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 املصطلحات:

 :الدكتوراهدراسة املاجستري و 
ااملتعلةةةاابتا ةةةدراسةةةملااستيرةةةلدكاوااةةةي لزراما ةةة ايةةة  ا ةةة ا-1

ي
 ا  ا دةةةزتاصةةة،دا

ي
ا ل نةةة،ا

ي
اايراسةةةتلاااعللةةةتاالدةةةزتاصةةة،دا

 لمدةةباملتسرةةيرىاالةةرااالعةة،شاالةةرااس ةةرالااس مةةملاودراسةةئجتاوتيللةةصاااللةةتورااااةةاا لزيةةصااا جةةتاور   ةةتاملتس ةةت لاا وا

 اسرتوصااس مملاوتزيلصااسلنلتيتتهاالرااآلخ،ي امللغملاسللمملاو أسلزباواضحاوب،حا زضزع .

االةةرا ةةيرىابتا ةةتجةةا-2
ي
اايراسةةتلاااعللةةتاالةةراديةة،ا ادراسةةملا ل رلةةملاامل،ىادراسةةملااستيرةةلدكاوااةةي لزراماالدةةزتاداةةلا

 ا تا  ملئجتاف ا جتلاتخننهاو تايع،ضانلتوجهاملأسلزبا يركاو   زم.

 

 :الرسالة
نةةةةةةزلاالةةةةةةرادريةةةةةةملاالملةةةةةةملا عللةةةةةةملا وا سةةةةةةلرمتلاحالابتا ةةةةةةملااايراسةةةةةةتلاااعللةةةةةةترةةةةةةيماملةةةةةةهاتل ةةةةةة اامةةةةةةصاال ةةةةةةاا -

ا ري ةةهااا تهةة ااةة اامةةصاتع ةةيماو تمةةها
ي
اواصلةةت

ي
 ل ل ةةتلااصحنةةزلاالةةرا ةةةمااايريةةملاوتم ةةصااا،سةةتاملاتر،يةة،ا

اسلتهجااا ي اااعل اااسلعترشاال جت.
ي
 وصرت

 

 :املاجستري
اايراسةةةةتلاااعللةةةةتافةةةة ا رةةةةلزىادريةةةةملااملرسةةةةتاملااستيرةةةةلدكا ةةةة ا ينةةةةلملادراسةةةةملاالملةةةةملا وا  للةةةةملا ج، جةةةةتابتا ةةةة -1

 استيرلدكاو  ااتدىاوثلرملاتريماف اشدصاو سلزباتييدمااصجت عملااسخلنمل.

رستاملااستيرلدكا جبا تاتظ ،املجا ا يرىابتابااايراسةتلاااعللةتاالةرااسةلخيامابة،حااا ية ااسلتسة مل ا -2

زبانثةةةك اوا تةةة اتيةةة ادشةةة،اشاوتلظةةةلاااسعلز ةةةتلااووالةةةملاواا تنزيةةةملافةةة ا ةةةصائ ا عسةةة اواةةة،ضاااللةةةتوراملأسةةةل

   تد  اا لتسب.

 

 :الدكتوراه
 ةةة ا ينةةةلملادراسةةةملا ج، جةةةتابتاةةةبااايراسةةةتلاااعللةةةتافةةة ا رةةةلزىا(اPh.D. Dissertation)رسةةةتاملاااةةةي لزراما -1

املمعتصجملاالملةملاو  للةملا امةشاوشةمزالملا وسةجاون ةجا
ي
دريملاااي لزراماوتلمدباا ادراسملااستيرلدكا ستست

 وئاكاتي ادش،اشا  تد  اا لتسب.  ثكاسزضزعااايراسمل ا

افةةة ا جةةةتلااالخنةةة اواارسةةةتاملتم ةةةصا -2
ي
ا  لرةةة،ا

ي
ا رةةةلرا

ي
ا،سةةةتاملا اتدةةةزتائالايةةةيوىادتااةةةااااةةةي لزراماملي ةةةت

ضة
ُ
فادلةرااسجةتلااسع،فة ااس ة،وحادضةتصملايي ةيى.اسةةزا ا تنة االملةملا وا  للةملا ةةماا ضةتصملااسع،صلةملا ةةيات

با تا دةزتا  ة،وعااا ية او جتاةها ة اااثةكا اوااعمةشاملمةتاتدزتانتلجملاايراسملا زادااااير شاتلتوا تاويج

ملةاتةها مةتا جةبا تات  ةياالةراا رةلرا  ر يا خل ترا يرىابتابااايراستلاااعللتاالرادي،ا امليزثا خ،ىا

   صا ةمااا يزث.اإلي،ا   ااس ترالااااز ملااتمرله

3-  
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 أهداف الرسالة:
شةةةةس ايرةةةة  ا)اا تهةةةة (ا ةةةة ا يةةةةصادراسةةةةملاااا يةةةة اااعل ةةةةاا ةةةةزاامللةةةةملاصر،يةةةةملا لظمةةةةملا رةةةةزما جةةةةتتع،يةةةةفا -1

اصحرةةةتوشافةةة اشةةةأتا رةةةأاملا وا  ةةةدلملا عللةةةملاترةةة  ا) زضةةةزعااا يةةة (املتت ةةةتعاب،يرةةةملاالملةةةملا لظمةةةملاترةةة  ا

) لهجااا ي (ابغلملااازيزلادلراهلزلا اومملاالعاجا وادلرانلةتورايةتصحملااللعمةلااالةرااس ةرالااسمتثلةملا

 تر  ا)نلتورااا ي (.

االةراوية  تاااا،ستاملا  ا ينلملتع،يفا -2
ي
تج، ملاارللملا  دكىا خزض تابتابااايراستلاااعللةتاويدةزتا ةتدرا

  لتململاوسلرر ها ةاااازيفاخبكىا ا رتربجتاد ا  اخالا ةاااا ،يشاوااااا  اخاا تا لمر ا  :

 .االع،شاالراااعا تلااازاضحملاملدتااسلغدكالااسعتصجملاو دتادريملا  ململا دائجت 

 مصاااعل ا.ا ترتباخبكىا مترسملاااع 

 .االلتصساااعل ا 

 .اإلضتصملادلرااسع،صمل 
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 الثاني القسم

 تبويب الرسالة
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 مكونات الرسالة:
 تنقسم الرسالة الى ثالث اقسام رئيسة:

:ا
ي
 . وااالم لياprelimsاوواوصا و 

:ااستتا)ن ااا،ستامل(
ي
 .textاثتنلت

:ااان يتلااالرملللمل
ي
 .reverence and back matterااسنتدراواسلحرتلاثتا ت

 

 أو التمهيد: prelims األوائل أوالً: 
واا،و ةةةةتييافةةةة ااا،سةةةةتوصااااةةةةااترلةةةةباملتالغةةةةملاايرةةةةلخيماااتةةةةك لاااوملجةةةةي افةةةة ااا،سةةةةتوصاااع، لةةةةملا)  اب اج اد ا...ا(

 :اوواوصااالتل وت مصا(ا .… I.II.III.IV)ااإلنجلدب مل

 )وي تت(:ور ملاواهيىاختالملا .1

 وئاكاصحمت ئجت.اتت ي ااا،ستاملا جةمااازر ملا  ااازرحااسرلخيماف ااا،ستاملان ر 

 ي يملااابرململ. .2

 ي يملاااعلزاتاااياخللمل. .3

 ي يملانمزئجاديتزىااا،ستامل. .4

 ي يملااا ر،اواالري ،. .5

  لس ااا ي . .6

  تومملااسيلزيتل. .7

  تومملااوشدتل. .8

  تومملااصجياول. .9

  تومملااا، ززاواسن لحتل. .11
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 صفحة البسملة: -2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سم 14

 سم 7

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
Traditional Arabic   

14 bold 

 

 

آية قرآنية / حديث شريف 
 )اختياري(



 عمادة الدراسات العليا / دليل كتابة الرسائل العلمية جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن 
 

- 10 - 

 

  صفحة العنوان )الغالف الداخلي(: -3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traditional Arabic     

14 bold     
 

 

 سم 12

 سم 16

 سم 20

 سم 24

 عنوان الرسالة
Traditional Arabic   

24 bold 

 الرسالة ةاسم معد
Traditional Arabic   

18 bold 
 

 في ... بحث مقدم لنيل درجة الماجستير
 التخصص العام/ التخصص الدقيق

Traditional Arabic   

18 bold 
 

 أو المشرفين( على الرسالة (اسم المشرف
Traditional Arabic   

18 bold 

 العام الهجري/ العام الميالدي

 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 نورة بنت عبدالرمحن مريةجامعة األ
 وكالة اجلامعة للدراسات العليا

 والبحث العلمي
 عمادة الدراسات العليا
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Traditional Arabic     

14 bold     
 

 

 سم 12

 سم 16

 سم 20

 سم 24

 عنوان الرسالة
Traditional Arabic   

24 bold 

 الرسالة ةاسم معد
Traditional Arabic   

18 bold 
 

 دكتوراه الفلسفة في .......بحث مقدم لنيل درجة 
 التخصص العام/ التخصص الدقيق

Traditional Arabic   

18 bold 
 

 أو المشرفين( على الرسالة (اسم المشرف
Traditional Arabic   

18 bold 

 العام الهجري/ العام الميالدي

 العربية السعوديةاململكة 
 وزارة التعليم

 مرية نورة بنت عبدالرمحنجامعة األ
 وكالة اجلامعة للدراسات العليا

 والبحث العلمي
 عمادة الدراسات العليا
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 صفحة اإلجازة: -4

 

 

 

 

 اعتماد لجنة املناقشة والحكم )ماجستير(  

  ة14/ااااااااا مللتريخ:ااااااا/ااااااااااا     ااااانز   ارستاملااا تا مل/

 و تتاالزانجت:

 وتدزن اصجلملااسلت  ملاواصحراا  ااوستتةى:

 ي ملاااعضزيمل اصج مل اس،ت ملاااعلململا/ااالخن  ا سا م

1     

2     

3     

4     

5     

  ،ارااالجلمل:

 ..................................... لحااا تا ملادريملااستيرلدكاف ا.......................................................امللري ،:ا

 /اااااا/اا21 ةااااااااااااااااااااااااااااامااااااا14تتريخا زاصرملا جلسااادللملاالرااسلح:اااااااااا/اااااااا/ااااااااا

 عميد الكلية   ختم الكلية   وكيلة الدراسات العليا

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسملرملاااع، لملااارعزد مل

 االعللاوزارىا

 يت عملااو دكىانزرىاملن اا ياا،هم 

 و تاملااصجت عملااليراستلاااعللتاواا ي اااعل ا

 امتدىااايراستلاااعللت

kingdom of Saudi Arabia 

ministry of education 

  princess nora bint abdul Rahman university 

graduate studies and scientific research vice-rectorate 

deanship of graduate studies 
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                                                                              kingdom of Saudi Arabia ااا اسملرملاااع، لملااارعزد مل

                                                                                     ministry of education   وزارىااالعللا

                                            princess nora bint abdul Rahman university يت عملااو دكىانزرىاملن اا ياا،هم 

  graduate studies and scientific research vice-rectorate و تاملااصجت عملااليراستلاااعللتاواا ي اااعل ا

                                                deanship of graduate studies    امتدىااايراستلاااعللت
    

 اعتماد لجنة املناقشة والحكم )دكتوراه(

  ة14/اااااااااااااا مللتريخ:ااااااا/      نز   ارستاملااا تا مل/ا

 و تتاالزانجت:

 وتدزن اصجلملااسلت  ملاواصحراا  ااوستتةى:

ي ملا اصج مل اس،ت ملاااعلململ/ااالخن  ا سا م

 ااعضزيمل

1     

2     

3     

4     

5     

  ،ارااالجلمل:

  لحااا تا ملادريملاد لزرامااا لر ملاف ا....................................ا

 /ااااااا/اا21 ةاااااااااااااااااااااااامااااااا14تتريخا زاصرملا جلسااادللملاالرااسلح:اااااااااا/اااااااا/ااااااااا

 عميد الكلية   الكليةختم    وكيلة الدراسات العليا
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 صفحة الشكر والتقدير: -5
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 مستخلص البحث )موجز البحث( باللغة العربية: -6
 

 البحث مستخلص

 عنوان البحث

 ةإعداد: اسم الطالب

 إشراف: اسم املشرف
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 املحتويات:فهرس  -7
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 سم 7

 سم 5
 المحتويات
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 قائمة الجداول: -8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان الجدول               رقم الصفحة       
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 قائمة األشكال: -9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان الشكل                   رقم الصفحة       
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 9..................... ـــــــــــــــــــ .......................................................................

 14ـــــــــــــــــــ .......................................................................................... 

 23ـــــــــــــــــــ .......................................................................................... 



 عمادة الدراسات العليا / دليل كتابة الرسائل العلمية جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن 
 

- 19 - 

 :textثانيًا: املنت 
 لررةةةةاا ةةةةتتااا،سةةةةتاملادلةةةةراصنةةةةزلاوي ةةةةي املتسري ةةةةمل اوينلصةةةةااملتصستتمةةةةملا واااللةةةةتوراواالزيةةةةلتل ا وااصسايةةةةملا -1

 هربا لهجااا ي .

الم ةةةةصااالرةةةةتةااوستسةةةةلملااااةةةةاا تلتوا ةةةةتاا((main headingsاتلررةةةةاااا نةةةةزلاملةةةةيور تادلةةةةراالةةةةتوي ارو رةةةةمل -2

الم ةصااالرةتةااااةاا تلتوا ةتا(ا(subheadingsلةراالةتوي اص،الةملاداا نصاوتلررااااعلتوي ااا،و رملاملةيور تا

- subاااااااااااااااااااالةراالةتوي اتية اص،الةملداا ته االغ ياااعلةزاتاااة،و ساوتلررةااااعلةتوي ااا ،الةملا

subheadings)ادبتراااعلزاتااا،و ساال نص.الغ يانرتةااا(ا
ي
 علزاتااا ،ع ا ي   تايملعت

3-  
ُ
 ت

ُ
 عيااال ،يعتلاالرادريملا  دكىا ة ااو ملةملادئات

ُ
وتتةلحاالرةتر ااهغ ةيا زضةزايةيداال تهة ااالرةتةااااةاات

 
 
 ممل.اإلستماملجزانبااسزضزعا تصملاو  ،يرملا لظ

ا وااوواوةةةةصنةةةةصااوول اوتلةةةة ا(اواااةةةةااتم ةةةةصااا 1ن ةةةةي ااانةةةة يملااوولةةةةرا ةةةة انةةةة ااا،سةةةةتاملا ةةةة ااسري ةةةةملا)  -4

اوتلةةةيرجاصنةةةزلااا،سةةةتاملا ةةة اهلةةة ااا رةةة،اوااللظةةةلااتيةةة ا ر 
ي
 بةةة  تشةةة،ا

ُ
م ةةةصااس،اهةةةصااااةةةاا ةةة،لا جةةةتاجاصئةةةتلات

 اا،ستاملاو  االراااتكت ب:

 الاااعا ملا وااسلهجااا يثا.ئا(literature)ا ،هلملااالخ لط:اوت مصاصنزلااسري ملاواودمللتل -  

 وت مصااا نصا وااا نزلاااليللللملا)االلتور(. وااالرص ا:او/ا ،هلملااا ي ا -ب 

  ،هلملااالعملا:اوت مصااا نصا وااا نزلااااااتلت شاااللتورا)اسلت  مل(. -ج 

ا زي ااايراسملاملأ مل ت. -د 
ي
ا خدكا

ي
  ،هلملااصسايمل:اوت مصاصنا

 (:(introductionالفصل األول: املقدمة 
 يجب أن تغطي املقدمة النقاط التالية:

اخل لملا لتس ملا  ااسعلز تل.االع،يفاملحجاااس -1
ي
  دلملا زضزعااايراسملا لضملت

 ا،ضاواضحاو ،  االم دلملا جاتيللصاوتيي ياهيود ت. -2

 اا يشا  ااايراسملاواو ململ. -3

  لهجااايراسملاوب،حايمجااا لتنتل. -4

 ت زيبااا،ستامل. -5

 ( :(review of literatureالفصل الثاني: مراجعة األدبيات ذات العالقة 
 األدبيات النقاط التالية:وتشمل مرجعة 

 .اايراسملد جتزاونريااألامتلااارتملرملائالاااعا ملاملمزضزعا -1

 تيللصااارزاندتاواالظ،يتلاواس ت لاااوستسلملااااااتيااااايراسمل. -2

 باانجتاواااااترلزيبااايراسمل.ج  اا ُ واس رالااس مملاواوسئلملااااااااارضت تااسلعلرملا -3

ا -4
ي
 او اصحجةةجاواابةةكا دتااااةةاات يةةيااصحتيةةملاا ةةةمااايراسةةملاو نجةةتاسةةلمألاص،ا ةةت

ُ
ضةةلفادضةةتصملاالملةةملا وا  للةةملات

 يز ،يملا وايي يى.
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 :(methodology)الفصل الثالث: املنهج البحثي 
 يتناول املنهج البحثي النقاط التالية:

 تنملااخ ملااا ي اواسيىااا  للملاوتل لة تاخ زىاملخ زى. -1

 اسرلخي ملاف ااالأ يا  اصحملااسع لتلا  اهل ااارااواارلف.اسعت دكا -2

  ل لملاتيللصااسع لتلااليرلشااو ياشا وا خل ترااا ،ضلتلا وااإليتململاا ااوسئلمل. -3

 اايالصاالراصحملااسلهجااا يثاا  ادراستلا خ،ىا وا  اا خل ترالااس يولملاا ةمااايراسمل. -4

 .تيي يا دوالايمجااا لتنتلاوب،حاتيللل ت -5
 

 (:(resultsالفصل الرابع: نتائج الدراسة 
 يغطي هذا الفصل ما توصلت اليه الدراسة من نتائج:

االراهيى. -1  االلتورااصستيملاملتو ياشا وااا ،ضلتلا وااوسئلملاالرااالزال ا صًّ

 االلتورااصستيملاملأ ملات تاالادئااُوِييلاملدتااو ياشااوااا ،ضلتلا وااوسئلمل. -2

اا ةتا جة  ا ة ااايراسةملاوارنجةتاا ت ة  ا ثلةت ادية،ا ااايراسةملانلتورا  ملا  زرا وا  -3
ي
ضت تا وا رتوصاااا رة ا خ  ةت

  نتدصملا وا لتلجملاا ت.
 

 :(discussion)الفصل اخلامس: مناقشة النتائج 
 وتتناول التالي:

ً
 فكريا

ً
 مناقشة النتائج هي أهم جزء في الرسالة إذ هي الجزء الذي يستوجب إعماال

ا -1
ي
االةةةةةرا ضةةةةةت دتانلةةةةةتورااايراسةةةةةملاوالةةةةةرااا ةةةةةملااس ةةةةةدلملاملةةةةةتا يزثااسن ةةةةةزرىا ةةةةة ا

ي
ترةةةةةزياااسع لةةةةةتلااالمةةةةةتدا

 و تإلبترااالظ، االيراسمل.

اة،ضااوسةةساوااعا ةتلاواالعملمةةتلااااةةاا ل ،اجةتاااللةةتورا ةجااوخةةةافةة ااصحرة تتا لت  ةةملاااللةتوراواةة سا لتملئجةةتا -2

  خلن،ى.

فةةة اااةةة، طامللنجةةةتا ةةةجاتيي ةةةيااالرةةةتةااااةةةاااةةةاايرةةةلر،ااو ةةة،اهلتا ةةةتابعةةةي ادوتااإلشةةةترىادلةةةرا  اتعةةةترضا وا  ا نةةةزرا -3

 االجز ادلرااسلخياما ع لتلا اتل  شاال جت.

 تزضلحا يىات تملشا) واتعترض(انلتورااايراسملاوت ردكااجتا جااوامتلااااااس شاي ، ت. -4
 

 (:conclusionsالفصل السادس: االستنتاجات )
 تتناول االستنتاجات التالي:

 ا سلنلتيتلااسرلخلنملا  ا لت  ملا صا يشا واص،ضلملا واس الا) متايت لاف ااا نصااوول(. -1

  عتصجملا صااسلنلتجاالراهيىاوتي االزاتاص،ع ا رلرص. -2

 ئ ،ااايالصاملإ جتزاالرا صااسلنلتج. -3

 ادئاا تنةةةةة ا لةةةةةتكات ةةةةةتاالاملةةةةةدتابعةةةةةألااو ةةةةةياشا وااا ،ضةةةةةلتلا وااوسةةةةةئلملاصإنجةةةةةتا جةةةةةبا تاتعةةةةةتصجاتيةةةةة االةةةةةتوي -4

  رلرلمل.

ا ج  ا  ااا،ستامل. -5
ي
اا تا يا

ي
 ا سلنلتيتلااصستيملاملأ ملا  زراااا ر ا خ  ت

 لت  ملاا سلنلتيتلا ياتبةكزا ضةت دتاود  لاتةلرحا عةترشا تومةملا واتيرة ااسةلخيا تلاهتالةملا وا رةلر للملا -6

  وات لحا جت لايي يىاايراستلادضتصلملاتدزتااصحتيملادا جتا لحمل.
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 :back matter (references and appendices) )املراجع واملالحق( اللواحقثالثًا: 
 املراجع:

 وي،اعراف اداياد تااآلتي:

اهرةةبااسةةاااس اةةفافةة اب،يرةةملااا ةة،حااإلسةةا ي ا وا -1
ي
 تاتضةةاايملةةجااس،ايةةجااسرت ةة يا جةةتافةة ااسةةتتا ،ت ةةملاهجتولةةت

 هربااربااس افا متاف اب،يرملايمعلملاالاااال سااو ،يرلمل.

 اس،ايجابعيا تتا)ن (ااا،ستاملاوت ي املن يملايي يىا جاا سلم،اراف ات، لااي يتلااا،ستامل.تأتيا -2

اثاااس،ايجااويلبلمل. -3
ي
 ترلباا ترىااار،آتااار،ياا رلرلملا م،يجارو ساثااترلبااس،ايجاااع، لملا و 

 ن ر ت. ن غ ا  اتج  ا علز تلااس،يجااازاهياف اي يلدتاملمعس ا تاتدزتا ت لملاف ااان يتلا -4

  رتصتلا  امليا ملااار ،ااا تيياالم،يجان رملاو ةاكااار ،ااا تا ادتاويياالم،يجان ره.ا5-3 تككا  ا -5

 يرلخيمااار ،ااس ،داارلتململااس،ايجاواوس ،ااس دويملاملدتا صا ،يجاوآخ،. -6

 /ا*ا/+(اهرباب،يرملايمعلملاالاااال سااو ،يرلمل.ا- اتزضجا  ااا ملات، لاا  صااس،يجا  صا) -7

 
 املالحق:

 وي،اعراف اداياد تااآلتي:

 تاتلأافااساهشا  ا زادا رتايىاال،ستاملا  ةصااازثةتوشااالتريخلةملاواصسة،اوطاواصجةياولااال نةلللملاواصس تملةتلا -1

 دلرا ص،اداااعللملاو دوالااا ي  ااسلمترىاا سلرنت ا)ا ست تنمل(اواسلس .

ا  ةةةتل:ا لحةةةشا) (ا رلةةةتتاا تجت ةةةتلاوارةةة ا رلةةةباالةةةزاتا ةةةصا لحةةةشافةةة ايةةة يملا رةةةلرلملاوتةةة، اااساهةةةشا ملجةةةي -2
ي
 ت

ادئاا تن املتالغملااإلنجلدب ملا
ي
 A.B.Cي يتاجتاتت جاااتك لااااترلرل اال،ستاملااويللمل ا متات، اااساهشا ملجي ت

 ت،تبا يلزيتلااساهشاملمتا لزاصشا جا تتااا،ستاملاوتيري ت. -3

 ا ستكشتدامل،  ااس ،شاستا مر ا تا ضاا ملحشاال،ستامل. -4

 تضتشا يلزيتلااساهشادلراييولا يلزيتلااا،ستاملاوي تراا تاف ا تتااا،ستامل. -5

    شاص جتانظتما رتصتلااا زا شاالن يملااسل جاف املتق ااا،ستامل. -6

 دئاا تن ااسنتدرااويللملااسرلخي ملا ماهشا  بكا  ااان يملااسل عملاصإنجتاتنغ،املتالنزي،. -7
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 الثالث القسم

 واالقتباسالتوثيق 
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  Documentationتوثيق البحث:
ا وانتلجةملاريةجااا جةتا وا

ي
تزثلشااسعلز تلا رنياملةهادشةترىااا تهة ادلةرا نةيرا علز ةتلاسةزا ا  تنة اصرة،ىا وار  ةت

است ةة يا جةةتا واا لبرةة تا وااشةةترااا جةةتافةة املي ةةهاونيةةزائاةةكاوئاةةكاسرةةتايىااارةةتر االةةراتيي ةةيااسنةةيراواا،يةةزعا

  تومملااس،ايجاوالع ي ااخا لتلااا ي اااعل ااااااا نجتااانيحاواو تنملاف اتزثلشا نتدرااا ي .ااالهاف 

و ملةةيا ةةة اااللزيةةةها لةةةتاملأنةةةها ا زيةةةيانمةةةطا عةةةدتااللزثلةةةشاوارةةة ااس لةةةزباب،يرةةةملاواهةةةيىابةةةزالا ،اهةةةصااا يةةة ا

وترةةةةتربااا ةةةة،حافةةةة ا لتملةةةةملااوانمةةةةتاتةةةةااا ةةةة،اداثةةةةاثابةةةة،حااللزثلةةةةشافةةةة ا ةةةةةااااةةةةيالصافةةةة ا يتواةةةةملاالزهلةةةةيااوسةةةةتالب

 اصس طاواا،ستوصاااعلململ.

 ملحوظات عامة:
 االزثلشاسجمزاملااالرتةااسأخزئىا  ا ،يجا وا ،ايجا دزتا  صاس،د ت.ا-1

اِ ةةةة ا ،يةةةةج( ا دةةةةزتااالزثلةةةةشافةةةة ااسةةةةتتاالمنةةةةيرااويةةةةةصاا-2
ي
خةةةةةا

 
الةةةةياا  ل ةةةةتتا ةةةة ااسنةةةةتدرااا تنزيةةةةملا) ،يةةةةجا 

( ا
ي
تاف ا تومملااس،ايجاصُل ب ااسنيرااا تنز اصرط.واا تنز ا)سلأتيات نللها هرت     

رااا،يةةزعا-3
 
 جةةباالةةرااا تهةة ااا،يةةزعادلةةرااسنةةتدرااوستسةةلمل اواةةيمااا،يةةزعادلةةرااسنةةتدرااا تنزيةةملاد االةةياتعةةة

 دلرااسنيرااويص.ا

شااسنيرا)سلأتيات نلله(.ا-4
 
 اليااا،يزعادلرااسرتملالاااشسنلملاواإلئاالملاواس،ولمل اُ زث

افةةةةة ااالخننةةةةةتلاا-4
ي
ةةةةةهااةةةةة ا دةةةةةكمااِ ةةةةة ااسنةةةةةتدر اوخنزيةةةةةت

ُ
 جةةةةةباالةةةةةرااا تهةةةةة ا تا ا خلةةةةةطا ا ةةةةةهاملمةةةةةتا لُرل

 اا ،المل اوي،اع ا ةااف اب،يرملااالزثلشامليل ا ت دتامليا ملااالرصاونجت له.

 واللزثلشاثاثاب،حا  ا ش ،اب،حااالزثلشاف ااا ي اااعل ا اتأخةا جتااصجت عتلاااعتسلملاالرادريملاسزا .

 ول: نظام اللقب والتاريخ.األ

 الثاني: نظام احلاشية.

 الثالث: النظام املرقم.

 

 : APAالطريقة األوىل: نظام اللقب والتاريخ )مجعية علم النفس األمريكية( 

 (.APAو زااالزثلشااسل جاف ارامل ملاالاااال سااو ،يرلملا)

امللتريخاي ،ا
ي
 ااعمصااسة زراداخصا زسدت.ويللس ا ةاااالظتماف ا لتململااربااس اف ا ل زات

 وقد مت اختيار هذا النظام لعدة اسباب:
 نيرىاويزدا داملاشت لملااللزثلشا ل شاال جتاف ااازب اااع،بي. .1

(اهلةة املةةي اااعمةةصاملإ جةةتدا ةةةااااةةيالصافةة اسةةلملاAPAاصج ةةياوااللظةةلااواا ةةمزالملااااةةاا ملةةتزا جةةتادالةةصا) .2

اا  عةةةملااصست رةةةملاالةةةيالص اواانةةةتدرىااةةةتما ةةةةاول ةةة،لااةةةيىاب عةةةتلا  يةةةيىاو لريةةةملا ةةةتتاآخ، ةةةتا1928

 م.2111

  لتسبلهاارتو،ااالخننتلااال رلملاوااتكملزيمل. .3
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اف ا  دكا  ااايوريتلاااتكملزيملااويلبلمل. .4
ي
  زنها علميا

 

 واجلدول اآلتي يبني طريقة التوثيق باللقب مع تاريخ النشر.

 المثــال  الطريقـة الحالـة
 )باللغة العربية(

المثال )باللغة 
 االنجليزية(

عندددديكا يادددداس ا قت ددددا    

 :بالنص كن كرجع

 مل يذكر ا سم يف ال ياية. *

ُياث َّددا املرجددع كددع ارقددام ال دد  ا  يف  

 نهاية ا قت ا .

"ياتب بني قاسني لقب املؤلِّف ثدم االدلة   

ثم سنة النشر ثم رقم ال   ة او لد  ا   

 ا قت ا "

واضاف: " جيب الت ريا بدني  

اليراسددددددددددا  الت ري يدددددددددددة  

واليراسدددددددددا  الالددددددددد ية"  

 (.28، صه1423)سليماس، 

She stated, “the 

most efficient 

……” (Sidkey, 

1996, p.5) 

ا قت ددددددا  *  عندددددديكا يادددددداس 

كددن كرجددع فكددر ايدد    بددالنص

 ا سم يف ال ياية.

ُياثَّدددا املرجدددع باتابدددة لقدددب املؤلدددف     

والتدداريخ يف ال يايددة ورقددم ال دد  ا    

 يف النهاية.

(: ه1423يقدددددددال  ك دددددددا )

 (.                                                 28"............")ص

Elwan (1969) 

found that: “…… 

……….” (p.4) 

كلمدددة او   40*  عندددي اقت دددا   

 اكثر.

ي يا النص يف سطر جييي وينقص يف 

كسددددددااا       5احملددددددافار  قدددددديار  

 الياخل.

( ه1423وجدددي الانراندددي )

 كا يأتي: 

 (. 90"..............." )ص      

Miele (1993) found 

the following:  
     “……”(p.20).    

عنيكا يااس ا قت ا  باملعنى، 

اي يادداس بأسددلاب ال اعددث كددع  

  عا ر ال ياغة.

وايددددد  ُيشدددددار    املرجدددددع الدددددذي      

ا قت ا  كند  كدع ااشدارر    لد  ة     

او ل  ا  ا قت دا ،     فا كاند    

ال ادددرر يف عماكيدددا  املرجدددع، اددد  

 ضرورر لذكر رقم ال   ة.

،  ه1423)ال دددددددددددددددددات ،   

 (.134ص

(Berry, 1996) 

 

عني فكدر اسدم املرجدع املقتد       

كن  يف بيايدة الدنص، او ك دا     

 كن سياق النص.

ُيددذكر لقددب املؤلِّددف ثددم التدداريخ، ثددم    

 رقم ال  ة بني قاسني.

ومييدددددل    ندددددذا الدددددراي   

، ه 1422الغ َّددددددددددددددددددداس، ) 

 (.35ص

Similarly, Fleming 

(2001) indicated 

that,……….. 

عنددددي فكددددر املؤلِّددددف ن سدددد  يف   

 الِ قددرر ن سددها ، اليددث    ددي   

 َلْ   بين  وبني كؤلِّف آخر.

ُيدددددذكر لقدددددب املؤلِّدددددف  وس فكدددددر    

 التاريخ، ثم رقم ال  ة.

ولقدددددددي وجدددددددي احلربدددددددي   

( اسَّ ااضل الطرق ه1423)

املسدددددددتنيكة كانددددددد ...، 

احلربدددي     كمدددا اشدددار  

 . اسَّ...

 

 

On the other hand, 

Al-Turk (1999) 

showed that, the 

best temperature 

was…… . Also, 

Al-Turk  indicated 

that,…… 

 Alloway and))الشدددددددددداعر وكنعدددددددددداس، ُيددذكر لقددب كددل كنهمددا، ثددم بدداقي       فا كدداس الددنص الددذي يددتم كندد      

Ayres, 1997) 
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  .                        ( ه1422 عنالر التاثيا. التاثيا ل   كؤلِّ اس.

 فا كدداس الددنص الددذي يددتم كندد      

 التاثيا ألكثر كن كؤل ني.

ُيذكر لقب املؤلِّف األول كت اعا بالمة 

)تاتددب  ددئ كايفددل( يف عالددة   وآخددروس

 .et. alاملراجدع باللغدة العربيدة او كلمدة     

يف عالدددددة املراجدددددع باللغدددددة ا  ليايدددددة    

 )تاتب  ئ كايفل(.

 ,.Raven et. al ) (.1999، وآخروس) راز 

1998).                  

          

عنددي ا قت ددا  كددن اكثددر كددن كرجددع   

 ملؤلِّف واعي يف اعاام خمتل ة.

ُيددذكر لقددب املؤلِّددف كت اعددا  بسددناا    

 النشر املنتل ة.

، 1998، 1997)حممدددددددددا ، 

2003). 

(Alexander, 

1995,1999 &2004). 

عندددي ا قت دددا  كدددن اكثدددر كدددن  

كرجددددع ملؤلِّددددف واعددددي يف ن دددد   

 العام.

ُيعطددددي اعددددي املددددرِجع ني احلددددرف )ا(   

واملرجددع الثدداني احلددرف )ب( واملرجددع   

 الثالث احلرف )ج( وناذا...... 

ا، ب،  1997)علددددددددااني، 

 ج(.
(Ammar et al., 1998 

a,b&c). 

جمماعددددة عنددددي ا قت ددددا  كددددن   

 اعمال ألكثر كن كؤلِّف.

ُياتدددب لقدددب املؤلِّدددف األول يف كدددل   

عالدددة كت ددداا بالتددداريخ، ثدددم ب الدددلة     

كنقاطة، ثدم بأادا  ال داقني كعطاادة      

الددرف الددااو باللغددة العربيددة، وبدديونها 

با  ليايددددة،     سددددةل ثددددم يقددددال: 

وآخددروس. )و  ي  دد َّ تددْرا واو العطددف  

، على كا يف العربية تقلييا  ل  لياية

 شاا عني بعضهم(.

؛ وامحددي، 1998)كرشددي، 

؛ 2003؛ وحممدددددا ، 1999

 (.2004واألمحيي، 

(Ball, 1989; Morita 

1990; Wadano, 

1971; Singh 1981. 

and et al. 

عني ا قت ا  كن املرجع الثاناي 

 )كرجع كأخاف كن كرجع آخر(

ُيقددال: وقددي اشددار او عددرَّف  او قددال...     

 خل: )ا س( ثدم لقدب املؤلدف األلدل،     

ثم ُياتدب )بدني قاسدني( لقدب وتداريخ      

ولدددد  ا  امل ددددير الددددذي ور  ايدددد     

 النص كس اقا  الرف "يف": 

يقدددددددال الل يدددددددياس )يف املغاكسدددددددي،  

ندددد(: "وجما لدددة الا دددار، كدددن   1426

انل الاتاب وغرينم اكدر واجدب..."،   

 (.31)ص 

  

عنددي ا قت ددا  ِكددن كرجددع بدديوس   

 تاريخ

 

 .n.d  ياتب كااس )التاريخ(:  .. .

عنددي ا قت ددا  كددن كرجددع بدديوس   

 كؤلف...

 دددل العمدددل حمدددل املؤلدددف، وُتامدددل 

 بقية الت اليل كما س ا.

 راسة واقع التعلديم العدالي   

املتاسددددئ يف  ول ا لددددي   

الريدا::  . ندد( 1408)العربي 
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كاتددب اليبيددة العربددي لدديول  

 ا لي .

عني ا قت ا  كن اعمال اهليئا  

 والازارا ...

اسدددددم اهليئدددددة او املؤسسدددددة، )تددددداريخ   

 النشر(. عنااس العمل، بلي النشر.  

نددد(. 1427جاكعددة طي ددة، ) 

التقريدددر السدددناي  اكعدددة  

طي دددددددة، للسدددددددنة املاليدددددددة  

ه، املييندددددددددددة 1426/1427

 املنارر: جاكعة طي ة.

U.S. Department 

Of Education 

(2005). National 

Education 

Technology Plan, 

Washington: U.S. 

Department Of 

Education. 
عني ا قت ا  كدن كقابلدة  فاعيدة    

 او تل ازية

لقب املت ي ، واا ، اسم القندار او  

اافاعددة، )التدداريخ بددني قاسددني(، ندداا  

 العمل: كقابلة، او نديور، او عداار، او  

 ت ري ... خل.

املغاكسي، اكدني بدن امحدي،    

القنددددددددددددددار السددددددددددددددعا ية،  

ندددددددددد: كقابلدددددددددة 1/1/1426

شن دددددية: ضددددداابئ نشدددددر 

 اخ ار ا رمية.
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 (:APAقواعد عامة للتوثيق داخل املنت حسب نظام اللقب والتاريخ )مجعية علم النفس األمريكية )
 ينبغي مراعاة ما يلي:

املدتا-
ي
 اا اااتلنل ا"ا...ا"وضجااا ر،الااسرلبرملاننت

 (35م ا ا2113تيوي ار اااان يملااسرلبسا نجتاوسلملااان ،ابعيااساااس افا متا ل :ا)اصس ات ا-

اا رةةة،ىااواا-
ي
االةةةرااا رةةة،ىادوتاااةةةل ااوا ةةةتتا ةةة ااا تهةةة اااةةةتدىايةةةلت ملا واتلسلنةةةت

ي
ائاا ةةةتتاا  ل ةةةتتا رلنةةة،ا

اا تاصااترلخيمااا لتاااللنل ا"..."
ي
 اخلنترا

اواة سااس،يةجااا ةتنز اااةة ا ة، االةهافة ااس،يةجااوسةتت.اتزثل-
ي
شااس،يجاا ستتاااة اابلةجااللةهااا تهة اصعةا

  ة(.1419  تل:ا زضحانمزئجاملزو ،تسا)اسة زراف ااصحللملا ا

ائاا تنةةة ا لةةةتكااخ ةةةت اتع دك ةةةملا واصر،يةةةملافةةة اااع ةةةترىااسرلبرةةةملاوا رةةة ااخ ةةةت اتع دك ةةةملا واصر،يةةةملافةةة اااع ةةةةترىاا-

   تااوخ ت اااليزيملا وااإل اولملاصإنجتاتصحح.ا] رةا[ملاوا ر املدتا زسدتا ،بعدتااسرلبر

ااي ملافة انرةصاااعا ةتلااإل اولةملا)اا ةتلاااتةك لا(ااسزيةزدىافة ااالنةز ااسرلبرةملاو ة :ااالر ةملاواا زايةصا-

بملاواا ةةةة،بلتتاواا زايةةةةصااسلرزبةةةةملاواالر لةةةةتتاواا، سةةةة لتتاواا ةةةةتلاا سةةةةل  تماواال جةةةةباوا ن عةةةةتلاواا ةةةة، 

 واا تيللتتااس دويلتتاواارزستتاواارزستتااس،بعتتاواالرطاا صرلملا...اونيزائاك.

تلغةةرااوارةةتباااعلملةةملاواازلل لةةملاالةةيائ ةة،ا سةةمت ااسةة ا دتا وا ةة ا جةة، اا  ل ةةتتااةةنجااا افةة اهةةت لانةةتدرىا-

 وئاكاالي تا دزتااة ،ااالربا  ململاختيملاملتانر ملاالمزضزع.

،ور اتزثلةةشااسعلز ةةتلااا ي جلةةمل:ا  ةةصااسنةة لحتلااسل ةةشاال جةةتا وااالع دةةكالااا ةةت عملاواو  ةةتلااةة سا ةة اااضةة-

 ااعت ملاو تا رثكات،ددماالرااوارلملا..اونيزائاك.

 ثانيًا: نظام احلاشية:
االع،يةةةةةف:ا ةةةةة ا علز ةةةةةتلا ضةةةةةل  تااا تهةةةةة افةةةةة ا ةةةةةزا شااانةةةةة يملادئاا ةةةةةتا ورد ةةةةةتافةةةةة اسةةةةةلتحااسةةةةةتتاصإنجةةةةةتاتر ةةةةةجا

املمنةةةتدرااسعلز ةةةتلاو  ثةةةكا ةةةتاتت ةةةجاترلرةةةلملااس
ي
االمزضةةةزعا واتع،ي ةةةت

ي
ل رةةةيا ةةةةمااسعلز ةةةتلا ةةةياتدةةةزتااسةةةل ،ادا

  ةمااا ،يرملاف ااا يزثااا ،الملاواالغملاااع، لملاونيز ت.

 اسلخيامااصحزاش ا:

 ترلخيمااصحزاش ااف ااصحت لااالتالمل:

 ئ ،ااسنيراااة ااسلرىا لهااا ته ا علز ملا ت. .1

يرةةلزيبااو ةة،اتزضةةلي تافةة ا ةةتتااا،سةةتاملاسةةتا ةةيايرةةب ملا ةة ا  ةةجافةة اترلرةةصااا سةةل ،ادافةة انرةةتةا   .2

 اوصدتراوت،امل  تابغدكاض،ورى.

ا واداةةملانر ةةملا .3
ي
دهتاةةملااارةةتر ادلةةرا زضةةجاآخةة،ا ةة ااا،سةةتاملاسةة شا تاتلةةتولااا تهةة اصلةةهانر ةةملا ةةتات نةةلا

.
ي
 سلتلتوا تااستتاملتا ،حاواال نلصا هرت

امل ضلمل.ادث تلااصحشااودبياانتهبااسعلز مل .4
ي
 ااتكاصت

 اإلشترىادلرا نتدرا خ،ىا للملاملتسعلز تلا لصحااارتر املتا،يزعادا جت. .5
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 موقع احلواشي:
 تقع احلواشي يف ثالثة أماكن من الرسالة:

سةاا دةةزتاا3(اوي نةةصامللنجةتاو ةدتااسةتتاخةطابزاةهاfootnoteئ ةصااانة يملاوترة  افة ا ةةمااصحتاةملاتة للةملا) -1

اوي نةةةصاملةةةدتاسةةة زرامل لةةةهاو ةةةدتايةةةلبااا،سةةةتاملا رةةةتصملاوا
ي
هةةةيىاو  لةةةهاو ةةةدتااصحتشةةةلملا رةةةتصملاواهةةةيىاا ضةةةت

 اصحتشلملاملمرتصملاواهيى.

 (.chapter notesبعيانجت ملا صاصنصاوتر  اهزاش ااصنللملا) -2

 (.end notesبعيانجت ملا تتااا،ستاملاوتر  اهزاش اانجتولملا)اا-3

 

 ترقيم احلواشي:
 اا ته ادهتاملااارتر ادلراهتشلئجت. زضجار اااصحتشلملاف ااستتابعيااسعلز ملاااااا ،ييا-1

(اصتةك ااهزاشة اا ةصاية يملا footnoteدئاااسلخيمااا تهة انظةتمااالةة لالا)  ااصحتشةملااسة صاااصةح ملاا-2

املتا، اا)
ي
 (ا.....او رةا.1(اثاات ي ا ر تماهزاش اا صاصح يملاتتالملامل، اا)1الراهيىاملي ا

(اصلدةزتاتة، لااchapter notesاا نةصااازاهةيااائاااسلخيمااا ته انظتمااصحزاشة اااا نةللملا)  اهزاشة اا-3

املتصحتشلملار اا)
ي
اوي يا

ي
 (.1اصحزاش ااف ا صاصنصا رلرا

ا ةة اend notesائاااسةةلخيمااا تهةة انظةةتمااصحزاشةة اااانجتولةةملا)  انجت ةةملااا،سةةتاملا-4
ي
(اصلدةةزتاااتةةك لاا رلرةةا

 مليا ملااا،ستاملاها انجت ئجتاوتي االزاتا رلرصا"اصحزاش ا".

ا ةة امليا ةةملااا،سةةتاملاهاةة انجت ئجةةتا تات بةة ااصحزاشةة اافةة ا ئ ةةتلاا جةةززافةة اهتاةةمل-5
ي
ا رلرةةا

ي
تةة، لاااصحزاشةة اات، لمةةت

 (.footnotesاان يتلا)

ا ةةتتا زضةةع تاسةةزا افةة ائ ةةصا-6
ي
فةة ايملةةجااوهةةزالا يةةبا تا  ةةتملشار ةةاااصحتشةةلملافةة ااسةةتتار م ةةتاهلةة اوردلا  ةةت

 اان يملا واف اآخ،ااا نصا وانجت ملااا،ستامل.

 صحزاش ااف ااستتاالزيملا)  ا الرااار ،(او دتا زسدت.ترلبا ر تماا-7

املمنةةيرا علز ةةةملاوئ ةة،ااا تهةة ااسةةاا  اةةفا نةةةيرا ةةةمااسعلز ةةملافةة ا ةةتتااا،سةةةتاملا-8
ي
دئاا ةةتتااصحتشةةلملاتع،ي ةةت

 صلرلبار اااصحتشلملابعيااساااس افا  تش،ى.

 ،املةةةةدتا زسةةةةدتافةةةة انجت ةةةةملادئاا ةةةةتتاااةةةة، ااي ةةةةدكاالةةةةراا ل ةةةةتتا)  تشةةةة،ا وا دةةةةكا تشةةةة،(اصلرلةةةةباااةةةة، اا الةةةةرااارةةةة-9

 ا  ل تت.

املةة، اااصحتشةةلملابعةةيما ةةزتاالةةرا تاا12ت  ةةجااصحزاشةة ااملبةةلطا-11
ي
وت عةةيااةة ا ةةت شااانةة يملاملمرةةتصلدتاملةةي ا

ااار ،ا)اار زر(ااالتل ا)االتالمل(ا  ا ت شاااصح ملا  تش،ى.
ي
   يا

 تدزتااسرتصملاملدتاس زرااصحزاش اا رتصملاواهيىاصرط.-11
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  قواعد كتابة احلواشي حسب نوع املصدر الذي يريد الباحث من القارئ الرجوع إليه:واجلدول التايل يبني 
 

 المثــــــال  الحــالة 
 .119سارر ال قرر، اآلية:  القرآس الاريم.

، كتداب األ ب، بداب قتدل الالدي خشدية اس يأكدل       15، حل ي  ال نداري  األعا يث.

 .4/87كع ، 

كتددداب ملؤلِّدددف واعدددي   

 يذكر ألول كرر.

،)املييندددددة 6، طالسددددرير الن ايدددددة ال دددد ي ة  العمددددري، اكددددرم ضددددديا ،   

 املنارر:كات ة  

 .105-1/100م(، 1994ند=1415العلام واحلام، 

ق ددة األ ب يف احل دداز يف  ، وخ دداجي، حممددي،  ع ددي ا  ددار، ع ددي ا    كتاب ل  كؤلِّ اس.

= 1400األزنريددة،  ،  .ط، )القددانرر: كات ددة الاليددا  الع ددر ا ددانلي 

 .50، صم(1980

 فا تارَّر  ااشارر    

ن دد  املرجددع، وا ددل    

 بينهما عاشية او اكثر.

 .200العمري، كرجع سابا، ص

 فا اسُتشددددددهي  رجددددددع  

كددددددددرتني كتتدددددددداليتني او 

اكثددر، وقددي اشددري  ليدد  

 سابقا .

 .200العمري، كرجع سابا، ص

 .201املرجع السابا، ص

 املرجع السابا )ي هم كنها ن   ال   ة(.

للمؤلِّددددددددف  فا كدددددددداس 

اكثدددددددر كدددددددن عمدددددددل  

واعددددي، ا بددددي عندددددي   

تادددددرار ااشدددددارر     

ايٍّ كنهمدددا كددددن فكددددر  

 جا ل كن عنااس العمل.

 .121الظهار، عقاق اانساس، كرجع سابا،

 .20، كرجع سابا، صكاانة املرار يف ااس مالظهار، 

 فا كدددددددددداس امل ددددددددددير 

 خمطاطا .

نسخ عا ي،  ، اق  شااعي،"احلاوي"املاور ي، علي بن حممي بن ع يب، 

 .20، نسنة ك ارر، لاعة 189ند، القانرر:  ار الاتب امل رية 1323

 فا كدددددددداس امل ددددددددير  

 حمققا .

، حتقيدا:  كتاب ا ب القاضي كن التهدذيب ال غاي، احلسني بن كسعا ، 

  برانيم بن  

 .30م(، ص 1992-ند1412علي لنيق ي )القانرر:  ار املنار، 
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 فا كدددددددداس امل ددددددددير  

 ُكع ما  لغايا .

)ك ددر:كط عة  ار  4،طالقدداكا  احملدديئ ال ددريوز آبددا ي، جمددي الدديين،    

 .3/75م(، كا ر: "  "، 1938ند=1357املأكاس، 

األاددا  املرك ددة.. انااعهددا و عرابهددا:   احلميدديي، ع دديالرمحن ع دديا ،   اليوريا .

م(:  2005نددد1426، )29العددي  ، جملددة اليرعيددة، السددنة الثاكنددة،  راسددة يايددة

 .270-243ص ص 

 

 

 

 

 :)قواعد عامة لنظام احلواشي )طريقة الشرق اإلسالمي 
ا ةةةةترىااارةةةة،آتااارةةةة،يااترلةةةةبافةةةة ا تومةةةةملااس،ايةةةةجااانجتولةةةةملافةةةة ا ولاسةةةة ،ا رةةةةلرلملاملةةةةةااجتاثةةةةااتت ع ةةةةتااس،ايةةةةجاااع، لةةةةملا-

 واويلبلملا..اونيزائاك.

الم اةةةفا ،يةةةجاآخةةة،ا) دةةةزتاال تهةةة ا ،يةةةجاسةةة شااا،يةةةزعااالةةةهافةةة ا زضةةةعدتا دةةةكا للةةةتالدتا) زيةةةياصتيةةةص(اواةةةاا ةةة،دا-

 اصح،يملاف ااخللترااهيىااا ،حااالتالملاب ،ةاا سلم،اراال جت(:

 43ب،صملااصحلزى ا ا. 

  43 واب،صملااصحلزىا"ع.ات"ا  االزاتاستملش ا. 

  43 واب،صملااصحلزى ا ،يجاستملش ا. 

  ثكا  ا ،يجاف ااا نص: ،يجاس شااا،يزعادالهاف ا زضعدتا دكا للتالدتا) زيياصتيص(اوورداالم افان رها -

  رلباف ا صا ،ىااساااس اف اثااالزاتااس،يج اثاار اااان يملا وااان يتل.

 .82  تل:ا لدكىاا يهللاااارتسا ات، لملااس، ىاملدتااسزدود اوبهاهردت ا 

  ،يجاس شااا،يزعااالهاف ا زضعدتا للتالدتا) ا زيياصتيص(او  ااصج  ان ره:-

 لزاتااس،يجاملتخلنتر اثاار اااان يملا وااان يتل. رلب:ااس،يجان ره اثااا

 .291-291  تل:ااس،يجان ره ا يزلاااتكمللملااإلسا لمل ا ا 

 س شااا،يزعااالهاف ا زضعدتا للتالدتا) ا زيياصتيص(اوار ا  اي  اآخ،:-

  رلبااس،يجان ره اثااالزاتااس،يجاملتخلنتر اثاار اااصج   اياار اااان يملا وااان يتل.

 .17 ا 2ل:ااس،يجان رمل ااايوراااتكملز االزااي   ااج  ت

 س شااا،يزعااالهاف ا زضعدتا للتالدتا) ا زيياصتيص(او  ااصج  ان رملاواان يملان ر ت:-

  رلبااسدتتان ره اثااالزاتااس،يجاملتخلنتر.

 دئااتااا  ل تتا  اي يتلا  دكىاو ل ، مل:-

ا15 17 21 نجةةةةةت ايةةةةةااتةةةةةيوتاا ةةةةةترىاو زاضةةةةةجا خةةةةة،ىا  ةةةةةتل:ا ا ةةةةةلااتعلةةةةةدتااانةةةةة يتلااوولةةةةةرااااةةةةةااتةةةةةااا  ل ةةةةةتت

 و زاضجا خ،ى.

 دئااتااا  ل تتا  اي يتلا لعت  مل:-

 .22-15 ا ا
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 و تابعي تا وااان يتلااااااتل جتا وااان يتلابعي ت.ا15 وا ا

 إذا رجع الباحث إلى أكثر من مرجع لالقتباس الواحد:-

 ت: ،اعراف اااليوي اااتكت بااوملجي االم ا د

م( ا ا ا1988 ةةةة/1418 اد.اة.ا)ملدةةةكول:ااسرلةةةبااإلسةةةا ي ااتكمللةةةملااصجمتالةةةملافةةة ااإلسةةةاميةةةتصحا همةةةيااا ةةةت ي ا

 ا121م( ا ا1999 ةةةة/1421 اد.اة.ا)اا،يةةةتض:ادارااسرةةةلا اهةةةزلاااتكمللةةةملاواالعلةةةلا اوا ةةةياار،يااملدةةةتر ا178-182

  ب تالةتاخ ةةملاامللةملاالتكمللةملااصجمتالةةملاوا ةيهللاا يمةياا ةةياسع ي ا
ي
او خا ةةت

ي
 اد.اة.ا)ملزرسةعلي:ادارااالززيةةجاسةلز ت

 .7م( ا 2111 ة/1421واان ،ااإلسا لمل ا

اال رةةةة،ى ا وا-
ي
االةةةةرااا رةةةة،ىادوتاااةةةةل ا وا ةةةةتتا ةةةة ااا تهةةةة اداةةةةتدىايةةةةلت ملا واتلسلنةةةةت

ي
دئاا ةةةةتتاا  ل ةةةةتتا رلنةةةة،ا

اال جةتاصإنةهاي ةةترااا جةتافة ااسةةتتامل، ة اواة ساملةة، ااوي ةترااا جةتافةة ااا ةت شاملدلمةملارايةةجا
ي
ا واتعللرةةت

ي
اا ةتا واتيلةلا

ي
اخلنةترا

فة اتزثلرةها ةةتاتةاافة اتزثلةشااس،يةجاوصةشانةزعا ةصا ،يةجا مةتاسةة شا واانظة،اثةاا رلةبااس،يةجاااةة اا لةبسا لةهاوي،اعةرا

 تزضليه.

و ةةةةدتاا-ائاا تنةةةة ا دةةةةكابزيلةةةةملا- ملةةةيا تا مدةةةةبااا تهةةةة املةةةةدتاتعللرتتةةةةه اوتيللاتةةةةهاااشسنةةةةلملاو اهظتتةةةةهااالزضةةةةليلمل-

تةةةةهااالنةةةةز ااااةةةةااا لبرةةةة تافةةةة ااسةةةةتتاوئاةةةةكاملزضةةةةجاشةةةة،بملا  ةةةةصااادلمةةةةملااوولةةةةرا ةةةة اتعللرتتةةةةهاو خةةةة،ىافةةةة انجت ةةةةملاا تر 

 .اا................../........./ ا واملزضجاخطاتيئجتا

ائاار ةبااا تهةة املزضةجات رةةدك ا واتعللةشا واترةةزياا ا مرةة اددرايةهاداخةةصااسةتتاا زاةةه اوهاة ا ا لر ةةجاترلرةةصا-

 اوصدتراصلهااصسلتر:

 اا]اااا[د تا تا يوتائاكابعيانجت ملااال ااسرلبساف ااستتاملدتااا ااااإلضتصملا. 

 وتائاكاف اهتشلملااان يملابعياتيوي ار  اف ااسدتتااسلتسبا  ااستتاودا ةت ااا، ة ان رةهاال ةت شا وا ي

 )و ةاا صضص(.

دئاا تنةةة ا لةةةتكا خ ةةةت اتع دك ةةةملا واصر،يةةةملافةةة اااع ةةةترىااسرلبرةةةملا لرةةةصااا تهةةة اااع ةةةترىا مةةةتا ةةة اويرلةةةبابعةةةي تاملةةةدتا-

 صإنها صحح ت.ا ا  تااوخ ت اااليزيملا وااإل اولمل] رةا[ زسدتا ،بعدتا

 

ض،ورىا ،ااتىاااي ملاف انرةصاااعا ةتلااإل اولةملا)اا ةتلاااتةك لا(ااسزيةزدىافة ااالنةز ااسرلبرةملاو ة ااالر ةمل ا-

واا زايةةةةةةةصاوااا زايةةةةةةةةصااسلرزبةةةةةةةملاواالر لةةةةةةةةتتااا، سةةةةةةة لتتاواا ةةةةةةةةتلاا سةةةةةةةل  تماواال جةةةةةةةةباوا ن عةةةةةةةتلاواا ةةةةةةةة،بملا

 زستتااس،بعتتاواالرطااوصرلملا...اونيزائاكا.واا ،بلتتاواا تيللتتااس دويلتتاواارزستتاوااار

تلغرااوارتباااعلململاواازلل لةملاالةيائ ة،ا سةمت ااسة ا دتا وا ة ا جة، اا  ل ةتتااةنجااد افة اهةت لانةتدرىاوئاةكا-

 الي تا دزتااة ،ااالربا  ململاختيملاملتانر ملاالمزضزع.

 اا ته اويدزتااسااااليوىا وااس تم،اف ااالزثلش. ا ة ،ااسااااليوىا وا س تم،اف ااستتاملصا رل ىاملة ،ااساا-

 .Traditional Arabic( اونزعااصسطا12(اوف ااصحتشلملا)اا لطا16ف ااستتا دزتا)اا لطا-

 ف ااصحتشلملا  ا دكااسرليبا تا  ي امللزثلشااسنيراثاا لااد متاهاف ااان يملااالتالمل.-

 يملجااصحزاش اا مليا تاتنلصاامللر مل.-

  اتتككا رتصملا  صااا ملاااتك لاا)االر مل اواا تيلمل(املصاتتككا رتصملاواهيىابعي ت.ف ااالزثلشا-

اةةة سا ةةة اااضةةة،ور اتزثلةةةشااسعلز ةةةتلااا ي جلةةةمل:ا  ةةةصااسنةةة لحتلااسل ةةةشاال جةةةتا وااالع دةةةكالااا ةةةت عملا وااو  ةةةتلا-
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 ااعت ملا وا تا رثكات،ددماالرااوارلملا...اونيزائاك.

 تابعيانجت ملا تتااا،ستاملاو  صااساهشا)دتاوييل(. تومملااس،ايجااانجتولملاتيو -

ف ا تومملااس،ايةجا ةلاات،ت ةبااس،ايةجاهرةبااوهة،شاااهجتولةملاااسةاااوولاالم اةفا ةجاد مةتلاالااالع،يةفاوتة، اا-

 ملأر تما ترلرلملاوبعيااا، اانر مل.

،ايةةجااااةةاا ،  ةةتااا تهةة اواةةاافةة ااا يةة اااةة،و سا ،اعةةرا لتملةةملااس،ايةةجااااةةاا شةةدكاا ةةتافةة ا ةةتتااا يةة اصرةةطابةةزتااس-

  لضمنجتااا ي .

االأ يا  ا تا صا ،يجااشدكااهاف ااستتا لباف ا تومملااس،ايجا جااالأ لياالةرااس تملرةملافة اتهجئةملااوسةمت اوسةلملا-

 اان ،.

 تتككا رتصملاواهيىاملدتاس ، ااس،يجااازاهياو رتصلتتاملدتا صا ،يعدت.

ثةةاا)ااةةيخزل(اثةةاثادلةةراخمةةسا رةةتصتلافةة ااارةة ،ااا ةةتيياو ةةتا للةةهاا رلةةملااا ةةي افةة اب تاةةملااس،يةةجاملميةةتئاىااوسةة ،ا

 اسعلز تلاالم،يجان ره.

 تيوي ااس،ايجاااع، لمل اثاااويلبلمل.-

االزثلشافة ا تومةملااس،ايةجااانجتولةملا دةزتاالةراب،يرةملااالزثلةشافة ااصحزاشة ااااياخللةملان رة تاملتسةلبلت ااا تيةلملابعةيا-

 إنجتاترت يلامللر ملادضتصملادلراهةشار اااصج  اواان يمل.اساااس افاوبعيااساااس،يجاص

ف ا تومملااس،يجااانجتولةملادئاا ةتتاالم اةفا  ثةكا ة ا ،يةجاصتكتلبجةتا دةزتاهرةباتةتريخااان ة،ااو ةيماصتوهةيث اودئاا-

اات شابعضة تافة اتةتريخااان ة،اصلةلااااتكت ةباوصةشاالةزاتااس،يةجا ةجاد مةتلا) ل(ااالع،يةف اثةاا ةيوتااالةتريخاويضةتش

 ف انجت لها تا مدبما  ااصح،وش:

 :مثال

 ب(1977 ا)اارت ،ى:ادارااسعترش ا2.اةدراستلاف اااللململاا يلمتالملاارليا يميااصحرلسا.ا  

 ب(1977 ا)اارت ،ى:ادارااسعترش ا32.اةاالظااا يلمتالملاودراسملاااللظلااارليا يميااصحرلسا.ا  

 اد.اة ا)اارةةةةت ،ى:ادارا  ةةةةتبجابةةةةجصاااعةةةة،ب ااصحضةةةة،  دراسةةةةملافةةةة االةةةةااا يلمةةةةتعااارةةةةليا يمةةةةيااصحرةةةةلسا.ا.

  ب(1981

 

: النظام املرقم:
ً
 ثالثا

املةةدتا زسةةدتافةة ااسةةتت اهرةةبات،ت ةةباورود ةةتاوولا ةة،مافةة ااسةةتت ا-
ي
ا للتالةةت

ي
فةة انظةةتمااسةة، اا ةةلااتةة، لاااس،ايةةجات، لمةةت

املتا، اا)
ي
ايي ةيا اودنمةتاي ةترا1ملي ا

ي
دالةهاملةتا، اااس،يتة ااويةل ااسع ةىا(اودتاتر،رااسلعمتلا ،يةجاصةاايع ةيار مةت

 اه.

الةةةياا ست ةةة تداملةةةأ ثكا ةةة ا ،يةةةجاواهةةةيافةةة ا زضةةةزعاواهةةةيا ئ ةةة،ا ر ةةةتمااس،ايةةةجاملتكت ةةةباتنةةةتاي ا ةةةجااا نةةةصامللنجةةةتا-

ملتا تيةةلملا وااا ةةةتواملا)ملةةةيوتاتةةة،كا رةةةتصتلامللنجةةتادئاا لبةةة ا ، ةةة اداللةةة االةةةز اوتةة،كا رةةةتصتلامللنجةةةتادئاا لبةةة االةةةرا

ا ةةةة اسلرةةةةلملا للتالةةةةملا ةةةة ااس،ايةةةةجاترلةةةةباشةةةة،بملاملةةةةدتا ولار ةةةةااوآخةةةة،ار ةةةةاادئاا ةةةةتتااارةةةة ،(ا وا تنةةةة ااور ةةةةتما
ي
يةةةة  ا

 ايد تاثاثملا وا  ثك.
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Dictionaries 

(. )الط عدددة والعدددي (. كاددداس الط دددع، غددداكا) العندددااساسددم املؤلِّدددف )السدددنة(،  

 الناشر:

ك ط ى،  بدرانيم؛ والايدا ، امحدي عسدن؛ وع دي القدا ر،  عاكدي؛ والن دار،         

كنشددارا  جممددع اللغددة  جدداآس(. 2. )طاملع ددم الاسدديئحممددي علددي ) . .(. 

 العربية بعناية  ار  عيا  اليا  العربي. طهراس: املات ة العلمية.

Sadie, S.(ed.) (1980). The new grove dictionary of music and 

musicians (6
th

 ed., Vol. 1-20).London: MacMillan. 

 برا ا  ا خياعا 

Patents 

 . رقم برا ر ا خياا:العنااساسم الشنص او األشناص )السنة(. 

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

DC:U.S.Patent and Trademake office. 

 ال  ا  املق الة للنشر

Papers Accepted 

for Publication 

)كق دال  (.  ع دارر  غداكا اسم املؤلِّف )او املؤلِّ اس( )السنة(. عنااس ال  ث. اسم اجمللة )

 للنشر(:

(. الايدددا  الطيَّدددارر  2005قاسدددم، ع دددي العايدددا ع دددي ا ، وشدددهاب، امحدددي )   

والعنالر املعينية يف ث ثة اندااا كدن نعنداا املييندة املندارر باململادة العربيدة        

 . )كق ال للنشر(.جملة جاكعة املل  ع ي العايا: العلام  اليبايةالسعا ية. 

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

  
 M.S. & Ouda, 

 

Sahar E..(2005). Forthcoming and characterization of cellulases 

biosynthesized by Penicillium oxalicum allowed to grow water 

hyacinth as the sole carbon source. Al-Azhar Bull. Sci., 

accepted  for publication. 

 

 احملاكماعاام 

Court Judgment 

تددذكر اسدددم احملامددة الددديت الددير  القدددرار، رقددم القدددرار يف سدددنت      

 - س وجدي  -(، ثم كااس نشره ثم السنة اليت نشر ايها 3/94)

 :- س وجي-ثم العي  

، ا 1993، جملددة نقابددة احملدداكني األر ندديني  (، 383/91 ييددا عقدداق ) 

 .181، ص. 1-3

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

1992). 

 ال  ف واجمل  

Newspapers & 

Magazines 

 األخ ار

News 

Items 

 ، )التاريخ(، كااس ال يور، العي . اسم ال  ي ة

ندد،  1420شداال،   17، 8698(، جدير، ا  1422،)جريير عادا  

 السنة الث ثاس.

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

A1,A4. 
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 غري األخ ار

Non-News 

Items 

، كاداس  اسم ال د ي ة اسم الااتب، )التاريخ(، عنااس املقالة، 

 ال يور، العي :

، حمدددرم(، "اسدددتاف 1426ابدددا سدددليماس، ع دددي الانددداب  بدددرانيم )  

 17، 8698، جير، ا جريير عاا ا اكعة شؤوس وش اس"، 

 ند، السنة الث ثاس.1420شاال،

Schwartz, J , Obesity affects economic, social status. 

1522 (17) (1993, July 15) The Washington Post, pp. 

A1, A4. 

 ا ت ال الشن ي

Personal Communications 

اسم الشنص، املعهي العلمي او املؤسسة الديت يعمدل بهدا، السدنة،     

 ع ارر "ات ال شن ي":

املندددارر )قسدددم احلسددديم، حممدددي حممدددي، جاكعدددة طي دددة باملييندددة   

 ، "ات ال شن ي".ه1426األعيا (، 

 

ــة )اتنترنــ  أو األقــرا  المرنــة أو  ــة اتلكتروني فــي حــال كــون مصــدر المعلومــاة اــو األوعي
 المضغوطة(، تكتب المراجع كما يأتي:

كقدددا   كدددن  وريدددا  كط اعدددة    

الدددددددد  وكتددددددددااارر علددددددددى  

كاجدددا ر علدددى  اانينددد ، او 

اانينددد  اقدددئ، او كقدددا    

 خ اريدددددددة كاجدددددددا ر علدددددددى    

 اانين .

Internet articles based 

on a print source or 

an Internet-only 

journal or Internet-

only newsletter. 

يتم التاثيا كما نا كت ع، ولان ياضدع بعدي التاثيدا ع دارر: اسديجع       

 اس املاقع االيايوني:كت اعا  بعنا  (Retrived) بتاريخ

(. بعض ا ستنياكا  للمنل دا  الاراعيدة. اسديجع     2000امحي، ع ي احلميي )

 كن كاقع 23/6/2003بتاريخ 

http://islamonline.net 
Eid, E.M. & Langeheine, R. (1999): The measurement 

of consistency. (4).  PP. 100-116. Retrived, November 

19, 2000, from: 

http://www.apa.org/journals/webref.html 

كل ا ة:   ي د  قطدع العندااس ل نتقدال    سدطر جييدي   ا بعدي ا دئ         

 املايفل)/ ( او ق ل النقطة).(.

 االختصـــارات

بعض ال اعثني ا خت ارا  املاجا ر يف ا يول، وني ليس  شايفعة، و  كعما   بها، او لي  يستنيم 

كعما   ب عضها عني عي  كن ال اعثني؛ لذا ين غي لل اعث  ايفما  ت سري ك طل ات  وركازه اليت يتاقع 

 .ويف اآلتي بعض نذه الركاز: عيم شياعها

 

 Abbreviation Term االختصار الكلمة

http://islamonline.net/
http://islamonline.net/
http://www.apa.org/journals/webref.html
http://www.apa.org/journals/webref.html
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 Chap. Chapter ف. ال  ل

 Ed. Edition ط. الط عة

 Rev. ed. Revised edition ط.م. الط عة املعا ر

2  2ط. الط عة الثانية
nd

 ed. Second edition 

 Ed. (Eds.) Editor(Editors) م. املؤلِّف

 Trans. Translator(s) ك . امليجم

 n.d. No date  . .  وس تاريخ النشر

 S.L. Sine Loco  .م.  وس كااس النشر

ال دددددددددددددددددددددد  ة 

 )ال   ا (

 p. (pp.) Page (pages) ص)ص ص.(

 Vol. Volume(as in vol. 4) ا العي 

 vols. volumes (as in 4 vol.) ك  اجمللي

 No. Number ر الرقم

 Pt. Part ج ا ا 

 Tech. Rep. Technical Report  .ف.  تقرير ام

 Suppl. Supplement كل امل عا
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  Appendices امللحقات:

كددن األاضددل ا  يل ددأ ال اعددث    وضددع كل ددا لل  ددث قددير ااكادداس، اددهفا  عدد  احلاجددة    وضددع ،   

كددأس يادداس نندداا اكددار ك يددير ولاددن   خاهلدددا يف لددلب ال  ددث وكاضاعاتددد  يسدد ب انقطاعددا  يف    

 تسلسل األااار وترتي ها، اين غي اس يضعها يف كااس خاص بها.

 اس ياضع يف املل قا :ومما ميان 

والرسددايفل الشن ددية الدديت هلددا اايفددير لل  ددث، واألسددئلة ا الددة الدديت اقددام         ا سددت انا -1

 ال اعث عليها بعض نتايف  الث .

 ا رايفئ ومنافج األشاال. -2

 ا ياول املطالة. -3

 ااع ا ا  ا الة. -4

 الرسام ال يانية. -5

 وسايفل اايضاح. -6

 لار ل عض ل  ا  خمطاط او اكثر. -7

    ين غددي تاثيددا املل قددا  وفلدد  بتدديوين امل ددا ر املعتمددير،  كَّددا ق ددل ا قت ددا  او بعدديه، وُيشددار  ليهددا يف

 احلاشية.

    ُيشار للمل قا  بأرقام كتسلسلة، وُتاضع ااشارر على ن   السطر ن س  بني قاسني كثل: انظر املل ا رقدم

 (. ويستمر بعي فل .1)

  .ُياضع رقم املل ا يف اع ه، وُياتب حت  الرقم عنااس او ع ارر ُت يِّ  كا ور  يف املل ا 

  .يأتي املل ا بعي قايفمة املراجع 
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 اخلامسالقسم 

 طباعة الرسالة
 وجتليدها وتقدميها 
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 :أوالً: إخراج الرسالة
ترلةةةةبارسةةةةتوصااستيرةةةةلدكاوااةةةةي لزرامامللغةةةةملاا، لةةةةملاصنةةةةليمل اختالةةةةملا ةةةة ااوخ ةةةةت ااالغزيةةةةملاسةةةةزا ا تنةةةة ا سةةةةلز لملا وا

فةةةةة ابعةةةةةألااالخننةةةةةتلاملرةةةةة،ارا ةةةةة ا جلةةةةةسانيزيةةةةةملا واد اولةةةةةملاد افةةةةة ابعةةةةةألااصحةةةةةت لاصلرلةةةةةبامللغةةةةةملا يلبلةةةةةملا خةةةةة،ىا

االةةراتزيةةلملا جلمةة ااااررةةااواادللةةملاو جلةةساامةةتدىااايراسةةتلاااعللةةت الةةرا تاتيلةةز االةةرا لسةة اااصجت عةةملامللةةت ي

 واٍشاا تاملتالغملاااع، لمل.

 ويفضل عرض الرسالة على مصحح لغوي للتأكد من سالمة لغتها مع مراعاة الجوانب التالية:

 األحرف:

ويدةزتاججةااملةلطااMS WORD  ا عتصجااادلمتلاا  Traditional Arabicيرلخيماف ااا  تاملانزعااصسطا -1

(او  ةةةتااادلمةةةتلاداخةةةصااصجةةةياولا14اإلنجلدب ةةةملاص رةةةلخيماا ةةةتاملةةةلطا)ا(ا  ةةةتااادلمةةةتلاملةةةتصح،وش16اا  تاةةةملا)

 (.10(او ا رصاا امللطا)16واوشدتلاص رلخيماا تا  صا  امللطا)

  دزتات تايااوس ،ا) رتصملاوننف(ا تااياا تا أتي: -2

 ص ،تااسيلزيتل. -  

  لممل.ا41ا  ل تتااصح،ف اوبزلا  ا -ب 

 اال اداخصااصجياولاواوشدتل. -ج 

 اار للملا)اصحزاش ا(اا زا شا -د 

 اس،ايج. -ه 

  تككاف امليا ملا صاصر،ىاخمسا رتصتلاالرااالمدت. -و 

  ةةي ا ةةصاصنةةصاملنةة يملايي ةةيىاو ا  ةةي ا ةةصا رةةاا وا زضةةزعايةةتنجاا ةة ااسةةتتاالةةرايةة يملايي ةةيىا -ز 

 الجلبااا ،ا تلااار دكىاف ا واخ،ااان يتل.

 مسافات الهوامش:

واشةةدتلاو ر ةتمايةة يتلاو اهةشاداخةةصااا ةزا شااسيةةيدىا ن غة ا تاتدةزتا يلزيةةتلااا،سةتاملاملمةةتاص جةتا ةة ايةياولا

 و  ا تآلتي:

 ساا3اوالرا

 ساا3اوس صا

 ساا3االمدتا
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 ساا2.5اا رترا

 

 ترقيم الصفحات:

اان يااااابرململاواإليتزى. -1
ي
ا ارسمت

ي
اايدا

ي
  دزتاااتك لاا ملجي ت

ا  اي يملااا ر،ا)ج -2 ااملليا ي
ي
اورسمت

ي
اايدا

ي
 ) دزتاااتك لاا ملجي ت

املةةةةةةةةا) دةةةةةةةزتا -3
ي
اانةةةةةةة يتلا ةةةةةةةتتااا،سةةةةةةةتاملاواس،ايةةةةةةةجاواساهةةةةةةةشاامللةةةةةةةيا

ي
(اانةةةةةةة يملااا نةةةةةةةصااوولا1ااتةةةةةةةك لاار ملةةةةةةةت

 )اسري مل(.

ا)االم لةةةةيال ااسةةةةتت ااس،ايةةةةج اواساهةةةةش(افةةةة ا الةةةةرااصجتنةةةةبا -4
ي
ا وا ملجةةةةي ت

ي
تةةةة، اايملةةةةجااانةةةة يتلاسةةةةزا ار ملةةةةت

ىاودئاا تنة ااا،سةتاملا رلز ةملااوير،ا  ااازر مل اوتعت ةصا عت لةملااسةتتااةةاكاتدةزتاداخةصااا ةزا شااسيةيد

 ملتالغملااويلبلملا دزتاااتك لااف ا الرااصجتنبااو م ا  ااان يمل.

 (او يوتااسلخياما  زاتا وانرتة.16تلخةا ر تمااان يتلانظتما لتململااا،ستاملان رهامللطا) -5

اسيةوصةةملا واتدةةزتا ر ةةتمااانةة يتلا للتبعةةملا ةة ااا يا ةةملادلةةرااانجت ةةملاملمةةتاص جةةتااساهةةشاصةةااتر ةةصااانةة يتلا -6

 ب(.16  ا16اسر،رىا)  اا

فةةةة اهتاةةةةملااسةةةةلخيامايةةةة يملاا،ضةةةةلملا مةةةةتافةةةة ااصجةةةةياولاواوشةةةةدتلا ظةةةةصاتةةةة، لاااانةةةة يملافةةةة ا الةةةةرااصجتنةةةةبا -7

 اوير،ا  ااازر مل.

 العناوين:

اإلملة،ازادريةملااو ملةملاسزضةزعاااعلةزاتاوالةي تا
ي
 لظاااال ادلراالتوي اف ا رلزيتلا ليريةملافة ااو ملةملاتلتزالةت

ااسةةلهجا"و"اااللةةتورا  اةةفاتدةةزتااس
ي
زضةةزاتلامليريةةملااو ملةةملان رةة تاصةةإتاالتوينجةةتاترةةجافةة ااسرةةلزىان رةةهاصمةة ا

اا نصاصلدزنتتاف ااسرلزىان رملاو زااسرلزىااوولاو زاالزاتارو ساوس يامللطا)
ي
 (.18 صا نجمتاالزانت

 ويمر ااسلخياما رلزيتلا  اااعلتوي ا ليريملاهربا  ملئجت:

 (.18لزاتاوس يارو س امللطا)اسرلزىااوول:اا

 ( اخطاس ل .18اسرلزىااا تيي:االزاتاوس ياص،ع  امللطا)

 ( اخطاس ل .18اسرلزىااا تا :االزاتايتنجااص،ع  امللطا)

 ( اخطاس ل  ا رلبابعياثاثا رتصتلا  املي ااار ،.18اسرلزىااا،ابج:االزاتايتنجااص،ع  امللطا)

 وي دتااالمزئجااالتل ا ةمااسرلزيتل:

 

 المستوى األول                                    الفصل األول

 خطة البحث

 

 المستوى الثاني                                مكونات خطة البحث

 

 الثالثالمستوى                                                                                       عنوان البحث
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 الرابعالمستوى                                                                                    الشائعة األخطاء

 

 ترتيب تسلسل الفقرات:

ت،تباالتي،ااا ر،ىاملتك لم تاالزضلحاااترلرصا واااعا تلامللنجتاختيملاف اااع ةترالااا زيلةملاواسعرةيىاوئاةكا

  متا أتي:

 اا رةةةة،ىا وااصجملةةةملاالةةةةرااارةةةة ،ان رةةةةهاويرةةةلخيماااتةةةةك لاااوملجةةةةي اداخةةةةصا  ةةةةزاتات،ت ةةةباااعلتيةةةة،اداخةةةةصا

 وترلخيمااا زايصاملدتا صار ااوآخ،.

   تل:اتللس ااس ترالااالعتونلملاف ا ربجا رلزيتلا  ا:ا) (ااات رلص ا)ب(اااعمصا)ية(ااانلت ملا)د(ااالخم،.

 :ت،ت باااعلتي،اف اصر،الا رلرلمل 

امللر ملادوتااسلخيامااو زاتا وااا زايص.يرلخيماااتك لاااا،  اا  ا
ي
 مليا ملا صاصر،ىا ل زات

   تل:ا لتكاخمرملاالتي،ا  تك ملا جباتزاص، تاالجتحا سلزبااالعلاااالعتويياو  :

 ا المتدااسل تدلاا  جتبياويللس ا ةااااعلن،. -1

 اال تاصاوي تاازيهاويلضم . -2

 اس ترالاا يلمتالملاوتعسا. -3

 وتعسا.اسرئزالملااا ،د ملا -4

  عتصجملاامصااسجمزاملاوتلا. -5

 

 الجداول واألشكال:

                  يرةةةةةلخيما نةةةةة لحا"يةةةةةيول"االي اةةةةةملاالةةةةةرامللتنةةةةةتلا جيواةةةةةملاملمةةةةةتاص جةةةةةتااصجةةةةةياولااس  زاةةةةةملا ةةةةة ااصحتسةةةةةبااآللةةةةة 

ف اهدتايرلخيما ن لحا"شدص"االي املاالرااانزرااا زتز ،اصلملا تصس،اوطاواا،سزمااا لتنلةملاواالزضةليلملا

  ،ااتىا تا ل : جا

 تدزتااصجياولاواوشدتلاداخصااسرتصتلااسييدىاال زا ش. -1

تةةةةةةةةة، اا ةةةةةةةةةصا ةةةةةةةةة ااصجةةةةةةةةةياولاواوشةةةةةةةةةدتلاملأر ةةةةةةةةةتما ترلرةةةةةةةةةلملا ةةةةةةةةة ا ولااا،سةةةةةةةةةتاملاهاةةةةةةةةة انجت ئجةةةةةةةةةتافةةةةةةةةة ايملةةةةةةةةةجاصنةةةةةةةةةزا تاااااااااااااااااااا -2

 و ا دزتات، لااخت ا صاصنص.

 يع ىاالزاتاادصاييولا واشدص. -3

 ولاو س صااا دص. زضجااا، ااوااعلزاتا الرااصجي -4

  رلبا ،يجاا ل تتااصجيولا وااا دصادتاويي. -5

 تدزتاااعلتوي اواالعللرتلاواساهظتلا لمتثلملاف ااا ،يرملاواصحجااادصااصجياولاواوشدتل. -6

املريرااإل دتتا  ا زضجااإلشترىااالهاوولا ،ى. -7
ي
  زضجااصجيولا وااا دصا ،ي ت

جةةباداةةتدىا لتملةةملار ةةاااصجةةيولا وااا ةةدصاثةةااترلةةبااادلمةةملاالةةيال ةةزرااصجةةيولا وااا ةةدصافةة ا  ثةةكا ةة ايةة يملاصل -8

 :اتتبج(.ا1"تتبج"ا متا ل :ا)ييول 
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 مرةة اوضةةةجااصجةةيولا وااا ةةةدصاااعةةة،يألاب ةةدصا صرةةةياالةةرا تا دةةةزتا الةةةرااصجةةيولا وااا ةةةدصاالةةرااصج ةةةملااالمسةةة ا -9

اصجتنبااالجللي.
ي
  يتئ ت

 تمادلرااو زرااس مملاصله. دزتاادصاييولا واشدصادشترىاف ااستتاتنفا يلزاماوتل  اا نت  -11

 ي تراف ااستتادلرا صاييولا وار مملاوا سابعلزانه. -11

 وا ساف ااصجيولااالتل ا وااارتملشا وا اام.ا6ي تراف ااستتادلرااصجيولا وااا دصاملرلتململاف اييولا -12

 

  Instructions for Typesettingثانيًا: تعليمات طباعة الرسالة:

وتنظيما  وت  ي ا  تقع على ال اعث، وجيدب عليد  عندي ط اعدة الرسدالة       سَّ كسؤولية الرسالة كتابة 

 ات اا اآلتي:

 طباعة الرسالة:
%(ا  ةةةةةةةةة ا ةةةةةةةةة اججةةةةةةةةةاااااااااااااااااا111ت  ةةةةةةةةةجااا،سةةةةةةةةةتاملافةةةةةةةةة اياةةةةةةةةةدا لجتيرةةةةةةةةةملاالةةةةةةةةةراورحا ملةةةةةةةةةلألا ةةةةةةةةة ااالةةةةةةةةةزعااصجلةةةةةةةةةيا) -1

(8 29Xا21 8ا)A4. 

 هاواهياصرطا  ااازرح.تدزتااا  تاملاواضحملاو تالزتااوسزداوختالملا  ااوخ ت اوالراوي -2

ف اهتاملااشلمتلااا،ستاملاالراخ،اوطا وايزرا وا  ارسةزما خة،ىا املةيا تاتدةزتااسةزادااسرةلعململا ة انةزعا -3

  ر صاا تااا رت امليتاملايليىاوتدزتا لمتثلملاف ايملجايادااا،ستامل.

املةةتالزتااوخضةة،ااا ياةةااا،سةةتوصااستيرةةلدكاو ةةتالزتااوسةةزداا -4
ي
،سةةتوصاااةةي لزراما دةةزتا ةةاشااا،سةةتاملاسةةملدت

 واارلتململاملتالزتاااة جا.

ا) لحشا ة( -5
ي
اتلتزالت

ُ
  رلباالرا عبااا،ستاملااا لتنتلااالتالملا ،ت ملات،ت  ت

 .اساااصجت عمل اواادللمل اوااررا 

 .الزاتااا،ستاملاملتخلنتر 

 .اساااا تاب 

 .اساااس،شف 

 )نزعااا،ستاملا) تيرلدكا واد لزرام 

 . ااعتمااصجت ت 

(ايةةةة يملاصلجةةةة  ادلةةةةرا جلةةةةي  اوي ةةةةترااةةةةةاكافةةةة اص ةةةة،تا451،سةةةةتاملاملةةةةتساهشااةةةة ا)ائاازادااةةةةيدايةةةة يتلااا -6

"املةةدتاااعلةةزاتا2"ا وا" جلةةي1اسيلزيةةتلاويجةةبا تا يمةةصا ةةصا جلةةيايةة يملاااعلةةزاا ةةجادضةةتصملا لمةةملا" جلةةي

واساااا ته ا جا اهظملا تاتزضجايزرىاب شااويصا  اية يتلااالم لةيالافة ااسجلةيااا ةتيياو أر ةتما

  ملان ر ت.ي يتاجتااوملجي

 

           ُتط ع الرسالة باستنيام احلاسدب اآللدي، وباسدتنيام برنداك  كنسدا الالمدا ، األكثدر شدهرر

 يف ا اكعة عني ط اعة الرسالة. عاليا ، كث   كنسا الالما  )وور (.



 عمادة الدراسات العليا / دليل كتابة الرسائل العلمية جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن 
 

- 48 - 

 .ُتط ع على وج  واعي اقئ 

     ( يشددغل بعضددها يف جتليددي الرسددالة ايمددا بعددي،    4ُيدديا    ميددني ال دد  ة عاشددية  قدديار )سددم

 سم(    اليسار، يف الرسايفل باللغة العربية.2وعاشية  قيار )

  ( يشغل بعضها يف جتليي الرسالة، وعاشية  قديار  4ُييا    يسار ال   ة عاشية  قيار )سم

 الرسايفل باللغة ا  لياية.سم( على األقل    اليمني يف 2) 

  ( :على األقل، غدري حمتسدب ايهدا كسدااَة     2ُتيا عاشية يف اعلى ال   ة ويف اس لها بعر )سم

 العنااس يف را  وتذييل ال   ة.

        ُيْمِاددُن اس ُتسددتنيم احلددروف العربيددة األبييددة )ا،ب،ج، ...( ليقدديم ال دد  ا  التمهيييددة يف

األرقدام الروكانيدة ليقديم ال د  ا  التمهيييدة عندي الاتابدة         عالة الاتابة بالعربيدة، وتسدتنيم  

وُياضدع الدرقم او   ( وي يا اليقيم باستنيام األرقام كن لد  ة املقيكدة،   I,IIباللغة ا  لياية )كثل...

 الااوية. الركا يف ال   ة كن األعلى يف وسطها او يف

   ا ياضددع عنددااس كددل ا ددل  ياتددب عنددااس الرسددالة يف اعلددى ال دد  ة جدداار رقددم ال دد  ة، بينمدد

 اس ل ال   ة.

   :ُيغ ل تيوين األرقام راا ، ولان ُيعي ضمن تسلسل ال   ا  يف احلا   التالية 

 ل  ة عنااس الرسالة .  -

  فا تاسئ ال   ة عنااس ريفيسي.  -

  فا بيا  ال   ة ب اب او ا ل جييي.  -

 تراعى المسافاة في الكتابة باللغة العربية على النحو اآلتي:  -

    يف كتابدة ُلدلب ال  دث واحلااشدي، وكدذا       -يف عمدام األعداال  -تستعمل كسااة واعدير عا يدة

 بالنس ة للمستنلص.

 .تستعمل كسااة واعير عا ية يف املقت سا ، وكذا كا بينها وبني احلاشية 

 . تستعمل املراجع كسااة واعير عا ية، وكذا بالنس ة ِلم ا بني املرجع واملرجع ق ل 

  األسا  يف مجيع العناوين الريفيسة وال رعية.يستنيم ال نئ 

     ( 6ياتب عنااس ال  ل  ئ ك ري اسا ، وبين  وبني بياية النص كسدااة تدياوح كدا بدني )

 ( نقطة )السب ع م ا ئ(.12   )

 ( نقاط.6العنااس ال رعي يااس بين  وبني النص كسااة ) 

    عددى، ايضددا ، ا ط ددرا  يف  يراعددى التدديرج يف ع ددم العندداوين، وفلدد  السددب كسددتاياتها ويرا

التنسيا، اليث تااس عناوين ال  دال علدى كسدتاا واعدي، وامل اعدث علدى كسدتاا آخدر         

 واعي، وناذا.
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 تراعى المسافاة في الكتابة باللغة االنجليزية على النحو اآلتي:  -

  كسااة ون ف بني السطار يف كتابة لُلب ال  ث. ُتستعمل 

 السطار . املستنلص ُياتب على كسااة واعير بني 

 . املقت سا  ُتاتب على كسااة ون ف بني السطار، وُت عي عن احلاشية بأربع كسااا 

 .املراجع ُتنسخ على كسااة واعير كع ترا كسااة ون ف بني كل كرجع وآخر 

  .ُيستنيم ال نئ األسا  يف مجيع العناوين الريفيسة وال رعية 

   سم.3ياتب عنااس ال  ل  ئ نسخ، او بنئ ك ري اسا  بين  وبني بياية النص 

  ( كن ا دئ العربدي   18ياتب املنت يف ال  ا  العربية بنئ )(Traditional Arabic( او )كدن  18-16 )

 (.14( اسا ، واحلاشية بنئ )25-20( والعناوين بنئ )Al-Mohanadا ئ العربي )

   ( ( كددن ا ددئ )14ينسددخ املددنت يف ال  ددا  ا  ليايددة بددنئTimes New Roman والعندداوين بددنئ )

 ( اسا .16-20)

  . يراعى يف الط اعة كتابة ال قرر  والاهلا، وع كا  اليقيم 

 
 ثالثًا: وسائل الكتابة ونوعية الورق:

 ( تاتب الرسالة باحلاسب الشن يPC )واحلروف املتناعدة،  ( كع استنيام الرباك  فا  )الن ئ

 (Desk Top Publishing System( او نظام النشر املادت  ) Word Processorكثل كعاجل الالما  )

حتسدد ا  اجددرا  ايددة ت دد ي ا  او   خددال ايددة تعدديي   سدداا  باحلددذف او ااضددااة كمددا اس تندداا  

لة رونقدا  ات ديو   احلروف و )ال دنئ( يسداعي يف  بدراز العنداوين وكسدتاياتها بدل ويضد ي علدى الرسدا         

 وكأنها كط اعة بهعيا املطابع.

 . يُ ضل استنيام طابعة ليار كا اكان فل 

  Thesis Bindingرابعًا: جتليد الرسالة:

 جتلاي الرسالة جتلييا  انيا  . -1

اللدداس )األسددا ( لرسددايفل  ( لرسددايفل املاجسددتري، واألخضددر الدداييتيادداس الت ليددي بدداللاس )  -2

 الذن .اليكتاراه والاتابة باللاس 

 ُتط ع ال يانا  على الغ ف، )كما ور  يف ل  ة العنااس(. -3

ُتط ع ال يانا  على الاعب: وُياضدع ايد  شدعار ا اكعدة، اسدم ا اكعدة، اسدم ال اعدث،          -4

 ناا الرسالة )كاجستري،  كتاراه(، الريا:، السنة باهل ري واملي  ي.  

 خامسًا: تقديم الرسالة:
 ُك لاير جتلييا  عا يا      نة املناقشة. على ال اعث اس ُيقيِّم ُنس نا 
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بعي كناقشة الرسالة و جازتها ُيقيِّم الطالب/الطال ة    نسدخ ورقيدة جملدير جتليديا  انيدا ، وثد         

 (، وفل  كاآلتي:CDنسخ على قرص ليار )

 النسخ الورقية المجلدة:
 نسنة لعما ر اليراسا  العليا. -1

 ا اكعة.نسنتاس للمات ة املركاية يف -2

 نسنة للقسم.-3

 نسنة ملات ة املل  اهي الاطنية بالريا:.-4

 (:CDالنسخ اتلكترونية على األقرا  المدمجة )
                السددب–نسددنتاس لعمددا ر اليراسددا  العليددا؛ حل ظهددا الايونيددا  يف قااعددي كعلاكددا  خالددة      -1

 .–السعا ية كا ات ا علي  يف جمل  عميا  اليراسا  العليا با اكعا  

 نسنة للمات ة املركاية يف ا اكعة.-2

 وذلك وفق المواصفاة اآلتية:
      تدداي القددرص علددى كل اددني: األول  دداي الرسددالة كاكلددة كددن الغدد ف    الغدد ف، والثدداني 

  اي كلن ني: باللغة العربية  وباا لياية.

   يااس تنسيا املل ااPDF. 

  األو  كن املل اني.يااس غ ف الرسالة نا ال   ة 

 .  كتابة اسم الطالب والالية والقسم ك اشرر على سط  القرص امليك 

 .مل كلف الرسالة اسم الطالب  

  التأكي كن ُخلا الرسالة كن األخطا  ااك يفية واللغاية ق ل حتايلها    تنسياPDF. 

     التأكي كن عيم عيو  خلٍل يف تنسيا ل  ا  الرسالة نتي ة نقل امللف كن جهداز آلخدر ق دل

 .PDFحتايل الرسالة    تنسيا 
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 املراجع
هــ( دليـل 1418عبد العال، فؤاد، ومرغالني، حممد أمـني، وغـيلايل، فـؤاد حممـد ) -

الثانية، جدة، جامعة امللك كتابة الرسائل العلمية جبامعة امللك عبدالعيلييل، الطبعة 
 عبدالعيلييل، مركيل النشر العلمي.

هـ( دليـل كتابـة الرسـائل العلميـة، الطبعـة الثانيـة، املدينـة 1427جامعة طيبة ) -
 املنورة.

طط رسـائل املاجسـتري والـدكتوراه، الطبعـة 1432جامعة اإلمام ) -
ُ
هـ( دليل كتابة خ

 األوىل، الرياض.
هــ( 1429حنان عطية، الشافعي، صبحية عبداحلميد )امليلروع، هيا حممد، اجلهني،  -

اإلخـراج( مكتبـة  –التوثيـق  –دليل كتابـة رسـائل املاجسـتري والـدكتوراه )اخلطـة 
 الرشد، الطبعة األوىل، الرياض.

 

 

 

 
 

 


