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ادلقدمة
بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلٌن ،كالصالة كالسالـ على خامت النبيٌن كإماـ ادلرسلٌن ،سيدان و
زلمد كعلى آلو كصحبو
أمجعٌن.
هدؼ إىل مساعدة طالب الدراسات العليا كادلشرفٌن عليهم يف مرحليت اإلجازة العالية
وبعد ،فهذا
الدليل يى ي
ي
(ادلاجستًن) كاإلجازة الدقيقة (الدكتوراه) ابجلامعة االمسرية اإلسالمية ،على إعداد حبوثهم كرسائلهم العلمية يف
مراحلها ادلختلفة ابلشكل العلمي ادلناس  ،كتوحيد الضوابط كادلواصفات كادلنهجية كالتوثيق الالزمة إلصلاز
كفق اللوائح ادلعموؿ هبا ،كاليت تتسق مع القواعد كاألسالي
العمل بو يف اجلامعة ى
البحوث كالرسائل العلمية ،ليتقرر ي
ادلتعارؼ عليها.
كقد اشتمل ىذا الدليل على بياف ادلعايًن العلمية كالفنية عند كتابة البحوث ،كاليت تشمل ادلواصفات الفنٌية
كالتنسيقية ،كالقواعد الشكلية ،كأسلوب الكتابة ،كإجراءات إعداد كتقدًن كتسجيل خطة البحث كالدفاع عنها...
مبٌن يف الدليل.
إخل ما ىو ن ه
اللجنة ادلكلن ً
ً
فة إبعداده من خالؿ اإلفادة من إصدارات األدبيات العلمية
الدليل من قًبىل
كقد أ ًيع ند ىذا
ي
كاإلصدارات األكادديية من بعض اجلامعات العربية ،كاألجنبية( )1مع العلم أبف ىذا الدليل ال ييغين عن الرجوع إىل
الدليل يف االعتبار تعدد طرؽ
أخذ
الكت ادلتخصصة يف مناىج البحث العلمي ،كتوجيو ادلشرؼ العلمي ،حيث ى
ي
مل أشهر تلك ادلناىج
ادلناىج العملية ،كتع ٌدد طرؽ أسالي كتابة البحوث ،كتع ٌدد ادلواصفات الفنية ،حيث مل يُت ٍ
كاألسالي شلا يتفق مع ادلنهجية العلمية يف جامعاتنا كحيفظ يىويػنتىنا العربية كاإلسالمية.

كإ ٍذ نىتقدـ ابلشكر اجلزيل لرائسة اجلامعة على تكليفها لنا ابلعمل على إعداد ىذا الدليل ،فإننا أنمل من رللس
اجلامعة ادلوقنر العمل على اعتماد ىذا الدليل ،كمن طالب الدراسات العليا كادلشرفٌن عليهم يف حبوثهم االلتزاـ دبا
الرسائل العلميةي يف إطا ور
البحوث ك
جدت ،لتىخرج
ي
كرد فيو بعد األخذ ابدللحوظات الواردة عليو كتعديلها إذا ما يك ٍ
ي
و
متعارؼ عليو أكادديياا يف معمم
اجها مطاب نقا دلا ىو
ه
متميًٌ وز كمو نحد يتنسم ابألصالة كادلنهجية العلمية ،كليكوف إخر ي
توجهات اجلامعة.
جامعات العامل ،كمتواف نقا مع ٌ

كيسُّر أعضاء ً
جلنة إعداد ىذا الدليل أف تكوف قد أ ندت مهمتىها ادلنوطةى هبا على الوجو الالئق ،كالذم حيصل بو
ى
ىي

العلمي يف ىذا اجملاؿ ،سائلٌن
ابلرقي كاالزدىار
ًٌ
التطوير يف كتابة البحوث كالرسائل العلمية ،دبا يعود على اجلامعة ًٌ

 1جامعة الىام ،كجامعة ادلدينة العادلية كجامعة السلطاف زين العابدين كجامعة ترصلانوا كجامعة قاصدم مرابح ،كرقلة

ب

توفيقي
استطعت كما
اإلصالح ما
يد إال
ادلوىل عز ن
كجل أف يكوف لبًنةن يف بناء صرح ىذه ادلؤسسة الرائدة( .إف أر ي
ي
ى
ى
جلنة إعداد الدليل
كلت كإليو أيني ي ).
إال ابهلل عليو تو ي

ج

ادللخص
و
ككصف موج وز دلنهجية الدراسة ،كالنتائج
ادللخص حيتوم على مشكلة ،كأىداؼ كأسلوب الدراسة،
كالتوصيات ،كال حيتوم على أية مراجع أك أشكاؿ أك جداكؿ كال يتجاكز  000كلمة (تباعد األسطر
يكوف سطر كاحد)

د

Abstract

ىنا يكت ملخص البحث ابللغة االصلليزية

ق

الشكر والتقدير
يف ىذه الصفحة يقدـ الطال

الشكر كالتقدير للمشرؼ أك اللجنة ادلشرفة على البحث ،ككل من

قدـ لو دعم مادم أك معنوم من أفراد كمؤسسات من أجل اسباـ البحث.

ك

اإلىداء
يكت

ىنا اإلىداء يكت

ىنا اإلىداء يكت

ىنا اإلىداء يكت

ىنا اإلىداء يكت

ىنا اإلىداء يكت

ىنا

اإلىداء يكت ىنا اإلىداء يكت ىنا اإلىداء يكت ىنا اإلىداء يكت ىنا اإلىداء يكت ىنا اإلىداء يكت
ىنا اإلىداء يكت ىنا اإلىداء يكت ىنا اإلىداء يكت ىنا اإلىداء يكت ىنا اإلىداء

ز

إقرار
أقر أبف ىذا البحث من عملي كجهدم إال ما كاف من ادلراجع اليت أشرت إليها كأقر أبف ىذا البحث بكاملو مل
يقدـ من قبل للحصوؿ على أم درجة علمية من اجلامعة األمسرية اإلسالمية أك أم جامعة أك مؤسسة تعليمية
أخرل.
اسم الطال :
التوقيع:
التاريخ:

ح

أثناء جتليد الرسالة أو األطروحة يوضع بدال من ىذه الصفحة نسخة معتمدة من قرار جلنة
ادلناقشة مطبوعة على ورق رمسي
قرار جلنة مناقشة رسالة اإلجازة العالية "ادلاجستري"
عًالً بقزار انسٍذ /رئٍس انجايعت األسًزٌت رقى ( )......نسُت 201و انصادر فً 201 / /و
انقاضً بتشكٍم نجُت نًُاقشت رسانت عهًٍت نهحصىل عهى درجت اإلجاسة انعانٍت "انًاجستٍز" فً
تخصص ،....................... /وانًقذيت يٍ طانب انذراساث انعهٍا ......................... ،بقسى/
 ..........بكهٍت  ،............ /وعُىاَها....................................................................... :
وتتكىٌ نجُت انًُاقشت يٍ األساتذة:
–1

جايعت

ويقزرا ً
يشزفا ً
ً

–2

جايعت

عضىا ً
ً

–3

جايعت

عضىا ً

عقذث انهجُت جهست عهٍُت عهى تًاو انساعت  ...............يٍ ٌىو  .........انًىافق201 / / :و
بـ( ).............................نًُاقشت انزسانت وتقىٌى يستىاها انعهًً وانًُهج انذي اتبعه انباحث
وانًصادر انتً استخذيها فً دراسته ،وقزرث يا ٌهً:
 -1إجاستها بذوٌ يالحظـــــاث  بتقذٌز ............... :وبُسبت)%.............( :
 -2إجاستــهـا بًــــالحظاث  بتقذٌز ............... :وبُسبت )%.............( :وًٌُح انطانب
فزصت نهتعذٌم واألخذ بانًالحظاث خالل .................. /يٍ تارٌخ انًُاقشت .
 -3عــــــــــذو إجــــــاستـــهــا 
تىقٍعاث أعضاء نجُت انًُاقشت
انتىقٍع ..................................... /
انتىقٍع ..................................... /
انتىقٍع ..................................... /

-1
-2
-3

تىقٍعاث أعضاء انهجُت بعذ انتعذٌم واألخذ بانًالحظاث:
-1
-2
-3

/

201 /و

انتىقٍع ...................................... /
انتىقٍع ...................................... /
انتىقٍع ....................................... /
ٌعتًذ
.............................

عًٍذ كهٍت .......................

أ .د................................ .
رئٍس انجايعت

ط
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ف

ادلراحل اليت ميّر هبا مشروع الرسالة (األطروحة) يف درجة ادلاجستري والدكتوراه
ادلرحلة األكىل :ادلوافقة على ادلقرتح.
ادلرحلة الثانية :مناقشة خطة البحث.
ادلرحلة الثالثة :الدفاع عن خطٌة البحث.
ادلرحلة الرابعة :التقييم السرم جباىزية الرسالة (األطركحة) للمناقشة.
ادلرحلة اخلامسة :مرحلة ادلناقشة.
ادلرحلة السادسة :مرحلة منح الدرجة العلمية.
كفيما يلي توضيح ل ٌكل مرحلة كفق ادلعموؿ بو يف اجلامعة.

ادلرحلة األوىل :ادلوافقة على ادلقرتح البحثي.
كسبر ابخلطوات اآلتية:
اخلطوة األكىل( :عند طل التقدًن للقسم العلمي)
جي أف يتضمن ادلقرتح البحثي عند تقدديو للقسم العلمي األمور اآلتية:
 .1عنواف ادلقرتح.
 .2رلاؿ البحث.
 .3فكرة عامة عن ادلوضوع.
مالحمة :يراعى عند اختيار موضوع البحث أف جيمع بٌن النواحي العلمية كالعملية كيفضل اختيار
ادلوضوعات اليت تتطل مقارنة أك دراسة ربليلية للواقع ،أك تتطل إجراء دراسات ذبريبية أك تطبيقية.
اخلطوة الثانية :موافقة القسم العلمي.
يقوـ القسم ابلنمر يف ادلقرتح ادلقدـ كالتككد من صالحيتو للدراسة كمناسبتو لنرانمج الدراسة.
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ادلرحلة الثانية :مناقشة خطّة البحث (الرسالة أو األطروحة)
اخلطوة األكىل :يتوج على الطال تقدًن خطة البحث كفق اخلطوات اآلتية:
 )1جي أف تتضمن خطة البحث العناصر التالية:
عنوان البحث:
"ذب صياغة عنواف البحث صياغة جيدة توضح ىدؼ الدراسة كرلاذلا التطبيقي كيفضل
أال تتجاكز كلماتو مخس عشرة كلمة ،فإف احتاج الباحث إىل مزيد من الكلمات أك
العبارات الدالة داللة حقيقية عن البحث فال مانع من إسباـ العنواف بعنواف تفسًنم (فرعي
أصغر منو  ...كقد يكوف العنواف أحد فرضيات البحث األساسية أك مطابقا ألبرز نتيجة
متوقعة للبحث ،كمهما يكن من أمر فإف العنواف ينبغي أف يعنر بدقة كاختصار شديد عن
1
البحث يف طبيعتو كموضوعو كأبعاده كردبا اقتضى األمر أف يكوف فيو إحياء بنتائجو"
يراعى يف العنوان األمور اآلتية:
.1

أف يعنر تعبًنا دقيقا كمفصحا عن موضوع الدراسة.

.2

أف يكوف زلددا ربديدا دقيقا يتبٌن منو حدكد ادلوضوع كأبعاده.

.3

أف يكوف سلتصرا كموحيا ابألفكار الرئيسة بصورة ذكية.

.4

أال تستعمل فيو عبارات خطابية أك إنشائية.

.5

أف يصاغ يف صورة مجلة تقريرية كليس يف صيغة مجلة استفهامية

.6

العنواف الفرعي كجوده مرىوف بتوضيح مقصد الباحث كمضموف البحث

.7

أف ال يكوف عنواان لفصل أك مطل أك مبحث

.8

العنواف جي أف يكوف خاليا من األفعاؿ.

2

تنبيو :إف تغيًن العنواف الرئيس للبحث  -إذا كانت التعديالت بو جوىرية تؤثر على العنواف األصلي -

ادلشرؼ ،مبينان فيو األسباب العلمية
خيضع دلوافقة جلنة الدراسات العليا ابلكلية بناء على موافقة األستاذ
ن

اليت استدعتو للتعديل كأمهيتها للرسالة أك األطركحة ،كال يؤثر التعديل يف حساب مدة احلد األعلى لنيل
الدرجة ادلنصوص عليها يف اللوائح الداخلية.

 1الدليل ادلنهجي إلعداد البحوث العلمية (ادلذكرة ،األطركحة ،التقرير ،ادلقاؿ) ،إبراىيم خبيت ،ط، 4جامعة قاصدم مرابح ،كرقلة ،اجلزائر 2015،
2

نفس ادلرجع السابق

2

ادلقدمة:
يتم عرض فكرة الدراسة (بياف موضوعها كخلفيتها) كيتبػع يف ىػذا العػرض االنتقػاؿ مػن العػاـ إىل اخلػاص،
علػػى أف تكػػوف بدايػػة الكػػالـ مػػن أقػػرب نقطػػة موصػػلة إىل ادلوضػػوع ،كتكػػوف ،ايتػػو ذكػػر عن ػواف الدراسػػة،
كيستح أف يذكر بعده أسباب اختيار ىذا ادلوضوع.
كيراعى يف ىذا التمهيد األمور اآلتية (حس بعض التخصصات):
 أف يكوف سلتصرا كشلهدا دلوضوع البحث كمناسبة لو. أف يبٌن أسباب اختيار ادلوضوع.أف يشرح السياؽ العاـ للمشكلة من خالؿ ربطها ابدلعرفة ادلتوافرة يف رلاذلا. أف يشًن إىل نتائج الدراسات العلمية ذات الصلة ابلقضية ادلبحوثة ،سواء بطريقة مباشرة أـ غًنمباشرة ،إف كجدت.
مشكلة الدراسة:
يػتم عػرض ادلشػكلة الػيت سػتعاجلها الدراسػة بكػل كضػػوح مػع مراعػاة الدقػة كاإلجيػاز ،كديكػن تلخػيص ذلػػك
يف األمور اآلتية:
 -أف تتناس

مشكلة الدراسة ادلطركحة يف البحث مع ادلدة ادلخصصة للنرانمج الذم يدرس فيو

الباحث حبيث يستطيع الباحث أف يستكمل حبثو يف ادلدة ادلخصصة ذلا.
 أف تكوف مشكلة الدراسة مركزة يف نقطة زلددة؛ حبيث يتمكن الباحث من حبثها كفقا دلتغًناُتا(عناصرىا ،كعواملها) كقضاايىا احملددة.
 أف تتسم ابإلضافة العلمية؛ حبيث تتطرؽ جلوان جديدة مل يتم تناكذلا من قبل. أف تكوف مشكلة الدراسة قابلة للبحث حبيث يراعى توافر ادلصادر كادلراجع كال يعرتضها موانع ربوؿدكف دراستها.
 -أف يتجن اخللط بٌن أسئلة البحث كمشكلة الدراسة.
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أسئلة الدراسة:
يتم صياغة أسئلة الدراسة كفق ما يلي:
السػ ػؤاؿ الػ ػرئيس للدراس ػػة( :ص ػػياغة عنػ ػواف الدراس ػػة يف سػ ػؤاؿ) ر حت هب ػػذه العب ػػارة ( كين ػػدرج رب ػػت ى ػػذا
السؤاؿ األسئلة الفرعية اآلتية
األســئلة الفرعيــة :يفضػػل صػػياغة عنػواف كػػل فصػػل يف سػؤاؿ فػػككثر ( مػػع مراعػػاة أف تكػػوف األسػػئلة معػػنرة
ابلفعل عن مشكلة الدراسة)
كيراعى يف أسئلة الدراسة (أسئلة البحث) األمور اآلتية:
 أف تكوف صياغتها دقيقة كمفهومة كزلددة ككاضحة كمرتبة؛ حبيث ديكن التوصل إىل نتائج ذلا. أف تكوف شاملة كمعنرة عن العالقة بٌن كل متغًنات (عناصر) البحث كقابلة لإلجابة. أف تصاغ يف عبارات لغوية سليمة كعلمية كتعكس عمق كأصالة مشكلة البحث. أف ترتبط دبشكلة البحث ،كتنبثق منها. أف تكوف من نوع األسئلة اليت ال ديكن اإلجابة عنها إال بعد تنفيذ إجراءات معينة للدراسة.أىداف الدراسة:
يػػتم صػػياغة أىػػداؼ الدراسػػة بطريقػػة كاضػػحة ،كمعػػنرة ،كزلػػددة ،كدقيقػػة كقابلػػة للتحقيػػق كالقيػػاس كفػػق مػػا
يلي:
اذلػػدؼ ال ػرئيس للدراس ػػة( :ص ػػياغة عن ػواف الدراس ػػة يف ىػػدؼ كذل ػػك أبف يتص ػػدر العن ػواف كلم ػػة "بي ػػاف أك
توضيح") على أف يندرج ربت ىذا اذلدؼ األىداؼ الفرعية اآلتية:
األى ػػداؼ الفرعي ػػة :ي ػػتم ص ػػياغة عنػ ػواف ك ػػل فص ػػل يف ى ػػدؼ؛ كذل ػػك أبف يس ػػبق العنػ ػواف كلم ػػة "بي ػػاف أك
توضيح" ( مع مراعاة أف تكوف األىداؼ زلققة لإلجاابت عن أسئلة الدراسة ابلفعل).
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أمهية الدراسة:
يتم احلديث فيها عما يتوقع أف تقدمو الدراسة من إسهاـ يف رلاذلا العلمي كادلهين ال عن أمهية موضوع
الدراسة بشكل عاـ( .مع ذكر أىم ادلستفيدين من ىذه الدراسة) كييراعى يف أمهية الدراسة األمور اآلتية:
 أف تبٌن الدكافع كادلنررات (العادلية ،العلمية ،الذاتية ،ادلؤسسية ،اجملتمعية) اليت دعتو للقياـ بدراستو. أف تبٌن القيمة اجلوىرية من إجراء الدراسة. أف تشًن إىل البياانت كالدراسات كادلقاالت اليت تدعم أمهية البحث. أف تبٌن األثر ادلتوقع على اجملاؿ.كمعنرة.
 أف تيصاغ يف صورة نقاط زلددة ،كموجزةٌ ،حدود الدراسة:
ييراعى يف حدكد الدراسة األمور اآلتية:
أف توضح احلدكد ادلوضوعية ،كادلكانية ،كالزمانية حبس ما تقتضيو طبيعة الدراسة كموضوعها. أف يتٌم االلتزاـ بدراستها داخل البحث. أف تضع إطارا يتناس مع ادلدة احملددة للنرانمج.عينة الدراسة (إن وجدت):
يراعى يف اختيارىا أف تكوف متناسبة مع الدراسة النوعية أك الدراسة الكمية ،كأف تكوف شلثلة جملتمع
الدراسة دبا يسمح بتعميم النتائج ،كأف يتناس

عددىا مع حجم الدراسة ،كأف تستند على بياانت

إحصائية دقيقة ،كاف يسهل التطبيق عليها.
مصطلحات الدراسة:
يتم التعريف أبىم ادلصطلحات الواردة يف عنواف الدراسة بشكل كاضح ،كييراعى يف صياغة مصطلحات

الدراسة األمور اآلتية:

 -أف تكوف زلددة كدقيقة.
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 أف تكوف شاملة دلتغًنات (عناصر) الدراسة. أف تكوف معنرة عن ادلعاين كاألفكار كمزيلة للغموض أك التناقض. أف تشتمل على التعريف اللغوم ،كاالصطالحي كاإلجرائي. أف تراعي الشموؿ ،كالتكامل ،كالتوازف ،كالوضوح ،كاالستمرارية ،كالواقعية.الدراسات السابقة ذات الصلة:
كتنحصر يف البحوث ادلنشورة أك الرسائل كاألطركحات اجلامعية ،ذات الصلة أك االرتباط دبوضوع البحث
كعلى ىذا ال تشمل الدراسات السابقة الكت كادلؤلفات.
يتم عرض كل دراسة من الدراسات السابقة كفق احملاكر التالية.
 التعريف ابلدراسة السابقة على ما يلي :عنواف الدراسة ،اسم الباحث ،نوعها (حبث ،ماجستًن،دكتوراه) ،ادلؤسسة اليت أقيمت فيها ،اترخيها.
 أف تعرض ادلعلومات األساسية كموضوعها كمنهجها كىدفها كقيمتها العلمية. أف تصنف كفق رلاالُتا كترتيبها حس طبيعة الدراسة ،زمنيا أك موضوعيا. ذكر أىداؼ الدراسة السابقة. ذكر نتائج الدراسة السابقة. ذكر إجيابيات الدراسة السابقة كسلبياُتا. ذكر أىم نقاط االتفاؽ بٌن الدراسة ادلقرتحة كالدراسة السابقة. ذكر أىم نقاط االختالؼ بٌن الدراسة ادلقرتحة كالدراسة السابقة (أم ما تتميز بو الدراسةادلقرتحة عن السابقة)
 أف تبٌن النقص أك الفجوة ،كاإلضافة العلمية اليت مل تستوعبها الدراسات السابقة. أف تلتزـ احليادية كادلوضوعية يف عرض كنقد الدراسات السابقة.منهجية الدراسة:
يتم ذكر ادلنهج العلمي الذم سيتبعو الباحث يف دراستو مع بياف أىم اخلطوات اإلجرائية يف حبثو
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خمطط الدراسة:
 يتم عرض ادلخطط أبف يتقدـ ىذا العرض عبارة (:قسم الباحث حبثو إىل مقدمة كأبواب أكفصوؿ (مع ذكر عددىا "ثالثة فصوؿ مثال") كخاسبة ر حت عرض ادلخطط
 يتم ذكر عنواف الباب أك الفصل بعد ذكر ترتيبو. يتم ذكر الفصوؿ اليت يشتمل عليها كل ابب ،كادلباحث اليت يشتمل عليها كل فصل.كيتم عرض ادلخطط كما يلي:
ادلقدمة  :كفيها عرض دلشكلة الدراسة كتساؤالُتا كأمهيتها كأىدافها كمنهجها كالدراسات السابقة ذلا (أم
أف ادلقدمة ىي نفس خط الدراسة بعد إجراء التعديالت عليها لتكوف تقريرا علميا للدراسة يسبق فصوذلا
الباب األول أو الفصل األول( :يذكر عنواف الباب أك الفصل) ر يذكر (كفيو الفصوؿ اليت تندرج ربت
الباب أك ادلباحث اليت تندرج ربت الفصوؿ" ،مع ذكر عددىا")
الفصل األول أو ادلبحث األول( :مع عنواف الفصل أك ادلبحث) ر يذكر بقية األبواب أك الفصوؿ
مع األخذ يف االعتبار ما يلي:
 عنواف الفصل ال بد أف يكوف أمشل كأكسع من العناكين الفرعية . العناكين الفرعية جي أف تتناسفيما بينها من حيث احلجم

مع العنواف العاـ للفصل ككذلك جي

أف تتناس

ىذه العناكين

اخلامتة  :كفيها يذكر الباحث ىذه العبارة (كفيها يتم ذكر ما ستتوصل إليو الدراسة من نتائج مع ذكر أىم
ادلقرتحات كالتوصيات)
مصادر الدراسة :يتم ذكر ادلصادر كادلراجع اليت سيعتمد عليها الباحث يف دراستو غالبان.
مالحظات:
ىذه اخلطوات زبضع للتغيًن حس متطلبات البحث ،كالتخصص الذم يدرس فيو الطال .يتٌم عرض ىذه اخلطوات بصورة موجزة يف خطٌة البحث. يراعى الرتتي ادلنطقي لألبواب كالفصوؿ.اخلطوة الثانية :تسليم ثالث نسخ من خطة البحث للقسم العلمي العتمادىا.
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اخلطوة الثالثة :اعتماد خطة اخلطة.
يقوـ القسم بتحديد موعد جللسة الدفاع عن خطة البحث على النحو التايل:
أٌكال :يقوـ الطال بعرض اخلطة أماـ جلنة مناقشة اخلطة.
اثنيا :تت ٌكوف جلنة القسم التقييميٌة من ثالثة أعضاء ىيئة تدريس بدرجة زلاضر فما فوؽ ابلنسبة لرسائل
ادلاجستًن كبدرجة أستاذ مساعد فما فوؽ ابلنسبة ألطركحات الدكتوراه.
ملحوظة :يف حاؿ إخفاؽ الطال

يف تقدًن خطة حبث سليمة يطل منو تغيًن ادلوضوع كتقدًن مقرتح

جديد.
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مواصفات البحث
اللغة

البحث يكت

ابللغة العربية أك اللغة اإلصلليزية أك أحد اللغات احلية األخرل حس

على أف يتم اختيار األسلوب العلمي ادلناس

طبيعة التخصص

ابستخداـ ألفاظ كاضحة الداللة كيتجن

استخداـ

األسلوب اخلطايب كاف يكوف بلغة ادلبين للمجهوؿ كيتجن استخداـ الضمائر الشخصية (مثل :أرل –
يبدك يل – أان – ضلن ).. -
نوع وحجم اخلط

النص الكامل للبحث كالبنود كأرقاـ الصفحات يكوف خبط ( )Times New Romanحجم 12
نقطة للغات األجنبية ك خبط أجبد ىوز ( )Traditional Arabicحجم  16نقطة للغة العربية .اخلط
ال يكوف مائالن إال يف ادلصطلحات العلمية .اخلط الغامق يستخدـ يف العناكين الرئيسية كالفرعية فقط.
احلواشي كالنصوص ادلكتوبة يف اجلداكؿ تكوف حبجم  11خلط ( )Times New Romanكحبجم 12
خلط أجبد ىوز (.)Traditional Arabic
الورق
البحث يكت

يف كجو كاحد من كل كرقة على كرؽ 211( A4ميليمرت

297مليمرت)  81جراـ،

لونو أبيض كمن نوعية جيدة أما الصور تطبع ملونة على كرؽ خاص بطباعة الصور.
اذلوامش
ىوامش مجيع صفحات البحث دبا فيها الفصوؿ كصفحات اجلداكؿ كاألشكاؿ تكوف بنفس ادلواصفات
التالية:
من أعلى كمن أسفل  2.5سم
من اليمٌن 2.5سم للبحوث ادلكتوبة ابللغة اإلصلليزية ك 3.8سم للبحوث ادلكتوبة ابللغة العربية.
من اليسار 3.8سم للبحوث ادلكتوبة ابللغة اإلصلليزية ك 2.5سم للبحوث ادلكتوبة ابللغة العربية.
حدود الصفحة:
النص جي أف يكوف مضبوط مع حدكد الصفحة احملددة يف فقرة اذلوامش السابقة.
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التباعد (ادلسافة بني السطور)

طباعة البحث تكوف دبسافة مزدكجة بٌن كل سطر (يف حالة الكتابة ابللغة اإلصلليزية) كتكوف دبسافة
سطر كنصف (يف حالة الكتابة ابللغة العربية) كأربعة مسافات بٌن العنواف كمنت البحث ما عدا احلاالت
التالية تكوف ادلسافة فيها مفردة:
 اذلوامش التوضيحية االقتباسات اليت تزيد عن ثالثة أسطر كتكت بٌن شولتٌن ادلراجع كاذلوامش السفلية عناكين اجلداكؿ كاألشكاؿ ادلالحق البنود كالبنود الفرعيةترقيم الصفحات

كل الصفحات ما عدا صفحة الغالؼ جي

أف ترقم يف أسفل الصفحة من انحية اليمٌن يف حالة

الكتابة ابللغة اإلصلليزية كمن انحية اليسار يف حالة الكتابة ابللغة العربية ،كيكوف الرقم بدكف أقواس كغًن
أبم شكل من األشكاؿ.
مزين ٌ
ختطيط الصفحة
النص تكوف يف االذباه العمودم .كيف حالة اجلداكؿ كاألشكاؿ ديكن كتابة النص بشكل
كتابة ٌ
مستعرض.
رأس الصفحة وتذييلها
ال جيوز استخداـ رأس الصفحة كتذييلها يف أم كتابة متعلٌقة ابلبحث
اجلداول

يتم ترقيم اجلداكؿ تسلسليان حس البحث أك حس الفصوؿ (دبا يف ذلك ادلالحق) ،دبا يالئم طبيعة كل
ٌ

تتم كتابة رقم اجلدكؿ كالعنواف يف تباعد كاحد يف أعلى اجلدكؿ ،بينما يكت التعليق يف تباعد
زبصص ،ك ٌ
كاحد أسفل اجلدكؿ كينبغي كضع بياانت ادلصدر أسفل التعليق مباشرة.
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جدكؿ  :1رأس ادلاؿ السوقي يف سوؽ األكراؽ ادلالية

(شالكح كامزيكة )2117،

جدكؿ  :2مقياس مسات الشخصية

(الفرجاين)2117 ،
األشكال

يتم ترقيمها تسلسليان كفق
األشكاؿ ،اخلرائط ،كالرسوـ البيانية ،كالصور ،كالرسومات اذلندسية ...،إخلٌ ،
البحث أك ًكفٍق الفصل ادلوجودة بو ،دبا يالئم طبيعة كل زبصص ،كجي كتابة رقم الشكل ،كالعنواف،
كالتعليق يف تباعد كاحد ،كخبط عادم غًن غامق ككضعو أسفل الشكل كجي

النص ،أما األشكاؿ كبًنة احلجم توضع يف ادلالحق.
بعد ٌأكؿ ذكر ذلا يف ٌ

يتم إدراج األشكاؿ
أف ٌ
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شكل  :1تطور رأس ادلاؿ يف سوؽ األكراؽ ادلالية اللييب
(شالكح ،كامزيكة )2017،

شكل  :2انبعاث الدخاف من مصنع امسنت ادلرق
(اخلازمي كعباد)2117 ،
ادلعادالت
مجيع ادلعادالت ،كالقوانٌن الرايضية كالكيميائية (إف كجدت) ،ينبغي ترقيمها كفقا للفصل (أك الباب).
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شكل الرسالة  -األطروحة
البحث ينقسم إىل ثالثة أقساـ :القسم األكيل كالقسم الرئيسي كالقسم النهائي:

القسم األويل
حيتوم على صفحة العنواف كاالىداء كالشكر كاالقرار كادللخص ابللغتٌن العربية كاالصلليزية كفهرس
احملتوايت كفهرس اجلداكؿ كفهرس األشكاؿ كبقية الفهارس األخرل.

القسم الرئيسي
ىذا القسم حيتوم على الفصوؿ أك األبواب كادلباحث

القسم النهائي
حيتوم على قائمة ادلصادر كادلراجع كادلالحق كحبوث الطال ادلنشورة (أك ادلقبولة للنشر) كالسًنة الذاتية.

ترتيب البحث
البحث جي أف يكوف مطبوع حس الرتتي التايل:
الغالف
بعد االنتهاء من إعداد الرسالة أك األطركحة يتم تسليمها مطبوعة كمشبكة للقسم ادلختص من أجل
تقييمها كبعد اعتماد نتيجة الطال يقوـ بتسليم الرسالة (أك األطركحة) رللدة مع االلتزاـ ابدلعايًن التالية:
 رسالة ادلاجستًن تكوف رللدة كابللوف األمحر الغامق أطركحة الدكتوراه تكوف رللدة كابللوف األزرؽ الغامقالكتابة على اجمللد تكوف يف الوسط بلوف ذىيب ،حجم اخلط  22نقطة للكتابة ابللغة العربية ك 18نقطة،
للكتابة ابللغة اإلصلليزية( ،أنمر ملحق  1كملحق  )2على أف حيتوم الغالؼ على البياانت التالية:
 اسم اجلامعة كالكلية كالقسم اسم الطال الدرجة العلمية (ادلاجستًن أك الدكتوراه) -سنة ادلناقشة
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صفحة خالية
ترتؾ صفحة خالية كبدكف ترقيم
صفحة العنوان
تتم طباعة صفحة العنواف خبط حجمو  14نقطة يف حالة الكتابة ابللغة االصلليزية ،كيكوف حجم اخلط
ٌ
تتضمن صفحة العنواف العناصر التالية (أنمر ملحق  3كملحق:)4
 22نقطة للغة العربية ،كجي أف ٌ

شعار اجلامعة  -العنواف الكامل للرسالة  /األطركحة (أبحرؼ غليمة)  -االسم الكامل للطال (أبحرؼ
غليمة)  -الدرجة العلمية اليت تيقدنـ ألجلها الرسالة  /األطركحة – القسم  /الكلية  /اجلامعة االمسرية
اإلسالمية  -سنة التقدًن.
كجي أف يدؿ العنواف على زلتول الرسالة بدقٌوة كإجيا وز .كجي أف ييكت العنواف بتنسيق كاحد من حيث
ط كحجمو ،كجي أف تكوف ادلسافة بٌن السطرين كاحدة.
نوع اخل ٌ
ادللخص
ادللخص ابللغة العربية ر يليو ادللخص ابللغة اإلصلليزية إذا كاف البحث مكتوابن ابللغة العربية ،كإذا كاف

البحث مكتوابن ابللغة اإلصلليزية فإف ادللخص ابللغة اإلصلليزية يكوف ىو األكؿ يليو ادللخص ابللغة العربية.
الشكر

يف ىذه الصفحة يقدـ الطال الشكر كالتقدير للمشرؼ أك اللجنة ادلشرفة على البحث ،ككل من قدـ لو
دعم مادم أك معنوم من أفراد كمؤسسات من أجل اسباـ البحث.
اإلىداء
اإلىداء (إف كجد) ال يزيد عن بضعة أسطر كبتباعد سطر مفرد
اإلقرار
على الطال أف يكت اإلقرار التايل كيوقع عليو:
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قمت إبعداد ىذه الدراسة بنفسي كجبهدمٌ ،إال ما نقلتو كاقتبستو من ادلصادر كادلراجع اليت
أقر ٌ
أبين ي
ٌ
الطالب تقدًن ىذه
أشرت إىل مواضعها كما ىو مب ٌٌن .كحبس معرفيت فإنٌو مل يسبق يل أك ألم أحد من ٌ
ي
الدراسة هبذا العنواف كالشكل ،للجامعة االمسرية اإلسالمية كال أم جامعة أخرل.

جلنة االشراف
يف ىذه الصفحة يتم كتابة امساء أعضاء جلنة االشراؼ على البحث كدرجتهم العلمية ،على أف يوقع
كل عضو إلثبات أف ىذا البحث قد مت ربت اشرافهم.
جلنة ادلناقشة واالعتماد
ىذه الصفحة ربتوم على توقيع كل من مدير إدارة الدراسات العليا كرئيس اجلامعة تصدي نقا على
توقيعات أعضاء جلنة ادلناقشة بعد قبوؿ الرسالة  /األطركحة كمنح الدرجة العلمية للطال .

فهرس احملتوايت
يسرد يف فهرس احملتوايت كل التقسيمات األساسية كالفرعية اليت تضمنتها الرسالة  /األطركحة
فهرس اجلداول
يضم فهرس اجلداكؿ عناكين اجلداكؿ كأرقامها ،كأماـ كل منها رقم الصفحة.
فهرس االشكال
يشمل فهرس األشكاؿ ،الرسوـ البيانية ،كاخلرائط ،كادلخطٌطات ،كالرسومات التوضيحية ،كالصور ،كيضم
أرقاـ األشكاؿ كعناكينها ،كأماـ كل منها رقم الصفحة.
بقية الفهارس األخرى (إن وجدت)
كل االختصارات ،كادلصطلحات مع امسائها الكاملة كالرموز جي أف تدرج يف فهارس مستقلة.
الفصول (أو األبواب)
تتكوف عاد نة من فصوؿ (أك أبواب) ،منفصلة تندرج ربتها العناكين الفرعية يف كل
الرسالة /األطركحة ٌ
اخلاصة بو (ابستثناء الفصل األكؿ) مع مالحمة أف
لكل فصل استنتاجاتو ٌ
فصل (أك ابب) حيث يكوف ٌ

الرتتي يعتمد على رلاؿ البحث كالتخصص (أنمر التقسيمات ادلذكورة يف خطة البحث)
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ادلصادر وادلراجع
ادلراجع ىي قائمة الكت
الطال

كالبحوث كالتقارير ...اخل اليت اقتبس منها الباحث يف منت البحث ،كعلى

االلتزاـ ابلنمط الذم خيتاره القسم العلمي لإلشارة اىل ىذه ادلراجع يف ادلنت ككيفية ترتيبها يف

قائمة ادلراجع (أنمر بند االقتباس).
ادلالحق
يتم سرد تفاصيلها حس
ادلالحق (إف يكجدت) ،توضع بعد قائمة ادلراجع ،على أف ٌ
احملتوايت.

نوعها يف فهرس

قائمة ادلنشورات
يدرج يف ىذه القائمة مجيع ادلنشورات اليت متٌ نشرىا من الرسالة ،أك ادلقبولة للنشر (على أف يكت
أمامها "يف مرحلة النشر") مع مالحمة أف ىذه القائمة تكت بنفس منط ادلراجع.
السرية الذاتية
السًنة الذاتية للطال

تكت

يف شكل مقالة ،بدالن من تلخيصها يف نقاط منفصلة ،كينبغي أف ربتوم

على اسم الطال  ،كصورتو (مقاس 4

 ،)6كاخلنرة (إف كجدت) ،كغًنىا من ادلعلومات مثل

ادلؤىالت العلمية كادلهارات ،حبيث ال تتجاكز  311كلمة.
صفحة فارغة
ترتؾ صفحة فارغة كبدكف ترقيم
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بعد قبول خطة البحث وتسجيل الطالب دلوضوع الرسالة أو األطروحة (حس

النموذج

ادلعد) كاالنتهاء منها يف مدة ال تقل عن سنة ابلنسبة لرسالة ادلاجستًن كال تقل عن سنتٌن ابلنسبة
ألطركحة الدكتوراه ،ينتقل الطال للمرحلة التالية:

ادلرحلة الثالثة :التقييم السري للرسالة (األطروحة)
اخلطوة األكىل :يتوىل ادلقيم السرم تقييم مدل جاىزية البحث للمناقشة كفق الضوابط اآلتية:
أ .مدل كفاية ادلواد ادلقدمة يف الرسالة (أك األطركحة) إلبداء احلكم على العمل.
 مدل استيعاب البحث ادلقدـ للنقاط ادلشار إليها أعاله. حضور شخصية الباحث يف الرسالة (أك األطركحة). مدل استيعاب الطال لبحثو من خالؿ ماكرد يف الرسالة أك األطركحة.ب .مدل كفاية العمل ادلنجز للحصوؿ على درجة النجاح يف الرسالة (أك األطركحة).
 اشتماؿ البحث على اجلوان ادلشار إليها يف استمارة التقرير النهائي. استكماؿ اجلوان الفنية ادلشار إليها يف دليل الدراسات العليا إلعداد البحوث كالرسائل. مدل االرتباط بٌن عنواف البحث ،كإشكاليتو ،كأىدافو ،كنتائجو. سالمة ادلنهج ادلستخدـ يف معاجلة إشكالية البحث. -سالمة إجراءات البحث كخطواتو.

1

اخلطوة الثانية :يف حالة افادة ادلقيم السرم جباىزيٌة البحث للمناقشة ،خيضع حبثو للتككد من سالمتو
لغواي كامالئيان كأسلوبيان
اخلطوة الثالثة :يف حالة افادة القسم بعدـ صالحية الرسالة (أك األطركحة) للمناقشة بناء على تقرير ادلقيم
السرم كج على جلنة الدراسات العليا ابالغ األستاذ ادلشرؼ كالطال

بنتيجة التقييم كالطل اليهما

إعادة النمر يف الرسال ة (أك األطركحة) كال جيوز أف ذبرل ادلناقشة قبل ثالثة أشهر من اتريخ اإلعادة كال

1

دليل كتابة البحوث ،جامعة ادلدينة العادلية ،ماليزاي https://www.mediu.edu.my ،
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جيوز إعادة اإلحالة للقسم للتقييم مرة أخرل كيتم اعتماد ما ينتهي إليو ادلشرؼ من قبل جلنة الدراسات
العليا يف شكف الرسالة دكف ازباذ أية إجراءات ابخلصوص.

ادلرحلة الرابعة :ادلناقشة:
عند اجتياز الطال ادلراحل السابقة خيضع حبثو ادل ٌقدـ لتقييم جلنة ادلناقشة ادلشكلة من رئيس اجلامعة أك
من يفوضو بذلك بناء على اقرتاح القسم العلمي كيتم تشكيل جلنة ادلناقشة خالؿ شهر من اقرتاح القسم
العلمي أما ادلناقشة فتكوف يف أجل ال يتجاكز ثالثة أشهر من اتريخ صدكر قرار تشكيل اللجنة كعند
تعذر اشرتاؾ أحد أعضاء اللجنة يتوج تكليف غًنه كتتم إجراءات ادلناقشة كفق اخلطوات التالية بشرط
أف يسدد الطال الرسوـ الدراسية كال يكوف يف ذمتو أية التزامات مالية أك ديوف للجامعة.
اخلطوة األوىل :عند إكماؿ الطال

للبحث يقوـ بتسليم نسخة مصححة إىل ادلشرؼ ليتككد من

مطابقتها لتوصيات ادلقيم السرم.
ادلصحح إىل القسم العلمي ككذلك
اخلطوة الثانية :يقدـ الطال نسخة كرقية كنسخة إلكرتكنية من حبثو ٌ
نسخة كرقية كنسخة الكرتكنية إلدارة الدراسات العليا ابجلامعة للتككد من مطابقتها لدليل إعداد البحوث

العلمية.
اخلطوة الثالثة :بعد نيل موافقة إدارة الدراسات العليا ،على الطال تقدًن ثالث نسخ مطبوعة من رسالة
ادلاجستًن أك مخس نسخ مطبوعة من أطركحة الدكتوراه إىل جلنة الدراسات العليا ابلكلية لغرض ادلناقشة.
تنيبو :يلتزـ الطال

أثناء ادلناقشة ابستخداـ النسخة ادلعتمدة من قبل القسم العلمي كإدارة الدراسات

العليا ابلكلية.
اخلطوة الرابعة :تشكيل جلنة ادلناقشة وإجراءاهتا.
بعد إكماؿ الطال اخلطوات السابقة ،يتٌم تشكيل اللجنة كإجراء ادلناقشة حس اإلجراءات التالية:
تتكوف جلنة مناقشة رسالة ادلاجستًن من ثالثة أعضاء من بينهم األستاذ ادلشرؼ يكوف أحدىم على
األقل من خارج اجلامعة من محلة الدكتوراه كبدرجة أستاذ مساعد على األقل .أما جلنة مناقشة األطركحة
تتكوف من مخسة أعضاء من بينهم األستاذ ادلشرؼ على أف يكونوا من محلة الدكتوراه كبدرجة أستاذ
مشارؾ على األقل كأف يكوف اثناف منهم على األقل من خارج اجلامعة.
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اخلطوة اخلامسة :تعديل البحث:
على الطال بعد مناقشة رسالتو أف جيرم كافٌة التٌعديالت يف ادلدة ادلخولٌة لو من قبل جلنة ادلناقشة
ابتداء من اليوـ الذم نوقشت فيو الرسالة.
اخلطوة السادسة :التسليم النهائي:
يتٌم التسليم النهائي للبحث كفق الضوابط التالية:
أكال :ادلوافقة من ادلشرؼ على التعديالت ،كاعتماد ادلمتحن الداخلي ،كفق االستمارة ادلعدة لذلك.
اثنيا :موافقة ادارة الدراسات العليا على طباعة النسخة النهائية بعد التككد من مطابقتها للمواصفات
الفنية.
اثلثا :توقيع كافة النسخ اجمللدة من اجلهات ادلشار إليها يف صفحة التحكيم.
رابعا :تسليم مخس نسخ كرقية كالكرتكنية على أف تكوف ( docxك  )pdfكفق النموذج ادلعد

ادلرحلة اخلامسة :مرحلة التخرج ومنح الدرجة العلمية.
اكالنٌ :يعد الطال مؤىال أكاددييا كدينح الدرجة إذا:
 صلح يف كل ادلقررات الدراسية ،كدبعدؿ تراكمي ال يقل عن  %75كاجتاز مناقشة الرسالة أكاألطركحة بنجاح ك أ،ى متطلبات ما بعد ادلناقشة.
 أكمل احلد األدىن للفرتة الدراسية كمل يتجاكز احلد األعلى ادلسموح بو حس الئحة الدراساتالعليا.
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ملحق ( )1كعب الرسالة وصفحة الغالف (ادلاجستري)

2.5 cm
5 cm

اسم الطالب(ة)

يكتب ىنا عنوان الرسالة

2.5 cm

ماجستري يف ........

اسم الطالب(ة)

2.5 cm

ماجستري يف ......
اجلامعة األمسرية اإلسالمية
1028

1028
5 cm

2.5 cm
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ملحق ()2
كعب الرسالة وصفحة الغالف (الدكتوراه)

2.5 cm
5 cm

اسم الطالب(ة)

يكتب ىنا عنوان األطروحة

2.5 cm

(

دكتوراه

اسم الطالب(ة)

2.5 cm

دكتوراه
اجلامعة األمسرية اإلسالمية
1028

1028
5 cm

2.5 cm
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ملحق ) )3صفحة العنوان (ادلاجستري)
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  5سم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

عنوان الرسالة

اسم الطالب

استكماال دلتطلبات احلصول على
قدمت ىذه الرسالة
ً
درجة ادلاجستري يف ......
بكلية .....
اجلامعة االمسرية اإلسالمية
1028
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ملحق ) )4صفحة العنوان (الدكتوراه)

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ  0سم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ

عنوان االطروحة

اسم الطالب

استكماال دلتطلّبات احلصول على
قدمت ىذه االطروحة
ً
درجة الدكتوراه بكلية .......
اجلامعة االمسرية اإلسالمية
2112
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ملحق ( )5االقتباس
يستعاف ابالقتباس يف حالة إثبات فكرة معينة أك نفيها أك إجراء مقارانت بٌن فرتة كأخرل ،كعلى الباحث
ربليل النص ادلقتبس كلما دعت الضركرة لذلك ،نعين ابالقتباس نقل نص غًن زلرر من طرؼ الباحث،
كما ىو عليو يف مصدره الرئيسي دكف أم تغيًن من الناحية اللغوية كالنحوية كمن انحية الضبط (اقتباس
مباشر) ،كعموما يوضع االقت باس بٌن مزدكجتٌن " " كرب اإلشارة إليو يف اذلامش ؛ أما إذا كانت الفكرة
مقتبسة ،كأعيدت صياغتها أبسلوب الباحث فتكفي اإلشارة إىل ادلرجع مع ذكر كلمة "بتصرؼ" ،دكف
كضع النص بٌن مزدكجتٌن ،كىذا اقتباس غًن مباشر.
كل اقتباس أقل من أربعة أسطر يدمج داخل النص احملرر ،أما إذا ذباكز ذلك ككاف أقل من نصف
صفحة فإنو حيرر على حده يف شكل فقرة مستقلة مع كجوب زايدة اذلامش (ادلسافات البادئة) دينة
1
كيسرة ،مع ضركرة اإلشارة إليو يف اذلامش.
مثاؿ:
" ...التلوث اإلشعاعي :ىو من أخطر أنواع التلوث كحيدث نتيجة عوامل طبيعية كصناعية
حيث أف التلوث الطبيعي ينتج عن بعض العناصر ادلوجودة يف الطبيعة تكوف غًن مستقرة،
أما التلوث اإلشعاعي الصناعي من خالؿ الكشف ابألشعة السينية كالتفجًنات النوكية،
ككذلك نتيجة استخداـ العناصر ادلشعة الصناعية يف األحباث الطبية كيف رلاالت أخرل
عديدة صناعية كزراعية ،كىندسية " ....
إذا ذباكز االقتباس ادلباشر نصف الصفحة يف ادلرة الواحدة ،فيج على الباحث إعادة صياغة النص
ادلقتبس أبسلوبو اخلاص ،مع اإلشارة إىل مصدر االقتباس كبتصرؼ؛ كأيضا إذا أدخل الباحث تعديالت
أك إضافات أقل من سطر يف النص ادلقتبس ،عليو أف يضعها بٌن معقوفتٌن [ ،]...فإف ذباكزت السطر
2
كضعت يف اذلامش.
ديكن أف يكوف االقتباس متقطعا ،عند حذؼ بعض الكلمات أك اجلمل اليت ال زبل ابدلعىن كاليت ال
3
حيتاج ذلا الباحث كتعوض بثالث نقاط متعاقبة ( ،)...مع ترؾ مسافة حرؼ بعد النقاط الثالثة.
إذا كاف االقتباس من القرآف الكرًن أك احلديث الشريف ،فإف االقتباس يوضع بٌن مزىرين ﱡﭐ ...ﱠ

 1الدليل ادلنهجي إلعداد البحوث العلمية (ادلذكرة ،األطركحة ،التقرير ،ادلقاؿ) ،إبراىيم خبيت ،ط، 4جامعة قاصدم مرابح ،كرقلة ،اجلزائر 2015،
2

نفس ادلرجع السابق

3

نفس ادلرجع السابق
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؛كيف حالة االقتباس من احملاداثت العلمية الشفوية كمن احملاضرات اليت مل تنشر  ،جي على الباحث أخذ
1
اإلذف الصريح من صاح النص ادلقتبس منو ،مع ضركرة اإلشارة إىل ذلك.
 - 2حواشي اإلحالة (اذلامش):
اذلامش ىو ذلك اجلزء الذم يرتؾ يف أسفل الصفحة ،كيفصل بينو كبٌن ادلنت خط أفقي ديتد إىل ثلث
الصفحة تقريبا ،كيكت اذلامش دبقاس قدره  ،12كبنفس خط التحرير يف نص البحث دكف تثخٌن،
كيكوف ترقيم اإلحاالت متتاليان يف كامل البحث أك متتاليان حس الفصوؿ أك مستقال يف كل صفحة
(التدكين يف اذلامش لبعض التخصصات اليت تتطل ذلك)؛ كتستخدـ اذلوامش بغرض:
-1

اإلشارة إىل ادلصدر أك ادلرجع ادلقتبس منو؟

-2

اإلشارة إىل مصادر كمراجع إضافية؛

-3

شرح مصطلح أك عالقة أك فكرة أك تعريف أك ترمجة علم كرد يف النص؛

-4

2

اإلحالة لصفحة سابقة يف البحث.

توجد عدة أسالي لتدكين ادلراجع ،منها أسلوب:
 :AMAاجلمعية الطبية األمريكية ()American Medical Association
 :APAمجعية علم النفس األمريكية ()American Psychological Association
 :IEEEمعهد مهندسي الكهرابء كاإللكرتكنيات ( Institute of Electrical and
)Electronics Engineers

مالحظة :على الباحث االلتزاـ أبسلوب التهميش ادلناس لتخصصو ،حس ما حيدده القسم ادلختص،
كأف يعمل على توحيده يف كامل البحث.
التهميش من مصادر مذكورة داخل مصادر أخرى:
على الباحث عند عدـ سبكنو من االطالع على ادلصدر األساسي صاح
مصدر آخر أف يشًن إىل ادلصدر صاح
ادلعلومة ،على النحو التايل:

الفكرة ،ككجد ادلعلومة يف

الفكرة ،مع ضركرة اإلشارة إىل ادلصدر الذم نقلت منو

 1الدليل ادلنهجي إلعداد البحوث العلمية (ادلذكرة ،األطركحة ،التقرير ،ادلقاؿ) ،إبراىيم خبيت ،ط، 4جامعة قاصدم مرابح ،كرقلة ،اجلزائر 2015،
2

نفس ادلرجع السابق
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ذكر ادلصدر صاح الفكرة ،نقال عن :ادلصدر ادلنقوؿ عنو.
مثال :التلوث البيئي كأاثره على صحة األطفاؿ ،عباد ،ص ( )13؛نقال عن :أضرار التلوث ،عبدالرزاؽ،
ص()53
 قائمة ادلصادر وادلراجع:كما أشران سابقان على الباحث أف يقوـ إبعداد قائمة ادلصادر كادلراجع ادلستقي منها ادلعلومات كادلعطيات
كاألفكار ،فكل مصدر أك مرجع اطلع عليو الباحث كاقتبس منو كج ذكره ،كتعرض قائمة ادلصادر
كادلراجع برتتي
ادلؤلف.

الفبائي كفق حركؼ ادلعجم تبعا السم ادلرجع (يف بعض التخصصات) أك تبعا للق

طريقة تدوين ادلصادر وادلراجع يف قائمة ادلصادر وادلراجع

1

 الكتب:عنواف الكتاب خبط شليز كثخٌن ،ادلؤلف أك ادلؤلفٌن ،رقم اجلزء إف كجد ،الطبعة إف كجدت ،الناشر ،بلد
النشر ،سنة النشر.
 البحوث اجلامعية:عنواف البحث خبط شليز كثخٌن ،الباحث ،رسالة ماجستًن (أك أطركحة دكتوراه) غًن منشورة ،اسم
اجلامعة ،مكاف اجلامعة ،السنة.
 ادلقال ادلنشور:عنواف ادلقاؿ ،صاح ادلقاؿ ،اسم الدكرية خبط شليز كثخٌن ،مكاف الصدكر ،العدد ،التاريخ ،ص-ص
 ادلقال ادلقبول للنشر:عنواف ادلقالة( ،مقبوؿ للنشر) ،صاح ادلقاؿ ،اسم اجمللة خبط شليز ثخٌن ،مكاف الصدكر.
 ادلؤمترات والندوات:عنواف البحث ،اسم الباحث ،اسم ادلؤسبر خبط شليز كثخٌن ،مكاف كاتريخ االنعقاد ،ص .ص
كإذا نشرت الورقة يف رللد كقائع ادلؤسبر فيذكر عنواف البحث ،اسم الباحث ،عنواف اجمللد كاسم ادلؤسبر خبط
شليز كثخٌن ،مكاف كاتريخ االنعقاد ،رقم اجمللد ،ص .ص.
 1منقوؿ بتصرؼ من :الدليل ادلنهجي إلعداد البحوث العلمية (ادلذكرة ،األطركحة ،التقرير ،ادلقاؿ) ،إبراىيم خبيت ،ط، 4جامعة قاصدم مرابح ،كرقلة،
اجلزائر 2015،
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 ادلقابالت الشفوية:موضوع ادلقابلة خبط شليز كثخٌن ،لق كاسم ادلقابل ،اجلهة اليت يعمل هبا ،ادلكاف ،التاريخ ،كيضاؼ بٌن
قوسٌن عبارة (مقابلة شخصية).
 الواثئق:موضوع الوثيقة خبط شليز كثخٌن ،جهة اإلصدار ،رقم التصنيف إف كجد ،اترخيها ،رقم الصفحة ،مكاف
حفظ الوثيقة.
 منشورات ادلؤسسة:عنواف ادلنشور خبط شليز كثخٌن ،اسم ادلؤسسة ،مكاف ادلؤسسة ،اتريخ النشر.
 التقارير:عنواف التقرير خبط شليز كثخٌن ،ادلؤلف  /اجلهة ادلصدرة للتقرير ،عبارة "بياانت غًن منشورة" يف حالة
كونو كذلك ،اسم اجلهة ادلصدرة للتقرير ،ادلكاف ،السنة.
القرارات ،القوانني ،ادلراسيم:
عنواف ادلصدر خبط شليز كثخٌن ،جهة اإلصدار ،رقم اإلصدار ،الدكلة ،اتريخ اإلصدار .
اجلرائد واجملالت العامة:
عنواف ادلقالة ،الكات  ،اسم اجلريدة اجمللة خبط شليز كثخٌن ،مكاف الصدكر ،العدد ،التاريخ ،ص .ص
األحاديث التلفزيونية واإلذاعية:
عنواف احللقة ،ادلتحدث ،رقم احللقة إف كجد ،اسم اإلذاعة القناة التلفزيونية خبط شليز كثخٌن ،التاريخ.
 الربامج:اسم النرانمج خبط شليز كثخٌن متبوع ابلعبارة (برانمج) ،اذليئة ادلصممة ،رقم اإلصدار ،الناشر ،البلد،
السنة.
 القرص ادلدمج:اسم القرص خبط شليز كثخٌن متبوع ابلعبارة (قرص مدمج) ،عنواف ادلقاؿ ،اذليئة ادلصممة ،رقم اإلصدار،
الناشر ،البلد ،السنة.
 -االنرتنت
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عنواف ادلوضوع ،ادلؤلف أك اذليئة ادلالكة للموقع ،الصفحة خبط شليز كثخٌن ،اتريخ التصفح ،عنواف ادلوقع
يف االنرتنت کامال كما كرد يف مستعرض االنرتنت (دكف كتابة نقطة النهاية).

القاعدة العامة يف التوثيق تشًن إىل ضركرة ذكر كل معلومة من شك،ا ربديد ادلصدر أك ادلرجع بوضوح
كدقة متناىية ،ليتسىن للقارئ الرجوع إليو بسهولة.
مالحظات حول ادلصادر وادلراجع:

1

* إذا كاف ادلؤلف رلهوالن أك السنة رلهولة ،أك دار الطباعة رلهولة ،فيج اإلشارة إىل ذلك.
* يف حالة كوف ادلرجع مل ينشر بعد أك ربت الطبع أك مقدمان للنشر ،تضاؼ بٌن قوسٌن العبارة ادلناسبة:
غًن منشور) أك (ربت الطبع) أك (مقدـ للنشر) ،مباشرة بعد العنواف ر يتبع ببقية ادلعلومات ادلتوفرة.
* إذا كاف ادلرجع مرتمجا ،فيج إدراج ادلرتجم أك ادلرتمجٌن مباشرة بعد عنواف ادلرجع ،ر بقية ادلعلومات.
* ال ديكن التصرؼ يف االسم الكامل للمؤلف ،كالقل الذم يعين تقدًن اللق عن االسم أك غًنه ،بل
جي تدكينو كما كرد يف مؤلفو على النحو الذم حدده ،كىذا طبقا لرخص ادلشاع اإلبداعي ادلنبثقة عن
رخص ادللكية الفكرية ،اليت ربفظ للمؤلف حقو يف االحتفاظ ابمسو الكامل كما حدده.

 1منقوؿ بتصرؼ من :الدليل ادلنهجي إلعداد البحوث العلمية (ادلذكرة ،األطركحة ،التقرير ،ادلقاؿ) ،إبراىيم خبيت ،ط، 4جامعة قاصدم مرابح ،كرقلة،
اجلزائر 2015،
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ملحق ( )6عالمات الضبط
عالمات الضبط ىي ذات دالالت مهمة على معاف مقصودة ،كعلى الباحث الذم يسعى إىل أف يكوف
حبثو سهل القراءة كالفهم أف يعتين جيدا هبذه العالمات؛ فهي تساعد القارئ على الوصوؿ إىل ادلعىن
1
احلقيقي ادلراد.
النقطة  ۰وتستخدم يف غاية اجلملة اتمة ادلعين.
النقطتاف ادلرتادفتاف  :كتستخدـ يف احلاالت التالية:
 بعد التفريع أبكال كاثنيا كاثلثا؛\ بعد العناكين الفرعية كاجلانبية؛ بٌن الشيء كأقسامو كأنواعو؛ بعد كلمة مثل ،كقبل األمثلة اليت توضح قاعدة؛ بٌن لفظ القوؿ كالكالـ ادلقوؿ ،كبعد أم لفظ تريد تفصيلو.النقط األفقية  ...وتستخدم يف احلاالت التالية:
 توضع عالمتا االقتباس " "....يف بداية ك،اية النص ادلنقوؿ حرفيا ،للداللة على أف ىناؾ حذفا يفالنص ادلقتبس اقتباسا مباشرا (حرفيا)؛ على أف تتبع يف ،اية النص بكلمة (إخل) اليت تعين :إىل آخره
 لالختصار كعدـ التكرار بعد مجلة؛ اتلية اجلمل اليت ربمل معاين أخرل حلث القارئ على التفكًن.الفاصلة  ،وتستخدم بني:
 زايدة حجم اجلملة كتوسيع مضمو،ا (كصل اجلمل ببعضها البعض)؛ الوقف البسيط داخل اجلملة؛ تؤدم دكر العطف بٌن اجلمل أك الكلمات؛ ادلعلومات البيبلوغرافية حٌن تدكين ادلصادر كادلراجع عندما يتبع النص ادلقتبس حرفيا يف جزئو األكؿ بكلمات أك مجل اعرتاضية ،توضع فاصلة قبل كبعد 1ملحق ( )6منقوؿ بتصرؼ من :الدليل ادلنهجي إلعداد البحوث العلمية (ادلذكرة ،األطركحة ،التقرير ،ادلقاؿ) ،إبراىيم خبيت ،ط، 4جامعة قاصدم
مرابح ،كرقلة ،اجلزائر 2015،
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الكلمات االعرتاضية ر تضاؼ عالمتا االقتباس يف اجلزء الثاين من النص ادلقتبس
الفاصلة ادلنقوطة ؛ وتستخدم يف حالة:
 الوقف الطويل نسبيا داخل اجلملة للفصل بٌن فكرتٌن؛ الوقف عندما تكوف اجلملة أطوؿ من أف تستخدـ فيها الفاصلة كأقل من أف تستخدـ فيها النقطة؛ الفصل بٌن مجلتٌن إحدامها مرتتبة على األخرل؛  -الفصل بٌن مصدرين االقتباس كاحد؛عالمة االستفهام ؟ وتستخدم يف احلاالت التالية:
 بعد اجلماؿ االستفهامية سواء أكانت أداة االستفهاـ ظاىرة أـ مقدرة؛ بٌن القوسٌن للداللة على شك يف رقم أك كلمة أك خنر.عالمة التعجب أو االنفعال !
كتستخدـ بعد اجلمل قصد التككيد على الفكرة؛ كتعنر أيضا عن فرح أك حزف أك تعج أك استغاثة أك
أتسف.
الشرطة  -وتستخدم يف احلاالت التالية:
 بعد العدد يف العنواف؛ بٌن العدد كادلعدكد إف كاف ىناؾ تفريع؛ يف أكؿ السطر يف حالة التعداد ابألرقاـ؛ قبل معدكدات غًن مرقمة بدأت هبا األسطر (احلالة ىذه)؛ بٌن أرقاـ صفحات ادلرجع يف حالة تتابعها (ص .ص)؛ يف أكؿ السطر يف حالة احملاكرة بٌن اثنٌن استغين عن تكرار امسيهما.الشرطتان - .... -
كتستخدـ الحتواء اجلمل أك الكلمات االعرتاضية ،ليتصل ما قبلها دبا بعدىا ،كتستخدـ ادلعقوفتاف أيضا
عند الضركرة داخل اجلملة االعرتاضية أك التوضيحية.
عالمة التتابع أو االستمرارية =
توضع بعد آخر كلمة يف نص احلاشية هبدؼ كصلو مع نص حاشية الصفحة التالية ،اليت بدكرىا تبدأ
بنفس العالمة ،كعموما تستخدـ عالمة التتابع عندما يكوف نص احلاشية يفوؽ احليز ادلخصص لو.
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عالمة التنصيص ""...
كتستخدـ يف حالة االقتباس ادلباشر ،حيث يوضع بينهما النص ادلقتبس حرفيا .
األقواس ادلنحنية (اذلاللٌن) ( ) كتستخدـ يف احلاالت التالية :
 توضع بينهما معاين العبارات كاجلمل ادلراد توضيحها؛ توضع حوؿ عالمة االستفهاـ الدالة على الشك يف رقم أك خنر أك كلمة. يف حالة االقتباس غًن ادلباشر توضع بينهما البياانت البيلوغرافية دلصدر االقتباس داخل منت البحث أك اذلامش (حساألمناط)

بعض

ادلعقوفتان [ ]...وتستخدم يف احلاالت التالية:
 توضع بينهما البياانت البيبلوغرافية دلصدر االقتباس داخل منت البحث أك اذلامش (حساألمناط)؛

بعض

 -توضع بينهما التصحيح أك الزايدة ادلدخلة يف نص مقتبس اقتباسا مباشرا (حرفيا).
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ملحق ( )7تدوين األعداد ،وحدات القياس والوزن ،التاريخ ،الوقت وامساء البلدان
والعمالت
األعداد:

1

 ديكن أف تكت األعداد ابحلركؼ کالكلمات ،أك ابألرقاـ األعداد اليت تستهل دبا اجلملة تكت ابحلركؼ ،مثل :ثالث عشرة جامعة حضرت ادلؤسبر؛ عندما يلي العدد كحدة قياس ،يكت العدد ابألرقاـ مثل 2 :سم أك  66يف ادلائة؛ عندما تشًن األعداد إىل رلموعتٌن متتاليتٌن ،يكتالصف األكؿ الثانوم بٌن  20ك 25طالبان؛

العدد ابألرقاـ مثل ... :يرتاكح عدد طالب

 عندما تشًن األعداد إىل رقم ىاتف أك رقم فاكس تكت ابألرقاـ؛ تستخدـ مسافة كاحدة (ال نقطة كال فاصلة) داخل النص عند كتابة األعداد ابألرقاـ كاآلالؼ،ادلاليٌن( ... ،مثل 15 000 :أك )270 000 000؛
 تكت کسور العدد داخل النص ابحلركؼ (ثلث كثالثة أرابع ادلنتوج ،بدال من  1/3ك 3/4ادلنتوج)؛  -تستخدـ عالمة النسبة ادلئوية ( )%يف اجلداكؿ كاألشكاؿ البيانية فقط ( ،)%75بدكف
مسافة بٌن الرقم كالعالمة ،أما يف النص فتكت ابحلركؼ ( 75يف ادلائة).
وحدات القياس والوزن:
 يفضل استخداـ النماـ ادلرتم يف كحدات القياس (طن ،ىكتار ،)... ،مع بياف معادذلا بٌن قوسٌنعند الضركرة؛
 ال يرتؾ فراغ بٌن الرقم ككحدة القياس ادلختصرة ،مثل 7سم12 ،مم.التاريخ:
 يكت التاريخ على ىذا النحو  :الثالاثء 15 ،يناير ( 2018بدكف فاصلة بٌن الشهر كالسنة) أكعلى ىذا النحو 2018 .1 .15؛
 تكت السنة كاملة دكف اختصار يف األرقاـ ( 2018كليس )18؛ 1ملحق ( )7منقوؿ بتصرؼ من :الدليل ادلنهجي إلعداد البحوث العلمية (ادلذكرة ،األطركحة ،التقرير ،ادلقاؿ) ،إبراىيم خبيت ،ط، 4جامعة قاصدم
مرابح ،كرقلة ،اجلزائر 2015،
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 يشار إىل الفرتة الزمنية ابلسنوات على ىذا النحو:الفرتة  2018 - 2013أك من  2013إىل  ،2018كىذا يعين الفرتة بكاملها من
بداية من  2013إىل ،اية 2018؛
 تكت القركف ابحلركؼ كليس ابألرقاـ :القرف الرابع عشر .الوقت:
 ديكن استخداـ نماـ االثنيت عشرة ساعة الساعة عند اإلشارة للوقت ( الساعة  6صباحا 12 ،ظهرا، 5مساء  ...كىكذا) ،كما ديكن استخداـ نماـ األربع كالعشرين ساعة عند اإلشارة إىل الوقت الساعة
( 6:00أك  12أك .) 17
أمساء البلدان والعمالت:
 تكت أمساء البلداف ادلعرتؼ هبا كالعمالت صحيحة حسكالزراعة لألمم ادلتحدة  -FAO -على االنرتنت.

كركدىا يف صفحة منممة األغذية
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ملحق (( )8كشف درجات ادلرحلة التمهيدية لإلجازة العالية "ادلاجستري")
تفٌدكم كلٌة  .................. ...بالجامعة األسمرٌة اإلسالمٌة أن السٌد ................................... /وجنسٌته:
 ،..............المولود فً .................... :بتارٌخ ،..................../الحامل للرقم الوطنً ().............................
هو أحد المسجلٌن بالدراسات العلٌا ،قسم .............................../وقد أنهى دراسة المقررات المطلوبة فً المرحلة
التمهٌدٌة لإلجازة العالٌة "الماجستٌر" بنجاح خالل العام الدراسً .................../بتقدٌر عام...................../
ونسبته % ............./وفٌما ٌلً كشف بالمقررات التً درسها والدرجات التً تحصل علٌها:
* الفصل األول.................................. :
ت

املك ـ ــزر الـ ــدراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

رمز املكزر

عدد الوحدات

الدرجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــات
باحلزوف

باألرقاو

ملحوظات

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
جمنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوع الوحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدات/

املع ـ ــدل الفص ـ ـ ـ ــلي%......... :

** الفصل الثاني................................. :
ت

رمز املكزر

املك ـ ــزر الـ ــدراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

عدد الوحدات

الدرجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــات
باألرقاو

باحلزوف

ملحوظات

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
جمنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوع الوحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدات/

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

املع ـ ــدل الفص ـ ـ ـ ــلي%........ :

املعدل الرتاكني.......... :

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

رئيص الكشه

مديز مكتب الدراسات والتدريب بالكلية

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

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

عنيد الكلية

مديز إدارة الدراسات العليا والتدريب باجلامعة

** أي كشط أو تغيري يف هذا الكشف يلغيه
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ملحق ( )9إفادة اإلجازة العالية (ادلاجستري)
تفيدكم كلية  ........................................بالجامعة األسمرية
اإلسالمية أن السيد ......................... /وجنسيته ،.......... :ورقمه
الوطني ...................... :المولود في ........ :بتاريخ................./قد
تحصل على درجة اإلجازة العالية "الماجستير" ،في تخصص .............. :من
قسم ................../بتقدير عام .............. /وبنسبة ................./بعد
اجتيازه مقررات المرحلة التمهيدية بنجاحٍ ومناقشة رسالته ،وعنوانها:
""................................. ........................................
وذلك في يوم .............:الموافق20.... /....../......:م.
أُعطيت لو ىذه اإلفادة بناء على طلبو الستعماليا فيما ِّ
يخولو القانون
ً
..........................
رئيس القسم
.......................
عميد الكلية

...............................
مدير مكتب الدراسات والتدريب بالكلية
..............................
مدير إدارة الدراسات العليا والتدريب بالجامعة

تغٌٌر فً هذه اإلفادة ٌلغٌها
**أي كشطٍ أو
ٍ
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ملحق ( )20منوذج تسليم نسخ الرسالة
الكلية ................................................:الكشه................................................. :
اسم الطال

اسم اجلد

اسم األب

رقم قيد الطال

اللق

نفيدكم ضلن ادلوقعٌن أدانه بتسلم الني ىسخ النهاية اجمللدة كاإللكرتكنية من رسالة اإلجازة العالية (ادلاجستًن) [
] من الطال

أطركحة اإلجازة الدقيقة (الدكتوراه) [

]

ادلذكور أعاله ،كادلعنونة ابآلحت:

...................................................................................
) كابألرقاـ( :

كعدد صفحاُتا كاملةن ابحلركؼ( :
)
مكتبة اجلامعة

القسم العلمي
عدد ( )2ىشخة ورقية جملدة

عدد ( )1ىشخة ورقية جملدة

عدد ( )2ىشخة إلكرتوىية
التاريخ:

/

/

عدد ( )1ىشخة إلكرتوىية

21و

إدارة الدراسات العليا كالتدري ابجلامعة

/

التاريخ:

/

02و

اذليئة الوطنية للبحث العلمي

عدد ( )1ىشخة ورقية جملدة

عدد ( )1ىشخة ورقية جملدة

عدد ( )1ىشخة إلكرتوىية

عدد ( )1ىشخة إلكرتوىية

/

التاريخ:

/

21ـ

التاريخ:

/

/

21ـ

ييط ل من طالب الدراسات العليا ادلوفدين للدراسة ابلداخل تسليم نسختٌن إضافيتٌن للجهات التالية:
جهة العنل:
______________________
عدد ( )1ىشخة ورقية جملدة
عدد ( )1ىشخة إلكرتوىية
التاريخ:

21 / /و

اجلهة املزشحة للدراسات العليا بالداخل
....................................................
عدد ( )1ىشخة ورقية جملدة
عدد ( )1ىشخة إلكرتوىية
التاريخ:

21 / /و

نسخةٌ إىل:
الطال ادلعين.
القسم العلمي ابلكلية.
إدارة الدراسات العليا ابجلامعة.
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