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 كلمة رئيس القسم

 

يهدف هذا الدليل إلى تسهيل مهمة الطلبة بقسم اإلدارة والتخطيط التربوي في كتابة الرسائل 
ما مع ما نراه من تباين أو تناقض أحيانا لدى بعض الباحثين في كتابة البحوث العلمية، ال سي

لتظهر بشكل علمي يتميز به القسم  العلمية، إضافة إلى توحيد طريقة كتابة الرسائل العلمية بالقسم
  .وبالتالي الكلية والجامعة

منهم في مساعدة طلبة وعليه فقد قام أعضاء هيئة التدريس بالقسم بكتابة هذا الدليل إسهامًا 
 الماجستير في الكتابة العلمية الرصينة. 

، بمعنى أنه مرحلة الكتابةن يفكر الباحث في رسالته وموضوعها قبل أن يصل إلى أيفضل 
مر، فقد تعن له فكرة البحث)الرسالة( أثناء أثناء دراسته لمقررات الماجستير عليه أن يفكر في هذا األ

بحثية عن موضوع معين أثناء دراسته ألحد  ةورق ةعندما يكلفه أستاذه بكتابدراسته للسنة التمهيدية 
لك في شكل المقررات، ويمكنه بعد ذلك التفكير في هذه الورقة وتوسيعها وتطويرها، وا عدادها بعد ذ

يمكنه استغالل الفرصة التي تتاح له عندما يكلف بإعداد مشروع  ، أيضاً تصلح معه لموضوع رسالة
 امقررات الماجستير هذ كمقرر منوحلقة البحث البحث  مناهجتطلبات دراسة مادة بحثي ضمن م

والشك أن االختيار المبدئي المبكر لموضوع البحث سوف يساعد الباحث كثيرًا في إعداد رسالته في 
المستقبل ألنه سيعطيه فرصة أفضل للتفكير، كما يزوده بخلفية علمية، ولو مبدئية وسريعة عن 

ث، كما أن هذا يساعد في متابعة الموضوع ) موضوع البحث( مع أستاذه المشرف من موضوع البح
خالل المناقشات في قاعات الدراسة، وقد يتوصل الباحث مع أستاذه إلى بعض التعديل في هذا 

 .المشروع المبكر للبحث بحيث تسهل عليه صياغته فيما بعد بشكل أفضل عند وقت التسجيل

 ييتد/ حممد بن عثمان الثب

 رئيس قسم اإلدارة والتخطيط الرتبوي
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 :مقدمة

حقل البحث العلمي، أما أطروحة الدكتوراه،  فييهدف إعداد الطلبة لرسالة الماجستير إلى وضع القدم األولي 
 وتحليالت جديدة ربما لم يصل إليها غيره من قبل.أعماق البحث العلمي والوصول به إلى أفكار ونتائج  فيفتتوغل 

 القواعد التنظيمية للرسالة  -القسم األول

 )صفحات التقديم( -الجزء األول

األبجدية )مثل أ، ب، ج، د،....( لترقيم الصفحات التمهيدية في حالة الكتابة  الحروف العربيةتستخدم 
وال يظهر  ،الصفحةسفل في وسط أيمرقتة المقدمة، ويوضع ال، ويبدأ الترقيم باستخدام األرقام من صفحبالعربية

 وصفحات الفواصل بين الفصول. اإلجازة،وصفحة العنوان م على صفحة يرقتال
 

 الغالف -

 (1 صفحة العنوان: )انظر أنموذج رقم -

 كليـة  ،تبـوكجامعــة ، يكتب في أعلى الصفحـة في الجهة اليمنى المملكة العربية السـعودية، وزارة التعلـيم
 ، وفي الجهة اليسرى شعار الجامعة.قسم اإلدارة والتخطيط التربوي ، التربية واآلداب

 )شـكل هـرم مقلـوب ويراعـى أن يتوسـط الصـفحة وعلـى  يكتب في وسط الصفحة عنوان البحث )كما ُأِقر
 أسود غامق. (28وبنط )

 وتترك مسافة سطر ونصف يكتب تحت العنوان بخط أصغر: 
فـي  م اإلدارة والتخطيط التربوي كمتطلب تكميلي للحصول على درجـة الماجسـتيرإلى قسرسالة مقدمة 

 تربوي التخطيط الدارة و اإلتخصص  التربية

 .)اسم الطالب أو الطالبة )كما هو مسجل رسميًا في الجامعة 
 .رقم الطالب/ الطالبة الجامعي 
 إن –ة وكــذا المشــرف المســاعد اســم المشــرف يليــه مســماه العلمــي، ثــم الكليــة التــي يعمــل بهــا، ثــم الجامعــ

 يكون المشرف األساسي في الجهة اليمنى والمشرف المساعد في الجهة اليسرى. بحيث-وجد
  .ن بالتاريخ الهجري والميالدي  العام الجامعي، وُيدوَّ
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 صفحة اإلجازة -           

جازتها مع توقيع لجنة المناقشة والحكم ورئيس القسم على الرسالة وتاريخ  تلحق بالرسالة بعد مناقشتها وا 
وتوزع على باقي نسخ الرسالة(، كما  ً ملونا)يتم التوقيع على نموذج واحد بعد المناقشة ويتم تصويره  المناقشة

 (2 انظر أنموذج رقم)الداخلية يراعى أن تكون صفحة اإلجازة على اليمين في مقابل صفحة العنوان 

 تقدير:الشكر و الصفحة 

التـــي أســـهمت فـــي تـــذليل صـــعوبات البحـــث، وقـــدَّمت واألشـــخاص لمؤسســـات لتقـــدير يعـــرض فيهـــا الشـــكر وال
م البحـــث واإللمـــام بجوانبـــه. علـــى أن يكـــون مختصـــرًا  التســهيالت الممكنـــة، فكـــان لـــذلك فضـــل كبيـــر فـــي تقــدب

 المبالغة.صادقًا بعيدًا عن 

 المستخلص:

   في سطر جديـد، وُيكتـب فـي ُتكتب كلمة مستخلص وحدها في وسط الصفحة، وتبدأ كتابة المستخلص
)ال يزيـد عـن صـفحة واحـدة(. ويجـب عربـي وانجليـزي  12بحجـم خـط ( كلمة كحٍد أقصى 250حدود )

 أعلى المستخلص.والجامعة والقسم العلمي أن ُيكتب عنوان الرسالة واسم الباحث 
 دوات، يجـــب أن يكـــون مســـتخلص البحـــث وافيـــًا يشـــمل أهـــداف البحـــث، ومجتمـــع الدراســـة، والعينـــة، واأل

 وطرق تحليل البيانات، وتلخيصًا ألهم النتائج والتوصيات الرئيسة.
  يــةحايشــمل المســتخلص الكلمـــات والمفت ( فــي البحـــثKey words وأن يتصــف بالدقـــة فــي تنظـــيم )

 مل الملخص على مراجع أو أشكال أو جداول.توعرض األفكار، ويجب أالَّ يش
 قائمة المحتويات -          

 ن تحـــت هـــذا العنـــوان تكـــون بحســـب التقســـيم األســـاس للموضـــوع: مـــن فصـــول التفاصـــيل التـــي  ُتـــدوَّ
 ، وعناوين رئيسة، وفرعية.ومباحث

   ـــاوين التقســـيمات األساســـية بخـــط عـــريض واضـــح، وتكـــون التقســـيمات األخـــرى الثانويـــة ـــدون عن ت
ائمـة المحتويـات من عناوين التقسـيمات األساسـية. والبـد مـن مطابقـة العنـاوين بق لبخط أق هاالمتفرعة عن

ن بــــداخل الرســــالة، دون زيــــا وُتوضــــع أرقــــام دة أو نقــــص أو أي نــــوع مــــن االخــــتالف، مــــع مــــا هــــو ُمــــدوَّ
 الصفحات المقابلة لكل عنوان.
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 واألشكال قائمة الجداول -          

 .حسب ترتيبها في الرسالةتكتب الجداول واألشكال بخط واضح وترقم بالتسلسل 

 مالحققائمة ال -          

الوثائق التاريخية، ، تشتمل المالحق على كل ماال يحتمله متن الرسالة مثل أدوات الرسالة في صورتها النهائية
 و ذلك مع مراعاة االقتصار على الضروري من المالحق.حونالخطابات الرسمية أسماء محكمي الرسالة، 

 صياغة الرسالة وكتابتها  -القسم الثاني

 الجوانب الفنية  -أ 

 المسافة بين السطور( -شكل الصفحة)الهوامش   -        

  ُاألكثر شـهرة فـي الجامعـة عنـد )اإلصدار األحدث( الووردبرنامج و الحاسب اآللي،  علىالرسالة  كتبت ،
 .أحدث إصدار طباعة الرسالة. حاليًا )وورد(

  ( ُتطبع الرسالة على ورق أبيض مقاسA4.) 
  .ُتطبع على وجه واحد فقط 
   في باقي االتجاهاتسم( 2,5بمقدار ) هامش، و سم(3,5إلى يمين الصفحة حاشية بمقدار ) ُيترك. 
   :ُيغفل تدوين األرقام رسمًا، ولكن ُيعد ضمن تسلسل الصفحات في الحاالت التالية 

 الرسالة.صفحة عنوان   -
 إذا توسط الصفحة عنوان رئيسي.  -
 و اآلتي:تراعى المسافات في الكتابة باللغة العربية على النح -

  كتابـــة ُصـــلب البحـــث والحواشـــي، وكـــذا  فـــي-األحـــوالفـــي عمـــوم -تســـتعمل مســـافة واحـــدة عاديـــة
 بالنسبة للمستخلص.

 .تستعمل مسافة واحدة عادية في المقتبسات، وكذا ما بينها وبين الحاشية 
 قبله. الذي تستعمل المراجع مسافة واحدة عادية، وكذا بالنسبة ِلَما بين المرجع والمرجع 
 تخدم البنط األسود في جميع العناوين الرئيسة والفرعية.يس 
 ( إلـى 6أسود، وبينـه وبـين بدايـة الـنص مسـافة تتـراوح مـا بـين ) (20)بخط  مبحثيكتب عنوان ال

 ( نقطة )بحسب حجم الخط(.12)
 ( نقاط.6يكون بينه وبين النص مسافة )( و 16بخط ) العنوان الفرعي 
 لـك بحسـب مسـتوياتها ويراعـى، أيضـًا، االطفـراد فـي التنسـيق، يراعى التدرج فـي حجـم العنـاوين، وذ
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 بحيث تكون عناوين الفصول على مستوى واحد، والمباحث على مستوى آخر واحد، وهكذا.
 .يلتزم بوضع عالمات الترقيم حسب استخداماتها اللغوية 

 

 وحجم الخطنوع  -        

 اإلنجليزية يكون باللغة  وتكتب المصطلحات    simplified Arabic بخطالعلمية باللغة العربية  تكتب الرسالة
 (14)وحجم      Times new romans الخطنوع 

 عدد األسطر -       

 ( سطرًا ما عدا الهوامش.27في الصفحة الواحدة عن ) سطرال يزيد عدد األ

 

 إجراءات كتابة الرسالة )األسلوب( -ب

، الموضــوعية عــد اللغــة العربيــة وأصــول الكتابــة العلميــةيجــب علــى الباحــث أن يلتــزم فــي كتابــة الرســالة بقوا 
والمطبعيـة قبـل تقـديمها للمناقشـة، وأن يتجنـب اسـتخدام واإلمالئيـة وعليه التأكـد مـن خلوهـا مـن األخطـاء اللغويـة 

قصـيرة هادفـة توضـح المعنـى بدقـة ويتجنـب  ويسـتخدم بقـدر اإلمكـان جمـالً ، اللغة اإلنشائية والمحسـنات البديعيـة
 أرى -كمــا يتعــين علــى الباحــث تجنــب اســتخدام ضــمير المــتكلم رات الفضفاضــة التــي لهــا أكثــر مــن معنــى العبــا

 .آخره إلى- قمتو 

 

 في األسلوب العلمي اآلتي: كما يشترط

  وهلة.الوضوح والسهولة، بحيث ُيفهم ألول 
 .)البعد عن غريب اللفظ والزخرفة )أي المحسنات البديعية 
 يد.االعتماد على المنطق السد 
 .التأكيد على األفكار التي يريد الباحث أن يبرزها 
 .التسلسل المنطقيف للموضوع وتفريعاته 
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كما يجب تحرفي الدقة في استعمال األزمنة )يغلب استخدام المستقبل في مشروع البحث، وفي التقرير النهائي 
 .يمكن استخدام صيغة الحاضر، والماضي...( 

 اآلتي:يجب أن يراعى 

( مئتين وخمسين صفحة 250يكون الحد األعلى لعدد صفحات الرسالة/األطروحة )تراعى اآلتي:  وينبغي أن
االختصار والتركيز على النوعية،  ى)باستثناء المالحق( على أن يتالفى الطالب اإلسهاب والحشو والتكرار ويراع

 وتطبع باستخدام تقنية عالية الجودة.
إدارة الجودة  ة كاملة ويوضع االختصار بين قوسين، فمثاًل إذا وردتتكتب االختصارات عند ورودها ألول مرف  -

(، ثم يستخدم االختصار فقط في TQM) كالتالي:فيكتب اختصارها    Total Quality Managementالشاملة
 المرات الالحقة دون وضعه بين قوسين.

ويمكن أن  .سط الصفحة أو آخرهافي و بها  البدءعناوين فصول الرسالة في صفحات جديدة، وال يجوز  تكتب-
 تكتب العناوين في صفحة منفصلة.

أما المسافة بين ، تكون المسافة عند كتابة العناوين الرئيسة وعناوين الجداول والرسومات والمراجع مسافة واحدة -
 المرجع والذي يليه فتكون مسافتين. 

الحالتين  في أسفله، ويجب أن يكون العنوان في يكتب عنوان الجدول في األعلى، ويكتب عنوان الشكل أو الرسم -
 .معبرًا عن محتواه

 

 ( APAالتوثيق واالقتباس )يراعى فيه الجمع بين النسخة الخامسة والسادسة من  : لثالقسم الثا

 Documentationتوثيق البحث: 
 : ملحوظات عامة

ادر الثانويـة إال عنـد تعـذفر يجب على الباحث الرجوع إلى المصادر األساسـية، وعـدم الرجـوع إلـى المصـ -1
 الرجوع إلى المصدر األصل. 

 التوثيق لمجموعة النقاط المأخوذة من مرجع أو مراجع يكون قبل سردها. -2
االقتباس من المصادر الثانوية )مرجع َأخذًا ِمن مرجع( وذلك عند الضرورة القصوى، يكون التوثيق في  عند-3

ـــا فـــي قائمـــة المراجـــع فُيثبـــت ذكـــره فـــي الجـــدول التـــالي كمـــا ســـيأتيالمـــتن للمصـــدر األصـــل والثـــانوي ) (، أمف
 المصدر الثانوي فقط. 

 الرجوع إلى المقابالت الشخصية واإلذاعية والمرئية، ُيوثفق المصدر )سيأتي تفصيله(. عند-4
 ىعـعن غيره ِمن المصـادر، ويرا  ينقلهيخلط كالمه بما  أن العلى الباحث في حالة االقتباس المباشر  يجب-5
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 هذا في طريقة التوثيق بحيث يتبين بداية النقل ونهايته.
 التوثيق المختصر المباشر:

 يتبنى القسم نظام التوثيق المختصر المباشر باللقب مع تاريخ النشر ورقم الصفحة. 
 والجدول اآلتي يبين طريقة التوثيق باللقب مع تاريخ النشر.

 

 الطريقـة الحالـة
ـال   المـث

 ة()باللغة العربي
 المثال )باللغة االنجليزية(

عندما يكون 

االقتباس بالنص من 

 :مرجع

مل يذكر االسم يف  *

 البداية.

ُيوث َّق املرجع مع أرقام الصفحات يف 

 نهاية االقتباس.

يكتب بني قوسني) لقب املؤلِّف ثم فاصلة 

ثم سنة النشر ثم نقطتني ثم رقم الصفحة أو 

 صفحات االقتباس(

ريق بني وأضاف: " جيب التف

اإلدارة الرتبوية واإلدارة 

 (.2001: 28التعليمية" )مرسي،
He stated, “the most 

efficient ……” 

(Sadler, 2014: 40) 

* عندما يكون 

من  االقتباس بالنص

االسم مرجع ذكر فيه 

 يف البداية.

ُيوثَّق املرجع بكتابة لقب املؤلف 

والتاريخ يف البداية ورقم الصفحات يف 

 النهاية.

(: 2004يشري  رمسي )

 (.                                                 28"............")ص
Bellingham (2003) 

confirmed that: 

“……….” (p.4) 

 40*  عند اقتباس 

 كلمة أو أكثر.

يبدأ النص يف سطر جديد وينقص يف 

 مسافات إىل الداخل 5احملاذاة مبقدار 

 .من اجلهتني

( ما 2006احلي  )وجد عبد 

 يأتي: 

 (. 90"..............." )ص      

Brown (2008) showed 

the following: 

“……”(p.120). 

عندما يكون االقتباس 

باملعنى، أي يكون 

بأسلوب الباحث مع 

 إعادة الصياغة.

وفيه ُيشار إىل املرجع الذي مت 

االقتباس منه مع اإلشارة إىل صفحة أو 

ال إذا كان صفحات االقتباس، إ

استشهاد بنتائج الدراسات السابقة فال 

 ضرورة لذكر رقم الصفحة.

 (.134:  2001)فهمي،  

 

ويؤكد على ذلك كل من 

، (2013)نصر،

 (،..............2014)حممود،

 

(Buller, 2011: 6) 

 

عند ذكر اسم املرجع 

املقتبس منه يف بداية 

النص، أو كجزء من 

 سياق النص.

ف ثم التاريخ، ثم رقم ُيذكر لقب املؤلِّ

 ة بني قوسني.حالصف

ومييل إىل هذا الرأي الشهري 

(1435 :35.) 
Similarly, Collins, 

(2009: 49) indicated 

that,……….. 

عند ذكر املؤلِّف نفسه 

حبيث ، الِفقرة نفسهايف 

َلْبس بينه وبني  ال حيدث

ُيذكر لقب املؤلِّف دون ذكر التاريخ، 

 ة.حالصف ثم رقم

( 1436ولقد وجد الغامدي )

أنَّ أفضل الطرق املستخدمة 

كانت...، كما أشار 

On the other hand, 

Flynn (2008) sated 

that, the best 

Managerial Style 
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 is……  Also, Flynn ص  .الغامدي إىل أنَّ... مؤلِّف آخر.

indicated 

that…….… p 

إذا كان النص الذي 

يتم منه التوثيق له 

 .مؤلِّفان

ُيذكر لقب كل منهما، ثم باقي 

 عناصر التوثيق.

 (                         25: 2011)حافظ وأمحد،
(Mcshane, and 

Glinow, 2008) 

إذا كان النص الذي 

يتم منه التوثيق ألكثر 

 من مؤلفني.

ُيذكر لقب املؤلِّف األول متبوعا بكلمة 

يف حالة املراجع باللغة العربية أو   وآخرون

حالة املراجع باللغة  يف .et. al كلمة

 االجنليزية.

 (20: 2001،وآخرون)املغربي 

(Bradburnet. al., 

2004). 

عند االقتباس من 

أكثر من مرجع ملؤلِّف 

 واحد يف نفس العام.

ُيعطي أحد املرِجع ني احلرف )أ( 

واملرجع الثاني احلرف )ب( واملرجع 

 الثالث احلرف )ج( وهكذا...... 

 أ، ب، ج(. 1997)مرسي، 
(Richards, 2003 a, b & 

c). 

عند االقتباس من 

جمموعة أعمال ألكثر 

 من مؤلِّف.

ُيكتب لقب املؤلِّف األول يف كل حالة 

متبوع بالتاريخ، ثم بفاصلة منقوطة، 

ثم بأمساء الباقني معطوفًة حبرف الواو 

باللغة العربية، وبدونها باإلجنليزية، 

)وال ي صحَّ  ثم يقال: وآخرون. ثالثةإىل 

تْرك واو العطف يف العربية تقليدًا 

لإلجنليزية، على ما شاع عند 

 بعضهم(.

؛ وأمحد، 1999)فهمي، 

؛ 2003؛ وحممود، 1999

 ;Robertson, 2001) (.2004واألمحدي، 

Rowe, 2011; David, 

2004; Singe, 2008. 

et. al.) 

عند االقتباس من 

املرجع الثانوي )مرجع 

 خر(مأخوذ من مرجع آ

ُيقال: وقد أشار أو عرَّف  أو قال...  

إخل: )فالن( ثم لقب املؤلف األصل، ثم 

ُيكتب )بني قوسني( لقب وتاريخ 

وصفحات املصدر الذي ورد فيه النص 

 مسبوقًا حبرف "يف

 

يقول اللحيدان )يف فهمي، 

(: "وميثل التخطيط 2000

الرتبوي أحد جماالت 

 (.31التخطيط..."، )ص 
 

ِمن  عند االقتباس

 مرجع بدون تاريخ

  يكتب مكان )التاريخ(: د..ت.
n. d. 

عند االقتباس من 

 مرجع بدون مؤلف...

حيل العمل حمل املؤلف، وُتكمل بقية 

 التفاصيل كما سبق.

دراسة واقع التعليم العالي 

املتوسط يف دول اخلليج 

 . (123: 1408)العربي 
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عند االقتباس من 

أعمال اهليئات 

 والوزارات...

اسم اهليئة أو املؤسسة، )تاريخ النشر(. 

 عنوان العمل، بلد النشر.  

هـ(. 1436جامعة تبوك )

التقرير السنوي جلامعة 

تبوك، للعام اجلامعي 

 هـ.1435/1436

U.K. National 

College for School 

Leadership (2009). 

عند االقتباس من 

 مقابلة إذاعية أو تلفازية

م القناة أو لقب املتحدث، وامسه، اس

اإلذاعة، )التاريخ بني قوسني(، نوع 

 العمل: مقابلة، أو ندوة، أو حوار، أو

 تصريح...إخل.

مقابلة شخصية مع معالي وزير 

التعليم العالي حول ضوابط 

قبول الطلبة باجلامعات 

 (.1434السعودية)العنقري،
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  Tables  الجداول:
نصــوص، تعمــل علــى توضــيح أو تفســير نقطــة مــن نقـــاط الجــدول وســيلة إيضـــاح باألرقــام، وأحيانــًا بال

 ، ويلتزم الطالب فيها بما يلي:البحث، أو تبرز فكرة مهمة يجعلها مركزة وقوية ومدعمة باألرقام
 سلساًل على مستوى متن الرسالة من بدايتها حتى نهايتها.تيكون ترقيم الجداول م -1
الجـــدول: ُيكتـــب عنـــوان ( منتصـــف الســـطر أعلـــى Table Numberيكتــب رقـــم كـــل جـــدول ) -2

 ( في نفس السطر.Table Headingالجدول )
ُتكتـــب تـــذييالت الجـــداول تحتهـــا مباشـــرة، تحـــت العمـــود األول، وُيشـــار إليهـــا فـــي مـــتن الجـــدول  -3

 ( ُعلوية.Asterisksبعالمـات نجمية )
 ُتوضع الجداول في مكانها الصحيح من المتن، وقبل الحديث عنها، أو أقرب ما تكـون إليـه إذا -4

 لم تتسع الصفحة.
الجداول الصغيرة ال توضع فـي صـفحات مسـتقلة، إنَّمـا ُتوضـع فـي مكانهـا الصـحيح مـن المـتن أو  -5

 في الصفحة التالية.
، ويكــــون رأس بشـــكل أفقـــيالجـــداول ذات األعمـــدة الكثيـــرة، التـــي تتجـــاوز عـــرض الصـــفحة، ُتطبـــع  -6

 صفحات األخرى.الجدول إلى اليمين، أمَّا ترقيم الصفحة فيكون بنفس مكان ال
إذا كانــت الجــداول كبيــرة بحيــث ال يتحملهــا حيــز الصــفحة، يكــون موقعهــا فــي المالحــق فــي آخــر  -7

 الرسالة.
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   Figures األشكال: 
لمعرفـة محتواهـا ومـا يريـد الباحـث أن يبـرزه مـن  فكريـاً  األشكال هي وسـيلة إيضـاح، ال تسـتغرق مجهـوداً 

 ع: خطية، صور فوتوغرافية، صور ملونة.رأي أو نتيجة أو شرح، وهي على ثالثة أنوا 
  مستوى متن الرسالة. متسلساًل علىُترقَّم جميع األشكال والصور ترقيمًا 
  يكون ( رقم الشكلFigure Number( وعنوانه )Figure Caption.أسفل الشكل ) 
  الشكل مأخوذًا عن مصدر ما، فالبد من إثبات ذلك بجوار العنوان. كانإذا 
  مثـل الخـرائط والرسـوم التـي تمـح مسـاحة صـفحتين، ُتوضـع فـي مكانهـا مـن الــنص األشـكال الكبيـرة

 أثناء التجليد، وُتطبَّق وتدخل في الترقيم العام.

 Bibliographyقائمة المراجع: 
 المراجع كمصدر وليس مرجع. قائمة في حالة االستشهاد بآيات قرآنية فيكتب القرآن الكريم قبل 
 ن: يتم وضع قوائم مستقلة لكل م 

 المراجع العربية. .1
 المراجع األجنبية. .2

  يتم ترتيب المراجع أبجديًا بلقب العائلة(surname) :متبوعًا باسم المؤلف األول، فمثاًل 
   محمد سيف الدين فهمي تكون على النحو التالي: فهمي، محمد سيف الدين.    

 Paulsen, Kenneth Jتصبح: .Kenneth Paulsen  J وكذلك: في  
 

 رتيب المراجع أبجديًا بالعنوان )عنوان المقالة في حالة غياب المؤلِفف(، وذلك في حال المقاالت يتم ت
 الواردة من الوكاالت، أو المؤسسات، أو المعاهد، وغيرها.

 .في حال وجود مرجعين لنفس المؤلِفف )أي نفس االسم(، ينظر إلى التاريخ فيكتب األقدم فاألحدث 
  ِمؤلِفَفين، ُيكتب المرجع  (2فهما األول واحد، ولكن المرجع الثاني به عدد )في حال وجود مرجعين مؤلف

 ذو المؤلِفف الواحد أواًل، يليه المرجع ذو المؤلِفَفين، حتى لو كان المرجع ذو المؤلِفف الواحد هو األحدث.
 كذلك: (:1413عد، عبدهللا أحمد )، علي أحمد؛ ومستسبق: الزهراني( 1424الزهراني، علي أحمد )

Raymond, Noe (2013)      :تسبق  Raymond, Noe (2005) 
 .ُتترك مسافة واحدة خالل المرجع الواحد، كما ُتترك مسافة ونصف بين كل مرجع وآخر 
  ًللعربية واألجنبية. موحداً  ُترقَّم المراجع ترقيما 
 جهة اليسرى.، بينما المراجع األجنبية ُتكتب من الىالمراجع العربية ُتكتب من الجهة اليمن 
  عند الزيادة عن ذلك تستعمل كين فيه إذا كانوا ثالثة فأقل، و ُتذكر جميع أسماء مؤلِففي المرجع المشتر

 كلمة للمراجع األجنبية. (,et al)كلمة )وآخرون( للمراجع العربية، أو 
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  في ترتيب ال ُتعد )أل التعريف( أو )أبو( أو )ابن( الواردة في بداية بعض أسماء المؤلِففين داخلة
 المراجع العربية. 

  توضع فاصلة )،( بعد لقب المؤلِفف األول، ثم ُيكتب االسم األول فالثاني، ثم ُتوضع فاصلة منقوطة
مقلوبة )؛ ( متبوعة بحرف العطف )الواو( بين أسماء المؤلِففين في المراجع العربية. أمَّا بالنسبة للمراجع 

(، ثم ُيكتب االسم األول فالثاني فالثالث إن وجد، ,ف األول )األجنبية، فتوضع فاصلة بعد لقب المؤلفِ 
 بين أسماء المؤلِففين في المراجع األجنبية.  (;)ويتبع بوضع فاصلة منقوطة معدولة 

  ًُيكتـب الحـرف األول مـن عنـوان المقالـة كبيـراCapital  ـا بـاقي الكلمـات فُتكتـب  فـي المراجـع األجنبيـة، أمَّ
 سماء  تبدأ بحرف كبير. ما عدا األ-بأحرف صغيرة 

 
 كتابة المراجع في قائمة المراجع: الجدول اآلتي يتضمن نماذج للطرق المستخدمة فيو    

 

 

 

 النظام واألمثلة الحالة مكان المرجع

 الدوريات
Periodicals 

 
 المؤل ِّف منفرد

ورية عنوان المقالة، اسم الد .لقب المؤل ِّف، االسم األول فالثاني )السنة(
 الصفحات. غامق(. المجلد. العدد .)بخط 

 
 في اإلداري القرار اتخاذ عملية (. واقع1994عبدالواحد) دالل، هدهود
: ص 41.ع11.م  التربوية المجلةالكويت .  بدولة العام التعليم مدارس
 .366-335ص 

Pashiardis, Petros (2004). Democracy and leadership in 

the educational system of Cyprus. Journal of 

Educational Administration. Vol. 42. No. 6, pp. 656-

668 

 
 

عدد المؤل ِّفين    
 اثنان

متبوعاً بحرف )و(، ثُم يُكتب  -كما سبق ذكره -يُكتب اسم المؤل ِّف األول
 اسم المؤل ِّف الثاني بنفس الكيفية:

 الجودة مفهوم (. تطبيق1998حلمي، فؤاد أحمد؛ وشرف الدين، نشأت فضل )
-3ص ص  .76. ع  3. مجامعة األزهر مجلة كلية التربيةالثانوي.   بالتعليم الشاملة

35. 

Pisapia, John R. and Ying, Lin (2011). Values and 

Actions: An Exploratory Study of School Principals 

in the Mainland of China. Front. Educ. China. Vol. 

6. No. 3. pp 361-387. 

 
 
 
 
 

عدد المؤل ِّفين ثالثة 
 فأكثر

 
 
 

يتم وضع فاصلة منقوطة مقلوبة )؛ ( بين أسماء المؤلفين في المراجع 
ا بالنسبة للمراجع  العربية، معطوفةً األسماء على بعضها بحرف الواو. أمَّ

بين أسماء المؤلفين. االسم  (;)األجنبية فيتم وضع فاصلة منقوطة معدولة

 ( أو االختصار )&(.andتسبقه كلمة )األخير 

مؤل ِّفين كحٍد أقصى ثم يُكتب "وآخرون"، بعد ذلك في  3يُكتفي بعدد 
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 في المراجع األجنبية:  ,.et. alأوالمراجع العربية، 

 
دمعة، مجيد إبراهيم؛ والسيد، حميدة أحمد؛ وعزت، أحمد عبد الكريم 

العلوم  مجلةقطر .  ةدول في التعليمية اإلدارة لواقع (. دراساته1414)
 .42-31ص ص  . 1. ع  8. م التربوية جامعة الملك عبد العزيز

Thody, Angela; Papanaoum, Zoi; and Johansson, 

Olf,et. al.(2007).School principal preparation in 

Europe. International Journal of Educational 

Management. No. 21. Vol. 1. pp. 37-53 
 

 
 الكتب

Books 

 
عندما يكون 

 المؤلف منفرداً 

لقب المؤل ِّف، االسم األول فالثاني )السنة(. عنوان الكتاب)بخط غامق(.  
 الناشر. .)الطبعة(. مكان النشر

 
. القاهرة 3. طالحديثة المدرسية اإلدارة(.  2001منير ) محمد، مرسي

 الكتب. عالم.

Tyson, Shaun (2006). Essentials of Human 

Resource Management. 5th ed.  Oxford. Elsevier 

publishers. 

 
عندما يكون عدد 

 المؤل ِّفين اثنين

متبوعاً بحرف )و( ثم يكتب اسم  -كما سبق ذكره -يكتب اسم المؤل ِّف األول
 المؤل ِّف الثاني بنفس الكيفية:

 
 رةاإلدا(. 2002محمد) بيومي، عبدالعزيز؛ وضحاوي عرفات، سليمان

 المصرية. األنجلو مكتبة .. القاهرة2. طالحديثة التربوية

Rowe, W. and Guerrero, Laura (2011). 

Cases in leadership. 2nd ed. Los Angeles: 

SAGE Publications, Inc. 

عدد المؤل ِّفين ثالثة 
 فأكثر

يفصل بين كل مؤلف وآخر فصلة منقوطة مقلوبة)؛ ( وبحرف العطف 
بالنسبة للعربية، أما األجنبية ففاصلة منقوطة بدون حرف العطف،  )الواو(

 :andوقبل المؤل ِّف األخير يكتب حرف 
 

السراني، عبد العزيز بن قبالن؛ والترك، إدريس بن منير؛ والحسيني، 
  .. المدينة المنورة2. طواإلدارة  التنظيم نظريات(. 2002محمد محمد )

 مكتبة دار اإليمان.

Segil, Larraine; Goldsmith, Marshall and Belasco, 

James (2003). Partnering: the new face of 

leadership. New York, American Management 

Association.  

 
المرجع فصٌل من 

 كتاب

مؤلف الفصل )السنة(. عنوان الفصل. في: اسم مؤلفي الكتاب )تكتب كما 
 ت(. مكان النشر: الناشر.هي(. عنوان الكتاب. )رقم الصفحا

 
(. اإلدارة اإللكترونية. في: محمود السمرة وأمين 2002عباس، إحسان )
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(. 79-71.  )ص ص:االتجاهات الحديثة في اإلدارةدياب وعزت محمود. 
 الكويت: دار مسرة.

Chapman, Judith (2013). Policies and strategies 

Across OECD Countries. In Colbert, D.; Cooper, 

C. and Coronas, T. (eds.). Leadership and 

Management in the 21st century – a new 

approach. pp. 512-550. Oxford: Oxford University 

Press. 

إذا لم يذكر اسم 
المؤل ِّف ولكن كان 
هناك معدان أو 

محرران أو 
 مترجمان

االسم الثاني له فالثالث،  يكتب لقب )المعد أو المحرر أو المترجم(، ثم
 . مكان النشر: دار النشر.( عنوان الكتاب )بالخط الغامق()السنة

 أساسيات(. 1998عبد العزيز، مصطفى؛ وغانم، شفيع سالم )مترجمان()
 . القاهرة: دار المعرفة للنشر.المدرسية اإلدارة في

 
إذا كان الكتاب 

 بدون مؤلف

 .النشر دار: النشر بعة( )السنة( .مكان)الط(. الغامق بالخط) الكتاب عنوان
 

 (. القاهرة: دار المعرفة.1998()2)طالمدرسية  اإلدارة في أساسيات

Merriam-Websters collegiate dictionary. 12thed 

(2001).Springfield, MA: Merriam- Webster. 

 Proceedingsوقائع المؤتمرات 

 Abstractsأو ملخصات أوراق المؤتمر

رقم المجلد أو العدد،  اسم المؤتمر )غامق(.لمؤل ِّف، )السنة(. العنوان. ا
 مكان وتاريخ انعقاد المؤتمر: الصفحات.

 
عمار، مختار صالح؛ وصدقي، نجوى محمود؛ والقلليني، نهلة محمود، 

(2002  .)
إدارةالجودةالشاملةمدخللفاعليةإدارةالتغييرالتربويعلىالمستوىالمدرسيبجمهور

 للتربية المصرية للجمعية الثالث السنوي المؤتمر ة.يمصرالعربي
 .63-54يناير: ص.ص.  14-13القاهرة في .المقارنة

Kandasamy, M. (2013). School principals: core 

actors in educational improvement. Proceedings Of 

The Second International Conference On 

Educational Management: School principals' role 

in a changing world. Stratford, 29th Sept.-1st Oct. 

2012. Vol. 2.  pp. 89-114.. 

 الرسائل العلمية غير المنشورة

Unpublished 
Dissertations/ Theses 

المؤل ِّف، )السنة(. عنوان الرسالة. رسالة ماجستير أو دكتوراه غير 
 الجامعة. مكان الجامعة. واسم الكلية. اسم  (.الغامق بالخط)منشورة

 
 إدارة مشكالت لبعض ميدانية (. دراسة1996أحمد ) على، البارق

غير رسالة ماجستير قطر.  دولة في العامة الثانوية المدرسة
  شمس. القاهرة. كلية التربية . . جامعة عينمنشورة

Orr, Leonard (2009). What Indiana School Board 

Members Look for When Hiring a Superintendent, 
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Unpublished Doctoral Dissertation. Indiana State 

University. USA. 

االقتباس من مرجع ليس عربياً وال 
 ً  إنجليزيا

يكتب المرجع باللغة االنجليزية حسب القواعد السابقة، ويشار في 
 :قوسين المصدر بين لغة النهاية إلى

Hishutu (2009). Japanese System of education. 

Osaka: Otsu Press (In Japanese). 

 االقتباس من مرجع مترجم 
 أو محقق

معلومات المؤلف )كما سبق( متبوعاً بـ)ترجمة أو تحقيق( معلومات 
  :  المترجم كما سبق للُمَؤل ِّفِّ

 
 نظم تطوير (. 1999وآخرون( ) عدنان؛، دهورتي، جيفر )ترجمة األحمد

 .والنشر والترجمة للتعريب العربي المركز .. دمشقالتربية في ةالجود

 منشورات الهيئات والمؤسسات
Institution Publications 

 اسم المؤسسة ) االختصار إن وجد( )السنة(. اسم المقالة. مكان المؤسسة:
 

 في الشاملة الجودة إدارة تطبيق معوقات(.  1995اإلدارية) التنمية معهد
 .دبي. الشاملة الجودة إدارة برنامج-كوميالح القطاع

Ottawa-Carleton District School Board (2012). 

Elementary and Secondary Vice-Principal 

Selection Process on 2012-2013. Agenda to 

Elementary & Secondary Academic Staff 

External Applicants. Ottawa. Canadian Press. 

 رير بحثية وتقنيةتقا

Technical and Research 
Reports 

اسم التقرير )السنة(. عنوان الهيئة. مكان الهيئة التي أصدرت المقالة: 
 الناشر.

(. األمانة العامة لجامعة الدول 1994) التقرير االقتصادي العربي الموحد
 الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي. .العربية

U.S. National Report. (1992). Council on 
Environmental Quality. Prepared for the U.N. 
Conference on Environmental & Development 
Exhibit 6th. P 333. 

 دوائر المعارف والمعاجم
Encyclopedias and Dictionaries 

الطبع: (. )الطبعة والمجلد (. مكان غامق) العنواناسم المؤل ِّف )السنة(، 
 الناشر.

 
.  2. )طمعجم مصطلحات العلوم اإلدارية( 1994بدوي، أحمد زكي )

 دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر والتوزيع. المجلد األول(. بيروت.

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

 لبحوث المقبولة للنشرا
Papers Accepted for 

Publication 

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

 القرار اتخاذ عملية (. واقع2005قاسم، عبد العزيز عبد هللا، وشهاب، أحمد )
مجلة العلوم  التربوية عربية السعودية. بالمملكة ال العام التعليم مدارس في اإلداري

 )مقبول للنشر(. .بجامعة الملك عبد العزيز
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Sidkey, Nagwa M.; Younis, Nahed M.; Ammar , M.S. 
&Ouda, Sahar E. (2005). Forthcoming and 
characterization of cellulases biosynthesized by 
Penicilliumoxalicum allowed to grow water 
hyacinth as the sole carbon source. Al-Azhar Bull. 
Sci., accepted  for publication. 

 الصحف والمجالت
Newspapers & 

Magazines 

 األخبار
News Items 

 )التاريخ(. مكان الصدور. العدد. اسم الصحيفة
هـ. السنة 1420شوال. 17. 8698(. جدة، ع 1422) جريدة عكاظ

 الثالثون.

TheWashington Post  (1993, July 15). USA. PP. A1. 
A4. 

 غير األخبار
Non-News 

Items 

. مكان الصدور: اسم الصحيفةاسم الكاتب )التاريخ(. عنوان المقالة. 
 العدد.

، محرم(. "أستاذ الجامعة شؤون 1426أبو سليمان، عبد الوهاب إبراهيم )
هـ. السنة 1420ال.شو 17. 8698، جدة. ع جريدة عكاظوشجون". 
 الثالثون.

Schwartz, J , Obesity affects economic, social status. 

1522 17. 1993.July 15.The WashingtonPost: pp. A1, 

A4. 
في حال كون مصدر المعلومات هو األوعية اإللكترونية )اإلنترنت أو األقراص المرنة أو المضغوطة(، تكتب المراجع 

 رسائل،.........(كما يأتي:، دوريات، ) كتبكما سبق ذكره

مقاالت من دوريات مطبوعة أصال 
ومتوافرة على اإلنترنت، أو موجودة على 
اإلنترنت فقط، أو مقاالت إخبارية موجودة 

 على اإلنترنت.
Internet articles based on a 

print source or an Internet-only 
journal or Internet-only 

newsletter. 

يتم التوثيق كما هو متبع، ولكن يوضع بعد التوثيق عبارة: استرجعت 
 متبوعاً بعنوان الموقع اإلليكتروني:  (Retrived) بتاريخ

اسهامات اإلدارة في تطوير (. بعض 2000أحمد، عبد الحميد )
 من موقع 23/6/2003. تم الرجوع اليها بتاريخ المؤسسات

http://islamonline.net 
Eid, E.M. &Langeheine, R. (1999): The measurement of 
consistency. Vol. 4.  PP. 100-116. Retrieved on 
November  19, 2000, from: 
http://www.apa.org/journals/webref.html 

حوظة: ال يصح قطع العنوان لالنتقال إلى سطر جديد إالَّ بعد الخط مل
 المائل)/ ( أو قبل النقطة).(.

http://islamonline.net/
http://www.apa.org/journals/webref.html
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 القسم الرابع :تبويب الرسالة

 

 العام للدراسة األول: اإلطارالفصل 

 مقدمة -
 مشكلة الدراسة وأسئلتها -
 أهداف الدراسة -
 أهمية الدراسة  -
 مصطلحات الدراسة  -
 دراسةحدود ال -

 أدبيات الدراسة  الثاني:الفصل 

 .ويتضمن مباحث الدراسةالنظري اإلطار  :أوالً 

أجنبي وتتضمن صياغة ، يبوالتصنيف عر ، ويكون ترتيبها من األحدث إلى األقدم، الدراسات السابقة ثانيًا:
 الدراسات السابقة ما يلي:

 االسم األخير للباحث)السنة( -
 الهدف من الدراسة  -
 المنهج  -
 لمجتمع والعينةا -
 األداة المستخدمة -
 أبرز النتائج األقرب للدراسة الحالية -
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جراءاتها الثالث: منهجيةالفصل   الدراسة وا 

 ويتضمن:

 المنهج المستخدم مع ذكر مبررات توظيفه في الدراسة -1
 ويتضمن طريقة اختيار العينة ووصف مجتمع الدراسة وعينة الدراسة الدراسة: الدراسة وعينةمجتمع  -2

 بحسب متغيراتها
 أدوات الدراسة وتتضمن: -3
 بناء األداة -
 صدق األداة  -
 ثبات األداة -
 إجراءات تطبيق األداة -

 اإلحصائية المستخدمة في الدراسة وتتضمن: األساليب-4

 تعداد األساليب المستخدمة دون أي تعريفات -

 تحليل النتائج الرابع: عرضالفصل 

 والمقترحات النتائج والتوصيات : ملخصالخامسالفصل 

 النتائج: وتكون النتائج على المحاور أواًل:

 مع تقديم أساليب إجرائية لتنفيذها. نتائج الدراسةالتوصيات: وتكون التوصيات مبنية على  ثانيًا:

 ثالثا: بحوث مقترحة.

 

 القسم اخلامس: طباعة الرسالة وتقدميها
 أوال: طباعة الرسالة:

 صفحة العنوان:
 أعلى الصفحة من الجانب األيمن وتكتب بطول كعب الرسالة:بلتالية على صفحة العنوان تكتب التفاصيل ا

 اإلدارة والتخطيط التربوي  قسم-واآلدابالتربية  كلية-المملكة العربية السعودية، وزارة التعليم، جامعة تبوك 



20 
 

 (.امجلس عمادة الدراسات العلي اره منقر تم إالذي )نفس العنوان عنوان الرسالة  -
في التربية تخصص اإلدارة  ماجستيرالحصول على درجة ال تكميلي متطلبقدمت هذه الرسالة كنوع الدرجة:  -

 والتخطيط التربوي 
 اسم الطالب رباعياً -
 الرقم الجامعي-
 والكلية والجامعة اسم المشرف ودرجته العلمية -
 ة(وميالدي ةهجري)سنة التقديم  -

 : جتليد الرسائل
 .وذلك في الصورة النهائية بعد المناقشة خضراأللون بالمجلدة (الماجستير)تقدم الرسائل 

 :الشطب والتعديل
 الرسالة. داخل ال يقبل الشطب أو التعديل بخط اليد على أي كلمة من

 املطلوب تقدميها:النسخ 
 الستكمال منح الدرجة العلمية يقدم الطالب ما يلي:

( نسخة لعمادة الدراسات 1( نسخة للكلية، وعدد )2، وعدد )CD+( نسخة من الرسالة للقسم2عدد ) يقدم   
، ونسخة واحدة لمكتبة الملك فهد، وعدد من النسخ للجنة CD( نسخة للمكتبة المركزية + 2العليا، وعدد )

 نسخة من الرسالة. 12بحيث يكون العدد اإلجمالي للرسائل المسلمة للجامعة  .اإلشراف والمناقشة وفق عددهم
 وفق الشروط التالية: ( يحتوي كل منهما على نسخة من الرسالةCDن صلبين )قرصي -
 .على نظام الويندوز وال يقبل نظام غيرهتكون الكتابة ن أ -
، كذلك يتم تحويل الملفات وال يقبل الكتابة ببرنامج آخرWord أن تكون الرسالة مكتوبة ببرنامج الوورد -

 الطباعة في الرسالة وفي ملف واحد. على أن يكون بنفس ترتيب صفحات PDFببرنامج 
 : النحو التاليفي ملفين على يجب أن يكون ترتيب الرسالة  -

 الملف األول يتضمن:
 المستخلص عربي وانجليزي  -
 المحتويات+ اإلطار العام للدراسة -
 الرسالة كاملةالملف الثاني:  -
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 القسم( )نماذجالقسم السادس النماذج 
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 ( 1نموذج رقم )
 

 لطلبة ماجستري اإلدارة الرتبوية )املشروع البحثي( استمارة استطالع رأي

نأمل منك اختيار ثالثة من أعضاء هيئة التدريس -قدر اإلمكان -املكرمـ/ ــة  طالبــ / ــة ماجستري اإلدارة الرتبوية لالسرتشاد برغبتك 
 لك، وذلك من بني األمساء التالية: أكادمييا   ليكون أحدهم مرشدا   بالقسم )وترتيبهم حسب رغبتك الشخصية(

 د. ضيـــف اهلل غضيان محرون (2 د. حممـــــد عثـــمان الثبيــتي (1

 د. حممــد يوسف مرسي نصر (4 د. ســــعود بن عيـــــــد العنزي (3

 د. حممــــــد مســـــلم حسن (6 د. حممد فتحي عبد الفتاح حسني (5

 د. حممد عبد الوهاب ابراهيم (8 عبد اجملــيدد. اشرف عبد التواب  (7

 د. هدى عبد احلميد شـــبيب (10 د. هالة عبد املنعم أمحد سليمان (9

  د. نـــوف بنت خـــلف احلضرمي (11

 مع أطيب أمنياتنا لك بالتوفيق والنجاح

 االسم:    ........................................................................
 اجلامعي .................................................................الرقم 

 املستوى:   ......................................................................
 
 

 أرغب ان يكون أحد األساتذة التايل أمساؤهم مرشدا  أكادمييا  يل:
1- ............................................................. 

2- ............................................................ 

3- ........................................................... 

 التوقيع                                                 التاريخ                                           
 هـ1436..........................                         ......../......./                                   

 رأي القسم العلمي:

 يتم تعيني سعادة الدكتور/............................................................   مرشدا  أكادمييا  على الطالبـــ/ ـــة

 يعتمد
 رئيس قسم اإلدارة والتخطيط الرتبوي
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 د. حممد بن عثمان الثبيتي

 

 ( 1نموذج رقم )
 لطلبة ماجستري اإلدارة الرتبوية )الرسالة( استمارة استطالع رأي

التدريس بالقسم  منك اختيار ثالثة من أعضاء هيئة نأمل-قدر اإلمكان -ماجستري اإلدارة الرتبوية لالسرتشاد برغبتك املكرمـ/ ــة  طالبــ / ــة 
 )وترتيبهم حسب رغبتك الشخصية( ليكون أحدهم مشرفا  على حبثك التكميلي للحصول على درجة املاجستري، وذلك من بني األمساء التالية:

 د. ضيـــف اهلل غضيان محرون (13 د. حممـــــد عثـــمان الثبيــتي (12
 د. حممــد يوسف مرسي نصر (15 د. ســــعود بن عيـــــــد العنزي (14
 د. حممــــــد مســـــلم حسن (17 د. حممد فتحي عبد الفتاح حسني (16
 د. حممد عبد الوهاب ابراهيم (19 د. اشرف عبد التواب عبد اجملــيد (18
  د. هالة عبد املنعم أمحد سليمان (20

  
 

 مع أطيب أمنياتنا لك بالتوفيق والنجاح
 

 ...................االسم:    .....................................................
 الرقم اجلامعي .................................................................
 املستوى:   ......................................................................

 

 

 أرغب أن يكون أحد األساتذة التايل امساؤهم مشرفا  على حبثي التكميلي:
4- ........................................................... 

5- ............................................................ 

6- ........................................................... 
 

 التاريخ                    التوقيع                                                                        

 هـ1436...............................                         ......../......./                                   

 رأي القسم العلمي:

 لى الطالبـــ/ ـــةيتم تعيني سعادة الدكتور/............................................................  مشرفا  ع

 
 يعتمد

 رئيس قسم اإلدارة والتخطيط الرتبوي
 

 د. حممد بن عثمان الثبيتي
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 التعهد ( 3نموذج رقم )
 

 تعـــــهد

 سلمه اهلل   سعادة رئيس قسم اإلدارة والتخطيط الرتبوي           

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.... وبعد 

حيث أنني تقدمت 

..............................................................................................بموضوع:

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

ن موضوع رسالتي لنيل درجة الماجستير من قسم اإلدارة والتخطيط التربوي وليك

أتعهد بأن موضوع البحث الخاص بي لم يتم  تبوك.التربية واآلداب جامعة كلية  –

وفي حالة ثبوت  خارجها.تسجيله أو مناقشته من قبل في إحدى جامعات المملكة أو 

خالف ذلك، فأنني أتحمل المسؤولية كاملة واتخاذ مجلس القسم ما يراه مناسبا 

 حيال ذلك.

 واهلل يرعاكم.

 ....................................:........اسم الطالب/ه 
 ........................................... الجامعي:الرقم 

 .......................................:.............الجوال:

 ............................................:........االيميل:

 .....................:.....................المرشد العلمي: 

 ..................:.................................التوقيع:

 لجنة الدراسات العليا:رئيس 

 :التاريخ   التوقيع :     االسم :    

 

 رئيس القسم 
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 الثبييتد. حممد بن عثمان 

 

 

 

 

 

 ( )استمارة تسهيل مهمة باحث/ة(4نموذج رقم ) 

 

 

 السجل املدين/ بياانت الباحث/ة /
 التخصص/ إدارة وختطيط تربوي  إلدارة والتخطيط الرتبوي القسم/ ا الكلية/ الرتبية واآلداب 

 املرحلة الدراسية /ماجستري
 جهة العمل / وزارة الرتبية والتعليم 

 0505372227اجلوال/   14 35التاريخ: /    /     توقيع الطالب/ة

 بياانت البحث عنوان البحث:
من إجراء البحث: إهناء درجة علمية       الوفاء مبتطلبات دراسية      غرض آخر  الغرض

 )يذكر(.....................
 أهداف البحث:

 اسم املشرف: 

 املهمة املراد تنفيذها / 
 البياانت املطلوبة: 

 ......................    تصميم البحث:  جتربة      مالحظة             مسح         أخرى:............
 أدوات البحث:  استبانة           اختبار             مقياس       أخرى:......................................

 عينة البحث:     طلبة            معلمون            مديرو مدارس       اإلداريني 

العدد:...................  ، الفئة:..................   ....حجم العينة: الفئة: ..............
 العدد...................

الفئة:.................. العدد:...................  ، الفئة:..................                
 العدد...................             
اجلامعات              -دارس    مكان تطبيق أدوات البحث:          امل

 أخرى:....................................
 يوم 40مدة التطبيق: 

 رئيس القسم: االسم: .............................        التوقيع:.........................................
 التوقيع:.........................................    عميد الكلية: االسم:................................   

 
  

 
  

 
   

  
 

  

 
   

  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  



26 
 

     

 ( إذن طباعة5نموذج رقم )

 الطالبـ  :  الرقم اجلامعي: 

 الكلية:  القسم:  التخصص: 

 .وله للنشر(و ما يثبت قبنسخة من البحث املنشور أ إرفاق لطلبة الدكتوراه جيب)    *دكتوراه  � ماجستري  �املرحلة الدراسية:     

 هـ14/       14الثاين          من العام الدراسي       �األول        �اتريخ االلتحاق ابلدراسات العليا: 
 نعم / مدته: )...........................( �ال        �منح أتجيل قبول:  

 هـ14/       14  الثاين          من العام الدراسي     �األول        �بداية الدراسة: 
   وحدة دراسيةعدد الوحدات املكتسبة:  )              (  املعدل الرتاكمي:                                               

 موضوع الرسالة:
 املشرف:

 سعادة رئيس قسم /                                               سلمه هللا    
 ة هللا وبركاته... وبعدالسالم عليكم ورمح

 بطباعتها.                                                                      حنيطكم علما أبن الطالبـ  املدونة بياانتـ   أعاله قد أنتهـ  من إعداد الرسالة وأرى اإلذن لـ
 التوقيع:                                        االسم:            املشرف على الرسالة:

 سعادة عميد الدراسات العليا                                                      سلمه هللا 
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته... وبعد

ولكم  البحث،من  سلم نسخةآمل من سعادتكم التكرم ابلتوجيه لتزويدان بتقرير عن الطالبـ   ملنح اإلذن ابلطباعة علماً أبنه قد 
 حتيايت.  

 التوقيع:                                                        االسم:  رئيس قسم / 

 سلمه هللا                                                    وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلميسعادة 
 بعدالسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته... و 

 آمل إكمال الالزم وشكرا.           
 التوقيع:                                        االسم:        : عميد الدراسات العليا

شر حبث واحد على األقل ( واليت تنص على :"ضرورة نشر أو قبول ن1( الفقرة )4هـ القرار رقم )29/6/1430يف اجتماعها السابع يوم * بناًء على قرار اهليئة االستشارية 
 لطلبة الدكتوراه، وال يعطى الطالب إذن طباعة إال بعد ذلك". 
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 صفحة العنوان( 6نموذج رقم )

 

 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم    

 جامعة تبوك   

 كلية التربية واآلداب

 والتخطيط التربوي قسم اإلدارة

 

التعليم العام  الصالحيات التي يحتاجها مديرو مدارس
 بمدينة تبوك في ضوء مدخل اإلدارة الذاتية 
 دراسة مقدمة إلى قسم اإلدارة والتخطيط التربوي كمتطلب تكميلي لنيل درجة الماجستير 

 في التربية تخصص اإلدارة والتخطيط التربوي 
 

 :/ةعداد الباحثإ 
............................................. 

 ............()رقم جامعي......
 شراف :إ

 الدكتور     الدكتور
...........................       ................................ 

 أستاذ اإلدارة والتخطيط التربوي المساعد        أستاذ اإلدارة والتخطيط التربوي المشارك
 ...........جامعة - ..........كلية                   جامعة ............ -.......... كلية 

 
 م 2015/  هــ 1436

 



28 
 

 

 اإلجازة( 7نموذج رقم )
 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم       

 كلية التربية واآلداب - جامعة تبوك
 قسم اإلدارة والتخطيط التربوي 

 

 

الكفايات الالزمة لرؤساء األقسام األكاديمية في 
 ارة المعرفةجامعة تبوك لتطبيق عمليات إد

 إعداد الطالب/ة:

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

ه وتمت الموافقة على قبولها للحصول على درجة الماجستير في 143نوقشت هذه الرسالة بتاريخ  / /   
 التربية تخصص اإلدارة والتخطيط التربوي 

 

 أعضاء لجنة المناقشة والحكم على الرسالة

 ..................      مشرفاً ومقرراً          التوقيع/.....................د/.......................

 د/.........................................      مناقشاً خارجياً          التوقيع/.....................

 التوقيع/..................... د/.........................................      مناقشاً داخلياً          

                                              

 رئيس قسم اإلدارة والتخطيط التربوي

 د/ محمد عثمان الثبيتي                                                              
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 م2015هـ / 1436

 الحكم على الرسالة( 8نموذج رقم )
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