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ا
أول  :الشروط العامة للكتابة والطباعة والتجليد:
( )1طريقة الكتابة:
 الصفحات :على وجه واحد فقط من كل ورقة في حالة مشاريع الدبلومة ،والرسائل املقدمة للجنة الحكمقبل املناقشة وعلى وجهي الصفحة في النسخ النهائية للرسالة بعد املناقشة وعمل التصويبات.
 نوع الخط والعناوين تكتب الرسالة باستخدام  Font Size 12ونوع Times New Roman عناوين ألابوا ب تكتب في منتصف الصفحة باستخدام )Font Size 18 (Bold + Uppercase العناوين الرئيسية تكون باستخدام Font Size 16 Bold العناوين تحت الرئيسية تكون باستخدام Font Size 14 Bold العنوان الجانبي يكون Font Size 12 Bold عنوان الجداول  Font Size 12 Boldعلى رأس الجدول ،بينما عنوان ألاشكال يكون Font Size 12 Boldأسفل الشكل.
 السـطور :تكون الكتابة بمسافتين بين السطور في حالة مشاريع الدبلومة ،والرسائل املقدمة للجنة الحكمقبل املناقشة وعلى مسافة واحدة في النسخ النهائية للرسالة بعد املناقشة وعمل التصويبات.
 الهوامش 2 :سم يمين الصفحة و  3سم من اليسار و العكس في الرسائل باللغة العربية و  2.2سم من أعليوأسفل الصفحة.
 ترقيم الصفحات:يجب أن يتم ترقيم الصفحات بصورة متتالية ويكون الترقيم في منتصف املسافة من أسفل .ويكون ترقيم
الصفخات ألاولي من أسفل باألرقام الرومانية /أما باقي الصفحات يتم ترقيمها بالترقيم إلانجليزي Arabic
 numeralsأما في الرسائل العربية فيكون الترقيم بالعربي .HinDi numerals
 الجداول وألاشكال والرسومات والصور: العنوان: بالنسبة للجداول يجب أن يكون العنوان أعلي الجدول  ، Bold size 12أما بالنسبة إلي ألاشكالوالرسومات والصو ر يجب أن يكون العنوان أسفل الجدول Bold size 12
 يشار إلي الجدول ) (Table 2.1:….والشكل ) (Figure 2.1: …….أو ).(Fig. 2.1: ……. الترقيم :ترقم الجداول و ألاشكال والرسومات والصور بشكل متسلسل لكل فصل على حدة ثم يذكررقم الفصل املوجود به الجدول أو الشكل أو الرسم أو الصورة ،وتبدأ ألارقام من  1لكل فصل علي
حدة.
مثال - Table (1.1) :الجدول ألاول في الفصل ألاول.
) - Table (2.1الجدول ألاول في الفصل اثاني.
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ً
 يجب أن تظهر الجداول وألاشكال والرسومات والصور مباشرة بعد ذكرها في متن الرسالة .وإذا لم يكنفي إلامكان وضع الجدول أو الشكل أو الرسم أو الصورة في املكان املتبقي علي ذات الصفحة التي أشير
فيها لرقمه يوضع في الصفحة التيالية.
 ترقم الصفحات التي بها الجدول أو الشكل أو الرسم أو الصورة بالتسلسل مع بقية صفحات املشروعأو الرسالة.
()2الطباعة والتجليد:
 طباعة ليزر علي ورق أبيض وزن  08جرام و مقاس  A - 4ومقاسه  218 × 292ملليمتر. تجليد املشروع :تجليد حلزوني بالستيك أبيض والغالف الخارجي شفاف والخلفي ملون. تجليد الرسائل :اللون ألاسود لدرجة املاجستير واللون البني لدرجة الدكتوراه.ثانيا :ا لهيكل العام للرسالة العلمية لقطاع العلوم العلمية:
تشمل الرسالة املقدمة من الطالب سواء ملرحلة املاجستير أو الدكتوراه علي املكونات التالية:
 -1صفحة الغالف الخارجي  Thesis Titleباللغة إلانجليزية ويحمل عنوان الرسالة
 -2صف ف فففحة تشف ف ففكيل لجنف ف ففة الحكف ف ففم وإجف ف ففازة الرسف ف ففالة) examiners Committee (approval sheet
باللغة إلانجليزية شاملة التوقيعات.
 -3صفحة لجنة إلاشراف  Supervisors Committeeباللغة إلانجليزية شاملة التوقيعات .
 -4صفحة الشكر والتقدير  Acknowledgmentباللغة إلانجليزية .
 -2صفحة إلاقرار Declaration Sheetباللغة إلانجليزية .
 -6صفحة مستخلص الرسالة  Abstractباللغة إلانجليزية .
 -2قائمة املحتويات Table of Contentsباللغة إلانجليزية.
 -0قائمة الجدوال  list of Tablesباللغة إلانجليزية.
 -9قائمة ألاشكال  List of Figuresباللغة إلانجليزية .
 - 18قائمة املختصرات  List of Abbreviationsباللغة إلانجليزية.
 - 11فصول الرسالة  Thesis Chaptersباللغة إلانجليزية .
أ .املقدمة  Introductionباللغة إلانجليزية
ب .إلاطار النظري والدراسات السابقة  Review of Literatureباللغة إلانجليزية .
ج .مواد البحث والطرق املستخدمة  Materials and Methodsباللغة إلانجليزية.
د .النتائج  Resultsباللغة إلانجليزية .
ه .املناقشة  Discussionباللغة إلانجليزية .
Results and
و .ويجفوز ضفم النتفائج واملناقشفة ففي فصفل واحفد تحفت إسفم النتفائج واملناقشفة
.Discussion
ز .امللخص والخالصة والتوصيات باللغة إلانجليزية .Summary, Conclusion and Recommendations
ح .قائمة امل راجع باللغة إلانجليزية . References
 - 12مالحق الرسالة . Thesis Appendices
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 - 13مستخلص الرسالة باللغة العربية .
 - 14ملخص الرسالة باللغة العربية (امللخص العربي) .
- 12صفحة لجنة إلاشراف باللغة العربية شاملة التوقيعات.
- 16صفحة تشكيل لجنة الحكم وإجازة الرسالة باللغة العربية شاملة التوقيعات.
- 12صفحة الغالف الخارجي وعنوان الرسالة باللغة العربية .
ً
وفيما يلي وصفا ملكونات الرسائل العلمية السابق ذكرها بتسلسل الفصول :
 الفصل ألاول :املقدمةوتشتمل مشكلة البحث ومبرراتها وإجراءات بحثها وينتهي الفصل بالهدف من املشروع ( ويتم كتابته بشكل
واضح ومحدد وتحت عنوان منفصل) وذلك للكليات العملية.
 الفصل الثاني :إلاطار النظري والدراسات )( Review of literatureويشمل الخلفية العلمية للمشروع أو الرسالة ومراجعة ما نشر عنها ،وتوضيح أهمية وأسفباب اختياره بحيث
ال يتعدى عدد صفحات هذا الفصل  %38من حجم الرسالة.
 الفصل الثالث :مادة البحث والطرق املستخدمة )(Materials & Methodsيقتصر هذا الجزء على ذكر الطرق التجريبية والنظرية (وصف النظام املستخدم) ويتم فيه شرح التجارب
العلمي ففة وتوض ففيح امل ففنبي التجريب ففي ال ففذي ق ففام ب ففه الباح ففث .وإذا أراد الباح ففث مناقش ففة الط ففرق ألاخ ففرى يف ففر
املستخدمة ،أو مقارنة الطريقة املستخدمة بغيرها ،فيكون مكان ذلك في أبواب املقدمة أو املناقشة.
 الفصل الرابع :النتائج )(Resultsويشففمل وصففف أهففم النتففائج املتحصففل عليهففا وبيا هففا ،فففي صففورة جففداول ورسففوم بيانيففة با ضففافة إلففى ش ففرح
النتائج.
 الفصل الخامس :املناقشة )(Discussionويشفمل بيفان أهميفة النتففائج وتطبيقاتهفا وانعكاسفاتها ،ومقارنففة النتفائج بمفا سفبق الحصففول عليفه مفن بففاحثين
آخرين في البحوث املنشورة ،وأوجه الاتفاق أو الاختالف إن وجدت ورأي الباحث في أسباب ذلك.
(ويجوز أن توضع النتائج واملناقشـة في فصل واحد).
 الفصل السادس :الاستنتاجات أو الخالصة والتوصياتالاستنتاجات أو الخالصة  :وتشمل خالصة ما تم التوصل إليه من نتائج ( اختياريا طبقفا لطبيعفة كفل كليفة).
أمفا التوصففيات  :وتشفمل توصففية الباحفث بكيفيففة تطبيفق النتففائج واسفتخدامها إذا كففان ذلفك واردا (اختياريففا
طبقا لطبيعة كل كلية).
 املراجع )(Referencesتوضفع قائمة باملراجع ففي هايفة املشفروع/الرسفالة مرقمفة حسفب ورودهفا ففي مفتن املشفروع/الرسفالة ،وعنفد ذكفر
مراجع ففي سفياق الكفالم يوضفع رقمفه بفين قوسفين وإلفى أعلفى قلفيال ف ( ك ففذا ) ) (1ف و توضففع قائمفة بفاملراجع ففي هايفة خطفة
البحث ومشروع الدبلوم و الرسالة وتشمل:
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اسم املؤلف باللغة ألاجنبية وتوضع باسم عائلته ثم يليه الحرف أو الحروف ألاولى من أسمائه ألاخرى
وإذا كفان املرجففع بففه أك فر مففن مؤلففف يفذكر الجميففع بففنفس الطريقفة و طبقففا للتسلسففل الفوارد فففي املرجففع
،ألاصلي
،سنة النشر
، وفي املقاالت يذكر عنوان البحث بالكامل واسم املجلة،عنوان الكتاب
،رقم املجلد ف العدد ف الصفحة ألاولى وألاخيرة
.مكان النشر في حالة الكتب

)1(

)2(
)3(
)4(
)5(

:) American Psycological Association(APA نموذج كتابة املراجع ألاجنبية بنظام
Al-Rasheed, N. M., Fadda, L., Al-Rasheed, N. M., Hasan, I. H., Ali, H. M., AlFayez, M., & Mohamad, R. A. (2017). Hepatoprotective Role of α-Lipoic acid
and Thymoquinone in Acetaminophen-Induced Liver Injury: Down-Regulation
of COX-2 and flt-1 Expression. Brazilian Archives of Biology and
Technology, 60.
Bagchi, D., Balmoori, J., Bagchi, M., Ye, X., Williams, C. B., & Stohs, S. J.
(2002). Comparative effects of TCDD, endrin, naphthalene and chromium (VI)
on oxidative stress and tissue damage in the liver and brain tissues of
mice. Toxicology, 175(1-3), 73-82.
Castel, J.V., Gomez-Lechon, M.J., Ponsoda, X., & Bort, R . (1997). The use of
cultured hepatocytes to investigate the mechanism of drug hepatotoxicity. Cell
Biological Toxicology, (Review), 13, 331-338.
da Silva, M. H., da Rosa, E. J. F., de Carvalho, N. R., Dobrachinski, F., da
Rocha, J. B. T., Mauriz, J. L., ... & Soares, F. A. A. (2012). Acute brain damage
induced by acetaminophen in mice: effect of diphenyl diselenide on oxidative
stress and mitochondrial dysfunction. Neurotoxicity research, 21(3), 334-344.
Dhorajiya, B. D., Dholakiya, B. Z., Ibrahim, A. S., & Badria, F. A. (2014).
Nucleobase-based barbiturates: their protective effect against DNA damage
induced by bleomycin-iron, antioxidant, and lymphocyte transformation
assay. BioMed research international, 2014.
Esmat, A., Ghoneim, A. I., El-Demerdash, E., Khalifa, A. E., & Abdel-Naim, A.
B. (2012). Dichloroacetonitrile induces oxidative stress and developmental
apoptotic imbalance in mouse fetal brain. Environmental toxicology and
pharmacology, 33(1), 78-84.
Ferguson-Smith, A. C., Chen, Y. F., Newman, M. S., May, L. T., Sehgal, P. B.,
& Ruddle, F. H. (1988). Regional localization of the interferon-β2B-cell
stimulatory factor 2/hepatocyte stimulating factor gene to human chromosome
7p15-p21. Genomics, 2(3), 203-208.
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ا
:ويالحظ عموما ما يلي
، كل قسم أو فصل يبدأ من صفحه جديدة.1
أصفر) يطبع عليها بالبنط العريض/أزرق فاتح/ توضع في بداية كل فصل ورقة فاصله ملونه (أخضر.2
.Introduction, Review of literature, ….. )كلمة الفصل ألاول أو الثاني (هكذا
معهد بمراجعة القواعد املتعلقة بإعداد الرسائل العلمية واستالم/ تقوم إدارة الدراسات العليا بكل كلية.3
.( لحفظها بمكتبة الكليةCD) نسخة من الرسالة على قرص مدمج
 تكون الكتابة على جلدة الكعب باللون الذهبي بحيث تكون معتدلة إذا وضعت الرسالة في الاتجاه.4
.)  (سنة منح الدرجة – اسم صاحب الرسالة – الكلية:الطولي وبين عليها
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ملحق رقم ( :)2نموذج مقترح الخطة البحثية باللغة العربية



ملحق رقم ( :)3نموذج سيمنار الخطة البحثية باللغة العربية



ملحق رقم ( :)4الشروط املوحدة لكتابة الرسائل العلمية وص فحات املقدمة وأبواب الرسالة ومشروع الدبلومة لألقسام
وكليات العلوم إلانسانية باللغة العربية.
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الباب الرابع  :الفصل الثاني :
ملحق رقم ()1
خطاب التقدم باملقترح البحثي باللغة العربية ملجلس القسم
كلية /معهـد .........................
قسـم .................................
____________________________________________________________
السيـد ألاستـاذ الدكــتور /رئــيس مجـلـس قس ــم .........................
تحية طيـبة وبـعــد،،،

برجاء التكرم باملوافقة على موضوع البحث الخاص بى للحصول على درجة املاجستير  /دكتوراه
الفلسفة بقسم ..................................
تحـت عـنـوان:
(العنوان بلغة البحث)………………… ……………….....................................
(العنوان بلغة مغايرة للغة البحث)………………………………………………....

وتفضـلوا بقـبول وافــر الاحـترام
مقدمـة لسيـادتـكم
الطالـب ................................. /
التوقيع /
التاريخ 22 / /
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كلية /معهـد .........................
قسـم .................................

خطة بحث للتسجيل لنيل درجة املاجستير في  ..................تخصص ( .................إن وجد)
خطة بحث للتسجيل لنيل درجة دكتوراه الفلسفة في  ...............تخصص ( .................إن وجد)

تحت عنوان
(العنوان بلغة البحث)
(العنوان بلغة مغايرة للغة البحث)

العام الجامعي
........./...........
اسم الباحث................................................. :
املشرفون:
أ.د............................./
استاذ ...........................
قسم .............................
كلية/معهد .......................
جامعه الاسكندرية

أ.د................................../
استاذ ................................
قسم ..................................
كلية/معهد ...........................
جامعه الاسكندرية

الجهات املستفيدة (إن وجدت)............................... :
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الكلمات املفتاحية:
....................................
....................................
....................................
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املقدمة والاستعراض املرجعي:
.....................................................................................................................................................................................................
................
املشكلة البحثية:
.....................................................................................................................................................................................................
أهداف البحث:
.....................................................................................................................................................................................................
................
أهمية البحث:
.....................................................................................................................................................................................................
.................
إجراءات البحث:
 منبي البحث الشاملة العينة متغيرات البحث أسلوب وأداة جمع البيانات البحثية ألاساليب إلاحصائية املستخدمةدور املشرفين
 أ.د...................................../ أ.د...................................../ -أ.د...................................../
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ً
)) (الترتيب ابجديا6( APA الطريقة املستخدمة فى كتابة املراجع طريقة
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الباب الرابع :الفصل الثاني :
ملحق رقم ()2
نموذج مقترح الخطة البحثية باللغة العربية

كلية /معهد ...........................
قسفم .......................
خطة بحثية للحصول على درجة دكتوراه فلسفة  /ماجستير
في ..........
للعام الجامعي 222- 222
اسم الطالب:
عنوان الدراسة
باللغة العربية:
باللغة إلانجليزية:
لجنة إلاشراف
 .1ألاستاذ الدكتور.......... /
أستاذ ............
قسففم .........
كلية/معهد ..........
جامعة .........
 .2أستاذ  /دكتور.......... /
أستاذ  /أستاذ م / .مدرس ............
قسففم .........
كلية/معهد ..........
جامعة .........
 .3أستاذ  /دكتور.......... /
أستاذ  /أستاذ م / .مدرس ............
قسففم .........
كلية/معهد ..........
جامعة .........
الكلمات الكاشفة:
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املقدم ــة
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الهدف من الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى .........
للكليات النظرية
الجهات املستفيدة من الدراسة
إن إجراء هذه الدراسة تعود بالفائدة علي الجهات آلاتية:
......................... - 1
........................ - 2
...................... - 3
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خطـ ة البحث
تكتب طبقا ملنبجية كل كلية /معهد في طريقة تناوله لهذا الجزء.
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دور لجنة إلاشراف:
أ.د........... /
سيقوم سيادته با شراف على ...................
كما سيقوم بمساعدة الطالب في تفسير النتائج وإلاشراف على كتابة ومراجعة الرسالة.
أ.د........... /
سيقوم سيادته با شراف على ...................
كما سيقوم بمساعدة الطالب في تفسير النتائج وإلاشراف على كتابة ومراجعة الرسالة.
أ.د........... /
سيقوم سيادته با شراف على ...................
كما سيقوم بمساعدة الطالب في تفسير النتائج وإلاشراف على كتابة ومراجعة الرسالة.
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املراج ـ ــع

( يراعي في كتابة املراجع ما هو متبع في كتابة مراجع الرسالة باللغة العربية بالفصل الثالث )
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الباب الرابع  :الفصل الثاني :
ملحق رقم ()3
نموذج سمينار مقترح الخطة البحثية باللغة العربية
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سمينار مقترح الخطة البحثية لرسالة املاجستير
 إسم الطالب ...................................................................................... :
 درجة البكالوريوس/الليسانس في  ..............:الكلية/املعهد ............ :جامعة ............... :
 سنة التخرج ..................................... :
 مسجل لدرجة املاجستير في قسم ............... :الكلية/املعهد ........... :جامعة ............... :

عرض تقديمي للطالب................../
22.../.../........
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سمينار مقترح الخطة البحثية لرسالة الدكتوراه
 إسم الطالب ...................................................................................... :
 درجة البكالوريوس/الليسانس في  ..............:الكلية/املعهد ............ :جامعة ............... :
 سنة التخرج ..................................... :
 درجة املاجستير في  ...........................:الكلية/املعهد ............ :جامعة ............... :
 سنة الحصول علي الدرجة ..................................... :
 مسجل لدرجة الدكتوراه في قسم ........... :الكلية/املعهد ........... :جامعة ............... :

عرض تقديمي للطالب................../
22.../.../........
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 عنوان املقترح البحثي باللغة إلانجليزية :
.............................................................................................................
 عنوان املقترح البحثي باللغة العربية:
.............................................................................................................
 املشرف ألاكاديمي للطالب .................................................................... :

 مقدمه :
 الجهات املستفيدة من الدراسة:
 الهدف من الدراسة:
 مواد البحث وطريقة تنفيذه:

77

قطاع الدراسات العليا والبحوث

الباب الرابع الفصل الثاني:
ملحق ( : )4الشروط املوحدة لكتابة الرسائل العلمية وصفحات املقدمة وأبواب الرسالة ومشروع الدبلومة
لألقسام وكليات العلوم إلانسانية باللغة العربية
أول :الهيكل العام للرسالة العلمية لقطاع العلوم إلانسانية وإلاجتماعية والتطبيقية:
ويضم هذا القطاع كليات (آلاداب  -الحقوق  -التجارة  -التربية  -السياحة والفنادق  -الفنون الجميلة  -التربية
الرياضية للبنين  -التربية الرياضية للبنات  -التربية النوعية  -رياض ألاطفال  -العلوم السياسية والدراسات إلاقتصادية)
باستثناء ألاقسام والتخصصات والبرامج التي ينطبق عليها الشروط الخاصة بالقطاع العلمي بهذه الكليات ،حيث
يتكون الهيكل العام لرسائل املاجستير والدكتوراه من التالي:
 .1صفحة الغالف بلغة الرسالة (مرفق النموذج املعتمد من مجلس الجامعة بتاريخ .)............
 .2صفحة لجنة إلاشراف وتشكيل لجنة الحكم وإجازة الرسالة بلغة الرسالة.
 .3صفحة إلاهداء.
 .4صفحة إلاقرار.
 .2صفحة الشكر والتقدير.
 .6صفحة املستخلص بلغة الرسالة.
 .2قائمة املحتويات.
 .0قائمة الجداول.
 .9قائمة ألاشكال.
 .18فصول الرسالة واملتن.
 .11قائمة املراجع.
 .12املالحق.
 .13امللخص باللغة املغايرة للغة الرسالة.
 .14املستخلص باللغة املغايرة للغة الرسالة.
 .12صفحة لجنة إلاشراف وتشكيل لجنة الحكم وإجازة الرسالة باللغة املغايرة للغة الرسالة.
 .16صفحة الغالف باللغة املغايرة للغة الرسالة.
ا
وفيما يلي استعراضا ملكونات وأهم القواعد الحاكمة لهذا الهيكل:
 1- 1صفحة الغالف بلغة الرسالة Cover Page
تتضمن هذه الصفحة ما يلي:
 oشعار الجامعة ،أسم الكلية ،والقسم العلمي ،والبرنامج الدراس ي (أعلى اليمين).
 oعنوان الرسالة بلغة الرسالة (في املنتصف).
 oدرجة الرسالة (ماجستير أو دكتوراه).
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 oاسم الباحث وصفته (في املنتصف).
 oاسم املشرف أو املشرفين وصفتهم (في املنتصف).
 oسنة إلاعداد (في املنتصف).
صفحة لجنة الاشراف وتشكيل لجنة الحكم ومناقشة الرسالة بلغة الرسالة
2- 1
تتضمن هذه الصفحة ما يلي:
 oشعار الجامعة ،أسم الكلية ،والقسم العلمي ،والبرنامج الدراس ي (أعلى اليمين).
 oعنوان الرسالة بلغة الرسالة (في املنتصف).
 oاسم الباحث وصفته (في املنتصف).
 oلجنة إلاشراف والتوقيع.
 oلجنة الحكم وإجازة الرسالة والتوقيع.
مالحظة :يتم طباعة هذه الصفحة  12نسخة يتم توقيعها توقيع حي باللون ألازرق .
** إذا كانت لغة كتابة الرسالة هي اللغة العربية فتكون اللغة املغايرة للغة الرسالة هي اللغة إلانجليزية.
والعكس إذا كانت لغة كتابة الرسالة هي إحدي اللغات ألاجنبية فتكون اللغة املغايرة للغة الرسالة هي
العربية.
ا
وفيما يلي نموذجا لصفحة الغالف باللغة العربية:

اللغة

كلية ..................
قسم ...................
برنامج ................
عنوان الرسالة بلغة الرسالة
رسالة مقدمة لستكمال متطلبات الحصول علي درجة املاجستير في  ........تخصص ( .....إن وجد)
(بنظام الساعات املعتمدة)
رسالة مقدمة لستكمال متطلبات الحصول علي درجة دكتوراه الفلسفة في  ......تخصص ( .....إن وجد)
(بنظام الساعات املعتمدة)
إعداد
اسم الباحث باللغة العربية
صفته الوظيفية
لجنة إلاشراف
أ.د ........................................... /.

أ.د ........................................... /.

الصفة الوظيفية .................................

الصفة الوظيفية .................................
سنه إلاعداد
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نموذج لصفحة لجنة إلاشراف ولجنة الحكم وإجازة الرسالة باللغة العربية:

كلية ..................
قسم ..................
برنامج ................

عنوان الرسالة بلغة الرسالة
اسم الباحث باللغة العربية
لجنة إلاشراف
التوقيع (باللون ألازرق)

إلاسم
ألاستاذ الدكتور........................./

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

ألاستاذ الدكتور........................./

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

لجنة الحكم وإجازة الرسالة
التوقيع (باللون ألازرق)

إلاسم
ألاستاذ الدكتور........................./
ألاستاذ الدكتور........ ................./

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

 3- 1صفحة إلاهداء Dedication
 هي صفحة اختيارية يقدم فيها الباحث إلاهداء في منتصف الصفحة.
 حجم الخط لعنوان الصفحة (إهداء)  10ثقيل/غامق .Bold
 حجم خط نص إلاهداء  16ثقيل/غامق .Bold
 نوع الخط املستخدم .Simplified Arabic
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ا
وفيما يلي نموذجا لصفحة إلاهداء:

 4- 1صفحة إلاقرار Declaration
 oيرد إلاقرار في صفحة منفصلة.
ً
 oيبف ففدأ التف ففرقيم ألابج ف ففدي للرسف ففالة بف ففدءا م ف ففن هف ففذه الص ف فففحة ،وت خف ففذ هف ففذه الص ف فففحة الحف ففرف (أ) ،ويمك ف ففن
ً
أن يتم استخدام الترقيم  Romanبديال (.)I
 oحجم خط العنوان  16ثقيل/غامق .Bold
 oحجم خط النص بالعربية  14ثقيل/غامق .Bold
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ا
وفيما يلي نموذجا لصفحة إلاقرار:

 5- 1صفحة الشكر والتقديرAcknowledgement
 oهي صفحة اختيارية يقدم فيها الباحث الشكر ألولئك الذين ساعدوه في إتمام البحث ،كاملشرفين والزمالء،
وألاشخاص والهيئات التي عاونت الباحث في الحصول على البيانات.
 oت خذ هذه الصفحة ترقيم (ب) أو ( )IIحسب نوع الترقيم املستخدم.
 oحجم الخط لعنوان الصفحة (شكر وتقدير)  10ثقيل/غامق .Bold
 oحجم خط نص الشكر  14عادي.
 oنوع الخط املستخدم .Simplified Arabic
 6- 1صفحة املستخلص بلغة الرسالة Abstract
يحتوي مستخلص الرسالة على العناصر التالية :تعريف بحدود الدراسة الزمانية واملكانية والبشرية (مجتمع
وعينة الدراسة) ،وشرح الهدف من الرسالة ،ومبررات الدراسة ،واملنبجية والخطوات التي اتبعها الباحث جراء
الدراسة ،وتوصيف ألهم نتائج الدراسة ،وتوضيح ألهم التوصيات .وينبغي مراعاة عدد من القواعد عند كتابة
مستخلص الرسالة ،من أهمها ما يلي:
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o

أال تزيد عدد كلمات املستخلص عن  228إلي  388كلمة (بحد أقص ي صفحة).

o

أن تكون املسافة بين ألاسطر مسافة أحادية.

o
o
o
o
o
o
o
o

أن يكون املستخلص في صفحة مستقلة معنونه "املستخلص".
أن ُيكتب املستخلص على شكل فقرات ،وليس على شكل نقاط.
ال تدخل باملسافة بالفقرات عند كتابة املستخلص.
كل ألارقام في املستخلص عددية ،ما لم تبدأ بها الجملة.
صفحة املستخلص ت خذ ترقيم (ج) أو ( )IIIحسب نوع الترقيم املستخدم.
حجم الخط لعنوان صفحة املستخلص  10ثقيل/غامق .Bold
حجم خط نص املستخلص  14عادي.
نوع الخط املستخدم .Simplified Arabic

 7- 1قائمة املحتويات Table of Contents
وتحتوي على العناوين الرئيسية والفرعية لكل محتويات وفصول الرسالة .ويجب أن يتم اتباع آلاتي:
 oأن تتضف ففمن القائم ف ففة ثالث ف ففة مس ف ففتويات مف ففن العن ف ففاوين (عن ف ففوان رئي ف ف ف ي – عنف ففوان رئي ف ف ف ي فرع ف ففي – عن ف ففوان
فرعي).
 oأن ي خف ففذ ت ف ففرقيم العنف ففوان الرئي ف ف ف ي ( )1- 1علف ففى س ف ففبيل املثف ففال ،بحي ف ففث يمثف ففل ال ف ففرقم ألاول "رقف ففم الفص ف ففل"
والرقم الثاني "رقم العنوان".
 oتنبثف ف ف ففق العن ف ف ف ففاوين الرئيسف ف ف ففية الفرعي ف ف ف ففة مف ف ف ففن نف ف ف ف ففس التف ف ف ففرقيم ،عل ف ف ف ففى سف ف ف ففبيل املث ف ف ف ففال )1- 1- 1( :ث ف ف ف ففم (- 1- 1
…)2وهكذا.
 oتنبثق العناوين الفرعية من نفس الترقيم ،على سبيل املثال ،)1- 1- 1- 1( :ثم ( …)2- 1- 1- 1وهكذا.
 oيجف ف ففب أن يتس ف ف ففق التف ف ففرقيم املس ف ف ففتخدم ف ف ف ففي قائمف ف ففة املحتوي ف ف ففات مف ف ففع الت ف ف ففرقيم املس ف ف ففتخدم فف ف ففي ك ف ف ففل فص ف ف ففول
الرسالة.
 oيجب أن يوضع رقم الصفحة بدقة أمام كل عنوان.
 oحجم الخط لعنوان الصفحة (قائمة املحتويات)  10ثقيل/غامق .Bold
 oحجم الخط لعناوين الفصول  14ثقيل/غامق .Bold
 oحجم خط العناوين الرئيسية ،والرئيسية الفرعية ،والفرعية  14عادي.
 oنوع الخط املستخدم .Simplified Arabic
 8- 1قائمة الجداول List of Tables
وتحتوي على قائمة بكل الجداول الواردة بفصول الرسالة .ويجب أن يتم اتباع آلاتي:
ً
ً
ً
 oأن يتم ترتيب الجداول وفقا لترتيب ورودها في الرسالة ،وليس ترتيبا أبجديا.
 oأن يكف ففون لك ف ففل ج ف ففدول عنف ففوان مح ف ففدد ،وأن يك ف ففون عنف ففوان الج ف ففدول ال ف ففوارد فف ففي قائم ف ففة الج ف ففداول متط ف ففابق
مع عنوانه الوارد في متن الرسالة.
 oحجم الخط لعنوان الصفحة ( قائمة الجداول)  10ثقيل/غامق .Bold
 oحجم خط داخل القائمة  14عادي.
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 oنوع الخط املستخدم .Simplified Arabic
ا
وفيما يلي نموذجا لقائمة الجداول:
رقم الجدول

قائمة الجداول
عنوان الجدول

الصفحة

 9- 1قائمة ألاشكال List of Figures
وتحتوي على قائمة بكل ألاشكال الواردة بفصول الرسالة .ويجب أن يتم اتباع آلاتي:
ً
ً
ً
 oأن يتم ترتيب ألاشكال وفقا لترتيب ورودها في الرسالة ،وليس ترتيبا أبجديا.
 oأن يكف ففون لكف ففل شف ففكل عنف ففوان مح ف ففدد ،وأن يكف ففون عنف ففوان الشف ففكل الف ففوارد ف ف ففي قائمف ففة ألاشف ففكال متطف ففابق م ف ففع
عنوانه الوارد في متن الرسالة.
 oحجم الخط لعنوان الصفحة (قائمة ألاشكال)  10ثقيل/غامق .Bold
 oحجم خط داخل القائمة  14عادي.
 oنوع الخط املستخدم .Simplified Arabic
ا
وفيما يلي نموذجا لقائمة ألاشكال:
قائمة ألاشكال
الصفحة
عنوان الشكل
رقم الشكل

 12- 1فصول الرسالة Thesis/Dissertation Chapters
وهي تمثل املتن الرئي ي للرسالة ،ويجب عند إعدادها اتباع القواعد التالية:
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 oأن يكف ففون لك ف ففل فصف ففل ص ف فففحة فاصف ففل تتض ف ففمن رقف ففم الفص ف ففل بف ففالحروف (مث ف ففال :الفصف ففل ألاول) ،وك ف ففذلك
عنوان الفصل.
 oال يخض ف ف ففع عف ف ف ففدد فصف ف ف ففول الرسف ف ف ففالة لقاعف ف ف ففدة ثابتف ف ف ففة ،وإنمف ف ف ففا يتوقف ف ف ففف علف ف ف ففى طبيعف ف ف ففة املوضف ف ف ففوع ،وطبيعف ف ف ففة
التخصص .إال أن الرسائل العلمية بصفة عامة يتراوح عدد فصولها من  2إلى  2فصول.
 oكإطف ف ففار ع ف ف ففام ( قف ف ففد يختل ف ف ففف بف ف ففاختالف التخص ف ف ففص أو موضف ف ففوع الرس ف ف ففالة) ،تكف ف ففون فص ف ف ففول الرسف ف ففالة عل ف ف ففى
النحو التالي:
 الفصـ ـ ـ ــل ألاول :مقدم ف ف ف ففة (ويتض ف ف ف ففمن مش ف ف ف ففكلة الدراس ف ف ف ففة ،وه ف ف ف ففدف البح ف ف ف ففث ،وأهميت ف ف ف ففه ألاكاديمي ف ف ف ففةوالعملية ،وفروض وافتراضات الدراسة (إن وجدت).
ً
ً
ً
 الفصـ ــل الث ـ ــاني :إلاط ف ففار النظف ففري والدراس ف ففات الس ف ففابقة :ويتضف ففمن استعراض ف ففا وتحل ف ففيال واستخالص ف ففالألدبيات البحثية والنظرية والفلسفية ذات الصلة بموضوع الرسالة.
ً
 الفصـ ـ ـ ــل الثال ـ ـ ـ ــث :تصف ف ف ففميم وم ف ف ف ففنبي الدراس ف ف ف ففة :ويتضف ف ف ففمن عرض ف ف ف ففا لتصف ف ف ففميم الدراس ف ف ف ففة امليداني ف ف ف ففةومراحلهف ف ففا(إن وج ف ف ففدت) ،والتعريف ف ففف بمتغي ف ف ففرات الدراس ف ف ففة وأسف ف ففاليب قياس ف ف ففها والعالقف ف ففات الت ف ف ففي ت ف ف ففم
اختباره ف ففا ومجتمف ف ففع وعينف ف ففة الدراسف ف ففة وحجف ف ففم العين ف ففة وأسف ف ففاليب تجميف ف ففع البيانف ف ففات وطف ف ففرق تحليلهف ف ففا،
وإلاشف ف ففكاليات املنبجيف ف ففة للدراسف ف ففة وكيفيف ف ففة التغلف ف ففب عليهف ف ففا ،وألاسف ف ففاليب إلاحصف ف ففائية املسف ف ففتخدمة (إن
وجدت)
 الفص ـ ــل الراب ـ ـ ـع :نت ف ففائج الدراسف ف ففة :ويسف ف ففتعرض نت ف ففائج تحليف ف ففل البيانف ف ففات ،واختب ف ففار فف ف ففروض الدراسف ف ففة(إن وجدت).
 الفص ـ ــل الخـ ـ ــامس :مناقش ف ففة واسف ف ففتنتاجات وتوص ف ففيات :ويسف ف ففتعرض مناقش ف ففة النتف ف ففائج والبن ف ففاء علف ف ففىهذه النتائج والاستنتاجات وتقديم التوصيات.
ً
 oف ففي بعف ففض الحف ففاالت ،يمكف ففن اسف ففتعراض إلاطف ففار النظف ففري والدراس ففات السف ففابقة فف ففي فصف ففلين بف ففدال مف ففن فصف ففل
ً
ً
واحف ففد ،وذلف ففك وفقف ففا لطبيعف ففة املوض ف ففوع .كف ففذلك يمكف ففن تقسف ففيم فصف ففل نت ف ففائج الدراسف ففة إلف ففى فصف ففلين ب ف ففدال
من فصل واحد.
 11- 1قائمة املراجع References List
ً
وتتضف ففمن كافف ففة املراجف ففع التف ففي اعتم ف ففدت عليهف ففا واسف ففتندت إليهف ففا الرسف ففالة .وس ف ففيتم تنف ففاول هف ففذه القائمف ففة تفصف ففيليا ف ف ففي
جزء الحق في هذا الدليل.
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ا
وفيما يلي نموذجا لقائمة املراجع
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 12- 1مالحق الرسالة Appendices
وتتضمن:
 oأدوات جمع البيانات التي تم استخدامها.
 oمخرجات برامج التحليل إلاحصائي (إن وجدت).
 oالخطابات التي قام الباحث باستخراجها ملخاطبة الجهات الرسمية املختلفة.
 oأي وثائق أخرى يعتقد الباحث في أهمية وضعها كمالحق للرسالة.
 oالبرامج التدريبية التي تم استخدامها (إن وجدت)
 oمواد تدريبية أو تعليمية تم التوصل إليها من النتائج (إن وجدت)
 13- 1امللخص بلغة مغايرة للغة البحث Summary
يف ففتم وضف ففع ملخف ففص للرسف ففالة باللغ ف ففة إلانجليزيف ففة فف ففي حالف ففة كتابف ففة الرس ف ففالة باللغف ففة العربيف ففة ،والعكف ففس إذا كانف ففت لغ ف ففة
الرسالة هي اللغة إلانجليزية يتم وضع ملخص باللغة العربية.
 14- 1املستخلص بلغة مغايرة للغة البحث Abstract
يتضمن ترجمة باللغة إلانجليزية ملستخلص الرسالة باللغة العربية ،مع تطبيق نفس القواعد مع الاختالفات التالية:
 oأن يكون املستخلص في صفحة مستقلة معنونه "."Abstract
 oكل ألارقام في املستخلص عددية ،ما لم تبدأ بها الجملة.
 oت خذ الصفحة ترقيم بالحروف(ه) أو ترقيم  )V( Romanحسب نوع الترقيم املستخدم.
 oحجم الخط لعنوان الصفحة (املستخلص)  10ثقيل/غامق .Bold
 oحجم خط نص املستخلص  12عادي.
 oنوع الخط املستخدم .Times New Roman
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وفيما يلي نموذجا لصفحة املستخلص باللغة املغايرة للغة الرسالة:

 15- 1صفحة لجنة إلاشراف وتشكيل لجنة الحكم واملناقشة للرسالة باللغة املغايرة للغة الرسالة
هي ترجمة لصفحة لجنة إلاشراف وتشكيل لجنة الحكم واملناقشة من لغة الرسالة إلي اللغة املغايرة للغة الرسالة.
 16- 1صفحة الغالف باللغة املغايرة للغة الرسالة
هي ترجمة لصفحة الغالف من لغة الرسالة إلي اللغة املغايرة للغة الرسالة.
ثانيا :القواعد الشكلية خراج الرسالة
 1- 2حجم الورق والتجليد
 oتكتب الرسالة كاملة على أوراق من نوع  ،A4ومقاسه ( 218 × 292ملليمتر).
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 oيتم الطباعة على ورق أبيض ،وزن  08جرام.
 oتجليد مشروع البحث يكون تجليد حلزوني بالستيك أبيض ،والغالف الخارجي شفاف والخلفي ملون.
 oتجليد الرسائل يكون باللون ألاسود لدرجة املاجستير ،وباللون البني لدرجة الدكتوراه.
 2- 2أبعاد الصفحة
 oفي الرسائل املكتوبة باللغة العربية تكون ألابعاد من أعلى وأسفل ويسار الصفحة  2.2سم ،ومن يمين
الصفحة  3.8سم.
 oتطبق ألابعاد املوضحة أعاله على جميع صفحات الرسالة بدون أي استثناء.
 3- 2مواصفات خط الكتابة
 oنوع الخط بالعربية هو .Simplified Arabic
 oنوع الخط با نجليزية هو .Time New Roman
 oالكتابة على الف الرسالة الخارجي باللون الذهبي وبخط حجم .10
 oالكتابة على كعب الرسالة باللون الذهبي ،وبخط بحجم  16في الرسائل العربية.
 oحجم الخط في صفحة العنوان  10للرسائل العربية.
 oتكت ف ف ففب العنف ف ف ففاوين الرئيس ف ف ففة بخف ف ف ففط  10ثقي ـ ـ ــل/غـ ـ ـ ــامق  Boldلك ف ف ف صفل مف ف ف ففن الص ف ف فففحات الخاصف ف ف ففة بف ف ف ففا قرار،
والش ف ف ففكر ،وامللخف ف ف ففص ،وقائمف ف ف ففة الجف ف ف ففداول ،وقائمف ف ف ففة ألاشف ف ف ففكال ،وقائمف ف ف ففة امللحقف ف ف ففات ،وقائمف ف ف ففة املحتويف ف ف ففات
وعناوين الفصول.
 oت كت ف ففب العنف ف ففاوين الرئيس ف ففية للفصف ف ففل بخ ف ففط  16ثقيـ ـ ــل/غ ـ ــامق  ،Boldعلف ف ففى أن تك ف ففون العنف ف ففاوين الرئيسف ف ففية

الفرعيف ف ف ففة بخف ف ف ففط  14ثقيـ ـ ـ ــل/غـ ـ ـ ــامق  ،Boldوالعنف ف ف ففاوين الفرعيف ف ف ففة بخف ف ف ففط  14ثقيـ ـ ــل/غـ ـ ــامق  Boldمائـ ـ ــل
.Italic
 oحجم خط الخاص بمحتويات الجداول هو  14عادي .ويجوز تصغير الخط الخاص بمحتويات الجداول
(حسب طول الجدول) ،على أال يتجاوز التصغير حجم خط .18
 oبخ ف ف ففالف العناصف ف ف ففر السف ف ف ففابقة يسف ف ف ففتخدم حج ف ف ففم الخف ف ف ففط  14عف ف ف ففادي بالعربيف ف ف ففة ف ف ف ففي مف ف ف ففتن الرسف ف ف ففالة ،وتميف ف ف ففز
العناوين ب ن تكتب بنفس الحجم بالخط ثقيل/غامق .Bold
 4- 2العناوين
 oموقع جميع العناوين الرئيسة والرئيسية الفرعية والفرعية هو يمين الصفحة ،وال يسمح بوضع العناوين في
منتصف الصفحة داخل فصول الرسالة.
 oيجب أن يعكس أي عنوان داخل الفصل رقم الفصل ،ورقم العنوان الرئي ي داخل الفصل ،وكذلك
ً
العنوان الرئي ي الفرعي .فمثال 6- 2- 3 :يعني هذا الفصل الثالث العنوان الرئي ي رقم  2والعنوان الفرعي
رقم  6من هذا العنوان الرئي ي وهكذا.
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 5- 2كتابة الفقرات
 oيبدأ الباحث بكتابة الفقرة من بداية السطر ،وبدون ترك أي مسافات.
 oاملسافة بين أسطر الفقرة الواحدة هي مسافة قدرها ( 1.15وهي نفس املسافة الافتراضية لبرنامج
 Microsoft Wordضمن حزمة .)Microsoft Office
 oيتم كتابة البحث في زمن املاض ي وليس زمن املضارع ،كما يجب تجنب استخدام ألافعال املبنية للمجهول.
 6- 2ألاسطر الفارغة
يترك سطر فارغ واحد في كل من املواقع التالية:
 oتحت العنوان الرئي ي للفصل.
 oفوق وتحت العنوان الفرعي.
 oبين فقرتين متتابعتين.
 oبين عنوان الجدول والجدول ،وبين عنوان الشكل والشكل.
 oفوق وتحت عنوان الفصول في قائمة املحتويات.
 oبين الجدول والجدول الذي يليه في فهرس الجداول ،وفهرس ألاشكال ،واملالحق.
 7- 2التعبير عن ألارقام الحسابية داخل النص
يتم التعبير عن ألارقام الحسابية داخل النص في صورة كلمات في الحاالت التالية:
 oألارقام من صفر إلي  9تكتب في صورة كلمات ،أما ألارقام بداية من  18تكتب في صورة عددية ما لم تبدأ
بها الجملة.

ً
 oألارقام في مطلع الجملة أيا كانت تكتب كلمات.
 oتكتب وحدات القياس (كالعمر ،والوزن  )...في صورة رقمية ،ما لم تبدأ بها الجملة.
ً
 oعند ذكر أن العينة تمثل مثال  %44من مجتمعها ،فيتم كتابتها على النحو التالي" :ثمان وأربعون في املائة من
ً
أفراد العينة أوضحوا أن .".....كذلك في حالة التعبير عن الكسور النسبية يقال مثال" :خمس عدد الطالب
املوجودين بالصف شاركوا بالبحث".
 8- 2الجداول وألاشكال
 oيجب إعطاء رقم لكل جدول أو شكل يميزه عن الجداول وألاشكال ألاخرى.
ً
 oيجب إعطاء عنوان لكل جدول أو شكل ،وأن يكون العنوان مختصرا.
 oيجب ذكر اسم املصدر الذي أعتمد عليه الباحث في الحصول على البيانات الواردة بالجدول أو الشكل.
 oموقع الجداول وألاشكال هو منتصف الصفحة وليس يمينها أو يسارها.
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 oتكتب عناوين الجداول في أعلى الجدول ،أما ألاشكال والرسومات فتكتب عناوينها في أسفل الشكل.
 oتتكون أرقام الجداول وألاشكال من منزلتين ،ألاولى تدل على رقم الفصل من الرسالة ،والثانية تدل على
ً
تسلسل الجدول أو الشكل داخل الفصل .فمثال :عند ورود جدول معين برقم ( )1- 2فإن الرقم ( )1يعني
الفصل ألاول ،والرقم ( )2يعني أن هذا الجدول هو الجدول الثاني الوارد في الفصل ألاول.
 oفي حال وجود جداول وأشكال ب عداد كبيرة ،توضع الجداول وألاشكال ذات العالقة املباشرة بالنص في متن
الرسالة ،وما تبقى من ألاشكال والجداول توضع كمالحق للرسالة .Appendices
 9- 2طرق ترقيم الهوامش (إن وجدت) Footnotes
ً
تعطى املالحظات التي ترد في الهوامش أرقاما مسلسلة ضمن الصفحة الواحدة ،ويكتب رقم املالحظة بعد النقطة
ً
الخاصة بانتهاء الجملة املتعلقة باملالحظة ،وبمكان أعلى نسبيا  .Superscriptوتعد هذه الطريقة ألاسهل ،وألاك ر
ً
ً
شيوعا واستخداما في الرسائل العلمية .وفيما يلي نموذج لطريقة ترقيم الهوامش

 12- 2ترقيم الصفحات
ترقم جميع الصفحات التي تسبق الصفحة ألاولى للفصل ألاول (بداية من صفحة إلاقرار) على النحو التالي:
 oفي الرسائل املكتوبة باللغة العربية ترقم هذه الصفحات بالترتيب ألابجدي (أ ،ب ،ج .)......
 oيبدأ الترقيم في الرسائل املكتوبة باللغة العربية باستخدام ألارقام العربية ( ).... ،3، 2، 1مع بداية الصفحة
ألاولى للفصل ألاول.
 oموقع الترقيم للصفحات هو وسط الصفحة من ألاسفل.
ثالثا :توثيق املراجع داخل الرسالة
يجب أن يلتزم الباحث بكافة القواعد الحاكمة لتوثيق املراجع داخل النص  ،In-text Citationحتى ال يقع في
إشكاليات خرق معايير ألامانة العلمية .وعادة ما يتبع نظام ال  )6( APAمع ضرورة أن يتم التوثيق بشكل واحد ،ولكن
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الاختالف فقط يتمثل في عدد املؤلفين للمرجع أو عدد املراجع نفسها .وفيما يلي أبرز الحاالت الخاصة بتوثيق املراجع
داخل متن أو نص الرسالة.
 1- 3القواعد العامة للتوثيق داخل الرسالة
يجب أن يلتزم الباحث بالقواعد العامة التالية:
 oأسماء املؤلفين ألاجنبية يجب أن تكتب كما تنطق في بلدها .مثال ذلك Max Weber :تكتب "ماكس فيبر"
ألن حرف الف ُ Wينطق في أملانيا .V
 oيتم التوثيق في هاية كل جملة أو كل فقرة.
 oعند الاستناد إلى أك ر من مرجع في نفس الفقرة يتم ترتيبهم أبجديا.
 2- 3الحالت املختلفة للتوثيق داخل الرسالة
 1- 2- 3توثيق عمل واحد ملؤلف واحد
مثال:
وجد سنيل ) (Snell, 2007أن املنظمات تستخدم نظم أو عمليات تسمح لألفراد ألاكفاء بالوصول إلى املواقع العليا في
املنظمة.
 2- 2- 3توثيق عمل واحد ملؤلفين
مثال:
وجد كولينجز وميالهي ) (Collings & Mellahi, 2009أن املنظمات تستخدم نظم أو عمليات تسمح لألفراد ألاكفاء
بالوصول إلى املواقع العليا في املنظمة.
 3- 2- 3توثيق عمل واحد لعدد مؤلفين من  3إلى 6
مثال للتوثيق في إلاشارة ألاولى:
أشار برادلي وراميرز وسو ) (Bradley, Ramiriz & Soo, 2006إلى أن املنظمات تستخدم نظم أو عمليات تسمح لألفراد
ألاكفاء بالوصول إلى املواقع العليا في املنظمة.
مثال للتوثيق في إلاشارات الالحقة:
وجد برادلي وآخرون ) (Bradley et al., 2006أن املنظمات تستخدم نظم أو عمليات تسمح لألفراد ألاكفاء بالوصول
إلى املواقع العليا في املنظمة.
 4- 2- 3توثيق عمل واحد لعدد مؤلفين أكثر من 6
مثال للتوثيق في إلاشارة ألاولى وكذلك في إلاشارات الالحقة:
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أشار برادلي وزمالؤه ) (Bradley et al., 2006أن املنظمات تستخدم نظم أو عمليات تسمح لألفراد ألاكفاء بالوصول
إلى املواقع العليا في املنظمة.
 5- 2- 3توثيق ملؤسسة لها اختصار رسمي
مثال :وجد املعهد القومي للصحة العقلية ) (National Institute of Mental Health [NIMH], 2006أن املنظمات
تستخدم نظم أو عمليات تسمح لألفراد ألاكفاء بالوصول إلى املواقع العليا في املنظمة.
 6- 2- 3توثيق ملؤسسة ليس لها اختصار رسمي
مثال :وجدت جامعة إلاسكندرية ) (Alexandria University, 2006أن املنظمات تستخدم نظم أو عمليات تسمح
لألفراد ألاكفاء بالوصول إلى املواقع العليا في املنظمة.
 7- 2- 3توثيق عملين أو أكثر في نفس الفقرة
مثال :ناقشت مجموعة من الدراسات أن املنظمات تستخدم نظم أو عمليات تسمح لألفراد ألاكفاء بالوصول إلى
املواقع العليا في املنظمة ).(Alexandria University, 2006; Hanan, 2010; Snell, 2004
 8- 2- 3توثيق املصادر الثانوية
مثال :وجد هانان (كما أورد سنيل )2884 ،أن املنظمات تستخدم نظم أو عمليات تسمح لألفراد ألاكفاء بالوصول إلى
املواقع العليا في املنظمة ).(Snell, 2004
 3- 3استخدام الاقتباس من املراجع
يتم كتابة ما تم تنصيصه من املرجع بما ال يزيد عن  48كلمة فقط بين قوسين صغيرين ،وفى حالة ما يزيد اقتباسه
ً
ً
نصا عن  48كلمة يتم كتابته وفقا للخطوات التالية:
 oيتم الدخول بالنص إلى مسافة  1.22سم من الهامش ألايمن ،وهي نفس املسافة التي تبدأ معها الفقرة.
 oيتم تقليل املسافة بين السطور.
 oتتم الكتابة بنفس نوع وحجم الخط املكتوب به البحث.
ً
 oيتم كتابة املرجع مدعوما برقم صفحته بعد نقطة هاية آخر جملة بالنص.
رابعا :توثيق املراجع في قائمة املراجع
تمثل املراجع أهمية كبيرة في كتابة ألابحاث العلمية؛ حيث إ ها تمثل الدليل الذي يسترشد به الباحث القتباس
بعض املعلومات ،أو لت كيد بعض املعلومات التي يكتبها.
 1- 4القواعد العامة الحاكمة لقائمة املراجع
يجب أن يلتزم الباحث بالقواعد العامة التالية:
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 oأن يتحلى الباحث باألمانة العلمية ،وأن يضيف لقائمة املراجع كل املقاالت والدراسات العلمية التي رجع
إليها واستعان بها في كتابه بحثه  ،مع مراعاة أن تتم إضافة ألابحاث التي استعان بها في بحثه فقط دون
يرها.
 oينبغي أن يت كد الباحث أن كل مصدر استند إليه يظهر في متن البحث وقائمة املراجع بصورة متطابقة .فال
ينبغي أن تظهر أي مراجع في متن الرسالة دون تدوينها في قائمة املراجع ،وال أن يظهر مصدر في قائمة املراجع
دون الاستعانة به وتوثيقه في متن الرسالة.
 oتوضع قائمة املراجع املستخدمة في البحث في هايته.
 oفي حالة الاستعانة بمراجع بعدة لغات فيمكن تصنيفها إلى مراجع عربية ومراجع أجنبية ،ويظهر العنوان
الفرعي الخاص بقائمة املراجع على النحو التالي:
 املراجع باللغة العربية. املراجع باللغة إلانجليزية.كذلك في حالة تعدد لغات املراجع ألاجنبية ،فيمكن تخصيص عنوان لكل مجموعة من هذه املراجع .ويظهر
العنوان الفرعي الخاص بقائمة املراجع على النحو التالي:
-

املراجع باللغة العربية.

-

املراجع باللغة إلانجليزية.

-

املراجع باللغة الفرنسية.

 oتبدأ قائمة املراجع في صفحة جديدة.
ً
 oيتم ترتيب املراجع أبجديا وفقا لالسم ألاول للباحث في املراجع العربية وأسم العائلة في املراجع ألاجنبية.
 oال يتم ترقيم املراجع.
 oال يتم استخدام نقاط .Bullets
 oيتم ترك مسافة واحدة للداخل بداية من السطر الثاني لكل مرجع.
 2- 4الصور املختلفة للمراجع
 oالكتب.
 oالدوريات واملجالت ألاكاديمية.
 oالدوريات ومجالت ألاعمال.
 oالتقارير الفنية والبحثية.
 oالرسائل والبحوث العلمية.
 oالعروض التقديمية في الندوات واملؤتمرات.
 oالبيانات الثانوية وقواعد البيانات.
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 3- 4البيانات ألاساسية للمرجع
كل ما يتم ذكره من معلومات منقولة من مراجع ينبغي أن يتم تضمينه في قائمة املراجع .ويجب أن تتضمن البيانات
الخاصة بكل مرجع العناصر التالية:
 oاسم الباحث (الباحثين).
 oسنة النشر.
 oعنوان البحث.
 oجهة النشر.
 oإصدار النشر.
 oرقم الصفحات.
ملحوظة :يتم استخدام طريقة .)6( APA
 4- 4النموذج العام للتوثيق
بصفة عامة ،يتم كتابة املرجع وفقا للنموذج التالي:

اسم المؤلف (أو المؤلفين) (سنة النشر) .عنوان المرجع .بيانات النشر .الصفحات.
 5- 4توثيق الكتب
 1- 5- 4توثيق كتاب واحد ملؤلف واحد
كتاب باللغة العربية :

االسم األول ،اسم العائلة (سنة النشر) .اسم الكتاب ،الطبعة .مكان النشر :دار النشر.
كتاب باللغة اإلنجليزية:
Family Name, Initials (Year). Title of the book. City: Publisher.

مثال لكتاب عربي:
سيد عدس ( .)1990املدرسة :مشاكل وحلول ،الطبعة ألاولى .عمان :دار الفكر.
مثال لكتاب أجنبي:
Freeman, F. (1962). Theory and practice of psychological testing . New York: Rinehart and Winston.
 2- 5- 4توثيق كتاب واحد ملؤلفين
كتاب باللغة العربية :
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مثال لكتاب عربي:
محمد الليثي و محمود حسب هللا ( .)2882التفاعل الصفي ومضمونه .الطبعة ألاولى .عمان :دار الشعاع.
مثال لكتاب أجنبي:
Beck, C. A. & Sales, B. D. (2001). Family mediation: Facts, myths, and future prospects . Washington, DC:
American Psychological Association.

 3- 5- 4توثيق كتاب واحد لثالثة مؤلفين وحتى ستة
كتاب باللغة العربية :

اسم المؤلف األول وأسم العائلة ،وهكذا حتى المؤلف السادس (سنة النشر) .اسم الكتاب ،الطبعة .مكان
النشر :دار النشر.

كتاب باللغة اإلنجليزية:
First Author Family Name, Initials to Sixth Author (Year). Title of the book.
City: Publisher.

مثال لكتاب عربي:
محمد الليثي ،محمود حسب هللا ،أحمد إبراهيم ،حسين خليل ( .)2889الاتصالت التسويقية الشخصية ،الطبعة
ألاولى .القاهرة :عالم الكتب.
مثال لكتاب أجنبي:
Beck, C. A., Sales, B. D., John, R. C. (2001). Psychology and advertising campaigns . Washington, DC:
American Psychological Association.
 4- 5- 4توثيق كتاب واحد ألكثر من ستة مؤلفين
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كتاب باللغة العربية :

اسم المؤلف األول وأسم العائلة ،وآخرون (سنة النشر) .اسم الكتاب ،الطبعة .مكان النشر :دار النشر.

كتاب باللغة اإلنجليزية:
First Author Family Name, initials, et. al. (Year). Title of the book. City:
Publisher.
مثال لكتاب عربي:
محمد إبراهيم ،وآخرون ( .)2889الاتصالت التسويقية الشخصية ،الطبعة ألاولى .القاهرة :عالم الكتب.
مثال لكتاب أجنبي:
Beck, C. A. , et. al. (2001). Psychology and advertising campaigns. Washington, DC: American
Psychological Association.
 5- 5- 4توثيق كتاب محرر Edited
كتاب محرر باللغة العربية :

اسم المؤلف األول وأسم العائلة ،وهكذا لباقي المؤلفين (محررون) (سنة النشر) .اسم الكتاب ،الطبعة.
مكان النشر :دار النشر.

كتاب محرر باللغة اإلنجليزية:
Authors Family Name, initials (Eds.) (Year). Title of the book. City: Publisher.

مثال لكتاب عربي:
محمد الليثي ،أحمد حسين (محررون) ( .)2889الاتصالت التسويقية ،الطبعة ألاولى .القاهرة :عالم الكتب.
مثال لكتاب أجنبي:
Beck, C. A. (Eds.) (2001). Psychology and advertising campaigns . Washington, DC: American
Psychological Association.
 6- 5- 4توثيق فصل من كتاب محرر Edited
كتاب باللغة العربية :

اسم المؤلف األول وأسم العائلة (سنة النشر) .اسم الفصل .في اسم محرر الكتاب يليه اسم العائلة،
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كتاب باللغة اإلنجليزية:
Authors Family Name, initials (Year). Chapter title. In Editor’s family name,
initials. Book title (Page numbers). City: Publisher.
مثال لكتاب عربي:
محمد صالح ( .)2889أبعاد الاتصاالت التسويقية .في حسين رزق هللا .الاتصالت التسويقية الشخصية (من صفحة
 112حتى  .)136القاهرة :عالم الكتب.
مثال لكتاب أجنبي:
Beck, C. A. (2001). Dimensions of advertising psychology. In Sales, D.G. Psychology and advertising
campaigns (P.P. 120 – 145). Washington, DC: American Psychological Association.
 6- 4توثيق الدوريات واملجالت
 1- 6- 4توثيق مقالة في دورية أكاديمية
مقالة باللغة العربية :

اسم المؤلف األول وأسم العائلة (سنة النشر) .عنوان المقالة .اسم الدورية ،العدد (اإلصدار) ،رقم

الصفحات( .تم الحصول عليها من .)http://www..........com

مقالة باللغة اإلنجليزية:
Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (Year). Title of article. Title of

مثال لدورية عربية:
(أ) الحصول عليها مطبوعة
volume
number
(Issue
number),
pages.
Retrieved
from
Periodical,الخلوية ألاردنية .املجلة
سوق الاتصاالت
بالعمالء في
الاحتفاظ
املدركة على
العالقات
(andجودة
 .)2813أثر
محمد عواد (
http://www..........com).
العربية للعلوم إلادارية.22 – 16 ،1 ،
(ب) الحصول عليها من على موقع إليكتروني
محمد عواد ( .)2813أثر جودة العالقات املدركة على الاحتفاظ بالعمالء في سوق الاتصاالت الخلوية ألاردنية .املجلة
العربية للعلوم إلادارية( .22 – 16 ،1 ،تم الحصول عليها من .)http://www. Aradojournal.com
مثال لدورية أجنبية:
(أ) الحصول عليها مطبوعة
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Lee, N. and Kim, G. (2013, May). Effect of partnership quality on IS outsourcing success. Monitor on
Psychology, 14 (4), 29 – 32.
(ب) الحصول عليها من على موقع إليكتروني
Lee, N. and Kim, G. (2013, May). Effect of partnership quality on IS outsourcing success. Monitor on
Psychology, 14 (4). Retrieved from: http://owl.english.purdue.edu .

 2- 6- 4توثيق ملخص مقالة في دورية أكاديمية
ملخص مقالة باللغة العربية:

اسم المؤلف األول وأسم العائلة (سنة النشر) .عنوان المقالة (ملخص) .اسم الدورية ،العدد (اإلصدار) ،رقم

الصفحات ( .تم الحصول عليها من .)http://www..........com

ملخص مقالة باللغة اإلنجليزية:
Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (Year). Title of article (Abstract).
Title of Periodical, volume number (Issue number), pages. (and Retrieved
from http://www..........com).

مثال لدورية عربية:
(أ) الحصول عليها مطبوعة
محمد عواد ( .)2813أثر جودة العالقات املدركة على الاحتفاظ بالعمالء في سوق الاتصاالت الخلوية ألاردنية
(ملخص) .املجلة العربية للعلوم إلادارية.22 – 16 ،1 ،
(ب) الحصول عليها من على موقع إليكتروني
محمد عواد ( .)2813أثر جودة العالقات املدركة على الاحتفاظ بالعمالء في سوق الاتصاالت الخلوية ألاردنية
(ملخص) .املجلة العربية للعلوم إلادارية( .22 – 16 ،1 ،تم الحصول عليها من http://www.
.)Aradojournal.com
مثال لدورية أجنبية:
(أ) الحصول عليها مطبوعة
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Lee, N. and Kim, G. (2013, May). Effect of partnership quality on IS outsourcing success (Abstract).
Monitor on Psychology, 14 (4), 29 – 32.
(ب) الحصول عليها من على موقع إليكتروني
Lee, N. and Kim, G. (2013, May). Effect of partnership quality on IS outsourcing success (Abstract).
Monitor on Psychology, 14 (4). Retrieved from: http://owl.english.purdue.edu .

Business Magazine  توثيق مقالة في مجلة أعمال3- 6- 4
: مقالة باللغة العربية

،) العدد (اإلصدار، اسم الدورية. عنوان الدورية.) شهر النشر،اسم المؤلف األول وأسم العائلة (سنة النشر

.)http://www..........com  ( تم الحصول عليها من.رقم الصفحات

:مقالة باللغة اإلنجليزية
Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (Year, Month). Title of article. Title
of Periodical, volume number (Issue number), pages. (and Retrieved from
http://www..........com).

:مثال ملجلة عربية
.10 – 16 ،)4( 1 ، مجلة سوق الاتصالت. سوق الاتصاالت ألاردنية.) يناير،2813( محمد عواد
:مثال ملجلة أجنبية
Lee, N. and Kim, G. (2013, May). Effect of partnership quality on IS outsourcing success. Business Today,
14 (4), 29 – 32.
Newspaper  توثيق مقالة في جريدة4- 6- 4
: مقالة باللغة العربية

 رقم، اسم الدورية. عنوان الدورية.) اليوم، شهر النشر،اسم المؤلف األول وأسم العائلة (سنة النشر

.)http://www..........com  ( تم الحصول عليها من.الصفحات

:مقالة باللغة اإلنجليزية
Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (Year, Month day). Title of article.
.Title of newspaper, page
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مثال لجريدة عربية:
محمد عواد ( 19 ،2813يناير) .سوق الاتصاالت الخلوية ألاردنية .جريدة الوطن ألاردنية ،ص .3
مثال لجريدة أجنبية:
Lee, N. and Kim, G. (2013, May 25). Effect of partnership quality on IS outsourcing success. Washington
Post, p. 3A.

 5- 6- 4توثيق مقالة في دورية لها DOI
هناك دوريات إليكترونية تسمى  ،Digital Object Identifierويرمز لها بالرمز ،DOIحيث عادة يتم إضافة لينك
الرابط إلاليكتروني معها .في هذه الحالة يتم كتابة املرجع وفقا للقواعد السابقة مع إضافة الف ف  DOIفي هاية املرجع.
مثال:

Memory & Cognition, 3(2), 635-647. Paivio, A. (1975). Perceptual comparisons through the mind's eye.
doi:10.1037/0278-6133.24.2.225
 7- 4توثيق اللقاءات والندوات
 1- 7- 4توثيق عرض تقديمي أو كلمة في ندوة Presentation or Speech
عرض أو كلمة باللغة العربية:

اسم المؤلف األول وأسم العائلة (سنة التنظيم ،شهر التنظيم) .عنوان العرض أو الكلمة .اسم (رئيس الندوة)،

عنوان الندوة .ندوة عقدت في (مكان الندوة) ،المدينة ،الدولة.

عرض أو كلمة باللغة اإلنجليزية:
Presenter, A. A. (Year, Month). Title of presentation. In B. B. Chairperson
(Chair), Title of Symposium. Symposium conducted at the meeting of
Organization Name, Location.

مثال لعرض أو كلمة باللغة العربية:
محمد عواد ( ،2813يناير) .اندماج الشركات الكبرى لالتصاالت في العالم .في أشرف الز بي (رئيس الندوة) ،سوق
الاتصالت الخلوية ألاردنية .ندوة عقدت في وزارة الاتصاالت ألاردنية ،عمان ،ألاردن .
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مثال لعرض أو كلمة باللغة إلانجليزية:
Lee, N. (2012, May). Effect of partnership quality on IS outsourcing success. In A. S. Jones (Chair), IS
outsourcing success . Symposium conducted at the meeting of New Horizon Company, Jackson
Hole, WY.

 2- 7- 4توثيق ورقة في مؤتمر علمي
عرض أو كلمة باللغة العربية:

اسم المؤلف األول وأسم العائلة (سنة التنظيم ،شهر التنظيم) .عنوان الورقة .ورقة مقدمة في مؤتمر (عنوان

المؤتمر) ،المدينة ،الدولة.

عرض أو كلمة باللغة اإلنجليزية:
Contributor, A. A. (Year, Month). Title of paper. Proceedings of the Name of
Conference, City, Country.
مثال لورقة في مؤتمر باللغة العربية:
محمد عواد ( ،2813مايو) .أثر جودة العالقات املدركة على الاحتفاظ بالعمالء في سوق الاتصالت الخلوية
ألاردنية .ورقة مقدمة في املؤتمر السابع لالتصاالت ،عمان ،ألاردن.
مثال لورقة في مؤتمر باللغة إلانجليزية:
Lee, N. (2012, May). Effect of partnership quality on IS outsourcing success. Proceedings of the Seventh
International Conference on IS outsourcing success. Miami, USA.
 8- 4توثيق التقارير الفنية والبحثية
تقرير باللغة العربية:

اسم الجهة المقدمة للتقرير (السنة) .عنوان التقرير (تقرير رقم  .)...المدينة :الناشر.

تقرير باللغة اإلنجليزية:
Author (Year). Title of report (Report No. xxx). Location: Publisher.
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مثال لتقرير باللغة العربية:
وزارة الاتصاالت املصرية ( .)2813سوق الاتصالت املصري (تقرير رقم  .)226القاهرة ،جمهورية مصر العربية :وزارة
الاتصاالت املصرية.

مثال لتقرير باللغة إلانجليزية:
National Institute of Economics (2012). Annual Report (Report No. 2650). Rome: National Institute of
Economics.
 9- 4توثيق الرسائل العلمية
 1- 9- 4توثيق الرسائل العلمية املنش ورة في قاعدة بيانات
رسالة باللغة العربية:

اسم الطالب وأسم العائلة (السنة) .عنوان الرسالة (نوع الرسالة) .تم الحصول عليها من (اسم قاعدة
البيانات)( .رقم الرسالة في قاعدة البيانات).

رسالة باللغة اإلنجليزية:

Student, A. A. (Year). Title of dissertation/thesis (Doctoral dissertation or master’s
thesis). Retrieved from Name of database. (Accession or Order No.).

مثال لرسالة باللغة العربية:
محمد عواد ( .)2813أثر جودة العالقات املدركة على الاحتفاظ بالعمالء في سوق الاتصالت الخلوية
املصرية(رسالة دكتوراه) .تم الحصول عليها من قاعدة بيانات الرسائل الخاصة باملجلس ألاعلى للجامعات.
(ك .ب.)226 .
مثال لرسالة باللغة إلانجليزية:
Lee, N (1999). Effect of partnership quality on IS outsourcing success: Conceptual framework and
empirical validation (Doctoral dissertation). Retrieved from ProQuest Dissertation and Theses
database. (UMI No. 1434728).
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 2- 9- 4توثيق الرسائل العلمية غير املنشورة
رسالة باللغة العربية:

اسم الطالب وأسم العائلة (السنة) .عنوان الرسالة ( نوع الرسالة غير منشورة) .اسم الجامعة المانحة
للرسالة ،المكان.

رسالة باللغة اإلنجليزية:
Last name, F. N. (Year). Title of dissertation (Unpublished doctoral dissertation or
master’s theses). Name of Institution, Location.

مثال لرسالة باللغة العربية:
محمد عواد ( .)2813أثر جودة العالقات املدركة على الاحتفاظ بالعمالء في سوق الاتصالت الخلوية املصرية
(رسالة دكتوراه ير منشورة) .جامعة حلوان ،القاهرة ،جمهورية مصر العربية.
مثال لرسالة باللغة إلانجليزية:
Lee, N (1999). Effect of partnership quality on IS outsourcing success (Unpublished doctoral dissertation).
University of Texas, USA.
 12- 4ملخص استخدام الخط املائل في املراجع املختلفة

الجزء املائل في املراجع ألاجنبية

نوع املرجع
عنوان الكتاب
كتاب
عنوان الكتاب املحرر
كتاب محرر
اسم الدورية
مقالة في دورية أكاديمية
اسم املجلة
مقالة في مجلة أعمال
اسم الجريدة
مقالة في جريدة
عنوان التقرير
تقري ر فني أو بحثي
عنوان الندوة
عرض في ندوة
عنوان الورقة
ورقة في مؤتمر
عنوان الرسالة
رسالة منشورة
عنوان الرسالة
رسالة ير منشورة
 11- 4قواعد ترتيب املراجع في قائمة املراجع
 1- 11- 4القاعدة العامة
ترتب املراجع هجائيا على النحو التالي:
 oاسم الباحث في املراجع العربية.
 oاسم العائلة للباحث في املراجع ألاجنبية.
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عنوان الكتاب
عنوان الكتاب املحرر
اسم الدورية
اسم املجلة
اسم الجريدة
عنوان التقرير
عنوان الندوة
عنوان الورقة
عنوان الرسالة
عنوان الرسالة
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 2- 11- 4ترتيب ألاعمال املتعددة لذات املؤلف ألاول
 oيتم ترتيب املراجع ذات املؤلف الواحد حسب سنة النشر من ألاقدم لألحدث.
مثال :للمراجع باللغة العربية:
عبد السالم الليثي ( .)1995

عبد السالم الليثي (.....)2002
مثال للمراجع باللغة اإلنجليزية:
Beck, C. A. (2007).

Beck, C. A. (2001).

 oيوضع املرجع الفردي للمؤلف قبل املرجع املشترك.
مثال للمراجع باللغة العربية:
فؤاد أبو حطب (.....)2015

فؤاد أبو حطب ،آمال صادق (......)6102
مثال للمراجع باللغة اإلنجليزية:

Beck, C. A. (2007).
Beck, C. A. and Kim, G. (2001).

 oترتب املراجع الفردية لنفس املؤلف والتي صدرت في نفس العام حسب ترتيب الحرف ألاول لعنوان املقالة.
وإذا وجد تشابه بين الحروف ألاولي في العنوانين إلى الحرف الثاني ثم الثالث وهكذا.
مثال :للمراجع باللغة العربية:
نادية حسن (/6102أ) .الخصائص الفردية .......

نادية حسن (/6102ب) .محددات ...............
مثال للمراجع باللغة اإلنجليزية :

…Baheti, J. R. (2001a). Control of

Baheti, J. R. (2001b). Roles of ….
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ً
 oترتب املراجع التي تتشابه في اسم الباحث ألاول ،وتختلف في اسم الباحث الثاني وفقا للترتيب ألابجدي
للحرف
 oألاول من لقب الباحث الثاني .وإذا كان هناك تشابه في اسم الباحث الثاني ،فينظر إلى الحرف ألاول من
الاسم ألاول للمؤلف الثاني ،وهكذا حتى نحصل على حرف يفرق بين أسماء املؤلفين لنتمكن من ترتيب
ً
ً
املراجع ترتيبا أبجديا.
مثال للمراجع العربية:
يوسف الظاهر ،جالل إبراهيم (......)6102

يوسف الظاهر ،محمد حسن (......)6102

)Gosling, J. R., Jerlad, K., & Belfar, S. F. (2000
مثال للمراجع اإلنجليزية
)Gosling, J. R., & Tevlin, D. F. (1996
 2- 11- 4املراجع املتعددة بنفس املؤلفين:
ً
يتم ترتيبها وفقا لسنة النشر من ألاقدم إلى ألاحدث.
مثال :للمراجع باللغة العربية:
ابراهيم عبد السالم ،يوسف الظاهر (.......)6102
ابراهيم عبد السالم ،يوسف الظاهر (.......)6102
مثال للمراجع اإلنجليزية:
( Gosling, J. R., & Tevlin, D. F.

)Gosling, J. R., & Tevlin, D. F. (1996
) 2111

خامسا :قواعد لغوية عامة
 1- 6استخدام ألافعال
 1- 1- 6ألافعال املبنية للمجهول
يفضل عدم استخدام ألافعال املبينة للمجهول ،كما يجب توخى الحذر عند اختيار صيغة الفعل.
مثال:
الصيغة غير املفضلة :وأجريت الدراسة الاستقصائية في بيئة خاضعة للرقابة.
الصيغة املفضلة :أجرينا الاستطالع في بيئة خاضعة للرقابة.
 2- 1- 6صيغة الفعل:
يتم استخدام ألافعال املاضية للتعبير عن عمل وقع في وقت محدد في املاض ي ،أو عند مناقشة عمل لباحث آخر ،أو
عند تقديم نتائج البحث.
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مثال:
الصيغة غير الصحيحة :يقدم سانشيز ( )2888نتائج مماثلة.
الصيغة الصحيحة :قدم سانشيز ( )2888نتائج مماثلة.
 3- 1- 6اتساق الفاعل مع الفعل:
يجب أن يتسق الفعل مع الفاعل من حيث العدد (أي املفرد أو الجمع) ،وذلك باستثناء بعض العبارات التي تبدأ
بالكلمات التالية :جنبا إلى جنب مع ،بما في ذلك ،با ضافة إلى ،وكذلك.
مثال:
الصيغة غير الصحيحة :نسبة الردود الصحيحة ،وكذلك سرعة الردود يزدادون مع املمارسة.
الصيغة الصحيحة :نسبة الردود الصحيحة وكذلك سرعة الردود يزداد مع املمارسة.

 2- 6استخدام الضمائر
يتم استبدال ألاسماء بالضمائر .فكل ضمير يجب أن يشير بوضوح إلى ،ويتسق مع الاسم الذي يحل محله من حيث
العدد (املفرد أو الجمع) والجنس (ألانثى والذكر).
مثال:
الصيغة غير الصحيحة :تمت مكاف ة الطالب التي أكمل املهمة بنجاح.
الصيغة الصحيحة :تمت مكاف ة الطالب الذي أكمل املهمة بنجاح.
 3- 6استخدام عالمات الترقيم:
توفر عالمات الترقيم إيقاع للجملة ،فهي توضح للقارئ متى وأين يجب أن يقف أثناء قراءة النص .ف نواع عالمات
الترقيم املختلفة (مثل :الفاصلة ،الفاصلة منقوطة ،ع المة الاستفهام ،الشرطة ،ألاقواس) تشير إلى أنواع مختلفة،
وأطوال مختلفة من الوقفات أثناء القراء.
املسافات بعد عالمات الترقيم:
يجب إدخال مسافة واحدة في الحاالت التالية:
 oالفواصل ،والفواصل املنقوطة
مثال:

ً
ويعد املجتمع املصري بيئة مالئمة لهذا النوع من الدراسات؛ نظرا الختالف ثقافته عن ثقافات الدول
ُ
التي أ ْج َري ْت فيها الدراسات السابقة.
 oالفصل بين املراجع
مثال :تمثل إدارة املوارد البشرية أحد أهم مصادر املزايا التنافسية املستدامة للمنظمات (أحمد
العبد2811،؛ محمد فيصل.)2812 ،
 oالفصل بين ألاحرف ألاولى في ألاسماء الشخصية
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مثالJohn, A., M. (2010) :
الاستثناء :ال تدرج مسافات بعد الاختصارات ()e.g.
مثال :ناقشت العديد من الدراسات السابقة ) (e.g., John, 2010; Edward, 2012تلك القضية البحثية.
الفاصلة:
تستخدم الفاصلة في الحاالت التالية:
( )1بين عناصر في سلسة تكونت من ثالثة عناصر أو أك ر.
مثال:
الصيغة غير الصحيحة :في دراسة أجراها ستاي ي ونيوكومب وبنتلر ()1991
الصيغة الصحيحة :في دراسة أجراها ستاي ي ،ونيوكومب ،وبنتلر ()1991
( )2لكتابة جزء ير ضروري من الجملة ،ولن تت ثر البنية النحوية وال معنى الجملة عند إزالة هذا الجزء.
مثال:
أشارت دراسة محمد عبد هللا ( ،)2888التي أجريت في بداية القرن الحالي ،ألهمية تلك القضية البحثية.
( )4لكتابة السنة في تاريخ محدد.
مثال:
 10أبريل  ،1992كان هو التاريخ الصحيح.
( )2لكتابة السنة في الاستشهادات املرجعية بين القوسين.
مثال( :باتريك.)1993 ،
( )6للفصل بين ألارقام املكونة من أك ر من ثالثة عناصر.
مثال 1،888 :أو أك ر.
الفاصلة املنقوطة:
يجب استخدام الفاصلة املنقوطة في الحاالت التالية:
( )1للفصل بين بندين مستقلين وال يتم انضمامهما من خالل كلمات تقر هما.
مثال:
حصل املشاركون في الدراسة ألاولى على أجر نظير مشاركتهم؛ أما املشاركون في الدراسة الثانية فلم يحصلوا على
أجر.
( )2للفصل بين عناصر في سلسلة تحتوي على فواصل.
مثال :ترتيب ألالوان هو ألاحمر ،ألاصفر ،ألازرق؛ أو ألاصفر.
ً
( )3للفصل بين جملتين ،أحدهما تقدم تفسيرا ملا قبلها.
مثال:
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ُ
ً
وتعد بيئة املنظمات املصرية مالئمة لهذا النوع من الدراسات؛ نظرا الختالف ثقافتها عن ثقافة الدول التي أ ْج َري ْت
فيها الدراسات السابقة.

الشرطة ( :)-
يتم استخدامها لإلشارة إلى انقطاع مفاجئ في الجملة.
مثال:
هذين املشاركين – واحد من املجموعة ألاولي وواحد من الثانية – تم اختبارهما بشكل منفصل.
القوسان:
يتم استخدام القوسين في الحاالت التالية:
ً
 oلكتابة عناصر مستقلة هيكليا.
مثال :كانت ألانماط ذات داللة إحصائية (أنظر الشكل رقم .)2
 oلكتابة التوثيق الخاص باملراجع في متن النص.
مثال :دوماس ودير ( ،)1991وتم وصفه وصفا كامال في (هونج وأونيل.)1992 ،
 oلكتابة اختصارات في متن النص .مثال.United States (U.S) :
 oلكتابة الحروف التي تستخدم في ترتيب عناصر في الجملة.
مثال :وشملت ألابعاد الخاصة بقياس الرضا الوظيفي (أ) الرضا عن الرؤساء (ب) الرضا عن الزمالء (ج)
الرضا عن بيئة العمل.
 oلكتابة التعبيرات الرياضية .مثال( :ك – ( / )1ز – )2
 oلكتابة القيم إلاحصائية .مثال :كان الفرض ألاول ذو داللة إحصائية ()p= .031
 oلكتابة درجات الحرية .مثالt (75) = 2.19 :
 oلكتابة أرقام تشير إلى معادالت في أسفل الصفحة .مثالy=f(X) )1( :
الترقيم:
تتلخص القواعد الخاصة بكتابة ألارقام فيما يلي:
 oيتم التعبير عن ألاعداد ألاقل من رقم  18باستخدام الحروف ،أما ألاعداد من  18ف ك ر فيتم التعبير عنها
باألرقام.
مثال :بلغت نسبة ألاطفال ألاقل من خمسة أعوام في العينة .%22
 oيتم التعبير في صورة رقمية عن كل من الحاالت التالية:
 ألارقام املدرجة في ملخص الرسالة ،أو أرقام ألاشكال والرسومات داخل الرسالة. ألارقام التي تسبق وحدة القياس مباشرة .مثال 22 :سم. ألارقام التي تمثل الدالات إلاحصائية أو الرياضية ،أو الكسور والنسب املئوية. ألارقام التي تمثل الوقت ،والتواريخ ،وألاعمار ،والدرجات ،والنقاط ،واملبالغ من املالية.119
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