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 تقديم 

 تقديم

 آيدددد٘ ٚعًدددد٢ األَددددن، ايددددٓي عًدددد٢ ٚايضدددد ّ  ٚايصدددد ٠ ،ايعدددد  ن رب هلل اؿُدددد 

ََٔ ٚايت بعن ٚصش بت٘  :ٚبع .... اي ٜٔ ّٜٛ إىل ٖ ٜ٘ آتبع ٚ

ٟ   يٌٝاي" أضع إٔ ؾٝضزْٞ ٌ  هت بد١ ي اإلرعد ي ٕ  ظ َعد١  ايعًُٝد١  ايزصد ٥ " دد سا

ِ  عْٛد    يٝهٕٛ ب ؾ َع١، ايعًٝ  اي راص ت ٚط يب ت طًب١ ٚبٓ تٞ أبٓ ٥ٞ ٜ ٟ بن  عًد٢  هلد

 .نت بتٗ  يف هلِ َٚٛدِّٗ   رص ٥ًِٗ إع اي

ٝٗدددش ٚتٓغددد  ايعًٝددد ، اي راصددد ت بدددزاَر يف ايتُٝدددش د َعددد١ دددد سإ تٓغددد   يف ايتُ

ٌ  ٖدذا ، يذا ؾإٕ إعد اي  ْٚغزٖ  إع ايٖ ، ٚطزٜك١ َٛضٛع تٗ ، يفٚ ايع١ًُٝ رص ٥ًٗ   ايد يٝ

٘  ُدُعد   طدٜٛ  ،  ٚقتد    اصدتػزم  قد   ٍ  ؾٝد ٞٓ،  ايبشدح  نت بد١  أصدٛ  األصد يٝ   ٚأسد خ  ايعًُد

 َٚزاددددع  اإليهرتْٚدددٞ، ايتٛثٝدددل : َجدددٌ ايعًُٝددد١،  ايزصددد ٥ٌ ٚإعددد اي  نت بددد١ يف ا ع صدددز٠

 بددن د َعدد   دعًدد٘ َدد  ٚغريٖدد ، ٚا عدد دِ، ا عدد رف، ٚيٚا٥ددز ا  فدد١، ٚاألقددزا  اإلْرتْدد ،

 بضب  ايعًُٞ؛ يًبشح س ث  اييت اؿ ٜج١ ٚا ضتذ ات ٚأصٛي٘، ايعًُٞ ايبشح أصط

 .عًٝٗ  اؿصٍٛ ٚٚص ٥ٌ ا عًَٛ ت يف ايٓٛع١ٝ ايٓك١ً

ّ  إٔ إاّل ِٜكدد ايت ٖددذا يف ٜضددعي ٚال  يًكدد ٥ُن  ٚايتكدد ٜز ايغددهز خدد ي  أقدد ِّ

 ايعًٝدد  اي راصدد ت َضددري٠  ت بعدد١ ايدد بٚب يضددعِٝٗ ب ؾ َعدد١؛ ايعًٝدد  اي راصدد ت أَددز عًدد٢

ٞ  نُد   األَد ّ،  إىل ٚيؾعٗ  ّ  إٔ ٜضدزْ  ايعًٝد   اي راصد ت  عُد ي٠  جملًدط  ايغدهز  بدٛاؾز  أتكد 

 . ٚاٖتُ ّ  عٓ ١ٜ َٔ ميًهٕٛ َ  نٌ ٚأٚيٛٙ اي يٌٝ ٖذا أعٗ ٚا ايذٜٔ ايعُ ي٠، َٚٓضٛبٞ

 آيدد٘ ٚعًدد٢ قُدد  ْبٝٓدد  عًدد٢ اهلل ٚصدد٢ً اـطدد٢، ٚصددٖ ي اؾٗددٛي يف اهلل بدد رى

 .تضًُٝ   نجريا  ٚصًِ  ٚصشب٘

 انمكهف مذير جامعة جازان

 والبحث العلميوكيل الجامعت للدراساث العليا و

 أ. د. ذلند بً علي ربيع عبداهلل
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 ةمقدم

ّ  ٚايصد ٠  ٜعًِ، مل َ  اإلْض ٕ عَِّ ب يكًِ، عَِّ ايذٟ هلل اؿُ   عًد٢  ٚايضد 

 ..ٚبع  اقتؿ٢، بأثزٙ َٚٔ ٚأصش ب٘، آي٘ ٚع٢ً ايٛر٣، ٚخري اهُل ٣ ْيِّ

ٟ   يٌٝاي ْضع مٔ ؾٗ  ٌ  هت بد١ ي اإلرعد ي ٟ  بدن  اؾ َعٝد١  ايزصد ٥  ط بٓد   ٜد 

ِ  َض ع ا  يٝهٕٛ ايعًٝ ، اي راص ت ط ب ٕ  ٚييدٝ    رصد ٥ًِٗ،  إعد اي  يف هلد ٘  ٜٗتد ٚ  أثٓد ٤  بد

 .نت بتٗ 

ٌ  ٖذا َٔ األٍٚ اهل ف ٕإ ٛ  ايد يٝ ٌ  ٖد  َد   َدع  الصدُٝ   يًطد ب،  ايطزٜدل  تضدٗٝ

 ايبشدددٛخ نت بددد١ فددد ٍ يف ايبددد سجن بعددد  يددد ٣ أسٝ ْددد  ، تٓددد ق  ، أٚ تبددد ٜٔ َدددٔ ْدددزاٙ

ِ  نتصدز  إٔ ؾأريْ  ايع١ًُٝ، ّ  ا ُٗد١  عًدٝٗ ِ  ْٚكد ِّ ٙ  َد   يف ُدٗد ْ   ُعصد ر٠  هلد ٌ  رأٜٓد   أؾضد

َٖ  أصًٛب. ٚأصٛب طزٜك١ ٞ  اهل ف أ ٕ  ايجد ْ ٔ  ؾهد  ٌ  َد ّ   تٛسٝد   أدد ٌ ي ايغدهٌ ايعد   ًزصد ٥

ٖٝش قغٝ  عًٍُّٞ عهٌ يف يتظٗز د سإ د َع١ يف ١ٝايعًُ  .اؾ َع١ ب٘ تتُ

ٖٕ ١ٖٝ َددددٔ: َتؿ ٚتدددد١ ؽصصدددد ت ؼددددٟٛ اؾ َعدددد١ ٚأل ٜٖدددد١ عددددزع ٖٝدددد١ ٚتزبٛ  ٚطب

ٖٝدد١  وددٟٛ إٔ ميهددٔ عدد َ   ييددٝ   ْكدد ِّّ إٔ ايدد يٌٝ ٖددذا يف س ٚيٓدد  ؾكدد  ٚغريٖدد ؛ ٚتطبٝك

 يدددبع  اؿزٜددد١ بعددد  تزنٓددد  أْٓددد  عًددد٢ ايتدصصددد ت، ٖدددذٙ مجٝدددع يف ايبشدددح طدددزم

 .طبٝعتٗ  ٜٓ ص  َ  تأخذ نٞ ايتدصص ت

 ْظ ّ ٖٚٛ ايع  ٞ ا ضت٣ٛ ع٢ً األبزس ايٓغز ْظ ّ اعتُ ْ  ٚق 

 (American Psychological Association (APA  ظ ددددددددددأصددددن  

 ٚاخدددت ف ايعزبٝددد١، ايًػددد١ طبٝعددد١ إغؿددد ٍ عددد ّ َدددع ايددد يٌٝ، ٖدددذا إلعددد اي َٓددد٘ اْطًكٓددد 

 .د سإ د َع١ تك َِّٗ  اييت ايتدصص ت

 ٚق  ايع ق١، ذات ٚا زادع ،يف اؾ َع ت ايضعٛي١ٜ ا ُ ث١ً  أليي١ٚاصتأْضٓ  ب

 .نً٘ ذيو َٔٔ َٓ صب   رأٜٓ ٙ َ  اخرتْ 
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٘  ايغهز أدشٍ أق ّ إٔ إاّل ا ك ١َِّ ٖذٙ يف ٜضعي ٚال  َد ٜز  صدع ي٠  إىل ٚأنًُد

ٞ  اؾ َعددد١  ايهدددبري ايددد اعِ ا هًدددـ ٚٚنٝدددٌ اؾ َعددد١ يً راصددد ت ايعًٝددد  ٚايبشدددح ايعًُددد

 ِدٗٛيٖ ع٢ًضع ي٠ ٚن ٤ اؾ َع١ اي أصش ب إىلٚ ب ؾ َع١، ايعًٝ  اي راص ت يعُ ي٠

 .ٚبزافٗ  ايعًٝ  اي راص ت يعِ يف ١ا تٛاصً

  ٖٚددِ: ايعًٝدد  اي راصدد ت عُدد ي٠ فًددط أعضدد ٤  ايددشَ ٤ اإلخدد٠ٛ أعددهز نُدد 

ٛ قُ  بدٔ سضدٔ   . ي أ.أ. ي. عًٞ بٔ قُ  عزٜغٞ،  ،َٛنًٞ بٔ خًٟٛ اؿضٔ. ي. أ  أبد

 بددٔ قضددٔ َعغددٞ، ي. قُدد  بددٔ عًددٞ قُدد ي.  ي. عبدد  اهلل بددٔ وددٞ اؿضددن، ،راصددن

ي. فددد ٟ بدددٔ ايضٓٛصدددٞ،  بدددٔ عًدددٞ ي. رعددد يي. بزنددد ت بدددٔ ردددٛي َهزَدددٞ، ايصدددؿشٞ، 

 ٖذا َضٛي٠ قزأٚا ايذٜٔٚصهزتري اجملًط أ. دربإ بٔ قضٔ َغٝي. قُ  خٛادٞ،  

 ايددد يٌٝ ٖدددذا تكدددِٜٛ يف أصدددُٗٛاٚ مبًشٛظددد تِٗ،  دٝددد ٠ إضددد ؾ١  إيٝددد٘ ٚأضددد ؾٛا ايددد يٌٝ،

ٌ  أعهز نُ  اي ٥ل، ب  ظٗز ٚإخزاد٘ ٔ  ند ِ  َد ٌ  ٖدذا  إعد اي  يف أصدٗ ٔ  ايد يٝ  ايدشَ ٤  َد

 .ا ٛظؿن بعُ ي٠ اي راص ت ايعًٝ 

 اي راصد ت  طد ب  ٚبٓ تٓد   ألبٓ ٥ٓ  عْٛ   اي يٌٝ ٖذا هعٌ إٔ ايعظِٝ اهلل أصأٍ

 .رص ٥ًِٗ إع اي يف هلِ َٚٓريا  ايعًٝ ،

 .أمجعن ٚصشب٘ آي٘ ٚع٢ً قُ  ْبٝٓ  ع٢ً ٚصًِ اهلل ٚص٢ً

 

 عميد الدراساث العليا

 د. زرَّاق بً عيسى الفيفي
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  Definition of Scientific Research انثحث انؼهميتؼزيف أواًل: 

ٚ ٜعزِّف  ن١ًُ هل  َ يٍٛ يػٟٛ ع ّ تعي: طً  ايغ٤ٞ ٚإث رت٘ ٚؾشص٘. ايبشح:

:ْٖ٘  ايعًُ ٤ ا تدصصٕٛ ايبشح بأ

عًُٝدد١ عًُٝددد١، ُتذُددع هلددد  اؿكدد ٥ل ٚاي راصددد ت، ٚتضددتٟٛ ؾٝٗددد  ايعٓ صددز ا  يٜددد١      

فد ٍ ايتدصد ؛ يؿشصدٗ  ٚؾدل َٓد ٖر عًُٝد١       ٚا ع١ٜٛٓ سٍٛ َٛضٛع َعدن يقٝدل يف   

 َكٖزر٠، ٜهٕٛ يًب سح َٓٗ  َٛقـ َعن؛ يٝتٛصٌ َدٔ نٌ ذيو إىل ْت ٥ر د ٜ ٠.

ٖددذٙ ايٓتدد ٥ر ٖددٞ بددز٠ ايبشددح، ٚايػ ٜدد١ ايدديت ٜٓغدد ٖ  ايب سددح َددٔ ٚرا٤ ايعًُٝدد١       

ُٜعٖبز عٓٗ ، عًُٝ  ، ب إل ضد ؾ١  ايع١ًُٝ ايؿهز١ٜ، صٛا٤ ن ْ  ْظز١ٜ  أٚ ػزٜب١ٝ، ٖٚٞ َ  

 .١ طًٛب١ يف ايبشٛخ ايع١ًُٝ األصًٝاؾ ٜ ٠ ا

  Bases of Scientific Research   انثحث انؼهمي ركائز ثاىيًا:

ال ٜكّٛ إالَّ عًٝٗ ، ٚنٌ ٚاس  َٓٗ  ميجٌ أَدزا  َُٗد      يًبشح ايعًُٞ ث ث١ رن ٥ش

ا ددٓٗر، ا ٛضددٛع، ٖددٞ : ) ٜٓبػددٞ إٔ ٜهددٕٛ عًٝدد٘. ٖٚددذٙ ايزندد ٥شيف ظٗددٛرٙ بدد  ظٗز ايددذٟ 

 .(ايغهٌ

 Topic  الموضوع -1

ا ٛضٛع: ٖدٛ ا كصدٛي ب يبشدح ٚقدٛر اي راصد١. ٚنًُد  ند ٕ ا ٛضدٛع د ٜد ا  أٚ          

ت ع١ًُٝ يف عدت٢ فد الت اؿٝد ٠    ؾٝ٘ دٛاْ  د ٜ ٠ ٚند ٕ ٜضِٗ يف َع ؾ١ َٛضٛع 

 .ا دتًؿ١

اؾ ٜدد  ٚال تعددي أؾددٖ ٠ ٚاالبتهدد ر ٚاإلضدد ؾ١ يف ا ٛضددٛع االقتصدد ر عًدد٢ نغددـ      

َٚسِض ، ٚال إٔ ٜهٕٛ ا ٛضٛع غري َطزٚم َٔ قبٌ، بٌ إْٗد  تتٓد ٍٚ ذيدو ٚتتٓد ٍٚ غدريٙ؛      

ٚقدد  قدد يٛا: "ال ٜ يلددـ ايع قددٌ إال ألسدد  أَددٛر: اخددرتاع َعدد ّٚ، أٚ مجددع َتؿددزم، أٚ تهُٝددٌ   

ْ ق ، أٚ تؿصٌٝ فٌُ، أٚ تٗذٜ  َطٍٛ، أٚ تزتٝ  كدتً،، أٚ تعدٝن َدبِٗ أٚ تبدٝن     

 خطأ".
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 Methodology  نهجالم -2

ا دددٓٗر: ٖدددٛ فُٛعددد١ َدددٔ ايكٛاعددد  ٚاإلددددزا٤ات ا كنيدددٖز٠ َدددٔ قبدددٌ ا تدصصدددن يف  

َٓٗذ١ٝ ايبشٛخ اييت ٜتبعٗ  ايب سح يًٛصٍٛ أٚ ايهغـ عٔ اؿكٝك١، أٚ اييت تكٛي إىل 

 ايتٛصٌ إىل ْت ٥ر عج١ٝ ص١ًُٝ.

 Structure  الشكل  -3

عٓ صدزٙ عده   ٚنت بد١ )تكزٜدز     عهٌ ايبشح: ٖٛ طزٜك١ تٓظدِٝ ايبشدح، ٚتٓضدٝل    

َٛاؾنيدَل        ايبشح(، مب  ٜضؿٞ عًٝ٘ ايصبػ١ ايتٓظ١ُٝٝ، ٜٚٛؾز يد٘ قد را  َدٔ اؾ ذبٝد١، ايديت َت

 ايُعزف ايعًُٞ ايع ّ ع٢ً ايضري عًٝٗ .

ٖٝددش ايبشددح يف أرن ْدد٘ ايج ثدد١ نًُدد  سايت قُٝتدد٘، ٚتٓدد ٢َ سظدد٘ َددٔ         ٚنًُدد  َّ

ٖٝددش  ايكدد ر ايتكدد ٜز يدد ٣   ٙ َددٔ أُٖٝتدد٘، ٚمبكدد ار إصددٗ َ٘ يف صدد     . ؾ  ٛضددٛع ٜهتضدد  َّ

ؾزاغدد ت األيبٝدد ت اؿٝدد١، أٚ تزعددٝ  ايكددزارات ايتطبٝكٝدد١ يف عدد ٕٚ ايتُٓٝدد١ اؿض صدد١.        

ٚا ددٓٗر تددشياي صدد سٝت٘ سُٝٓدد  تعًددٛ يرددد١ َصدد اقٝت٘ يف ؼكٝددل ٖدد ف ايبشددح، ٖٚددذا    

أٚ ٜتطً  تصُُٝ   ٚاعٝ   يًبشح، عٝح ٜتِ اختٝد ر ايطزٜكد١ األْضد  ؾُدع ايبٝ ْد ت )     

َٓد            ست٢ ا شاٚد١ بن ع ٠ طدزم(، ثدِ اتبد ع طدزم ْ ضدذ١ يتشًٝدٌ ايبٝ ْد ت ٚتؿضدريٖ . أ

عهٌ ايبشح ؾٝعي ايصٝػ١ اييت نت  ؾٝٗ  ايبشدح. ٚاإلخدزاز ايدزي٤ٟ يًبشدح نؿٝدٌ      

ٖٝدش يف َٛضدٛع٘ َٚٓٗذٝتد٘، ٚعًد٢ ايب سدح إٔ ودز  عًد٢           بإضع ف ايبشح ستد٢ يدٛ َّ

  ٔ بُٗد  يًبشدح اؾ ذبٝد١، )ىًدٛ َدٔ اإلصدٗ ب ا ُدٌ         اتب ع أصًٕٛب ٚتزتٕٝ  يًهت بد١، ٜضدُ

 ٚاالقتض ب ا دٌ(، ع ٠ٚ ع٢ً اؾ ١ِّٜ ايع١ًُٝ. 

  The Researcher انثاحث ثالجًا:

ايب سدددح: ٖددددٛ ايغددددد  ايدددذٟ تددددٛاؾزت ؾٝدددد٘ االصدددتع ايات ايؿطزٜدددد١ ٚايٓؿضدددد١ٝ،    

 يًكٝ ّ ببشح عًُٞ.يعًُٝد١ ا هتضب١ اييت ت ًٖ٘ ب إلض ؾ١ إىل ايهؿ ٠٤ ا

ٖٝش ايب سح األصٌٝ ب  ز١ْٚ ايؿهز١ٜ، ٚإٔ تهٕٛ ي٘ ايك ر٠ ع٢ً تٓظِٝ  ٚ الب  إٔ ٜتُ

تٓظُٝد   َٓطكٝد   يد٘ َعٓدد ٙ َٚ يٛيد٘، ٚإٔ ٜتشَّد٢        ايكد ر  ا عًَٛ ت اييت ٜزٜ  ْكًدٗ  إىل  

ايع١ًُٝ، ٚإٔ ٜتش٢َّ ب يصرب ع٢ً َت ع  ايبشح، ٚاإلخد   يف ايبشح  ايدذٟ   ١ب ألَ ْد

ٌ     ٌُ ٖٛ رٚح ايع ايب سدح يف صدبٌٝ نُد ٍ عجد٘ مبد        ايعًُدٞ ٚصدز اإلبد اع؛ سٝدح ال ٜبدد



 

 

 أساسيات انثحث انؼهمي القسم األول

 لكتابة الرسائل العلميةالذليل اإلرشادي  7

 ٜت ح َٔ َ ٍ أٚ دٗ  أٚ ٚق   أٚ تؿهري.

ٕٓ انتضدد ب ايكددد ر٠ عًدد٢ ايكٝدد ّ ببشددح عًُددٞ َٓٗذددٞ َهتُددٌ اؾدددٛاْ  يددٝط         إ

بدد ألَز ايضٗدددٌ، ٚيهددٔ ايتدد رٜ  ا تٛاصددٌ ٚاالصددتع اي ايؿطددزٟ ٚايٓؿضددٞ، ٚاإلصددػ ٤ إىل  

ذ٠ ا تدصصددن نؿًٝد١ إٔ تُٓددٞ َٛاٖد  ايطددد ب، ُٚتضد عـ قدد راتِٗ    تٛدٝٗد ت األص تدد  

 ب ؾ َع ت. اي راص ت ايعًٝ ع٢ً ايبشدح، ٖٚٛ اهل ف األص ظ يًبشٛخ يف 

 )انمشكهة( ثحثاختيار مىضىع ان :رابعًا

Defining Research Topic (Problem Choice)  

ٕٖ ا ٛضدددٛع ددد ٜز  ٕٖ إسضدد ظ ايدد ارظ ا ًددَّٓ بددأ ب ي راصدد١، أٚ عددعٛرٙ بٛدددٛي َغدده١ً إ

ُٜددزاي سًهدددٗ ؛ ُٖددد  ايب اٜدد١ ا ٓطكٝدد١ يًكٝدد ّ ببشددح عًُددٞ أصددٌٝ، ٖٚددذا ٖددٛ ايضددبٌٝ إىل         

 اإلب اع ايؿهزٟ ٚاألص ي١ ايع١ًُٝ.

ٚاختٝ ر ا ٛضٛع ٖٛ اـطد٠ٛ األٚىل يف ايطزٜل ايطٌٜٛ إلعد اي ايبشدح ٚإخزادد٘،    

ٕٖ ُسضٔ اختٝ ر ا ٛضٛع أٚ ا غه١ً ٖدٛ   قدٛر ايعُدٌ ايعًُدٞ ايٓد دَّ، ٚيٝضدع ايب سدح       ٚإ

ٕٖ ٖذا ايبشح صٝهٕٛ قدٛر ْغ ط٘ ٚب ر٠ تؿهريٙ يٛق  يٝط ب يكصري.  يف اعتب رٙ أ

ايب سدح إٔ ودز  عًد٢ أصد ي١ ا ٛضدٛع، ؾط يد  اي راصد ت ايعًٝد  عًٝد٘ إٔ          ٚع٢ً 

ْٖ٘ ٜعٌُ َٓؿزيا  يف ْٖ٘ ٜك ّ عج   تهًُٝٝ   يًشصٍٛ ع٢ً اي رد١، ٚأ إط ر َٛاري  ٜتذنز أ

 َ ي١ٜ ق ٚي٠.

   ٔ ُٜضتشضدد ع ايبشددح،  ٛؾددل  ٛضدٛد ٞ  ٚيف صددبٌٝ اختٝدد ر َ   يط يدد  اي راصدد ت ايعًٝدد  إٔ ٜزاعدد

 اآلتٞ:

 إٔ ٜهٕٛ َٛضٛع ايبشح يف ف ٍ ؽصص٘ اي قٝل.  -1

 .ا ٛضٛع ت ايع١ًُٝ ا عكَّ ٠ اييت ؼت ز إىل تك١ٝٓ ع ي١ٝتؿ يٟ    -2

  ال تب ٚ ممتع١.ا ٛضٛع ت اـ ١ًَ اييت ػٓ     -3

 ا ٛضٛع ت اييت ٜصع  ايعجٛر ع٢ً َ يتٗ  ايع١ًُٝ.االبتع ي عٔ  – 4

٠ د ا ، ٚنذا ا ٛضٛع ت ايػ َض١، اييت ال ا ٛضٛع ت ايٛاصع١ د ا ، ٚاحمل ٚي ػٓ   -5

 صبٌٝ إىل سكٝك١ األَز ؾٝٗ .

 ٛهل  اـ ف، ٚال د ٣ٚ َٔ عجٗ .ا ٛضٛع ت اييت ٜغت  س ع ّ اختٝ ر  -6
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  Thesis Title ػىىان انزسانةخامسًا: 

ْٖد٘ أصدػز        ُٜعدزف بأ عٓٛإ ايزص ي١: ٖٛ ايًؿظ ايذٟ ٜتبن َٓد٘ قتد٣ٛ ايزصد ي١. ٚ

 :ؾٝ  ٖٛ ايذٟ ٜزاعٞ َ  ًًَٜٞد  ممهٔ يًُشت٣ٛ. ٚايعٓٛإ ا

 إٔ ٜهٕٛ َؿصش   عٔ َٛضٛع٘.  -1

 إٔ تتبن َٓ٘ س ٚي ا ٛضٛع ٚأبع يٙ. -2

 َٛضٛع٘.إٔ ال ٜتضُٔ َ  يٝط ياخ   يف  -3

 ايز٥ٝض١ بصٛر٠ ذن١ٝ. را  بك ر اإلَه ٕ، ٜٚهٕٛ إو بٙ ب ألؾه إٔ ٜهٕٛ َٛدش -4

َُُهٓ  . -5  إٔ ٜهٕٛ َزْ   عٝح يٛ است ز إىل إدزا٤ تع ٌٜ ؾٝ٘ ن ٕ ذيو 

ْٖ٘ بعد  اصدتهُ ٍ    ايبشحٚيٛضٛح ايعٓٛإ ٚياليت٘ ع٢ً َٛضٛع  بعْ  آخز، ذيو أ

ٖٓـ ضددُٔ قددٛا٥ِ ا هتبدد ت، ُٚتؿٗددزظ ضددُٔ فُٛع تٗدد     ْٖٗدد  صُتصدد ايزصدد ي١ ٚطب عتٗدد  ؾإ

سض  ايعٓٛإ، ؾ  ب  َٔ ايتأند  َدٔ َّٝدش نًُ تٗد  عٝدح تهدٕٛ َؿت سد    ضدُْٛٗ ،         

 ٚؾٗزصتٗ  بغهٌ صشَّٝ.ياي١ ع٢ً َٛضٛعٗ ، تض ع  ع٢ً تصٓٝؿٗ  

 Research Plan    انؼهمية وػىاصزها خطة انثحثسادسًا: 

 ٚ ُٜكدد ّ عًٝدد٘  ٖددٞ خطدد١ ايبشددح: ٖددٞ اهلٝهددٌ ايتٓظُٝدددٞ يًزصدد ي١،  ا غددزٚع ايددذٟ 

ا غه١ً اييت ُقص ت ب يبشح. ٜٚغٌُ ذيو عٓ صز اـطد١ مجٝعٗد ، ال تكضدُٝ ت     زع 

 َٛضٛع ت ايزص ي١ ؾشض ، ع٢ً َ  ع ع خطأ عٓ  ع ي َٔ ايط ب.

ايب سدح   ٚيٝتؿد ي ٚايبشح َٔ يٕٚ خط١ ص بك١ َ رٚص١ ق  ٜهٕٛ صبًٝ٘ ايؿغدٌ،  

،  ٚتبعدح عٓد ٙ   ايكد ر  يف ٚضع خطد١ ايزصد ي١ ايتكضدُٝ ت ايع ٜد ٠ ا عكد ٠ ايديت تزبدو        

اؿدددري٠ ٚاالخدددت ك، إذ نًُددد  ن ْددد  ايتكضدددُٝ ت ٚاضدددش١ َٚبضدددط١، َٚدددٓٗر ايبشدددح   

 أٜضز ٚأمشٌ. ايك ر ن ٕ اصتٝع ب ٚاضش   ٚصًُٝ  ، ٚؼ ٜ  ا غه١ً يقٝك   ٚٚاضش  ، 

  Proposal Elements عناصر الخطة

ٕٖ يهدٌ عدح طبٝعتد٘، ٖٚددذا ٜكتضدٞ إٔ تهدٕٛ          َٔ ا ضًَِّ ب٘ يف فد ٍ ايبشدٛخ؛ أ

ُٜؿرتض إٔ تهٕٛ ٖذٙ اـط١ كتصز٠ بكد ر ا ضدتط ع )ال تشٜد  عدٔ      ي٘ خط١ َٓ صبد١، ٚ
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ٖٛعد  ف التٗد    15 ؾد  ؿزٚض إٔ تتضدُٔ اـطد١     صؿش١(، َُٚٗ  اختًؿ  ايبشٛخ ٚتٓ

 ايعٓ صز اآلت١ٝ:

 )صبل اؿ ٜح عٓ٘(. Thesis Title عنوان الرسالة -1

ٜٚؿضددددٌ إٔ تهددددٕٛ يف ايب اٜدددد١، ٚتتضددددُٔ كتصددددزا     Definitions  التعرٌفااااات -2

 . يتعزٜـ ا صطًش ت ٚا تػريات األص ص١ٝ يًبشح

ٕٖ ٖٓ ى َٛضٛع   أٚ  ايك ر ٚتٗ ف إىل ت١٦ٝٗ ذٖٔ  Introduction  المقدمة -3 إىل أ

 َضأي١ د ٜز٠ ب ي راص١ ٚق ب١ً يًبشح. ٚتتضُٔ:

 َّٗٝ ا  ع َ   عٔ ف ٍ ايبشح. -

 ْت ٥ر ي راص ت ص بك١. -

ِّٛغ ت يراص١ ا ٛضٛع، َغت١ًُ ع٢ً األ١ُٖٝ ايٓظز١ٜ ٚايتطبٝك١ٝ ا تٛقعد١   - َض

 َٔ ٖذا ايبشح.

 تٓتٗٞ بض اٍ ع ّ ٜعرب عٔ ا غه١ً. -

ْٖٗدد  ال ؼتددٟٛ     Problem  مشااكلة البحااث -4 )صددبل اؿدد ٜح عٓٗدد (. َددع َ سظدد١ أ

ُْٖد  تعدزض ا غده١ً َب عدز٠ . ٚيصدٝ غتٗ  طزٜكتد ٕ:          صدٝ غ١  -1ع٢ً َك َد١ أخدز٣، ٚإ

  ؼ ٜ ٖ  يف تض بالت.-2َب عز٠ )تكزٜز١ٜ(. 

 )إذا مل ُت َر َع ا ك ١َ(.  أهمٌة موضوع البحث -5

ٝد١  ٛضدٛع ايبشدح، ٚميهدٔ إبدزاس      ؼ  ٖذٙ ايؿكز٠ ائك١ُٝ ايعًُٝد١ ٚايعًُ  تٓ رز

 ٖذا اؾ ْ  َٔ خ ٍ اآلتٞ:

 إبزاس بع  اؾٛاْ  أٚ ٚصؿٗ  أٚ عزسٗ . -أ 

 ص  بع  ايجػزات يف َ  ٖٛ َتٛاؾز َٔ ا عًَٛ ت. -ب 

 بع  ايتؿضريات.خطأ نغـ ايكٓ ع عٔ  -ز 

 تصشَّٝ بع  ا ٓ ٖر. -ي 

 سٌ بع  ا غه ت ايع١ًُٝ. -ٙ 
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 إض ؾ١ ع١ًُٝ د ٜ ٠، أٚ تطٜٛز َتٛقع. -ٚ 

ٞ  Objectivesأهداف البحاث   -6 ايديت ٜزٜد     تتضدُٔ األٖد اف ايع َد١ ا تٛقعد١     ٖٚد

 يبشح.ايب سح ايتٛصٌ إيٝٗ  يف آخز ا

ُٜ خذ بأصًٛب نت ب١ تعزٜؿد ت    Research Terms  مصطلحات البحث -7 )إذا مل 

 :كتصز٠ قبٌ ا ك ١َ(

ُٜذنز ٖٓ  ع ي َٔ ايتعزٜؿد ت يًُصدطًش ت ا زتبطد١ مبٛضدٛع ايبشدح نُد         ٚ

َِٜدًُ  ايب سح َٓٗ  بتعزٜؿ ت خ ص١ ببشج٘.  ٚريت يف ايرتاخ األيبٞ يًبشح، ٚ

 Research Limitations  حدود البحث -8

ٕٖ ٖذا ايعٓصز ٖٛ ا ه ٕ ا ٓ ص  يًتصزَّٜ ب ألبعد ي اييت ٜ زٜ  ايب سح اصتبع يٖ  إ

 ر ٘ ايعٓدددٛإ ايدددز٥ٝط يًبشدددح، ٚذنزٖددد  ٖٓددد  ضدددزٚرٟ؛ يتش ٜددد  َضددد ممَّددد  ال ٜغٝددددز  إيٝددد

 ا ٛضٛع َٓذ ايب ا١ٜ، ست٢ ال تهٕٛ ب١ ثػز٠ ٜ اخذ عًٝٗ  َٔ قبٌ ا ٓ قغن.

ٜٚدد خٌ نددذيو يف بٝدد ٕ سدد ٚي ايبشددح: ؼ ٜدد  ايؿددرت٠ ايشَٓٝدد١ َٚٝدد إ إدددزا٤      

 ايبشح.

ُٜ خدذ بأصدًٛب     Previous Studies الدراسات الساابقةاإلطار النظري و -9 )إذا مل 

 يفٗ  ضُٔ ا ك ١َ(:

االط ع ع٢ً اي راص ت ايض بك١ يف َٛضٛع ايبشح، ٚيراصدتٗ  يراصدد١   ع٢ً ايب سح 

ُٜك ِّّ ايب سح ق ١ُ٥ ٚصؿ١ٝ هل ، ٚتكٛمي    ِّٔ َ ٣ صًتٗ  ب  ٛضٛع، ٚ ْك ١ٜ ؾ سص١، ٜٚب

 كتصزا  حملتٛاٖ .

 ٚتتذ٢ً ْت ٥ر ٖذٙ اـط٠ٛ يف ايبشح يف أَزٜٔ َُٗن: 

 .تؿ يٟ ايتهزار يف ايبشٛخ 

  ِّٛغ ت ا  كٓع١ ي راص١ ا ٛضٛع ايذٟ  م اختٝ رٙ.إه ي ا ض

ٜضددتطٝع ايب سددح َددٔ خدد ٍ ايعددزض يً راصدد ت ايضدد بك١ إٔ ٜددربس ق راتدد٘ ايعًُٝدد١،   

ؾهت بتٗ  بصٛر٠ ع١ًُٝ ْ ق ٠ يالي١ ايٓضر ايعًُٞ يف َٛضٛع ايبشح. ١َُٗٚ اي راصد ت  
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 ايض بك١ ٖٞ: ؼ ٜ  َٛقع ايبشح َٓٗ ؛ يته ٌَ ايبشٛخ ايع١ًُٝ ٚاصتجُ ر ايٛق .

 Research Methodology  لبحثل ٌةمنهجاإلجراءات ال -10

 تغتٌُ اإلدزا٤ات ا ٓٗذ١ٝ يًبشح ع٢ً عٓصزٜٔ :

األيٚات ايديت  ذندز  ، ُٚدع ايبٝ ْد ت  سٝدح ٜكدّٛ ايب سدح ظ    طرق جمع البٌاناات: –أ 

 صٝضتد َٗ . 

ٖٛ األصًٛب ايذٟ صٝتبع٘ ايب سح يف َع ؾد١ تًدو   ٚ أسلوب تحلٌل البٌانات: –ب 

ٜضدددع٢ ايب سدددح إىل   يًٛصدددٍٛ إىل ْتددد ٥ر عًُٝددد١ صددد١ًُٝ  ايبٝ ْددد ت ايددديت ؼصدددٌ عًٝٗددد    

 .تؿضريٖ 

 Resultsنتائج البحث  -11

يف دد اٍٚ أٚ رصدَٛ ت   َ  أَهدٔ  ٜٚربسٖ   يب سح يف ٖذا اؾش٤ ْت ٥ر ايبشحٜضزي ا

 بٝ ١ْٝ.

 Thesis Parts (Chapters) تقسٌمات الرسالة - 12

ؾصدٍٛ ؼدٟٛ عٓد ٜٚٔ ر٥ٝضد١ ٚعٓد ٜٚٔ ؾزعٝد١، ٚرمبد         أبٛاب أٚ ٚتكضِ ايزص ي١ إىل 

 ؼٟٛ تكضُٝ ت أصػز، سض  طبٝع١ ايبشح.

 ٜٚزاع٢ اآلتٞ:ٚ ٖذٙ ايتكضُٝ ت تأتٞ عض  َ  ٜكتضٝ٘ َٛضٛع ايبشح، 

 ٛضددٛع  يٝط ٖٓ ى ع ي ق ي يًؿصدٍٛ )أٚ األبٛاب( َتؿل عًٝ٘، بٌ ذيو خ ضع  -أ

 ايبشح َٚ  ؾٝ٘ َٔ َغه ت.

ٌ    -ب ْٖدد٘ البددد   ٛضددٛع ايبشدددح َددٔ عٓددٛإ، ؾهددذيو البدد  يهدد ٌ َددٔ ؾصدد بدد ب أٚ نُددد  أ

 ال عٓٛإ ي٘. عٓٛإ، ؾ  هٛس تزن٘ ػ ٖ  

الب  َٔ ايرتاب، بن عٓٛإ ا ٛضدٛع ٚؾصدٛي٘، ٖٚهدذا، ستد٢ ٜظٗدز ايبشدح نتًد١         -ز

 ٚاس ٠ َرتابط١ األدشا٤.

هٕٛ ٖذٙ ايعٓ ٜٚٔ ع ١ًَ    ت ٍ عًٝ٘، َ ْع١ َٔ يخٍٛ غريٖ  ؾٝٗ ، ٚإٔ ٜٓبػٞ إٔ ت -ي

تهٕٛ قصدري٠ بكد ر اإلَهد ٕ، ٚإٔ تهدٕٛ َٛضدٛع١ٝ تتشدز٣ ايصد م ٚاؿكٝكد١، ٚأالَّ تهدٕٛ          

 َتهًؿ١ يف عب رتٗ .
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ايرتابد، ٚايتد رز ا ٓطكدٞ بدن أبدٛاب ايبشدح ٚؾصدٛي٘، ستد٢ ايٛصدٍٛ إىل ايٓتد ٥ر           -ٖد

.٠ٖٛ  ا زد

 
 References المراجع -13

 ٜٚعزض ؾٝ٘ ايب سح أِٖ ا زادع اييت سصٌ عًٝٗ  خ ٍ َزس١ً نت ب١ اـط١.

  Timetable جدونة مزاحم انثحث )انخطة انزمىية(سابعًا: 

ع٢ً ايب سح إٔ وز  ع٢ً إل س عج٘ يف ايؿرت٠ احملد ي٠ يد٘، ٖٚدذا ٜتطًد  َٓد٘     

، ًٜتددشّ عدصددٝ   بتٓؿٝددذٙ أَدد ّ   ايبشددحقٝتدد   سَٓٝدد   يهددٌ َزسًدد١ َددٔ َزاسددٌ    إٔ ٜضددع تٛ

 يف ايٛق  ا طًٛب. غزؾ٘، األَز ايذٟ ٜض ع ٙ يف إَّ ّ عجَ٘

ال فدددد ٍ  يف اـطدددد١ يًتؿ صددددٌٝ ٚسرٗدددد  ب  عًَٛدددد ت ايهددددجري٠؛ إِذ فدددد ٍ ٖددددذٙ     

ُٜتٛقدع يًدطد١ إٔ تهدٕٛ ٚاؾٝد١         ايتؿ صٌٝ ٜأتٞ يف أثٓ ٤ نت بد١ ا ٛضدٛع. ٚيف ايبشدٛخ ال 

ُٜؿرتض ؾٝٗ  إٔ تهٕٛ ْٗ ١ٝ٥، ؾهجريا  َ  ٜطزأ عًٝٗ  َضته١ًُ َٔ أٍٚ ق ٚي ١، نُ  ال 

 ايتػٝري.
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َٔ أِٖ َزاسدٌ ايبشدح، إذ ٜٓتكدٌ ايب سدح َددٔ      صٝ غ١ ايزص ي١ ٚنت بتٗ  َزس١ً

 ٚايرتتٝ  ٚاالختٝ ر إىل ايهت ب١.اؾُع ٚايت ٜٚدٔ ٚ ايتذ رب َزس١ً

ٖٚٞ َٔ أعٓل ا زاسٌ؛ ألْٖٗ  تعي إٔ ٜٓكٌ ايب سح إىل ايكٖزا٤ ايصٛر٠ ايه ١ًَ عٔ  

َغده١ً ستد٢ ايٓتد ٥ر ايديت تٖٛصدٌ      فدزي  َٛضٛع٘ يف مجٝع َزاسٌ ايبشح، َٓدذ ند ٕ   

ٚ       ٖذٙ ا زسًد١  إيٝدٗ . ٚتعي إعد ٕ  عدزض دٗدٛيٙ بزصد  ا عًَٛدد ت ٚؼًًٝدٗ  َٚٓ قغدتٗ  

ايٓتدد ٥ر ايدديت ٚصددٌ إيٝٗدد ، ٚؾددل َددٓٗر عًُدددٞ صددًِٝ، ٜبدد ٚ َددٔ خ يدد٘ ايتٓظددِٝ ايضددًِٝ      

ٚايرتتٝ  اي قٝل ٚا ع ؾ١ ايص ٥ب١، َع ظٗٛر ايغدصد١ٝ ايعًُٝد١ ؾُٝد  ٜصدٌ إيٝد٘ َدٔ       

ْتدد ٥ر ٚآرا٤، َٚدد  ىٛضدد٘ َددٔ ؼًددٝ ت. ٚتعددي إخددزاز َدد  ٚصدددٌ إيٝدد٘ َددٔ رصددٕ  عًُددٍّٞ         

  ز بأصًٛب عًُٞ رصن ٚبأيؿ ظ ب رع١ يف ايتعبري.ٚدٗ  يف ايتشًٌٝ ٚاالصتٓت

  Editing  انصياغة أواًل:
، خدذٖ  يف االعتبد ر عٓد  صدٝ غ١ ايزصد ي١     ٖٓ ى أَدٛر عًد٢ ايب سدح إٔ ٜزاعٝٗد ، ٜٚأ    

 ، يٚمن  يبط أٚ تغٜٛػ، أُٖٗ  َ  ًٜٞ:ايك ر  ألُٖٝتٗ  يف تٛصٝدٌ َزايٙ إىل

، َدددع َزاعددد ٠ ايبشدددحتصدد ؽ ايزصددد ي١ ٚؾدددل ا دددٓٗر ايبشجدددٞ ايددذٟ ُاخدددتري يف إددددزا٤    -1

 ايتضًضٌ ا ٓطكٞ يًُٛضٛع.

َدددٔ خدددد ٍ   خطددد٠ٛ  ( ػضددددٝ ا  يزسًددد١ ايبشدددح خطدددد٠ٛ  ١Writing )ايهت بددد تهدددٕٛ   -2

 .ايبشح َٚكرتح كط،

ايبد ب أٚ  ؾصٌ بتُٗٝ  ٜٛضدَّ اهلد ف َٓد٘ ٜٚضدتعزض قتٜٛد ت       ب ب أٚ ٜب أ نٌ -3

ُٜدتددتِ ندددٌ      ُٜؿٖضدددٌ إٔ  ؾصددٌ مبددٛدش ٜعددزض ؾٝددد٘    بدد ب أٚ  ايؿصدددٌ ايز٥ٝضددد١، ٚ

.ٓٞ  ب ختص ر خ ص١ني َ  تٛصٌ إيٝ٘ سض  ا ٓٗدر ايبشج

بعبددد رات قٜٛددد١ ٜٚٓٗٝددد٘ - أٚ تؿزٜع تددد٘ –ايؿصدددٌ ايبددد ب أٚ عًددد٢ ايب سدددح إٔ ٜبددد أ  -4

 بعب رات ق١ٜٛ.

ُٜؿٖضددٌ إٔ ٜبدد أ ب ألييدد         -5 األقدددٌ قددد٠ٛ، ٚإٔ   ١عٓدد َ  ٜضددٛم ايب سدددح األييدد١ ٚاؿذددر، 

َٞ ب أليي١ األق٣ٛ، َت رد   يف عزض أؾه رٙ.  ٜٓتٗ

ُٜٛري ايب سح بزاٖن ع٢ً  -6  ايج بت١ أٚ ا ضًَُّ ت. ا ب ي ال ياعٞ ألٕ 

ٝٗدد  ٚيٕٚ ف ًَدد١، ٚيهددٔ بأصددًٕٛب         -7 َٓ قغدد١ اآلرا٤ ا دتًؿدد١ هدد  إٔ تهددٕٛ يٕٚ تٗ
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ٝٗش.  َٗذب َٚٛضٛع١ٝ ت ١َ يٚمن  ؼ

 يًُٛضٛع ٚتؿزٜع ت٘.ايتضًضٌ ا ٓطكٞ   -8

 ايتأنٝ  ع٢ً األؾه ر اييت ٜزٜ  ايب سح إٔ ٜربسٖ .  -9

ع٢ً ايب سح إٔ ٜتٖٛخ٢ اي ق١ يف اختٝ ر األيؿ ظ اييت تٓ ص  ا ك ّ، ٚه  عدد ّ   -10

ا ب يػدد١ يف اصددتد اّ تعددبريات َط طدد١، َجددٌ: نددجري٠ ددد ا ، ال سدد  هلدد  ... ا ،        

 سٝح إْٗ  يٝض  َٔ ايهت ب١ ايع١ًُٝ يف ع٤ٞ.

ٔ  ؾذيو يٝطاالبتع ي عٔ األصًٛب ايض خدز ٚايتذزَّٜ،  -11 ايزصد ٥ٌ ايعًُٝد١ يف    َد

 َٔ ايهت بد١ ايع١ًُٝ ع٢ً اإلط م. ع٤ٞ، بٌ يٝط

ع٢ً ايب سح إٔ ٜتذٓ  نٌ َ  ٜؿتَّ ب ب   يًد ف ايضًي، ٖٚٓ  تظٗز ايرباعد١   -12

 يف ايصٝ غ١.

ُٜشدٔ خ   االصتطزاي ايشا٥  عٔ اؿ ، قد  ٜد يِّٟ إىل اـدزٚز عدٔ ا ٛضدٛع َٚد       -13 ٔ ثدِ 

خًدد   يف ايتضًضددٌ ا ٓطكددٞ يًُٛضددٛع، َجددٌ إضدد ؾ١ مجًدد١ أٚ ٔؾكددز٠ ال ٜتطًبٗدد       

 ا ٛقـ، أٚ إض ؾ١ ؾصٌ ال ع ق١ ي٘ ب  ٛضٛع.

ٓٗ  اصتد اّ ضُري ا د  -14 ٚب  جددٌ ضدُري    ،إىل ...ا ( تهًِ )أْد ، مدٔ، أر٣، ْدز٣،   ػ

ٌ اصتد اّ ضدُري  ٚاألؾض ،إىل .... ا ( ،)اْ ، اْتِ، يراصتو، عجهِ ا د ط 

 .(ُٚد ، اصُتٓتر، ُس ِّي)ٖٛ، ِٖ،  ايػ ٥ ، أٚ ايؿعٌ ا بي يًُذٍٗٛ،

ٓٗ  االعت اي ٚايؿدز، ؾُٗ  ٜرتن ٕ أثزا  ص٦ٝ   يف ا تًكٞ. -15  ػ

 ايبض ط١ ٚاإله س أؾضٌ ايضبٌ يتٛصٌٝ األؾه ر يٚمن  يبط أٚ تغٜٛػ . -16

ايصددشٝش١، إِذ ٖددذا   ضددعٗ ايعٓ ٜدد١ ايه ؾٝدد١ بع َدد ت ايرتقددِٝ، ٚبٛضددعٗ  يف َٛا     -17

 يف ٚضٛح ايصٝ غ١، ٚايبع  عٔ ايٛقٛع يف ايًبط. د ْ  أص ظ

ايعٓ ١ٜ ايه ؾ١ٝ بكٛاع  ايًػ١ ٚاإلَ ٤؛ ٚذيو    يصش١ نت ب١ ايهًُد١ إَ ٥ٝد      -18

 َٔٔ أ١ُٖٝ؛ ي٦  ٜهتبٗ  ن١ًُ ، ؾُتكزأ ن١ًُ  أخز٣.

  Style  األسهىب ثاىيًا:
وتدٟٛ ايعٓ صدز األخدز٣، ٖٚدٛ ايد يٌٝ عًد٢       : ٖٛ ايك ي  ايتعبريٟ ايذٟ األصًٛب

َ ٣ إيراى عٓ صز ايبشح ٚعُكٗ  يف ْؿدط ايب سح، ٚإذا ن ْ  َعد ْٞ ايبشدح ٚأؾهد رٙ    

 ٚاضش١ يف ذٖٔ ص سب٘؛ أَهٔ ايتعبري عٓٗ  بأصًٛب ٚاضَّ، ٚتعبري َغزم .
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ٚاؿك ٥ل ايع١ًُٝ تضتٛد  ت ٜٚٓٗ  يف أصًٛب ي٘ خص ٥ص٘ يف ايتعدبري ٚايدتؿهري   

٢ُٖ ب ألصًٛب ايعًُٞ، ٖٚٛ أٖد أ األصد يٝ  ٚأنجزٖد  استٝ دد   إىل    ٚا ٓ قغ ُٜض   َ ٖٛٚ ،١

ُٜشؿلدددُش ايؿهدددز،   ا ٓطددددل ٚايؿهدددز، ٚأبعددد ٖ  عدددٔ اـٝدددد ٍ ايغدددعزٟ، ألْٖددد٘ ى طددد  ايعكدددٌ، ٚ

ٜٚغددزح اؿكدد ٥ل ايعًُٝدد١ ايدديت قدد  ال ؽًدددٛ َددٔ غُدددٛض ٚخؿدد ٤. ٚأظٗددز َٝددشات ٖدددذا           

ٚ ؾٝد٘ أثدز ايكد٠ٛ ٚاؾُدد ٍ، ٚقٛتد٘ يف صدطٛع بٝ ْدد٘        األصًٛب ايٛضٛح، ايدذٟ هد  إٔ ٜبد    

ٚرص ١ْ سذذ٘، ٚمج ي٘ يف صٗٛي١ عب رات٘، ٚص َدد١ ايدذٚم يف اختٝد ر نًُ تد٘، ٚسضدٔ      

 تكزٜزٙ ا ع٢ٓ َدٔ أقزب ٚدٛٙ ايه ّ. 

ٚيف صددبٌٝ ايتعددبري بأصددًٛب عًُددٞ دددٖذاب، ٜٓبػددٞ إٔ ٜهددٕٛ اختٝدد ر اؾُددٌ يقٝكدد  ،     

ٌ ، ٜٚغرتك يف األصًٛب ايعًُٞ اآلتٞ:ٚاألصًٛب َتٓٛع  ، غري َضرت  ص

 . ُٜؿِٗ ألٍٚ ١ًٖٚ  ايٛضٛح ٚايضٗٛي١، عٝح 

 .)ايبع  عٔ غزٜ  ايًؿظ ٚايشخزؾ١ )أٟ احملضٓ ت ايب ٜع١ٝ 

 . ٜ االعتُ ي ع٢ً ا ٓطل ايض 

 . ٖايتأنٝ  ع٢ً األؾه ر اييت ٜزٜ  ايب سح إٔ ٜربس 

 .٘يًُٛضٛع ٚتؿزٜع ت ٓٞ  ايتضًضٌ ا ٓطك

  َٔ ًٙٛ١ٝ٥ ٚايًػ١ٜٛ.األخط ٤ اإلَ خ 

ٚ األص ظ يف أصًٛب ايهت ب١ ٖٛ ايه١ًُ، ؾُٓٗ  تٓتظِ اؾ١ًُ، َٚٔ اؾ١ًُ تتهٕٛ 

، َٚدٔ فُدٛع ٖدذٙ ايٓكد ك ٜهتُدٌ      ا ٛضٛعائؿكز٠، َٚٔ فُدٛع ائؿكزات تتهٕٛ ْك ك 

 .ا ٛضٛع

 The Vocabulary  الكلمة

 َزاع ٠ َ  ًٜٞ:عٓ  ايصٝ غ١ ع٢ً ايب سح 

(  اييت ُتعبِّز عٔ ا عد٢ٓ ا كصٛي بهٌ يق١، Vocabulary Choiceايه١ًُ )اْتك ٤  -1

يًهًُددد١، ؾًهدددٌ نًُددد١  (Semantics)ٚيٚمنددد  أٟ يدددبط، أٟ َزاعدددد ٠ اي اليددد١ ايًؿظٝددد١  

 َ يٛهل  يف ايتدص  ا عن.

ت١ُٝٓ سصًٝت٘ َٔ َؿزيات ايًػد١ عٝح َّ ٙ ب يه١ًُ اييت تعبِّز عٔ ا عٓد٢ ايدذٟ    -2

 ا ًٌ عٓ  ايكزا٠٤. ايك ر نُ  َّ ٙ ب  رتايؾ ت اييت ػٓ   ٜكص ٙ بهٌ يق١،

 اصتد اّ ايهًُ ت ايٛاضش١ ٚا ع صز٠. -3
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ٓٗ  اصدتد اّ غزٜد  ايهًُد١، أٚ ايهًُد ت ايك ميد١ ايديت مل َتعد  َت اٚيد١، إالَّ إذا          -4 ػ

 اصتٛد  األَز ذيو، سض  طبٝع١ ايبشح.

ٓٗ  اصتعُ ٍ ايهًُ ت أٚ ا صطًش ت اؿ ٜج١ ايظٗٛ -5  ر ست٢ ٜضتكز أَزٖ .ػ

ٖٓ  اصتعُ ٍ ايهًُدد ت األدٓبٝد١، إالَّ إذا ن ْد  َصطًشدد ت عًُٝد١ أٚ ؾٓٝد١ مل        -6 ػ

َٔٔ ٚرا٤ اصتعُ هل .  ٌّ  ٜضتكز األَدز ع٢ً تزمجتٗ ، أٚ ن ٕ ٖٓ ى ٖ ْف عًُ

 ػٓ  اصتعُ ٍ ايهًُ ت ايع ١َٝ. -7

اؿز  ع٢ً اصتعُ ٍ ايرتمج١ ايصشٝش١ يًُصطًَّ سض  َ  ُأقٓز ي ٣ ف َع  -8

أٚ يف فد َع ايًػد ت األخدز٣؛ إذا     -إذا ن ْ  ايزصد ي١ ب يًػد١ ايعزبٝد١   –ايًػ١ ايعزب١ٝ 

 ايزص ي١ بًػ١ أخز٣.  ن ْ

  The Sentence الجملة

 ايت يٞ: (Sentence)ٚ ٜزاع٢ يف اؾ١ًُ 

ٕ   تهت  اؾ١ًُ بأقٌ ع ي َٔ ايهًُ  -1 َٜصٛؽ مج١ً يف بد  ت، إذا اصتط ع ايب سح إٔ 

 نًُ ت ؾ  ٜهتبٗ  يف عغز، ؾ ؾٌُ ايكصري٠ أؾضٌ َٔ اؾٌُ ايط١ًٜٛ.

 اؾٌُ ايؿع١ًٝ )يف ايًػ١ ايعزب١ٝ( أؾضٌ َٔ اؾٌُ االمس١ٝ. -2

ايتك ِٜ ٚايتأخري بن ايؿعٌ ٚايؿ عدٌ، ٚا بتد أ ٚاـدرب ٜهدٕٛ سضد  األُٖٝد١، َدع         -3

 اؾ١ًُ َٚ  صبكٗ  َٔ ُدٌُ.َزاع ٠ ايتط بل بٝدٔ 

 ا بي يًُعًّٛ أؾضٌ َٔ ا بي يًُذٍٗٛ إالَّ يف س ٍ س ٜح ايب سح عٔ ْؿض٘. -4

ٖٓدد  اؾُددٌ االعرتاضدد١ٝ ايطًٜٛدد١ ايدديت تؿصددٌ بددن ايؿعددٌ ٚايؿ عددٌ، أٚ ا بتدد أ        -5 ػ

 ٚاـددددددددددددددددددرب، ٚإذا اصتٛدددددددددددددددددددد  األَددددددددددددددددددز ؾتٛضددددددددددددددددددع بددددددددددددددددددن عددددددددددددددددددزطتن    

 . -     -  ٖهذا :

ٞٓ، أٟ إٔ ترتتد  اؾُدد١ً      إٔ تهٕٛ اؾٌُ َزتبط    -6 بعضٗ  بدبع  يف تضًضدٌ َٓطكد

 ايج ١ْٝ ع٢ً األٚىل، ٚايج يج١ ع٢ً ايج ١ْٝ... ٖٚهذا.

ايبضدددد ط١ يف ايتعددددبري، ٚاإلهدددد س ايٛاضددددَّ َددددٔ أٖددددِ عٛاَددددٌ تٛصددددٌٝ األؾهدددد ر إىل    -7

 َُتًكٝٗ .

  The Paragraph الِفْقرة

فُٛعٗدددد  عدددٔ ائؿكددز٠ فُٛعددد١ َدددٔ اؾُددٌ ا رتابطددد١ يف ا عٓددد٢، ٚتعبِّددز يف    

ٞ  دش١ٝ٥ أص صٝد١ َٔ دش٥ٝد ت ا ٛضدٛع.   ٚسد ٠ َضدتك١ً بدذاتٗ  ال ؼتد ز إىل عٓدٛإ،       ٖٚد
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 ٚ ٜزاع٢ يف ائؿكز٠ ايت يٞ: ٚق  ٜهٕٛ يبعضٗ  عٓٛإ.

َُٔد١َّ. -1 ١ََُُّ، أٚ قصري٠   ه  أالَّ تهٕٛ ائؿكز٠ ط١ًٜٛ 

ٞٓ يًتعبري عٔ ايٓكط١ اييت  -2  تتٓ ٚهل .تزت  ايؿكزات سض  ايتضًضٌ ا ٓطك

إٔ تهدٕٛ ايؿكدز٠ َزتبطد١ بد ييت تضدبكٗ  ٚتًدو ايديت تًٝٗد  ) إٕ ند ٕ بعد ٖ  ٔؾكددز٠            -3

 أخز٣(.

 ايت ٗرز يف االْتك ٍ َٔ ؾكز٠ إىل أخز٣.اؿز  ع٢ً  -4

( يف ب اٜد١  Indentationتب أ نٌ ٔؾكز٠ بضطز د ٜ ، َع تزى مخط َضد ؾ ت )  -5

 ٖذا ايضطز، إال ايؿكز٠ األٚىل بع  ايعٓٛإ.

 ( أٚصع َٔ ا ض ؾ١ اييت بن ايضطٛر.Leadingبن ائؿكزات )تزى َض ؾ١  -6

( إذا ٚؾتد٘ تعدبريا ،   Subheadingق  ٜهٕٛ ئًؿكز٠ ا ضدتك١ً بدذاتٗ  عٓدٛإ ؾزعدٞ )     -7

 ٚق  ٜهٕٛ جملُٛع١ َٔ ائؿكزات ا ضتك١ً يذاتٗ  عٓٛإ ؾزعٞ إذا مل تٛؾ٘ تعبريا .

 Proofreading   مزاجؼة انثحثثالجاً : 

اييت ٜٓبػٞ ايتأند  َدٔ ٚدٛيٖد  ٚتأًَدٗ  ب قد١ أثٓد ٤ ٖدذٙ ا زسًد١          ٚ َٔ اؾٛاْ 

:ًٜٞ  َ 

ص ١َ اُؾٌُ، ٚايعبدد رات َدٔ األخطد ٤ ايٓشٜٛدد١ ٚايًػٜٛد١، ٚال َد ْع َدٔ االصدتع ١ْ          -1

 ببعد  ا تدصصن يف ٖذا اجمل ٍ يتصشَّٝ ايبشح ٚتٓكٝش٘.

ٜضدددتًشّ ابتعددد ي  ٚضدددٛح األؾهددد ر ٚا عددد ْٞ، َٚزاعددد ٠ ايرتابددد، ٚايدددت سِ بٝٓٗددد ، ٖٚدددذا  -2

ايبشددح عددٔ ايػُددٛض ٚاإلعدده ٍ، صددٛا٤ ندد ٕ بضددب  األصدددًٛب، أٚ  بضددب  اصددتعُ ٍ     

 .  ٦ط خرصِ ايه١ًُ، أٚ ع َ ت ايرتقِٝ اصتعُ ال  

نؿ ٠٤ اإلط ر ايع ّ يًبشح ٚعزض٘ يًُٛضدٛع عزض   ٚاضش   صدًُٝ  ، ٚبٝد ٕ اهلدد ف     -3

 ٘ َٚغه ت٘.َٓ٘، ٚايطزٜكد١ اييت دز٣ ايضري يف ض٥ٛٗ   ع ؾ١ َب سج

صدٝ غ١ ايعٓد ٜٚٔ ايز٥ٝضد١، ٚٚضدعٗ  يف أَ نٓٗد  ا ٓ صبدد١؛ إذ ا ؿدزٚض يف ايعٓد ٜٚٔ          -4

 اإله س َدع اصتٝؿ ٤ ا ع٢ٓ ا كصٛي.

ت ٗرز األؾه ر ٚتطٛرٖ  َٔ َبشح إىل آخز، َٚٔ ْكط١ إىل أخز٣، عٝح تكٛي نًدٗ    -5

 فتُع١ إىل ْتٝذ١ ايبشح.

َعٝٓد١، أٚ ْكطد١ َُٗد١؛ ستد٢ ٜبد ٚ ايبشدح       ايب ٤ َدٔ أٍٚ ايضدطز عٓد  تد ٜٚٔ ؾهدز٠       -6
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 أنجز تٓضٝك  .

 ايتأن  َٔ ص ١َ تزقِٝ اإلس الت ا غ ر إيٝٗ  ب ؿ ع١ٝ. -7

 اصتعُ ٍ ع َ ت ايرتقِٝ ٚاإلَ ٤ اصتعُ ال  صشٝش  . -8

إعط ٤ عٓ ١ٜ ن ؾ١ٝ يٓكٌ اآلٜ ت ايكزآ١ْٝ، ٚرمسٗ  رمس   َط بك   يًزصِ ايعجُد ْٞ،   -9

ا صدد سـ اإليهرتْٚٝد١، نُد  ٜٓبػدٞ ايعٓ ٜدد١ بٓكدٌ       ْٚضدٗ  بٛصد ط١ اؿ صدٛب َدٔ    

األس يٜددددح ايٓبٜٛدددد١ ايغدددددزٜؿ١ ٚؽزهٗدددد  بطزٜكدددد١ صددددد١ًُٝ عضدددد  أصددددٍٛ ٖدددددذا       

 ايتدص .

ػٓدد  ايتهددزار ٚاإلعددد ي٠ صددٛا٤ يف ايعبدد رات، أٚ يف األؾهدد ر، ؾدد يتهزار عٝدد  يف ايهت بددد١،   -10

 .ايك ر َٚ ع ٠ إىل ؾك إ اٖتُ ّ 

ٕٖ نٌ َ  سٛت٘ ا -11  يزص ي١ َِٗ، ٚذٚ ع ق١ ٚثٝك١ ب يبشح.ايتأن  َٔ أ

 ايتأن  َٔ ق ١ُ٥ ا زادع، َٚٔ َك بًتٗ     ٜغ ر إيٝ٘ يف ا نت. -12
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  Introduction مقدمة انثحثأواًل: 

، ا ٛضددددٛعبعدددد  إَّدددد ّ ايصددددٝ غ١ ايٓٗ ٥ٝدددد١ يًبشددددح، ٚاالصددددتعزاض ايتدددد ّ  ب سددددح   

ٚاصتٝؿدددد ٤ ايهت بددد١ يف دش٥ٝ تدددد٘ ٚنًٝ تددد٘، تهدددٕٛ صدددٛر٠ ايبشدددح قددد  اتضدددش  َّ َدددد  ،          

ايٓك ك، ٚسصز ا عًَٛ ت اييت ٚانتٌُ بٓ بٙ ايعًُٞ، ٚس٦ٓٝذ ٜهٕٛ َٔ ايضٌٗ ؼ ٜ  

 ُٜزغ  يف ت ٜٚٓٗ  يف ا ك ١َ.

، ٚبٗد  ٜبد أ قدزا٠٤ ايبشدح َٚدٔ      ايكد ر  ؾ  ك ١َ ٖٞ َطًع ايبشدح، ٚأٍٚ َد  ٜٛادد٘    

ٖٕٛ ي ٜدد٘ اؿهددِ ا بد ٥ٞ عددٔ َضدتٛاٙ ايعًُددٞ، ٚاالصدتُزار يف قزا٤تدد٘ أٚ عدد ّ       خ هلد  ٜتهدد

زصد ي١. ؾد  بد  إذٕ إٔ تبد أ قٜٛد١      ذيو، بٓ ٤ عًد٢ َد  تصددٛرٙ َدٔ َضتدد٣ٛ عًُدٞ هلدذٙ اي       

، ٚػدذب  ايك ر َغزق١، َتضًض١ً األؾه ر، ٚاضشد١ األصًٛب َتُ صه١ ا عد ْٞ، تضتٌُٝ 

 اْتب ٖ٘.

 ٚ ٜٓبػٞ إٔ ٜٛضع يف ا ك ١َ َ  ٜأتٞ:

ايب ٤ ب يبض١ًُ، ٚاؿُ  هلل، ٚايجٓ ٤ عًٝ٘ َتبٛع١ ب يص ٠ ٚايضد ّ عًد٢ رصدٍٛ     -1

 اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚصًِ.

 االصتؿت ح ا ٓ ص  يًُٛضٛع. -2

 اإلع ٕ عٔ ا ٛضٛع ٚايتعزٜـ ب٘ يف ض٤ٛ ا غه ت اييت صُتج ر ؾٝ٘. -3

 ص١ً َٛضٛع ايبشح ب  ٛضٛع ايع ّ يًعًِ ايذٟ هزٟ ايبشح يف قٝط٘ . -4

صدد١ً َٛضددٛع ايبشددح ب  ٛضددٛع اـدد   ايددذٟ هددزٟ ايبشددح يف قٝطدد٘. ٚإذا      -5

َ  يف ٖدذٙ ا غده١ً، ؾٝٓبػدٞ ايدزب،     ن ٕ ٖٓ ى ْظزٜ ت أٚ ْت ٥ر عًُٝد١ قد  ُقد ِّ   

 بن ا غه١ً ٖٚذٙ ايٓظزٜ ت أٚ ايٓت ٥ر.

ُٜض ف إىل ا ك ١َ   ٕ ٔ أ ٖ -ٚميه مٛ ٞ:  -يف اي راص ت ايغزع١ٝٚ  ًٜ   َ 
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 اإلع ر٠ إىل ق١ُٝ ايبشح ٚأُٖٝت٘. -أ

بعدددد  اي راصدددد ت ٚاألعُدددد ٍ ايعًُٝدددد١ ايضدددد بك١ ايدددديت أصددددُٗ  يف تطددددٛر ا ٛضددددٛع    -ب

يتتددبن ا ك رْدد١ َددٔ خدد ٍ ذيددو بٝٓٗدد  ٚبددن اإلضدد ؾ١    ٚخصدد ٥  نددٌ يراصدد١؛  

 اؾ ٜ ٠ اييت أض ؾٗ  ايبشح.

 عزح األصب ب اييت أيت إىل االٖتُ ّ بٗذا ا ٛضٛع ب يذات، أٚ ظ ْ  َٔ دٛاْب٘. -ز

عدٔ اآلؾد م ا تعد ي٠ يًبشدح غدري اؾ ْد  ايدذٟ ددز٣ عًٝد٘ ايبشدح            يًكد ر  ايتٜٓٛ٘  -ي

 ٚاي راص١.

ٟ صدددًه٘ ايب سدددح يف َع ؾددد١ َٛضدددٛع ت ايبشدددح )ٚذيدددو يف    ؼ ٜددد  ا دددٓٗر ايدددذ  -ٖ 

ُٜدص  ؾٝٗ  دش٤ْ خ    ٓٗر ايبشح(.  ايزص ٥ٌ اييت ال 

ؼ ٜ  َع ْٞ ا صطًش ت اييت دز٣ اصتعُ هل  خ ٍ ايبشح )ٚذيو يف ايزص ٥ٌ  -ٚ

ُٜؿدزي هلد  ددش٤ خد  ( سُٝٓد  ال ٜدتِ ايتطدزم يًُصدطًش ت ب يغدزح يف           اييت ال 

 َنت ايبشح.

ُ ت األص ص١ٝ  ٛضٛع ت ايبشح. ست٢ اي راص ت ايتطبٝك١ٝ ميهدٔ اإلعد ر٠   ايتكضٝ -س

 ؾٝٗ  إىل تبٜٛ  ايزص ي١. 

 ايتُٗٝ   غه١ً ايبشح. -ح

  Text  انمتهثاىياًً: 

ٜٓكضدددِ َدددنت ايزصددد ي١ إىل ؾصدددٍٛ، ٜٚبددد أ ب  ك َددد١، ٜٚٓتٗدددٞ ب ـ َّددد١، ٚؽتًدددـ  

َٚٓٗذٗ . ٚؾُٝ  ًٜٞ تٛضَّٝ عٓ ٜٚٔ ا نت ٚتٛسٜع قتٜٛ ت٘ ب خت ف ؽص  ايزص ي١ 

يدددبع  منددد ذز ا دددنت ٚتٛسٜعددد٘ إىل ؾصدددٍٛ، )عضددد  أْدددٛاع اجملددد الت ايددديت ػدددز٣ ؾٝٗددد           

 اي راص١(:
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 الدراسات اليت تستخدو امليَج املسخي أو الوصفي أو التجرييب:  -أ

 

 الفصل األول:

 ()المدخل إلى البحث

ا صدددطًش ت  ٜٚغدددتٌُ عًددد٢: َك َددد١ ايبشدددح، َٚغدددهًت٘، ٚأٖ اؾددد٘، ٚأُٖٝتددد٘، ثدددِ        

 ٚاؿ ٚي.

 الفصل الثانً:

 )أدبٌات البحث(

ُٜعددددزض يف اؾددددش٤ األٍٚ اإلطدددد ر ايٓظددددزٟ )ا ؿدددد ِٖٝ        ٜٚتددددأيـ غ يبدددد   َددددٔ دددددشأٜٔ 

ٚايٓظزٜددد ت ذات ايع قددد١...( ٚيف اؾدددش٤ ايجددد ْٞ اي راصددد ت ايضددد بك١، ٚقددد  ٜدددتِ يَدددر   

ايؿصدٌ يف  ٛس إٔ ٜتضدُٔ  اؾشأٜٔ يف ؾصٌ ٚاس  ؼ  عٓٛإ: )أيبٝ ت ايبشدح(. ٚهد  

 ايبشح ايٓ ػ١ عٔ ا زادع١ ايٓ ق ٠ ايعُٝك١ يأليبٝ ت. ٝ تضْٗ ٜت٘ ؾز

 الفصل الثالث:

)منهج البحث 

 وإجراءاته(

ٚأيٚات ايبشدددددح، ٚفتُدددددع ايبشدددددح ٚعٝٓتددددد٘،   ٚ ؾٝددددد٘ ٜدددددتِ عدددددزض َدددددٓٗر ايبشدددددح، 

 ٚاإلدزا٤ات )اـطٛات(، ٚاألص يٝ  اإلسص ١ٝ٥ ا ضتد ١َ.

 الفصل الرابع:

)نتائج البحث 

 ومناقشتها(

ٜتِ ؾٝ٘ عزض ْت ٥ر ايبشح َٚٓ قغتٗ  ٚق  ٜكضدِ قضدُن؛ بٓد ٤ّ عًد٢ نُٝد١ ا د ي٠       

ا عزٚضدد١، ؾٝهددٕٛ اؾددش٤ األٍٚ ؼدد  عٓددٛإ: ْتدد ٥ر ايبشددح، ٚايجدد ْٞ ؼدد  عٓددٛإ:        

 َٓ قغ١ ْت ٥ر ايبشح.

 الفصل الخامس:

 )الخاتمة(

ٚا كرتسدد ت يف ضدد٤ٛ ٚؾٝدد٘ ٜددتِ تكدد ِٜ ًَددد  يٓتدد ٥ر ايبشددح، ٚتكدد ِٜ ايتٛصددٝ ت    

 تًو ايٓت ٥ر.

 

 األسلوب املتبع يف الدراسات اليت تستخدو امليَج الوثائقي أو التارخيي:   -ب

يف ٖددذا ايٓدددٛع َدددٔ اي راصدد ت ايددديت تعتُددد  عًدد٢ ايٛثددد ٥ل ؾكددد،، يددٔ تهدددٕٛ ٖٓددد ى     

 إدزا٤ات َٝ ا١ْٝ؛ ٚعًٝ٘ ميهٔ تٛسٜع قتٜٛ ت ا نت ع٢ً ايٓشٛ ايت يٞ:
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 الفصل األول:
 ()المدخل إلى البحث

ٜغتٌُ ع٢ً: َك ١َ، َغه١ً ايبشح ٚأص٦ًت٘، أٖ اف ايبشدح، أُٖٝد١ ايبشدح،    

 َصطًش ت ايبشح، س ٚي ايبشح.

 الفصل الثانً:
 )أدبٌات البحث(

ُٜعددزض يف اؾددش٤ األٍٚ اإلطدد ر ايٓظددزٟ )ا ؿدد ِٖٝ       ٜتددأيـ غ يبدد   َددٔ دددشأٜٔ، 

ٚايٓظزٜدد ت ذات ايع قدد١ ...( ٚيف اؾددش٤ ايجدد ْٞ اي راصدد ت ايضدد بك١، ٚقدد  ٜددتِ      

 يَر اؾدشأٜٔ يف ؾصٌ ٚاسد  ؼ  عٓٛإ : )أيبٝ ت ايبشح(.  

 الفصل الثالث:
 )نتائج البحث ومناقشتها(

َٚٓ قغدتٗ  ٚقد  ٜكضدِ قضدُن، بٓد ٤ّ عًد٢ نُٝد١ ا د ي٠         َِٜعزض ْتد ٥ر ايبشدح   

ا عزٚضددد١؛ ؾٝهدددٕٛ اؾدددش٤ األٍٚ ؼددد  عٓدددٛإ ْتددد ٥ر ايبشدددح، ٚايجددد ْٞ ؼددد      

 عٓٛإ: َٓ قغ١ ْت ٥ر ايبشح.

 الفصل الرابع:
)الخاتمة( أو )الخالصة 
 والتوصٌات والمقترحات(.

 ايٓت ٥ر.ُٜك ِّّ ًَدص   يٓت ٥ر ايبشح، ٚايتٛصٝ ت ٚا كرتس ت يف ض٤ٛ 

 

  ت الشرعية وحنوٍا:األسلوب املتبع يف الدراسا  -ب

 المقدمة
 –تغتٌُ ع٢ً أ١ُٖٝ ايبشح، ٚأصب ب اختٝ رٙ، ٚأٖ اؾ٘، ٚاي راص ت ايض بك١ 

 ٚخط١ ايبشح، َٚٓٗر ايب سح يف ايبشح. –ٕ ٚد ت إ

 التمهٌد
ٖٚٛ َ خٌ ٚتٛط١٦ يً خٍٛ يف صُِٝ ايبشح، ٖٚٛ يٝط أَزا  السَ  ، ٚإمن  

 ٜذنز إذا أصت عٞ ايبشح ذيو.

 متن الرسالة
 أبواب وفصول

تٛسع قض ٜ  ايبشح َٚض ٥ً٘ إىل أبٛاب، ٜٚهٕٛ ؼ  نٌ ب ب ؾصٌ، ٚؼ  

نٌ ؾصٌ َط ي  ٚق  ٜكضِ ايبشح إىل ؾصٍٛ َٚط ي ، ٚذيو سض  

 طبٝع١ ايبشح، ٚنٌ ٖذٙ ايتٛسٜع ت تهٕٛ َٛضش١ يف خط١ ايبشح.

 الخاتمة
تأتٞ اـ ١َّ يف ْٗ ١ٜ ايزص ي١، ٚتغتٌُ ع٢ً ًَد  يٓت ٥ر ايبشح 

 .-إٕ ٚد ت  –ٚايتٛصٝ ت ٚا كرتس ت 

 الفهارس والكشافات

، ىتًـ بع  اـ ١َّ تذٌٜ ايزص ي١ مبذُٛع١ َٔ ايؿٗ رظ ٚايهغ ؾ ت

 ع يٖ  عض  طبٝع١ ايبشح،  َٚٓٗ  ع٢ً صبٌٝ ا ج ٍ:

ؾٗزظ  –ؾٗزظ اآلث ر  –ؾٗزظ األس يٜح ايغزٜؿ١  –ؾٗزظ اآلٜ ت ايكزآ١ْٝ 

ؾٗزظ  –ؾٗزظ األَ نٔ  –ؾٗزظ ايكب ٥ٌ  –ؾٗزظ األع ّ  –األعع ر 

 ا ص ير ٚا زادع.
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  Documentation تىثيق انثحثثالجًا: 

 : ملحوظات عامة

 ايتٛثٝل جملُٛع١ ايٓك ك ا أخٛذ٠ َٔ َزدع أٚ َزادع ٜهٕٛ قبٌ صزيٖ . -1

َٔدٔ َزددع(، ٜهدٕٛ ايتٛثٝدل يف ا دنت        عٓ  االقتب ظ -2 َٔ ا ص ير ايج ١ْٜٛ )َزدع أنيخدذا  

ُٝجبد  ا صد ر      َٓ  يف ق ٥ُد١ ا زاددع ؾ يًُص ر األصٌ ٚايج ْٟٛ )صٝأتٞ تؿصًٝ٘ السك  (، أ

 ايج ْٟٛ ؾك،.

ه  ع٢ً ايب سح ايزدٛع إىل ا ص ير األص ص١ٝ، ٚعد ّ ايزددٛع إىل ا صد ير ايج ْٜٛد١      -3

 يزدٛع إىل ا ص ر األصٌ. إال عٓ  تعٓذر ا

ُٜٛٓثدددل ا صددد ر )صدددٝأتٞ         -4 عٓددد  ايزددددٛع إىل ا كددد ب ت ايغدصددد١ٝ ٚاإلذاعٝددد١ ٚا ز٥ٝددد١، 

 تؿصًٝ٘(.

َٔدٔ ا صد ير، ٚخصٛصد           -5 ًُد٘ عدٔ غدريٙ   ه  ع٢ً ايب سح إٔ ال ىً، ن َ٘ مبد  ُٜٓك

ٓكددٌ يف ايتدصصدد ت ايغددزع١ٝ، ٜٚزاعددٞ ٖددذا يف طزٜكدد١ ايتٛثٝددل عٝددح ٜتددبن ب اٜدد١ اي     

 ْٚٗ ٜت٘.

ٚيًتٛثٝددل طزٜكتدد ٕ ر٥ٝضددت ٕ َددٔ أعددٗز طددزم ايتٛثٝددل يف ايبشددح ايعًُددٞ، تأخددذ    

 ، ُٖ :بُٗ  اؾ َع ت ايع  ١ٝ ع٢ً يرد١ صٛا٤

 األوىل: التوثيق املختصر املباشرالطريقة 

 ٚؼت٘ ث ث١ أْٛاع:

 ايتٛثٝل ب يًك  أٚ ايعٓٛإ ؾك،. -1

 ايتٛثٝل ب ألرق ّ ؾك،. -2

 ت رٜذ ايٓغز، ٚرقِ ايصؿش١ أٚ أرق ّ ايصؿش ت.ايتٛثٝل ب يًك  َع  -3

ٖدذا َددع ايضددع١ ٚا زْٚدد١ يف ٖدذا األَددز. يهددٔ ا ٗددِ ٖدٛ اّطددزاي طزٜكدد١ ايب سددح؛ ؾدد      

 ٜصَّ ي٘ اـً، بن ٖذٙ ايطزم.

مٛ ْظ ّ ايتٛثٝل ا دتصز ا ب عز ب يًك  َع ت رٜذ ايٓغدز   د سإٚتتذ٘ د َع١ 
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ُٜضتج٢ٓ َٔ ذيو بعد    ايتدصصد ت، ن ي راصد ت اإلصد ١َٝ ٚايًػد١     ٚرقِ ايصؿش١، ٚ

  ايعزب١ٝ.

 ٚاؾ ٍٚ اآلتٞ ٜبن طزٜك١ ايتٛثٝل ب يًك  َع ت رٜذ ايٓغز.

 الطرٌقـة الحالـة
 المثــال 

 )باللغة العربٌة(

المثال )باللغة 

 االنجلٌزٌة(

عندما ٌكون االقتباس 
 :بالنص من مرجع

 
* لم ٌذكر االسم فً 

 البداٌة.

أرق ّ ايصدؿش ت يف   ُٜٛثَٓل ا زدع َع

 ْٗ ١ٜ االقتب ظ.

"ٜهتدد  بددن قٛصددن يكدد  ا  يلددـ ثددِ  

ؾ صدددد١ً ثددددِ صدددد١ٓ ايٓغددددز ثددددِ رقددددِ     

 ايصؿش١ أٚ صؿش ت االقتب ظ"

ٚأضدددددددددددد ف: " هدددددددددددد  

ايتؿزٜل بن اي راصد ت  

ايتذزٜبٝدد١ ٚاي راصدد ت  

ايٛصدددددؿ١ٝ" )صدددددًُٝ ٕ، 

1423ْ  ،28.) 

She stated, “the 
most efficient 
……” (Sidkey, 
1996, p.5) 

*  عندما ٌكون االقتباس 
بالنص من مرجع ذكر 

 فٌه االسم فً البداٌة.

ُٜٖٛثدددل ا زددددع بهت بددد١ يكددد  ا  يدددـ    

ٚايت رٜذ يف ايب ا١ٜ ٚرقِ ايصؿش ت 

 يف ايٓٗ ١ٜ.

ٜكددددددددددددددددددٍٛ يَؿددددددددددددددددددٛ  

(1423ْ :)

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

Elwan (1969) 
found that: “…… 
……….” (p.4) 

كلمة  04*  عند اقتباس 
 أو أكثر.

ٜب أ ايٓ  يف صطز د ٜ  ٜٚدٓك   

َضدددد ؾ ت إىل  5يف احملدددد ذا٠ مبكدددد ار 

 اي اخٌ.

ٚدددددددددددددد  ايشٖزاْدددددددددددددٞ  

 ( َ  ٜأتٞ:  1423ْ)

  "............"  (99  .) 

Miele (1993) 
found the 
following:  
     “……”(p.20).    

ٌكون االقتباس عندما 
بالمعنى، أي ٌكون 

بأسلوب الباحث مع إعادة 
 الصٌاغة.

ُٜغددددد ر إىل ا زددددددع ايدددددذٟ  م    ٚؾٝددددد٘ 

االقتبدددددد ظ َٓدددددد٘ َددددددع اإلعدددددد ر٠ إىل  

صدددؿش١ أٚ صدددؿش ت االقتبددد ظ، إال   

إذا ن ْدددددد  ايؿهدددددددز٠ يف عَُٛٝددددددد ت  

ا زدددددع، ؾدددد  ضددددزٚر٠ يددددذنز رقددددِ    

 ايصؿش١.

،  1423ْ)ايؿددددددددددد تَّ،   

 134.) 

(Berry, 1996) 
 

ذكر اسم المرجع عند 
المقتبس منه فً بداٌة 
النص، أو كجزء من 

 سٌاق النص.

ُٜذنز يكد  ا  يلدـ ثدِ ايتد رٜذ، ثدِ      

 رقِ ايصؿ١ بن قٛصن.

ٚميٝدددٌ إىل ٖدددذا ايدددزأٟ 

، ْ 1422ايػٖبدددددددددددددد ٕ، )

 35.) 

Similarly, Fleming 
(2001) indicated 
that,……….. 

عند ذكر المؤلِّف نفسه 
بحٌث فً الِفقرة نفسها ، 

ال ٌحدث لَْبس بٌنه وبٌن 
 مؤلِّف آخر.

ُٜددددددذنز يكدددددد  ا  يلددددددـ يٕٚ ذنددددددز  

 ايت رٜذ، ثِ رقِ ايصؿ١.

ٚيكددددد  ٚدددددد  اؿزبدددددٞ  

ٕٖ أؾضدددددددددٌ  1423ْ) ( أ

ايطدددددددزم ا ضدددددددتد ١َ  

ن ْددد ...، نُددد  أعددد ر 

...ٖٕ  . اؿزبٞ إىل أ

On the other 
hand, Al-Turk 
(1999) showed 
that, the best 
temperature 
was…… . Also, 
Al-Turk  indicated 
that,…… 
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إذا كان النص الذي ٌتم 
 منه التوثٌق له  مؤلِّفان.

 

ُٜددذنز يكدد  نددٌ َُٓٗدد ، ثددِ بدد قٞ   

 عٓ صز ايتٛثٝل.

)ايغدددددددد عز ٚنٓعدددددددد ٕ، 

1422ْ )                        .  

(Alloway and 
Ayres, 1997) 

إذا كان النص الذي ٌتم 
منه التوثٌق ألكثر من 

 مؤلفٌن.

ُٜدددذنز يكددد  ا  يلدددـ األٍٚ َتبٛعددد    

)تهتد  غدد، َ ٥ددٌ(   ٚآخددزٕٚبهًُد١  

يف س يدد١ ا زادددع ب يًػدد١ ايعزبٝدد١ أٚ     

يف س يددد١ ا زاددددع   .et. alنًُددد١ 

ب يًػدددد١ االلًٝشٜدددد١ )تهتدددد  غدددد،   

.)ٌ٥ َ 

، ٚآخدددددددددددددددددددددددددددددزٕٚ)يراس 

1999.) 

( Raven et. al., 
1998).                   
         

عند االقتباس من أكثر 
مرجع لمؤلِّف واحد من 

 فً أعوام مختلفة.

ُٜذنز يك  ا  يلـ َتبٛعد   بضدٓٛات   

 ايٓغز ا دتًؿ١.

، 1997)قُدددددددددددددددددٛي، 

1998 ،2993.) 

(Alexander, 
1995,1999 & 
2004). 

عند االقتباس من أكثر 
من مرجع لمؤلِّف واحد 

 فً نفس العام.

ُٜعطددددٞ أسدددد  ا ددددزٔدَعن اؿددددزف )أ(  

ٚا زدع ايج ْٞ اؿدزف )ب( ٚا زددع   

 ايج يح اؿزف )ز( ٖٚهذا......  

أ، ب،  1997)سًدددٛاْٞ، 

 ز(.

(Ammar et al., 
1998 a, b & c). 

عند االقتباس من 
مجموعة أعمال ألكثر 

 من مؤلِّف.

ُٜهتدددد  يكدددد  ا  يلددددـ األٍٚ يف نددددٌ  

س يدد١ َتبددٛع ب يتدد رٜذ، ثددِ بؿ صدد١ً   

َٓكٛطدددددد١، ثددددددِ بأمسدددددد ٤ ايبدددددد قن    

َعطٛؾددددددد١  عدددددددزف ايدددددددٛاٚ ب يًػددددددد١ 

، إىل ب إللًٝشٜدد١ ايعزبٝدد١، ٚبدد ْٚٗ    

مخضددددد١ٕ ثدددددِ ٜكددددد ٍ: ٚآخدددددزٕٚ. )ٚال   

َٜصدددَّٓ تدددِزى ٚاٚ ايعطدددـ يف ايعزبٝددد١ 

، عًددد٢ َددد  عددد ع  يإللًٝشٜددد١تكًٝددد ا  

 عٓ  بعضِٗ(.

؛ 1998، )َزعددددددددددددددددددددد 

؛ 1999ٚأردددددددددددددددددددددد ، 

؛ 2993ٚقُددددددددددددددددٛي، 

 (.2994ٚاألر ٟ، 

(Ball, 1989; Morita 
1990; Wadano, 
1971; Singh 1981) 

عند االقتباس من المرجع 
الثانوي )مرجع مأخوذ 

 من مرجع آخر(

ُٜكدد ٍ: ٚقدد  أعدد ر أٚ عددٖزَف أٚ قدد ٍ...     

إ : )ؾ ٕ( ثِ يك  ا  يدـ األصدٌ،   

ُٜهت  )بن قٛصدن( يكد  ٚتد رٜذ     ثِ 

ٚصددددؿش ت ا صدددد ر ايددددذٟ ٚري ؾٝدددد٘    

 ايٓ  َضبٛق   عزف "يف":  

ٜكدددددددٍٛ ايًشٝددددددد إ )يف ا ػ َضدددددددٞ، 

ٖدددد(: "ٚف ييددد١ ايهؿددد ر، َدددٔ    1426

أٌٖ ايهتد ب ٚغريٖدِ أَدز ٚادد ..."،     

  (31.) 

  

عند االقتباس ِمن مرجع 
 بدون تارٌخ

)ٚتعي  ت. ٜهت  َه ٕ )ايت رٜذ(: ي.

 يٕٚ ت رٜذ(.
 n.d. (no date). 
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عند االقتباس من مرجع 
 بدون مؤلف...

ودددٌ ايعُدددٌ قدددٌ ا  يدددـ، ُٚتهُدددٌ  

 بك١ٝ ايتؿ صٌٝ نُ  صبل.

يراصدددد١ ٚاقددددع ايتعًددددِٝ  

ايعددددددد يٞ ا تٛصددددددد، يف 

يٍٚ اـًددددددٝر ايعزبددددددٞ 

ٖدددد(. ايزٜددد ض:  1498)

َهتدد  ايرتبٝدد١ ايعزبددٞ  

 ي ٍٚ اـًٝر.

 

عند االقتباس من أعمال 
 الهٌئات والوزارات...

اصدددددِ اهل٦ٝددددد١ أٚ ا  صضددددد١، )تددددد رٜذ    

 ايٓغز(. عٓٛإ ايعٌُ، بً  ايٓغز.   

د َعددددددددددددددد١ طٝبددددددددددددددد١، 

ٖدددددد(. ايتكزٜدددددز 1427)

ايضددددددددددٟٓٛ ؾ َعدددددددددد١  

طٝبدددد١، يًضدددد١ٓ ا  يٝدددد١  

1426/1427 ،ٙ

ا  ٜٓدد١ ا ٓددٛر٠: د َعدد١  

 طٝب١.

U.S. Department 
Of Education 
(2005). National 
Education 
Technology Plan, 
Washington: U.S. 
Department Of 
Education. 

عند االقتباس من مقابلة 
 إذاعٌة أو تلفازٌة

يك  ا تش خ، ٚامس٘، اصِ ايكٓ ٠ أٚ 

اإلذاعدد١، )ايتدد رٜذ بددن قٛصددن(، ْددٛع 

ايعُدٌ: َك بًدد١، أٚ ْد ٠ٚ، أٚ سددٛار، أٚ   

 تصزَّٜ...إ .

ا ػ َضدددددٞ، أَدددددن بدددددٔ  

أردددددددددددددددد ، ايكٓدددددددددددددددد ٠ 

ايضدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددعٛي١ٜ، 

ٖددددددددددددددددددددددد:  1/1/1426

َك بًددددددددد١ عدصددددددددد١ٝ:  

ضددددٛاب، ْغدددددز أخبددددد ر  

 اؾزمي١.

 

 

 Footnote Documentationية: التوثيق يف احلاشية الطريقة الجاى

 : أنجز َ  ُتٖتبع ٖذٙ ايطزٜك١ يف ايبشٛخ ايغزع١ٝ ٚايًػ١ ايعزب١ٝ ٚمُٖٛ

  ٌُٜؿصددٌ َددنت ايزصدد ي١ عددٔ اؿ عدد١ٝ غددٕ،  تٛضددع يف أصددؿٌ ندد صددؿش١ سٛاعددٝٗ ، ٚ

صدِ( ٜهدٕٛ بٝٓد٘ ٚبدن ُصدً  ايزصد ي١ َضد ؾ١ ٚاسد ٠، ٚبٝٓد٘ ٚبدن           3.5أؾكٞ طٛي٘ )

ُٜؿصٌ بن صطٛر اؿ ع١ٝ مبض ؾ١ ٚاس ٠.  اؿ ع١ٝ َض ؾ١ ٚاس ٠ أٜض  ، ٚ

  ُٜب ٌ صؿش١ ع٢ً س ٠،ٚ  ضتك١ً يه  َّ َُ ْٖٚ   يف 1أ بزقِ )ُتٛضع أرق   ايٓ  ٚأ ايؿهز٠ ْٗ ١ٜ ( 

زؾٛع ُٜك بً٘ ايزقِ ا ُ ثٌ يف اؿ ع١ٝ.بتٓضٝلَ   ، 



 

 

 لرسالةلنواحي الفنية لا القسم الثالث

 الذليل اإلرشادي لكتابة الرسائل العلمية 31

   ُٜٛضع بن قٛصدن ُٜزؾع عٓ٘، ٚ َُش ذٜ   يًضطز ٚال  ٜٛضع ايزقِ ا ٛضٛع يف اؿ ع١ٝ 

نددبرئٜ )عذددِ سددزف اؿ عدد١ٝ(، ٚاألرقدد ّ أسدد ٖ  ؼدد  اآلخددز مبشدد ذا٠ ت َدد١.       

َٜددِ خٌ ايضددطز       ايجدد ْٞ، ؾُدد  بعدد ٙ، دٗدد١      ٚىتدد ر إٔ تهددٕٛ اؿ عدد١ٝ )َعَّكدد١(، أٟ 

 15 -14( ب يٓضب١ يًعزبٞ، )إذا ند ٕ سذدِ اـد، َد  بدن      9.7ايٝض ر مبك ار )

 .يإللًٝشَٟج  (، ٚد١ٗ ايُٝن ب يٓضب١ 

 :ًٜٞ  ُتهت  ا عًَٛ ت ن 

 المثــــــال الحــالة

 .119صٛر٠ ايبكز٠، اآل١ٜ:  القرآن الكرٌم.

 األحادٌث.
األيب، ب ب قتٌ ايٛي  خغ١ٝ إٔ ٜأنٌ ، نت ب 15، حصشَّٝ ايبد رٟ

 .4/87َع٘، 

 كتاب لمؤلِّف واحد ٌذكر ألول مرة.

 ،)ا  ١ٜٓ ا ٓٛر6:٠، كايضري٠ ايٓب١ٜٛ ايصشٝش١ايعُزٟ، أنزّ ضٝ ٤، 

 َهتب١ 

 .195-1/199ّ(، 1994,ٖد1415ايعًّٛ ٚاؿهِ، 

 كتاب له مؤلِّفان.

األيب يف اؿذ س يف قص١ ، ٚخؿ دٞ، قُ ، عب  اؾب ر، عب  اهلل

= 1499 األسٖز١ٜ، ت، )ايك ٖز٠: َهتب١ ايهًٝ .ك ، ي.ايعصز اؾ ًٖٞ

1989  ،)ّ59. 

رت اإلشارة إلى نفس المرجع،  إذا تكرَّ
نهما حاشٌة أو أكثر.  وفصلت ٌب

 .299ايعُزٟ، َزدع ص بل،  

ٌتٌن أو أكثر،  إذا استُشهد بمرجع مرتٌن متتال
 وقد أشٌر إلٌه سابقاً.

 .299ايعُزٟ، َزدع ص بل،  

 .291ا زدع ايض بل،  

 ا زدع ايض بل )ٜؿِٗ َٓٗ  ْؿط ايصؿش١(.

إذا كان للمؤلِّف أكثر من عمل واحد، 
فالبد عند تكرار اإلشارة إلى أيٍّ منهما 

 من ذكر جزٍء من عنوان العمل.

 .121ايظٗ ر، سكٛم اإلْض ٕ، َزدع ص بل،

 .29َزدع ص بل،   ،َه ١ْ ا زأ٠ يف اإلص ّايظٗ ر، 

 إذا كان المصدر مخطوطاً.
، ؾك٘ ع ؾعٞ، ْضذ ع يٟ، "اؿ ٟٚ"ا  ٚريٟ، عًٞ بٔ قُ  بٔ سبٝ ، 

 .29، ْضد١ َصٛر٠، يٛس١ 189ٖد، ايك ٖز٠: يار ايهت  ا صز١ٜ 1323

 إذا كان المصدر محققاً.

، نت ب أيب ايك ضٞ َٔ ايتٗذٜ ايبػٟٛ، اؿضن بٔ َضعٛي، 

 بٔ  ؼكٝل: إبزاِٖٝ

 .39ّ(،   1992-ٖد1412عًٞ صٓ قذٞ )ايك ٖز٠: يار ا ٓ ر، 
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 إذا كان المصدر ُمعجماً لغوٌاً.
َطبع١ يار  )َصز: 4ك ،ايك َٛظ احملٝ،ايؿريٚس آب يٟ، ف  اي ٜٔ، 

 .3/75ّ(، َ ي٠: "لَّ"، 1938ٖد=1357ا إَٔٛ، 

 الدورٌات.

أْٛاعٗ  ٚإعزابٗ : األمس ٤ ا زنب١.. اؿُٝ ٟ، عب ايزرٔ عب اهلل، 

ّ(:  2995ٖد1426، )29ايع ي ، ف١ً اي رع١ٝ، ايض١ٓ ايج ١َٓ، يراص١ م١ٜٛ

     243-279. 

 

  Tables   انجداولرابعًا: 

اؾد ٍٚ ٚصدد١ًٝ إٜضددد ح ب ألرقدد ّ، ٚأسٝ ْدد   ب يٓصددٛ ، تعُددٌ عًدد٢ تٛضددَّٝ أٚ تؿضددري    -1

ٚقٜٛددد١ َٚ عُددد١  ْكطددد١ َدددٔ ْكدددد ك ايبشدددح، أٚ تدددربس ؾهدددز٠ َُٗددد١ هعًدددٗ  َزندددش٠     

 ب ألرق ّ.

ضت٣ٛ ايؿصٌ. -2 ضت٣ٛ ا نت ٚأ ع٢ًَ  ضًض   ع٢ًَ   ٍَ  ٜهٕٛ تزقِٝ اؾ ٚا

ُٜهتد       Table Numberٜهت  رقِ نٌ دد ٍٚ )  -3 ( َدٔ أٍٚ  ايضدطز أعًد٢ اؾد ٍٚ: 

 ( يف ْؿط ايضطز.Table Headingعٓٛإ اؾ ٍٚ )

 ( ؾٛم ايعُٛي ذٟ ايع ق١.Column Headingsُتهت  عٓ ٜٚٔ األعُ ٠ ) -4

ُتهتدد  ايٛسدد ات ايكٝ صدد١ٝ ؼدد  عٓددٛإ ايعُددٛي كتصددز٠ ٚؾددل َدد  اتؿددل عًٝدد٘ أٖددٌ        -5

 االختص  ، ٚتهٕٛ بن قٛصن.

ُٝهتد  عًد٢ صدطزٜٔ أٚ      -6 يف ايعُٛي األٍٚ، إذا ن ٕ ا  خٌ أنرب َٔ عدزض ايعُدٛي، ؾ

ث ثد١، عٝح تهٕٛ ايضدطٛر ايت يٝد١ َهغدٛؾ١ مبكدد ار َضد ؾ١ ٚاسد ٠، ٚتهدٕٛ األرقد ّ         

 ا ا  خٌ أَ ّ ايضطدز األخري.ا زايؾد١ هلذ

 ُتزٖت  األرق ّ يف األعُ ٠: اآلس ي ؼ  اآلس ي، ٚايعغزات ؼ  ايعغزات....  ٖٚهذا. -7

ُٜغدد ر إيٝٗدد  يف َددنت        -8 ُتهتدد  تددذٜٝ ت اؾدد اٍٚ ؼتٗدد  َب عددز٠، ؼدد  ايعُددٛي األٍٚ، ٚ

 ( ُع١ًٜٛ.Asterisksاؾ ٍٚ بع َد ت ل١ُٝ )

َٔ ا نت، ٚقبٌ اؿ ٜح عٓٗد ، أٚ أقدزب َد  تهدٕٛ     ُتٛضع اؾ اٍٚ يف َه ْٗ  ايصشَّٝ  -9

 إيٝ٘ إذا مل تتضع ايصؿش١.
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ُْٖ  ُتٛضدع يف َه ْٗد  ايصدشَّٝ     -10 اؾ اٍٚ ايصػري٠ ال تٛضع يف صؿش ت َضتك١ً، إ

 َٔ ا نت أٚ يف ايصؿش١ ايت ي١ٝ.

اؾدددد اٍٚ ذات األعُدددد ٠ ايهددددجري٠، ايدددديت تتذدددد ٚس عددددزض ايضددددطز، ُتطبددددع بعددددزض        -11

اؾد ٍٚ إىل ايددُٝن يف ا تددٕٛ ايعزبٝد١، ٚإىل ايٝضدد ر يف ا تددٕٛ   ايصدؿش١، ٜٚهدددٕٛ رأظ  

َٖ  تزقِٝ ايصؿش١ ؾٝهٕٛ بٓؿط َه ٕ ايصؿش ت األخز٣.  االلًٝش١ٜ، أ

ٍ، بع  ؾٗزظ احملتٜٛ ت.ب ُتَع  ق ١ُ٥    -12  ؾ ٚا

13-     ٜ هددٕٛ َٛقعٗدد  يف  ؿضددٌ إٔ ٜإذا ن ْدد  اؾدد اٍٚ نددبري٠، ثدد خ صددؿش ت ؾددأنجز 

 ا  سل يف آخز ايزص ي١.

   Figures األشكالمسًا: خا

األعه ٍ ٖٞ ٚص١ًٝ إٜض ح ؿظ١ٝ، ال ؼت ز إىل إعُ ٍ ايؿهز ؾُٝ  ٜزٜ  ايب سح إٔ  -1

 ٜربسٙ َٔ رأٟ أٚ ْتٝذ١ أٚ عزح.

 األعه ٍ ع٢ً ث ث١ أْٛاع: خط١ٝ، صٛر ؾٛتٛغزاؾ١ٝ، صٛر ١ًَْٛ. -2

 Line Drawingsاألشكال اخلطية:   -أ

١ًٖ ايٓتٝذ١   ٍٚ ٔ ٚأ ص١ًٝ تغزحَ   اييت ٜزغ  ايب سح يف اإلع ٕ عٓٗ .ٖٞٚ 

  تغتل ايزصّٛ ايبٝ ١ْٝ ع ي٠ َٔ د اٍٚ أٚ أرق ّ تضبكٗ ، تٛضَّ ايؿهز٠ ْؿضٗ  اييت ٚضع

 ايزصِ إلبزاسٖ .

    ،ٜهٕٛ ايزصِ ايبٝ ْٞ يف صؿش١ َضتك١ً ست٢ ٜتشكل اهل ف َٓ٘ ٖٚٛ ا ك رْد١ ا ٓظدٛر٠

  ٚق  ٚاس .ٖٚذٙ ال تتشكل إالَّ إذا ن ٕ ايزصِ نً٘ أَ ّ ايعن يف

 . ٗٝتزاع٢ اي ق١ ايت ١َ يف ايٓضب١ بن اـطٛك ٚاؿك ٥ل ايزق١ُٝ اييت ٜغري إي 

 .ٞؾل ا ك ظ ا طًٛب ب صتد ّا بزفٝ ت اؿ ص  اآلي  تٛضع ايزصّٛٚ 

 Halftonesالصور الظليلة )الفوتوغرافية(   -ب

.١ًٖ ص١ًٝ تٛضٝش١ٝ طبٝع١ٝ ت ن  ايغزح ايٛاري يف ايٓ  ألٍٚٚ   ٖٚٞٚ 

 أٟ اجملضُ ت: ن  ٓ ظز ايطبٝع١ٝ، صٛر عضٛ ب٘ َزض... ا . ايظ١ًًٝٛر ايص 
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      صددٛر فٗزٜدد١: األْضددذ١، خ ٜدد ، قط عدد ت صدددز١ٜ...ا . ٖٚددذٙ هدد  إٔ ؼدد ي عًٝٗدد

ْضدددب١ ايتهدددبري. ٜٚدددتِ إْدددشاٍ ايصدددٛر٠ عًددد٢ اؿ صددد  ب صدددتد اّ دٗددد س ا  صدددَّ ايضددد٥ٛٞ     

(Scanner.) 

 Colored Photosالصور امللوىة   -ج

ص١ًٝ تٛضٝش١ٝ، ًٜع  ؾٝٗ  ٚيًتب ٜٔ ايًدْٛٞ ؾٝٗد  أثدز يف تٛصدٌٝ َدزاي ايب سدح، ٚيف       ٖٞ ٚ

 نجري َٔ األسٝ ٕ ٜهٕٛ يًٕٛ يالي١ ع١ًُٝ.

 .ٌيف ايصٛر اجملٗز١ٜ ال ب  َٔ إثب ت ْضب١ ايتهبري يف عٓٛإ ايغه 

 ٜٞتِ إْشاٍ ايصٛر٠ بٛص ط١ اؿ ص  اآليٞ، ب صتد اّ ا  صَّ ايض٥ٛ (Scanner.) 

 ؾُٝ  صبل اآلتٞ:ٜٚتبع 

    َٚضدددت٣ٛ  عًددد٢ُتدددزقَِّ مجٝدددع األعددده ٍ ٚايصدددٛر تزقُٝددد   َضًضددد    عًددد٢ َضدددت٣ٛ ا دددنت، أ

 ايؿصٌ.

  ٕ ( َجدٌ اؾد اٍٚ   Figure Caption( ٚعٓٛاْد٘ ) Figure Numberرقدِ ايغدهٌ )   ٜهٛد

 أع٢ً ايغهٌ ٚنذيو عٓٛاْ٘.

  ايغهٌ َأخٛذا  عٔ َص ر َ ، ؾ ب  َٔ إثب ت ذيو أصؿٌ ايغهٌ . ن ٕإذا 

        ،ٕإذا ن ْدد  األعدده ٍ نددبري٠، ؾًٝصددل ايغددهٌ بعددزض ايصددؿش١ رأظ ايغددهٌ إىل  ٜٚهدٛد

 ايُٝن َجٌ اؾ اٍٚ يف ايٓصٛ  ايعزب١ٝ، ٚإىل ايٝض ر يف ايٓصٛ  االلًٝش١ٜ.

        األعه ٍ ايهبري٠ َجٌ اـزا٥، ٚايزصّٛ اييت َّدأل َضد س١ صدؿشتن، ُتٛضدع يف َه ْٗد

 يف ايرتقِٝ ايع ّ.َٔ ايٓ  أثٓ ٤ ايتذًٝ ، ُٚتطٖبل ٚت خٌ 

     َُٞٝعددد  دٝددد  يف بطدددٔ ايػددد ف اـددد رد إذا نددد ٕ اؿذدددِ ندددبريا  ٚا ك صددد ت َتٓٛعددد١، ؾ

، َددع اإلعدد ر٠ إىل ذيددو يف تطبٝكٗدد األَدد َٞ أٚ اـًؿددٞ، ُٚتٛضددع ؾٝدد٘ ٖددذٙ األعدده ٍ بعدد   

 ا نت.
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 Conclusion   )انخالصة( انخاتمةسادسًا: 

َٚٓ قغددت٘، ٖٚددٞ ا ضدد ١ُٖ األصدد١ًٝ  ٖددٞ ايٓتٝذدد١ ا ٓطكٝدد١ يهددٌ َدد  دددز٣ عزضدد٘   

ْٖٗد  تدذٖ  إىل    ٚاإلض ؾد١ ايع١ًُٝ اؾ ٜ ٠ اييت ُتٓض  يًب سح ب  َشار١ أٚ َٓ ؾض١، إ

 أبع  َٔ قض ٜ  ايبشح َٚك َ ت٘ سٝح ُتعنئ ؾٝٗد  األسه ّ ُٚتكٖزر ايٓت ٥ر.

تٝدد  ايددذٟ ٜددرتى االْطبدد ع األخددري؛ يددذا ؼتدد ز إىل عٓ ٜدد١ يف تز    ٚ اـ َّدد١ ٖددٞ اؾددش٤  

ايعبد رات، ودط    اختٝ ر اؾٌُٚ  دٛي٠ يف ايصٝ غ١،ٚ  ٌ     ايكد ر  األؾه ر،ٚ  صد  ٚ ْٖ٘د إىل  َٔد خ هلد  أ

 ْٗ ١ٜ ايبشح بطزٜك١ طبٝعٝد١ َت رد١ يٕٚ تهًهـ.

 ٚ َٔ أدٌ ؼكٝل ا كصٛي ب ـ ١َّ ٜٓبػٞ إٔ ٜٛضع ؾٝٗ  اآلتٞ:

  خالصة البخح: -1

ٕٖ أٖددِ عدد٤ٞ يف ايبشددح ٖددٛ ْت ٥ذدد٘ ايدديت  ٜزصددِ ايب سددح خ صدد١ ايبشددح، ٚيددٝعًِ أ

ُٜكصد  َٓٗد  إٔ تكدٛي إىل            َُكد َِّ ت  ْٖٗد   اْت٢ٗ إيٝٗد ، يدذيو ٜعدزض ٖدذٙ اـ صد١ ٚنأ

 أِٖ ع٤ٞ يف ايبشح ٖٚٛ ْت ٥ذ٘.

ٚ يف صدددبٌٝ ذيدددو ٜٓبػدددٞ ايرتنٝدددش عًددد٢ بعددد  ايٓكددد ك ايز٥ٝضددد١، ٚاألؾهددد ر ذات     

 ايص١ً ايٛثٝك١ بٓت ٥ر ايبشدح ٚؼًًٝٗ .

 تَى إليَا البخح:أٍه اليتائج اليت اى -2

ُٜضِٗ ب٘ يف خ ١َ ايعًدِ بٗدذا اإلْتد ز،     ٜزصِ ايب سح صٛر٠ صزٜعد١    اصتط ع إٔ 

ِّٔ يف ٖدذٙ ايصٛر٠ َٛاطٔ ايهغـ ٚايتذ ٜ  يف ايبشح، ٚآرا٤ٙ ٚٚدٗ ت ْظدزٙ، صدٛا٤    ُٜب ٚ

ِّٔ ايٓتد ٥ر ايديت اْتٗد٢ إيٝٗد  ايبشدح،       ُٜب ب يٓضب١ ؾٖٛز ا ٛضٛع أٚ ب يٓضب١ ؾش٥ٝ ت٘، ٚ

 َٚ ٣ ق٠ٛ ٖذٙ ايٓت ٥ر أٚ ضعؿٗ .

 التوصيات واملقرتحات: -3

ُٜغددرتك إٔ   ٜهتدد  ايب سددح ايتٛصددٝ ت ا تعًكدد١ بددأَٛر ددد ٜز٠ ب الٖتُدد ّ ٚاإلبددزاس، ٚ

تهددٕٛ ذات صدد١ً ٚثٝكدد١ ب يٓتدد ٥ر ايدديت أَهددٔ ايٛصددٍٛ إيٝٗدد ، ٚإٔ تهددٕٛ قدد ي٠ ؼ ٜدد ا        

يقٝك  ، ٚتتذ٢َّ َٗ ر٠ ايب سح يف ايزب، بن َ  ٜتٛصٌ إيٝ٘ َٔ ْت ٥ر ٚبن َ  ٜٛصٞ ب٘ 
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ت عٓٗد  اي راصدد١، ايديت تغدري إيٝٗد  ْتد ٥ر ايبشدح بد ٕٚ         َٔ سًٍٛ يًُغه ت ايديت أصدؿز  

َب يػدددد١ أٚ سغددددٛ أٚ تطٜٛددددٌ. نُدددد  ٜهتدددد  ايب سددددح َكرتسدددد ت ي راصدددد ٕت أٚ َغدددده ٕت      

 َضتكب١ًٝ ظٗزت ي٘ َٔ خ ٍ عج٘.

ٚايبشددح، ٚبددذيو ٜؿتدددَّ ايب سددح أَددد ّ غددريٙ َددٔ ايبدد سجن آؾد قددد   د ٜدد ٠ يً راصدد١  

ِٗد   َٓٗ  يف عٛخ ق ي١َ. ميهٔ االصتؿ ي٠ َغه تٜٚضع َأ َ

 Bibliography    قائمة انمزاجغسابعًا: 

  :َٔ ٌٜتِ ٚضع قٛا٥ِ َضتك١ً يه 

 ا زادع ايعزب١ٝ. .1

 ا زادع األدٓب١ٝ. .2

 َزادع إيهرت١ْٝٚ َٛثك١ أٚ بزفٝ ت. .3

   ٜتِ تزتٝ  ا زادع أظ ٜ   بًك(surname) :  ا  يـ األٍٚ، ؾُج 

 عًٞ سضٔ.تضبل: سضٔ،   سضٔ، عب  ايزرٔ أر .

 .Browning, A.R   تضبل:  .Brown, J.Rٚنذيو:  

  ٜتِ تزتٝ  ا زادع أظ ٜ   ب يعٓٛإ )عٓٛإ ا ك ي١ يف س ي١ غٝ ب ا  يلـ(، ٚذيو

يف س ٍ ا ك الت ايٛاري٠ َٔ ايٛن الت، أٚ ا  صض ت، أٚ ا ع ٖ ، ٚغريٖ  َٔ 

 ا ك الت يف س ي١ غٝ ب ا  يلـ.

 ٓؿط ا  يلـ )أٟ ْؿط االصِ(، ٜٓظز إىل ايت رٜذ ؾٝهت  يف س ٍ ٚدٛي َزدعن ي

 األق ّ ؾ ألس خ.

 ( 2يف س ٍ ٚدٛي َزدعن َ يلؿُٗ  األٍٚ ٚاس ، ٚيهٔ ا زدع ايج ْٞ ب٘ ع ي )

ُٜهت  ا زدع ذٚ ا  يلـ ايٛاس  أٚال ، ًٜٝ٘ ا زدع ذٚ ا  يلؿنين، ست٢ يٛ  َ يلؿنين، 

 األس خ. ن ٕ ا زدع ذٚ ا  يلـ ايٛاس  ٖٛ

تضبل:  ايشٖزاْٞ، عًٞ أر ؛ َٚضع ، عب اهلل (   1424ْايشٖزاْٞ، عًٞ أر  )

 (: 1413ْأر  )
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 .Alleyne, R.L. & Evans, A.Jتضبل:    Alleyne, R.L. (2001)  ٚنذيو:

(1999) 

  ٌُترتى َض ؾ١ ٚاس ٠ خ ٍ ا زدع ايٛاس ، نُ  ُترتى َض ؾ١ ْٚصـ بن ن

االلًٝش١ٜ ؾك،، أَ  ب يٓضب١ يًعزب١ٝ ؾتهٕٛ ا ض ؾ١  َزدع ٚآخز، ب يٓضب١ يًػ١

 ع ي١ٜ .

 .ال ُتزقَِّ ا زادع 

  األصطز ايت ي١ٝ ا تعًك١ ب  زدع  َٖ ُٜهت  اصِ ا  يلـ األٍٚ َٔ ب ا١ٜ ايضطز. أ

ْؿض٘ ؾتب أ ب ي خٍٛ مخط َض ؾ ت، عٝح تهٕٛ األمس ٤ ب رس٠، ٚميهٔ ايعجٛر 

 عًٝٗ  بضٗٛي١ َٔ ايك ١ُ٥. 

  زادع ايعزب١ٝ ُتهت  َٔ اؾ١ٗ ايُٝي، بُٝٓ  ا زادع األدٓب١ٝ ُتهت  َٔ اؾ١ٗ ا

 ايٝضز٣.

  ُٜؿضٌِّ بع  ا تدصصن، الصُٝ  يف اي راص ت ايغزع١ٝ، إٔ تهت  أمس ٤

 ا  يلؿن ب ـ، ايػ َل، ست٢ تصري أنجز ٚضٛس   ٜٚضٌٗ ايعجٛر عًٝٗ  بضٗٛي١.

 رتنن ؾٝ٘، ٚال تضتعٌُ ن١ًُ ُتذنز مجٝع أمس ٤ َ يلؿٞ ا زدع ا غ

(، نُ  د ٤ يف نت ب١ ا زادع يف َنت ايٓ  ب يٓضب١ يًُزادع ايعزب١ٝ، ٚآخزٕٚ)

نُ  د ٤ يف نت ب١ ا زادع يف َنت ايٓ  ب يٓضب١ يًُزادع  (,.et al)أٚ ن١ًُ 

 األدٓب١ٝ.

 ُٜع  يؿظ )أبٛ( أٚ )ابٔ( أٚ )أٍ ايتعزٜـ( ايٛاري٠ يف ب ا١ٜ بع  أمس ٤ ا  يل ؿن ال 

َٜ خٌ يؿظ ) ( َٚ  ع بٗ٘ يف ايًػ١ .alياخ١ً يف تزتٝ  ا زادع ايعزب١ٝ، بُٝٓ  

 االلًٝش١ٜ ضُٔ ايرتتٝ .

  ُٜهت  االصِ األٍٚ ؾ يج ْٞ، ثِ ُتٛضع تٛضع ؾ ص١ً )،( بع  يك  ا  يلـ األٍٚ، ثِ 

ؾ ص١ً َٓكٛط١ َكًٛب١ )؛ ( َتبٛع١ عزف ايعطـ )ايٛاٚ( بن أمس ٤ ا  يلؿن يف 

َٖ  ب يٓضب١ يًُزادع األدٓب١ٝ، ؾتٛضع ؾ ص١ً بع  يك  ا  يلـ ا  زادع ايعزب١ٝ. أ

ُٜهت  اختص ر االصِ األٍٚ ؾ يج ْٞ ؾ يج يح إٕ ٚد ، َتبٛع   بٓكط١  األٍٚ )،(، ثِ 

بن أمس ٤ ا  يلؿن يف  (;)يف نٌ س ي١، ٜٚتبع بٛضع ؾ ص١ً َٓكٛط١ َع ٚي١ 

 ا زادع األدٓب١ٝ. 
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  األٍٚ َٔ عٓٛإ ا ك ي١ نبريا ُٜهت  اؿزفCapital     َٖد يف ا زادع األدٓب١ٝ، أ

نُد  تهتد  أمسد ٤     -َ  ع ا األمسد ٤ -ب قٞ ايهًُ ت ؾُتهت  بأسزف صػري٠ 

 . Aspergillus nigerاألع ّ عزٚف َ ١ً٥ َج ٍ: 

     اؾدد ٍٚ اآلتددٞ ٜتضددُٔ مندد ذز يًطددزم ا ضددتد ١َ يف نت بدد١ ا زادددع يف ق ٥ُدد١

 ا زادع.

 ٕ  ايٓظ ّ  ٚاألَج١ً اؿ ي١ ا زدعَه 

 اي ٚرٜ ت

Periodicals 

 

 ا  يلـ َٓؿزي

يك  ا  يلـ، االصِ األٍٚ ؾ يجد ْٞ )ايضد١ٓ(، عٓدٛإ ا ك يد١، اصدِ اي ٚرٜد١       

 (، اجملً ، )ايع ي بن قٛصن(، ايصؿش ت:غ َلأٚ  َ ٥ٌ)غ، 

(. أثدددز اـًددد٠ٛ يف ا ٗدددز ٚائعدددٖ ٠ "يراصددد١  4049ْايظٗددد ر، راٜٚددد١ أرددد  )

ايعًدّٛ  : فًد١ د َعد١ ا ًدو عبد ايعشٜش    َك ر١ْ يف ايؿك٘ اإلصد َٞ"،  

 .333-333(،   4)41ّ  ،ايرتب١ٜٛ

Al-Turk, I. M. (1994). Nitrification by two species of 
Streptomyces. J. King Abdulaziz University 
Educational Sciences, 8(1), P.P. 31-39.  

 

 

ع ي ا  يلؿن    

 اثٓ ٕ

َتبٛع   عدزف )ٚ(، ُثدِ    -نُ  صبل ذنزٙ -ُٜهت  اصِ ا  يلـ األٍٚ

 ُٜهت  اصِ ا  يلـ ايج ْٞ بٓؿط ايهٝؿ١ٝ:

ايغدددددٗزاْٞ، عددددد َز عبددددد  اهلل صدددددعٝ ؛ ٚايػٓددددد ّ، قدددددزس عبددددد ٙ ٜٛصدددددـ    

(. مندددٛ ا ؿددد ِٖٝ ٚاالػ ٖددد ت ايب٦ٝٝددد١ يددد ٣ طددد ب ا ع ٖددد         4040ْ)

فًد١ د َعد١    ايصش١ٝ ب  ٓطك١ اؾٓٛب١ٝ ب  ًُه١ ايعزب١ٝ ايضدعٛي١ٜ.  

 .33-3(،     4) 7، ّا ًو عب ايعشٜش: ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ

Morita, Y. and Wadano, A. (1971). Studies on 
amylase of Aspergillus oryzae cultured on rice. Part 
IV. Purification and preparation of large single 

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

 

 

 

ع ي ا  يلؿن 

 ث ث١ ؾأنجز

 

 

ٜتِ ٚضع ؾ ص١ً َٓكٛط١ َكًٛب١ )؛ ( بن أمس ٤ ا  يؿن يف ا زادع 

َٖ  ب يٓضب١ ايعزب١ٝ، َعطٛؾ١   األمس ٤ ع٢ً بعضٗ  عزف ايٛاٚ. أ

بن  ( ; ) يًُزادع األدٓب١ٝ ؾٝتِ ٚضع ؾ ص١ً َٓكٛط١ َع ٚي١

( أٚ االختص ر andأمس ٤ ا  يؿن. االصِ األخري تضبك٘ ن١ًُ )

(&.) 
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ُٜهت  "ٚآخزٕٚ"، بع  ذيو يف  3ُٜهتؿٞ بع ي   َ يلؿن نشٕ  أقص٢ ثِ 

 يف ا زادع األدٓب١ٝ.  ,.et. alا زادع ايعزب١ٝ، أٚ

ف ٖ ، َضزات قُ  عب  ايعشٜش؛ ٚايضٝ ، رٝ ٠ أر ؛ 

(. اصتذ ب١ ْب ت ايؿٍٛ إلدٗ ي ا ًٛس١، 4040ْٚ"نريٚٚي"؛ ٚ"رايـ" )

(،     4) 8، ّ د َع١ ا ًو عب  ايعشٜش: ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ ف١ً

34-01. 

Al-Nozha, M.; Al-Mazrou, Y.; Al-Maatouq, M.; 
Arafah, M.; Khalil, M.;Khan, N.; et. al. (2005). 
Obesity in Saudi Arabia. Saudi Med J, 26(5), PP. 
824-829.  

 

 ايهت 

Books 

 

عٓ َ  ٜهٕٛ 

 ا  يـ َٓؿزيا 

يك  ا  يلـ، االصِ األٍٚ ؾ يج ْٞ، )ايض١ٓ(. عٓٛإ ايهت ب، )ايطبع١(. 

 َه ٕ ايٓغز، ايٓ عز:

(، 4، )كطزم ت رٜط ايزٜ ضٝ ت(.  ْ 4049ا ػري٠، عب  اهلل عجُ ٕ )

 ايزٜ ض، د َع١ ا ًو صعٛي.

Gomori, G. (1955). Preparation of buffer use in 
enzyme active studies, In: Methods in enzymology 
vol. I. Eds.(Colwick, S.P. and Kaphlan, N.O.) New 
York Academic Press. Inc. Pub.   

 

عٓ َ  ٜهٕٛ 

ع ي ا  يلؿن 

 اثٓن

َتبٛعد   عدزف )ٚ( ثدِ     -نُ  صبل ذندزٙ  -ٜهت  اصِ ا  يلـ األٍٚ

 ٜهت  اصِ ا  يلـ ايج ْٞ بٓؿط ايهٝؿ١ٝ:

أص صدددددٝ ت (. 1441بزٜغددددد١، دددددد بز ساٜددددد ؛ رددددد ي، عددددد يٍ قُدددددٛي )     

ايعزبٝددد١ يًٓغدددز    (، ايكددد ٖز٠، ايددد ار  1. )كا ٝهزٚبٝٛيٛدٝددد  ايصدددٓ ع١ٝ 

 ٚايتٛسٜع.

Gray, W. D. & Alexopoulos, C.J. (1968), The biology 
of the myxomycetes. New York, Ronald. 

ع ي ا  يلؿن 

 ث ث١ ؾأنجز

ٜؿصدددٌ بدددن ندددٌ َ يدددـ ٚآخدددز ؾصددد١ً َٓكٛطددد١ َكًٛبددد١)؛ ( ٚعدددزف       

ايعطـ )ايٛاٚ( ب يٓضب١ يًعزب١ٝ، أَد  األدٓبٝد١ ؾؿ صد١ً َٓكٛطد١ بد ٕٚ      

 :andسزف ايعطـ، ٚقبٌ ا  يلـ األخري ٜهت  سزف 

ايضزاْٞ، عبد  ايعشٜدش بدٔ قدب ٕ؛ ٚايدرتى، إيرٜدط بدٔ َدٓري؛ ٚاؿضدٝي،          

ا  ٜٓد١ ا ٓدٛر٠،  َهتبد١ يار     (.1. )كايؿطزٜ ت(، 1441قُ  قُ  )

 اإلمي ٕ.

Schwarzenbach, R.P.; Gschwend,P.M. and  
Imboden,D.M. (1993). Environmental organic 
chemistry. New York, John Wiley. 
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 ٌْ ا زدع ؾص

 َٔ نت ب

َ يـ ايؿصٌ، )ايض١ٓ(. عٓٛإ ايؿصدٌ، يف: اصدِ َد يؿٞ ايهتد ب )تهتد       

ايهتدد ب. )رقددِ ايطبعدد١، ٚايصددؿش ت(، َهدد ٕ ايٓغددز،    نُدد  ٖددٞ(، عٓددٛإ  

 ايٓ عز:

(. ايعددددزب يف صددددك١ًٝ، يف: قُددددٛي ايضددددُز٠   4980عبدددد ظ، إسضدددد ٕ، ) 

( 79-74،  )   :َزادع ت عٔ ايعزٚب١ ٚاإلص ّ ٚأٚرٚب )قزر(. 

 ايهٜٛ ، ف١ً ايعزبٞ.

Semprini, L. (1997). In-situ transformation of 
halogenated aliphatic compounds under anaerobic 
conditions. In  C.H. Ward, J.A.Cherry, and M.R. 
Scalf (eds.). Subsurface  Restoration, pp.429-450. 
Chelsea, MI: Ann.  Arbor. Press. 

إذا مل ٜذنز 

اصِ ا  يلـ 

ٚيهٔ ن ٕ 

ٖٓ ى َع إ 

أٚ قزرإ أٚ 

 َرتمج ٕ

ٜهتدد  يكدد  )ا عدد  أٚ احملددزر أٚ ا رتدددِ(، ثددِ االصددِ ايجدد ْٞ يدد٘ ؾ يج يددح،   

 . َه ٕ ايٓغز، يار ايٓغز:( اصِ ايهت ب )ب ـ، ايػ َل()ايض١ٓ

(. 4931عبدددد  ايعشٜددددش، َصددددطؿ٢؛ ٚغدددد ة، عددددؿٝع صدددد مل )تزمجدددد١(، )  

 . ايك ٖز٠، يار ا عزؾ١ يًٓغز.ايؿطزٜ ت

 

ن ٕ إذا 

ايهت ب ب ٕٚ 

 َ يـ

عٓدٛإ ايهتد ب، )ايطبعد١(، )ايضد١ٓ(، ايٓ عددز، ٜهتد  اصدِ ايهتد ب بدد ـ،        

 ايػ َل:

 (. ايك ٖز٠، يار ا عزؾ4931.١)ايؿطزٜ ت 

Merriam-Websters collegiate dictionary (10
th

 ed) 
(1993).  Springfield, MA: Merriam- Webster. 

 Proceedingsٚق ٥ع ا  َّزات 

 أٚ ًَدص ت أٚرام ا  َّز

Abstracts 

رقددِ اجملًدد  أٚ ايعدد ي،  اصددِ ا دد َّز )غدد َل(.ا  يلددـ، )ايضدد١ٓ(. ايعٓددٛإ. 

 َه ٕ ٚت رٜذ اْعك ي ا  َّز، ايصؿش ت:

عُ ر، كت ر ص حل؛ ٚص قٞ، ل٣ٛ قُٛي؛ ٚايكًًٝي، ًْٗد١ قُدٛي،   

ا د َّز   (.  ؼ١ًٝ َٝ ٙ اآلب ر ب صتد اّ ْظ ّ بٝٛيٛدٞ قهِ،1441)

 ايدد ٚيٞ ايضدد بع عددٔ َع ؾدد١ َٝدد ٙ ايغددزب ٚتكٓٝدد ت َع ؾدد١ ا ٝدد ٙ.        

-30. .  ،  1441ؾرباٜدددز  40-43 ايكددد ٖز٠ يف-أنٛاتدددو

33. 
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Sidkey, Nagwa M.; Younis, Nahed A.; Ammar ,M.S. 
& Ouda, Sahar M.(1999). Production Of different 
fungal cellulase(s) on water hyacinth ground  
preparation  (WHGP). Proceedings Of  The Second 
International Conference On Fungi: Hopes & 
Challenges.Cairo, 29

th
 Sept.-1

st
 Oct. 1999.Vol.(1), 

pp.93-105. 

 ايزص ٥ٌ ايع١ًُٝ غري ا ٓغٛر٠

Unpublished Dissertations/ 

Theses 

، رصدد ي١ َ دضددتري أٚ ينتددٛراٙ )غددري   عٓددٛإ ايزصدد ي١ ا  يلددـ، )ايضدد١ٓ(.  

 َٓغٛر٠(. اصِ اؾ َع١. َه ٕ اؾ َع١، ٚاصِ ايه١ًٝ:  

(. ايرتنٝدد  ايضددهي   ٜٓدد١ َهدد١    4983عغدد١، اْتصدد ر قُدد  عٝدد  )   

. د َعد١ ا ًدو صدعٛي، نًٝد١     رص ي١ َ دضدتري )غدري َٓغدٛر٠(   ا هز١َ، 

 ػزاؾٝ . ايزٜ ض.ايعًّٛ االدتُ ع١ٝ، قضِ  اؾ

Ghoneimy, A.E.k. (2005). Bioremediation of 

chemical pollution problem in Damietta branch 

environment- river Nile. Unpublished Ph.D. thesis. 

Al-Azhar University. Cairo. 

 االقتب ظ َٔ َزدع يٝط عزبٝ   

 ٚال إلًٝشٜ  

االلًٝشٜددد١ سضددد  ايكٛاعددد  ايضددد بك١، ٜٚغددد ر يف  ٜهتددد  ا زددددع ب يًػددد١ 

 :قٛصن ا ص ر بن يػ١ ايٓٗ ١ٜ إىل

Monbosho (1993). Japanese System of education. 

Japan: Monbosho (In Japanese). 

 االقتب ظ َٔ َزدع َرتدِ 

 أٚ قكل

َعًَٛدد ت ا  يددـ )نُدد  صددبل( َتبٛعدد   بددد)تزمج١ أٚ ؼكٝددل( َعًَٛدد ت  

ـٔ:     َُُ يل  ا رتدِ نُ  صبل يً

"تدددْٛٞ بٝدددتط"، أٟ. يبًٝدددٛ، ٚ"بدددٍٛ، ددددٞ"، )تزمجددد١ ايغدددٗ بٞ، إبدددزاِٖٝ      

ٖددد(.  ايتعًددِٝ ايؿعدد ٍ ب يتهٓٛيٛدٝدد  يف َزاسددٌ      17ٚ 4017وٝدد٢(، )

 ايتعًِٝ ايع يٞ، ايزٜ ض: َهتب١ ايعبٝه ٕ.

 َٓغٛرات اهل٦ٝ ت ٚا  صض ت

Institution Publications 

اصددددِ ا  صضدددد١ ) االختصدددد ر إٕ ٚددددد ( )ايضدددد١ٓ(. اصددددِ ا ك يدددد١. َهدددد ٕ     

 ا  صض١:

قص  ل ح ب٦ٝٝد١ َصدز١ٜ بتد عِٝ    (.  2992صٓ ٚم ر ١ٜ ايب١٦ٝ )

 . ايك ٖز1.٠، ٚرق١/َٔ ايبٓو اي ٚيٞ

Environmental Protection Agency (EPA) (1986). 
Solving the hazardous waste problem. EPA-RCRA 
Program. Washington, DC. 
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 تك رٜز عج١ٝ ٚتك١ٝٓ

Technical and Research 
Reports 

اصِ ايتكزٜز  )ايض١ٓ(. عٓٛإ اهل١٦ٝ. َه ٕ اهل١٦ٝ اييت أصد رت ا ك يد١.   

 ايٓ عز:

(. األَ ْد١ ايع َد١ ؾ َعد١    1994) ايتكزٜز االقتص يٟ ايعزبدٞ ا ٛسد   

ٞ. -اي ٍٚ ايعزب١ٝ  ُ ع ٚاالدت  ٟ ٞ يإلمن ٤ االقتص ي  ايصٓ ٚم ايعزب

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

 ا دطٛط ت

Manuscripts 

(، َهددد ٕ ا دطدددٛك. رقدددِ  غددد َلا  يلدددـ )ايتددد رٜذ(. عٓدددٛإ ا دطدددٛك ) 

 ايتصٓٝـ:

نٓددش ّ(، 1936-428ْابددٔ صددٝٓ ، أبددٛ عًددٞ اؿضددن بددٔ عبدد  اهلل )      

ّ فُٛعددد١  27. ا هتبددد١ ايطبٝددد١ األَزٜهٝددد١. ٚاعدددٓطٔ، رقدددِ     األطبددد ٤

، 63صددَٛز. َزندددش ايٛثدد ٥ل ٚا دطٛطددد ت يف اؾ َعدد١ األريْٝددد١، رقدددِ    

 )صٛر٠ ب  ٝهزٚؾًِٝ(.

 يٚا٥ز ا ع رف ٚا ع دِ

Encyclopedias and 

Dictionaries 

(. )ايطبعد١ ٚايعد ي(. َهد ٕ ايطبدع،     غ َل) ايعٓٛإاصِ ا  يلـ )ايض١ٓ(، 

 ايٓ عز:

َصددددطؿ٢، إبددددزاِٖٝ؛ ٚايشٜدددد ت، أردددد  سضددددٔ؛ ٚعبدددد  ايكدددد ير،  س َدددد ؛  

ددشإٓ(. َٓغدٛرات    2. )كا عذِ ايٛصٝ،ٚايٓذ ر، قُ  عًٞ )ي.ت.(. 

فُع ايًػ١ ايعزبٝد١ بعٓ ٜد١ يار إسٝد ٤ ايدرتاخ ايعزبدٞ. طٗدزإ: ا هتبد١        

 ايع١ًُٝ.

Sadie, S.(ed.) (1980). The new grove dictionary of 
music and musicians (6

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

MacMillan. 

 بزا٤ات االخرتاع ت

Patents 

 . رقِ بزا٠٤ االخرتاع:ايعٓٛإاصِ ايغد  أٚ األعد   )ايض١ٓ(. 

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

 ايبشٛخ ا كبٛي١ يًٓغز

Papers Accepted for 

Publication 

     ٕ ٛا ١(. عٓد ٕ( )ايضٓد ٚ ا  يلؿدٛد ـ )أ ِ ا  يلد ِ اجملًدد١ ) اصد (.  عبدد ر٠ غد َل ايبشددح. اصد

ٍ يًٓغز(:  )َكبٛ

ٖٝدد ر٠ 2995ق صددِ، عبدد  ايعشٜددش عبدد  اهلل، ٚعددٗ ب، أردد  ) (. ايشٜددٛت ايط

ٚايعٓ صددز ا ع ْٝددد١ يف ث ثددد١ أْدددٛاع َددٔ ْعٓددد ع ا  ٜٓددد١ ا ٓدددٛر٠ ب  ًُهددد١   

. ف١ً د َع١ ا ًو عب  ايعشٜش: ايعًّٛ  ايرتب١ٜٛايعزب١ٝ ايضعٛي١ٜ. 

 (.)َكبٍٛ يًٓغز
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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. 

 أسه ّ احمل نِ

Court Judgment 

(، 3/94تذنز اصِ احمله١ُ اييت أص رت ايكدزار، رقدِ ايكدزار يف صدٓت٘ )    

-ثدِ ايعد ي    -إٕ ٚدد ت -ثِ َه ٕ ْغزٙ ثِ ايض١ٓ ايديت ْغدز ؾٝٗد     

 :-إٕ ٚد 

، ع 1993، فًد١ ْك بد١ احملد َن األريْدٝن    (، 383/91َّٝٝش سكدٛم ) 

1-3 .  ،181. 

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

ايصشـ 

 ٚاجمل ت

Newspapers 

& 

Magazines 

 األخب ر

News 

Items 

 ، )ايت رٜذ(، َه ٕ ايص ٚر، ايع ي. اصِ ايصشٝؿ١

ٖددد، ايضددد١ٓ  1429عددٛاٍ،   17، 8698(، ددد ٠، ع  1422،)دزٜدد ٠ عهدد ظ  

 ايج ثٕٛ.

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

 غري األخب ر

Non-News 

Items 

، َهد ٕ ايصد ٚر،   اصدِ ايصدشٝؿ١  اصِ ايه تد ، )ايتد رٜذ(، عٓدٛإ ا ك يد١،     

 ايع ي:

، قددزّ(، "أصددت ذ اؾ َعدد١   1426أبددٛ صددًُٝ ٕ، عبدد  ايٖٛدد ب إبددزاِٖٝ )   

ٖددد، 1429 عددٛاٍ، 17، 8698، ددد ٠، ع دزٜدد ٠ عهدد ظ عدد ٕٚ ٚعددذٕٛ"،  

 ايج ثٕٛ. ايض١ٓ

Schwartz, J , Obesity affects economic, social 
status. 1522 (17) (1993, July 15) The Washington 
Post, pp. A1, A4. 

 االتص ٍ ايغدصٞ

Personal 

Communications 

اصِ ايغد ، ا عٗ  ايعًُٞ أٚ ا  صضد١ ايديت ٜعُدٌ بٗد ، ايضد١ٓ، عبد ر٠       

 "اتص ٍ عدصٞ":

ِ األسٝد ٤(،    ، د َع١ طٝبد١ ب   ٜٓد١   قُ اؿضٝي،  ر٠ )قضد ، 1426ْا ٓٛد

."ٞ ٍ عدص  "اتص 

يف س ٍ نٕٛ َص ر ا عًَٛ ت ٖٛ األٚع١ٝ اإليهرت١ْٝٚ )اإلْرتْ  أٚ األقزا  ا ز١ْ أٚ ا ضػٛط١(، 
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 تهت  ا زادع نُ  ٜأتٞ:

َكدد الت َددٔ يٚرٜدد ت َطبٛعدد١ أصدد  

َٚتٛاؾز٠ ع٢ً اإلْرتْ ، أٚ َٛددٛي٠  

اإلْرتْدددد  ؾكدددد،، أٚ َكدددد الت   عًدددد٢ 

 إخب ر١ٜ َٛدٛي٠ ع٢ً اإلْرتْ .

Internet articles based on 

a print source or an 

Internet-only journal or 

Internet-only newsletter. 

ٜددددتِ ايتٛثٝددددل نُدددد  ٖددددٛ َتبددددع، ٚيهددددٔ ٜٛضددددع بعدددد  ايتٛثٝددددل عبدددد ر٠:  

 اإليٝهرتْٚٞ:َتبٛع   بعٓٛإ ا ٛقع   (Retrieved) اصرتدع  بت رٜذ

ُٝددددد  )  ًؿددددد ت ايشراعٝددددد١.  2999أرددددد ، عبددددد  اؿ د َ ت يًُ (. بعددددد  االصدددددتد ا

ذ  ٛقع 23/6/2993اصرتدع  بت ٜر  َٔ َ 

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 

   ٌ (  / ) ًَشٛظ١: ال ٜصَّ قطع ايعٓٛإ ي ْتك ٍ إىل صطز د ٜ  إالَّ بعد  اـد، ا  ٥د

 (. . ) أٚ قبٌ ايٓكط١

http://islamonline.net/
http://islamonline.net/
http://www.apa.org/journals/webref.html
http://www.apa.org/journals/webref.html
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  Abbreviations  تختصارااالثامياًً: 

ٜضدتد ّ بعد  ايبد سجن االختصد رات ا ٛدددٛي٠ يف اؾد ٍٚ، ٖٚدٞ يٝضد  عدد ٥ع١،        

ٚال َعُددٛال  بٗدد ، أٚ يددٝط َعُددٛال  ببعضددٗ  عٓدد  عدد ي َددٔ ايبدد سجن؛ يددذا ٜٓبػددٞ يًب سددح   

ٞ ٚؾٝ .يا٥ُدد   تؿضددري َصددطًش ت٘ ٚرَددٛسٙ ايدديت ٜتٛقددع عدد ّ عددٝٛعٗ        بعدد  تًددو  ُدد  ًٜدد

 ايزَٛس:

 Abbreviation Term االختص ر ايه١ًُ

 Chap. Chapter ف. ايؿصٌ

 Ed. Edition ك. ايطبع١

 Rev. ed. Revised edition ّ. ك. ايطبع١ ا ع ي٠

2 2ك. ايطبع١ ايج ١ْٝ
nd

 ed. Second edition 

 Ed. (Eds.) Editor (Editors) ّ. ا  يلـ

 Trans. Translator(s) َ . ا رتدِ

 n. d. No date ت. ي. يٕٚ ت رٜذ ايٓغز

ٕ ايٓغز ه   َٕ  S.L. Sine Loco ّ. ي. يٚ

ايصؿش١ 

 )ايصؿش ت(
  ).   ( p. (pp.) Page (pages) 

 Vol. Volume (as in vol. 4) ع ايع ي

 vols. volumes (as in 4 vol.) َر اجملً 

 No. Number ر ايزقِ

 Pt. Part ز اؾش٤

 Tech. Rep. Technical Report ف. ت. تكزٜز ؾي

 Suppl. Supplement ٌَ ا  سل
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 Appendices   انمهحقات: تاسعاًً

سددل يًبشددح قدد ر اإلَهدد ٕ، ؾددإذا يعدد   َددٔ األؾضددٌ أال ًٜذددأ ايب سددح إىل ٚضددع َ  

َؿٝ ٠ ٚيهٔ إيخ هلد   َعًَٛ تنإٔ ٜهٕٛ ٖٓ ى ع٢ً صبٌٝ ا ج ٍ: )  اؿ د١ إىل ٚضعٗ

يف صددً  ايبشددح َٚٛضٛع تددد٘ ٜضددب  اْكط عدد   يف تضًضددٌ األؾهدد ر ٚتزتٝبٗدد ، ؾٝٓبػددٞ إٔ    

  .(نًُشل يف آخز ايزص ي١ يف َه ٕ خ   بٗ ايب سح ٜضعٗ  

 ٚمم  ميهٔ إٔ ٜٛضع يف ا ًشك ت:

ٚايزص ٥ٌ ايغدص١ٝ اييت هل  ؾ ٥ ٠ يًبشح، ٚاألص١ً٦ اـ ص١ اييت  تاالصتب ْ  -1

 أق ّ ايب سح عًٝٗ  بع  ْت ٥ر عج٘.

 اـزا٥، ٚمن ذز األعه ٍ. -2

 اؾ اٍٚ ا طٛي١. -3

 اإلسص ٤ات اـ ص١. -4

 ايزصّٛ ايبٝ ١ْٝ. -5

 ٚص ٥ٌ اإلٜض ح. -6

 صٛر يبع  صؿش ت كطٛك أٚ أنجز. -7

          َٖٚدد  قبددٌ االقتبدد ظ أ ٜٓبػددٞ تٛثٝددل ا ًشكدد ت ٚذيددو بتدد ٜٚٔ ا صدد ير ا عتُدد ٠، إ

ُٜغ ر إيٝٗ  يف اؿ ع١ٝ.  بع ٙ، ٚ

          بدن قٛصدن ٘ ُتٛضع اإلعد ر٠ عًد٢ ْؿدط ايضدطز ْؿضد تضًض١ً،ٚ  ُٜغ ر يًًُشك ت بأرق َّ 

ٜضتُز بع  ذيو.1)  َجٌ: اْظز ا ًشل رقِ  ٚ.) 

      ُٜهتدد  ؼدد  ايددزقِ عٓدٛإ أٚ عبدد ر٠ ُتشدد ِّي َدد  ٚري يف ُٜٛضدع رقددِ ا ًشددل يف أعد ٙ، ٚ

 ا ًشل.

  سل بع  ق ١ُ٥ ا زادع.أتٞ ا  ت 
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هددد  إٔ تهدددٕٛ ٖٓددد ى طزٜكددد١ َعزؾٝددد١ قددد ي٠ يتٓظدددِٝ ايزصددد ي١ ايعًُٝددد١         

  يتشكل عزٚك َٚع ٜري اؾٛي٠ األن يمي١ٝ. عه   َٚضُْٛ   ٚتٓضٝل عٓ صزٖ 

ٖٝشت ايزص ي١ يف أرن ْٗ  ٚتٓظُٝٗ  تٓ ٢َ سظٗ  َٔ ايتك ٜز يد ٣   ٚنًُ  َّ

ٚتٓظُٝددد   ٚاعٝددد   يًزصددد ي١، ٚعًددد٢ ايب سح/ايب سجددد١ إٔ   ٜتطًددد  تصدددُُٝ    ايكددد ر ، ٖٚدددذا

ٚتزتٝددٕ  يًهت بدد١ ٜضددُٔ بُٗدد  اؾ ذبٝدد١ يبشجدد٘، عدد ٠ٚ عًدد٢     وزصدد  عًدد٢ اتبدد ع أصددًٛبٕ 

 اؾ ١ِّٜ ايع١ًُٝ.

 ل ع٢ً اتب ع ايكٛاع  ايتٓظ١ُٝٝ اآلت١ٝ عٓ  نت ب١ ايزص ي١ ايع١ًُٝ:ٔؿتِّأٚق  

 يب الرسالت:تبو

تٓظِٝ ايزص ي١ َدٔ أٚهلد  إىل آخزٖد ، عٝدح ٜٓبػدٞ      ٖٚٞ ايطزٜك١ ايع١ًُٝ يف 

 إخزاز ايبشح َتُغٝ   َعٗ  يف ٖٝهً٘ ايع ّ. إٔ ٜهٕٛ

ٖٛب ايزص ي١ يف ث ث١ أقض ّ ر٥ٝض١ٝ، ٖٚٞ ع٢ً ايرتتٝ  نُ  ًٜٞ:  ُتب

 .Prelimsأوالً: األوائل 
 .Textثانٌاً: المتن 

 .Back mattersثالثاً: اللواحق 

 تكتة تانهغة انؼزتية :ية انزسائم انتي تثى –أ  

 ايزص ٥ٌ اييت تهت  ب يًػ١ ايعزب١ٝ تهٕٛ ٚؾل ايٓضل اآلتٞ.

 (1منٛذز رقِ ) صفحة العنوان

        ايعزبٝد١ ايضدعٛي١ٜ، ٚسار٠   ُٜهت  يف أعًد٢ ايصدؿش١ َدٔ اؾٗد١ ايُٝٓد٢: ا ًُهد١

ٌْ  ددد سإ، د َعدد١ ايتعًددِٝ ٌ  يف ، ايهًٝدد١، ايكضددِ، ندد ٚيف اؾٗدد١  .صددطز َضددتك

  ٔ اؾ َعدد١. ٜٚعتُدد  يف ايهت بدد١ عًدد٢ ْددٛع       ايصددؿش١: عددع ر  أعًدد٢   ايٝضددز٣ َدد

 .(1 )ب يبٓ، ا ٛضَّ ب يُٓٛذز رقِ  Times New Romanاـ، 

 .ٜهت  يف ٚص، ايصؿش١ عٓٛإ ايزص ي١ 

    ١: رصددد ي١ َك َددد١ الصدددتهُ ٍ  اي ردددد١ ٚايتدصددد ، ٜٚعدددرب عٓٗددد  ب يعبددد ر٠ ايت يٝددد

يتدصد  ايعد ّ   ٜٚدذنز ا  (يرد١ ا  دضتري/ اي نتٛراٙ)اؿصٍٛ ع٢ً  َتطًب ت

 اي قٝل . ٚايتدص 

  ٞ(نُ  ٖٛ َضذٌ رمسٝ   يف اؾ َع١)اصِ ايط ي  / ايط يب١ ٚايزقِ اؾ َع. 
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       ًٜٝدد٘ َضدددُ ٙ   (نت بدد١ ٚيددٝط بدد ألسزف   )اصددِ ا غددزف َضددبٛق   ب ردتدد٘ ايعًُٝدد١

 .إٕ ٚد  –ع١ ٚنذا ا غزف ا ض ع  بٗ ، ثِ اؾ َ ثِ ايه١ًٝ اييت ٜعٌُ ايعًُٞ،

    ،ٖٞٚايعد ّ اؾد َع ُٜدد  ( ٜٛضددَّ 2ٚايُٓددٛذز رقدِ )  ٕ ب يتد رىن اهلذددزٟ ٚا دٝ يٟ.  ٚ

 صؿش١ ايعٓٛإ ب يًػ١ اإللًٝش١ٜ.

 األوائل:

 صؿش١ ايبض١ًُ:   –1

مجٝددع أٚعٝدد١ ا عًَٛدد ت ايدديت تصدد رٖ  اؾ َعدد١ ؽصدد  صددؿش١ ن ًَدد١        

ٚتهدٕٛ َضدتك١ً، أٚ َدع آٜد١ قزآْٝد١ )اصدِ        غد، ندبري ٚممٝدش،   يًبض١ًُ ايديت تهتد    

 .(3منٛذز رقِ ) ايضٛر٠ ٚرقِ اآل١ٜ(، أٚ َع س ٜح عزٜـ )اإلصٓ ي(.

 منددٛذز )، (تكزٜددز ؾٓدد١ ا ٓ قغدد١ ٚتٛقٝعدد ت أعضدد ٥ٗ     ) إددد س٠ ايزصدد ي١  صددؿش١ – 2

 .(4رقِ 

 (.6صؿش١ اإلٖ ا٤ ب يعزبٞ )منٛذز رقِ  – 3

سٝددح  ،(ٖٚددذٙ ايصددؿش١ اختٝ رٜدد١ )، (8منددٛذز رقددِ )صددؿش١ ايغددهز ٚايتكدد ٜز:   – 4

  ٜهٕٛ ايغهز يف آخز ا ك ١َ. ميهٔ إٔ

ٚيف ٖددذٙ ايصددؿش١ ٜعددزض ايب سددح / ايب سجدد١ ايغددهز ٚايتكدد ٜز يألعددد     

اييت أصُٗ  يف تذيٌٝ صعٛب ت ايبشح، ٚقدٖ َ  ايتضدٗٝ ت ا ُهٓد١، ؾهد ٕ      ٚا  صض ت

ٕ ٜهدٕٛ كتصدزا  صد يق      ؾضٌ نبري يف تكدٗ ّ ايبشدح ٚاإل د ّ ظٛاْبد٘. عًد٢ أ      يذيو

 اإلصزاف. بعٝ ا  عٔ

، َددددٛدش كتصددددز يًزصدددد ي١ بدددد يًػتن ايعزبٝدددد١     (10)منددددٛذز رقددددِ  : ددددد ًا  – 5

 ٚاإللًٝش١ٜ.

 َ ددد  ٚسدد ٖ  يف ٚصدد، ايصددؿش١، ٚتبدد أ نت بدد١ ا ًددد  يف    ًُتهتدد  نًُدد١

ٚ   (نًُد١  400 )   أال ٜتذد ٚس د ٜ ، ٚهد  صطز  600 ) يف رصد ي١ ا  دضدتري، 

ٙ  (نًُددددد١ ُٜهتددددد  يف رصددددد ي١ ايددددد نتٛرا يزصددددد ي١ ٚاصدددددِ  عٓدددددٛإ ا . ٚهددددد  إٔ 

 ا ًد . ايب سح/ايب سج١ أع٢ً

  ٞدٛاْ  ايبشح، عٝح ٜػي عٔ قزا٠٤ ا نت. ا ًد ه  إٔ ٜػط 

  ع٢ً ايٓك ك ايت ي١ٝ: ا ًد ٜٚغتٌُ قت٣ٛ 
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 عزض   يقٝك   يًُغه١ً َٛضٛع اي راص١، ٚاهل ف َٔ اي راص١، ٚف هل . -

  ٓٗر ايبشح ٚخطت٘. ٚصؿ   َٛدشا  -

 أِٖ ايٓت ٥ر، َتض١ُٓ أبزس َ  ؾٝٗ  َٔ أ١ُٖٝ أٚ قصٛر. -

 اـ ص١ ٚايتٛصٝ ت. -

ه  إٔ ىًٛ َٔ ا زادع، اؾ اٍٚ، األعه ٍ، ا ع يالت، ٚايصٝؼ ايهُٝٝ ١ٝ٥  -

ايرتنٝب١ٝ، إال إذا خً  ايبشح إىل َع يي١ رٜ ض١ٝ أٚ صٝػ١ نُٝٝ ٥ٝد١  

 تزنٝب١ٝ د ٜ ٠.

َٓعد   يًتهدزار    Acronymsهٛس اصتد اّ االختص رات ٚايهًُ ت األٚا١ًٝ٥  -

ُٜعٖزف ا دتصز أٚ ايه١ًُ األٚا١ًٝ٥ األصًٛبٚػٓب   يزن ن١  ، عزٜط١ إٔ 

 عٓ  ذنز أٟ َُٓٗ  ألٍٚ َز٠.

 .(12، منٛذز رقِ )ؾٗزظ احملتٜٛ ت – 6

 (.14ق ١ُ٥ ب ؾ اٍٚ، منٛذز رقِ ) – 7

 (.16ق ١ُ٥ ب ألعه ٍ، منٛذز رقِ )  – 8

 .(18، منٛذز رقِ )ؾٗزظ ا ص ير ٚا زادع – 9

َجٌ ؾٗزظ اآلٜ ت ايكزآْٝد١، ؾٗدزظ    (عض  نٌ ؽص )ايؿٗ رظ ايع ١َ  – 10

ايٓبٜٛدددد١، ؾٗددددزظ اآلثدددد ر، ؾٗددددزظ األعدددده ٍ ٚايزصددددّٛ ايبٝ ْٝدددد١، ؾٗددددزظ     األس يٜددددح

 ايبً إ... إ .ا ع دِ، ؾٗزظ األع ّ، ؾٗزظ  اؾ اٍٚ، ؾٗزظ

 .Title Pageصؿش١ ايعٓٛإ ب يًػ١ اإللًٝش١ٜ  – 11

ٍ صددؿش١ تهددٕٛ يف أٚ إْٗد  ١ يف آخدز ايزصدد ي١، ٚب يتدد يٞ ؾ ٚتهدٕٛ ٖددذٙ ايصددؿش 

 َط بك١ يف ايتصُِٝ يصؿش١ ايعٓٛإ ب يًػ١ ايعزب١ٝ. ٚتهٕٛ َٔ ايٝض ر.

 ية انزسائم انتي تكتة تانهغة اإلوجهيزية :ثىت -ب 

 تهت  ب يًػ١ اإللًٝش١ٜ تهٕٛ ٚؾل ايٓضل اآلتٞ.ايزص ٥ٌ اييت 
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ٜهتدد  يف أعًدد٢ ايصددؿش١ َددٔ  (2منددٛذز رقددِ ) Title Pageصددؿش١ ايعٓددٛإ:  – 1

، ددد سإد َعدد١  ايضددعٛي١ٜ، ٚسار٠ ايتعًددِٝ ايعدد يٞ،  اؾٗدد١ ايٝضددز٣ ا ًُهدد١ ايعزبٝدد١    

ٚيف اؾ١ٗ اي٢ُٓٝ َٔ أعًد٢ ايصدؿش١ عدع ر     ايه١ًٝ، ايكضِ، نٌ يف صطز َضتكٌ.

بد يبٓ،   Times New Romanاؾ َعد١، ٜٚعتُد  يف ايهت بد١ عًد٢ ْدٛع اـد،       

 .( يًػ١ اإللًٝش2١ٜيًػ١ ايعزب١ٝ، ٚمنٛذز رقِ ) )1 (ا ٛضَّ ب يُٓٛذز رقِ 

عًد٢ إٔ تهدٕٛ غد،     ( In the Name of Allah Page )صدؿش١ ايبضد١ًُ:    - 2

 (3 رقِ منٛذز)نبري ٚممٝش 

 (قدددددددددددزار تٛصددددددددددد١ٝ ؾٓددددددددددد١ ا ٓ قغددددددددددد١ ٚتٛقٝعددددددددددد ت أعضددددددددددد ٥ٗ   )صدددددددددددؿش١  – 3

  Committee decision page and signature ) ِ5منٛذز رق(. 

 (.7منٛذز رقِ )  Dedication pageصؿش١ اإلٖ ا٤  – 4

 ،(9منددٛذز رقددِ  ) Acknowledgment  pageصددؿش١ ايغددهز ٚايتكدد ٜز:   – 5

 إٔ ٜهٕٛ ايغهز يف آخز ا ك ١َ.ٔ ، سٝح ميه(اختٝ ر١ٜ ٖٚذٙ ايصؿش١)

 .(11منٛذز رقِ ) Abstractا ًد :  - 6

  ؾٗزظ احملتٜٛ ت. – 7

 ق ١ُ٥ اؾ اٍٚ. – 8

 ق ١ُ٥ األعه ٍ ٚايزصّٛ ايبٝ ١ْٝ. – 9

 َنت ايبشح. – 10

 ؾٗزظ ا ص ير ٚا زادع. – 11

 ًَشك ت ايبشح. – 12

يف آخز ايزص ي١،  صؿش١ ايعٓٛإ ب يًػ١ ايعزب١ٝ، ٚتهٕٛ ٖذٙ ايصؿش١ - 13

 تهٕٛ يف أٍٚ صؿش١ َٔ ايُٝن. ٚب يت يٞ ؾإْٗ 
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 القواعد التنظيميت للرسالت النماذج التي ُتوضِّح

 وتشنل اآلتي :

 صؿش١ ايعٓٛإ ب يًػ١ ايعزب١ٝ (:1) منٛذز 

 صؿش١ ايعٓٛإ ب يًػ١ اإللًٝش١ٜ (:2)منٛذز  

 صؿش١ ايبض١ًُ (:3)منٛذز  

 ٚتٛقٝع ت أعض ٥ٗ  ب يًػ١ ايعزب١ٝ ايزص ي١ ٠إد سصؿش١  (:4)منٛذز  

 ٚتٛقٝع ت أعض ٥ٗ  ب يًػ١ اإللًٝش١ٜ ايزص ي١ ٠إد سصؿش١  (:5)ذز  منٛ

 ب يًػ١ ايعزب١ٝ اإلٖ ا٤صؿش١  (:6)منٛذز  

 ب يًػ١ اإللًٝش١ٜاإلٖ ا٤ صؿش١  (:7)منٛذز  

 صؿش١ ايغهز ٚايتك ٜز ب يًػ١ ايعزب١ٝ (:8)منٛذز  

 صؿش١ ايغهز ٚايتك ٜز ب يًػ١ اإللًٝش١ٜ (:9)منٛذز  

 د  ايزص ي١ ب يًػ١ ايعزب١ًَٝ (:10)منٛذز  

 د  ايزص ي١ ب يًػ١ اإللًٝش١ًَٜ (:11)منٛذز  

 ق ١ُ٥ احملتٜٛ ت ب يًػ١ ايعزب١ٝ (:12)منٛذز  

 ق ١ُ٥ احملتٜٛ ت ب يًػ١ اإللًٝش١ٜ (:13)منٛذز  

 ق ١ُ٥ اؾ اٍٚ ب يًػ١ ايعزب١ٝ (:14)منٛذز  

 ق ١ُ٥ اؾ اٍٚ ب يًػ١ اإللًٝش١ٜ  (:15)منٛذز  

 ق ١ُ٥ األعه ٍ ب يًػ١ ايعزب١ٝ (:16)منٛذز  

 ق ١ُ٥ األعه ٍ ب يًػ١ اإللًٝش١ٜ  (:17)منٛذز  

 طزٜك١ تٛثٝل ا زادع (:18)منٛذز  

 (: من، ايػ ؾن اـ ردٝن ٚنع  ايزص ي١ ب يًػ١ ايعزب19١ٝمنٛذز  )

 ايػ ؾن اـ ردٝن ٚنع  ايزص ي١ ب يًػ١ اإللًٝش١ٜ(: من، 20منٛذز  )

 يزص ي١ ا  دضتري (CD)(: بٝ ْ ت غ ف 21منٛذز  )

 يزص ي١ اي نتٛراٙ (CD)(: بٝ ْ ت غ ف 22منٛذز  )
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ٕٖ َضدد ٚي١ٝ نت بدد١ ٚتٓظددِٝ ٚتصددشَّٝ ايزصدد ي١ تكددع عًدد٢ ايب سددح/ ايب سجدد١    إ

 عٓ  طب ع١ ايزص ي١ اتب ع اـطٛات ايت ي١ٝ: ،ٚه  عًُٝٗ 

 وسائل الكتابت ونوعيت الورق أواًل:

 Personal computer (PC)  اآليدددٞ  ُتطبدددع ايزصددد ي١ ب صدددتد اّ اؿ صددد    .1

ٖٚدددٛ  Microsoft Word Processor ايهًُددد ت عددد جْددد َر َٚب صدددتد اّ بز

إدددزا٤ أٜدد١ تصددشٝش ت أٚ إيخدد ٍ أٜدد١   ؾٗددٛ ٜتددَّٝ ،٥ٌطب عدد١ ايزصدد ياألنجددز عددٗز٠ 

 تع ٜ ت ب ؿذف أٚ اإلض ؾ١.

 ٛرم، ٜٚهدددددددددٕٛ ٚسٕ ايددددددددد ( A4 ) ظ ُتطبدددددددددع ايزصددددددددد ي١ عًددددددددد٢ ٚرم أبدددددددددٝ  َكددددددددد    .2

 .دزاّ 100 –80

 Times New، ٚتهتدد  عددزٚف اـدد  ُتطبددع ايزصدد ي١ عًدد٢ ٚددد٘ ٚاسدد  ؾكدد،،    .3

Roman  ،ٓٚايؿزعٝدد١،   ايعدد يٟ، ب صددتجٓ ٤ ايعٓدد ٜٚٔ ايز٥ٝضدد١ٝ     (14) َكدد ظ  ببدد

ٝدددح تهدددٕٛ سذدددِ ايبدددٓ، ٚذيدددو عضددد  َضدددتٜٛ تٗ ، ع  سٝدددح ٜزاعددد٢ ايتددد رز يف

ٚاس ، ٚا ب سح ع٢ً َضدت٣ٛ ٚاسد ، ٖٚهدذا، ٚتهتد       عٓ ٜٚٔ ايؿصٍٛ ع٢ً َضت٣ٛ

 .( 12 )ببٓ،  اؿ ع١ٝ بٓؿط خ، ا نت

 Times، َٔ اـ ايع يٟ ( 14 ) َك ظ ١ ببٓ،ٜهت  ا نت يف ايبشٛخ اإللًٝشٜ .4

New Roman ٜزاعد٢ ايتد رز يف    تجٓ ٤ ايعٓد ٜٚٔ ايز٥ٝضد١ٝ ٚايؿزعٝد١ ، سٝدح    ب ص

ايؿصدددٍٛ عًددد٢  تٜٛ تٗ ، عٝدددح تهدددٕٛ عٓددد ٜٚٔ  عضددد  َضددد  سذدددِ ايبدددٓ، ٚذيدددو 

ع٢ً َضت٣ٛ ٚاسد ، ٖٚهدذا، ٚتهتد  اؿ عد١ٝ بدٓؿط خد،        َضت٣ٛ ٚاس ، ٚا ب سح

 .( 12)ا نت ببٓ، 

يز٥ٝض١ٝ ٚايؿزع١ٝ، ٚيف يف مجٝع ايعٓ ٜٚٔ ا Bold (B) ٜضتد ّ ايبٓ، األصٛي .5

 ايب سح / ايب سج١ إبزاسٙ َٔ عب رات ياخٌ ا نت.  ٜزغ نٌ َ 
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ٜغدددػٌ بعضدددٗ  يف ػًٝددد    (صدددِ 3.5)ُٜدددرتى إىل ميدددن ايصدددؿش١ س عددد١ٝ مبكددد ار   .6

ِ  2.5 )ؾُٝدد  بعدد ، ٚس عدد١ٝ مبكدد ار     ايزصدد ي١ إىل ايٝضدد ر، يف ايزصدد ٥ٌ ب يًػدد١     (صدد

 ايعزب١ٝ.

ِ  2.5 )، ٚس ع١ٝ مبكد ار   (صِ 3.5 )ُٜرتى إىل ٜض ر ايصؿش١ س ع١ٝ مبك ار  .7 ( صد

 ع٢ً األقٌ إىل ايُٝن يف ايزص ٥ٌ ب يًػ١ اإللًٝش١ٜ.

 األقددٌ، غددري عًدد٢ (ِصدد 2.5 )ؿًٗ  بعددزض ُتددرتى س عدد١ٝ يف أعًدد٢ ايصددؿش١ ٚيف أصدد .8

 قتض  ؾٝٗ  َض ؾ١ني ايعٓٛإ يف رأظ ٚتذٌٜٝ ايصؿش١.

ُٔ إٔ ُتضددددتد ّ اؿددددزٚف ايعزبٝدددد١ األظ ٜدددد     .9 ُِٔهدددد يرتقددددِٝ   (...ٚ، ٖددددد، ،ي ز، ب، أ،)١ ُٜ

ايتُٗٝ ٜدددد١ يف س يدددد١ ايهت بدددد١ ب يًػدددد١ ايعزبٝدددد١، ٚتضددددتد ّ اؿددددزٚف     ايصددددؿش ت

ٌ... َجد )١ عٓ  ايهت بد١ ب يًػد١ اإللًٝشٜد١    ايتُٗٝ ٜايصؿش ت  اي ت١ٝٓٝ يف تزقِٝ

i - ii - iii ) ُٜٛضدع ايدزقِ    تد اّ األرق ّ َٔ صدؿش١ ا  ايرتقِٝ ب ص ٜٚب أ ك َد١، ٚ

 َٔ األع٢ً ع٢ً إٔ ٜهٕٛ يف ٚصطٗ . ايصؿش١ أٚ ايزَش يف

ُٜع  ضُٔ تضًضٌ ايصؿش ت يف اؿ الت  ، ػؿٌ ت ٜٚٔ األرق ّ رمسُٜ .10  ٚيهٔ 

 ايت ي١ٝ:

  عٓٛإ ايزص ي١.صؿش١ 

 .ٞإذا تٛص، ايصؿش١ عٓٛإ ر٥ٝض 

 . ٜ إذا ب أت ايصؿش١ بب ب أٚ ؾصٌ د 
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 المسافاث في الكتابت ثاىيًا:

 ق التالي:ينستالمسافاث في الكتابت باللغت العربيت، وتكون وفق ال

 األسٛاٍ يف نت ب١ صً   عُّٛيف - بن ايهًُ تٚاس ٠ ع ي١ٜ  ؾ١ تضتعٌُ َض

 ، ٚنذا ب يٓضب١ يًًُد .ٚاؿٛاعٞ  ايبشح

 ت، ٚنذا َ  بٝٓٗ  ٚبن يف ا كتبض بن ايهًُ ت تضتعٌُ َض ؾ١ ٚاس ٠ ع ي١ٜ 

 اؿ ع١ٝ.

 (َٔ ق ١ُ٥ ايتٓضٝل) ٠تهٕٛ ا ض ؾ١ بن ايضطٛر َؿزي. 

 بن ا زدع ُٔي تضتعٌُ َض ؾ١ ٚاس ٠ٚ، ٜهٕٛ َؿزي ا زادع تب ع  ايضطٛر يف  

 ايذٟ قبً٘. ٚا زدع

  ٜٔٚ ٓ(6) ايز٥ٝض١ٝ غ، نبري أصٛي، بٝٓ٘ ٚبن ب ا١ٜ ايٓ  َض ؾ١تهت  ايع 

 . َٔ خ ٍ تٓضٝل ؾكز٠ ْك ك

 ق اآلتي:ينستالمسافاث في الكتابت باللغت اإلنجليزيت، تكون وفق ال

 .ُتضتعٌُ َض ؾ١ ْٚصـ بن ايضطٛر يف نت ب١ ُصً  ايبشح 

 .ُٜهت  ع٢ً َض ؾ١ ٚاس ٠ بن ايضطٛر  ا ًد  

  ايضطٛر، ُٚتبع  عٔ اؿ ع١ٝ بأربعا كتبض ت ُتهت  ع٢ً َض ؾ١ ْٚصـ بن 

 َض ؾ ت.

 ٚآخز. ٢ َض ؾ١ ٚاس ٠ َع تزى َض ؾ١ ْٚصـ بن نٌ َزدعذ عًا زادع ُتٓض 

   ٓصِ.3ٜهت  عٓٛإ ايؿصٌ ببٓ، نبري أصٛي، بٝٓ٘ ٚبن ب ا١ٜ اي 

 تجليد الرسالت ثالجًا:

  ،  ٝٓخٝ ط١ َع يصل ب يػزا٤ ع٢ً ايض خٔ.ٜهٕٛ ػًٝ  ايزص ي١ ػًٝ ا  ؾ 

  ايػ ف َك٣ٛ(Hard cover) . 

  ًٕٛ(األسود)ٚايًٕٛ  يزص ٥ٌ ا  دضتري، (غامقال خضرألا)ٜهٕٛ ايتذًٝ  ب ي 

 يزص ٥ٌ اي نتٛراٙ.
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 ْ ٝبطزٜك١ (1منٛذز  ٛإنُ  ٚري يف صؿش١ ايعٓ) ت ع٢ً ايػ ف، ُتطبع ايب ،

 ايذٖي. ايبصِ ٚب يًٕٛ

  ا ًُه١ ايعزب١ٝ :ٚتغٌُُتطبع ايبٝ ْ ت  ِ ٕ ، د َعد١  ايضعٛي١ٜ، ٚسار٠ ايتعًدٝ ، دد سا

،  (تري / ينتٛراَٙ دض)ثِ اي رد١ ايع١ًُٝ   ي١،ايه١ًٝ ، ايكضِ، ثِ عٓٛإ ايزص

ٚايددزقِ اؾدد َعٞ ٚإعددزاف ثددِ نت بدد١    ٚايتدصدد  ، ٚاصددِ ايب سددح / ايب سجدد١ ، 

 (.19)منٛذز  اصِ ا غزف ، ٚايت رٜذ ب هلذزٟ ٚا ٝ يٟ.

  ٚتغدٌُ ب يرتتٝد  َد  ًٜدٞ      بطزٜكد١ ايبصدِ ٚبد يًٕٛ ايدذٖي     تطبع بٝ ْ ت ايهع

 (.20ٚ  19)ايُٓٛذد ٕ 

 ٙ اي رد١ ايع١ًُٝ )َ دضتري / ينتٛراٙ( ٚايض١ٓ اهلذز١ٜ ٚا ٝ ي١ٜ يف أع. 

 .،عٓٛإ ايزص ي١ يف ايٛص 

 . اصِ ايب سح يف اصؿٌ ايهع 

    صددد ي١ ب يًػددد١ ايعزبٝددد١  ٜهدددٕٛ اػددد ٙ ايهت بددد١ َدددٔ اعًددد٢ إىل اصدددؿٌ يف نعددد  ايز

)مندٛذز  َٚٔ اصؿٌ إىل اع٢ً يف نع  ايزص ي١ ب يًػد١ اإللًٝشٜد١    (،19)منٛذز 

20.) 

 تقديم الرسالت رابعًا:

 ايب سح َض ٍٚ عٔ طب ع١ ايزص ي١ ٚاصتٓض خٗ  ٚػًٝ ٖ . -1

َُْضدع٢ً اي -2 ُٜك ِّّ  قبدٌ َٛعد  ا ٓ قغد١     َّ ٠ ػًٝ ا  ع يٜد   ذَُ ١ ب سح/ايب سج١ إٔ 

ا غددزف  –مبدد ٠ ال تكددٌ عددٔ عددٗز ٚاسدد  إىل نددٌ َددٔ: )ا غددزف عًدد٢ ايزصدد ي١         

 .ا ُتشٔ اـ ردٞ( –ا ُتشٔ اي اخًٞ  –ٕ ٚد  ا غ رى إ

 تزصٌ ايزص ي١ إىل ايًذ١ٓ اي ا١ُ٥ يغ ٕٚ اجملًط ايعًُٞ إلد ستٗ  يًُٓ قغ١. -3

  ُتشٓن.ٜتش ي َٛع  ا ٓ قغ١، بع  ايتكِٜٛ ا ب ٥ٞ َٔ قبٌ ا -4

ٚبع  َٓ قغ١ ايزص ي١ ٚإد ستٗ  ٚإددزا٤ ايتعد ٜ ت ا كرتسد١ َدٔ ؾٓد١ ا ٓ قغد١        -5

ٝد١  ٛرقايٓضدذ  ايُٜكد ِّّ ايب سح/ايب سجد١    -إٕ ٚدد ت   -عًد٢ ايزصد ي١    ٚاؿهِ
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ٞ  فًد ٠   عًد٢   Compact Disks (CD) ا  فد١ قدزا   األٚ يف عدهًٗ  ايٓٗد ٥

 ايٓشٛ ايت يٞ:

 إجراءاث تسليم الرسالت

إىل اؾٗ ت ا ع١ٝٓ نُ   (CD)تضًِٝ ايٓضذ ايٛرق١ٝ ٚايٓضذ اإليهرت١ْٝٚ ٜتِ 

 يف اؾ ٍٚ ايت يٞ:

 المكتبة المركزٌة القسم والكلٌة عمادة الدراسات العلٌا النسخ

 2 4 2 ايٛرق١ٝ

  PDFبصٌغة  5 (CD) اإليهرت١ْٝٚ
 MS Wordبصٌغة  1

4 30 

 

 ا ٓ قغ١ ٚاؿهِ. ٜتِ تضًِٝ ْضد١ ٚرق١ٝ يهٌ عضٛ َٔ أعض ٤ ؾ١ٓ

 

  (CD) علي األقراص المدمجت اإللكترونيتالنسخ محتوى 

 ١ ًَؿ توتٟٛ ايكز  ع٢ً ث ث (PDF) ي١ ن ًَد١ َدٔ   األٍٚ : وٟٛ ايزص 

ب يًػ١ ايعزب١ٝ، ٚايج يح: ًَدص    ف، ٚايج ْٞ: وٟٛ ًَدص   ىل ايػايػ ف إ

 ب يًػ١ ب إللًٝش١ٜ.

    ٜهدٕٛ تٓضدٝل ا ًؿَّد ت  Portable Document File (PDF).     ٚقدز  ٚاسد

 .MS Wordبصٝػ١ 

 .ٜهٕٛ غ ف ايزص ي١ ٖٛ ايصؿش١ األٚىل َٔ نٌ ًَـ 

   ح / ايب سجدددد١نت بدددد١ اصددددِ ايب سدددد -  ٞ   - ايكضددددِ –ايهًٝدددد١  - ايددددزقِ اؾدددد َع

َب عدز٠ عًد٢ صدطَّ     ايت رٜذ ب هلذزٟ ٚا ٝ يٟ - ايزص ي١ عٓٛإ - ايتدص 

ََر   .(22ٚ  21، نُ  يف ايُٓٛذدن )ايكز  ا  
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   ايهت بدد١ عًدد٢ قددزCD وباااللوٌ األسااوديزصدد ي١ ا  دضددتري،  باااللوٌ األخضاار 

 يزص ي١ اي نتٛراٙ.

 .وٌُ ًَـ ايزص ي١ اصِ ايب سح / ايب سج١ 

   ٚاسددد  َددد َر  عددد ي قدددز  (CD)      ٜغدددتٌُ عًددد٢: صدددؿش١ ايعٓدددٛإ بددد يًػتن

اـ ص١  –ايزص ي١  صؿش١ إد س٠ –صؿش١ اإلعزاف  –ٚاإللًٝش١ٜ ايعزب١ٝ 

اصددددِ ايب سددددح / ٜٚطبدددع عًٝدددد٘: )    بدددد يًػتن ايعزبٝدددد١ ٚاإللًٝشٜدددد١.ٚا ًدددد 

ٞ  - ايب سجدد١  عٓددٛإ - ايتدصدد - ايكضددِ –ايهًٝدد١  - ايددزقِ اؾدد َع

 .ٜضًِ يعُ ي٠ اي راص ت ايعًٝ  ايت رٜذ ب هلذزٟ ٚا ٝ يٟ(. - ايزص ي١

        ٌؼًٜٛدٗ  إىل  ايتأن  َٔ ُخًٛ ايزصد ي١ َدٔ األخطد ٤ اإلَ ٥ٝد١ ٚايًػٜٛد١ قبد

 .PDF تٓضٝل

     يف تٓضدٝل صد  ٌ ؿش ت ايزصد ي١ ْتٝذد١ ْكدٌ ا ًدـ     ايتأن  َٔ ع ّ سد ٚخ خًد

 .PDFدٗ س آلخز قبٌ ؼٌٜٛ ايزص ي١ إىل تٓضٝل  َٔ

 –دللاس الكلياة   و –متيح الدرجة العلنية للطالب / الطالبة بعد موافقة دللس القساه  

 دللس عنادة الدراسات العليا، ثه دللس اجلامعة.و

 إخالء الطرف خامسًا:

ٔ عُددد ي٠ ح /ايب سجددد١ اؿصدددٍٛ عًددد٢ مندددٛذز إخددد ٤ ايطدددزف َددد      ايب سددد عًددد٢

َٔ نًٝت٘ ٚايكضِ ا دت ، ٚيدٔ ٜدتِ تضدًِٝ ٚثٝكد١ ايتددزز       ٚاعتُ يٙ  ت ايعًٝ اي راص

 ا ٛدٛي٠ بإخ ٤ ايطزف. كٍٛاؿ إال بع  اصتٝؿ ٤ ن ؾ١
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 نمط الغالفٌن الخارجٌٌن وكعب الرسالة باللغة العربٌة. (19نموذج )
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 نمط الغالفٌن الخارجٌٌن وكعب الرسالة باللغة اإلنجلٌزٌة. (20نموذج )
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 جامعة جازان

 عمادة الدراسات العلٌا

 ...................................................كلٌة: ال

 .................................................. قسم:ال

 .............................................التخصص: 

 ماجستٌر بعنوان: رسالة
 ................................................................................................

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

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

 اسم الطالب / الطالبة
 

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

 الرقم الجامعً
.................................................. 

 اسم المشرف / المشرفٌن
 

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

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

 م2016 –ٌونٌو  .هـ1437رجب 

ملخص 
الرسالة 
باللغة 

 اإلنجلٌزٌة

PDF 

ملخص 
الرسالة 
باللغة 

 العربٌة

PDF 

الرسالة 

 كاملة

PDF 

  (21نموذج )

 لرسالة الماجستٌر. (CD)بٌانات غالف 

الرسالة 

 كاملة

MS Word 
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 جامعة جازان

 عمادة الدراسات العلٌا

 ...................................................كلٌة: ال

 .................................................. قسم:ال

 .............................................التخصص: 

 بعنوان: دكتوراه رسالة
 ................................................................................................

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

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

 اسم الطالب / الطالبة
 

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

 الرقم الجامعً
.................................................. 

 اسم المشرف / المشرفٌن
 

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

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

 م2016 –ٌونٌو . هـ1437رجب 

ملخص 
الرسالة 
باللغة 

 اإلنجلٌزٌة

PDF 

ملخص 
الرسالة 
باللغة 

 العربٌة

PDF 

الرسالة 

 كاملة

PDF 

  (22نموذج )

 لرسالة الدكتوراه. (CD)بٌانات غالف 

الرسالة 

 كاملة

MS Word 
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 جامعة جازاٌ –عنادة الدراسات العليا 

 http://deanships.jazanu.edu.sa/dgs/Pages/Default.aspx رابط الموقع

 dgs@jazanu.edu.sa البرٌد اإللكترونً

 01403 الرمز البرٌدي  4889 برٌد صندوق

 هاتف

 3346266 - 017 مكتب العمٌد

 3347717 - 017 مكتب اإلدارة والقبول

  

 العنوان
عمارة كرسً األمٌر محمد بن ناصر  -مقابل بنك التسلٌف  6مخطط 

 .(3) الدور الثالث  - لقضاٌا المجتمع
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