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 تقديم

بين يدي أبنائي  "كتابة الرسائل العلمية بجامعة حضرموت"دليل هذا اليسرني أن أضع  

وبناتي طلبة وطالبات الدراسات العليا بجامعة حضرموت ، ليكون لهم مرجعا يساعدهم في إعداد 

هاً لهم في كتابتها على المنهج العلمي المتبع في الجامعات العربية والعالمية.  رسائلهم وموج ِّ

ً طويالً، ُجمعت فيه طروقد استغرق إعداد هذا ال يب البحث العلمي، ق كتابة اسالدليل وقتا

وأحدث األساليب المعاصرة في كتابة وإعداد الرسائل العلمية، و كذلك توثيق المصادر العلمية 

)اإللكتروني، ومراجع اإلنترنت، واألقراص المدمجة، ودوائر المعارف، والمعاجم، وغيرها(، ما 

 ثت للبحث العلمي.البحث العلمي وأصوله، والمستجدات الحديثة التي حد ألساليبجعله جامعاً 

 

كان هذا الدليل هاجساً كبيراً إلدارة الدراسات العليا بشكل خاص ورئاسة الجامعة بشكل لقد و

عام؛ التي سعت لتحقيق الجودة في كافة مجاالت التعليم وتسعى للتميُّز في تخصصاتها ومناهجها 

التي تطرحها األقسام العلمية  التميز في برامج الدراسات العلياها، باإلضافة إلى اتخرجمو

رسائلها العلمية، في موضوعاتها، وطريقة إعدادها، والذي بدوره يسهم في تميز ، بالجامعة

 ونشرها.

 

م خالص الشكر والتقدير للقائمين ع لى أمر الدراسات وال يسعني في هذه المقدمة إال  أن أقد ِّ

عام  ومدير عام البحث العلمي و مديرليا الدراسات الع ممدير عاخص بالذكر أوالعليا بالجامعة، 

لمتابعة مسيرة الدراسات العليا والبحث العلمي،  الدؤوبالقبول والتسجيل والبحث العلمي لسعيهم 

بي نيابة الدراسات العليا والبحث لشكر لمجلس الدراسات العليا ومنتسكما يسرني أن أتقدم بوافر ا

نا وطالباتنا البليكون مرجعا موثوقا لجميع ط في اعداد هذا الدليل و جميع من أسهمالعلمي، 

 .  يسترشدون به عند كتابة رسائل الماجستير و أطروحات الدكتوراه

 
بارك هللا في الجهود وسدَّد الخطى، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله 

 وسلم.  وصحبه

 

 

 د. هادي سالم الصبان    

 رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلميالقائم بأعمال نائب 
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 اإلطار العام أوال :

( مئتين وخمسين صفحة 052) صفحات الرسالة/األطروحةاألعلى لعدد  يكون الحد -1

الطالب اإلسهاب والحشو والتكرار ويراعي  ى)باستثناء المالحق( على أن يتالف

 A4على ورق الجودة عالية باستخدام تقنية  االختصار والتركيز على النوعية، وتطبع

 أبيض.

 

حسب  إلنجليزيةللغة اأم بالعربية للغة اتكتب الرسالة بلغة سليمة سواء أكانت با -0

 ،اإلمالئية والمطبعيةومن األخطاء النحوية  ة المناقشة خاليةلجن. وتسلم إلى التخصص

من األخطاء  خاليةالدراسات العليا نيابة النهائية من الرسالة إلى  وكذلك تسلم النسخة

للكلية المنتسب إليها الطالب او القسم  و على الباحث أيضا تسليم نسخة الشطب أو

 .و نسخة أخرى للمكتبة المركزية بصنعاء  لمكتبة الجامعة العلمي و

 

في هذه و، أو اختصار أو رمزبرقم  يجب أن تبدأ الجملة بكلمة وال يجوز أن تبدأ -3

 .تابةك ت أو الرموزأو االختصاراالحاالت تكتب األرقام 

 

تكتب االختصارات عند ورودها ألول مّرة كاملة ويوضع االختصار بين قوسين،  -4

 Food and Agriculture فمثالً إذا وردت منظمة األغذية والزراعة الدولية

Organization     ( : فيكتب اختصارها كالتاليFAO ثم يستخدم االختصار فقط ،)

بين قوسين، على أن يوضع في مقدمة الرسالة قائمة في المرات الالحقة دون وضعه 

   بالمختصرات الواردة فيها.

 

تبدأ عناوين فصول الرسالة في صفحات جديدة، وال يجوز أن تبدأ في وسط الصفحة  -5

 ويمكن أن تكتب العناوين على صفحة منفصلة. .أو آخرها

الكتابة باللغة العربية، للعناوين الرئيسة عند  16للمتن و 14رقم الحجم الخط يستخدم  -6

يكون  اللغة اإلنجليزيةبعند الكتابة و كما يجوز تصغير حجم الحرف داخل الجدول.

أو أقل لكتابة  10ويكون حجم الحرف  ؛للعناوين الرئيسة 14للمتن و 10 خطحجم ال

 .المعادالت إذا كانت طويلة
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ـالعربية وب ، Times New Romans اللغة اإلنجليزيةب (Font) يكون شكل الحرف -7

 .  Arabic Transparent يستخـدم

عنيد الكتابية أميا ، مسيافتينبمقيدار  اللغية اإلنجليزييةعنيد الكتابية ب تكون المسافة بيين السيطور -8

 مسافة ونصف. العربية فتكونب

تكون المسيافة عنيد كتابية العنياوين الرئيسية وعنياوين الجيداول والرسيومات والمراجيع مسيافة  -9

 .مسافتين المسافة بين المرجع والذي يليه فتكونأما  واحدة

 سم. 0.5أما بقية الهوامش فتكون  ،سم3.5تكون مسافة الهامش من جهة التجليد  -12

ويجيب أن  ،الرسيم فيي أسيفلهالشيكل أو ويكتيب عنيوان  ،يكتب عنوان الجدول فيي األعليى -11 

 .الحالتين معبراً عن محتواه يكون  العنوان في

ويجييب أن تظهيير  ،داخييل الرسييالةلكييل منهييا تييرقم الجييداول والرسييومات بشييكل متسلسييل  -10

وال يجوز وضيعها  ،مباشرةً بعد ذكرها في النتائج والمناقشة والرسومات واألشكالالجداول 

 في نهاية الرسالة.

 .يكتب عنوان الرسالة وعناوين الفصول بخط غامق -13

 

اللغية بتستخدم األرقام الرومانية لترقيم الصفحات التمهيدية عند الكتابة  :ترقيم الصفحات ثانيا : 

( د،.... ،ج، ب)مثيل أ، األبجديية  وتستخدم الحروف العربية ،( ..... i, ii, iiiاإلنجليزية ) مثل 

ويبدأ الترقيم باستخدام األرقيام مين صيفحة   ،لترقيم الصفحات التمهيدية في حالة الكتابة بالعربية

العنيوان وال يظهر الرقم على صيفحة  ،في وسط أعلى الصفحة المقدمة، ويوضع الرقم أو الرمز

 (Landscape) شيكال المطبوعية بشيكل مسييتعرضاألول أو اوفيي حالية الجييد . وصيفحة التوقييع

تصيغير اليجيوز أن يشيمل  العنيد تصيغير الصيفحة و  ،أعلى الجدول أو الشيكليوضع الرقم في 

 .ب أن يكون الجدول على صفحة واحدةويج حجم رقم الصفحة

 

   : الحواشي ثالثا:

 يراه قد لشرح ما ) التذييالت ( تحتية حواش كتابة إلى طالب الدراسات العليا يلجأ ما كثيراً  

 ً  لذكر أو النص أصل موضعها المناسب يكون ال قصيرة مالحظة إلبداء أو النص في غامضا

الحواشي بأنها معلومات يضيفها الطالب في هوامش محددة، وتعرف  بنقطة يختص معين مرجع

الصفحة ، إذا ما أوردها في سياق المتن فإنها تقطع تسلسله المنطقي ، هذه المعلومات قد تكون 

كثيراً في دراسات   استطراداً للموضوع أو تعريفاً بمصادر المعلومات. ويستخدم نظام الحواشي



 مواصفات كتابة الرسائل الجامعية

 

 Page 5 مواصفات كتابة الرسائل الجامعية
 

 مختصرة ، الحواشي تكون أن الطالب يراعي أن جبوي .وبحوث العلوم اإلنسانية واالجتماعية

ً  وعليه ً  الحواشي وتنظم المعروفة ، الشائعة الحقائق ذكر يتجنب أن أيضا  في ورودها حسب رقميا

 الرسالة.  صفحات

 وتقع الحواشي في ثالثة مواضع من الرسالة:ـ
سم يكون  3، ويفصل بينها وبين المتن خط طوله  " تذييلة "في ذيل الصفحة وتسمى  .1

بينه وبين صلب الرسالة مسافة واحدة ، وبينه وبين الحاشية مسافة واحدة أيضًا ، 
 ويفصل بين سطور الحاشية بمسافة واحدة.

 ." حواٍش فصلية "بعد نهاية كل فصل وتسمى في هذه الحالة  .2

 ." حواٍش نهائية "بعد نهاية متن الرسالة ، وتسمى  .3
 ويجب أن ُتستخدم الحواشي في الحاالت اآلتية:ـ

 .ِذكُر المصدر الذي استقى منه الطالب معلومٍة ما 

 .االستطراد في نقاط ال يستوجب األمر توضيحها في متن الرسالة 

  إحالة قارئ الرسالة إلى نقطة أخرى من الرسالة سبق أن تناول الباحث فيه نقطًة ما
 لها المتن بالشرح والتفصيل الحقًا.تفصياًل ، أو إلى نقطة سيتناو 

 .إثبات الحق األدبي لصاحب المعلومة 

 .اإلشارة إلى مصادر أخرى غنية بالمعلومات ، ُينصح القارئ بالرجوع إليها 

 كيفية ترقيم الحواشي:ـ 
 ترقم الحواشي على النحو التالي:ـ

القارئ إلى  يتم وضع رقم الحاشية في المتن بعد المعلومة التي يريد الطالب إحالة .1
 حاشيتها.

إذا استخدم الطالب أسلوب الحواشي الفصلية ، ُفترقم الحواشي في كل فصل مستقاًل ،  .2
 (. 1ويبدأ بالحاشية رقم ) 

 1إذا استخدم الطالب أسلوب التذييلة ، ُفترقم حواشي كل صفحة على حدة ، بدءًا برقم )  .3
 ......... وهكذا.( ،  1( ، ثم تبدأ أرقام حواشي كل صفحة تالية برقم ) 

إذا استخدم الطالب أسلوب الحواشي النهائية ، فيكون الترقيم مسلساًل من بداية الرسالة  .4
 حتى نهايتها ، وتحت عنوان مستقل " الحواشي ".

يجوز في حالة ترقيم الحواشي ترقيمًا مسلساًل من بداية الرسالة حتى نهايتها أن تُثبت  .5
 الحواشي في أذيال الصفحات.
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ُيطابق رقم الحاشية في المتن رقمها حيث وردت أيًَّا كان موقعها ، سواًء في  يجب أن .6
 ذيل الصفحة ، أو في أخر الفصل ، أو في نهاية الرسالة.

 ُتكتب أرقام الحواشي في المتن علوية ) أي أعلى السطر ( ، وبين قوسين. .7

مصدر هذه إذا كانت الحاشية تعريفًا بمصدر معلومة ، وذكر الطالب اسم مؤلف  .8
 المعلومة في متن الرسالة فيكتب رقم الحاشية بعد اسم المؤلف مباشرًة.

 إذا كان الرقم يشير إلى اقتباس فُيكتب الرقم أعلى السطر بين قوسين في نهاية االقتباس. .9

، وتبعد عن هامش  (Simplified Arabic-12 Bold) بخطُتطبع الحواشي  .11
الصفحة بمسافتين ، بدءًا برقم الحاشية بعده قوس ، على أن يبدأ السطر ) السطور ( 

 التالي ) التالية ( من هامش الصفحة مباشرًة.

 تكون المسافة بين سطور الحواشي مسافة واحدة فقط. .11

  
 :تتكون الرسالة مما يليمحتويات الرسالة:  
 

 :الصفحات التمهيدية أوالً:  

 :بحروف كبيرة وتشمل تكتب عناوين الصفحات التمهيدية

 :صفحة العنوان وتحتوي على   - أ

 الدراسات العليا.نيابة من  تعنوان الرسالة كما أقر  -1

Title of Thesis or Dissertation as Approved by Deanship of Postgraduate  Studies 

2-      ً  .في الجامعة( اسم الطالب )كما هو مسجل رسميا

The name of student (as registered in the University) 

 .وجد(اسم المشرف )والمشرف المشارك إن      -3

The name of Supervisor and (Co-Supervisor if applicable) 

 

 :العبارة اآلتيةثم 

 استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير فيهذه الرسالة  قدمت

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

 في هأو قدمت هذه األطروحة استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الدكتورا

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

This Thesis was Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the 
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Master’s Degree in ……… 

This Dissertation was Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for 

the Doctor of Philosophy Degree in …….. 

 
                                    Deanship of Postgraduate Studies                 
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مد  مراعداة أن جميد  األطدر حدول  (23-2النمداذ  مدن )  انظدر : لمزيدد مدن التوحدي مالحظة

 .فقط  النماذ  للتوحي

 (2نموذ  رقم )

 صفحة عنوان الرسالة
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 (3نموذ  رقم )
 

 صفحة عنوان الرسالة

 

 
 
 

فعالية استخدام نحو ححرموت اتجاهات أعحاء الهيئة التدريسية في جامعة 
 لدى طالب الجامعة  االبداعي  في تنمية مهارات التفكيرالتعليم المدمج 

 
 
 إعداد

 جبير صال  بامي 

 
 
 

 المشرف
  القرعان  علي سالم األستاذ الدكتور 

 
 
 
 درجة الماجستير فيالحصول على قدمت هذه الرسالة استكماال لمتطلبات 

 التربية 
 
 
 
 

   الدراسات العليا نيابة
 ححرموتجامعة 

 
 

 2002 ،يونيو 
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 باللغة اإلنجليزية هكذا:  في حالة وجود مشرف مشارك تكتب

 

 (4نموذ  رقم )
 

 صفحة عنوان الرسالة

 
  

 Behavioral Problems among Preschool Children from the Viewpoint of 

kindergarten Teachers in Mukalla 

  
By 

 
Lina Ja'far Abubaker Bonami 

 

 

Supervisor 

 

Prof. Ahmed Mohammed Abedellah Al-Saqaaf 

 

 Co-supervisor  

    Dr. Abdulhakeem Mohammed Hussein Bin Braik  
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the Specialization of Kindergarten 
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Hudhramout University  
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 وفي حالة وجود مشرف مشارك تكتب باللغة العربية هكذا:

 
 (5نموذ  رقم )

 
 صفحة عنوان الرسالة

 
 واالكتئاب لدى عينة من نزالءإيذاء الذات وعالقته باحطراب الشخصية الحدية 

 مراكز اإلصالح والتأهيل
 

 
 إعداد

 يوسف محمد يوسف "مصطفى مسلم"
 
 
 

 المشرف
 األستاذ الدكتور خليل إبراهيم البياتي

 
 
 

 المشرف المشارك
 تيسير إلياس أحمدالدكتور 

 
 
 
 فيالماجستير درجة الحصول على قدمت هذه الرسالة استكماال لمتطلبات 

 علم النفس
 
 

 الدراسات العليا نيابة 
 ححرموت جامعة 

 
 
 
 2002، أغسطس 
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 (6نموذ  رقم )

 
 الدكتوراه )لمشرف واحد( صفحة عنوان أطروحة

 
 

 

 

Confinement of Concrete Filled-Steel  

Tubular Members  
 

 

 

 

 

By 

Obada Salah Marei 

 

 

 

Supervisor 

Dr. Abdelqader Najmi, Prof. 
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August, 2007 
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 (2نموذ  رقم )

 دكتوراه )لمشرفين( صفحة عنوان أطروحة
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 (8نموذ  رقم )
  ة دكتوراه أطروحصفحة عنوان 

 
 
 
 : تجربة برنامج بحثوادي ححرموتالتحوالت االقتصادية واالجتماعية لسكان 

 في وادي ححرموت  وتطوير البادية 
 
 
 إعداد

 علي باحساننجالء 

 
 
 

 المشرف
 باعمر أحمد عمر األستاذ الدكتور 

 
 
 

 في الدكتوراهدرجة الحصول على استكماال لمتطلبات  األطروحةقدمت هذه 
 الجغرافيا

 
 
 
 

 نيابة الدراسات العليا   
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   ABSTRACT                                     ([19(، )18]نموذج رقم )الملخص  -ي

اسيم الباحيث  مّ ثبعنوان األطروحة أو الرسالة، الرسالة  األطروحة أو في تبدأ صفحة الملخص   

وتكيون  ( ABSTRACTثيم كلمية ملخيص ) ،ن وجيدإيليه اسم المشرف والمشيرف المشيارك 

يزيد عدد كلماتيه  جميعاً في وسط الصفحة. وبعد ذلك يبدأ الملخص في بداية سطر جديد، وال

، منهجيييية الدراسيييةوتحدييييد ( كلمييية. ويشيييتمل الملخيييص عليييى أهيييداف الدراسييية، 052عييين )

لنتائج واالستنتاجات الرئيسة. وال يشيتمل الملخيص عليى أيية مراجيع أو أشيكال أو اوتلخيص 

 :جداول. ويراعى أن تشتمل الرسالة/األطروحة على
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 ملخص باللغة العربية إذا كتبت بغير العربية. -

 إذا كتبت بالعربية. باإلنجليزيةملخص  -

 أن تكتب الكلمات المفتاحية للرسالة أو االطروحة  في نهاية الملخص .كما يجب 

 

 (18نموذ  رقم )
 

 صفحة الملخص
 

    

 Irony in the Umayyad Poetry 

By 

Salem Mohammed Ba-Mo'men  

Supervisor 

Prof. Abdullah Sulaiman Al-Jarbou'a 

 

  Abstract 

Irony plays a significant role in the literary discourse due to the fact that it is a literary 

device which is based on linguistic relationships and quotations as well as signs relevant 

to writing. Thus it has a denotative function that contributes to the meaning of the text.  

The first chapter of the study has dealt with an introduction and theoretical background 

about Irony. Specifically, this chapter introduced the concept of Irony, its types, and 

characteristics. Besides, it has tackled the concept of Irony in the Holy Qur'an and Sunna 

Speech with reference to the past and recent critical studies. Furthermore, this chapter 

introduced the elements, the components, and the structure of Irony, in addition to its 

relationship to parodies, satire and other literary genres   such as comedy and anecdotes. 

Moreover, the approaches of studying Irony have been talked with in this chapter.  

The second chapter has dealt with the linguistic formulation of Irony in the Umayyad 

Poetry at the phonetic, lexical, sentence, and syntactic levels. The third chapter studied 

the rhetorical structure of Irony and dealt with the features of rhetorical deviance in 

semantics, pragmatics and rhetoric. Besides, this chapter has tackled different forms of 

ironical imageries and the devices of ironical structure in the Umayyad Poetry. 

 The fourth chapter studied the functions of Irony in the Umayyad Poetry. It introduces 

the direct functions of irony which include: the expressive, the effective, and the social 

functions, in addition to the indirect functions which include the dialogue, 

argumentative, illustrative and the aesthetic functions.  

This study opted for utilizing the aesthetic analytical methodology to achieve the 

objectives of the study. 
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Key words: Irony, literary discourse, Umayyad Poetry 

 

 
 

 (19نموذ  رقم )

 صفحة الملخص

 

 
 الملخص بالعربية

األردنية و تصورات طلبتهم لهذه  الممارسات التدريسية لمدرسي الترجمة في الجامعات

 الممارسات: نحو مبادئ لتحسين منهجية الترجمة

 اعداد 

 عتيق نجالء عبدهللا

 اشراف 

  أ.د. عقلة الصمادي

 

هدفت هذه الدراسة إلى بحث منهجية الترجمة نظاما كامال في الجامعات األردنية ، كما و التوصل إلى مبادئ 

الجامعات. و لقد صممت الدراسة على منهج نوعي كمي لتحقيق أهدافها و لتحسين منهجية الترجمة في هذه 

اإلجابة عن أسئلتها الستة.  تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة القصدية  حيث اختيرت أربع جامعات : منها 

امعة جامعتان حكوميتين )جامعة اليرموك و الجامعة األردنية( ، و جامعتان خاصتان )جامعة اربد األهلية و ج

 الزرقاء الخاصة(.

-1122بلغ عدد المشاركين في الدراسة اثني عشر محاضرا ممن يدرسون الترجمة في هذه الجامعات في العام 

طالبا وطالبة ممن يدرسهم هؤالء المحاضرون.  أوضحت نتائج الدراسة أن منهجية  711، باإلضافة إلى  1121

الترجمة في الجامعات األردنية تحتاج إلى إعادة التفكير و النظر  و من ثم إجراء التعديالت حتى ترقى بمستوى 

كما وخلصت الدراسة  المنهجيات المتبعة فيها إلى المستوى ذي التصميم المتقن على الصعيد المحلي و العالمي.

إلى بعض التوصيات لجميع المشاركين ممن لهم دور في منهجية الترجمة بدءا بطالب الترجمة و انتهاء بالباحثين 

 إلجراء دراسات مستقبلية ضمن موضوع البحث.

 الممارسات التدريسية، منهجية الترجمة، الجامعات األردنية   الكلمات المفتاحية: 
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 :المتن   ثانياً:

يبييدأ المييتن بالمقدميية وينتهييي باالسييتنتاجات أو التوصيييات، وتختلييف عنيياوين المييتن بيياختالف 

 ، ويتم ترتيبها على النحو التالي:ومنهجيتها /األطروحةموضوع الرسالة

 .ت ثم المصادر والمراجع، والمالحقالتوصيا ،االستنتاجات ،الفصول ،األبواب ،مقدمةال

 المقدمة :  

بمييا يتيييق للقييارا فهييم النتييائج والمناقشيية دون الرجييوع  التعريييف بالدراسييةتهييدف المقدميية إلييى  

إجراء الدراسة وأهميتها وتختيتم بأهيداف الدراسية والتيي  مسّوغاتكما تتضمن  .لمصادر أخرى

تزيد عن بضع  الوويراعى أن تكون المقدمة مختصرة ما أمكن  ،تدرج على شكل نقاط متسلسلة

 صفحات.

 الدراسات السابقة: طار النظري و اإل

فيي األدبييات المحليية والعالميية  /األطروحةنشير حيول موضيوع الرسيالة تهدف إليى إبيراز مياو 

والنتييائج التييي تييم التوصييل إليهييا. وتكتييب مراجعيية األدبيييات علييى صييورة ميين األفكييار العلمييية 

لما  منفصلورة عرض المتسلسلة بحيث تعكس فهم الباحث لتلك الدراسات، ال أن تكون على ص

نشييره البيياحثون الواحييد تلييو ادخيير. وتبييدأ الكتابيية عييادة بعمومييية، ثييم تنييدرج نحييو خصوصييية 

المشكلة، ويكون ذلك على هيئة عناوين رئيسة تندرج تحتها عناوين فرعية، وييتم التركييز عليى 

وعييدم  المنشييورة،األصيييلة األبحيياث المنشييورة فييي المجييالت المحكميية بييالرجوع إلييى المقيياالت 

أمكين مين االستشيهاد بالدراسيات واألبحياث  اتضمين مقاالت لم يطليع الكاتيب عليهيا، والتقلييل مي

غيييير المحكمييية أو التقيييارير، وورش العميييل، والمعلوميييات الموجيييودة عليييى الشيييبكة العنكبوتيييية 

)اإلنترنييت( ميين الدراسييات واألبحيياث غييير المحكميية والمجييالت، فهييي ليسييت مقبوليية كمراجييع 

ترتيييب الدراسييات السييابقة ميين األقييدم االقتبيياس منهييا، ويراعييى  تالفيييلتييالي يجييب علمييية، وبا

لحدقح . و أو العكس فاألحدث تعددُّ هدذه الخطدوة بدايدةح مرحلدةد جديددة مدن مراحدل البحدث يمكدن أن يُط 

عليهددا وعلددى الحقتهددا اإلطدداُر النظددريُّ للبحددث أو للدراسددة وهددي المرحلددة الثالثددة، فبعددد الخطددوات 

ة السددابقة ات ِّضددحت جوانددُب الدراسددة أو البحددث فتبيَّنددت الطريددق للباحددث وعددرف طبيعددة اإلجرائيَّدد

البيانددات والمعلومددات والحقددائق التددي سددتحتاجها دراسددته أو بحثدده، وبمددا أنَّ البحددوث والدراسددات 

ن اسددتطالع  العلميَّددة متشددابكة ويكمددل بعُضددها الددبعضح افخددر ويفيددد فددي دراسدداتد الحقددة، ويتضددمَّ

ة الواردة فيها، وأهميَّة ذلك تتَّضح مدن عددة ندواحد  الدراسات  السابقة مناقشة وتلخيص األفكار الهامَّ
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 :و تشمل ما يأتي

 توضيح وشرح خلفيَّة موضوع الدراسة. -2

وضع الدراسة في اإلطار الصحيح وفي الموقع المناسب بالنسبة للدراسات والبحوث  -1

ِّ.األخرى، وبيان ما ستضيفه إلى التراث   الثقافي 

 تجنُّب األخطاء والمشكالت التي وقع بها الباحثون السابقون واعترضت دراساتهم. -3

عدم التكرار غير المفيد وعدم إضاعة الجهود في دراسة موضوعات بحثت ودرست  -4

 بشكلد جي ِّد في دراسات سابقـة.

عالقة بموضوع الباحث؛  دراسةُ الموضوعات التي لها ،من مستلزمات الخطَّة العمليَّة للدراسةو 

لذلك فعليه القيام بمسحد لتلك الموضوعات؛ ألنَّ ذلك سيعطيه فكرة عن مدى إمكانيَّة القيام ببحثه، 

ا كتب حول موضوعه، والباحث  ع مداركه وأفقحه، ويكشف بصورة واضحة عمَّ ويثري فكره ويوس ِّ

ز على جوانب تتطى حين يقوم بمسحه للدراسات السابقة عل لَّبها الجوانُب اإلجرائيَّة في أن يرك ِّ

 :و تشمل ا يأتي دراسته أو بحثه

 أن يحصرح عدد األبحاث التي عملت من قبل حول موضوع دراستـه. -2

ة والضعف في الموضوعات ذات العالقة بموضوع دراسته. -1 حح جوانب القوَّ  أن يوض ِّ

 تظهر من عمليَّة المسح والتقويم.أن يبينح االتجاهات البحثيَّة المناسبة لمشكلة بحثه كما  -3

 لمنهجية وطرائق البحث:ا

يغطي هذا الجزء التفاصيل الدقيقة للمواد، والطرائق والتقنيات واألدوات المستخدمة في الدراسة 

بحيث تكيون مرجعياً ألي باحيث فيي الموضيوع يسيتطيع الرجيوع إليهيا واسيتخدامها فيي دراسيته 

كافة الميواد المسيتخدمة فيي الدراسية  ىشارة بوضوح إلوالحصول على نتائج مشابهة. ويجب اإل

شامالً االسم والرقم إن وجد والشركة الصانعة أو المنتجة لهيا ودولية المنشيأ وطريقية تحضييرها 

شامالً  المخبريةبما فيها التجارب  ؛إذا تطلب استعمالها تحضيراً مسبقاً وكذلك الطرق المستخدمة

. وطريقية اختييار العينيات مين حييث تحدييد ريخ االختيراعوتيااسم الطريقة ومن اخترعها وسينة 

اسيم ييذكر  أواالختبيارات تاالسيتبانانهيا. وفيي حيال يخزتو وجميع البيانيات وتحليلهياحجم العينة 

 في باب المالحق. لهاويوضع نموذج  مصممها

 النتائج:
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الرسييوم يعييرض الطالييب النتييائج التييي توصييل إليهييا بوضييوح مييع اسييتخدام األشييكال والصييور أو 

التوضيحية إذا لزم األمر دون أن يناقشها. ويراعي التركيز على األشكال التوضيحية والتقليل ما 

 أمكن من السرد.

 المناقشة:

فييي ضييوء نتييائج األبحيياث المنشييورة حييول ويقييدم تفسيييراً لهييا ينيياقش الطالييب نتييائج الدراسيية  

 توصل إليه. خصوصية ما موضّحاالموضوع 

 ات:االستنتاجات والتوصي

 متصلة.نقاط  فيبناء على ما توّصل إليه من نتائج يورد الطالب استنتاجاته وتوصياته 

 الجداول: 

 يلي: يراعى عند إعداد الجداول ما

نطبيق عليييه تو ،يكيون عنيوان الجييدول مختصيراً وشييامالً ويوضيع فيوق الجييدول -1

ويشار ميزات عنوان الرسالة/األطروحة المذكورة سابقاً، ويعطى رقماً متسلسالً 

 ، ويكتب رقم وعنوان الجدول كالتالي:إلى مرجعه

 .2010مناطق وادي ححرموت حسب عينة الدراسة . توزع 3الجدول 

فيي الميتن لفهميه، وليذا،  الجدول وحدة متكاملية بذاتيه، وال يحتياج إليى قيراءة ميا -0

يراعييى أن يكييون منظميياً تنظيميياً سييهالً، وأن يحييوي جميييع المعلومييات الالزميية 

وإذا كييان هنيياك أييية اختصييارات أو معلومييات يحتيياج لهييا القييارا لفهييم لفهمييه، 

 الجدول فتورد في مالحظة تحتية.

 حدود الجدول هي حدود الحد المسموح به للطباعة في الصفحة الواحدة. -3

 ،هيا ذكيره فيي الميتن ألول ميرةفييوضع الجدول مباشرة بعد الصفحة التيي ييرد  -4

ة واحدة فترتيب الجيداول الواحيد تليو وإذا ذكرت أرقام أكثر من جدول في صفح

 ادخر بعد تلك الصفحة.

 يجب أن تكون هناك إشارة لكل جدول تم إدراجه في الرسالة قبل عرضه. -5
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 :( [ 01(، )02]نموذج رقم ) وفيما يلي مثال على ذلك

 

 (20نموذ  رقم )
 

 صفحة الجداول
 

 

Table 1. The Translation Instructors who Participated in the Study  

                               

 Name of the 

University 

Number of 

 

instructors 

                       

Major of 

instructors 

                       

Qualifications 

                  

Nationality 

 

Hudhramout Univ. 

 

4 

 

2 Translation 1 Ph.D. holder 4  Yemenis 

 
1 M.A. holder 

2 Applied 

linguistics 

2 Ph.D. 

holders 

San'a University 

 

2 

 

2Applied 

linguistics 

 

2 Ph.D. 

holders 

 

2 Yemenis 

 

 Aden Univ. 

 

3 

 

2 Applied 

linguistics 

2 Ph.D. 

holders 

2  Indians 

1 Translation 1 Ph.D. holder 1 Iraqi 

Ahgaf Univ. 3 2 Translation 2 Ph.D. 

holders 

2 Iraqis 

1 Applied 

linguistics 

1 Ph.D. holder 1 Egyptian 

 

 
 



 مواصفات كتابة الرسائل الجامعية

 

 Page 27 مواصفات كتابة الرسائل الجامعية
 

  

 

 (17نموذج رقم )

 

 صفحة الجداول

 

 

 . النسب المئوية لألراضي الجافة في الوطن العربي1الجدول 

 

 مجدبة وجافة شبه جافة جافة صحراوية مجدبة الدولة

 وشبه جافة

 رطبة

 02 82 53 07 - المغرب

 3 97 9 38 52 الجزائر

 11 89 14 75 - تونس

 - 122 0 03 75 ليبيا

 - 122 - 14 86 مصر

 8 90 34 34 04 السودان

 04 76 12 40 19 فلسطين

 - 122 3 90 5 األردن

 122 - - - - لبنان

 11 89 73 16 - العراق

 4 96 16 82 - الكويت

 - 122 - 122 - اليمن

 - 122 12 69 01 الجزائر

 المصدر:.......................     
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 Figures, Plates and Maps   والخرائط:  األشكال والصور

 

 يلي: يراعى عند إعداد األشكال والصور ما

 

تكون األرقام وبيانات المحيورين السييني والصيادي أو أيية  كلميات مكتوبية عليى  -1

   واضحة وبحجم يمكن قراءته بسهولة.  يـالبيانالرسم 

ضيع فيي أسيفل الرسيم أو وشيامالً، ويويكون عنوان الرسم أو الصيورة مختصيراً  -0

، وينطبييق عليييه ميييزات عنييوان الرسييالة/األطروحة المييذكورة أعيياله .الصييورة 

 .ويعطى رقماً متسلسالً ويشار إلى مرجعه، ويكتب رقم وعنوان الشكل

ألي رسم بياني أو شكل أو صورة هي حدود الجزء المطبوع مين الحدود النهائية  -3

 تدخل الهوامش ضمن ذلك.  فقط وال ةــالصفح

يمكن تضمين أكثر من صورة أو جيزء مين صيورة فيي صيفحة واحيدة أو نصيف صيفحة،   -4

 مراعاة مساحة كل منها، وترتيبها بشكل منطقي.   ع ـم

ييورد فييي المالحظيات التيي تلييي  توضيق ميا إليى األجيزاء المهميية مين الصيورة التييييشيار   -5

بأسييهم واضييحة أو أحييرف علييى أال تغطييي األسييهم أو األحييرف مكونييات  الشييكل عنييوان

 الصورة.  ضرورية في 

  .يمكن أن تتضمن األشكال صوراً ملونة في الرسالة/األطروحة -6
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 : [(03) (00]نموذج رقم ) وفيما يلي مثال على ذلك

 

 (22نموذ  رقم )
 

 صفحة األشكال
 

 

 

 
 

 

C1: Cognitive Competence                          C2: Linguistic Competence in L2 

C3: Pragmatic Competence in L2                C4: Transfer Competence 

C5: Linguistic Competence in L1                C6: Pragmatic Competence in L1 

C7: Instrumental Competence                      Undergrad: Undergraduate Level  

Master: MA/MPhil Level                             PhD: PhD Level 

LT: Language Teaching                               SD: Social Development 
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 (23قم ) نموذ 
 

 صفحة الصور

 

 

 
 

 صورة لصحراء وادي ححرموت  

 

 

 

 المراج  والمالحقوالمصادر 

من مقياالت علميية منشيورة وكتيب  ،تتضمن كافة المراجع التي استخدمها الباحث في رسالته

مثلميا حضرموت جامعة  طروحات مرتبة هجائياً ومكتوبة حسب الطريقة المعتمدة من قبلأو

 هو موضق تحت عنوان التوثيق أدناه.
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 التوثيـــــق

 يلي: يراعى في نظام التوثيق ما

 .  على صفحة جديدة في وسط الصفحة (References ) المراجعكلمة كتابة  -1

وال يجوز كتابة أي مرجع ليم . كتابة المراجع التي ورد ذكرها في الرسالة/األطروحة فقط -0

 . يرد ذكره في متن الرسالة/األطروحة

عند ورود كلمة دراسة أو دراسات في متن الرسالة/األطروحة ال بد من ذكر المرجع لكي  -3

 يستطيع من يرغب في زيادة معلوماته أن يرجع إليه. 

وتبيدأ  ،تكتب المراجع حسب ترتيب الحروف الهجائية لالسم األخير للمؤلف "اسم العائلة" -4

فيي حالية  ومن أقصى اليميين ،اإلنجليزيةلغة بالالكتابة من أقصى الشمال إذا كان المرجع 

 ثيم االسيم األول ، مين اسيم العائلية بيدءاً العربية. ويكتب اسم المؤلف باللغة كتابة المراجع 

  .نقطة  ثم توضع والثاني إن وجد

  (and) وتسييتخدم كلميية ،فييي اللغيية العربييية  بواسييطة فواصييل المييؤلفينتفصييل أسييماء  -5 

 باإلنجليزية قبل كتابة اسم المؤلف األخير.

 . _ تفصل أسماء المؤلفين بواسطة )و( بالعربية6

سيم الكتياب أو ا ثيم ،نقطية تتبعهيا  ثيمسنة النشير بيين قوسيين  المؤلفينيلي اسم المؤلف أو  -7

 . عنوان المقالة في الدورية أو عنوان الرسالة/األطروحة الجامعية

أو مائيل لتميييزه عين  اسم الدورية أو أي عنوان آخير بخيط غيامق يكتب عنوان الكتاب أو -8

 .بقية عناصر التوثيق )سنة وبلد و دار النشر(

 

 

 
  
 

  )صلب( الرسالة أو األطروحة في متنالتوثيق  :أوال

 

 توثيق اآليات القرآنية  .1

في حالة التوثييق دييات مين كتياب ح سيبحانه و تعيالى، يكتفيى باإلشيارة إليى مصيدرها فيي هيامش 



 مواصفات كتابة الرسائل الجامعية

 

 Page 32 مواصفات كتابة الرسائل الجامعية
 

الصفحة )ذيل الصفحة( التي وردت فيها باستخدام أرقام متسلسلة توضع في نهاية اديات ، و تكتب 

 البيانات التوثيقية باسم السورة و رقم ادية الكريمة التي وردت في النص. 

 52بقرة ادية ( ال1)مثال: 

 توثيق األحاديث الشريفة:  .2

عنييد توثيييق األحاديييث النبوييية الشييريفة ، يييتم اإلشييارة إلييى المصييدر األصييلي لهييا ميين كتييب الحييديث 

نقل الحديث يالمعرفة كصحيق البخاري و صحيق مسلم و كتب السنة النبوية األخرى. و ينبغي أن ال 

 من مصادر ثانوية. 

 مثال: 

ح عليه وسلم : "خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة: فيه خلق آدم ، و فيه قال رسول ح صلى 

 (074، ص  0ود، جأهبط ، و فيه تيب عليه، و فيه مات، و فيه تقوم الساعة"  )أبو دا

 تدل على الصفحة التي ورد فيها الحديث.  074تدل على الجزء الثاني، ص   0مالحظة: ج

 توثيق المصادر األخرى  .3

توثيق المصادر في متن البحث باختالف نوعها فتوثيق الكتاب يختليف عين توثييق المجلية أو لف تخي

توثيق ورقة قدمت في ميؤتمر علميي أو رسيالة ماجسيتير منشيورة. و تجيدر المالحظية اليى أنيه عنيد 

مرجيع السيابق" اإلشارة إلى المصدر نفسه للمرة الثانية مباشرة في المتن، نوثقيه باسيتخدام عبيارة "ال

 " .Ibidذا كان المرجع باللغة العربية أما إذا كان باللغة اإلنجليزية  فإننا نستخدم كلمة  "إ

 ( "المرجع السابق"2991: سوالمة ) باللغة العربيةمثال لمرجع 

 Newmark, 1980 (ibid)باللغة اإلنجليزية   مثال لمرجع

األولى بمصددر آخدر فنشدير إليده بعبدارة للمرة الثانية مفصوال عن المرة للمصدر  تمت اإلشارةأما إذا 

"مرجددع سددابق" إذا كانددت لغددة مددتن الرسددالة أو االطروحددة العربيددة، أمددا فددي حددال كانددت لغددة المددتن 

 "  Op citاالنجليزية تستخدم كلمة "

 ( مرجع السابق2991) العمودي :  باللغة العربيةمثال لمرجع 

 .   Op cit Newmark, 1980 باللغة اإلنجليزية  مثال لمرجع

 فيما يأتي توضيح مفصل عن توثيق المراجع في متن الرسالة أو االطروحة:

سنة النشر بين ثم اسم العائلة  تبكجاء المرجع أول الجملة وكان منفرداً فيإذا   .1

مع مراعاة ذكر ترجمة اسم  و يظل االسم خارجهما إذا كان المؤلف عربياقوسين 

المؤلف األجنبي باللغة العربية خارج هذين القوسين، و وضع  اسم المؤلف األجنبي 
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باللغة العربية خارج هذين القوسين و وضع اسمه األجنبي ألول مرة يرد فيها و 

 تاريخ النشر داخلهما و وضع فاصلة بين االسم. 

 بدراسة .................................. (0223)بامؤمن  قام : عربيمثال لمرج  

 .…………… Newmark (1980) discussed : اجنبيمثال لمرج  

ة االسم والتاريخ باكتوثق بفيتاريخ النشر في السياق اللغوي لم يدخل االسم و أما إذا 

 (,أو ) داخل قوسين مفصولين بفاصلة )،( للمرجع العربي

تعتبر ترجمة النصوص اإليحائية من أصعب المهام التي يقوم  : عربيمثال لمرج  

    (0223الشناق،بها المترجم )

 Many scholars discussed the untranslatability of: بيأجنمثال لمرج  

poetry.   (Newmark, 1988)   

 

أثنين ، نقدوم بدنفس نمدل التوثيدق لمؤلدف واحدد ،  لفينمؤلعند توثيق مرجع واحد  .3

 اشير للمرجع. كما ينبغي ذكر اسم المؤلفين حيثما 

 : مثال لمرجع عربي

 ( بدراسة ...................... 2991ضمن النص : قام سوالمة و الصمادي )  . أ

ايجابي في تدريس المفاهيم  داخل األقواس: و قد وجد أن التعليم المدمج له أثر . ب

 (.2991مية لدى تالميذ الصفوف االبتدائية )السالمي و السعدي، العل

 : أجنبي مثال لمرجع
 & Newmark): و قيييييد وجيييييد نيوميييييارك و جاكبسيييييون  ضدددددمن الدددددنص . أ

Jacobson,1990 ) ........................... بأن  ترجمة التعبيرات االصطالحية 

 

: مين الصيعوبة بمكيان أن ينقيل المتيرجم المعنيى االيحيائي للتعبييرات داخل األقدواس . ب
 ( (Newmark & Jacobson,1990االصطالحية 

   

لكل مؤلف عند توثيق مرجع واحد ألكثر من مؤلفين و أقل من ستة، يورد العائلة  .4

فقط، ويكتفي بذكر اسم عائلة المؤلف األول في عند ذكر المرجع للمرة األولى 

للمرجع  ( .et alالتالية ويتبع بكلمة "و زمالئه" للمرجع العربي و كلمة )المرات 

  :األجنبي 

 (.1998: )سوالمة، الصمادي، صوالحة،  يذكر ألول مرة مثال لمرجع عربي  

 (.1998، و زمالؤه : )سوالمة الثانية لمرةيذكر ل عندمامرجع نفس المثال ل  
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 (.Jones, Smith, Brand& Mock, 1990: ) يذكر ألول مرة بيأجنمثال لمرجع   

 (. Jones et al., 1990: ) الثانية لمرةعندما يذكر ل بياألجنمرجع نفس المثال ل  

مرجعين أو أكثر يعطينا نفس اللقب و مالحظة: إذا وجد أن عملية اختصار اسماء مؤلفي   

 ، تذكر جميع ألقاب المؤلفين للمرجع حتى ال يحدث إرباك بين هذين المرجعين. السنة 

 (.7991)الخليلي و إبراهيم و سوالمة و الصمادي، : مثال

 (.7991)الخليلي و السعدي و خطايبة و صوالحة، 

 

بذكر أسم عائلية  األكتفاء  يكون التوثيق ،فأكثرن  يمؤلفعند توثيق مرجع لثالثة  .5

. حيييث يكتييب فييي بداييية سييواء كييان للمييرة األولييى او المييرات التالييية األول فقيط 

وفي العربية يكتب الشيخ   Chen, et al. (2005) :هكذافي االنجليزية الجملة 

 و في العربية   (Chen, et al., 2005):  وفي نهاية الجملة ،(1112وآخرون )

 (. 1112الشيخ وآخرون ،)هكذا :  في نهاية الجملة تكتب

 

مالحظة: إذا وجد أن عملية اختصار اسماء مؤلفو مرجعين أو أكثر يعطينا نفدس اللقدب و 

السنة ، تذكر جميع ألقاب المؤلفين للمرجع حتى  نصدل إلدى تمييدز محددد مدن خدالل لقدب 

بين المرجعين ، و إذا لم يوجد لقب مميز بين المدرجعين، تكتدب جميدع ألقداب المدؤلفين و 

 .ي عملية الوثيق ذلك حتى ال يحدث إرباك ف
 
 

 لمرجعين عربيين فيهما لقبين مختلفين يميزانهما: أمثلة
 

 (2991عوده،  حسان والمرجع األول )الخليلي والصباريني و سالمة و ملكاوي و -

 (2991ني )الخليلي والصباريني و الخوالدة وسالمة و ملكاوي و عابد، المرجع الثا -

 

 (2991)الخليلي والصباريني و سالمة و زمالئهم،  هكذا: المرجع األول يوثق  -

 

 (2991)الخليلي والصباريني و الخوالدة و زمالئهم،  هكذا: المرجع الثاني يوثق  -

 يالحظ أن لقبي سالمة و الخوالدة هما اللقبان اللذان ميزا الدراستين عن بعضهما.

 

 هما:لمرجعين باللغة االنجليزية فيهما لقبين مختلفين يميزان أمثلة
 

 (Williams, Jones, Smith, Brand, Mock & Mots, 1985المرجع األول ) -
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 (Williams, Jones, Smith, Brand, Mock & Mick, 1985المرجع الثاني ) -

 (Williams, Jones, Smith, et al., 1985) يوثق المرجع األول  -

 (Williams, Jones, Mick, et al., 1985) يوثق المرجع الثاني  -

 يكتب هاوفي السنة نفس أو مجلد تكرر اسم المؤلف في أكثر من عددإذا  .6

(Gordon, 2006, a, b & c)، أ و  ب و ج(.0220،  عباس)   وفي العربية يكتب ، 

 :مؤلف كما يأتي يوثق عمل المؤسسة ك .7

 (، 0220)وزارة التربية والتعليم،  

  :كالتالي باإلنجليزية و

(National Institute of Mental Health ,1999)  

بدون اختصار و خصوصا إذا حيث يشار للمرجع عند كل استشهاد بذكر اسمه كامال 

كان أسم المؤسسة قصيرا و غير مربك حتى يتم الرجوع إليه بسهولة في قائمة 

أما إذا كان اسم المؤسسة التي ألفت المرجع طويال و وجد أن اختصاره ال المراجع. 

ة فهمه ، فيمكن ذكر االسم كامال عند وروده أول مرة ، تم يغير معناه، أو يعرقل سهول

 يختصر في المرات القادمة.

  و كالة هيئة األمم المتحدة إلغاثة و تشغيل  )كامال: يذكر ألول مرة مثال لمرجع عربي     

  (.1998،   ]أونروا[الالجئين      

 الن هذا  (، 1998، أونروا   ) :نختصره هكذا الثانية لمرةلمرجع نفس العندما نذكر          

 االختصار ال يغير في المرجع أو يسبب غموض و صعوبة في فهم مدلوله.          

  ( United Nation Children's Fund, 2000:)كامال يذكر ألول مرة بيأجنمثال لمرجع     

 ( UNICEF, 2000) نختصره هكذا الثانية لمرةلمرجع عندما نذكر نفس ال        

، نيورد فيي الميتن أول عند توثيق مرجع بدون مؤلف أو مرجيع لمؤليف مجهيول .8

كلمتين أو ثالث كلمات من العنوان ، ثم سنة النشر. ويستخدم قوسان مزدوجان 

حول العنوان إذا كان عنوان المرجع فصل في كتاب، و في حال يكون العنوان 

األسود الغامق ) لدورية أو كتاب ، فيوضع تحته خط أو يميز عن النص باللون 

Bold .أو الخط المائل ) 

 (. 1987)تصاميم البحوث التجريبية،  بدون مؤلف باللغة العربية: مثال لمرجع

 او ( 1987 ) ،تصاميم البحوث التجريبية أما إذا كان عنوان لكتاب فيكتب هكذا:
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 (1987) ، تصاميم البحوث التجريبيةأو  (1987) تصاميم البحوث التجريبية، 

 :االنجليزية إذا كان فصل في كتاب بدون مؤلف باللغة  لمرجع مثال

Concerning the translation of poetry (Art of Translation, 

1967)  states that……………… 

 :  االنجليزية إذا كان كتاببدون مؤلف باللغة  مثال لمرجع

The book Translation Matters (1976) ………………….. 
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معييين لييم يكيين بحوزتييه  و لييم يكيين هييذا المرجييع اسددتفاد الباحددث مددن مرجدد  ذا إ .9

فييمكن أن يوثيق آخر اطلع علييه الباحيث مرجع في ورد متوفر بالمكتبة ، وانما 

(، أن 2004ويؤكددد العتددوم )المشددار إليدده فددي سددوالمة،  ثييانوي هكييذا:المرجييع ال

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

 …………… Simpson (as cited in Sawyer, 1999), found: باإلنجليزية و  

 مالحظة: التاريخ المذكور في التوثيق هو تاريخ المرجع األساسي وليس الثانوي و يعود             

 األساسي وليس الثانوي الذي ال يمتلكه. كما السبب في ذلك إلى أن الباحث رجع للمصدر           

 أسم مؤلف المرجع الثانوي و إنما نوثق مؤلف المرجع  أننا في قائمة المراجع ال نورد         

 األساسي الذي تم الرجوع اليه بالفعل.         

، ينبغي كتابة االسم عند توثيق مرجعين مختلفين لمؤلفين لهما نفس اسم العائلة .21

يشار فيها ألي منهما. و عنددما يكدون كامال تجنبا لإلرباك في جميع المواقع التي 

المرجدع باللغدة اإلنجليزيددة، نشدير لالسددم األول و الثداني بددالحروف و يليهمدا اسددم 

 العائلة. 

( بدراسة حول 2991( و علي عمر السالمي )2992و قد قام علي محمد السالمي ) مثال:

 تأثير برنامج ..............................

J.A. Johnson (2004) and J.B. Johnson (2003) investigated ……….      

        

 نقوم بالتوثيق داخل قوس واحد بنفس    عند االستشهاد بمرجعين أو أكثر في الفقرة الواحدة، . 21

 ترتيب قائمة المراجع . فعلى سبيل المثال إذا كان هناك مرجعان أو أكثر لنفس المؤلف أو        

 ا باالستشهاد بهما في نفس الفقرة، يتطلب ذلك ترتيبهما داخل األقواس بذكر المؤلفين و قمن       

 المؤلف أو المؤلفين مرة واحدة ثم سنة نشر المرجع األول ثم سنة نشر المرجع الثاني مثل:      

 ( عندما 2991( عندما يكون لنفس المؤلف، و )الهاللي و سوالمة 2992، 2991)الهاللي،       

 المرجع لمؤلفين. و بنفس الطريقة نوثق المراجع األجنبية ، فمثال لمرجع لمؤلف يكون        

 . (Johnson & Mock, 2009(، و لمؤلفين : ) Johnson, 2004,2005) هكذا:  واحد      

      

 افخر لنفس المؤلف أو لمؤلفين  مرجعأحدى المراجع منشور و ال : في حالة يكونمالحظة      

  مقبول للنشر )أي لم ينشر بعد( و استفاد منه الباحث، فيستخدم عبارة )قيد النشر(  مختلفين      
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 إذا كان المرجع باللغة  ( in pressموضع سنة نشر المرجع باللغة العربية ، و عبارة )     

 .(Johnson, 2002, in press، قيد النشر( ، )1992: )الهاللي، مثال على ذلك .األجنبية      

.إذا كان هناك عدة مراجع لنفس المؤلف أو المؤلفين و نشرت في نفس السنة، نقوم باستخدام 11

(  ,a, b, c)ج،....( أو أجنبية للمرجع األجنبي  ب، حروف هجائية عربية للمرجع العربي) أ،

مع إضافة هذه الحروف أيضا إلى قائمة المراجع بنهاية الدراسة.  فعلى سبيل المثال في حالة 

ب( و في حالة المرجع األجنبي هكذا: 0224أ ، 0224المرجع العربي : ) سالمة و العدوس ، 

(Mick, Newmark, 2001a, 2001b, 2001c ، و في حالة يكون أحد المراجع قيد النشر ،)

و  (.in pressنقوم بتوثيقها بنفس الطريقة المذكورة سابقا باستخدام عبارتي: )قيد النشر( و )

الترتيب الهجائي للدراسات  حسب  ءالى أنه يتم و ضع الحروف في ضوظة تجدر المالح

عناوينها أي أن الدراسة التي تأتي في المقدمة حسب الترتيب، تعطى الحرف ) أ( والتي تليها 

)ب( و في حالة تكون الدراسة باللغة العربية وهكذا بالنسبة للدراسة األجنبية، تعطى الدراسة 

 ( ..... الخ. (bمن ثم  ( و  (aاألولى الحرف 

 

يتم ترتيب المراجع االستشهاد بأكثر من مرج  لفكرة واحد في نفس الفقرة، في حالة .   10

هجائيا داخل األقواس بحسب أسم العائلة للمؤلفين، و يفصل بين كل عمل و آخر بفاصلة تحتها 

.  كما هو موضق (;)، و فاصلة فوقها نقطة للمراجع باللغة األجنبية   (؛)نقطة للمراجع العربية 

 في المثالين ادتيين لمرجعين أحدهما باللغة العربية و ادخر باللغة األجنبية: 

 ( 0220قواسمة ،  ؛ 1111الصمادي،  ؛ 0221)البراء وسوالمة ، 

(Newmark & Jacobson, 1998; Shunnaq, 2001; Venoti 2008  ) 

 

 : االقتباس:نيا ًثا

مادة علمية يشعر الباحث أنها على درجة من األهمية بحيث أن التصرف في وصفها قد أي 

و هذا ينطبق على  يفقدها قيمتها العلمية يجب تقديمها مقتبسة، أي كما هي تماماً في المصدر

و بيتاً مين قد يكون االقتباس فكرة أو مقولة أكما . الكلمات و الصور و الجداول والمعدالت 

وفي هذه الحالة ينبغي توثيق سنة النشير و رقيم الصيفحة التيي  الشعر أو وجهة نظر محددة.

تيم االقتبيياس منهييا ميع اسييتخدام االختصييار قيدر االمكييان ، فمييثال نختصير كلميية صييفحة إلييى 

إليى   Chapter( وpإليى )  page)ص(  و الفصل إلى )فصل( بيالعربي و اختصيار كلمية 
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((Chap.  0221( و )السييييييعدي ، 02، ص0225‘ باإلنجليزييييييية. مثييييييال : )السييييييقاف ،

 (. 3فصل

(( Johnson and Mock, 2003, p.13  ( وNewmark, 2009, Chap.3. ) 

تضمينه في ميتن الرسيالة أو طول االقتباس الذي تم طبقا ل ساالقتباويوجد هناك نوعان من 

ثالثة أسطر(، فإنه يكتب ضمن سياق كلمة )حوالي  42، فإذا كان النص أقل من االطروحة

كميا ييذكر رقيم ، ( Double Quotation)المتن و يوضيع داخيل عالمتيي التنصييص " "  

عيرف كيال مين  : الصفحة التي تم االقتباس منها و سنة نشر المرجيع كميا فيي المثيال ادتيي

(. 1..." )ص....( التفكير االبداعي بأنه "قدرة المتعلم على .0220صمادي و المخزومي )

نهاييية الجمليية والصييفحة ويمكين كتابيية االقتبيياس بطريقيية أخيرى حيييث يوثييق الكاتييب والسينة 

 : هكذا

"ويعود التفكير ما وراء المعرفي إلى التفكير عالي الرتبية واليذي يتضيمن مراقبية العملييات 

 (.103، ص: 0221المعرفية والتخطيط لها وتقويمها" )محمود، 

 

أن نبيرز االقتبياس و نمييزه عين لغية  كلمة، فينبغيي 42المقتبس أكثر من أما إذا كان النص 

تيرك هامشيياً إضييافياً البحيث بضييغطه بمقيدار خمييس مسيافات ميين الجييانبين عين اليينص. أي ن

بمقييدار خمسيية أحييرف ميين اليمييين فييي اللغيية العربييية، أو اليسييار فييي اللغيية اإلنجليزييية دون 

ل المسافة بين اسيطره بمقيدار مسيافة واحيدة و كما ينبغي أن نجع استخدام إشارة التنصيص.

أن نذكر الصفحة أو الصفحات التي تم االقتباس منها. كما يستحسن طباعية الينص المقتيبس 

و تجدر المالحظة  بحروف أصغر من الحروف التي يطبع بها متن الرسالة أو االطروحة. 

ذا اعتقييد انهييا غييير إلييى أنييه بإمكييان الباحييث أن يسييقط بعييض الكلمييات ميين اليينص المقتييبس ا

ضرورية و يتوجب عليه في هذه الحالة أن يضع أربيع نقياط مهميا كيان عيدد الكلميات التيي 

 باللغة العربية واإلنجليزية: أمثلة أسقطها من النص المقتبس.  و فيما يأتي 

 

  كلمة(: 40أوال: عندما يكون االقتباس حمن نص المتن )أي أقل من 

( إن استخدام أسلوب "أنجيوف لتحدييد عالمية القطيع 0226) وقد استخلص الشريم والسوالمة

في االختبارات محكمة المرجع يعطي درجة قطع أعلى من درجة القطع التي يعطيهيا أسيلوب 

 (74". )ص: "ندلسكي
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 Linefield (2001:144) concludes that though it is impossible to capture 

the whole meaning of the poem when translating it, "its encapsulated 

communicative meaning can be transferred if the translator recognizes 

how something is said and follows the configuration in the SL text as 

closely as the TL permits, and if he could justify his lexical, structural 

and stylistic choices". 

 (Block Quotation كلمة ) 40ثانيا : عندما يكون االقتباس أكثر من 

 ( ناقشت إمكانية ترجمة شعر البردوني إلى االنجليزية و توصلت إلى أن: 0229باجبير ) 
      

الشعر من أصعب األجناس األدبية ترجمة وذلك لتفرده بسمتي الشكل و االيقاع الصوتي، ولما 

كانت  اللغات على اختالف كبير في األساليب الشعرية،  كان من المتوقع أن  يواجه مترجم 

المعضالت  هذهالشعر معضالت كثيرة عند ترجمته لقصيدة ما من لغة الى لغة اخرى. وتتضمن 

على التأثيرات الصوتية،  و ما ينجم عنه من توتر بين المحافظة على شكل القصيدة : الحفاظ 

أو مضمونها، و ترجمة التعبيرات المجازية الى ما يقابلها في اللغة األخرى، و ترجمة 

 (11)ص المدلوالت الثقافية وترجمة التعبيرات االيحائية . 

 

 Bassnett in Bassnett and Lefevere (1998:57) stated that  : 

There is a great deal of nonsense written about poetry and translation too, 

of which  the most probably known is Robert Frost's immensely silly 

remark that 'poetry is what gets lost in translation', which implies that 

poetry is some intangible, ineffable thing (a presence? a spirit?) which, 

although constructed in language cannot be transposed across languages.  

 

 ثالثا: توثيق االتصال الشخصي:  
   

قد يستفيد الباحث من بعض المعلومات التي حصل عليها عن طريق اتصال شخصيي عبير       

الهاتف أو البريد االلكترونيي أو الرسيائل أو ميا شيابه ذليك، و لكيون هيذا الشييء فيي أغليب 

االحيان غير مثبت بالوثائق ، ينبغي على الباحث أن ينوه له في المتن فقيط و ال ييتم توثييق 

، حيث يتم ذكر اسم و عائلة المصدر ي قائمة المراجع في نهاية البحث إطالقاهذه البيانات ف

مع ذكير الييوم  اتصال شخصيدون أن يعكس االسم كما في حالة المؤلف ويتبع ذلك بكلمة 

 و الشهر والسنة. فيما يأتي مثاليين أحدهما باللغة العربية و ادخر باللغة اإلنجليزية: 

 

 (0228ابريل ،  02)علي سعيد باوزير، اتصال شخصي،   -
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-  (Personal Communication, February 12, 2008  K.A .Johnson, ) 

       

 التوثيق في قائمة المراج :  ثالثا:

 تشتمل قائمة المراجع على جميع المصادر التي رجع إليها الباحث في دراسته والتي أوردها في 

 ماعدا االتصال الشخصي كما ورد سابقا. و يجب أن تتطابق المراجع في المتن و متن الرسالة 

 من   في قائمة المراجع نهاية الرسالة أو االطروحة و ينبغي أن يكون الباحث دقيقا و متأكدا  

 المراجع في الحالتين الن أي خلل و عدم تطابق قد يسيء  علميا للبحث ويشوه الرسالة.تطابق 

 إلى أنه يتم ابراز بعض عناصر المصادر في قائمة المراجع كعنوان الكتاب جدر اإلشارة  تو 

 أو الرسالة أو اسم ملخصات رسائل دكتوراه أو المجلة التي أخذت منها المعلومات مباشرة 

 ( أو بطباعتها بخط مائل حتى تتميز عن بقية عناصر  boldوذلك بطباعتها باللون الغامق ) 

 المصدر كاسم المؤلف أو دار النشر أو غيرها. فيما يأتي مثاالن بالعربية و باإلنجليزية: 

 

. اعتنى به عقاد، ميسر ومصطفى، شيخ أسرار البالغة(.  7002) الجرجاني، عبد القاهر.

 مصطفى . بيروت: مؤسسة الرسالة.

Nida, E and C. Taber. (1982). The Theory and Practice of Translation.  

     Leiden: E.J. Brill. 

 يراعى عند توثيق قائمة المراجع ما يأتي :كما 

 صفحة جديدة.بتبدأ قائمة المراجع في الرسائل  .2

 فصل المراجع العربية عن المراجع اإلنجليزية في قائمة المراجع. .1

 يجب أن تتطابق المراجع في المتن مع المراجع في قائمة المراجع. .3

 الثاني واألسطر التي تليه للمراجع بعد خمسة فراغات على بداية السطر األول.يبدأ السطر  .4

 ينبغي أن يشتمل التوثيق على عناصر التوثيق األساسية بالترتيب التالي:  .5

و بيانات النشر األخرى )كاسم المجلة و رقم  المؤلف، سنة النشر بين قوسين، العنوان،

و  و الجهة التي نشرت المرجع ن النشرمكاو رقم الصفحات و المجلد و رقم العدد

  . غيرها من البيانات األخرى المهمة

 ً     :كتابة المراج  في نهاية الرسالة/األطروحة: رابعا
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ً  . أ م العائلية للمؤليف ــيـحسيب اس تكتب المراجيع والمصيادر فيي قائمية واحيدة وترتيب هجائييا

لكين ال يؤخيذ بهيا فيي  مع اهميال )ال( التعرييف بحييث تكتيب و، األول )أو اسم الشهرة (

باللغة االنجليزية. و ( an) و ( aو )(  theالترتيب و انما بالحرف الذي يليها، و بالمثل  )

 et alاختصار .يجب ذكر جميع أسماء المؤلفين المشتركين في البحث وال يستعمل 

يتم ترتيب االعمال المنفصلة لمؤلف واحد، بحيث يكتب أسم المؤلف عند أول مرجع ، ثم  . ب

توثق مراجعه التالية بدون كتابة اسمه، و يستبدل االسم بخط و يكون الترتيب بحسب سنة 

 النشر بدءا باألقدم فاألحدث. مثال على ذلك :

 اتجاهات معلمي و معلمات المرحلة االلزامية نحو التوجيه التربوي (. 1971عبيدات، ذوقان. )

 منشورة، الجامعة األردنية ، عمان، األردن. .  رسالة ماجستير غيرفي األردن                   

 . رسالة دكتوراه غير تطوير برامج التوجيه التربوي  في األردن( . 1981............... )

 منشورة، جامعة عين شمس، القاهرة، جمهورية مصر العربية.                 

 

Newmark, Peter.(1981). Aspects of Translation Theory. New York:  

     Pergamon Press. 

 

……………(1988). A Textbook of Translation. London: Prentice Hall 

                  International. 

 

…………...(1998). More Paragraphs on Translation. Clevedon: 

                   Cromwell Press. 

 

بعضها خاص بيه فقيط و بعضيها ادخير يشيترك بهيا عند و جود مجموعة أعمال لمؤلف،  . ت

، ييتم ترتييب هيذه المراجيع بيداء بيالمرجع اليذي أعيده بشيكل مع مؤلف أو مؤلفون آخرون

 منفرد )دون اعطاء اعتبار لسنة النشر(، ثم يليه المرجع أو المراجع المشتركة . فمثال:

، يوسييف حسيين و سييوالمة  ( يسييبق السييالمي، محمييد خالييد1999السييالمي، محمييد خالييد )

(1997.) 

في حال وجود عدة أعمال لمؤليف مشيترك فيهيا ميع آخيرين ، ينبغيي أن ترتيب المراجيع   . ث

السددالمي، محمددد خالددد و السددعدي ، يوسددف أحمددد هجائيددا حسددب المددؤلفين افخددرين، فمددثال 

(. و بالمثدل فدي 2999(، يسبق السالمي، محمدد خالدد و الصدمادي، عدزت حسدين )2999)

 .   ,Mick, J.A& Samيسدبق  Mick, J.A & Nixon, M.A (2001)االنجليزيدة :
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A.J. (2009) 

لدينا ميرجعين أو أكثير لينفس الميؤلفين و بينفس الترتييب، ينبغيي ترتييب هيذه  عندما يكون . ج

 المراجع حسب سنة النشر ، تماما كالمثال ادتي:

    السالمي، ، يأتي في التوثيق قبل (1999السالمي، محمد خالد و الصمادي، عزت حسين )        

 .(1111محمد خالد و الصمادي، عزت حسين )       

  Mick, J.A & Nixon, M.A (2001) يأتي قبل Mick, J.A & Nixon, M.A (2002)  

كانت المراجع لنفس المؤلف أو المؤلفين و بنفس السينة ، ييتم الترتييب هجائييا بحسيب  إذا . ح

العنوان. أما إذا كانت منشورة في حلقات ، فنقوم بترتيبها حسيب الحلقيات، الحلقية األوليى 

 فالثانية ، فالثالثة.

 يتم ترتيب األعمال المختلفة لمؤلفين مختلفيين لهميا نفيس االسيم هجائييا حسيب أول حيرف . خ

( 1986عميران، صيالق )(  يسيبق 1992، )سيعيد،  ميرانيختلف فيه اسيميهما، فميثال ع

ألن حرف السين يسبق حرف الصاد على الرغم من أن المؤلفين لهما نفس اسم العائلة. و 

 Jonson, C. M.  (2002 .)( يسبق  2005)   .Jonson, A. Bبالمثل 

وكالة ، يتم وضع اسمها في البداية مكان المرجع مؤسسة أو عندما تكون الجهة التي ألفت  . د

اسم المؤلف . و يراعى ترتيبها هجائيا مع بقية األسماء كما لو كانت اسم شخص و يكتب 

 اسمها كامال دون اختصارات. فيما يأتي مثاالن  باللغة االنجليزية واللغة العربية:

American Psychological Association. (2004). وال تختصر إلى            

  (ABA)           .(.1119) و بالمثل المنظمة العربية للثقافة والعلوم  في قائمة المراجع 

     

جامعدة ينبغي أن يراعى فيي توثييق قائمية المراجيع أن األصيل يسيبق الجيزء فميثال نكتيب  . ذ

 كلية البنات ، جامعة ححرموت.وال نكتب كلية البنات ، ححرموت ، 

ييتم ترتيبيه هجائييا بحيرف المييم المتبيوع بيالجيم إذا كان المرجيع لمؤليف مجهيول االسيم،  . ر

بدل مين اسيم المؤليف . و بالمثيل بالنسيبة للمراجيع باللغية  مجهولفالهاء و هكذا. و يكتب 

و يترب المرجع بحسب أحرف هذه الكلمة بيداء   Anonymousاالنجليزية  يكتب كلمة 

أما في حالة عدم وجود اسم المؤلف أيضا. .... الخ.  بدال من  Oمتبوعا ب   Nثم   Aب 

فيي البدايية، بيدال مين اسيم المؤليف و عائلتيه. و ييتم مؤلف نهائيا، فيكتيب عنيوان الدراسية 

( التعريف في ألترتيبه ايضا هجائيا بحسب الكلمة األولى الواردة في العنوان مع اهمال )



 مواصفات كتابة الرسائل الجامعية

 

 Page 44 مواصفات كتابة الرسائل الجامعية
 

 في اللغة االنجليزية . (an) و ( aو )(  the)اللغة العربية و 

 

 

 

 خامسا: عناصر التوثيق في قائمة المراج 

هناك أربعة عناصر رئيسية ألي مرجع  في قائمة المراجع و تشمل: اسيم المؤليف ، سينة 

)بلييد النشيير، دار  معلومييات النشيير )عنييوان المرجييع(، و النشيير )تيياريخ نشيير المرجييع(، و

اذا كانيت دوريية أو مجلية  –، رقيم العيدد، رقيم المجليد، الصيفحات  -اذا كان كاتبيا -النشر

أو... الييخ.(. و فيمييا يييأتي توضيييق مفصييل عيين كييل عنصيير ميين هييذه العناصيير األربعيية 

 الرئيسية:

 

 :اسم المؤلف   .1

بق بأي شيء كرقم يبدأ التوثيق للمرجع في قائمة المراجع باسم عائلة المؤلف دون أن يس -

تسلسي  أو شيرطة او نقطية  أو اي عالمية أخيرى و ييتم عكيس اسيم المؤليف بحييث نبيدأ 

العربية، و الحروف األولى من كل من باسم العائلة من ثم االسم كامال في حالة المراجع 

 بنقطة بعد كل حرف.  االسم األول و األوسط للمؤلف في حالة المراجع األجنبية متبوعا 

 

( بييين اسييم عائليية المؤلييف و اسييمه األول لتفصييل بينهمييا ، كمييا ,توضييع فاصييلة )،( أو )  -

ماعدا اسم آخر  إذا كان المرجع ألكثر من مؤلف توضع فاصلة أيضا بين اسماء المؤلفين

( في المراجع األجنبية. أما في المراجع العربيية فيفصيل &)يفصل ب  في المرجع مؤلف

 حرف )و(. بين كل أسم كل مؤلف و آخر ب

 

تكتب أسماء جميع المؤلفين المشتركين بالمرجع مهما كان عددهم .  و توضع نقطية بيين  -

اسماء المؤلفين و سنة النشر في المراجع العربية أما في المراجع األجنبية فيكتفى بالنقطة 

 الناتجة عن اختصار االسم. مثال على ذلك ما يأتي:

Letheridge, S. T. & Cannon, C.R. (1980). Bilingual Education: Teaching 

English as a Second Language. New York: Praeger.   
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العربية  الكافي في علوم البالغة(. 1993العاكوب، عيسى علوي والشتوي، على سعد. )

 البديع. الجزء الثاني. بنغازي: دار الكتب الوطنية.   -: البيان

    

 المرج (:سنة النشر )تاريخ نشر  .2

قوسين بعد اسم المؤلف، و ينسجم هذا الترتيب ميع عمليية التوثييق فيي يكتب التاريخ بين  -

مييتن الرسييالة او االطروحيية ، بحيييث يكييون اسييم المؤلييف و تيياريخ النشيير متالزمييين ممييا 

يسهل للقارا الرجوع إليها. و يتضمن تاريخ النشر بشكل عام سنة النشر فقط و يسيتثنى 

لشخصي كما تم توضيحه من قبل ، و تاريخ نشر الصحف و المجالت من ذلك االتصال ا

الثقافية )اسبوعية كانت ام شهرية ام فصلية(، حيث يضاف إلى سنة النشر تاريخ اليوم و 

 الشهر. و توضع نقطة بين تاريخ النشر و عنوان المرجع.

( فيي  in pressيستعاض عن سنة النشر بكلمات )قيد النشر(  في المراجيع العربيية و )  -

المقبولة للنشر و التي لم تنشر بعد ، كما هو الحال في ميتن الرسيالة أو المراجع األجنبية 

 االطروحة، حيث ال توجد سنة النشر و يستعاض عنها بنفس الطريقة.

عند االستفادة من ملخصات رسائل الماجستير و الدكتوراه و ليس مين الرسيائل مباشيرة،  -

و لييس سيينة تقيديم الرسييالة ألن سينة تقييديم الرسيالة توثييق  ييتم توثييق سيينة نشير الملخييص

 مثال: ضمن المعلومات المتعلقة بها.

أثر مشاركة المشرف التربوي في القيام ببحوث إجرائية (. 1980الدويك، محمد أكرم. )

)رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية ، . تعاونية في سلوكهم التعليمي الصفي

و جامعية ملخصيات رسيائل فيي التربيية فيي الجامعية األردنيية (. 1982 عمان، األردن،

 .120-97، 0، اليرموك

Salameh, K.M. (1987). Administrative Reform in the Jordanian  

          Ministry of Education: A Field Study (Doctoral Dissertation, 

         University of California, 1986). Dissertation Abstracts 

         International, 48, 533-A. 

 عنوان المرجع )مسمى البحث(: .3

يييأتي عنييوان المرجييع بعييد سيينة النشيير و يييتم تمييييزه بوضييع خييط تحتييه أو كتابتييه بيياللون  -

أو بكتابتيه بيالخط المائيل سيواء كيان المرجيع كتابيا أو تقرييرا أو  (Bold)األسود الغامق 

ورقية  قييدمت فييي مييؤتمر أو رسييالة ماجسييتير أو اطروحيية دكتييوراه تمييت االسييتفادة منهييا 
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. و في حالة يكيون المرجيع كتابيا ينبغيي و ضيع رقيم الطبعية أو المجليد بعيد بشكل مباشر

ان فاصيلة او غيرهيا مين عالميات العنوان مباشرة بين قوسين دون ان يفصيله عين العنيو

التيييرقيم و دون أن يمييييز كيييالعنوان مثيييل: )الطبعييية الثالثييية، أو المجليييد الثييياني(، و فيييي 

3) االنجليزية يكتب هكذا: 
rd

 ed. or vol.2  ) . 

توضع نقطة لتفصل العنوان عن العنصر الرابع من عناصر التوثيق )معلوميات النشير(.  -

ضمن  السابقة الذكر إذا كان المرجعبإحدى الطرق الثالثة  المرجع و ال يتم تمييز عنوان

مجلة او صحيفة او دورية او فصيل فيي كتياب ، و كيذلك فيي حالية رسيائل الماجسيتير و 

 الدكتوراه التي استفيد منها من خالل مجلدات تحوي ملخصات. 

توضييع المعلومييات غييير المحييددة و الهاميية لتوضيييق العنييوان بييين قوسييين مييربعين عقييب  -

، دون أن تفصيل ]   special issue [بيالعربي  و  ]عيدد خياص[مثل لعنوان مباشرة ، ا

 بين هذه المعلومات والعنوان أي عالمة من عالمات الترقيم.

يكتب العنوان مكان المؤلف قبل سنة النشر عندما يكون المرجع بيدون مؤليف ، و يرتيب  -

 هجائيا ضمن ترتيب المؤلفين.

إذا اشيتمل –يكتب الحيرف األول مين عنيوان المرجيع و الحيرف اليذي يليي النقطتيين ):(  -

 بالحروف الكبيرة في حالة المراجع األجنبية. -عليها العنوان

، يكتب اسيم مؤليف الفصيل كالمعتياد عندما يكون المرجع فصال او مقاال في كتاب محرر -

د العنيوان نضيع نقطية و نكتيب في بداية التوثييق ثيم سينة النشير ثيم عنيوان الفصيل. و بعي

( في االنجليزية و يليها اسم المحرر )أو المحررين( كما ورد   Inحرف )في( و يقابلها )

مع مراعاة ان يكيون اسيم العائلية )اللقيب( فيي ادخير . و نضيع كلمية  كتابعلى غالف ال

)أو محيييررون بحسيييب عيييددهم( بيييين قوسيييين و يقابلهيييا اختصيييار كلمييية محيييرر  محدددرر

إذا كيان أكثير مين حيرر، يليهيا فاصيلة ، ثيم نكتيب عنيوان  (Eds( أو )..Ed)باإلنجليزية 

الكتاب مميزا بإحدى الطرق الثالثة السابقة الذكر، ثم نتبعه بكتابية قوسيان نضيع داخلهميا 

 (.PPل مسبوقة ب )ص ص.( فيي العربيية و )أرقام الصفحات الخاصة بالفصل أو المقا

 في اإلنجليزية ، ثم نضع نقطة يليها معلومات النشر. فيما يأتي مثاالن للتوضيق:

 

. نظرييية التربييية االسييالمية للفييرد والمجتمييع. فييي مركييز ( 1999 الغزالييي ، محمييد. )

 البحوث  
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  س  التربية  اإلسالميةبحوث ندوة  خبراء  أسالتربوية  و النفسية ) محرر ( ،          

 أم              : جامعة السعودية العربية   ، المملكة . مكة المكرمة (12-1)ص ص.         

 ، مركز البحوث التربوية والنفسية.القرى          

 

Vanderauwera, Ria. (1985). “The Response to Translated Literature: A Sad  

         Example”. In Theo Hermans (ed). The Manipulation of Literature.   

         (pp.198-214) London and Sydney: British Library Cataloguing in  

         Publication Data. 

 معلومات النشر .4

يعتبير هييذا العنصير أكثيير العناصيير األربعية تعقيييدا ، لتعيدد و تغييير البيانييات الخاصية بييه بحيييث  

 التوضيحات عن توثيق معلومات النشر:تختلف من مرجع إلى آخر ، و فيما يأتي بعض 

يكتييب اسييم المجليية كييامال دون اختصييار ، و إذا كانييت المجليية أجنبييية ، فيجييب أن تكييون  -

ة في العنوان حروفا كبيرة. ويميز اسم المجلة بإبرازه بإحدى االحرف االولى من كل كلم

ثيم توضيع ،  اسيتخدام الخيط المائيل(الطرق الثالث )بوضع خط، بكتابته بالخط الغيامق، ب

 فاصلة لتفصل اسم المجلة عن رقم المجليد اليذي يوضيع تحتيه خيط أيضيا، ثيم يكتيب عيدد

عن العدد و عن أرقام الصفحات  المجلة المستخدمة بين قوسين، ثم فاصلة لتفصل المجلد

 ، ثم نكتب أرقام الصفحات، ثم نقطة.

 

مثال(، يكتب رقم العدد بين  1إذا بدأ كل عدد من أعداد المجلد برقم جديد مستقل )صفحة  -

قوسين ) (. أما إذا كانت اعداد المجلد ذات تسلسل واحد، حيث يبدأ رقم أول  صفحة فيي 

مين نفيس المجليد، نقيوم  آخير صيفحة فيي العيدد السيابق العدد الجديد بالرقم الذي يلي رقيم

 بإهمال رقم العدد و نكتفي برقم المجلد و عدد الصفحات.

 

بيالمرجع االنجلييزي. و إذا  (.Volال تكتب كلمة )المجلد( بالمرجع العربي ، و ال كلمية ) -

 ، فيكيونأردنا توثيق دراسة مقبولة للنشر بإحدى المجيالت و ليم تعيرف سينة النشير بعيد 

التوثيق كما سبق توضيحه . و هنا ال تذكر أرقام المجلد، و العدد و الصيفحات، و يكتفيى 

 باسم المجلة فقط.

يييذكر فيهييا عنييدما يكييون المرجييع صييحيفة او مجليية ثقافييية اسييبوعية أو شييهرية أو فصييلية  -

اليوم والشهر و السنة بين قوسين عند التحدث عن سنة النشر، و هنا ال نكتب رقم المجلد 
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 (.Pالعدد بل نكتفي بذكر رقم الصفحة و قبلها حرف )ص( إذا كان المرجع عربييا و )و 

 إذا كان المرجع أجنبيا. 

عنييدما يكييون المرجييع كتابييا و ليييس دورييية أو غيرهييا، يكتييب اسييم مدينيية النشيير و تتبييع  -

 ثم دار النشر ثم نقطة.:)   بنقطتين )

استفيد منهيا مباشيرة نقيوم بكتابية ميا عند توثيق رسالة ماجستير او دكتوراه غير منشورة  -

يأتي في معلومات النشر:  رسالة ماجستير/ دكتوراه غير منشورة، اسم الجامعة، المدينية 

 التي توجد بها، القطر الذي تتبع له. مثال على ذلك :

 .يمن، الحضرموت  رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة حضرموت، 

ليست موجودة لدى الباحث و انما استفاد منها من عند توثيق رسالة ماجستير أو دكتوراه  -

 DAIخيييالل قيييراءة ملخصيييها اليييوارد فيييي ملخصيييات رسيييائل الماجسيييتير و اليييدكتوراه 

(Dissertation Abstract International ملخصدددات فدددي ( ، نقدددوم بكتابدددة اسدددم ال

ته خل ثم فاصلة ، ثم رقدم المجلدد تحتده خدل ثدم رقدم العددد بدين معلومات النشر و نضع تح

ثم فاصلة ثم رقم الصفحة ثم نقطة. مثال على ذلك:  -ان وجد-قوسين   

 221.  1   ملخصات رسائل الماجستير )في التربية( في جامعة عمان و جامعة اليرموك،

Dissertation Abstract International,  45 , 2056-A. 

 

ت و تم  DAIالدولية رسالة دكتوراه موجودة في ملخصات رسائل الدكتوراه عند توثيق  -

االستفادة منها على ميكروفيلم، يتم كتابة معلومات النشر كما سبق في حالة توثيق رسائل 

الماجسييتير والييدكتوراه فييي النقطيية السييابقة ميين حيييث اسييم الملخييص و المجلييد والعييدد و 

 :ك رقم المايكروفيلم بين قوسين مثل الصفحة ، ثم يضاف الى ذل

 و يفصل عن معلومات النشر بنقطة. (، …University Microfilm Noالرقم.... ( )(

 

يكون أسلوب التوثيق للمراجع والمصادر المختلفة بأن تدخل المراجع كافية تباعياً مهميا    -

 اختلفت   مصادرها: دوريات، كتب، ...، الخ، كما يلي:

 :  (  Periodicals ) الدوريات  -1

 ،)ويطبييع بخييط غييامق( عنييوان المقييال. اسييم الدورييية ،(السيينة)اسييم المؤلييف أو المييؤلفين 

  المجلد)العدد بين قوسين(: الصفحات. 

 :مثال
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(، توزيع منظومة القيم في كتب اللغة العربية بين عناصر المحتيوى 1111عاشور، راتب )

( دراسيية مقارنيية. 1111-2991لطلبيية الصييفوف األربعيية األولييى فييي األردن بييين عييامي )

 .142-112(، 2) 33، دراسات

(، دور نظم المعلومات الجغرافيية فيي إنشياء خيرائط 0223سمحة، موسى وعودة، سميق )

/العلييوم اإلنسييانية أبحدداث اليرمددوكلتسيياوي الخاصيية بالبيانييات الكمييية فييي المييدن، خطييوط ا

 .0417-0397ب(، 4) 19واالجتماعية، 

 : عندما يكون المؤلف منفرداً   -أ

Zimmerman, Jonathan (2000), Ethnicity and the History Wars in the 1920s. 

Journal of American History,  87(1), 92-111.  

   : نيمؤلف يكونانعندما  -ب 

Scarsi, K.M. and Noskin, A. (2002), Pharmacist Participation In Medical 

Rounds Reduces Medication Errors. American Journal of Health System 

Pharmacy, 59 (21), 2089-2092. 

 

 :من المؤلفين فأكثرثالثة  ونعندما يكون - 

Abu Ruz, S. Bulatova, N. and Yousef, M. (2006), Validation of a 

Comprehensive Classification tool for Related Problems. Pharmacy 

World and Science, 28, 222-232. 

 

 : Booksالكتــب    -2

الطبعية، مكيان  )ويطبيع بخيط غيامق(، . عنوان الكتياب(السنة)اسم المؤلف أو المؤلفين   -أ

 .النشر: الناشر

 عندما يكون المؤلف منفردا: مثال

الثنائيات في قحدايا اللغدة العربيدة: مدن عصدر النهحدة إلـدـى  ،(0223) الموسى، نهاد

 عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع. ،(1)ط ،ةـالعولم عصر

 

 ن:يمؤلف انمثال عندما يكون  -ب
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 ،تقيديم أداء األسدهم فدي الشدركات المدرجدة(، 1112الشياب، محميد والعالونية، عليي )
 نجلو المصرية.مكتبة اإل :القاهرة ،(3ط)

Levstik, S and Keith C. (2005), Doing History: Investigating With 

Children In Elementary and Middle Schools, (1
st
 ed.). New York: 

Routledge. 

 
 ثالثة فأكثر من المؤلفين: ونعندما يكون -  

إدارة المبيعدددات والبيدددد  ، (0226) عبييييدات، محمييييد والضيييمور، هيييياني وحيييداد، شييييفيق 

 (، عمان: دار وائل للنشر.3، )طالشخصي

 

 : Chapter in an Edited Bookمحرر  في كتاب  عندما يكون المرج  فصالً  -3

 ن(،يالمحيرر أو المحيرراسيم )فيي :  .عنيوان الفصيل  ،(السينة)المؤلف  ) مؤليف الفصيل (  

 :مثال .الناشر :الطبعة ، مكان النشر )ويطبع بخط غامق(، عنـوان الكتاب

 

 علدددم الدددنفس العددداماليييذاكرة. فيييي: محميييد الريمييياوي )محيييرر(،  ،(0224) عيييدنان، العتيييوم

 .(، عمان : دار المسيرة165-104)ص:

 

Chawla, Louis (2002), Cities for Human Development. In: Chawla, 

Louis (Ed), Growing up in an Urbanizing World. (pp.15-34), U.K., 

UNESCO Publishing. 
 

 : Abstractsأو ملخصات أوراق المؤتمر  Proceedingsوقائ  المؤتمرات  -4

رقيم المجليد  )المؤتمر أو الندوة ويطبع بخط غيامق(، سم الوقائعاالعنوان،    ،(السنة)المؤلف 

 .الصفحات، أو رقم العدد، مكان وتاريخ انعقاد المؤتمر

 مثال :

نددوة القوانين الوضعية والشريعة اإلسالمية، تقارب وتباعد،  ،(1115غصوب، عبده جميل )

،المجلييد األول،  جامعيية بيييروت العربييية، المدددني الفرنسدديمددائتي عددام علددى إصدددار التقنددين 

 .41-25بيروت، ص 

Khalil, R.Y. and Qrunfleh, M.M. (2002), Seed Germination of –Amygdalus 

Arabica oliv-as Influenced by Stratification and Certain Plant Bioregulators, 

http://books.google.com/books?id=QYDvWxagLHEC&dq=history&num=100&as_brr=0
http://books.google.com/books?id=QYDvWxagLHEC&dq=history&num=100&as_brr=0
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Proceedings of the XXV International Hhorticultural Congress, Acta 

Horticulturae 517, Brussels, Belgium 2-7 August,1998 , 21-28. 

 

 : Dissertation/Thesis   Unpublishedالرسائل الجامعية غير المنشورة -5

 هدكتورا أطروحةرسالة ماجستير أو  ،بخط غامق(ويطبع ) . عنوان الرسالة(السنة)المؤلف 

  .المدينة، الدولةالجامعة، اسم  ،)غير منشورة(

 

القدديم اإلسددالمية فددي كتددب اللغددة العربيددة للدراسددات االجتماعيددة  ،(1111الخزيييري، عييادل )
. رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة للحلقة األولى من التعليم االساسي في سلطنة عمان

 األردنية، عمان، األردن.
 

Chin-Onn, M. (2000), Teachers Perception of the Reactive Behavior Patterns 

of Elementary Age Hispanic Students. Unpublished Doctoral Dissertation, 

University of Central Florida, Orlando. 

  Institution Publications  :منشورات المؤسسات      -6

أي معلوميات إضيافية عين ، بخيط غيامق(ويطبع ) اسم المنشور ،(تاريخ النشر)اسم المؤسسة 

 :مكان المؤسسة، مثالالمؤسسة، 

 .عمان، األردن ،الكتاب السنوي ،(0220)الجامعة األردنية 

 

National Cancer Institute (2005), Caring for the Caregiver: Support for 

Cancer Caregivers (NCI Publication no. 102). Bethesda. 

 :    Manuscript المخطوط -2

 .مكان المخطوط، رقم التصنيف )ويطبع بخط غامق(، عنوان المخطوط ،(السنة)المؤلف 

  .: إذا تم استخدام صورة عن المخطوط فيجب اإلشارة إلى مكان وجود الصورةمالحظة

 

المكتبية الطبيية  ،طبداءكندز األ ،م(1236 -هيـ 408ح ) بن سينا، أبيو عليي الحسيين بين عبيدا

مركييز الوثييائق والمخطوطييات فييي الجامعيية  .م مجموعيية سييومر07واشيينطن، رقييم -األمريكييية

 .)صورة بالميكروفيلم ( 63األردنية، رقم 
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Rapach and Wohar. (2002), Financial Variables and the Predictability of 

Stock and Bond Returns: an out of Sample Analysis. Unpublished 

Manuscript. 

 :Patents براءات االختراع  -8

مكيان ، رقم براءة اختيراع، بخط غامق(ويطبع ) العنوان ،اسم الشخص أو األشخاص )السنة(

 التسجيل.

 مثال :

Abdel Jalil, R., Al-Abed, Y., El – Abadelah, M, Khanfer, M., Sabri, and Volter, W. 

(2001), Phosphodiesterase Inhibiting Pyrrazolpyrimidinone Derivatives Conjugated 

to Thiophene Moieties or Benzo (Fused) 5- Membered Heterocycles for Treatment 

of Erectile Dysfunction and other Cardiovascular Disorders.Patent no. 

Wo2001003644.  

 

 : Accepted for Publicationاألوراق المقبولة للنشر   -9

، عبيـارة )ويطبيع بخيط غيامق( عنيوان البحيث، اسيم المجلية (،السينة)ن ياسم المؤلف أو المؤلف

 .مقبول للنشر

 : مثال

Kittaneh, F. (2001), A numerical Radius Inequality and an Estimate for the 

Numerical Radius of the Frobenius Companion Matrix, Studia Mathematica, 

Accepted for Publication. 

 : Court Judgement     أحكام المحاكم -71

، )يطبع بخط غيامق( (3/94ذكر اسم المحكمة التي أصدرت القرار، ورقم القرار في سنته )ي

 .ثم مكان نشره ثم السنة التي نشر فيها إن وجدت ثم العدد إن وجد

 المحامين :مثال في حالة النشر في مجلة نقابة 

 . 181، ص 3-1، ع1993، مجلة نقابة المحامين األردنيين، 383/91تمييز حقوق 

Insurance Co. of North America, V. Heritage Bank, 595 Federal 

Second, 171,173 (3
rd

 . Cir. 1979).   
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 :Newspapers               الصحف  -77

 : News Item  الخبر  -أ

 .مكان الصدور، العدد، التاريخاسم الصحيفة،  

 .م2993حزيران،  23، 9153الدستور، عمان، ع 

Jordan Times, Amman, No. 5281, 12 April, 1993.       . 

 :News Item     - Non غير الخبر -ب

  .اسم الكاتب، عنوان المقالة، اسم الصحيفة، مكان الصدور، العدد، التاريخ 

  .م2993 آذار،32، 2995عشر كوكباً، الدستور، عمان، عمثال: محمود درويش، أحد  

Jordan Times , Amman , No.5290 , 24 April , 1993 , pp. 35 . 

 توثيق الصحف )الخبر وغير الخبر( فقط لكلية الشريعة وقسم التاريخ وقسم اللغة العربية

  

 : إذا كان مصدر المعلومات من شبكات االتصال اإللكترونية فتكتب المراج  كما يأتي -11

1- Internet articles based on a print source. 

VandenBos, G., Knapp, S., & Doe, J. (2001), Role of Reference Elements in 

the Selection of Resources by Psychology Undergraduates (Electronic 

Version). Journal of Bibliographic Research, 5, 117-123. 

2- Article in an Internet-only Journal 

Fredrickson, B. L. (2000, March 7), Cultivating Positive Emotions to Optimize 

Health and well-being. Prevention & Treatment, 3, Article 0001a. Retrieved 

November 20, 2000, from 

http://journals.apa.org/Prevention/Volume3/pre0030001a.html. 

3- Article in an Internet-only Newsletter 

Joe Murnan, Kathleen Sideli ( 2000, July), The San Diego Conference in 

Retrospect. Signals News, 2 (7). Retrieved from 

 http://www.indiana.edu/lesbigay/vol7_1/newsletter .html  

4- Electronic Copy of a Journal Article, Three to Ffive Authors, Retrieved 

from Database 

http://journals/
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Borman, W. C., Hanson, M.A., Oppler, S.H., Pulakos, E. D., & White, L. A. 

(1993), Role of Early Supervisory Experience in Supervisor Performance. 

Journal of Applied Psychology, 78, 443-449. Retrieved October 23, 2000, 

from PsycARTICLES Database. 

 

 

 

 ً :  توثيدددق الرسدددائل الجامعيدددة فدددي تخصصدددات اللغدددة العربيدددة وآدابهدددا، والتددداريخ،  خامسدددا

 والفلسفة، والعلوم السياسية والقانون والشريعة :

 

 :ترتيب قائمة المصادر والمراج 

ترتب قائمة المصادر والمراجع فيي نهايية الرسيالة، ترتيبياً هجائيياً، حسيب الميؤلفين كميا 

سييانية األخييرى، باسييتثناء الوثييائق والمخطوطييات والمصييادر ورد فييي الكليييات العلمييية واإلن

وتييورد المعلومييات الببلوجرافييية  .تثبييت سيينة الوفيياة بعييد االسييم بالنسييبة للمصييادرفالمطبوعيية. 

 كما يلي: وترتب المصادر والمراجع في آخر الرسالة ،كاملة

 

 الوثائــق: -1

رقم التصنيف، مكان حفيظ الوثيقية، ، جهة اإلصدار، )تطبع بخط غامق(و الرمزأاسم المجموعة 

 :رقم الوثيقة، مثال

 

 .02مكتبة الجامعة األردنية،  GE 93 -287 مم المتحدةأل، ا اإلنسان وثيقة حقوق

 

 :المصادر المخطوطة -2

 المصادر المخطوطة )المخطوطات( -أ

عيدد ، )يطبيع بخيط غيامق( العنيوان ،(تياريخ الوفياة" "حيرف ت)اسم الشيهرة أو االسيم الشخصيي 

 .المجلدات، مكان المخطوط، رقم التصنيف

 مثال:

، القسييم الثيياني،  شددرافنسدداب األأ ،(م890هييـ/079ت ، )حمييد بيين يحيييى بيين جييابرأالييبالذري، 
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مركييز الوثييائق والمخطوطييات فييي الجامعيية  ،597،598 :اسييتانبول، مخطييوط السييليمانية، رقييم

 )صورة بالميكروفيلم(. 61األردنية، رقم 

 :المطبوعةالمصادر  -ب

)يطبيع بخيط  العنيوان (،تياريخ الوفياة" "حيرف ت)اسم الشهرة أو االسم الشخصي فيي غيير ذليك، 

 .وتاريخه ،الناشر، مكان النشر ،داخل قوس ، الطبعة، عدد المجلدات، المحققغامق(

، 1، طتداريخ الرسدل والملدوك ،م(900هيـ/312 بين جريير )ت مثال: الطبري، أبو جعفر محمد

 .م1960محمد أبو الفضل إبراهيم(، دار المعارف، القاهرة، م، )تحقيق 12

 .في الترتيب  ةداخل أو )بنت( أو )ال( لفظة )أبو( أو )ابن( تكون: بالنسبة للمصادر، ال مالحظة 

 

 توثيق المصادر والمراج  في الحاشية )الهامش(: -3

أعياله، وإذا ميا تيم  يذكر المصدر أو المرجع ألول ميرة كميا تيم التوثييق فيي مصيدر الطبيري  -أ

االسييتعانة بالمصييدر أو المرجييع مييرة أخييرى فيييذكر اسييم المؤلييف األخييير، المجلييد أو الجييزء، 

 .والصفحة

 .580، ص 7، جالوسيطمثال: السنهوري،       

-  Honnold, Uniform Law for International Sales, pp.50. 

توضيع بيين قوسيين إليى األعليى ، ويشار إلى المصادر فيي ميتن الرسيالة بأرقيام متسلسيلة   -ب

ويبيدأ التيرقيم فيي الصيفحة التاليية مين جدييد  .، وتبيين فيي الهيوامش (3)،  (0)،  (1) مثال: 

 .وهكذا في كل صفحة من الصفحات    .(1)بالرقم 

ترتب قائمة المصادر والمراجع في الهوامش رقميا حسب ورودها في الميتن بغيض النظير   -ج

 .الترتيب الهجائي عن

تكتب عبارة المصدر نفسه ، الجزء الصفحة ، عندما تتوالى اإلشارات إليى المصيدر نفسيه    -د

 .120، ص3مثال : المصدر نفسه، ج     .في   الصفحة الواحدة

 

 رسالة الماجستير و الدكتوراه طباعة مالحظات عامة عن 

 
 عاليية بدرجية تتمييز مرة ألول مقدمة جديدة معلومات تتضمن أن الماجستير رسالة من يتوقع

 وأن إليهيا، الوصيول فيي دقيقية علميية منهجيية يتّبيع أن الطاليب من يتوقع بحيث والوضوح من الدقة

 أحيد أن ومتابعتهيا. وييرى اليبعض فهمهيا مين المخيتص القيارا تمكين علميية صيحيحة بلغية يكتبها
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 االلتزام أهمية على للتأكيد محكمة علمية مجلة في قابليتها للنشر هو الجامعية الرسائل جودة معايير

 نشرها. عند العلمية البحوث من المتوقعة الجودة بقواعد

 طباعة الرسالة وتجليدها وتقديمها:ـ
 أواًل طباعة الرسالة:ـ

 يتطلب من طالب وطالبات الدراسات العليا التقيد بالقواعد اآلتية:ـ
 للكليييات صييفحة) مئتييان (  022 صييفحات الرسييالة لعييدد األعلييى الحييد يكييون أن يفضييل .1

 باستثناء المالحق. ) مائة وخمسون ( صفحة 152اإلنسانية، والكليات العلمية 

ميييع اسيييتخدام البيييرامج ذات البييينط والحيييروف  (PC)تُكتيييب الرسيييالة بالحاسيييب ادليييي  .1

 Desk)، أو نظام النشر المكتبيي (Word Processor)المتنوعة، مثل معالج الكلمات 

Top Publishing System)اً إلجدراء آيدة تصدحيحات، أو إدخدال آيدة تعدديالت ، تحسب

 سواء بالحذف أو اإلضافة.

 الطاليب ىيتالفي أن عليى أم باإلنجليزيية، بالعربية أكانت سواء سليمة بلغة الرسالة تكتب .3

  النوعية. على والتركيز االختصار ويراعي والتكرار والحشو اإلسهاب

 هييذه فيييو ،أو اختصييار أو رمييز بييرقم يجييب أن تبييدأ الجمليية بكلميية وال يجييوز أن تبييدأ .4

 كتابةً. أو االختصارات أو الرموز األرقام تكتب الحاالت

تكتب االختصارات عند ورودها أول مّرة كاملةً، ويوضع االختصار بين قوسين، فميثالً  .5

 Food and Agriculture إذا وردت منظميييية األغذييييية والزراعيييية الدولييييية

Organization   كادتي اختصارها يكتب :(FAO)، فيي فقيط االختصيار يسيتخدم ثيم 

   .قوسين بين وضعه دون الالحقة المرات

 يُفضل استخدام طابعة ليزر ما أمكن ذلك. .6

ويكون وزن الورق من  (سم A4 17 x 19.1)تنسخ الرسالة على ورق أبيض مقاس    .7
 جرام. 088إلى  08

 ُتكتب الرسالة على وجه واحد فقط. .8
                             الهندية األرقام تستخدم وال ( 1 , 2 , 3, 4 , 5 ) العربية األرقام تستخدم .9

 .واإلنجليزية العربية في اللغتين للطباعة  (5  ,  4,  3 , 2  ,1 )

من الجهة اليمنى في المتون العربية، ومن الجهة  ،سم5.3 التجليد جهة من يُترك فراغ هامشي 12

 . سم0.3 فيترك لها الهوامش بقية أمااليسرى في المتون اإلنجليزية، 
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 .الهوامش عدا ما سطراً  27 على صفحة لكل السطور ال يزيد عدد 11

عند كتابة الرسالة باللغة العربية تُكتب على مسافة ونص بين السطور، وباللغة االنجليزية على  10

 مسافتين بين السطور باستثناء:ـ
 

 المستخلص والحواشي والمقتبسات يتم كتابتها على مسافة واحدة بين السطور. . أ

المراجييع يييتم كتابتهييا علييى مسييافة واحييدة بييين السييطور، يبييدأ السييطر األول ميين كييل  . ب

مرجع من هامش الصفحة، وتبدأ السطور التالية بعيداً عن الهيامش بيأربع مسيافات، 

  بين كل مرجع والذي يليه .ويترك سطران 

) الفصل األول، الفصل الثاني، الفصل الثالث، .......  الرسالة فصول عناوين تبدأ.13

 تكتب أن جديدة، وعلى بعد أربعة سنتيمترات من قمة الصفحة، ويجوزإلخ ( بصفحة 

 . منفصلة  صفحات في العناوين

الرياضية، المعادالت الكيميائية، العناوين اترك مسافتين أعلى وأسفل لكًل من: المعادالت .14

 الرئيسة، المقتبسات، الحواشي، والفقرات المتتالية.

يستخدم البنط األسود )الغامق( في جميع العناوين الرئيسة والفرعية، وتحت الفرعية، وفي .15

 كل ما يرغب الطالب إبرازه من عبارات داخل المتن. 

 Simplified)أبيض من نوع  41 العربية البنطيستخدم عند كتابة نص الرسائل .16
Arabic)اإلنجليزية اللغةب الكتابة عندوأسود )غامق( من النوع نفسه.  14ببنط  ، والعناوين 

 10ببنط  ، والعناوين(Times New Romans)أبيض من نوع  40  الحرف حجم يكون

 أسود )غامق( من النوع نفسه. 

 ترقيم صفحات الرسالة:ـ
يجيب عليى الطالييب  للرسيائل التيي تُكتيب باللغية العربيية التمهيديية الصيفحات تيرقيمعنيد  .1

علييى أن يبييدأ التييرقيم  (إلييخ....د، ،ج ،ب أ، مثييل) األبجدييية الحييروف العربيييةاسييتخدام 

 األبجدي من صفحة الشكر والتقدير.

 يجب عليى الطاليب للرسائل التي تُكتب باللغة االنجليزية  التمهيدية الصفحات ترقيمعند  .2

على أن يبدأ الترقيم الرقميي مين (، ..... إلخ i  ،ii  ،iii مثل)  الرومانية األرقاماستخدام 

 (.Acknowledgements)صفحة الشكر والتقدير 

مييتن الرسييائل التييي تُكتييب باللغيية العربييية أو االنجليزييية ومعهييا المراجييع والمالحييق يبييدأ تييرقيم 
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وانتهيياًء بييأخر صييفحة ميين  المقدمييةميين صييفحة ( 1034567892) باسييتخدام األرقييام

 .حرف الصفحة في منتصف أسفل الصفحة، ويوضع رقم أو اللواحق

 

 تجليد الرسالة:ـ

 عند الشروع في تجليد الرسالة على الطالب إتّباع اآلتي:ـ

 يكون تجليد الرسالة تجليدًا فنيًا على شكل خياطة مع لصق بالغراء. .1
للكليات اإلنسانية وأحمر زرق الغالف أ يكون غالف الرسالة مقوى، بحيث يكون لون .2

 .فاتحًا للكليات العلمية
ُتطبع بيانات الغالف بطريقة واضحة، بحيث ُيطبع في الجهـة اليمنـى باللغـة العربيـة،  .3

 والجهة اليسرى باللغة االنجليزية، وتشمل حسب الترتيب اآلتي:ـ
 عنوان الرسالة. - أ
 اسم الطالب. - ب
 ( ".الماجستير في )التخصصبحث مقدم لنيل درجة " عبارة  - ج
 اسم الكلية. - د

 اسم الجامعة ـ اسم المدينة. -هـ             
 الشهر والسنة. - و

 
 


