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         م2015/   2/   17التاريـــخ:  

 

 دليل إعداد الرسائل العلمية

 على طلبة الدراسات العليا اتباع األسس والمواصفات اآلتية في إعداد رسائلهم الجامعية.

 أوال: اإلطار العام

(حمئتووويلحايمةووويلحصوووتا ح) اةوووت  ا ح250)حصوووتاالحد لةوووا  يكوووالحد اوووىحدعددووو ح  وووىىح .أ

د مالاق(حدد حألحيتالف حد طا بحدإلةهابحاد اشاحاد تكلدلحايلددو حدخيتصوالحاد تلكيو ح

حأ يض.حA4دد حالقحد جاىةح اةتيىدمحتق ي حدا ي ححدد حد  ادي ،حاتط ع

افوو حأاةووامحد دلووالحتكتووبححأمح اإل جدي يوو ،تكتووبحد لةووا  ح دلوو حةووديم حةوواد حكا وولح ا  ل يوو ح .ب

دإلمالئيووو حامووولحدعيطوووا حد  اايووو حح حد م ااشووو حيا يووو  ج ووو.حاتةووودمح  ووو حاةوووبحد تيصووو 

مولححيا يو د  هائي حمولحد لةوا  ح  و حدمواىةحد ىلدةوالحد  ديواححاكذ كحتةدمحد  ةي ح،اد مط  ي 

حد شطبح يتمحتةديمهاحاةبحدعصالح   حمكت  حد جام  .حأادعيطا ح

،حافو حذوذاحد اواخلحأاحديتصوالحأاحلمو  ولامححبحألحت ىأحد جمد ح كدم حاخحيجا حألحت ىأيج .ج

 .تا  كحأاحدخيتصالدلحأاحد لما تكتبحدعلاامح

ةحكامدو حاياالوعحدخيتصوالح ويلحااةويل،حفمو ال ح ذدح .د حمولك تكتبحدخيتصالدلحد وىحذكلذواحأالم

ح" ـــــووووـيـــــىا ـــــــ حد ــــوووـ لددـــــــ حاد ــــــوووـذيـــــــــ حدعغـــوووـمـــــظـــــ ـــــم"ذُكوووللح

“Food and Agriculture Organization”    (ح(فيكتوبحديتصوالذاحFAOح ومح،)

يةت ملحدخيتصالحفقطحف حد ملدلحد الاق ح وىالحاالو بح ويلحااةويل،حددو حألحياالوعحفو ح

    ا ميتصلدلحد مذكالةحفيها.حتا ح مح مقىم حد لةا  ح

فصالحد لةا  حف حصتاالحجىيىة،حاخحيجا حألحت ىأحف حاةطحد صتا حأاحفو حت ىأحد اايلححهـ.

 ايمكلحألحتكتبحد   اايلحف حصتا حم تصد .ح.آيلذا

 د  وواايلحد لئيةوو حد ووىحد كتا وو ح ا دلوو حد  ل يوو ،حايجووا حح16 دمووتلحاح14يُةووت ملحد اوول ح .و

ح12ا دلو حدإل جدي يو حيكوالحاجومحد اول ح تصليلحاجمحد ال حف حد جوىال.حاد وىحد كتا و ح

أاحأاولح كتا و حد م واىخلح ذدحكا ولحح12ايكالحاجومحد اول حح؛ د  اايلحد لئية ح14ا دمتلح

 طايد .
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ـا  ل ي حا و،حTimes New Romansا دلو حدإل جدي يو ح  (Font) يكوالحشوكلحد اول حز.

ح.Arabic Transparentيةتيـىمح

د وىحد كتا و حأمواح ت ةويقحمةوافتيل،ححا دلو حدإل جدي يو د ىحد كتا و ح حتكالحد مةاف ح يلحد ةطال .ح

 مةاف حا ص . ا  ل ي حفتكالح ت ةيق 

يكالحت ةيقحد مةاف حد ىحكتا  حد   اايلحد لئيةو حاد واايلحد جوىدالحاد لةوامالحاد ملدجوعح .ط

 مةافتيل.حمةاف حاداىةحأماحت ةيقحد مةاف ح يلحد ملجعحاد ذيحيديبحفتكال

 ةم.حح 2.5ةم،حأماح قي حد هادمشحفتكالحح3.5مةاف حد هامشحملحجه حد تجديىحيكالحت ةيقح .ي

ايجبحألحيكالحح،د لةمحف حأةتدبد شكلحأاحايكتبحد ادلحح،يكتبحد ادلحد جىالحف حدعدد  .ك

 .د اا تيلحم  لد حدلحماتادا د   ادلحف 

ايجبحألحتظهلحد جىدالحح،ىديلحد لةا   كلحم هاحتلامحد جىدالحاد لةامالح شكلحمتةدةلح .ل

اخحيجا حاالو هاحفو حح،م اشلة ح  ىحذكلذاحأاحف حد صتا حد ت حتديها اد لةامالحادعشكال

  هاي حد لةا  .

ح.(Bold)حيكتبحد ادلحد لةا  حاد اايلحد تصالحاد   اايلحد لئية ح يطحغامق .م

ح

 ثانيا: ترقيم الصفحات

 ,i, ii)ىي حد ىحد كتا  ح ا دل حدإل جدي يو حم ولحتُةت ملحدعلاامحد لاما ي ح تلايمحد صتاالحد تمهيح

iii ...(حاتُةت ملحد الا حد  ل ي حدع جىي ح)م لحأ،حب،حج،حى،....(ح تلايمحد صوتاالحد تمهيىيو ح

ف حاا  ححد كتا  ح ا  ل ي .حاي ىأحد تلايمح اةت مالحدعلاامحملحصتا حد مقىم ،حاياالوعحد ولامحأاح

يظهلحد لامحف حصتا حد   ادلحاصتا حد تاايع.حافو حاا و حد لم حف حاةطحأةتلحد صتا ،حاخح

ف حأةتلححلامحد صتا (حياالعحLandscapeد جىدالحأاحدعشكالحد مط اد ح شكلحمةت لضح)

حد جىالحأاحد شكل،حاد ىحتصليلحد صتا حخحيجا حألحيشملحد تصليلحاجمحلامحد صتا .

  ثالثا: الحواشي

،حايقعحد يطحأةتلحد متلح مقىدلحمةوافتيل،حةمح53.تتصلحذذاحد مالاظالحدلحد متلح يطحطا بح

حمةافتيلحملحد يط. ات ىأحكتا  حد مالاظ حدد ح  ى

 رابعا: قواعد اللغة
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ح ح  ىةحماالادالحادد حد  ااحدآلت )حتتصلحااددىحكتا  حد لةائلحد  دميكح

 كلح ااثحأةدا بحد يا ح ا  اثحيمي احملحغيلا.حايجبحدد ح المنهجية وأسلوب الكتابة:ح.أ
د  ااثحدخ ت اىحدلحدإلةهابحاتكلدلحدعفكال،حاألحي ملحدد حتلد طحأج د حد لةا  ح  الهاح

ح   ض.
دد حد  ااثحدخ ت دمح قاددىحد دل حملحايثحدالمالحد تلايمحاد ال طحااللتزام بقواعد اللغة:حح.ب

 حاتشمل)
 ح).(حاتاالعحد ىحتمامحد جمد .حالنقطة .1
 حاأاةامبحأاحأ اددب.))(حاماال هاح يلحد شئححالنقطتان الرأسيتان .2
 ح)...(حاتةتيىمحد ىحد اذ حملحكالمحمقت سح إلشالةح   حذ ك.حالنقاط األفقية .3
اذ ح ماحفصد حداىي ح)،(حأاحفصد حم قاط ح)؛(حاتةتيىمحد تصد ححالفصلة أو الفاصلة .4

د  اىي حد ىحاصلحد كالمح  البح  الا ،حكألحتاالعح يلحأ ادعحد شئحاأاةامب،حا يلحجمد ح
اجاد ب،حا  ىح تظحد م اىىحا يلحد قةمحاجادبحد قةم.حأماحد تصد حد م قاط ح)؛(حد شلطح

فتةتيىمحأةاةاح يلحجمدتيلحتكالحدعا  حة  ا ح د ا ي ،حفالال حدلحدةتيىدمهاح دتصلح يلح
 دعةما حاد   اايل.

 )؟(حاتاالعح  ىحد جمد حدخةتتهامي .ححعالمة االستفهام .5
،ح ةذش ،حد ا ل،حدعد ت اخلحد كاتبحم لحد ت جب،حد ىات  لحدلح)!(ح عالمة التعجب .6

 .ح  خد تلح...
 )/(حتاالعح دتصلح يلحدخةمحاد دقب.حاأك لحدةتيىدمهاحف حد هادمش.حالشرطة الرأسية .7
(حاتةتيىمح دتصلح يلحد  ىىحاد م ىاى،حااىحتةتيىمحمالحدعلاامح تلتيبح-)حالشرطة األفقية .8

 حأم د حم ي  .
 تاالعحف ح هاي حد صتا ح اصلحد كالمح ا صتا حد تا ي ح ها.)=(حاحعالمة التتابع .9
اذ حدىةحأ ادعحااةاحدالم حد ت صي )ح)"ح"(حايةتيىمالح إلشالةح   حد كالمح األقواس .10

د مقت سحدلحد ليل،حا تميي ح  ضحد كدمالحأاحتاىيىحد اايلحد مقاخلحأاحد تقاليل،ح
د ت حتشيلح   حد ملدجعحةاد حف حاد قاةالحد متلىدل)ح)ح(حايةتيىمالحخاتالالحدعلاامح

د متلحأاحف حذادمشحد  اث،حاد قاةالحد ملك ال)ح]ح[ح،حتاالعح ي هماحد ت ديمالح
ححادإليالااالحد ت حيىيدهاحد  ااثحدد حد  صا حد مقت ة حملحد ليل.

)حيدت محد  ااثح ملدج  حااددىحد دل حاتط يقهاح اةتملدل.حاي ىكحسالمة قواعد اللغة واإلمالءح.ج
 ت دمح قاددىحاةالمتهاحدي ا حيداقحد الللح ا  اثحاجاىتب،حا ذ كحيجبحدد حد  ااثحدىمحدخ

 حد تىايقحادخدت ا ح ا دل حادخةت ا  ح أذلحدخيتصا ح لح محيكلحدالفا ح قاددىحد دل .
ملحةم حد  دما حاد  اا يلحد تادالع.ح ذ كحيجبحدد حد  ااثححااللتزام بأخالقيات البحث:ح.ى

حدل حألحيلك حدد ح  لد حجاد بحد ماالاعححدخ ت اى حادديب حد متكدم( دةت مالح)الميل
حيجبحألح حكما حا يسحأىلحدد حذ كح... حد ب، حاي ىا حة قح... حايتالححمما م لحاا بح...
ي لضحد  ااثحآلد حدآليليلح أما  حاماالادي حةاد حكالحيتتقحأاحييتد حم ها.حملح

دإلدىدىح لةا تبح قاد يلحد  اثحح ااي حأيلىحدد حد  ااثحألحيقلح ا ت دمبحياللحملاد 
حاد مت دق ح حد مت ال، حد ةالي  حاالدلدتها حات ديماتها حاأ ظمتها حد  ديا حاد ىلدةال د  دم 
حف حكتا  ح حد مت ال حدديها حدعيالاي  حاد م اييل حد  دمي  حدعما   حمع حي ةجم  ا تا يقح ما

حد لةائلحادعطلااالحد  دمي .ح
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األخالقية واألمانة العلمية، وتحتوي "توضيح اإلقرار" كما هو  صفحة اإلقرار وااللتزام بالمعايير

 :[(1توضيح رقم )]مبين 
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حمحتويات الرسالة

ح

 :تتكالحد لةا  حمماحيد 

 

 الصفحات التمهيدية أوالً:  

 : الا حك يلةحاتشمل تكتبحد اايلحد صتاالحد تمهيىي 

 :[(2رقم ) توضيح] صفحة التفويض، وعليها "توضيح التفويض" المبين بأدناه -أ

 
 

 
 جامعة الزيتونة األردنية

 تفويض
(،حأفاضحجام  حد  يتا  حدعلى ي ح ت ايىح ةخحملحلةا ت ح دمكت الحأاحدةمحد طا بأ اح)

حد مؤةةالحأاحد هيئالحأاحدعشيا حد ىحطد همحاةبحد ت ديمالحد  افذةحف حد جام  .
حد تاايع)
حد تاليخ)

 
Al-Zaytoonah University of Jordan 

Authorization Form 
I, (Name of student), authorize Al-Zaytoonah University of 
Jordan to supply copies of my Thesis/ Dissertation to 
libraries or establishments or individuals on request, 
according to the regulations of the university. 
ح
Signature: 
Date: 
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 :صفحة العنوان وتحتوي على -ب

حملحمجدسحد ىلدةالحد  ديا.حلد ادلحد لةا  حكماحأال .1

Title of Thesis as Approved by Deanship of Research and Graduate 

Studies 

 دةمحد طا بح)كماحذاحمةجلحلةميا حف حد جام  (. .2

 Name of student (as officially registered in the University) 

ح لحاجى(.)دةمحد مشل حاد مشل حد مشالكح .3

Name of Supervisor and Co-Supervisor (if present) 

ح

ح)د   الةحدآلتي تديهاحححححححححححححح

 ............  دةتكماخ ح متطد الحد اصالحدد حىلج حد ماجةتيلحف ذذاحد لةا  ح اىمل

This Thesis, was Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements 

for the Master’s Degree in ……… 

ح
ح
ح
ح
ح

حححححححححححMonth and Year)إجازة الرسالة( الشهر والسنة                                       

 

 

 (حف حذذدحد ى يل.ح14-7د صتاالحملح)حد ظلح م يىحملحد تااليحح:مالحظة
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حصتا حد ادلحد لةا  حايكتبحفيهاحماحيأت )ح.أ

ح

ح:[(ح3تااليححلامح)ح]حتكتبح ا دل حد  ل ي حذكذد)

  صفحة عنوان الرسالة

 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 

 اسم الطالب
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
 
 

 المشرف
 XXXXXXXXاألستاذ الدكتور 

 
 
 

 المشرف المشارك
 XXXXXXXXالدكتور 

 
 
 
 درجة الماجستير فيالحصول على قدمت هذه الرسالة استكماال لمتطلبات 

 (XXXXXXX )حقل التخصص 
 
 

 XXXXXXXXXXكلية 
 

 عمادة الدراسات العليا
 ةـــــــــــجامــعة الــــزيتونــــة األردنـــي

 
 
 

 2012آب، 
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ح
ح:[(4تااليححلامح)]ححذكذد)اتكتبح ا دل حدإل جدي ي ح

ح

 صفحة عنوان الرسالة

 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXX  

 
 

By 
XXXXXXXXXX 

 
 

 

Supervisor 
Prof .Dr. XXXXXXXX,. 

 
 

 
Co-Supervisor 

Dr. XXXXXXXXX 
 

 

 
This Thesis was Submitted in Partial Fulfillment of the 

Requirements for the 
Master’s Degree in XXXXXXXXX 

 
 

 

Faculty of XXXXXXXXXX 
 

Deanship of  Graduate Studies 
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 
 

 

 
August, 2012 
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 صتا حأةما حأدالا ح ج  حد م ااش حايكتبحفيهاحماحيد )ح-ج

ح:[(5تااليححلامح)ا دل حد  ل ي حتكتبحذكذد)]ح ف حاا  حد كتا  ح

 

 المناقشةصفحة لجنة 

ح
ح
ح
ح
ح

 
 

نوقشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذه الرستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالة 
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX بتتتتتتتتتتاريخ )

XX/XX/XXXX 
 
 

حد تاايـــــــــعحححححححححححححأدالا ح ج  حد م ااشـــــ 
 
ح
ح............................  حححححححححححححححححححححححححمشلفا ح،حXXXXXXXXXXXXXXد ىكتالحح

ح أةتاذح
ح
ح

ح.......،حدالاد ححححححححححححححححححححححححححح.....................XXXXXXXXXXXXXXد ىكتالح
ح       أةتاذحمشالك

 
 
 ............................ححححححححححححدالاد حححححححححححححححح،XXXXXXXXXXXXXXىكتالحد 

 ححححححأةتاذحمشالكح
 
ح

ح............................ححححححححححححححححححيالجياح ،حدالاد ححXXXXXXXXXXXXXد ىكتالح
ح(XXXXXX)حجام  ح
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ح

ح[(6تااليححلامح) جدي ي ،حتكتبحذكذد)ح]حخا دل حد اف حاا  حد كتا  ح

ح

 قرار لجنة المناقشة
 

ح
ح

 
Committee Decision 

 
This Thesis: (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) was defended on XX/XX/XXXX 
 
 
 
Examination Committee                                                      Signature                                                                             
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 المتن ثانياً: 

 وايتال حماالواعحي ىأحد متلح ا مقىم حاي ته ح اخةت تاجالحأاحد تاصويال،حاتيتدو حد واايلحد موتلح

حد لةا  حام هجيتها،حايتمحتلتي هاحدد حد  ااحدآلت )

مقىمووو ،حادع وووادب،حاد تصوووال،حادخةوووت تاجال،حاد تاصووويالحاد مصووواىلحاد ملدجوووعحاد مالاوووق،حد 

 اد تهالسح)د كشافال(.

 المقدمة: 

د ت ليو ح هواحتم لحد مقىم حمىيال ح دلةا  حتاىىح ملحيقلأذاحد ط ادا حشما يا حدلحماالاعحد ىلدةو حا 

ممواحيتويحح دقوالهحفهومحد  توائ حاد م ااشو ح وىالحد لجواعح  و ححامالما هاحاماحتلم ح  يوبحمولحأذوىد 

غالح جلد حد ىلدة حاأذميتهاحاتيتتمح أذوىد حد ىلدةو حد تو حتوىلجح حأيلى.حكماحتتالملحمةاك مصاىلم

 الووعححت يووىحددوو ح،حايلددوو حألحتكووالحد مقىموو حميتصوولةحموواحأمكوولحاخددوو حشووكلح قوواطحمتةدةوود 

حصتاال.

 الدراسات السابقة: 

 شوولحدوولحماالوواعحد لةووا  حفوو حدعى يووالحد ماديوو حاد  ا ميوو حاد  تووائ حد توو حتوومححتهووى ح  وو ح  وولد حمووا

د تاصلح  يهوا.حاتكتوبحملدج و حدعى يوالح صوالةحمولحدعفكوالحد  دميو حد متةدةود ح ايوثحت كوسحفهومح

 شولاحد  واا الحد اداوىحتدواحدآليول.حد  ااثح تدكحد ىلدةال،حخحألحتكالح صالةحدلضحم تصلح مواح

ات وىأحد كتا وو حدوواىةح  ماميوو ،ح وومحت ووىلجح اوواحيصاصووي حد مشووكد ،حايكووالحذ ووكحددوو حذيئوو حد وواايلح

لئية حت ىلجحتاتهواحد واايلحفلديو ،حايوتمحد تلكيو حددو حد  اواثحد م شوالةحفو حد مجواللحد ماكمو ح

حا محيطدعحد كاتبحدديهوا،حاد تقديولحمو ا لجاعح   حد مقاخلحدعصيد حد م شالة،حادىمحتالميلحمقاخلح

أمكلحملحدخةتشوهاىح ا ىلدةوالحاد  اواثحغيولحد ماكمو حأاحد تقواليل،حا وىادلحد  مول،حاد م داموالح

د ماجاىةحدد حد ش ك حد   ك اتي ح)دإل تل ل(حملحد ىلدةالحاد  ااثحغيلحد ماكم حاد مجالل،حفهوذاح

ات اسحم ها،حايلدد حتلتيبحد ىلدةوالحد ةوا ق ح يةلحملدجعحددميك حم تمىة،حا ا تا  حيجبحتالف حدخ

حملحدعاىمح   حدعاىث.

 المنهجية وطرائق البحث:

يلط حذذدحد جو  حد تتاصويلحد ىايقو ح دموادى،حاد طلدئوقحاد تق يوالحادعىادلحد مةوتيىم حفو حد ىلدةو ح

 ايووثحتكووالحملج ووا حعيح ااووثحفوو حد ماالوواع،حيةووتطيعحد لجوواعح  يهوواحادةووت ما هاحفوو حىلدةووتبح
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د موادىحد مةووتيىم حفوو حد ىلدةوو حكافوو حح اد اصوالحددوو ح تووائ حمشووا ه .حاتجوبحدإلشووالةح االوواحح  وو

شامد حدخةمحاد لامح لحاجىحاد شلك حد صا   حأاحد م تجو ح هواحاىا و حد م شوأحاطليقو حتاالويلذاح ذدح

دةومححتطدبحدةت ما هاحتااليلد حمة قا حاكذ كحد طلقحد مةتيىم ؛ح مواحفيهواحد تجوالبحد مي ليو حشوامال ح

د طليق حاملحديتلدهاحاة  حدخيتلدعحاتالييب.حاطليق حديتيالحد  ي الحملحايثحتاىيىحاجمحد  ي  ح

اجمعحد  يا الحاتاديدهاحاتي ي ها.حاف حاالحدخةوت ا الحأاحت ةويقحدخيت والدلحيوذكلحدةومحمصوممهاح

حاياالعح ماذجح هاحف ح ابحد مالاق.

 النتائج:

هوواح االوواححمووعحدةووتيىدمحدعشووكالحاد صووالحأاحد لةووامحي وولضحد طا ووبحد  تووائ حد توو حتاصوولح  ي

د تاالياي ح ذدح  محدعملح ىالحألحي ااشها.حايلدد حد تلكيو حددو حدعشوكالحد تاالوياي حاد تقديولحمواح

حأمكلحملحد ةلى.

 المناقشة:

ي ااشحد طا بح تائ حد ىلدة حايقىمحتتةيلد ح هاحف حالا ح توائ حدع اواثحد م شوالةحاوالحد ماالواعحح

احي حتاصلح  يب.حصاصي حماماالاك

 الخاتمة واالستنتاجات والتوصيات:

ايجوبحألحفو ح قواطحمتصود .ح  ا حدد حماحتاصكلح  يوبحمولح توائ حيالىحد طا بحدةت تاجاتبحاتاصياتبح

حيلدد حد  ااثحملحدلالبح الةت تاجالحاد تاصيالحألحتكالحاا د ح دتط يق.ح

 الجداول: 

حيأت )حيلدد حد ىح دىدىحد جىدالحما

د ادلحد جىالحميتصلد حاشامال حاياالعحفاقحد جىال،حات ط قحدديوبحميو دلحد وادلحيكالح -1

 د لةا  حد مذكالةحةا قا ،حاي ط حلاما حمتةدةال حايشالح   حملج ب.

ف حد متلح تهمب،حا ذد،حيلدد حألحيكالححد جىالحااىةحمتكامد ح ذدتب،حاخحياتاجح   حالد ةحما -2

د م دامووالحد ال موو ح تهمووب،حا ذدحكووالحذ وواكحأيوو حم ظمووا حت ظيمووا حةووهال ،حاألحياووايحجميووعح

 ديتصالدلحأاحم دامالحياتاجح هاحد قالهح تهمحد جىالحفتالىحف حمالاظ حتاتي .

 تكالحاىاىحد جىالحذ حد اىحد مةماحح بح دط اد حف حد صتا حد اداىة. -3

ياالعحد جىالحم اشلةح  ىحد صتا حد تو حيولىحفيهواحذكولاحفو حد موتلحعالحمولة،حا ذدحذكوللح -4
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 ألاامحأك لحملحجىالحف حصتا حاداىةحفتلتبحد جىدالحد اداىحتداحدآليلح  ىحتدكحد صتا .

 يجبحألحتكالحذ اكح شالةح   حكلحجىالحتمح ىلدجبحف حد لةا  حا لحدلالب. -5

 يجبحدإلشالةح   حمصىلحكلحجىالحتمحدات اةبحف حد لةا  . -6

ح

 Figures, Plates and Maps                           والخرائط:  األشكال والصور

حيد )حيلدد حد ىح دىدىحدعشكالحاد صالحما

ح ـتكالحدعلاامحا يا الحد مااليلحد ةي  حاد صاىيحأاحأي ححكدمالحمكتا  حدد حد لةمحد  يا و -1

حح ادالا حا اجمحيمكلحالد تبح ةها  .ح

حالة.ـــوالوعحفو حأةوتلحد لةومحأاحد صايكالحد ادلحد لةمحأاحد صوالةحميتصولد حاشوامال ،حاي -3

اي ط ووقحدديووبحميوو دلحد ووادلحد لةووا  حد مووذكالةحأدووالا،حاي طوو حلامووا حمتةدةووال حايشووالح  وو ح

 ملج ب.

 حـوـد اىاىحد  هائي حعيحلةمح يا  حأاحشكلحأاحصالةحذو حاوىاىحد جو  حد مط واعحمولحد صتا -4

حتىيلحد هادمشحالملحذ ك.ححفقطحاخ

اح صوو حيمكولحتالووميلحأك وولحموولحصووالةحأاحجوو  حموولحصووالةحفوو حصووتا حاداووىةحأ -5

 ملدداةحمةاا حكلحم ها،حاتلتي هاح شكلحم طق .حححعحـصتا ،حم

يوالىحفو حد مالاظوالحد تو ححيشالح   حدعج د حد مهم حملحد صوالةحد تو حتاالوححموا -6

د شووكلح أةووهمحادالووا حأاحأاوول حددوو حأخحتلطوو حدعةووهمحأاحدعاوول ححتدوو حد ووادل

 د صالة.ححمكا الحاللالي حف ح

 ح.مدا  حف حد لةا  يمكلحألحتتالملحدعشكالحصالد ح -7

 يجبحدإلشالةح   حمصاىلحدعشكالحد ت حتمحدات اةهاحف حد لةا  . -7

 

 المصادر والمراجع والمالحق

تتالملحد ىلدة حكاف حد مصاىلحد ت حدةوتق حم هواحد  ااوثحد مواىةحد  دميو حد مت دقو ح ماالواعحد ىلدةو ح

 حد م شالةحاد كتبحاد لةائلحادعطلااالحد جام ي حادةت الح هاحف حلةا تبحاتشملحد مقاخلحد  دميكح

ملت  حذجائيا حامكتا  حاةبحد طليق حد م تمىةحملحجام  حد  يتا  حدعلى ي حم دماحذواحماالوححتاولح
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د ادلحد تا يقحأى اا.حايمكلحاصلحذذاحد مصاىلح ا مكتا  ح)د ملدجعحد  ام حاد متيصص حاد لةائلح

 وواجمحادخ كتلا يوو ح)د كم يوواتلحاد ميكوولافيشحادخ تل يوول(حد  دميوو حاد ووىاليالحاد ماةووادالحاد م

اد ميىد يوو ح)اتشووملحأىادلحجمووعحد م دامووالحادخةووت ا الحاد مقووا الل(.حااووىحيوولىحد  ااووثحألحيداووقح

ح  ا بحمجماد حملحد مالاقحد ت حتتالملح صاصا حا يا الحذدلحصد حا يق ح  ا ب.

 التوثيـــــقأوالً: 

حيأت )حيلدد حف ح ظامحد تا يقحما

 Capitalized دد حصتا حجىيىةحف حاةطحد صتا (References)د ملدجعحكدم حكتا  ح .1

  الا حك يلة.

اخحيجا حكتا  حأيحملجعح محيلىحذكلاحف ح.حكتا  حد ملدجعحد ت حالىحذكلذاحف حد لةا  حفقط .2

ح. متلحد لةا  

د ىحالاىحكدم حىلدة حأاحىلدةالحف حمتلحد لةا  حخح ىحملحذكلحد ملجعح ك حيةتطيعحمولح .3

حيلغبحف ح ياىةحم داماتبحألحيلجعح  يب.ح

تكتبحد ملدجعحاةبحتلتيبحد الا حد هجائي ح الةومحدعييولح دمؤ و ح"دةومحد  ائدو "،حات وىأح .4

فو حاا و ححلحأاصو حد يمويلاموح،دلو حدإل جدي يو  ا د كتا  حملحأاص حد شمالح ذدحكوالحد ملجوعح

اد  ا  ح لحح محدخةمحدعالح،حملحدةمحد  ائد ح ى د حكتا  حد ملدجعحد  ل ي .حايكتبحدةمحد مؤ  ح

ححفاصد .ح محتاالعحاجى

 اإل جدي يو حا ولحكتا و حدةومح (and) اتةتيىمحكدمو ح، ادةط حفادصلحد مؤ تيلتتصلحأةما ح .5

 د مؤ  حدعييل.

 .ح ا  ل ي تتصلحأةما حد مؤ تيلح ادةط ح)ا(ح .6

دةومحد كتوابحأاحح ومةو  حد  شولح ويلحااةويلح ومحتت  هواحفاصود ،ححد موؤ تيليد حدةومحد مؤ و حأاح .7

ح.حد ادلحد مقا  حف حد ىالي حأاحد ادلحد لةا  حد جام ي 

حيكتبحد ادلحد كتابحأاحدةمحد ىالي حأاحأيحد ادلحآيلح يطحغامق. .8

 

 :في النص كتابة المراجع عند ورودهاثانياً: 

دةوومحد  ائدوو حاةوو  حد  شوولح وويلحااةوويلح تووبك ذدحجووا حد ملجووعحأالحد جمدوو حاكووالحم توولىد حفيح .1
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 ذد)ــــذك

،حأمواح ذدحجوا حفو ح هايو حد جمدو ححح(2003) الموستى ؛حاف حد  ل يو حيكتوب) Lenz(2001)ح

 .(2003، الموسى) اف حد  ل ي حيكتب) ،ح(Lenz, 2001) )فيكتب

اف حد  ل ي ح Herder and William  (2005)ف حأالحد جمد حفيكتب)ح تيلمؤالىحدةمح ذدح .2

 ,Herder and William)،حافو ح هايو حد جمدو حفيكتوب)ح(2002)خالتد وعبتاس يكتوب)ح

 .(2002) خالد وعباس، اف حد  ل ي حيكتب)ح( 2005

  )ذكذدف ح ىدي حد جمد ححفأك لحفيكالحد تا يقح ال  أماح ذدحكالحد مؤ تالح .3

Chen, et al. (2005) اف ح هاي حح،(2001الشيخ وآخرون )ح:اف حد  ل ي حيكتب
 (.2001)الشيخ وآخرون، اف حد  ل ي حيكتب)حح(Chen, et al., 2005)يكتب)حح د جمد 

 يكتب)اف حد ة  ح تةهاحفحأاحمجدىح ذدحتكللحدةمحد مؤ  حف حأك لحملحدىى .4

(Gordon, 2006, a, b & c)، (ح، أ و  ب و ج(.2002)عباس،   اف حد  ل ي حيكتب

ح )،حا اخ جدي يووبحكوواآلت (2002)وزارة التربيتتة والتعلتتيم،  يا ووقحدموولحد مؤةةوو حكوواآلت ) .5

Institute of Health,1999),) 

،حألح(2004)المشتتار إليتت  فتتي ستتوالمة، ايؤكووىحد  تووامح ذدحالىحملجووعح ووا ايحيكتووبحذكووذد)ح .6

حح............

 ,Simpson and Noble (as cited in Sawyer, 1999)ا اإل جدي يوبحكا توا  )ح

found …… 

ح

 ثالثاً: االقتباس:

 حيش لحد  ااثحأ هاحدد حىلج حملحدعذمي ح ايثح لحد تصول حفو حاصوتهاحاوىحيتقوىذاحماىةحددميكحأيح

ح حيجبحتقىيمهاحمقت ة ،حأيحكماحذ حتماما حف حد مصىل.حادخات اسح ادال)ايمتهاحد  دميكح

 Doubleكدم حاياالعحىديلح شالدلحد ت صوي ح)ح40دخات اسحد قصيل)ح  حخحيتجاا ح .1

Quotation. ح(حايذكلحدخةمحدعييلح د ااثحاة  حد  شلحاد صتا

كدم ،حدتلكحذامشا ح الافيا ح مقوىدلحيمةو حأاول حح40دخات اسحد ك يل)حد ىماحيتجاا حد   ح .2

 ت صي .ملحد يميلحف حد دل حد  ل ي ،حأاحد يةالحف حد دل حدإل جدي ي حىالحدةتيىدمح شالةحد 
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حمالاظالحدام حدلحد تا يقحف حاائم حد ملدجع)

حت ىأحاائم حد ملدجعحف حد لةائلحف حصتا حجىيىة. .1

 فصلحد ملدجعحد  ل ي حدلحد ملدجعحدإل جدي ي حف حاائم حد ملدجع. .2

 يجبحألحتتطا قحد ملدجعحف حد متلحمعحد ملدجعحف حاائم حد ملدجع. .3

  دملدجعح  ىحيمة حفلدغالحدد ح ىدي حد ةطلحدعال.ي ىأحد ةطلحد  ا  حادعةطلحد ت حتديبح .4

 ي  ل حألحيشتملحد تا يقحدد حد اصلحد تا يقحدعةاةي حكماحيأت )ح .5

حد  اشل حد   ادل، حااةيل، ح يل حد  شل حة   ح)ح:د مؤ  ، حد  شل. ويفصل بين كل منهما مكال
ح.(باستثناء الناشر ومكان النشر نقطتين والعنصر الذي يلي  فاصلة

ح:تابة المراجع في نهاية الرسالةكرابعاً: 

اةبحدةـــمحد  ائد ح دمؤ و حدعالح أ.ححححتكتبحد ملدجعحاد مصاىلحف حاائم حاداىةحاتلتبحذجائيا ح

)أاحدةوومحد شووهلة(،حايجووبحذكوولحجميووعحأةووما حد مووؤ تيلحد مشووتلكيلحفوو حد  اووثحاخحيةووت ملح

 et alديتصالح.

ملدجووعحكافوو حت ادووا حمهموواحد ميتدتوو ح ووألحتووىيلحد ب.ححيكووالحأةوودابحد تا يووقح دملدجووعحاد مصوواىلح

حمصاىلذا)حىاليال،حكتب،ح...،حد خ،حكماحيأت )حديتدتل

ح

 :  (Periodicals) الدوريات  -1

ح،،حد وووادلحد مقوووال.حدةووومحد ىاليووو ح)ايط وووعح يوووطحغوووامق((د ةووو  )دةووومحد مؤ ووو حأاحد موووؤ تيلح

 د مجدى)د  ىىح يلحااةيل()حد صتاال.ح

 : Booksالكتــب   -2

.حد ووادلحد كتوابح)ايط وعح يووطحغوامق(،حد ط  وو ،حمكوالحد  شوول)ح(د ةو  )دةومحد مؤ و حأاحد مووؤ تيلح

ح.د  اشل،حد صتاال

 :Chapter in an Edited Bookمحرر في كتاب  فصالً  -3

د وـادلححد ماوللحأاحد ماولليل(،دةومح))حفو حد وادلحد تصول.ح،(د ةو  )د مؤ  ح)حمؤ  حد تصلح(ح

حح.د  اشلح)د ط   ،حمكالحد  شلحد كتابح)ايط عح يطحغامق(،

 :Abstractsأو ملخصات أوراق المؤتمر  Proceedingsوقائع المؤتمرات  -4

دةمحد ااائعح)د مؤتملحأاحد  ىاةحايط عح يطحغامق(،حلامحد مجدىحأاحلامححدل،د   اح،(د ة  )د مؤ  ح
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حد  ىى،حمكالحاتاليخحد  قاىحد مؤتمل،حد صتاال.

ح:Dissertation /Thesis   Unpublishedالرسائل الجامعية غير المنشورة  -5

دةومحح،)غيولحم شوالة(،حلةوا  حماجةوتيلح يوطحغوامق(ايط وعح)ح.حد ادلحد لةا  (د ة  )د مؤ  ح

حح.د جام  ،حد مىي  ،حد ىا  

  Institution Publications :منشورات المؤسسات   -6

،حأيحم دامووالح الووافي حدوولح يووطحغووامق(ايط ووعح)حد م شووال،حدةوومح(توواليخحد  شوول)دةوومحد مؤةةوو ح

حد مؤةة ،حمكالحد مؤةة .

ح)  Manuscripts المخطوطات -7

ح.،حد ادلحد ميطاطح)ايط عح يطحغامق(،حمكالحد ميطاط،حلامحد تص ي (د ة  )د مؤ  ح

ح)ح ذدحتمحدةتيىدمحصالةحدلحد ميطاطحفيجبحدإلشالةح   حمكالحاجاىحد صالة.حمالحظة

 :Patents براءات االختراع  -8

،حلاومح ولد ةحديتولدع،حمكوالح يوطحغوامق(ايط وعح)حدةمحد شي حأاحدعشيا ح)د ة  (،حد   ادل

حد تةجيل.

 :   Papers Accepted for Publicationاألبحاث المقبولة للنشر  -9

مق والححدةمحد مؤ  حأاحد مؤ تيلح)د ة  (،حد ادلحد  اث،حدةمحد مجد ح)ايط عح يطحغامق(،حد ـالة

ح د شل.

 :Court Judgments  أحكام المحاكم -10

(،ح ومحبختط غتامق(ح)يط عح3/94يذكلحدةمحد ماكم حد ت حأصىللحد قلدل،حالامحد قلدلحف حة تبح)

حمكالح شلاح محد ة  حد ت ح شلحفيهاح لحاجىلح محد  ىىح لحاجى.

 مصادر المعلومات من شبكات االتصال اإللكترونية وتكتب مراجعها فصلة من مصدرها. -11

 

 ة في التخصصات اإلنسانية:خامساً:  توثيق الرسائل العلمي  
 

ح:ترتيب قائمة المصادر والمراجع

تلتووبحاائموو حد مصوواىلحاد ملدجووعحفوو ح هايوو حد لةووا  ،حتلتي ووا حذجائيووا ،حاةووبحد مووؤ تيلحكموواحالىحفوو ح
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د كديالحد  دميك ،ح اةت  ا حد ا ائقحاد ميطاطالحاد مصاىلحد مط ادو .حفت  ولحةو  حد افواةح  وىحدخةومح

 ا  ةوو  ح دمصوواىل.حاتووالىحد م دامووالحد   داجلدفيوو حكامدوو ،حاتلتووبحد مصوواىلحاد ملدجووعحفوو حآيوولح

حد لةا  حكماحيأت )

 

 الوثائــق: -1

دإلصووىدل،حلاوومحد تصوو ي ،حمكووالحاتووظح(،حجهوو حبختتط غتتامقاحد لم )تط ووعحأدةوومحد مجمادوو ح

مكت و ح GE 93-287 مومحد متاوىةع،حدحاإلنستان حقتوقحوثيقتة)حد ا يقو ،حلاومحد ا يقو ،حم وال

ح.20د جام  حدعلى ي ،ح

ح:المصادر المخطوطة -2

 المصادر المخطوطة )المخطوطات( -أ

(،حدوىىحغتامقبخط د   ادلح)يط عحح،(تاليخحد افاة)"ال حل"حدةمحد شهلةحأاحدخةمحد شيص ح

ح.د مجدىدل،حمكالحد ميطاط،حلامحد تص ي 

،حد قةومحد  وا  ،حنساب األشترافأ،ح(م892ذـ/279،ح)لحامىح لحياي ح لحجا لأد  الذلي،حمثال: 

،حملكوو حد ا ووائقحاد ميطاطووالحفوو حد جام وو ح597،598ح)دةووتا  ال،حميطوواطحد ةووديما ي ،حلاووم

ح)صالةح ا ميكلافيدم(.ح61دعلى ي ،حلامح

ح:المطبوعة المصادر -ب

تواليخحد افواة(،حد   وادلح)يط وعح)"اول حل"حدةمحد شهلةحأاحدخةمحد شيص حفو حغيولحذ وك،ح

 .اتالييبح، يطحغامق(،حد ط   ،حدىىحد مجدىدل،حد ماققحىديلحااس،حد  اشل،حمكالحد  شل

،حتتاريخ الرستل والملتوكح،م(922ذوـ/310 ولحجليولح)لح )حد ط ولي،حأ واحج تولحماموىمثال

ح.م1962مامىحأ احد تاللح  لدذيم(،حىدلحد م ال ،حد قاذلة،حم،ح)تاقيقح10،ح1ط

ح)حف حد مصاىل،حخحتكالح تظ ح)أ ا(حأاح)د ل(حأاح)  ل(حأاح)دل(حىديد حف حد تلتيبح.مالحظة 

 

 توثيق المصادر والمراجع في الحاشية )الهامش(: -3

يذكلحد مصىلحأاحد ملجعحعالحملةحكماحتمحد تا يقحف حمصوىلحد ط وليحأدوالا،حا ذدحمواحتومححح-أ

دخةت ا  ح ا مصىلحأاحد ملجعحملةحأيولىحفيوذكلحدةومحد مؤ و حدعييول،حد مجدوىحأاحد جو  ،ح
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حاد صتا .

ح.582،ح ح7،حجالوسيطم ال)حد ة هالي،ححححححح

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

ايشالح   حد مصاىلحف حمتلحد لةوا  ح ألاوامحمتةدةود حتاالوعح ويلحااةويلح  و حدعددو ح،ححح-ب

،حات يلحف حد هادمش.حاي ىأحد تولايمحفو حد صوتا حد تا يو حمولحجىيوىحح(3)،حح(2)،حح(1)حم ال)ح

حاذكذدحف حكلحصتا حملحد صتاال.ح.(1) ا لامح

د هادمشحلامياحاةبحالاىذاحف حد متلح لضحد  ظلحتلتبحاائم حد مصاىلحاد ملدجعحف ححح-ج

حدلحد تلتيبحد هجائ .

 حدإلشالدلح   حد مصىلح تةبحتكتبحد الةحد مصىلح تةبح،حد ج  حد صتا ح،حد ىماحتتاد ححح-ى

حد صتا حد اداىة.ف ح

ح.102،ح 3م الح)حد مصىلح تةب،حجححححح

ح


