صياغة الرسالة وكتابتها: القسم الثاني

 .الوقوع في اللبس
وذل		ك لم		ا لص		حة كتاب		ة ؛ ا]م		Eءبقواع		د اللغ		ة و ي		ة الكافي		ةالعنا - ١٨

 .لئE يكتبھا كلمًة، فُتقرأ كلمًة أخرى؛ الكلمة إمEئياً ِمن أھمية

  Style :اZسلوب: ثانياً 
ھ	و و ھو القالب التعبيري الذي يحتوي العناصر ا�خرى،: اZسلوب

إذا و، عمقھ	ا ف	ي نف	ـس الباح	ثو عناصر البح	ث الدليل على مدى إدراك
أمك		ن التعبي		ر ؛ هأفك		اره واض		حة ف		ي ذھ		ن ص		احبو كان		ت مع		اني البح		ث

  .واضح، وتعبير مشرق بأسلوب عنھا 
س		توجب ت		دوينھا ف		ي أس		لوب ل		ه خصائص		ه ف		ي والحق		ائق العلمي		ة ت

ھ	و أھ	ـدأ و ،ى با�سلوب العلميسم� ھو ما يُ و المناقشة،و التفكيرو التعبير
أبع		دھا ع		ن الخي		ـال و ،فك		رالو ـقأكثرھ		ا احتياج		اً إل		ى المنط		و ا�س		اليب

		 �يش		رح الحق		ائق العلمي		ة و الفك		ر، زُ وُيحف&		 ،ه يخاط		ب العق		لالش		عري، �ن
وأظھ		ر مي		زات ھ		ذا ا�س		لوب  .خف		اءd تخل		و م		ن غم		ـوض و ق		د الت		ي

قوته ف	ي س	طوع ال، والجمـو الذي يجب أن يبدو فيه أثر القوة ،الوضوح
اته، وسEم	ـة ال	ذوق ف	ي بيانـه ورصانة حججه، وجماله في سھولة عبار

  . وحسن تقريره المعنى مـن أقرب وجوه الكEم ،اختيار كلماته
اب، ينبغ		ي أن يك		ون اختي		ار  �وف		ي س		بيل التعبي		ر بأس		لوب علم		ي ج		ذ

يش	ترط ف	ي ا�س	لوب و ،لٍ مسترس	 غي	را�سلوب متنوعاً، و الجمل دقيقاً،
  :العلمي ا,تي

  .فھم �ول وھلة يُ  بحيثالسھولة، و الوضوح •
 ).أي المحسنات البديعية(بعد عن غريب اللفظ والزخرفة ال •
 .اdعتماد على المنطق السديد •
 .التأكيد على ا�فكار التي يريد الباحث أن يبرزھا •
 .تفريعاتهو التسلسل المنطقّي للموضوع •
 .اللغويةن ا�خطاء الھجائية وخلوه م •

م	ن و ،ظم الجمل	ةتالكلم	ة، فمنھ	ا تن	 ھو و ا�ساس في أسلوب الكتابة
 ،الموض		وعق		رات تتك		ون نق		اط م		ن مجم		ـوع الفِ و ،ق		رةالجمل		ة تتك		ون الفِ 

  .الموضوعمن مجموع ھذه النقاط يكتمل و



  بجامعة طيبة) الدكتوراه/ الماجستير( دليل كتابة الرسائل العلمية
 

 صياغة الرسالة وكتابتها: القسم الثاني

 Vocabulary :الكلمة
  :مراعاة ما يلي تجاھھا و على الباحث

ر عن المعـنى المقص	ود عب& التي تُ )  Vocabulary Choice(انتقاء الكلمة  - ١
 (Semantics)الدdل	ة اللفظي	ة  ودونم	ا أي ل	بس، أي مراع	ـاة ،بكل دقة

  .للكلمة، فلكل كلمة مدلولھا في التخصص المعين
	ر ع	ن  - ٢ تنمية حصيلته من مفردات اللغـة بحيث تمده بالكلم	ة الت	ي تعب&

 المعن		ى ال		ذي يقص		ده بك		ل دق		ة، كم		ا تم		ده بالمترادف		ات الت		ي تجن		ب
 .الملل عند القراءةالقاريء 

 .المعاصرةالواضحة واستخدام الكلمات  - ٣
			ب  - ٤ aةتجن			ب الكلم			تخدام غري			د  ،اس			م َتع			ي ل			ة الت			ات القديم			أو الكلم

 �dإذا استوجب ا�مر ذلك، حسب طبيعة البحث متداولة، إ. 
			ب  - ٥ aى تجن			ور حت			ة الظھ			طلحات الحديث			ات أو المص			تعمال الكلم			اس

 .يستقر أمرھا
٦ -  ��  بتجنdة، إ	ة  استعمال الكلمـات ا�جنبي	ـات علمي	ت مصطلح	إذا كان

يس	تقر ا�م	ـر عل	ى ترجمتھ	ا، أو ك	ان ھن	اك ھ	دٌف علم	يt  نية لمأو ف
 .ِمن وراء استعمالھا

 .استعمال الكلمات العامية تجنب - ٧
الحرص على استعمال الترجمة الصحيحة للمص	طلح حس	ب م	ا أُق	ّر  - ٨

أو ف	ي  -إذا كانت الرس	الة باللغ	ة العربي	ة–مجامع اللغة العربية  لدى
 .ة بلغة أخرىالرسال تإذا كان؛ مجامع اللغات ا�خرى

  The Sentence:الجملة
  :التالي (Sentence)و يراعى في الجملة 

غ وص	طاع الباح	ث أن يَ تكتب الجملة بأق	ل ع	دد م	ن الكلم	ات، إذا اس	ت - ١
كلمات فE يكتبھا في عش	ر، فالجم	ل القص	يرة أفض	ل  جملة في ثمانِ 
  .ويلةمن الجمل الط

 .dسميةأفضل من الجمل ا) في اللغة العربية(الجمل الفعلية  - ٢
الخب		ر يك		ون حس		ب و المبت		دأو الفاع		ل،و الت		أخير ب		ين الفع		لو التق		ديم - ٣

 .ما سبقھا من ُجملو ا�ھمية، مع مراعاة التطابق بيـن الجملة
�  المبني للمعلوم أفضل من المبني للمجھول - ٤dث في حال إ	ديث الباح	ح 



  بجامعة طيبة) الدكتوراه/ الماجستير( دليل كتابة الرسائل العلمية
 

 صياغة الرسالة وكتابتها: القسم الثاني

 .نفسه عن
٥ - 	 �  ع		ل، الفاو ب الجم		ل اdعتراض		ية الطويل		ة الت	ي تفص		ل ب		ين الفع		لتجن

  ستوج			ـب ا�م			ر فتوض			ع ب			ين ش			رطتين إذا او ،الخب			رو أو المبت			دأ
 . -    -: ھكذا 

أن تك		ون الجم		ل مرتبط		اً بعض		ھا ب		بعض ف		ي تسلس		ل منطق		ّي، أي أن  - ٦
 .ھكذاو ...تترتب الجمـلة الثانية على ا�ولى، والثالثة على الثانية

ا]يج		از الواض		ح م		ن أھ		م عوام		ل توص		يل و البس		اطة ف		ي التعبي		ر، - ٧
 .فكار إلى ُمتلقيھاا�

  The Paragraph:الِفْقرة
  :التالي (Paragraph)قرة و يراعى في الفِ 

			ر ف			ي ارتق			رة مجموع			ة م			ن الجم			ل المالفِ  - ١ بط			ة ف			ي المعن			ى، وتعب&
  .مجموعھـا عن جزئية أساسيـة من جزئيات الموضوع

قرة وحدة مستقلة بذاتھا d تحتاج إلى عن	وان، وق	د يك	ون لبعض	ھا والفِ  - ٢
 .عنوان

� يج - ٣dةتكون الفِ  ب أ� .قرة طويلة ُممل�ة، أو قصيرة ُمِخل
ترت		ب الفق		رات حس		ب التسلس		ل المنطق		ّي للتعبي		ر ع		ن النقط		ة الت		ي  - ٤

 .تتناولھا
بع	دھا  إن ك	ان( تلك التي تليھا و أن تكون الفقرة مرتبطة بالتي تسبقھا - ٥

 ).قرة أخرىفِ 
ج في اdنتقال من فقرة إلى أخرى - ٦ aالحرص والتدر. 
ف	ي ) Indentation( اتمس	اف خم	س قرة بسطر جديد، مع تركتبدأ كل فِ  - ٧

 .بداية ھذا السطر، إd الفقرة ا�ولى بعد العنوان
أوس		ع م		ن المس		افة الت		ي ب		ين ) Leading(ق		رات ت		رك مس		افة ب		ين الفِ  - ٨

 .السطور
 وفت	هإذا ) Subheading(قرة المس	تقلة ب	ذاتھا عن	وان فرع	ي قد يكون للفِ  - ٩

ق		رات المس		تقلة ل		ذاتھا عن		وان م		ن الفِ ق		د يك		ون لمجموع		ة و تعبي		راً،
 .تعبيراً لم توفه فرعي إذا 

 Proofreading :مراجعة البحث: ◌ً  ثالثا
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تأملھا بدقة أثناء ھذه و و من الجوانب التي ينبغي التأكد من وجودھا
  :المرحلة ما يلي

d م	انع و اللغوي	ة،و العبـارات م	ن ا�خط	اء النحوي	ـةو مل،سEمة الجُ  - ١
ـض المتخصصين في ھذا المجال لتص	حيح البح	ث من اdستعانة ببع

  .وتنقيحه
ھ		ذا و ال		تEحم بينھ		ا،و مراع		اة الت		رابطو ،المع		انيو وض		وح ا�فك		ار - ٢

س		واء ك		ان بس		بب  ،الغم		وض وا]ش		كالالبح		ث ع		ن  يس		تلزم ابتع		اد
 رس		م الكلم		ة، أو عEم		ات الت		رقيما�س		ـلوب، أو  بس		بب اس		تعمال 

 .استعماdً خطأً 
عرض			ه للموض			ـوع عرض			اً واض			حاً و لبح			ثكف			اءة ا]ط			ار الع			ام ل - ٣

ض	وئھا  ف	يبيان الھـدف منه، والطريقـة الت	ي ج	رى الس	ير و ،سليماً 
 .مشكEتهو معالجة مباحثهل

إذ ؛ وض				عھا ف				ي أماكنھ				ا المناسب				ـةو ص				ياغة العن				اوين الرئيس				ة، - ٤
 .المفروض في العناوين ا]يجاز مـع استيفاء المعنى المقصود

٥ -  aرىو مبحث إلى آخر،تطورھا من و ج ا�فكارتدر	ى أخ	ة إل	ن نقط	م، 
 .بحيث تقود كلھا مجتمعة إلى نتيجة البحث

حت	ى ؛ البدء م	ن أول الس	طر عن	د ت	دوين فك	رة معين	ة، أو نقط	ة مھم	ة - ٦
 .يبدو البحث أكثر تنسيقاً 

 .التأكد من سEمة ترقيم ا]حاdت المشار إليھا بالحاشية - ٧
 .اً استعماdً صحيح مEءعEمات الترقيم وا]استعمال  - ٨
رسمھا رسماً مطابقاً للرس	م و إعطاء عناية كافية لنقل ا,يات القرآنية، - ٩

طة الحاس	وب م	ن المص	ـاحف ا]لكتروني	ة، اس	ونسخھا بو العثماني،
بطريق	ة تخريجھا كما ينبغي العنايـة بنقل ا�حاديث النبوية الشريفة و

 .سليمة بحسب أصول ھذا التخصص
 ،ارات، أو ف		ي ا�فك			ارا]ع			ـادة س		واء ف		ي العب			و تجن		ب التك		رار - ١٠

 .يءفالتكرار عيب في الكتابـة، ومدعاة إلى فقدان اھتمام القار
 .ذو عEقة وثيقة بالبحثو أن� كل ما حوته الرسالة مھم، من التأكد - ١١
 .التأكد من قائمة المراجع، ومن مقابلتھا لما يشار إليه في المتن - ١٢
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  النواحي الفنية للرسالة
Technical Aspects 

  Introduction:مقدمة البحث: أو:ً 
اdس		تعراض الت		ام لمباح		ث و بع		د إتم		ام الص		ياغة النھائي		ة للبح		ث،

ص	ورة البح	ث تك	ون  ،استيفـاء الكتابة في جزئياتـه وكليات	هو ،الموضوع
حينئذ يكون من الس	ھل تحدي	د و ،اكتمل بناؤه العلميو قد اتضحت تمامـاً،

  .رغب في تدوينھا في المقدمةحصر المعلومات التي يُ و النقاط،
بھ		ا يب		دأ و ،يءأول م		ا يواج		ه الق		ارو ،فالمقدم		ة ھ		ي مطل		ع البح		ث

ن لدي		ـه الحك			م المب		دئي ع		ن مس			تواه م		ن خEلھ			ا يتك		و� و ق		راءة البح		ث
بناء عل	ى م	ا تص	ـوره م	ن  ،اdستمرار في قراءته أو عدم ذلكو ،العلمي

ة مش	رقة، متسلس	لة فE ب	د إذن أن تب	دأ قوي	 .مستـوى علمي لھذه الرسالة
 ،يءا�فك			ار، واضح			ـة ا�س			لوب متماس			كة المع			ـاني، تس			تميل الق			ار

  .تجذب انتباھهو
  :و ينبغي أن يوضع في المقدمة ما يأتي

الس		Eم و الثن		اء علي		ه متبوع		ة بالص		Eةو ،الحم		د Hو ،الب		دء بالبس		ملة - ١
  .سلمو على رسول � صلى � عليه

 .اdستفتاح المناسب للموضوع - ٢
٣ - Eتُ و ن عن الموضوعا]ع	ي س	ت التEك	وء المش	ي ض	ثار التعريف به ف

 .فيه
صلة موضوع البحث بالموضوع العام للعل	م ال	ذي يج	ري البح	ث ف	ي  - ٤

 .محيطه 
ص		لة موض		وع البح		ث بالموض		وع الخ		اص ال		ذي يج		ري البح		ث ف		ي  - ٥

مت ف	ي ھ	ذه د& إذا كان ھناك نظريات أو نتائج علمية قد قُ	و .محيطه
 .ھذه النظريات أو النتائجو بين المشكلةفينبغي الربط  ،المشكلة

 : يلي ما - ونحوھا في الدراسات الشرعية- ضاف إلى المقدمة ويمكن أن يُ 
 .أھميتهو ا]شارة إلى قيمة البحث -أ
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ا�عم		ال العلمي		ة الس		ابقة الت		ي أس		ھمت ف		ي و بع		ض الدراس		ات-ب 
لتتب	ين المقارن	ة م	ن ؛ خص	ائص ك	ل دراس	ةو تطور الموضوع
 .بين ا]ضافة الجديدة التي أضافھا البحثو خEل ذلك بينھا

 ،شرح ا�سباب الت	ي أدت إل	ى اdھتم	ام بھ	ذا الموض	وع بال	ذات -ج
 .أو بجانب من جوانبه

ع	ن ا,ف	اق المتع	ددة للبح	ث غي	ر الجان	ب ال	ذي  يءالتنويه للق	ار -د
 .الدراسةو جرى عليه البحث

البح	ث تحديد المنھج الذي سلكه الباحث في معالجة موضوعات  - ھ
وذلك في الرسائل التي d ُيخص	ص فيھ	ا ج	زٌء خ	اص لم	نھج (

 ).البحث
تحديد مع	اني المص	طلحات الت	ي ج	رى اس	تعمالھا خ	Eل البح	ث  -و

حينم	ا d ي	تم ) وذلك في الرسائل التي d ُيفرد لھا جزء خاص(
 .التطرق للمصطلحات بالشرح في متن البحث

الدراس			ات  حت			ى .التقس			يمات ا�ساس			ية لموض			وعات البح			ث -ز
  .الرسالة فيھا إلى تبويبالتطبيقية يمكن ا]شارة 

 .التمھيد لمشكلة البحث -ح

  Text: المتن: ثانياً◌ً 
 ،ينقسم م	تن الرس	الة إل	ى فص	ول، ويب	دأ بالمقدم	ة، وينتھ	ي بالخاتم	ة

وتختل		ف عن		اوين الم		تن وتوزي		ع محتويات		ه ب		اختEف تخص		ص الرس		الة 
ذج الم	تن وتوزيع	ه إل	ى فص	ول، نم	البعض ح يوفيما يلي توض .ومنھجھا

  :)بحسب أنواع المجاdت التي تجرى فيھا الدراسة(
 الدراس����ات الت�����ي تس�����تخدم الم�����نھج المس�����حي أو الوص�����في أو-أ

 :التجريبي
  

  :الفصل اZول
  )ا]طار العام(

ه، أھداف	ته، ومش	كلالبح	ث، و مقدم	ة: ويشتمل على
  .ته، ثم المصطلحات والحدودھميوأ

  :الفصل الثاني
  )ات البحثأدبي(

ع		رض ف		ي الج		زء ا�ول ويت		ألف غالب		اً م		ن ج		زأين يُ 
...) المفاھيم والنظريات ذات العEقة(ا]طار النظري 

وف		ي الج		زء الث		اني الدراس		ات الس		ابقة، وق		د ي		تم دم		ج 
أدبي			ات : (الج			زأين ف			ي فص			ل واح			د تح			ت عن			وان
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ت			ه يج			وز أن يتض			من الفص			ل ف			ي نھايو .)البح			ث
جع	ة الناق	دة العميق	ة البحث الناتج	ة ع	ن المرا فروض
  .لuدبيات

  :الفصل الثالث
 البحث منھج(

  )وإجراءاته

، أدوات البح		ث،وو في		ه ي		تم ع		رض م		نھج البح		ث
، وا]ج								راءات مجتم								ع البح								ث وعينت								هو
  .ا�ساليب ا]حصائية المستخدمة، و)الخطوات(

  :الفصل الرابع
نتائج البحث (

  )ومناقشتھا

د يقس	م يتم فيه ع	رض نت	ائج البح	ث ومناقش	تھا وق	
بناًء على كمية المادة المعروض	ة، فيك	ون ؛ قسمين

نت	ائج البح	ث، والث	اني  :الجزء ا�ول تحت عن	وان
  .مناقشة نتائج البحث :تحت عنوان

  :الفصل الخامس
  )الخاتمة(

وتق			ديم  ،وفي			ه ي			تم تق			ديم ملخ			ص لنت			ائج البح			ث
  .التوصيات والمقترحات في ضوء تلك النتائج

دراسات التي تستخدم المنھج الوث�ائقي أو اZسلوب المتبع في ال-ب
   :التاريخي

ون ل	ن تك	 ،في ھذا النوع من الدراسات التي تعتمد على الوثائق فقط
توزيع محتوي	ات الم	تن عل	ى النح	و  كنموعليه ي؛ ھناك إجراءات ميدانية

  :التالي
  :الفصل اZول

  )ا]طار العام(
، مش			كلة البح			ث وأس			ئلته، مقدم			ة: يش			تمل عل			ى

، مص	طلحات البح	ث ،أھمية البحث، بحثأھداف ال
  .حدود البحث

  :الفصل الثاني
  )البحث أدبيات(

ع	رض ف	ي الج	زء ا�ول يُ  ،يتألف غالباً من ج	زأين
المفاھيم والنظري	ات ذات العEق	ة (ا]طار النظري 

وفي الجزء الثاني الدراسات السابقة، وق	د ي	تم ...) 
: دم		ج الج		ـزأين ف		ي فص		ل واح		ـد تح		ت عن		وان 

   .)ات البحثأدبي(
  :الفصل الثالث

نتائج البحث (
  )ومناقشتھا

 ،رض نتائج البحث ومناقش	تھا وق	د يقس	م قس	مينعْ يَ 
فيك		ون الج		زء ؛ بن		اًء عل		ى كمي		ة الم		ادة المعروض		ة
والث		اني تح		ت  ،ا�ول تح		ت عن		وان نت		ائج البح		ث

  .مناقشة نتائج البحث :عنوان
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  :الفصل الرابع
أو  )الخاتمة(

الخEصة (
والتوصيات 

  ).المقترحاتو

التوص						يات و ،لنت						ائج البح						ث اً م ملخص						ق						د& يُ 
  .والمقترحات في ضوء النتائج

  



  بجامعة طيبة) الدكتوراه/ الماجستير( دليل كتابة الرسائل العلمية
 

 النواحي الفنية للرسالة: القسم الثالث

  :اZسلوب المتبع في الدراسات الشرعية ونحوھا -ج
  .٣٠-٢٩انظر ص   المقدمة

  متن الرسالة 
  )ا�بواب والفصول(

  .٣٣-٣١انظر ص 

  .٤٤-٤٣انظر ص   الخاتمة

   Documentation:البحثتوثيق : اً ثالث
  : حوظات عامةمل
التوثيق لمجموع	ة النق	اط الم	أخوذة م	ن مرج	ع أو مراج	ع يك	ون قب	ل  -١

  .سردھا
، يك	ون )مرجع أَخ	ذاً ِم	ن مرج	ع(عند اdقتباس من المصادر الثانوية  -٢

، )سيأتي تفصيله dحق	اً (التوثيق في المتن للمصدر ا�صل والثانوي 
  .أّما في قائمة المراجع فُيثبت المصدر الثانوي فقط

رج	وع اليجب على الباح	ث الرج	وع إل	ى المص	ادر ا�ساس	ية، وع	دم -٣
  . تعّذر الرجوع إلى المصدر ا�صلد المصادر الثانوية إd عنإلى 

عن		د الرج		وع إل		ى المق		ابEت الشخص		ية وا]ذاعي		ة والمرئي		ة، ُيوّث		ق  -٤
  ).سيأتي تفصيله(المصدر 

ِم		ن  غي		ره كEم		ه بم		ا ينقُلُ		ه ع		ن يج		ب عل		ى الباح		ث أن d يخل		ط  -٤
المصادر، وخصوصاً في التخصصات الش	رعية، ويراع	ي ھ	ذا ف	ي 

  .طريقة التوثيق بحيث يتبين بداية النقل ونھايته
طريقت		ان رئيس		تان م		ن أش		ھر ط		رق التوثي		ق ف		ي البح		ث  وللتوثي		ق

  .درجة سواء تأخذ بھما الجامعات العالمية على ،يالعلم
  .التوثيق المختصر المباشر: ا�ولى
  .بالحاشيةلتوثيق الكامل ا: الثانية

  :التوثيق المختصر المباشر :الطريقة ا�ولى
  :وتحته ثEثة أنواع

  .التوثيق باللقب أو العنوان فقط - ١
  .التوثيق با�رقام فقط - ٢
أو أرق	ام  التوثيق باللقب م	ع ت	اريخ النش	ر، ورق	م الص	فحة - ٣
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 .الصفحات
يق	ة لكن المھم ھو اّط	راد طر. ھذا مع السعة والمرونة في ھذا ا�مر

  .الباحث؛ فE يصح له الخلط بين ھذه الطرق
باللقب م	ع المختصر المباشر  نظام التوثيق نحو جامعة طيبة وتتجه.

 ،، وُيس		تثنى م		ن ذل		ك بع		ض التخصص		اتورق		م الص		فحة ت		اريخ النش		ر
   .كالدراسات ا]سEمية واللغة العربية

  .والجدول ا,تي يبين طريقة التوثيق باللقب مع تاريخ النشر

   الــالمث  ةـالطريق  ةـالالح
  )العربية باللغة(

باللغة ( المثال
  )نجليزيةاال

عن������دما يك������ون 
ا:قتباس بالنص 

  :من مرجع
لم يذكر اdسم ف	ي  *

  .البداية

			 �ق المرج			ع م			ع أرق			ام ُيوث
الص						فحات ف						ي نھاي						ة 

  .اdقتباس
 لق				بيكت				ب ب				ين قوس				ين "

ث			م فاص			لة ث			م س			نة  المؤل&			ف
النش				ر ث				م رق				م الص				فحة أو 

  "اdقتباس صفحات

: " وأض												اف
يج				ب التفري				ق 
ب			ين الدراس				ات 
التجريبي																	ة 
والدراس													ات 

" الوص																فية
، س																	ليمان(

 ،ھ١٤٢٣
  ).٢٨ص

She stated, 

“the most 

efficient ……” 

(Sidkey, 1996, 

p.5)  

عن					دما يك					ون  * 
 اdقتب		اس ب		النص

من مرج	ع ذك	ر 
اdس			م ف			ي في			ه 
  .البداية

		يُ  � لق		بق المرج		ع بكتاب		ة وث
خ ف						ي والت						اري المؤل						ف

البداية ورقم الصفحات ف	ي 
  .النھاية

 دمف						وق						ول ي
): ھ١٤٢٣(

)"............"
).                                                 ٢٨ص

Elwan (1969) 

found that: 

“…… 

……….” (p.4) 

 ٤٠عند اقتباس *  
  .كلمة أو أكثر

يبدأ النص ف	ي س	طر جدي	د 
ف						ي المح						اذاة  وي						نقص
 إل					ىمس				افات  ٥بمق				دار 

  .الداخل

وجد الزھران	ي 
م					ا ) ھ١٤٢٣(

  : يأتي
     

..............."
  ). ٩٠ص " (

Miele (1993) 

found the 

following:  
     

“……”(p.20).   

عن									دما يك									ون 
اdقتب		اس ب		المعنى، 
أي يك		ون بأس		لوب 

المرج			ع  ش			ار إل			ىوفي			ه يُ 
 م		عال		ذي ت		م اdقتب		اس من		ه 

ى ص				فحة أو ش				ارة إل				ا]

الف																	اتح، ( 
،  ھ١٤٢٣

  ).١٣٤ص

(Berry, 1996) 
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الباح		ث م		ع إع		ادة 
  .الصياغة

ص		فحات اdقتب		اس، إd إذا 
كانت الفكرة في عمومي	ات 
المرج					ع، ف					E ض					رورة 

  .لذكر رقم الصفحة
عن					د ذك					ر اس					م 
المرج				ع المقت				بس 
من						ه ف						ي بداي						ة 
ال			نص، أو كج			زء 

  .من سياق النص

ث				م  المؤل&				ف لق				بذكر ُي				
بين تاريخ، ثم رقم الصفة ال

  .قوسين

ھ	ذا  ىويميل إل	
			 � ،انال			رأي الغب

، ھ ١٤٢٢(
  .)٣٥ص

Similarly, 

Fleming 

(2001) 

indicated 

that,……….. 

 المؤل&		فعن		د ذك		ر 
 ق				رةالفِ ف				ي  نفس				ه

، بحي					ث d نفس					ھا 
س بين			ه بْ َل			 يح			دث

  .ف آخروبين مؤل& 

دون  المؤل&				ف لق				بذكر ُي				
، ث				م رق				م ذك				ر الت				اريخ

  .الصفة

ولق								د وج								د 
الحرب																			ي 

 أن� ) ھ١٤٢٣(
ض		ل الط			رق أف

المس												تخدمة 
، كم			ا ...كان			ت

 أش			ار الحرب			ي
 . ...أن�  إلى

On the other 

hand, Al-Turk 

(1999) showed 

that, the best 

temperature 

was…… . 

Also, Al-Turk 

 indicated 

that,……  
إذا ك							ان ال							نص 
ال						ذي ي						تم من						ه 

التوثي											ق ل											ه  
  .فانمؤل& 

، ث		م ك		ل منھم		ا لق		بذكر ُي		
  .قباقي عناصر التوثي

الش																	اعر (
وكنع																	ان، 

                        .)ھ ١٤٢٢

(Alloway and 

Ayres, 1997)  

إذا ك							ان ال							نص 
ال						ذي ي						تم من						ه 
التوثي		ق �كث		ر م		ن 

  .مؤلفين

ف ا�ول لمؤل&				ا لق				بذكر ُي				
 وآخ					رونمتبوع					ا بكلم					ة 

ف	ي حال	ة ) تكتب بخط مائ	ل(
 المراج			ع باللغ			ة العربي			ة أو

ف				ي حال				ة  .et. alكلم				ة 
نجليزي			ة اللغ			ة اdالمراج			ع ب

  ).تكتب بخط مائل(

دراز (
، وآخ														رون

١٩٩٩(.  

( Raven et. al., 

1998).           

                  

أكث	ر من عند اdقتباس 
ف م				ن مرج				ع لمؤل&				

واح						د ف						ي أع						وام 
  .مختلفة

 متبوع	اً  المؤل&	ف لق	بذكر يُ 
  .بسنوات النشر المختلفة

محم																ود، (
١٩٩٨، ١٩٩٧ ،
٢٠٠٣(. 

(Alexander, 

1995,1999 

&2004).  



  بجامعة طيبة) الدكتوراه/ لماجستيرا( دليل كتابة الرسائل العلمية
 

  

 النواحي الفنية للرسالة: القسم الثالث

م		ن عن		د اdقتب		اس 
أكث			ر م			ن مرج			ع 

ف واح			د ف			ي لمؤل&			
  .نفس العام

ين عَ عط					ي أح					د الم					رجِ يُ 
والمرج								ع  )أ(الح								رف 

 )ب(الث										اني الح										رف 
والمرج			ع الثال			ث الح			رف 

  ...... وھكذا )ج(

حل															واني، (
أ، ب،  ١٩٩٧

  .)ج

(Ammar et al., 

1998 a,b&c). 

عن		د اdقتب		اس م		ن 
مجموع				ة أعم				ال 

  .من مؤل&ف�كثر 

المؤل&		ف ا�ول  لق		بُيكت		ب 
ف					ي ك					ل حال					ة متب					وع 
بالت						اريخ، ث						م بفاص						لة 
منقوطة، ثم بأسماء الب	اقين 
معطوف					ًة بح					رف ال					واو 
باللغ				ة العربي				ة، وب				دونھا 
باdنجليزية، إلى خمس	ٍة ث	م 

وd َيصّح . (وآخرون: يقال
ت					ْرك واو العط					ف ف						ي 
العربي		ة تقلي		داً لEنجليزي		ة، 
عل						ى م						ا ش						اع عن						د 

  ).ضھمبع

مرش																		د، (
؛ ١٩٩٨

وأحم																				د، 
؛ ١٩٩٩

ومحم															ود، 
؛ ٢٠٠٣

وا�حم										دي، 
٢٠٠٤.(  

(Ball, 1989; 

Morita 1990; 

Wadano, 

1971; Singh 

1981. and et 

al.  

عن		د اdقتب		اس م		ن 
المرج					ع الث					انوي 

مرجع مأخوذ م	ن (
  )مرجع آخر

َف : ُيقال  �وقد أش	ار أو ع	ر
ث		م ) ف		Eن: (إل		خ... أو ق		ال

لق		ب المؤل		ف ا�ص		ل، ث		م 
لق		ب ) ب		ين قوس		ين(ُيكت		ب 

وتاريخ وصفحات المصدر 
ال						ذي ورد في						ه ال						نص 

  ": في"مسبوقاً بحرف 
ف							ي (يق							ول اللحي							دان 

): ھ					ـ١٤٢٦المغامس					ي، 
ومجادلة الكفار، م	ن أھ	ل "

الكت						اب وغي						رھم أم						ر 
  ).٣١ص (، ..."واجب

  

د اdقتب		اس ِم		ن عن		
  مرجع بدون تاريخ

 :)الت				اريخ(يكت				ب مك				ان 
  .ت..د

  n.d. 

عن		د اdقتب		اس م		ن 
مرج									ع ب									دون 

  ...مؤلف

يحل العم	ل مح	ل المؤل	ف، 
وُتكمل بقي	ة التفاص	يل كم	ا 

  .سبق

دراس					ة واق					ع 
التعل			يم الع			الي 
المتوس				ط ف				ي 
دول الخل										يج 
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العرب																				ي 
. )ھ									ـ	١٤٠٨(

مكت		ب : الري		اض
تربي				ة العرب				ي ال

  .لدول الخليج
عن		د اdقتب		اس م		ن 
أعم						ال الھيئ						ات 

  ...والوزارات

اس			م الھيئ			ة أو المؤسس			ة، 
عن				وان ). ت				اريخ النش				ر(

  .  العمل، بلد النشر

جامع			ة طيب			ة، 
). ھ								ـ١٤٢٧(

التقرير السنوي 
طيب		ة،  لجامع		ة

للس				نة المالي				ة 
١٤٢٦/١٤٢٧

، المدين														ة ه
: المن																	ورة

  .جامعة طيبة

U.S. 

Department Of 

Education 

(2005). 

National 

Education 

Technology 

Plan, 

Washington: 

U.S. 

Department Of 

Education. 
عن		د اdقتب		اس م		ن 
مقابل				ة إذاعي				ة أو 

  تلفازية

لق				ب المتح				دث، واس				مه، 
اس					م القن					اة أو ا]ذاع					ة، 

، نوع )التاريخ بين قوسين(
مقابلة، أو ن	دوة، أو : العمل

  .إلخ...ار، أو تصريححو

المغامسي، أمين 
القن		اة  ب		ن أحم		د،

الس															عودية، 
: ھ		ـ	١/١/١٤٢٦

: مقابلة شخص	ية
ض					وابط نش					ر 

  .أخبار الجريمة
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  ):الھامش(التوثيق في الحاشية : الثانيةطريقة ال
 Footnote Documentation 

  :ابع ھذه الطريقة في البحوث الشرعية واللغة العربية ونحوھمت� تُ  أكثر ما
رس	الة ع	ن فصل م	تن التوضع في أسفل كل صفحة حواشيھا، ويُ  •

لب يك		ون بين		ه وب		ين ُص		) س		م٣.٥(أفق		ي طول		ه  الحاش		ية بخ		طٍ 
وبينه وب	ين الحاش	ية مس	افة واح	دة أيض	اً،  ،الرسالة مسافة واحدة

  .فصل بين سطور الحاشية بمسافة واحدةويُ 
ناً ف	ي دو� مُ ) ١(وضع أرقام مستقلة لكل صفحة على حدة، ويُبدأ برقم تُ  •

  .قابله الرقم المماثل في الحاشيةأعلى لدى نھاية النص أو الفكرة، يُ 
رف		ع حاذي		اً للس		طر وd يُ يوض		ع ال		رقم الموض		وع ف		ي الحاش		ية مُ  •

، )بحج			م ح			رف الحاش			ية( وض			ع ب			ين قوس			ين كبي			رينعن			ه، ويُ 
ويخت		ار أن تك		ون . ام أح		دھا تح		ت ا,خ		ر بمح		اذاة تام		ةوا�رق		

، أي َيْدخل السطر الثاني، فما بعده، جھة اليس	ار )معل�قة(الحاشية 
 -١٤إذا كان حجم الخ	ط م	ا ب	ين (بالنسبة للعربي، ) ٠.٧(قدار بم

١٥  ًEمث(Eنجليزي، وجھة اليمين بالنسبة ل.  
  :تكتب المعلومات كما يلي •
  

  المثــــــال    الحــالة  
  .١١٩: ا,ية البقرة،سورة   .القرآن الكريم

كت				اب ا�دب،  ،١٥ح ،ص				حيح البخ				اري  .ا�حاديث
  .٤/٨٧ ،معه باب قتل الولد خشية أن يأكل

كتاب لمؤل&ف واحد ي	ذكر 
  .�ول مرة

الس				يرة النبوي				ة العم			ري، أك				رم ض				ياء، 
  مكتبة :المدينة المنورة(،٦، طالصحيحة

، )م١٩٩٤=ھ					ـ١٤١٥العل					وم والحك					م، 
١٠٥-١/١٠٠.  

خف			اجي، محم			د، و ،عب			د الجب			ار، عب			د �  .فانكتاب له مؤل& 
قص				ة ا�دب ف				ي الحج				از ف				ي العص				ر 

 تمكتب			ة الكلي			ا :الق			اھرة( ط،.، دالج			اھلي
  .٥٠ص ،)م١٩٨٠= ١٤٠٠ا�زھرية،
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 �رت ا]ش			ارة إل			ى إذا تك			ر
وفص			لت  ،نف			س المرج			ع

  .بينھما حاشية أو أكثر

  .٢٠٠ص العمري، مرجع سابق،

شھد بمرج	ع م	رتين إذا استُ 
متت				اليتين أو أكث				ر، وق				د 

  .أشير إليه سابقاً 

  .٢٠٠ص العمري، مرجع سابق،
  .٢٠١ص المرجع السابق،

  ).يفھم منھا نفس الصفحة( لمرجع السابقا
ف أكثر من إذا كان للمؤل& 

عم		ل واح		د، فEب		د عن		د 
 hى أي			ارة إل			رار ا]ش			تك 

م	ن  منھما من ذكر ج	زءٍ 
  .عنوان العمل

الظھ							ار، حق							وق ا]نس							ان، مرج								ع 
  .١٢١سابق،

، مرج	ع مكانة الم	رأة ف	ي ا]س	Eمالظھار، 
  .٢٠ص سابق،

إذا ك												ان المص												در 
  .مخطوطاً 

ردي، عل			ي ب			ن محم			د ب			ن حبي			ب، الم			او
، فق				ه ش				افعي، نس				خ ع				ادي، "الح				اوي"

دار الكت		ب المص		رية  :ھ		ـ، الق		اھرة١٣٢٣
  .٢٠، نسخة مصورة، لوحة ١٨٩

كت		اب أدب البغ		وي، الحس		ين ب		ن مس		عود،   .إذا كان المصدر محققاً 
  إبراھيم بن : ، تحقيقالقاضي من التھذيب
دار المن				ار، : الق				اھرة(عل				ي ص				ندقجي 

  .٣٠، ص )م١٩٩٢-ھـ١٤١٢
عجم		اً إذا ك		ان المص		در مُ 

  .لغوياً 
الق				اموس الفي				روز آب				ادي، مج				د ال				دين، 

مطبع		ة دار الم		أمون، :مص		ر( ٤،طالمح		يط
، "نج						ح: "م						ادة، )م١٩٣٨=ھ						ـ١٣٥٧

٣/٧٥.  
ا�س			ماء ، الحمي			دي، عب			دالرحمن عب			د�  .الدوريات

دراس					ة : أنواعھ					ا وإعرابھ					ا.. المركب					ة
الع	دد الثامن	ة، الس	نة ، الدرعية، مجلة نحوية

  .٢٧٠- ٢٤٣ص ص   ):م٢٠٠٥ھـ١٤٢٦(، ٢٩

   Tables  :الجداول: رابعاً 
وأحيان		اً بالنص		وص، تعم		ل عل		ى  ،الج		دول وس		يلة إيض		ـاح با�رق		ام - ١

أو تب		رز فك		رة مھم		ة  ،توض		يح أو تفس		ير نقط		ة م		ن نق		ـاط البح		ث
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  .مدعمة با�رقامو قويةو يجعلھا مركزة
 .وى المتن أو على مستوى الفصليكون ترقيم الجداول مسلسEً على مست - ٢
م			ن أول  الس			طر أعل			ى ) Table Number(يكت			ب رق			م ك			ل ج			دول  - ٣

 .في نفس السطر) Table Heading(كتب عنوان الجدول يُ : الجدول
 .فوق العمود ذي العEقة) Column Headings(كتب عناوين ا�عمدة تُ  - ٤
ق كتب الوحدات القياسية تح	ت عن	وان العم	ود مختص	رة وف	ق م	ا اتف	تُ  - ٥

 .تكون بين قوسينو عليه أھل اdختصاص،
كت	ب في العمود ا�ول، إذا ك	ان الم	دخل أكب	ر م	ن ع	ـرض العم	ود، فيُ  - ٦

على سطرين أو ثEثـة، بحيث تكون السطور التالية مكشوفة بمقـدار 
تك		ون ا�رق		ام المرادف		ـة لھ		ذا الم		دخل أم		ام السط		ـر ومس		افة واح		دة، 

 .ا�خير
		تُ  - ٧ �العش		رات تح		ت و ،ا,ح		اد تح		ت ا,ح		اد: ب ا�رق		ام ف		ي ا�عم		دةرت

 .ھكذاو  ....العشرات
ش		ار يُ و كت		ب ت		ذييEت الج		داول تحتھ		ا مباش		رة، تح		ت العم		ود ا�ول،تُ  - ٨

 .لويةعُ ) Asterisks(إليھا في متن الجدول بعEمـات نجمية 
وضع الجداول في مكانھا الصحيح من المتن، وقب	ل الح	ديث عنھ	ا، تُ  - ٩

 .تسع الصفحةأو أقرب ما تكون إليه إذا لم ت
١٠ -  �وض	ع ف	ي م	ا تُ الجداول الصغيرة d توض	ع ف	ي ص	فحات مس	تقلة، إن

 .مكانھا الصحيح من المتن أو في الصفحة التالية
طب	ع تُ  ،الت	ي تتج	اوز ع	رض الس	طر ،الجداول ذات ا�عمدة الكثيرة - ١١

يك		ـون رأس الج		دول إل		ى اليم		ين ف		ي المت		ون و ،بع		رض الص		فحة
		dإل		ى اليس		ار ف		ي المت		ون او العربي		ة، �ا ت		رقيم الص		فحة نجليزي		ة، أم

 .فيكون بنفس مكان الصفحات ا�خرى
 .قائمة للجداول، بعد فھرس المحتويات فتَُعد ،إذا كانت الجداول كثيرة - ١٢
وقعھ	ا ف	ي يك	ون مث	Eث ص	فحات ف	أكثر،  ،إذا كانت الجداول كبيرة - ١٣

 .المEحق في آخر الرسالة
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   Figures :اZشكال: خامساً 
ض	اح لحظي	ة، d تحت	اج إل	ى إعم	ال الفك	ر فيم	ا ا�شكال ھي وس	يلة إي - ١

  .يريد الباحث أن يبرزه من رأي أو نتيجة أو شرح
 .صور فوتوغرافية، صور ملونة ،خطية: ا�شكال على ثEثة أنواع - ٢

  Line Drawings :اZشكال الخطية-أ
ھي وسيلة تشرح من أول وھلة النتيجة التي يرغب الباحث ف	ي ا]ع	Eن 

  .عنھا
البيانية ع	ادة م	ن ج	داول أو أرق	ام تس	بقھا، توض	ح تشتق الرسوم  •

  .الفكرة نفسھا التي وضع الرسم ]برازھا
 يكون الرسم البياني ف	ي ص	فحة مس	تقلة حت	ى يتحق	ق الھ	دف من	ه •

�  ،ھو المقارنة المنظ	ورةوdق إ	تتحق d ذه	ه  وھ	م كل	ان الرس	إذا ك
  .أمام العين في وقت واحد

الحق		ائق الرقمي		ة و لخط		وطتراع		ى الدق		ة التام		ة ف		ي النس		بة ب		ين ا •
 .التي يشير إليھا

توضع الرسوم وف	ق المق	اس المطل	وب باس	تخدام برمجي	ات الحاس	ب  •
  .ا,لي

  Halftones )فوتوغرافيةال(الصور الظليلة -ب
  .وھي وسيلة توضيحية طبيعية تؤكد الشرح الوارد في النص �ول وھلة

ض	و ص	ور ع ،كالمناظر الطبيعية: أي المجسمات الظليلةالصور  •
  .الخ... به مرض

وھ	ذه . ال	خ...قطاعات ص	خرية ،خEيا ،ا�نسجة: صور مجھرية •
ي		تم إن		زال الص		ورة عل		ى و .يج		ب أن تح		دد عليھ		ا نس		بة التكبي		ر

  ).Scanner(الحاسب باستخدام جھاز الماسح الضوئي 

  Colored Photosالصور الملونة  -ج
ف		ي ھ		ي وس		يلة توض		يحية، يلع		ب فيھ		ا وللتب		اين الل		وني فيھ		ا أث		ر 

توص		يل م		راد الباح		ث، وف		ي كثي		ر م		ن ا�حي		ان يك		ون لل		ون دdل		ة 
  .علمية
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ف	ي الص	ور المجھري	ة d ب	د م		ن إثب	ات نس	بة التكبي	ر ف	ي عن		وان  •
 .الشكل

ي		تم إن		زال الص		ورة بوس		اطة الحاس		ب ا,ل		ي، باس		تخدام الماس		ح  •
 ).Scanner(الضوئي

  :ويتبع فيما سبق ا,تي
مسلس		Eً  عل		ى مس		توى م جمي		ع ا�ش		كال والص		ور ترقيم		اً رق� ُت		 •

  .مستوى الفصل علىأو  ،المتن
) Figure Caption(عنوان		ه و )Figure Number(رق		م الش		كل  يك		ون •

  .مثل الجداول أعلى الشكل وكذلك عنوانه
الشكل مأخوذاً عن مصدر ما، فEبد من إثبات ذلك أس	فل  كانإذا  •

  .الشكل 
 فيلص			ق الش			كل بع			رض الص			فحة، ،إذا كان			ت ا�ش			كال كبي			رة •

رأس الش		كل إل		ى اليم		ين مث		ل الج		داول ف		ي النص		وص  ك		ونيو
  .نجليزيةإلى اليسار في النصوص اdو ،العربية

الرس			وم الت			ي تم			u مس			احة و ا�ش			كال الكبي			رة مث			ل الخ			رائط •
		تُ و ،وض		ع ف		ي مكانھ		ا م		ن ال		نص أثن		اء التجلي		دتُ  ،ص		فحتين � قطب

  .تدخل في الترقيم العامو
د جي		ب ف		ي بط		ن َع		فيُ  ،وع		ةالمقاس		ات متنو إذا ك		ان الحج		م كبي		راً  •

وض	ع في	ه ھ	ذه ا�ش	كال الغEف الخارجي ا�مامي أو الخلفي، وتُ 
 .مع ا]شارة إلى ذلك في المتن ،تطبيقھابعد 

  Conclusion  :الخاتمة: سادساً 
ھ			ي و مناقش			ته،و ھ			ي النتيج			ة المنطقي			ة لك			ل م			ا ج			رى عرض			ه

لباح		ث ب		E نس		ب لا]ضاف		ـة العلمي		ة الجدي		دة الت		ي تُ و المس		اھمة ا�ص		يلة
 �مقدمات		ه و ھ		ا ت		ذھب إل		ى أبع		د م		ن قض		ايا البح		ثمزاحم		ة أو منافس		ة، إن
  .ر النتائجُتقر� و حيث ُتعَلن فيھـا ا�حكام

لذا تحتاج إلى عناي	ة ؛ الذي يترك اdنطباع ا�خيرو الخاتمة ھي الجزء 
 وجودة ف	ي الص	ياغة، واختي	ار الجم	ل والعب	ارات، يح	س ،في ترتيب ا�فكار

إل	ى نھاي	ة البح	ث بطريق	ة طبيعي	ـة متدرج	ة  ه وصلن خEلھا أن� مالقاريء 
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 aفدون تكل.  
  :و من أجل تحقيق المقصود بالخاتمة ينبغي أن يوضع فيھا ا,تي

   :خaصة البحث-١
أھ	م ش	يء ف	ي البح	ث ھ	و  ل	يعلم أن� و ،يرسم الباحث خEص	ة البح	ث

مات ق		د& مُ ھ		ا كأن� و ل		ذلك يع		رض ھ		ذه الخEص		ة ،نتائج		ه الت		ي انتھ		ى إليھ		ا
  .ھو نتائجهو قصد منھا أن تقود إلى أھم شيء في البحثيُ 

ا�فك	ار و و في سبيل ذلك ينبغي التركيز على بعض النقاط الرئيسة،
  .ذات الصلة الوثيقة بنتائج البحـث وتحليلھا

  :أھم النتائج التي انتھى إليھا البحث-٢
ة سھم ب	ه ف	ي خدم	يرسم الباحث صورة سريعـة لما استطاع أن يُ 

التجدي	د و ن في ھـذه الص	ورة م	واطن الكش	فبي& يُ و ،العلم بھذا ا]نتاج
وجھات نظره، سواء بالنسبة لج	وھر الموض	وع و آراءهو في البحث،

م		دى و ن النت		ائج الت	ي انتھ		ى إليھ	ا البح		ث،ب	ي& يُ و أو بالنس	بة لجزئيات		ه،
  .قوة ھذه النتائج أو ضعفھا

  :المقترحاتالتوصيات و -٣
 أمور ج			ديرة باdھتم			امب			 المتعلق			ة وص			ياتتالالباح			ث  يكت			ب

ش		ترط أن تك		ون ذات ص		لة وثيق		ة بالنت		ائج الت		ي أمك		ن يُ و ا]ب		راز،و
ى مھ			ارة تتجل�			و ،أن تك			ون مح			ددة تحدي			داً دقيق			اً و الوص			ول إليھ			ا،

 يوص	ي ب	ه ب	ين م	او الباحث في الربط بين ما يتوصل إلي	ه م	ن نت	ائج
الت	ي تش	ير إليھ	ا  ،من حل	ول للمش	كEت الت	ي أس	فرت عنھ	ا الدراس	ـة

كم		ا يكت		ب الباح		ث  .نت		ائج البح		ث ب		دون مبالغ		ة أو حش		و أو تطوي		ل
  .ظھرت له من خEل بحثهمقترحات لدراساٍت أو مشكEٍت مستقبلية 

وب			ذلك يفت			ـح الباح			ث أم			ـام غي			ره م			ن الب			احثين آفـاق			ـاً جدي			دة 
 ف		ييمك		ن اdس		تفادة منھ		ا  مش		كEتيض		ع أمامھ		ـم و ،والبح		ثللدراس		ة 
  .ادمةبحوث ق

 Bibliography    :قائمة المراجع: سابعاً 
 : يتم وضع قوائم مستقلة لكل من •
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 .المراجع العربية .١
 .المراجع ا�جنبية .٢
 .مراجع إلكترونية موثقة أو برمجيات .٣

  :فمثEً لمؤلف ا�ول، ا (surname) بلقب يتم ترتيب المراجع أبجدياً  •
  .أحمد   حسن، عبد الرحمن 
         .حسن، علي حسن: تسبق

     .Brown, J.R    :كذلكو   

  .Browning, A.R   :تسبق
عنوان المقالة في حالة غياب (رتيب المراجع أبجدياً بالعنوان يتم ت •

أو ، وذلك في حال المقاdت الواردة من الوكاdت، )المؤل&ف
من المقاdت في حالة غياب  وغيرھا المعاھد،أو المؤسسات، 

 .المؤل&ف
، ينظر )أي نفس اdسم( المؤل&ف وجود مرجعين لنفس في حال •

 .التاريخ فيكتب ا�قدم فا�حدث إلى
فھما ا�ول واحد، ولكن المرجع في حال وجود مرجعين مؤل&  •

الواحد  المؤل&فكتب المرجع ذو ين، يُ فَ مؤل&  )٢(الثاني به عدد 
 ًdف حتى لو كان المرجع ذو المؤل&  ،ينفَ يليه المرجع ذو المؤل&  ،أو

 .حدثالواحد ھو ا�
  ):ھ١٤٢٤(الزھراني، علي أحمد         

):                                 ھ١٤١٣(مسعد، عبد� أحمد و؛ الزھراني، علي أحمد  :تسبق     
      Alleyne, R.L. (2001)          :وكذلك

 .Alleyne, R.L. & Evans, A.J   :  تسبق

(1999)  
ترك مسافة ترك مسافة واحدة خEل المرجع الواحد، كما تُ تُ  •

مرجع وآخر، بالنسبة للغة اdنجليزية فقط، أما ونصف بين كل 
  .بالنسبة للعربية فتكون المسافة عاديةً 

 .م المراجعرق� d تُ  •
ا�سطر التالية ا أم�  .ف ا�ول من بداية السطركتب اسم المؤل& يُ  •

، بحيث تكون بالدخول خمس مسافات نفسه فتبدأ المرجعالمتعلقة ب
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 . ويمكن العثور عليھا بسھولة من القائمة ،زةا�سماء بار
بينما المراجع ا�جنبية  ،كتب من الجھة اليمنيالمراجع العربية تُ  •

 .رىسكتب من الجھة اليتُ 
ل بعض  • أن  المتخصصين، dسيما في الدراسات الشرعية،ُيفض&

تكتب أسماء المؤل&فين بالخط الغامق، حتى تصير أكثر وضوحاً 
 .ا بسھولةويسھل العثور عليھ

وd تستعمل  ،في المرجع المشتركين فيهذكر جميع أسماء مؤل& تُ  •
كما جاء في كتابة المراجع في متن النص  ،)وآخرون(كلمة 
كما جاء في كتابة  (,.et al)أو كلمة  ،للمراجع العربية بالنسبة

 .للمراجع ا�جنبية بالنسبةالمراجع في متن النص 
•  dالواردة في بداية ) ل التعريفأ(أو ) ابن(أو ) أبو(لفظ  ُيعد

، بينما فين داخلة في ترتيب المراجع العربيةبعض أسماء المؤل& 
 .وما شابھه في اللغة اdنجليزية ضمن الترتيب) .al(َيدخل لفظ 

كتب اdسم ا�ول ثم يُ  ،ف ا�ولالمؤل&  لقببعد ) ،(توضع فاصلة  •
ة بحرف متبوع )؛ (وضع فاصلة منقوطة مقلوبة تُ  ثم ،فالثاني

ا أم�  .فين في المراجع العربيةبين أسماء المؤل&  )الواو(العطف 
ف ا�ول المؤل&  لقبصلة بعد افتوضع ف ،بالنسبة للمراجع ا�جنبية

 ،كتب اختصار اdسم ا�ول فالثاني فالثالث إن وجدثم يُ  ،)،(
 صلة منقوطة معدولةاوضع فويتبع ببنقطة في كل حالة،  متبوعاً 
 . فين في المراجع ا�جنبيةالمؤل&  بين أسماء (;)

لمراج	ع ف	ي ا  Capitalاً كبي	ركتب الحرف ا�ول من عنوان المقال	ة يُ  •
		 �م		ا ع			دا -كت			ب ب		أحرف ص			غيرة ا ب			اقي الكلم		ات فتُ ا�جنبي		ة، أم

: بح				روف مائل				ة مث				ال ا�ع				Eمكم				ا تكت				ب أس				ماء  -ا�س				ماء
Aspergillus niger . 

تخدمة ف			ي كتاب			ة الج			دول ا,ت			ي يتض			من نم			اذج للط			رق المس			 •
 .في قائمة المراجع المراجع

  واألمثلة  النظام  الحالة  مكان المرجع
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  المؤل&ف منفرد

، )الس		نة( اdس		م ا�ول فالث		اني المؤل&		ف، لق		ب
أو  مائ		لبخ		ط (عن		وان المقال		ة، اس		م الدوري		ة 

، )الع					دد ب					ين قوس					ين(، المجل					د، )غ�����امق
  :الصفحات

أث		ر الخل		وة  .)ھ١٤١٩(حم		د الظھ		ار، راوي		ة أ
ة  �دراس		ة مقارن		ة ف		ي الفق		ه "ف		ي المھ		ر والِع		د

 :مجل��ة جامع��ة المل��ك عب��دالعزيز، "ا]س		Eمي
  ،العل�������������������������������������وم التربوي�������������������������������������ة
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عدد المؤل&فين    
  اثنان

 -كم		ا س		بق ذك		ره -ُيكت		ب اس		م المؤل&		ف ا�ول
، ُث		م ُيكت		ب اس		م المؤل&		ف )و(متبوع		اً بح		رف 

 :الثاني بنفس الكيفية
والغن	ام، مح		رز  ؛الش	ھراني، ع		امر عب	د � س		عيد

نمو المفاھيم واdتجاھات  .)ھ١٤١٤( عبده يوسف
ط			Eب المعاھ			د الص			حية بالمنطق			ة  البيئي			ة ل			دى

مجلة جامع	ة  . الجنوبية بالمملكة العربية السعودية
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cultured on rice. Part IV. Purification and 

preparation of large single crystals of α-

amylase. Agric. Biol. Chem.35(7), P.P. 
1128-1132.  

  
  
  
  
 

عدد المؤل&فين 
  ثEثة فأكثر

  
  
  

بين ) ؛ (يتم وضع فاصلة منقوطة مقلوبة 
أسماء المؤلفين في المراجع العربية، معطوفًة 

ا بالنسبة . ا�سماء على بعضھا بحرف الواو �أم
ا�جنبية فيتم وضع فاصلة منقوطة  للمراجع
اdسم ا�خير . بين أسماء المؤلفين (;)معدولة

  ).&(أو اdختصار ) and(تسبقه كلمة 
مؤل&فين كحٍد أقصى ثم ُيكتب  ٦ُيكتفي بعدد 
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بعد ذلك في المراجع العربية،  ،"وآخرون"
  :في المراجع ا�جنبية  ,.et. alأو

يد، مجاھد، مسرات محمد عبد العزيز؛ والس
" رالف"و ؛"كيروود"حميدة أحمد؛ و
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Maatouq, M.; Arafah, M.; Khalil, 
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824-829. 
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عندما يكون عدد 
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 .للنشر  والتوزيع
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The biology of the myxomycetes. New 
York, Ronald. 
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عدد المؤل&فين 
  ثEثة فأكثر
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  .مكتبة دار ا]يمان
Schwarzenbach, R.P.; Gschwend,P.M. 

and  Imboden,D.M. (1993). 

Environmental organic chemistry. 
New York, John Wiley. 

  

المرجع فصٌل 
  من كتاب

: ن	وان الفص	ل، ف	يع). الس	نة(مؤل	ف الفص	ل، 
، عن		وان )تكت		ب كم		ا ھ		ي(اس		م م		ؤلفي الكت		اب 

، مك			ان )رق			م الطبع			ة، والص			فحات. (الكت			اب
 :النشر، الناشر
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مراجع�ات ع�ن ). مح	رر(محمود الس	مرة : في
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compounds under anaerobic conditions. 

In  C.H. Ward, J.A.Cherry, and M.R. 

Scalf (eds.). Subsurface  Restoration, 

pp.429-450. Chelsea, MI: Ann.  Arbor. 

Press. 
  

إذا لم يذكر اسم 
المؤل&ف ولكن 

عدان كان ھناك م
أو محرران أو 

  مترجمان

، ث	م )المعد أو المح	رر أو المت	رجم( لقبيكتب 
اس�م الكت�اب ) الس	نة(اdسم الث	اني ل	ه فالثال	ث، 

  :دار النشر مكان النشر،. )بالخط الغامق(
عب		د العزي		ز، مص		طفى؛ وغ		انم، ش		فيع س		الم 

الق		اھرة، دار . الفطري��ات. )١٩٦٢(، )ترجم		ة(
  .المعرفة للنشر
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اب إذا كان الكت

  بدون مؤلف

، الناش		ر، )الس		نة(، )الطبع		ة(عن		وان الكت		اب، 
  :يكتب اسم الكتاب بالخط الغامق

  .دار المعرفة ،القاھرة .)١٩٦٢(الفطريات 
Merriam-Webster′′′′s collegiate 
dictionary (10th ed) (1993).  Springfield, 
MA: Merriam- Webster. 

  Proceedingsوقائع المؤتمرات 
ات أوراق أو ملخص

  Abstractsالمؤتمر

اس����م الم����ؤتمر  .العن				وان .)الس				نة(المؤل&				ف، 
رق	م المجل	د أو الع	دد، مك	ان وت	اريخ  .)غامق(

  :انعقاد المؤتمر، الصفحات
عم				ار، مخت				ار ص				الح؛ وص				دقي، نج				وى 

. )٢٠٠٢( ،والقللين			ي، نھل			ة محم			ود ؛محم			ود
تحلي			ة مي			اه ا,ب			ار باس			تخدام نظ			ام بيول			وجي 

ل��دولي الس��ابع ع��ن معالج��ة الم��ؤتمر ا محك		م،
-أكوات�ك .مياه الشرب وتقنيات معالج�ة المي�اه

. ص.ص ،٢٠٠٢فبراي		ر  ١٤-١٣الق		اھرة ف		ي
٦٣-٥٤.  

Sidkey, Nagwa M.; Younis, Nahed A.; 

Ammar ,M.S. & Ouda, Sahar M.(1999). 

Production Of different fungal 

cellulase(s) on water hyacinth ground  

preparation  (WHGP). Proceedings Of  
The Second International Conference 
On Fungi: Hopes & Challenges.Cairo, 
29

th
 Sept.-1

st
 Oct. 1999.Vol.(1), pp.93-

105. 
 

الرسائل العلمية غير 
  المنشورة

Unpublished 

Dissertations/ Theses  

، رس			الة عن���وان الرس���الة .)الس			نة(المؤل&			ف، 
اس			م  .)غي			ر منش			ورة(تير أو دكت			وراه ماجس			

  : ، واسم الكليةمكان الجامعة .الجامعة
التركي	ب  .)١٩٨٦(ششة، انتص	ار محم	د عي	د 

رس�الة ماجس�تير السكني لمدينة مكة المكرمة، 
كلي		ة  جامع		ة المل		ك س		عود، .)غي��ر منش��ورة(

  .الرياض .قسم  الجغرافيا العلوم اdجتماعية،
Ghoneimy, A.E.k. (2005). 

Bioremediation of chemical pollution 
problem in Damietta branch 
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environment- river Nile. Unpublished 
Ph.D. thesis. Al-Azhar University. Cairo. 

  ليس عربياً اdقتباس من مرجع 
  وd إنجليزياً 

يكتب المرجع باللغة اdنجليزية حس	ب القواع	د 
المص		در  لغ		ة ىالس		ابقة، ويش		ار ف		ي النھاي		ة إل		

  :قوسين بين
Monbosho (1993). Japanese System of 

education. Japan: Monbosho (In 

Japanese). 

   مترجممرجع اdقتباس من 
  أو محقق

ترجمة (ـب اً بوعتم) كما سبق(معلومات المؤلف 
معلوم				ات المت				رجم كم				ا س				بق ) أو تحقي				ق

  :  للُمَؤل&فِ 
، "ج			ي ب			ول،"دبلي			و، و. ، أي"ت			وني بي			تس"
 ١٤٢٧(، )ترجم			ة الش			ھابي، إب			راھيم يحي			ى(
التعل			يم الفع				ال بالتكنولوجي			ا ف				ي ).  ھ			ـ٢٧و

مكتب					ة : مراح					ل التعل					يم الع					الي، الري					اض
 .العبيكان

 

  منشورات الھيئات والمؤسسات
Institution Publications 

 .)الس	نة) (اdختص	ار إن وج	د( اسم المؤسس	ة 
 :مكان المؤسسة .اسم المقالة
قصص نجاح  . )٢٠٠٢(ماية البيئة صندوق ح

، بيئي���ة مص���رية بت���دعيم م���ن البن���ك ال���دولي
 .القاھرة .١/ورقة

Environmental Protection Agency (EPA) 

(1986). Solving the hazardous waste 
problem. EPA-RCRA Program. 
Washington, DC. 

  تقارير بحثية وتقنية
Technical and Research 

Reports  

مك		ان  .عن		وان الھيئ		ة .)الس		نة(م التقري		ر  اس		
  :الناشر .الھيئة التي أصدرت المقالة

 .)١٩٩٤( التقرير ا:قتصادي العرب�ي الموح�د
 -ا�مان					ة العام					ة لجامع					ة ال					دول العربي					ة 
  .الصندوق العربي لyنماء اdقتصادي واdجتماعي

U.S. National Report. (1992). Council 
on Environmental Quality. Prepared for 

the U.N. Conference on Environmental 

& Development, Exhibit 6h, 333. 
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  المخطوطات
Manuscripts  

، )غ�امق(عنوان المخطوط ). التاريخ(المؤل&ف 
  :رقم التصنيف. مكان المخطوط

 �( اب			ن س			ينا، أب			و عل			ي الحس			ين ب			ن عب			د 
طبي	ة المكتبة ال. كنز اZطباء، )م١٠٣٦-ھ٤٢٨

م مجموع				ة ٢٧واش				نطن، رق				م . ا�مريكي				ة
مرك				ز الوث			ائق والمخطوط				ات ف				ي . س			ومر

ص							ورة (، ٦٣الجامع							ة ا�ردني							ة، رق							م 
  ).بالميكروفيلم

 

  دوائر المعارف والمعاجم
Encyclopedias and 

Dictionaries 

). غ����امق( العن����وان، )الس				نة(اس				م المؤل&				ف 
 :مكان الطبع، الناشر). الطبعة والعدد(

أحم			د حس			ن؛  ،إب			راھيم؛ والزي			ات مص			طفى،
محم		د عل			ي  ،حام		د؛ والنج			ار  ،وعب		د الق			ادر

). ج						زآن ٢ط. (المعج������م الوس������يط.). ت.د(
منش			ورات مجم			ع اللغ			ة العربي			ة بعناي			ة دار 

المكتب				ة : طھ				ران .إحي				اء الت				راث العرب				ي
 .العلمية

Sadie, S.(ed.) (1980). The new grove 
dictionary of music and musicians (6th 
ed., Vol. 1-20).London: MacMillan. 

  براءات اdختراعات
Patents  

. العن�وان .)الس	نة(اسم الشخص أو ا�شخاص 
  :رقم براءة اdختراع

Smith, I.M. (1988). U.S. patent No. 
123,445. Washington, DC:U.S.Patent 

and Trademake office. 

  البحوث المقبولة للنشر
Papers Accepted for 

Publication  

. عنوان البحث). السنة) (أو المؤل&فون(اسم المؤل&ف 
  ):مقبول للنشر(عبارة ).  غامق(اسم المجلة 

قاس		م، عب		د العزي		ز عب		د �، وش		ھاب، أحم		د 
ارة والعناصر المعدنية ). ٢٠٠٥( �الزيوت الطي

ف		ي ثEث		ة أن		واع م		ن نعن		اع المدين		ة المن		ورة 
مجلة جامعة الملك . وديةبالمملكة العربية السع

  ).مقبول للنشر. (العلوم  التربوية: عبد العزيز
Sidkey, Nagwa M.; Younis, 

 
Nahed M.; 

Ammar ,
  
 M.S. & Ouda, 

 
Sahar 

E..(2005). Forthcoming and 

characterization of cellulases 
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biosynthesized by Penicillium oxalicum 

allowed to grow water hyacinth as the 

sole carbon source. Al-Azhar Bull. Sci., 
accepted  for publication. 

 

  أحكام المحاكم
Court Judgment  

تذكر اسم المحكمة التي أص	درت الق	رار، رق	م 
، ث		م مك		ان نش		ره ث		م )٣/٩٤(الق		رار ف		ي س		نته 

إن -ث	م الع	دد  -إن وجدت-السنة التي نشر فيھا 
  :-وجد

مجل������ة نقاب������ة ، )٣٨٣/٩١(تميي						ز حق						وق 
. ، ص٣-١، ع ١٩٩٣، المح����امين اZردني����ين

١٨١.  

Texas v. Morales( 826/92)  S.W.2d 201 
(Tex. Ct. App. 1992). 

الصحف 
  والمجEت

Newspapers 

& 

Magazines 

 ا�خبار

News 

Items  

مك		ان الص		دور،  ،)الت		اريخ( ، اس��م الص��حيفة
  .العدد

 ١٧ ،٨٦٩٨ج	دة، ع  ،)١٤٢٢(،جري�دة عك�اظ
  .السنة الثEثونھـ، ١٤٢٠، شوال

The Washington Post , (1993,July 15), 
U.S., PP. A1,A4. 

  غير ا�خبار
Non-News 

Items 

اس��م ، عن		وان المقال		ة، )الت		اريخ(اس		م الكات		ب، 
  :، مكان الصدور، العددالصحيفة

، ١٤٢٦(أب		و س		ليمان، عب		د الوھ		اب إب		راھيم 
، "وش			جون أس			تاذ الجامع			ة ش			ؤون"، )مح			رم

 ١٧، ٨٦٩٨، ج										دة، ع جري����������دة عك����������اظ
  .ھـ، السنة الثEثون١٤٢٠شوال،

Schwartz, J , Obesity affects economic, 

social status. 1522 (17) (1993, July 15) 

The Washington Post, pp. A1, A4. 

  اdتصال الشخصي
Personal 

Communications  

سة الت	ي اسم الشخص، المعھد العلمي أو المؤس
  :"اتصال شخصي"يعمل بھا، السنة، عبارة 

الحسيني، محم	د محم	د، جامع	ة طيب	ة بالمدين	ة 
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اتص					ال "، ھ١٤٢٦، )قس					م ا�حي					اء(المن					ورة 
  ".شخصي

 

اإلنترنــت أو (مصــدر المعلومــات هــو األوعيــة اإللكترونيــة  كــون فــي حــال
  :، تكتب المراجع كما يأتي)األقراص المرنة أو المضغوطة

دوري						ات مق						اdت م						ن 
فرة امطبوع		ة أص		E ومت		و

ا]نترنت، أو موجودة  على
ق				ط، أو ا]نترن				ت ف عل				ى

مق			اdت إخباري			ة موج			ودة 
  .ا]نترنت على

Internet articles 

based on a print 

source or an 

Internet-only 

journal or Internet-

only newsletter.  

التوثي	ق يتم التوثيق كما ھ	و متب	ع، ولك	ن يوض	ع بع	د 
تبوع		اً م  (Retrived) اس		ترجعت بت		اريخ :ب		ارةع

  :الموقع ا]ليكترونيبعنوان 
بع	ض اdس	تخدامات للمخلف	ات  .)٢٠٠٠(حمد، عبد الحميد أ

  موقع من ٢٣/٦/٢٠٠٣استرجعت بتاريخ . الزراعية
http://islamonline.net 

Eid, E.M. & Langeheine, R. (1999): The 
measurement of consistency. (4).  PP. 100-

116. Retrived, November 19, 2000, from: 

http://www.apa.org/journals/webref.html  
 :d  �dنتقال إلى سطر جديد إEبعد  يصح قطع العنوان ل

  (.).أو قبل النقطة(/ ) الخط المائل
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  ا:ختصـــارات

يستخدم بعض الباحثين ا:ختصارات الموجودة ف�ي الج�دول، وھ�ي 
ليست شائعة، و: معمو:ً بھ�ا، أو ل�يس معم�و:ً ببعض�ھا عن�د ع�دد م�ن 

ل��ذا ينبغ��ي للباح��ث دائم��اً تفس��ير مص��طلحاته ورم��وزه الت��ي ؛ الب��احثين
  :وزوفي اhتي بعض ھذه الرم.يتوقع عدم شيوعھا

  Abbreviation Term  االختصار  الكلمة
 Chap. Chapter  .ف  الفصل

 Ed. Edition  .ط  الطبعة

 Rev. ed. Revised edition  .م.ط  الطبعة المعادة

2   ٢.ط  الطبعة الثانية
nd
 ed. Second edition 

 Ed. (Eds.) Editor(Editors)  .م  المؤل&ف

 Trans. Translator(s)  .مت  المترجم

ريخ دون تا
  النشر

 n.d. No date  .ت.د

 S.L. Sine Loco  .م.د  دون مكان النشر

الصفحة 
  )الصفحات(

ص (ص
  .)ص

p. (pp.) Page (pages) 

 Vol. Volume(as in vol. 4)  ع  العدد

 vols. volumes (as in 4 vol.)  مج المجلد

 No. Number  ر  الرقم

 Pt. Part  ج  الجزء

 Tech. Rep. Technical Report  . ف.ت  تقرير فني

 Suppl. Supplement  مل  المEحق
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  Appendices :الملحقات: ثامناً◌ً 
 ،وضع ملح	ق للبح	ث ق	در ا]مك	ان إلىمن ا�فضل أd يلجأ الباحث 

لك		ن و ف		إذا دع		ت الحاج		ة إل		ى وض		عه، ك		أن يك		ون ھن		اك أم		ور مفي		دة
إدخالھ		ـا ف		ي ص		لب البح		ث وموضوعات		ـه يس		بب انقطاع		اً ف		ي تسلس		ل 

  .فينبغي أن يضعھا في مكان خاص بھا ،ترتيبھاو ا�فكار
  :يوضع في الملحقات يمكن أن مامو

ا�س			ئلة و فائ			دة للبح			ث،الت			ي لھ			ا الرس			ائل الشخص			ية و تاdس			تبانا - ١
 .الخاصة التي أقام الباحث عليھا بعض نتائج بحثه

 .نماذج ا�شكالو الخرائط - ٢
 .الجداول المطولة - ٣
 .ا]حصاءات الخاصة - ٤
 .الرسوم البيانية - ٥
 .ائل ا]يضاحوس - ٦
  .صور لبعض صفحات مخطوط أو أكثر - ٧

		 ،ذل		ك بت		دوين المص		ادر المعتم		دةو ينبغ		ي توثي		ق الملحق		ات  • �ا إم
  .شار إليھا في الحاشيةيُ و ،قبل اdقتباس أو بعده

 وضع ا]شارة على نفس السطرتُ و شار للملحقات بأرقام متسلسلة،يُ   •
  .بعد ذلك يستمرو .)١(انظر الملحق رقم  :بين قوسين مثل نفسه

كت		ب تح	ت ال	رقم عن		وان أو يُ و ،وض	ع رق	م الملح		ق ف	ي أع	Eهيُ   •
 .د ما ورد في الملحقحد& عبارة تُ 

 .يأتي الملحق بعد قائمة المراجع  •
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�א�!�מ�א��א�$ �

  القواعد التنفيذية للرسالة
Guidelines for Structuring the Thesis 

 :ترتيب الرسالة: أو:ً 
 ،يم الرس		الة م		ن أولھ		ا إل		ى آخرھ		او ھ		و الطريق		ة العملي		ة ف		ي تنظ		

 تنظيم		اً طبيعي		اً ينبغ		ي أن يك		ون البح		ث خارج		ـاً علي		ه ف		ي ھيكل		ه الع		ام،
  :تكون وفق النسق التاليو
 )٢انظر أنموذج رقم (  Title Page:صفحة العنوان - ١

يكت		ب ف		ي أعل		ى الصفح		ـة ف		ي الجھ		ة اليمن		ى المملك		ة العربي		ة  •
ع		ـة طيب		ة، الكلي		ة، القس		م، الس	عودية، وزارة التعل		يم الع		الي، جام

  .وفي الجھة اليسرى شعار الجامعة
  ).كما أُِقر(يكتب في وسط الصفحة عنوان البحث  •
  :الدرجة والتخصص، ويعبر عنھا بالعبارة التالية •

درج				ة (رس			الة مقدم				ة dس			تكمال متطلب				ات الحص			ول عل				ى 
 ).يكتب التخصص(في ) الدكتوراه(أو ) الماجستير

  ).كما ھو مسجل رسمياً في الجامعة( الطالبة الطالب أو اسم •
اسم المشرف يليه مس	ماه العلم	ي، ث	م الكلي	ة الت	ي يعم	ل بھ	ا، ث	م  •

  .-إن وجد– المساعدالجامعة وكذا المشرف 
 . ن بالتاريخ الھجري والميEديدو� يُ ، والعام الجامعي •

   In the Name of Allah" Page":صفحة البسملة- ٢
 Approval وقيعات لجنة المناقشة، وت)اللجنةتوصية قرار (صفحة - ٣

Page ) ١انظر أنموذج رقم(  
 Acknowledgment Page: صفحة شكر وتقدير- ٤

يع		رض فيھ		ا الش		كر والتق		دير لuش		خاص والمؤسس		ات الت		ي أس		ھمت 
 ل	ذلكك	ان ف ،مت التس	ھيEت الممكن	ةوق	د�  ،في تذليل صعوبات البح	ث

 aن يكون مختصراً على أ .ا]لمام بجوانبهو م البحثفضل كبير في تقد
  .صادقاً بعيداً عن ا]سراف وا]سفاف
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  Table of Contents:فھرس المحتويات- ٥

ن تح		ت ھ		ذا العن		وان تك		ون بحس		ب التقس		يم دو� التفاص		يل الت		ي ُت		  •
 .وفرعية ،وعناوين رئيسة ،من فصول :ا�ساس للموضوع

تدون عناوين التقسيمات ا�ساس	ية بخ	ط ع	ريض واض	ح، وتك	ون   •
خ			رى الثانوي			ة المتفرع			ة ع			ن تل			ك بخ			ط أدق م			ن التقس			يمات ا�

وdب		د م		ن مطابق		ة العن		اوين بقائم		ة . عن		اوين التقس		يمات ا�ساس		ية
دون زي	ادة أو نق	ص  ،ن ب	داخل الرس	الةدو� المحتويات مع ما ھو ُم	

  .أو أي نوع من اdختEف
  .وضع أرقام الصفحات المقابلة لكل عنوانوتُ 

  .- ن وجدتإ-  List of Tablesقائمة الجداول- ٦
 .-إن وجدت-  List of Figures.قائمة ا�شكال والرسوم البيانية- ٧
  Abstract:المستخلص- ٨

وح		دھا ف		ي وس		ط الص		فحة، وتب		دأ كتاب		ة كت		ب كلم		ة مس		تخلص تُ   •
 كلم	ة كح	دٍ ) ٣٥٠(كتب في حدود ويُ  ،المستخلص في سطر جديد

كت		ب عن		وان ويج		ب أن يُ  ).d يزي		د ع		ن ص		فحة واح		دة(أقص		ى 
  .سم الباحث أعلى المستخلصالرسالة وا

ويج		ب أن يك		ون مس		تخلص البح		ث وافي		اً يش		مل أھ		داف البح		ث،   •
وا�دوات، وط		رق تحلي		ل البيان		ات،  ،ومجتم		ع الدراس		ة، والعين		ة

  .التوصيات الرئيسةو وتلخيصاً �ھم النتائج
) Key words(ويش		مل المس		تخلص الكلم		ات والمف		اتيح ف		ي البح		ث   •

� ض رع	وأن يتصف بالدقة في تنظيم وdب أ	ار، ويج	مل  ا�فك	يش
  .الملخص على مراجع أو أشكال أو جداول

  Main Text  ).فصول البحث(متن البحث - ٩

   Summaryملخص البحث - ١٠
وھ		و أوس		ع م		ن المس		تخلص وص		ورة مكب		رة من		ه، ويش		مل ملخص		اً 

  .عاماً لجميع فصول الدراسة
   References.المراجع- ١١
  Appendicesملحقات البحث - ١٢

  English Abstract.نجليزيةباللغة اd المستخلص- ١٣
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ويكون صورة   English Cover Pageصفحة العنوان باللغة اdنجليزية- ١٤
 ) ٣ انظر أنموذج رقم(اللغة العربية مطابقة لنظيره ب

		 �ه يك		ون ف		ي أول ويك		ون ف		ي آخ		ر ص		فحة م		ن الرس		الة، وبالت		الي فإن
  .صفحة من اليسار 

ة ف		ي التص		ميم لص		فحة العن		وان باللغ		ة وتك		ون ھ		ذه الص		فحة مطابق		
  .العربية 

  Instructions for Typesetting:الرسالةطباعة تعليمات : ثانياً 
إن� مس		ؤولية الرس		الة كتاب		ة وتنظيم		اً وتص		حيحاً تق		ع عل		ى الباح		ث، 

  :ا,تي تباعاويجب عليه عند طباعة الرسالة 
ن	امج منس	ق باس	تخدام برو طبع الرسالة باستخدام الحاسب ا,لي،تُ   •

حالي	اً،  .الكلمات، ا�كثر ش	ھرة ف	ي الجامع	ة عن	د طباع	ة الرس	الة
  .)وورد( مثEً منسق الكلمات

  .)A4( طبع الرسالة على ورق أبيض مقاستُ   •
  .طبع على وجه واحد فقطتُ   •
يش	غل بعض	ھا ف	ي  )سم٤ ( ترك إلى يمين الصفحة حاشية بمقداريُ   •

إل	ى اليس	ار، ف	ي  )س	م٢(وحاش	ية بمق	دار  ،تجليد الرسالة فيما بعد
 .الرسائل باللغة العربية

يش	غل بعض	ھا ف	ي  )س	م٤(ترك إلى يسار الصفحة حاشية بمقدار يُ   •
إلى اليمين ف	ي  على ا�قل )سم٢ ( تجليد الرسالة، وحاشية بمقدار

dنجليزيةالرسائل باللغة ا.  
عل	ى  )س	م٢( في أس	فلھا بع	رضو ترك حاشية في أعلى الصفحةتُ   •

رأس وت			ذييل  ف			ي عن			وانالب فيھ			ا مس			افَة ، غي			ر محتس			ا�ق			ل
  .الصفحة

لت	رقيم ...) أ،ب،ج،د(ستخدم الحروف العربية ا�بجدي	ة تُ ُيْمِكُن أن   •
الصفحات التمھيدية ف	ي حال	ة الكتاب	ة بالعربي	ة، وتس	تخدم ا�رق	ام 
الروماني				ة لت				رقيم الص				فحات التمھيدي				ة عن				د الكتاب				ة باللغ				ة 

dمثل( نجليزيةا...I,II (فحة ويبدأ الت	ن ص	رقيم باستخدام ا�رقام م
ا�على في وس	طھا وضع الرقم أو الرمز في الصفحة من ويُ المقدمة، 

 .الزاوية أو في
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يكتب عنوان الرسالة في أعلى الصفحة جوار رق	م الص	فحة، بينم	ا  •
 .يوضع عنوان كل فصل أسفل الصفحة

لكن ُيعد ضمن تسلسل الصفحات ف	ي و ،ُيغفل تدوين ا�رقام رسماً   •
 : dت التاليةالحا
  .صفحة عنوان الرسالة   -
 .إذا توسط الصفحة عنوان رئيسي  -
 .إذا بدأت الصفحة بباب أو فصل جديد  -
 :تراعى المسافات في الكتابة باللغة العربية على النحو اآلتي  -

ُص	لب  ةف	ي كتاب	 - في عموم ا�حوال- تستعمل مسافة واحدة عادية  �
  .البحث والحواشي، وكذا بالنسبة للمستخلص

ة واحدة عادي	ة ف	ي المقتبس	ات، وك	ذا م	ا بينھ	ا فتستعمل مسا �
  .وبين الحاشية

المراجع مسافة واحدة عادية، وكذا بالنسبة لَِم	ا ب	ين تستعمل  �
  .المرجع والمرجع قبله

 .يستخدم البنط ا�سود في جميع العناوين الرئيسة والفرعية �
يكت		ب عن		وان الفص		ل بخ		ط كبي		ر أس		ود، وبين		ه وب		ين بداي		ة  �

بحس	ب (نقط	ة ) ١٢(إل	ى ) ٦(افة تتراوح ما ب	ين النص مس
 ).حجم الخط

 .نقاط) ٦(العنوان الفرعي يكون بينه وبين النص مسافة  �
يراعى التدرج في حجم العن	اوين، وذل	ك بحس	ب مس	توياتھا  �

ويراعى، أيضاً، اdّطراد في التنسيق، بحيث تك	ون عن	اوين 
الفصول على مستوى واح	د، والمباح	ث عل	ى مس	توى آخ	ر 

  .د، وھكذاواح
 :على النحو اآلتي باللغة االنجليزية في الكتابةى المسافات تراع  -

  .مسافة ونصف بين السطور في كتابة ُصلب البحث ستعملتُ   �
  .المستخلص ُيكتب على مسافة واحدة بين السطور  �
بع	د تُ و ،نص	ف ب	ين الس	طورو كتب عل	ى مس	افةالمقتبسات تُ  �

  .بأربع مسافات الحاشيةعن 
 ة ونص	فم	ع ت	رك مس	اف ةواح	دعلى مسافة  نسخالمراجع تُ  �



  بجامعة طيبة) الدكتوراه/ الماجستير( دليل كتابة الرسائل العلمية
 

 القواعد التنفيذية للرسالة: القسم الرابع

  .بين كل مرجع وآخر
  .الفرعيةو ستخدم البنط ا�سود في جميع العناوين الرئيسةيُ   •
ب		ين و يكت		ب عن		وان الفص		ل بخ		ط نس		خ، أو ب		نط كبي		ر أس		ود بين		ه  •

 .سم٣بداية النص 
م		ن الخ		ط العرب		ي ) ١٨(يكت		ب الم		تن ف		ي البح		وث العربي		ة ب		نط   •

)Traditional Arabic (وأ )ي ) ١٨- ١٦	ط العرب	(من الخAl-Mohanad (
 .)١٤(بنط  والحاشيةأسود، ) ٢٥-٢٠(لعناوين بنط وا

•  dنط ينسخ المتن في البحوث ا	ة ب	ط  )١٤(نجليزي	ن الخ	(مTimes 

New Roman( العناوين بنط و)أسود )٢٠-١٦. 
 .عEمات الترقيم و ،أصولھاو  يراعى في الطباعة كتابة الفقرة  •

  Thesis Binding:رسالةالتجليد : ثالثاً 
١ -  �  .د الرسالة تجليداً فنياً تجل
، لرس			ائل الماجس			تير )الف			اتحا�زرق (يك			ون التجلي			د ب			اللون  - ٢

 .لدكتوراها لرسائل) ا�سود(اللون و
 ).كما ورد في صفحة العنوان(طبع البيانات على الغEف، تُ  - ٣
اس	م  ،وض	ع في	ه ش	عار الجامع	ةيُ و: طبع البيانات على الكعبتُ  - ٤

، )ماجس		تير، دكت		وراه(ن		وع الرس		الة  ،اس		م الباح		ث ،ةالجامع		
انظ		ر أنم		وذج . (الم		يEديو المدين		ة المن		ورة، الس		نة ب		الھجري

  )٤رقم 

  :تقديم الرسالة: رابعاً 
  .دة تجليداً عادياً إلى لجنة المناقشةجل� م ُنَسخاً مُ قد& على الباحث أن يُ 

م بعد مناقشة الرسالة وإجازتھا  ورقية  خمس نسخالطالبة /الطالبُيقد&
  :، وذلك كا,تي)CD(على قرص ليزر  وثEث نسخمجلدة تجليداً فنياً، 

  :النسخ الورقية المجلدة
  .نسخة لعمادة الدراسات العليا -١
  .نسختان للمكتبة المركزية في الجامعة-٢
  .نسخة للقسم-٣
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  .نسخة لمكتبة الملك فھد الوطنية بالرياض- ٤
  ):CD(لمدمجة النسخ اإللكترونية على األقراص ا

نس		ختان لعم		ادة الدراس		ات العلي		ا؛ لحفظھ		ا الكتروني		اً ف		ي قواع		د  -١
بحس		ب م		ا اتف		ق علي		ه ف		ي مجل		س عم		داء - معلوم		ات خاص		ة

  .–الدراسات العليا بالجامعات السعودية 
  .نسخة للمكتبة المركزية في الجامعة-٢

  :وذلك وفق المواصفات اآلتية
• 	 �الرس	الة كامل	ة م	ن  ا�ول يح	وي :ينيحتوي الق	رص عل	ى ملف

باللغ	ة العربي	ة   :ي يح	وي ملخص	ينالغEف إلى الغEف، والثان
 .نجليزيةاdبو

•  � .PDFات يكون تنسيق الملف
•  � .ينيكون غEف الرسالة ھو الصفحة ا�ولى من الملف
كتابة اسم الطالب والكلية والقس	م مباش	رة عل	ى س	طح الق	رص  •

 .المدَمج
 .يحمل ملف الرسالة اسم الطالب •
ل		و الرس		الة م		ن ا�خط		اء ا]مEئي		ة واللغوي		ة قب		ل تأك		د م		ن خُ ال •

 .PDFتحويلھا إلى تنسيق 
في تنسيق ص	فحات الرس	الة نتيج	ة  التأكد من عدم حدوث خللٍ  •

نق		ل المل		ف م		ن جھ		از ,خ		ر قب		ل تحوي		ل الرس		الة إل		ى تنس		يق 
PDF. 
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  .قُبول الرسالة والتوصية بمنح الدرجة �
سالة مع إجراء بعض التعديEت، دون مناقشتھا مرة قُبول الر �

  .)١(أخرى
  .)٢(استكمال أوجه النقص في الرسالة، وإعادة مناقشتھا �
  .عدم قبول الرسالة �

  :تعقيبات أخرى
   .........................................................................................................................................................    

  ..........................................................................................................................................................    

  ..........................................................................................................................................................    

  ( *)التوقيعات
ر اللجنة     عضو        عضو      عضو  مقر&

  عضو  
  .zzzzzz.  zzzzzz.  zzzzzzz.  zzzzzzz.   zzzzzz  : اdسم
  .zzzzzz.  zzzzzz.  zzzzzzz.  zzzzzzz.   zzzzzz  :قيعالتو

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ض أحد أعضاء لجنة المناقشة بالتوصية بم	نح الدرج	ة بع	د  )١( �في حال ا�خذ بھذه التوصية ُيَفو

ولمجل	س . خ المناقشةالتأكد من ا�خذ بھذه التعديEت في مدة d تتجاوز ثEثة أشھر من تاري
  .الجامعة، اdستثناء من ذلك بناء على توصية لجنة الحكم ومجلس عمادة الدراسات العليا

د مجلس عمادة الدراسات العليا بناًء عل	ى توص	ية مجل	س  )٢( في حال ا�خذ بھذه التوصية، ُيحد&
يخ القس		م المخ		تص موع		د إع		ادة المناقش		ة، عل		ى أن d يزي		د ذل		ك عل		ى س		نة واح		دة م		ن ت		ار

  .المناقشة ا�ولى
في حال اdختEف في الرأي، لكل عضو من أعضاء لجنة الحك	م عل	ى الرس	الة، ح	ق تق	ديم (*) 

	ل إل	ى ك	ل م	ن رئ	يس القس	م، وعمي	د  �ما له من مرئيات مغايرة أو تحفظات، في تقرير ُمفص
  .الدراسات العليا، في مدة d تتجاوز أسبوعين من تاريخ المناقشة
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