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 : مقدمة
 

تعتمدد كليدات الدراسددات العليدا فددي الجامعدات العربيددة وفدي ميرهدا مددن جامعدات العددالم قواعدد وآليددات 
تهدا إرشداد الطلبدة، وتدوجيههم نحدو اسدتخدام قواعدد تكدون مهمّ  رسدائل العلميدة،والالبحدو  كتابدة  خاصة ب

 هداا الددليل أمدورا   ويتنداولدة. والمشدروعات البحثيدة المتعددّ  العلميدة البحدث العلمدي فدي كتابدة الرسدائل
وتحديد دراسة، من حيث اختيار موضوع ال ،البحو  والدراسات  هاه طإعداد خط بكيفية تتعلق وقضايا
 المالئمة منهجيةالو  ،دراسةمشكلة ال وتحديد  ،الدراسة ص كتابة ملخّ و وضع عناصر خطتها،  ، و اهعنوان

 والمشدرف الباحدث  الطالد   مدن لكدل األساسدية بداألدوار التعريدف فضدال  عدنوميدر للد .  لدراسدتها،
 هيدا  تم بأول أول   العمل من إنجازه يجري  ما وتقويم الرسالة، فصول من فصل كل إعداد  في األكاديمي
 كاألصالة ،وأخالقياته قيمه العلمي، وتعزيز والبحث  التفكير  مهارات  تحسين لل  وإقراره. وفي إلجازته
 وتطدوير العلمدي بالبحدث  جامعدة القددس المفتوحدة وقدد اهتمد   العلميدة. واألماندة والموضدويية والدقدة
البحدث العلمدي يسدهم فدي  نبدأ الجامعدةإدارة  إيمدان مدن ا  انطالقد ،العليدا الدراسدات  طلبدة لدد  مهاراتده

وحدل مشدكالت  ،ادات منطقيدة فدي التفكيدر والتنظديموتطدوير عد ،وزيدادة المعرفدة  ،مرس التفكير العلمي
 نتاجيددة لكثيددر مددن القطاعددات فددي المجتمددع.، ورفددع اإلداء، وتطددوير مسددتو  األمتعددددة تواجدده المجتمددع

يجدد  أن يتصددف بهددا خددالل كتابتدده  يتددالدددليل توضدديحا  ألخالقيددات الباحددث العلمددي الهدداا ن تضددمّ قددد و 
مندداهج وبياندا  مقتضددبا  للتعريدف بددبعض  ،لبحوثده ودراسدداته المختلفدة، وتعريفددا  بالدراسدات العليددا وأهدددافها

 البحث العلمي التي يستفيد منها الطال  في كتابة أبحاثه الشريية المختلفة. 
 ماجسدتيربرندامج  فدي العليدا سدات الدرا لطلبدة مرجعدا  وعوندا   يكدون هداا الددليل أن الجامعدة وتأمدل

فدي جميدع  العلميدة الرسدائل علدى المشدرفين يفيدد  وأن ،الدعوة اإلسدالمية والعالقدات الدوليدة فدي اإلسدالم
 مراحل إعداد هاه الرسائل والبحو .

وبيدان للد   ،بهداه القواعدد والضدوابطهاا الدليل فرصة لتعريف طلبدة الدراسدات العليدا ومشدرفيهم إن  
 .تاليةالفصول الفي 
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 الفصل األول 
 تعريف عام بدليل الدراسات العليا  

 
 تعريف عام بالدليل، وبيان أهميت ، وأهداف   القسم األول: 
 

بالدليل:أوال :   ال  تعريٌف عاٌم  الرسائل  دليل لضبط جودة مشروعات  وإعدادها وفق أصول  هو  علمية 
وقواعد البحث   موحد هالعلمي  ودليال   منظمة،  قاعدة  ليكون  المشروعات ؛  هاه  إعداد  كيفية  في  ا  

 وطباعتها وإخراجها وتقديمها.
 

 : تحقيقه لألهداف التالية من خاللالدليل هاا ية  م هتظهر أ  : وأهداف  : أهمية الدليلا  ثاني
وطريقة    هار ص ، وتحديده لعناالرسائل العلمية  مشروعات إعداد    دات وقواعد ومحدّ   وضعه لضوابط .1

التي  للقواعد  وبيانه  ومراعاتها   ترتيبها،  بها  األخا  والتقيد  يج   والسبها،  عليهاي،  كتابة    ر  عند 
الدولية في اإلسالم والعالقات  الدعوة اإلسالمية  برنامج  العلمية في  من وضع   ابتداء  ،الرسائل 

 . مناقشتهابإجراءات تقديم الرسالة العلمية بعد  وانتهاء  ومرورا  بمراحل إعدادها،  ،الخطة للرسالة
والقواعد األساسية في مجال البحث العلمي، وإعداد الرسائل العلمية في المجال   تناوله للعناصر .2

 . الشرعي
تدري  الطال  وتزويده بالضوابط والقواعد التي يج  أن يسير عليها عند كتابة الرسائل العلمية   .3

المخطوطات  معينة  وتحقيق  منهجية  الدليل.  ، وفق  هاا  في  وقواعدها  وآلياتها  عناصرها   تظهر 
رسائلهموتدري لمشروعات  مناسبة  تصورات  وضع  إجراءات  على  بصورة    ،بهم  إعدادها  وكيفية 
 ومساعدتهم في كل خطوة من خطوات إعداد رسائلهم. كاملة

تزويد طلبة الدراسات العليا وأساتاتهم بخبرات نظرية وإجراءات عملية ترشدهم إلى تتبع المعارف  .4
 .المعرفة الكلية ببعض نتائج البحو  العلميةوالعلوم في مصادرها المختلفة، وإمناء منظومة 

في    المساهمةإيجاد وعي لد  طلبة الدراسات العليا بالتجاهات المعاصرة في البحث العلمي، و  .5
 .المختلفةته تنمية اتجاهات إيجابية نحو البحث في مجال 

الر  .6 الجامعة حول منهجية إعداد  التدريس في كليات  بين أعضاء هيئة  سائل تكوين فهم مشترك 
، وما يتطل  لل  من عمليات التأليف والعرض والتوثيق  االعلمية ومعايير بناء فصولها وتنظيمه

 .، ومير لل والتقويم
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بتوج  .7 الجامعةياألخا  العليا   هات  الدراسات  وبرامج  الدراسية عامة،  برامجها  تطوير  نحو  وسعيها 
الطلبة إعداد  في  والتميز  الجودة  بمعايير  واألخا  والبحث وتزويد   ،خاصة،  التفكير  بمهارات  هم 

والخير  .العلمي المنفعة  يحقق  بما  المختلفة  والعلوم  المعرفة  نشر  في  الجامعة  أهداف  وتحقيق 
   .للبشرية جمعاء

، وتوفير الجهد والوق  عليهم  لمشروع رسالته  علمية  إعداد خطة  مساعدة الطال  ومشرفه على .8
 في هاا المضمار.

العلمية والمعا .9 بالضوابط  الجامعة إلقرار التعريف  بها في  المعمول  العملية  الفنية والخطوات  يير 
يلتز    م بها في كيفية الكتابة والتنظيم مشروعات الرسائل وتنفياها، والتي يج  على الطال  أن 

لمشروع رسالته مقترح خطة  تقديم  بمرحلة  بدءا   تسليمه   ،والطباعة واإلخراج.  بإجراءات  وانتهاء  
 بعد المناقشة.

 .، وبإطار علمي موحد، ومنهجية موحدةلتكون بآلية موحدة ؛رسائل العلميةعات التنظيم مشرو  .10
 .مخرجاتهاتعزيز قيمة الرسائل العلمية، وضبط جودة  .11

 
   مفهوم الدراسات العليا :القسم الثاني

 

 يشير مفهوُم الدراسات العليا إلى المرحلة التي تأتي بعد النتهاء من مرحلة البكالوريوس، والتي يدرُس 
وتتطل   الطال ،  حياة  في  الدراسّية  المراحل  ِختاَم  ُتعتَبر  التي  والدكتوراه  الماجستير  الطالُ   فيها 

وتنقسم الدراسات العليا إلى عّدة مراحَل هي:  .  الدراسات العليا كتابَة بحث علمي ُمبتَكر مير مسبوق 
والماجستير،   ال  ، الدكتوراه و الدبلوم،  اوتعمل  تنمية  على  العليا  للط  لمقدرة دراسات  ومتابعة    لبةالعلمية 

الجديد في مجال التخصص؛ لتمكينهم من كتابة البحو  العلمية الجادة، وتزويدهم بقدر مناس  من  
 .األسالي  المتطورة  للبحث والتحرير

 
 أهداف الدراسات العليا : القسم الثالث

 

 اآلتية:  هدافالدراسات العليا إلى تحقيق األسعى ت
 لعليا اإلسالمية والعربية والتوسع في بحوثها والعمل على نشرها.العناية بالدراسات ا .1
اإلسهام في إثراء المعرفة اإلنسانية بكافة فروعها عن طريق الدراسات المتخصصة والبحث  .2

 والكشف عن حقائق جديدة.  ،للوصول إلى إضافات علمية وتطبيقية مبتكرة ؛الجاد 
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 امعية من مواصلة دراساتهم العليا محليا . المتميزين من حملة الشهادات الج ةبتمكين الطل .3
المتخصصة .4 والمهنية  العلمية  الكفايات  المعرفة    ،إعداد  مجالت  في  عاليا   تأهيال   وتأهيلهم 

 المختلفة. 
المعاصرة وتطويرها   .5 والتقنية  العلمية  المستجدات  تواك   الُعليا  للدراسات  إعداد خطط وبرامج 

 على نحو دائم ومستمر. 
 لتتفاعل مع برامج الدراسات العليا. ؛مستو  برامج المرحلة الجامعية اإلسهام في تحسين .6
مرس القيم األخالقية ومبادئ األمانة العلمية في إعداد البحو  والرسائل الجامعية لد  طلبة   .7

 الدراسات الُعليا.
وإعدادها باتباع مناهج البحث   ،إكساب طلبة الدراسات الُعليا مهارات كتابة الرسائل الجامعية .8

 العلمي الرصينة. 
داخل  .9 من  البيانات  قواعد  من  المعلومات  استرجاع  مهارات  الُعليا  الدراسات  طلبة  إكساب 

 مة من قبلهم.لالرتقاء بنويية البحو  والرسائل الجامعية المقدّ  ؛الجامعة وخارجها
ممّ  .10 ُعليا،  دراسات  برامج  تقدم  التي  األكاديمية  المؤسسات  مع  فاعلة  شراكة  يمنع  بناء  ا 

 اجية البحو  والرسائل الجامعية أو تكرارها، ويرتقي بها إلى األفضل.ازدو 
 خطط التنمية الشاملة المستدامة. العمل على ربط برامج الدراسات العليا ب .11
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 فصل الثانيال
  تعريف البحث العلمي والرسالة العلمية

 وأخالقيات   واصفات الباحث العلميم و 
 

 العلمي والرسالة العلمية تعريف البحث القسم األول: 
عرَّف األستال عبد الباسط خضر البحث العلمي على أّنه: "عملّية فكرّية  تعريف البحث العلمي:    .1

ُمعيَّنة   مشكلة  أو  مسألة،  في  الحقائق  ي  تقصِّ أجل  من  )الباحث(؛  يسّمى  بها شخٌص  يقوم  ُمنظَّمة، 
ُمنظَّمة   علمّية  طريقة  باّتباع  البحث(،  )موضوع  إلى ُتسّمى  الوصول  بغية  البحث(؛  )منهج  ُتسّمى 

 ."(حلوٍل مالئمة للعالج، أو إلى نتائج صالحة للتعميم على المشكالت الُمماِثلة ُتسمَّى )نتائج البحث 
ن معلومات نشرة علمية تتضمّ هي  رسالة الماجستير أو رسالة الدكتوراه    تعريف الرسالة العلمية:.  2 

مقدّ  مرّ جديدة  ألول  عمة  وتحتوي  تمكّ ة،  معلومات  تقييم  لى  من  المجال  نفس  في  المختصين  ن 
نهم من إعادة التجارب واإلجراءات والحصول على المالحظات والتجارب التي قام بها الباحث، وتمكّ 

دهم من صحة الستنتاجات المستندة إلى نتائج البحث  النتائج نفسها التي توصل إليها، ومن ثم تأكّ 
  الرسالة أو األطروحة بلغة علمية صحيحة، تمكن القارئ المختص إضافة إلى لل ، فال بد أن تكت

ومتابعتها فهمها  ومهمة    ،من  وصحيحة،  جديدة  األطروحة  أو  الرسالة  محتويات  تكون  أن  بد  ول 
 .قة  كتابتها التسلسل المنطقي والوضوح والدّ وعليه تتطلّ  ،ومفهومة.

 
 مواصفات الباحث العلمي وأخالقيات  القسم الثاني: 

 

وقد وضع في ميدان البحث العلمي،    المهّمةواصفات الباحث العلمي الجيد وأخالقياته من األمور  م
ى بها الباحث؛ كي يخرج البحث العلمي  الخبراء والمنظمات العالمية صفات وأخالقيات يج  أن يتحلّ 

النبيلة السامية  األهداف  تحقق  إيجابية  البشري  ،بصورة  خدمة  في  تتبلور  وتحقيقةوالتي  الرفاهية    ، 
 ومن أبرز هاه الصفات:والتطوير المنشودين، 

هي السبيل من أجل    والتقو    ينبغي أن يدرك الباحث العلمي أن اإليمان باهلل والعمل والجتهاد  .1
 إنجاز جميع األعمال التي يتم تنفياها. 

الرغبة الشخصية في الخوض في موضوع بحثه، ورمم أن هاه الرغبة      الباحث أن تتوفر لد  .2
 خصية عامل مساعد ومحرك في نجاح البحث، فإنها ضرورية في البحث العلمي.الش



9 
 

وقدراته، .3 إمكانياته  مع  يتناس   بحيث  بحثه؛  موضوع  اختيار  على  يحرص  أن    أن  يعني  وهاا 
نتيجة لخبرته أو تخصصه في مجال البحث، أو    ،بمجال موضوع البحث   بشكل وافٍ   ا  يكون ملمّ 

 . ةقلقراءاته الواسعة والمتعمّ 
لطالع الدائم والستزادة من المعارف التي تتعلق بمجال تخصص الباحث العلمي، فال ينبغي  ا .4

أن يقف الباحث عند حد معين من العلم، ومهما وصل الباحث من علو وارتفاع في الشأن يج   
 عليه أن يعلم أن البحث ل حدود له. 

الخاّل   .5 التفكير  يكون  البحث  يج  أن  في جميع الموضوعات أو  ق واإلبداعي ضمن اهتمامات 
يتطرّ  التي  إليهااإلشكاليات  يرتقيالباحث   ق  من  هو  بالجديد  يأتي  الاي  العلمي  فالباحث   ، ، 

مميز  و   ا  ويصبح  مؤثر،  مير  التفكير  في  النمطي  األسلوب  إن  حيث  أقرانه،  في  بوسط  خاصة 
 الوق  الحالي. 

لباحث، ففي لل  وسيلة ل إليه العلماء أو الباحثون في مجال تخصص االطالع على ما توّص  .6
للحصول على المعلومات إلجراء األبحا  العلمية، وكال  قاعدة لالنطالق نحو التفكير المنظم  

 العميق؛ لتجديد األبحا  واقتراح مفردات جديدة.
التفكير المنطقي وبصورة منهجية من أبرز مواصفات الباحث العلمي الجيد، حيث إن العشوائية   .7

 لفشل، وعدم الحصول على نتائج بناءة. في التفكير تؤدي إلى ا
يكون    .8 التي  الباحث  أن  اإلشكاليات  حل  في  ودوره  العلمي  البحث  بأهمية  تامة  قناعة  على 

 ض لها اإلنسان بوجه عام. يتعرّ 
الباحث   .9 العلمية من مواصفات  الزمني لألبحا   التخطيط  له أهميته  ُيعد  فالوق   الجيد،  العلمي 

 ة في أي بحث علمي. في الخروج بنتيجة أكثر إيجابي
الرسائل    .10 أو  تنفيا األبحا   المستخدمة في  العلمي  البحث  معرفة جميع مناهج وأدوات ومراحل 

 العلمية، ففي لل  سبيل الخروج ببحث جيد من جميع الجوان  الفنية. 
أن    .11 فإنه يج   العلمي في مجال تخصصه،  للباحث  المستمرة  المطالعة  الرمم من أهمية  على 

 ادين العلمية األخر  من باب الثقافة العامة.يتعرف على المي
ح في كتابة األبحا  العلمية من بين مواصفات الباحث العلمي الجيد استخدام األسلوب الواض  .12

العامّ   ا  بعيد  يستطيع  ل  التي  الغامضة  المفردات  اضطرته عن  إلا  ما  حالة  وفي  تفهمها،  ة 
 أن يقوم بتعريفها. الظروف لطرح مصطلحات علمية مريبة على األلهان يج  
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لم  لَ الجَ   .13 العلمي من مشكالت، فجميع الباحثين  الباحث  له  يتعرض  د والمثابرة في جميع ما قد 
 مة أو نظرية من أول وهلة، ولم يتأتَّ لل  لهم إل بعد تجارب متعددة.ينجحوا في إثبات ُمسلّ 

ار معينة دون وجود از ألفكمن مواصفات الباحث العلمي الجيد الموضويية والُبعد عن النحي  .14
 أدلة دامغة تثب  صحة ما يسوقه من أفكار.

والموهبة  .15 البصيرة  في    ،حسن  المقدمة  لألطروحات  العلمي  الباحث  اختيار  في  لل   ويتضح 
 رة من جان  الخبراء.لألسس العلمية المقدّ  ا  ثم نظم لل  وفق ومن ،البحث العلمي

 في الوصول إلى نتائج دقيقة.هم الهدوء والبتعاد عن العصبية، حيث إن لل  يس  .16
بعيد   .17 يقدّ   ا  التنظيم والدقة  المفيد، مع توضيح جميع ما  الكلمات والعبارات والحشو مير  مه  عن 

  الباحث في ظل قرائن واضحة.
 من أخالقيات الباحث العلمي أن يعمل في ظل الضوابط المنبثقة من الشريعة اإلسالمية.   .18
يتسم باأل  .19 مانة العلمية عند القيام بالنقل عن اآلخرين حيث إنه  يج  على الباحث العلمي أن 

يوثّ  أن  عليه  ول  ينبغي  بها،  يستعين  التي  األعمال  من  الُمقتبسة  والبيانات  المعلومات  ق جميع 
، فالبحث العلمي يعتمد على البناء والمرحلية، وكل باحث يسلم الراية  ا  ينقص لل  من قدره شيئ

 لمن بعده. 
لقبول   بعد عن الغرور، وأن يتجن  الكبر والُخَيالء، وأن يكون مستعّدا  أن يتحلى بالتواضع وال  .20

 النقد بال مض  أو ضجر. 
ث   .21 بموازين  بينها  فيما  ويوازن  األفكار،  يربط  الاهن،  متوقد  البديهة،  حاضر  يكون    ابتة أن 

النتائج السليمة، وأن يعوّ  د نفسه على التركيز وقوة المالحظة عند جمع المعلومات  ويستخلص 
 .تحليلهاو 

م نتائج أبحاثه كما هي، فال يزيف في نتائجها، وعليه أن يلتزم بنشر نتائج بحثه بكيفية  أن يقدّ   .22
وألّ  بالتفسيرات  صحيحة،  يقبل  أن  عليه  يج   كما  نظره،  وجهة  مع  يتفق  ل  ما  منها  يحاف   
 .المغايرة لتفسيره
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 مناهج البحث العلمي ثالث:القسم ال
 

القواعدددد والضدددوابط واإلجدددراءات المقدددّرة مدددن قبدددل المختصدددين، يسدددير  هدددو بحدددث:مدددنهج التعريدددف أوال : 
 الطال  على ضوئها، حتى يصل إلى نتائج علمية سليمة.

ويلددزم الطالدد  أن يددنص علددى المددنهج العلمددي الدداي سدديتبعه، ويسددير عليدده فددي تنفيددا مشددروعه العلمددي 
حسدد  مددا تقتضدديه طبيعددة ب، ومقسددما  لدده واصددفا  لدده وموضددحا  أسدداليبه، ولاكددرا  أدواتدده وأسددباب اختيدداره

 الرسالة العلمية والعمل فيها، مع مراعاة ما يلي: 
 الحاجة والتخصص.  -
 تعيين حدود الرسالة العلمية ومجالت دراستها.  -
 تحديد وسائل جمع المادة العلمية ومصادرها.  -
إلى   - الوصول  إلرادة  بها  يلتزم  التي  المريية  والضوابط  العلمية  القواعد  العلمية  تبيين  النتائج 

 السليمة.
 تبيين الطريقة العلمية في التعامل مع النصوص والتراجم ونحوها.  -
لل  - ونحو  واإليضاح،  والشروح  والتعليق  والتوثيق  العزو  في  تبعا     ،اللتزام  الرسالة  تحتاجه  بما 

  للتخصص.
  

العلمي:  ثانيا :   البحث  مناهج  متعد تتنوّ أنواع  ألنواع  العلمي  البحث  مناهج  ويتنوّ ع  استخدامها  دة،  ع 
 حس  طبيعة البحث، وهاه أشهرها في الكتابات الشريية:

الوصفي: .1 لتفصيل   المنهج  المستخدمة  العلمي  البحث  مناهج  طليعة  في  الوصفي  المنهج  يأتي 
أو    ، سواء اسُتخدم بشكل أصيلالمنهجهاا  يخلو من    ا  البحثية، ومن النادر أن نجد بحث   الدراسات 

في لل  سؤال شهير متداول بين بني البشر ا  مع منهج علمي آخر، ويحضرن  بالتداخل والتشارك
ألحدا ، وبالمثل فإن المنهج  ال في وصف  وهو: مالا رأي ؟ أو مالا شاهدت؟ واإلجابة ستتمثّ 

يتمثّ  العلمية  صورته  في  ثم  الوصفي  ومن  بالطبيعة،  صورتها  على  ظاهرة  مشاهدة  في  ل 
على وضع إطار وصفي لها، ثم تجميع المعلومات حولها، استحضار الحواس اإلنسانية، والعمل 
 لتعميمها. ، وفي ضوء لل  يضع الباحث نتائجهلمعرفة أسبابها والعوامل المؤثرة فيها
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والتربوية،   اإلنسانية  والعلوم  واألدبية  الشريية  البحو   مشروعات  في  المنهج  هاا  يستخدم  ما  وأكثر 
 نها:  ويشمل المنهج الوصفي أكثر من طريقة، م 

الحالة .أ دراسة  وترتبط  :  طريقة  معينة،  وحدة  لدراسة  وشاملة  دقيقة  بيانات  جمع  على  وتعتمد 
ر الدراسة باختيارات ومقاييس خاصة، وتحتاج إلى خبرة وجهد من الطال ، مع مراعاة أن تفسّ 

 اإلحصاءات التي تم الحصول عليها تفسيرا  سليما .
)المسح(:  .ب أو  الحصر  جمع  طريقة  على  وعوامله   وتعتمد  بالدراسة  المقصود  المشروع  بيانات 

أن مراعاة  مع  متعددة،  وسائل حصر  باستخدام  ميدانيا ،  وشاملة  عامة  بصورة  ر  تفسّ   ومتغيراته 
 ن الدراسة الكشفية والوصفية والتحليلية.اإلحصاءات تفسيرا  سليما . وهاه الطريقة تتضمّ 

التحليل .ج لطريقة  دقيق  الطريقة على وصف  هاه  وتعتمد  النصوص :  النتائج    ؛محتو   لستخراج 
 دون الحاجة إلى الستعانة بمصادر معلومات أخر .

 

أحد مناهج البحث العلمي الفريية، وهو بمثابة    يعتبر البعض المنهج التحليلي المنهج التحليلي: .2
التحليُمكمّ  الوصفي  المنهج  نجد  لل   وفي  المناهج،  من  لغيره  هام  الستقرائي  ل  والمنهج  لي، 
تفكي    :وهي  يتألف لل  المنهج من عناصر ثالثةوالمنهج المقارن التحليلي... إلخ، و   ،ليالتحلي

والستنتاج   التركي   النهاية  وفي  مستقلة،  بصفة  جزء  لكل  والنقد  التقويم  ثم  لجزئيات،  المشكلة 
 العلمي.

المقارن: .3 والشرعي والجت  المنهج  القانوني  المجال  المقارن في  المنهج  الباحثون  ماعي  يستخدم 
إلى عقد مقارنة موضويية بين ظاهرتين في مكانين مختلفين، وعن طريق   ه بكثرة، وهو يهدف 

لل  وتطويع  أخر ،  دول  في  معارف  من  اآلخرون  إليه  توصل  ما  مطالعة  يناس    يمكن  بما 
 الظروف المحلية.

هو منهج  يحتل المنهج الستقرائي مكانة كبيرة بين مناهج البحث العلمي، ف المنهج االستقرائي: .4
كثير من علماء العرب والمسلمين، وفي حق  زمنية مختلفة، وهو    استخدمه ل منا القدم،  ُمؤّص 

وهو   الطبيعية،  أو  الجتمايية  سواء  األبحا   من  مختلفة  أنواع  لدراسة  كبيرة  أهمية  لو  منهج 
الاهن المالحظة  على  ويعتمد  الكل،  على  التعميم  ثم  الجزء  دراسة  من  يبدأ  استدلل  ية،  بمثابة 

يكون بإثبات الحكم في الجزئي و   واستخدام المنطق، ومن أنواعه كل من: المنهج الستقرائي التام
الكلي في  الناقص لثبوته  الستقرائي  والمنهج  أكثر  و   ،  في  لثبوته  كّلي  في  الحكم  إثبات  هو 

 ، وللباحث أن يختار طريقة الستقراء المناسبة لموضوعه البحثي. جزئياته
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عن    الحقائق  لى؛ للتوصل إالمنطقير  يالتفك   علىويعتمد    اطي أو االستداللي:المنهج  االستنب .5
إلى وعللها؛ فهو يبدأ بالكليات ليتوصل منها    وبين األشياءقدمات والنتائج،  الم  ينطريق الربط ب

 .الجزئيات 
: ويعتمد هاا المنهج على جمع الحقائق التاريخية من مصادر متعددة كالكت   ريخيالمنهج التا .6

منهجية   والو  أسس  على  وتحليلها  بدراستها  الطال   يقوم  التي  المتنوعة،  الحضارية  واآلثار  ثائق 
في  منه  واإلفادة  الماضي،  لفهم  العلمية  الحقائق  إلى  ليتوصل  دقيقة؛  معايير  إلى  وإخضاعها 

 الحاضر والتخطيط للمستقبل.
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 فصل الثالث ال
 للرسالة  األولى  الصفحات تصميم

 
 للرسالة  األولى الصفحات تصميم  معاييرالقسم األول: 

 

 الخارجي:  الغالف صفحة معايير تصميم .1
عمدادة  يبدارةمباشدرة  يكتد  أسدفلهاو  جامعدة القددس المفتوحدة،اسم  الصفحة رأس أعلى يمين في يكت  

 جامعدة القددس المفتوحدة. ثدم شدعار العبدارة هداه يسدار إلدى يوضدعو  الدراسدات العليدا والبحدث العلمدي.
 ويكتد  (، bold 18( وبحجدم )Simplified Arabicبدالخط ) الرسدالة باللغدة العربيدة عندوان يكتد  
 حقل . ويكت  ورقمه الجامعي رباييا   الطال   اسميليها في األسفل  ،الطال   إعداد  كلمة العنوان أسفل

درجدة  علدى الحصدول لمتطلبدات  هداه الرسدالة اسدتكمال   قدّدم  " : الصدفحة أسدفل فدي بعبارة التخصص 
 الغالف صفحة أسفليكت   و  القدس المفتوحة )فلسطين(، ثم تحتها جامعة  تير في التخصص،الماجس
 :التالياألنمولج  وفق ولل  والسنة. والشهر باليوم وتاريخها المناقشة مكان

 جامعة القدس المفتوحة     
 عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي

  دولية في اإلسالمبرنامج ماجستير الدعوة اإلسالمية والعالقات ال
 
 

 عنوان الرسالة باللغة العربية
 
 الطالب  إعداد

 (      الرقم الجامعي)
الدعوة اإلسالمية   في الماجستير درجة الحصول على لمتطلبات استكماال   الرسالة هذه متقد  

 والعالقات الدولية في اإلسالم
 جامعة القدس المفتوحة )فلسطين(

 2021 كانون الثاني
 



15 
 

 الرئيسة )الغالف الداخلي(: العنوان صفحة تصميم معايير  .2
أعلدى الجهدة فدي  عمدادة الدراسدات العليدا والبحدث العلمدي وتحته الجامعة، اسم الصفحة هاه تضم     
( bold 18( وبحجدم )Simplified Arabicبدالخط ) العربيدة باللغدة الرسدالة عندوان ويكتد   ،اليمندى
 وتحته ،ورقمه الجامعي  ،رباييا   الطال   اسم وتحتها الطال ، إعداد  يبارة تكت   مباشرة العنوان وتح  
 يبدارة: الصدفحة أسدفل وتكتد   ،ثالثيدا   المشدرف اسدم وتحتهدا ،) مدع لكدر رتبدة المشدرف(بإشدراف كلمة

، ثدم تحتهدا )فدي التخصدص  الماجسدتير درجدة علدى الحصدول لمتطلبدات  اسدتكمال   الرسدالة هداه )قدّدم  
 :التالياألنمولج  في كما والسنة. والشهر باليوم المناقشة تاريخ ثم ،القدس المفتوحة )فلسطين( جامعة

 
 جامعة القدس المفتوحة                                                                                     

 عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي
 

 
 عنوان الرسالة باللغة العربية

 : الطالب إعداد
-------------- 

 (  الرقم الجامعي)
 : )رتبت  العلمية( بإشراف

--------------- 
 

دعوة اإلسالمية  ال درجة الماجستير في على الحصول لمتطلبات استكماال   هذه الرسالة متقد  
 والعالقات الدولية في اإلسالم

 جامعة القدس المفتوحة )فلسطين(
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 المناقشة: لجنة رارق صفحة تصميم معايير .3
 وتحتهدا ،الطال   إعداد  كلمة يليها مباشرة، العربية باللغة الرسالة عنوان أول   الصفحة هاه تضمو      
 المشدرف اسدموتحتهدا  ،المشدرف( رتبدة مرتبدة ) مدع لكدر بإشدراف كلمدةويليهدا  رباييدا ، الطالد   اسدم

 ثدم ،( والشدهر، والسدنة ،اليدوم ) بتداريخ ت الرسدالة، وأجيدز  هداه نوقشد   :يبدارة أسدفلها كت  ي ثم ثالثيا .
 الممدتحناسدم  ثدم المشدرف، وهدو اللجندة بدرئيس بددءا   مرتبدة المناقشدة لجندة أسدماء أعضداء تكتد  

 فيهدا، يعمدل التدي المؤسسدة أو الجامعدة يكتد   عضدو كدل وإزاء ،ثدم اسدم الممدتحن الدداخلي الخدارجي،
 األنمولج اآلتي: ، كما فيلتوقيع كل عضو في مكانه المخصص  فراغيترك و 

 
 التفويض: صفحة تصميم معايير .4

 أفدّوض  )رباييدا   الطالبدة /الطالد   اسدم(أدنداه  الموقدع اآلتدي: أندا النّص  التفويض  صفحة نتضمّ ت     
 ثدم طلبها. عند  رسالتي من بنسخ األشخاص  أو والمؤسسات  المكتبات  بتزويد  جامعة القدس المفتوحة

 التالي: األنمولج وفق .التفويض  وتاريخ ،الطال   /الطال   توقيع
 

 الفقهية في الحدود )دراسة فقهية مقارنة( ابن المنذر واختيارات   الفقي 
 إعداد الطالب: 

 شند  إسماعيل إسماعيل محمد
 بإشراف األستاذ الدكتور
 مصطفى حسين وقيع للا 

 
 م 06/2002/ 06نوقشت هذه الرسالة وأجي ت بتاريخ 

 المناقشة:  لجنة أعضاء
 . ............جامعة:........)بحسب الرتبة(الدكتور
 .............جامعة:........ )بحسب الرتبة(الدكتور
 .............جامعة:........ )بحسب الرتبة(الدكتور

 

 .مشرفا  ورئيسا :...............
 ..............:يا  خارجممتحنا   
 ...............:يا  داخلممتحنا  
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المفتوحةأفو  ....................أدناه الموقع أنا القدس  جامعة   رسالتي من نسخ بت ويد  ض/ 
 في النافذة التعليمات بحسب  طلبهم عند األشخاص أو الهيئات أو المؤسسات أو للمكتبات
 .الجامعة
 .....................................  :االسم

 ............................. الرقم الجامعي: 
 ............................ ........التوقيع: 
 .................................... التاريخ: 

 
 اإلهداء: صفحة تصميم معايير .5

واحترام يبارات   :الصفحة هاه نتتضمّ       مراحل    تقدير  جميع  في  الطال   بجان   وقف  لمن 
وشجعه   والمعنوي،  المادي  العون  له  وقّدم    .وميرهم  ولويه أهله من الدراسة مواصلة علىدراسته، 

 التالي:  مثالال في كمابكلمة الباحث،  الصفحة وتختم
 
المسداة  إلى والنعمة  المهداة  بل  -وسل م علي  للا  صلى- محمد سيدنا الرحمة  ونصح ،  الرسالة،  غ 

 .األمة
  .أبي الغالي إلى
 .عمرها في للا أطال ،والعطاء والحب الحنان نبع الحبيبة أمي وإلى

 .واإلخالص  الوفاء رم  الغالية زوجتيرفيقة عمر   إلىو 
  .وأنسي في وحشتي عيني قر ة أبنائي وإلى

  .أحبتي وأصدقائي جميع إلىو 
 .رسالتي هذه  أهد  والمعرفة العلم محبي جميع وإلى

 الباحث                                                                                        
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 والتقدير: الشكر صفحة متصمي معايير .6
شكرا    نكما تتضمّ  ،رسالةالهاه    إنجاز في ر الطال  عن شكره هلل تعالىيعبّ  الصفحة  هاهفي        
 ن أيضا  وتتضمّ  ،نصح وتوجيه وإرشاد وتشجيع  منعلى ما قّدمه له    ،رسالته   على  للمشرف وتقديرا  

وتقديرا    من قّدموه  مال األكاديمية، ورتبهم ،أسماءهم نتتضمّ   بفقرة المناقشة لجنة  ألعضاء شكرا  
ونصائح وإرشادات  وتوجيهات  الرسالة  تحسين في تسهم  ومقترحات  ملحوظات  من مستو   وترفع   ،

 التالي: مثالال في كما .شأنها
 

 
 شكر وتقدير 

وتعالى:" سبحان   فقال  وذكره،  وتسبيح   وشكره،  بحمده  عباده  أمر  الذ   هلل  َفاْذُكُروِني    الحمد 
َتْكُفُروِن". ) البقرة:  َأْذُكْرُكمْ  َواَل  َواْشُكُروا ِلي   القائل: والصالة والسالم على رسول  األمين   (.152 

 وبعد: (، 17/380" َمْن َلْم َيْشُكِر النَّاَس َلْم َيْشُكِر للَا ".) رواه أبو داود، 
 وشكره على نعم  فانطالقا  من هذه  التوجيهات القرآنية والنبوية المباركة الطيبة، وبعد حمد للا

الكريم   الفاضل  ألستاذ   والتقدير  والعرفان  الشكر  بج يل  أتقدم  فإنندي  الكبير،  وفضل   الواسعة 
الدكتور   الرتبة(فضيلة  هذه،  )بحسب  رسالتي  على  باإلشراف  مشكورا   م  تكر  والذ    .............

أو كلل  دون  الثمين،  وقت   من  وأعطاني  وجده،  من  وأنفق  جهده،  من  بذل  فغمرني    حيث  ملل، 
برعايت  الرشيدة ونصائح  المفيدة، وتوجيهاتد  السديددة، فجد اه للا خيدرا ، ونفدع بعلمد  هذه األمة،  

 .سندا  وذخرا  لها إلى يوم الدين وجعل 
 م بج يل الشكر والعرفان والتقدير إلى اأَلستاذين الفاضلين: وأتقد   

 ............                   : ............. )بحسب الرتبة( فضيلة الدكتور
 :........................  )بحسب الرتبة(وفضيلة الدكتور 

مهما بقبول مناقشة هذه األطروحة، سائال  للا      أن ينفع بعلومهم، ويمد     –ع  وجل    –على تكر 
 في أعمارهم جميعا ؛ ليظلوا سندا  وذخرا  لهذا الشريعة العظيمة الخالدة.

م بج يل الشكر والعرفان والتقدير لجامعة القدس المفتوحة على ما تبذل  من جهود  د  كما أتق    
 .                  ضخمة في خدمة العلم والعلماء والطلبة

 الباحث 
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 :"المحتويات قائمة "صفحة  تنظيم معايير .7
 ويراعى الرسالة، متن في الموضوعات  ورود  وفق بتسلسل القائمة في الموضوعات  تنظيم يجري      
البداب  عناصدر ترتيد   فدي ويراعدى والمدتن، القائمدة فدي الموضدوع عندوان بدين التدام التطدابق للد  فدي

 ويراعى الفصل، الباب أو في عنصر كلّ  ومكان العناصر، عدد  الواحد  الفصل الواحد عند وجوده أو
 فدي ترقيمهدا عمد القائمدة ن محتويدات م محتو   بكل الخاصة الصفحات  ترقيم في التام التطابق أيضا  

 الحدود في الشريعة اإلسالمية": عقوبات بعنوان:" مقترحة لرسالة  اآلتي األنمولج في المتن. كما
 

 المحتويات  قائمة
 ة الصفح الموضوع الرقم

 أ الرسالة   عنوان  .1
 ب المناقشة   لجنة قرار  .2
 ت التفويض  .3
   اإلهداء  .4
 ج والتقدير الشكر  .5
 ح المحتويات  قائمة  .6
 خ اسة ملخص الدر   .7
 1ص المقّدمة  .8
 5ص أهمية الدراسة   .9

 ص.....  أسباب اختيار الموضوع  .10
  الدراسة  مشكلة  .11
  فرضياتها و/ أو الدراسة أسئلة  .12
  أهداف الدراسة   .13
  الدراسة  حدود  .14
  مصطلحات الدراسة   .15
  منهج الدراسة   .16
  الدراسات السابقة   .17
  خطة الدراسة   .18
  ) عند وجوده(التمهيد  .19
  ل: معنى الحدود وأنواعها والحكمة من مشروعيتهاالفصل األو   .20
  وأنواعهاالمبحث األول: معنى الحدود   .21
  المطل  األول: معنى الحدود   .22
  المطل  الثاني: أنواع الحدود   .23
  ة الحدود الحكمة من مشرويي المطل  الثالث:  .24
  الفصل الثاني: أحكام حد الزنا   .25
  والشرع  المبحث األول: تعريف الزنا في اللغة   .26
  المبحث الثاني: حكم الزنا وشروط إقامة الحد    .27
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 ة الصفح الموضوع الرقم
  المطل  األول: حكم الزنا   .28
  المطل  الثاني: شروط إقامة حد الزنا  .29
  المبحث الثالث: إثبات حد الزنا  .30
  المطل  األول: طرق إثبات حد الزنا  .31
  المبحث الرابع: عقوبة الزنا   .32
  صن المطل  األول: عقوبة الزاني مير المح  .33
  المطل  الثاني: عقوبة الزاني المحصن   .34
  حدد القداف أحكام الفصل الثدالث:   .35
  المبحث األول: معنى القاف وحكمه وأركانه    .36
  المطل  األول: معنى القاف وحكمه  .37
  المطل  الثاني: أركدان القداف   .38
  المبحث الثاني: عقوبة القالف   .39
  حد الشرب  أحكام الفصل الرابع:   .40
  بحث األول: معنى الخمر وحكمها الم  .41
  األول: معنى الخمر لغة واصطالحا  المطل    .42
  المطل  الثاني: حكم شرب الخمر  .43
  المبحث الثاني: عقوبة شارب الخمر  .44
  حد السرقة  أحكام الفصل الخامس:   .45
  المبحث األول: معنى السرقة وحكمها وحكمة مشرويية الحد    .46
  وحكمها  المطل  األول: معنى السرقة  .47
  المطل  الثاني: الحكمة مشرويية الحد   .48
  المبحث الثاني: شروط إقامة حد السرقة    .49
  المطل  األول: شروط السارق   .50
  المطل  الثاني: شروط المسروق   .51
  المبحث الثالث: عقوبة السارق   .52
  الفصل السادس: حد الحرابة  .53
  ن وحكمها وشروط المحاربي المبحث األول: معنى الحرابة  .54
  المطل  األول: معنى الحرابة وحكمها   .55
  المطل  الثاني: شروط المحاربين   .56
  المبحث الثاني: حد قاطع الطريق وعقوبته  .57
  المطل  األول: التخيير في عقوبة قطاع الطريق   .58
  المطل  الثاني: أحكام عقوبات قطاع الطريق  .59
  خاتمة  .60
  الفهارس  .61
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 العربية باللغة لخصالم كتابة معاييرالقسم الثاني: 
 

، ويددتم كافددة يبددارة عددن نمددولج مصددغر مددن البحددث العلمددي فددي إجراءاتدده هددو :ملخددص البحددث العلمددي
وكمددا هددو واضددح مدن اسددمه فهددو الدداي يلخددص الرسددالة  كتابتده فددي فقددرة واحدددة أو فقددرتين علدى األكثددر،

عدن محتدو  الرسدالة  ن القدراء مدن خاللده وبسدرعة مدن تكدوين فكدرة جيددةبصورة مختصرة ودقيقة، يدتمكّ 
ومددن ثددم يقددررون فيمددا إلا كاندد  لهددم عالقددة باألبحددا  التددي يعدددونها، أو لددديهم اهتمددام بهددا، وهدداا يددوفر 

 ويتضمن الملخص ما يلي:  .عليهم الجهد والوق  
 .الرسالة عنوان .1
 .الهدف العام من الدراسة .2
 .الدراسة مشكلة .3
 .وأدواتها الدراسة منهج  .4
 ) الفصول(.صارما انبن  منه الدراسة باخت .5
 .ل إليهاتوصالنتائج التي تم الأهم  .6

 يزيدد  أل ، ويراعدىول تعتبر التوصيات العلمية جدزء ا مدن الدراسدة؛ ولهداا ل يدأتي لكرهدا فدي الملخدص 
يزيد عددد الكلمدات  (، ويفضل ألّ 14( بحجم )Simplified Arabic( كلمة، ونوع الخط )350على )

 األنمولج التالي:كلمات، كما في  سبعالمفتاحية عن 
                              

 الفقي  ابن المنذر واختيارات  الفقهية في الحدود 
 دراسة فقهية مقارنة 

ا من   هدف  الدراسة الحالية إلى جمع ودراسة اختيارات اإلمام ابن المنار النيسابوري في الحدود؛ باعتباره واحد 
الثالث و  القرنين  األفاال، عاش في  العلوم  العلماء  أنواع مختلفة من  بين  الهجرّيين، وجمع في مؤلفاته  الرابع 

الشريية، ويتردد اسمه كثير ا في المصادر والموسوعات الشريية في التفسير، والفقه، وشروح الحديث،...الخ 
المختلفة   والموسوعات  الكت   بطون  من  الحدود  مسائل  في  الفقهية  اختياراته  لجمع  الدراسة  هاه  فجاءت 

ف على أدّلة هاه األقوال، ومقارنتها مع أقوال المااه  األخر ، في محاولة للوصول إلى القول الّراجح  والتعرّ 
الدليل يقّويه  التعّرف على هاا    .الاي  إلى  الشرعي  العلم  الباحثين وطالب  الدراسة في حاجة  وتكمن مشكلة 

استدلله على اختياراته، ومقارنة لل  العالم الكبير، وموقفه من مسائل الحدود في الفقه اإلسالمي، وكيفية  
األرب الفقهية  المااه   أقوال  الظاهري مع  الماه   إلى  باإلضافة  مشكلة    .عة،  يلّخص  الاي  المهمُّ  والسؤال 

وفي سبيل دراسة    الدراسة هو: ما اختيارات اإلمام ابن المنار في الحدود مقارنة مع المااه  الفقهية األخر ؟ 
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النتائج المرجّوة منه، تم استخدام المنهج الوصفي، مع الستفادة من  مفردات هاا الموضوع، وال  وصول إلى 
وقد جاءت الدراسة    .المنهجين: الستنباطي والستقرائي، باعتبارها المناهج الالزمة لهاا النوع من الدراسات 

جاءت في مشكلة  المقدمة، وقد    :في مقدمة، وتمهيد، وبابين وخاتمة، تلتها فهارس عامة، على النحو التالي
الدراسة، وأهدافها، وأهميتها، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطة الدراسة. أما التمهيد، فكان في تاريخ  
ابن  الفقيه  الباب األول، وقد خصصته لحياة  ثم جاء  المنار.  ابن  الفقيه  الفقه اإلسالمي إلى عصر  تطور 

الفقيه ابن المنار الجتمايية، وتناول  في الفصل المنار، وفيه فصالن: عرض  في الفصل األول لحياة  
الثاني حياة الفقيه ابن المنار العلمية. أما الباب الثاني فقد جعلته في اختيارات الفقيه ابن المنار في الحدود 
في  الزنى، وعرض   حّد  في  المنار  ابن  الفقيه  اختيارات  األول  الفصل  في  بّين   في سبعة فصول؛  وجاء 

الثاني   ابن  الفصل  الفقيه  اختيارات  الثالث  الفصل  في  وبّين   القاف،  حّد  في  المنار  ابن  الفقيه  لختيارات 
المنار في حّد السرقة، وتناول  في الفصل الرابع اختيارات الفقيه ابن المنار حّد الخمر، وخصص  الفصل 

لخت  السادس  الفصل  في  وعرض   الردة،  حّد  في  المنار  ابن  الفقيه  لختيارات  ابن  الخامس  الفقيه  يارات 
ثم جاءت .المنار في حّد الحرابة، ثم ختم  بالفصل السابع، وكان اختيارات الفقيه ابن المنار في حّد البغي  
واآلثار  ة  الخاتمة في النتائج والتوصيات. ثم ختم  الدراسة بفهارس عامة لآليات الكريمة، واألحاديث الشريف 

 .واألعالم، والمصادر والمراجع، والموضوعات 
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 الفصل الرابع 
 وعناصرها  الرسالة فصول  كتابة معايير

 
 )خطة الرسالة(  الرسالة وكتابت  مشروع أو مخطط بناء معاييرالقسم األول: 
بال    ا  هادف  هي األسلوب المنهجي المنظم الاي يستخدمه الباحث لدراسة إشكالية معينة خطة الدراسة  

وفقو الوص واضحة  نتائج  إلى  تساعد  لبرا   ا  ل  علمية  بمعنى    علىهين  أو  المشكلة،  لتل   إيجاد حلول 
م من خالل مجموعة من القواعد المتفق عليها من  هي التصورات المتعلقة بتنفيا البحث المقدّ   :آخر

  .جان  خبراء البحث 
توجهه  هي التي  و   ،خطة الدراسة هي بمثابة المرشد الاي يرشد الباحث في طريق البحث العلميإن  

، ومشكلة البحث   ،تعتمد خطة البحث العلمي على عنوان البحث و لسير في مسيرته البحثية.  لكيفية ا
 وميرها.   ،وأهدافه ،وفرضية البحث 

 
 ما يلي: وتتمثَّل في أهمية إعداد خطة البحث العلمي:

تحديد مجموعة األهداف التي يرم  الباحث في الوصول إليها عبر منهج البحث العلمي بكل  .1
 دقة. 

ا تسهم .2 العلميخطة  اختيار منهج لبحث  التعرف على طريقة  العلمي في  الاي   البحث  المناس  
 البحث العلمي. سوف يتبعه الباحث عند تدوين متن

تعد في طليعة العناصر التي يطلع عليها المناقشون، وهي التي تعطي النطباع عن مد  فهم   .3
 ن الباحث في مجاله. وتمكّ 

 التجاه  في العمل  سير على ويعمل ،والوق  الجهد  الباحث  على يوفر  المحكم المخطط وجود  .4
 . الصحيح

واإلحاطة بجميع الجوان     أبعاد مشكلة أو موضوع الدراسة بكل دقة، خطة البحث العلمي تحدد  .5
وتسهم في وضع الحتياطات والحلول   لضمان عدم نسيان أي جان  من الجوان .  ؛المتعلقة بها

 . الالزمة للمشكالت التي سُيواجهها الباحث 
 تحديد أسهل الطرق واإلجراءات التي تحقق للباحث هدفه من البحث.  .6
في   .7 يسير  أساسها  على  التي  الخريطة  ُتعدُّ  فهي  وفقها،  للسير  للباحث  دليل  هي  البحث  خطة 

 والرتجال.  العشوائية عن بعيدا   إجراء بحثه
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 .ا  وعملي ا  معرفة قيمة البحث نظري  .8
 فة والمدة الزمنية. تحديد ما يحتاج إليه البحث من حيث التكل .9
 

لتكون خطة البحث لات جودة وُتؤتي ثمارها ل ُبدَّ من توافر بعض الشروط   :شروط الخطة الناجحة
 : النقاط التالية بها، والتي تتمثَّل في

أن يتم وضعها بعد القيام بدراسة كافية من الباحث حول الدراسات والبحو  السابقة التي تمَّ   .1
 في مجال البحث.

 عناصر الخطة متكاملة ، وُتحقِّق وحدة البحث. أن تكون   .2
 أن توضح الخطة كيفية جمع المادة العلمية التي وضع  في البحث. .3
 . ا  منطقي ا  ترتي  العناصر والخطوات ترتيب .4
 أسئلة البحث التي تم طرحها.  لىأن ُتجي  ع .5
بحث .6 بإجراء  قام شخصان  إلا ما  نتائج واحدة  ُتعطي  يمكن أن  التي  الجيدة هي  بناء   الخطة  هما 

 على تنفياها. 
 توثيق جميع القتباسات في خطة البحث بأسلوب علمي صحيح. .7
 

ياكر الباحث في الخطة عنوان البحث واسم الباحث، ومقدمة البحث مع لكر  :  الرسالة  خطة  عناصر
عناصر من  المقدمة  هاه  عليه  احتوت  الدراسة  )ما  اختيارها  ،أهمية  ومشكلة   ،وأهدافها  ،وأسباب 

المتّ   ،الدراسة والمنهج  وفرضياتها،  وحدودها،  الدراسةوأسئلتها،  كتابة  في  الدراسة،   ،بع  ومصطلحات 
الدراسة،   المتّ وأدوات  الدراسةوالمنهج  كتابة  في  السابقة  ،بع  تحوي    ،والدراسات  التي  الدراسة  وخطة 

 .( ، ومراجع الخطة ومصادرهافصول الدراسة، وأهم نتائج الدراسة وتوصياتها
تصوُّ  وضع  للبحث ويج   الرئيسة  لألفكار  أبوابحيث    :ر  البحث  ومطال    ومباحث   وفصول    ا  يضم 

 ، ولكلٍّ تعريفه:وفروعا  
 هو الاي يتناول فكرة أساسية يمكن تقسيمه إلى أفكار فريية.  فالباب:
 : هو أحد األفكار الفريية التي يشتمل عليها الباب؛ فيمكن تقسيم الباب إلى فصلين أو أكثر. الفصل

 يقسم الفصل إلى مبحثين أو أكثر.  المبحث:
 يقسم المبحث إلى مطلبين أو أكثر.  المطلب:
 يقسم المطل  إلى فرعين أو أكثر. الفرع:
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ن  الدراسة من تمهيد لكر الباحث فيه كاا وكاا ومثال عملي على لل  ياكر الطال  في خطته: تكوّ 
وكان  فصول الدراسة ومباحثها    ،-مع لكر ما احتوت عليه هاه المقدمة من عناصر   -مة  ...، ومقدّ 
 : كما يلي

 وفي  فصالن: ...........الباب األول...... 
 الفصل األول: ..............وفي  مبحثان: 

 وفي  مطلبان:   المبحث األول:.............
 المطلب األول:   
 المطلب الثاني:   

 المبحث الثاني: وفي  ثالثة مطالب: 
 المطلب األول:   
 المطلب الثاني: 

 لمطلب الثالث:...........وفي  فرعان: ا
 الفرع األول:....................... 
 الفرع الثاني:...................... 

 الفصل الثاني:............وفي  ثالثة مباحث: 
 وهكذا مع األبواب والفصول  والمباحث والمطالب والفروع األخرى..... 

 نتائج. ل إلي  من خاتمة: وذكر الباحث فيها ما توص  
 التوصيات. 

 
 معايير إعداد عنوان الرسالة: ثانيالقسم ال

وهو البداية الفعلية لتنفيا إجراءات الدراسة في خطة البحث العلمي، ومن الممكن أن   :الدراسة  نوانع
يأخا الباحث العلمي بآراء الخبراء أو المشرفين؛ للتعرف على مد  مالءمة العنوان لموضوع البحث  

 الشروط التالية:  صيامة العنوان الجيد  أن تتوافر فيول بد  العلمي.
 .ومشكلته بكل وضوح أن ُيعبِّر عن ُمحتو  موضوع البحث  .1
 ومير تقليدي. ا  أن يكون العنوان ُمبتكر  .2
  ، ُمخال    ا  قصير   ول  ا  ُمطنب  فال يكون العنوان طويال    ،على قدر استطاعة الباحث   ا  أن يكون مختصر  .3

 س عشرة كلمة. بحيث تكون كلماته في حدود خم
 من جميع األخطاء اللغوية. ا  أن يكون خالي .4
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   .من المصطلحات مير المفهومة خاليا  ل يحتمل التأويل، و  أن يكون واضحا   .5
 عن اإلثارة المبالغ فيها. ا  أن يكون بعيد  .6
 تتم صيامته بلغة علمية بسيطة.  أن .7
 أن يُدلَّ على المنهج البحثي الاي سوف يستخدمه الباحث. .8
 

 مة الرسالة معايير إعداد مقد  : ثالثالقسم ال
مقدّ  المقدمة: تكون  أن  العلمي، ويج   البحث  األولى من  الصفحة  العلمي متضمّ هي  البحث  نة  مة 

يتطرّ  النتائج، ومعبّ لجميع ما  فيما عدا  الباحث  إليه  بأسلوب موجز،  ق  المتن  المقدمة  رة عن  وتشمل 
 التي لكرت سابقا . الرسالة  خطةعناصر جميع فيها  وّضحّعرف بالرسالة، ثم يتوطئة قصيرة تُ 

 
 أهمية الدراسة معايير كتابة: رابعالقسم ال

والمجتمعي   العلمي  المجال  في  إيجابيات  من  الدراسة  به  تسهم  سوف  ما  هنا  باألهمية  ونعني 
  م، وتعدالوصول إلى الجديد في مجال التخصص المقدّ   في حال  والمشكالت التي سوف تتم معالجتها

لكتابتها    ا  صمخّص   ا  ن لها جزءإالبحث العلمي أحد خطوات كتابة البحث العلمي، حيث    أهمية كتابة
يقوم الباحث العلمي بكتابة األهمية التي دفعته إلى كتابة البحث العلمي   في بداية البحث العلمي، إل 

إلى  و  العلمي  الباحث  يتجه  حيث  العلمية،  المواضيع  من  ميره  دون  العلمي  البحث  موضوع  اختيار 
التي دع  الباحث العلمي إلى  أنها أن تبين للقارئ الدوافع  كتابة أهمية البحث العلمي في نقاط من ش

فعلى سبيل المثال في حالة دراسة بحث عن تعاطي المخدرات، فمن    .كتابة البحث العلمي بموضوعه
 ع. رات المجتمالممكن أن تكون األهمية هي تويية الناس بمخاطر تل  اآلفات الضارة بمقدّ 

 

 أهداف الدراسةمعايير كتابة : خامسالقسم ال
العلمية، وهي تعبر عن   إحد  الخطوات المهمة في سبيل إعداد األبحا   أهداف البحث العلميُتعد  

من الباحث  الغاية  إليه  يصبو  ما  أو  المقدّ  العلمي البحث،  الرسالة  أو  األطروحة  مجال  من  في  مة 
أن باحث  كل  على  ويج   درسه،  الاي  ينطوي    التخصص  لما  بالبحث،  القيام  قبل  األهداف  يحدد 

، وأهداف البحث العلمي هي األمور التي يتطلع الباحث  عليه من أهمية من أجل الوصول إلى النتائج
يفهمه   واضح  بأسلوب  األهداف  أو  الهدف  يصاغ  أن  المهم  ومن  تحقيقها،  إلى  العلمي  الدارس  أو 

امضة والغريبة، وكال  يج  أن تكون األهداف مرتبطة  الجميع مع البتعاد عن األلفاظ الصعبة والغ
الباحث  يطرحها  التي  وتساؤلتها  الدراسة  ضوء  بمشكلة  في  للتحقيق  قابلة  واقعية  تكون  وأن   ،
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الباحث. لد   تتوافر  التي  والمادية  التقنية  أهداف   اإلمكانيات  من  المناس   العدد  صيامة  وكال  
 .البحث الاي يقوم بهالدراسة، بحيث يتناس  هاا العدد مع حجم 

 
العلمي البحث  وأهداف  العلمي  البحث  أهمية  كتابة  بين  أهمية  :  الفرق  بين  الباحثين  بعض  يخلط 

في إجابة  ل  يتمثّ محتو  أهمية كتابة البحث العلمي  البحث وأهدافه، والحقيقة أن هناك فرقا  بينهما، ف
العلمي   التالي:  عن الباحث  اخترت عنوان    السؤال  العناوين؟ و حث  الب هاا  لمالا  على  دون ميره من 

يج أن  العلمي  عيالباحث  هاا   للقارئ   ن  تبين  أن  شأنها  من  نقاط  هيئة  على  أو  فقرة  في  السؤال 
يتناولها موضوع البحث العلمي عن ميره من المواضيع. ول ري  أن الباحث العلمي  األهمية التي 

سلسة علمية  بطريقة  العلمي  البحث  كتابة  أهمية  بكتابة  للقارئ    يقوم  توضح  أن  شأنها  من  وسهلة 
 .ويسر األهمية بسهولة

 
 معايير إعداد مشكلة الدراسة: سادسالقسم ال

وهي جزء مهم من إجراءات الدراسة في خطة البحث العلمي، وتعد مشكلة البحث   :مشكلة الدراسة
الباحث نحو التطرق إلى الدراسة أو البحث،  ن الدراسة مكنو  لت تدور  فهي تساؤ   والسب  الاي دعا 

في لهن الباحث أو إحساسه بوجود خلل ما أو قصور أو ضعف أو ربما مموض في جان  معين  
دراسته   الباحث  أمره،و يريد  يتطرق    استجالء  ولم  ومبتكرة،  المشكلة جديدة  تل   تكون  أن  المهم  ومن 

ر في قيمة  كان لال  أثر كبيإليها أحد من قبل من الباحثين، فكلما كان  المشكلة جديدة من نوعها  
تكون    ،البحث  أن  المهم  ومن  نوعها،  من  فريدة  البحث  مشكلة  تكون  أن  تشترط  الجامعات  ومعظم 

الموضويية   العلمي  البحث  يشترط  حيث  المجتمعية،  أو  العلمية  الناحية  من  سواء  عامة،  المشكلة 
 والبتعاد عن الشخصنة بالنسبة لألبحا . 

 
 أسئلة الدراسةمعايير إعداد : سابعالقسم ال

ة واألسئلة الفريية التي يقوم الباحث بوضعها  مجموعة من األسئلة الرئيس  :بأنهاأسئلة الدراسة   فتعرّ 
سؤال بكتابة  يقوم  أن  العلمي بعد  إلى الرئيس البحث  اإلشارة  هو  األسئلة  هاه  من  الهدف  ويكون   ،

يقدّ  نتائج بحيث  بمحور،  سؤال  كل  بربط  الباحث  ويقوم  العلمي،  السؤالالبحث  هاا  عن    م  اإلجابة 
 .الفرضية الموجودة في هاا المحور
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ها في السؤال فهو دليل كلّ   ت ولصيامة أسئلة البحث العلمي مجموعة من المعايير، في حال تواجد 
  فهو دليل على ضعف السؤال الاي يطرحه الباحث.   ،على قوة هاا السؤال، وفي حال فقد معيار منها

 فيما يلي:  معايير صيامة أسئلة البحث العلمي وتتلّخص 
  محوريا    يج  أن يتقن الباحث كتابته، بحيثه يجعله سؤال    لكي يكون سؤال البحث العلمي ناجحا   .1

 .وجاابا  
قدرته على  .2 البداية من  يتأكد في  أن  يج   لال   لإلجابة:  قابلة  العلمي  البحث  أسئلة  تكون  أن 

  ؛ سئلة المستحيلة الحلاإلجابة عن هاا السؤال قبل أن يطرحه، مع الحرص على البتعاد عن األ
 .م فائدة للعلمولن تقدّ   ،ولل  ألنها إضاعة للوق  

العلمي  .3 البحث  سؤال  على وضع  الباحث  يحرص  أن  يج   بدقة:  العلمي  البحث  أسئلة  تحديد 
محددة   العلمي  البحث  أسئلة  تكون  أن  على  يحرص  أن  يج   كما  كبيرة،  بدقة  ببحثه  الخاص 

 حث العلمي. وعميقة، ومرتبطة بشكل وثيق بمجال الب
صيامة أسئلة البحث العلمي بشكل واضح: حيث يج  أن يكون لد  الباحث القدرة اللغوية التي  .4

تساعده على صيامة هاه األسئلة بطريقة تجعل من هاه األسئلة واضحة للغاية، فأسئلة البحث 
الناجحة هي   الرئيسالعلمي  البحث  تعبر عن مشكلة  العلمالتي  البحث  أسئلة  تكون  ولكي  ي ة، 

حتاج  يناجحة يج  أن تبتعد عن الغموض، وأن تخلو من الكلمات والمصطلحات الصعبة والتي 
 أهل الختصاص لتفسيرها.

الباحث حريصا   .5 يكون  أن  يج   مفيدة:  معلومات  تقدم  التي  هي  الناجحة  العلمي  البحث    أسئلة 
تقدّ  أن  للبعلى  المرجوة  والفائدة  المفيدة  المعلومات  العلمي  البحث  أسئلة  بحيث م  العلمي،  حث 

 . هم في تطورهعلى أشياء جديدة للبحث العلمي تستكون هاه األسئلة قادرة  
مثيرة لالهتمام، وتجاب القارئ وتحفزه لكي يطلع على و أن تكون أسئلة البحث العلمي جاابة،   .6

 البحث العلمي الموجود بين يديه. 
ببحث علمي عن الفقر، وعن أسبابه،  لو أردنا القيام    مثال    :مثال على أسئلة البحث العلمي الجيدة

مجموعة من أسئلة البحث    غ و صوعن تأثيره على المجتمع وعلى األطفال بشكل خاص، فبإمكاننا أن ن
الظاهرة   بهاه  تحيط  التي  األسئلة  كافة  عن  اإلجابة  على  قادرين  خاللها  من  نكون  والتي  العلمي، 

 : التاليمجموعة من األسئلة ك نستطيع تشكيل الجتمايية، فمثال  
 ما نسبة الفقراء في العالم، وما الدول التي ينتشر فيها الفقر بكثرة؟ 

 األسباب التي تؤدي إلى انتشار ظاهرة الفقر في العالم؟ ما
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 ما النعكاسات التي يتركها الفقر على األطفال؟ 
 دور المجتمع الدولي في عالج ظاهرة الفقر والحد منها، والقضاء عليها؟  ما
 

   معايير كتابة فرضيات الدراسة: ثامنالقسم ال
 

وتتمثّ  العلمي،  البحث  خطة  في  الدراسة  إجراءات  من  محوري  عنصر  مشكلة  وهي  صيامة  في  ل 
البحث على هيئة جمل فرضية، ومن ثم السعي للتأكد من صحتها عن طريق البيانات والمعلومات 

المناهج   لطبيعة  الباحث  تحديد  في  الفرضيات  وتساعد  جمعها،  يتم  وكاا التي  المستخدمة،  العلمية 
يفسّ  وبما  البحث،  موضوع  تناس   التي  الفرضيات. األدوات  تحتويها  التي  المتغيرات  بين  العالقة    ر 

والحدس   السابقة  العلمية  والنظريات  واألبحا   الشخصية،  التجارب  طريق  عن  صيامتها  ويمكن 
لعة  الكت  وتأثير لل  على  فلو كان  الدراسة بعنوان: " عزوف الطلبة عن مطا  والمنطق.والتخمين  

 قدراتهم المعرفية"، فمن الفرضيات التي يمكن صيامتها مثال : 
الجتماعييكون   - التواصل  الجامعة  ثأ  لمنصات  إقدام طلبة  كبير على  مطالعة  على  ر سلبي 

 .الكت  الدراسية المطلوبة منهم
 نخفض. ي قليدي سإلا توفرت المكتبات اللكترونية فإن التجاه نحو مطالعة الكتاب الت -
 يزداد الطل  على الكتاب التقليدي مع ارتفاع دخل الطال . -

ويج  أن تمتل  فرضّية البحث العلمّي خصائَص ِعّدة لعتبارها فرضدّية بحدث علمدّي، ومدن أهدّم هداه 
 الخصائص: 

 إمكانية التحقّق من الفرضّية عن طريق جمع البيانات وتحليلها. .1
 راد حّلها، عالقة الفرض مع الحقائق ونتائج الدراسات السابقة.ارتباط الفرضّية بالُمشكلة المُ  .2
ة الفرضددددّية وبسدددداطتها، والبتعدددداد عددددن التصددددورات، مددددع اسددددتخدام ألفدددداظ سددددهلة  .3 وبسدددديطة دقددددّ

 وواضحة.
 القدرة على تفسير الظاهرة بالعتماد على الفرضية. .4
تغطدددي وينبغدددي أن  ومدددن المهدددم أن تكدددون الفرضددديات مختصدددرة وشددداملة لجوانددد  البحدددث، .5

القابلية ويتوفر فيها  ،الفرضيات كامل البحث، وأن تكون ُمتناسقة، ول يوجد تناقض فيما بينها
 تعميم النتائج النهائية التي يتوصل إليها الباحث.ل
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 معايير كتابة حدود الدراسة: تاسعالقسم ال
بحث العلمي الاي هي الحدود أو الحواجز التي يلتزم الباحث بالوقوف عندها في ال  :حدود الدراسة
 قسم حدود البحث إلى ثالثة أقسام: ن . وتيقوم بكتابته

الموضوعية أنواع     :الحدود  نوع من  أول  ويكون  بحث علمي,  أي  الحدود في  النوع من  هاا  يتوفر 
 المراحل البتدائية؟(. التربية اإلسالمية في الحدود مثال : )ما مشكالت معلم 

ال مانية: المست   الحدود  من  يكون  لاا فقد  الزمنية؛  الفترات  كل  في  الظاهرة  أو  المشكلة  دراسة  حيل 
يكون من الضروري توضيح الحدود الزمنية للدراسة، وقد تتوفر في البحث العلمي أو ل تتوفر لال   

 . ومثال لل : ) تطّور الفقه اإلسالمي في العصر العباسي ( ل يتم لكرها في الكثير من األبحا .
تحديد مكان توفر البحث العلمي )مدينة، دولة، مدرسة...الخ(, ومثلها مثل  وهي   الحدود المكانية: 

 الحدود الزمنية قد تتوفر أو ل.
 

    ومفاهيم الدراسة مصطلحات معايير إعداد: عاشرالقسم ال
داخل  لها  التعريفات  من  بوضع مجموعة  الباحث  يقوم  التي  المفاهيم  من  يبارة عن مجموعة  وهي 

لتفا البحث؛ خطة بينولل   الخلط  سير ،المصطلحات  دي  خط  كبوصلة    الدراسة،  وتحديد  وتعمل 
من   مجموعة  وضع  الغال   في  ويتم  البحثية،  رحلته  مدار  على  هديها  على  الباحث  يسير  توجيه 

ولكل مجال مصطلحاته    .الدراسة التعريفات للمفاهيم والمصطلحات والمتغيرات الرئيسة التي تتناولها
به،   أالمتعلقة  المهم  إجرائي ومن  تعريفها  يتم  يتمكّ   ا  ن  حتى  مفهومة؛  بسيطة  جمل  من  في  القارئ  ن 

 التعرف عليها، ومن ثم تفهم المحتو  بشكل عام. 
 

    معايير إعداد أدوات الدراسة: الحاد  عشرالقسم 
ل في وسائل جمع البيانات في البحث العلمي، وهي متعددة، ومنها على  وهي تتمثّ  األدوات البحثية:

  إجابة المبحوثين عنها، وقد تكون  من األسئلة التي تتطلّ   ا  ن عدد ل الستبيان الاي يتضمّ المثاسبيل  
األسئلة مفتوحة، يسترسل فيها المبحو  في اإلجابة، أو محددة من خالل وضع الباحث لمجموعة  

ي التي  مناسباإلجابات  يراه  ما  منها  المبحو   مثل ا  تخير  أخر   وسائل  يوجد  الستبيان  وبخالف   ، :  
 المالحظة، أو المشاهدة، أو الختبارات. 
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 معايير إعداد منهج الدراسةعشر: ثاني القسم ال
العلمي،  البحث  العلمي، وتتعدد تصنيفات مناهج  البحث  الدراسة في خطة  أبرز إجراءات  وهي من 

ك من يستخدم المنهج  وتتحكم طبيعية البحث ووجهة نظر الباحث فيما يتم استخدامه من مناهج، فهنا
  األمر إجراء الختبارات المعملية، وعن طريق لل  يتم الوصول للنتائج، وهناك  لتطلّ   ا  التجريبي نظر 

النمط في   لل   المنهج الوصفي لحاجته لوصف ظاهرة أو مشكلة، ويشيع استخدام  باتباع  يقوم  من 
المشكل يتتبع  الاي  التاريخي  المنهج  يستخدم  من  وهناك  والجتمايية،  الشريية  في  األبحا   ة 

في  الحال  عليه  يكون  سوف  بما  يتنبأ  لل   على  وبناء   بها،  لحق  الاي  التطور  ومد   الماضي، 
لما يحتاج إليه في    ا  باستخدام منهج واحد أو أكثر وفق  المستقبل، ومن الممكن أن يقوم البحث العلمي

 البحث العلمي.
 
 معايير كتابة الدراسات السابقةعشر:  ثالثالقسم ال

الدراسُتعرّ  بأنهاف  السابقة  أحد   :ات  أو  العلمي  البحث  لموضوع  تطرَّق   التي  المؤلفات  أو  الكت  
محتو    لتعزيز  وبيانات؛  معلومات  على  الحصول  عليها  الطالع  من  والهدف  به،  الهامَّة  الجوان  
ل لنتائج جديدة لم يصل إليها السابقون، ونقد تل  الدراسات في حالة    البحث، وفي الوق  نفسه التَّوصُّ

بها سلبيات  حيث  وجود  الدراسات  .  على  اطالعه  بعد  بحثه  موضوع  باختيار  عادة  الباحث  يقوم 
 ا  د السابقة، ومن خالل خبرته الشخصية، فإلا اختار موضوع بحثه بناء  على لل ، كان العنوان مرش

 .لموضوع البحث  ا  وموجه
وان بعينه أكثر من ميره، أو  وقد يشعر الباحث بعد قراءة بعض الدراسات السابقة، أنه يميل إلى عن

أنه يحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة، وقد يجاب انتباهه أكثر من عنوان، وفي هاه الحالة يقوم  
ويج  أن يكون عنوان البحث المقترح    ،الباحث بعملية اختيار أكثر هاه العناوين مناسبة لمجال بحثه
 . إجراءاته في مخطط البحث هو نفس عنوان البحث عند النتهاء من

 ويعرض الطال  في هاا العنوان ما يلي:  
الدراسات العلمية لات العالقة ببحثه مرتبة ترتيبا  تاريخيا ، أو حس  ما يراه الباحث من طريقة   .1

العرض عناوينها كاملة،   بداية عرضها، ويبين من خالل هاا  محددة واضحة ينص عليها في 
من الدراسات نفسها  ا، ومعلومات نشرها، مستقيا  لل   وأسماء مؤلفيها، ونوعها، وتاريخها، ومكانه

ن الطال  من الحصول على الدراسات السابقة في موضوعه من خالل ويتمكّ   .-قدر اإلمكان  –
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البحث  بالجامعات ومراكز  واتصاله  الفهارس  والنظر في  أهل الختصاص  المهتمين من  سؤال 
 (.نترن  اإلحث في شبكة المعلومات )العلمي ودور النشر، وسائر الجهات لات العالقة والب

 . ، وما تمّيزت به دراسته عنهاالموازنة بينها وبين موضوع دراسته، وبيان مد  صلتها به .2
 اإلضافات العلمية الجديدة التي ستضيفها دراسته في البحث. .3
 

 فوائد الدراسات السابقة في الرسالة
 وسوف نتعرف عليها فيما يلي: هناك كثير من الفوائد فيما يتعلق بالدراسات السابقة، 

العلمي: • البحث  البحثي من   إثراء  الفكر  ويختلف  العلمي،  البحث  العلمية هي عماد  المعلومة  إن 
شخص آلخر، ومن المهم عرض وجهات النظر المختلفة، والفروق والمتغيرات التي تظهر بمرور  

 ساعد الطال  في بناء مشروعه العلمي.يفهاا  الوق .
من بين أوجه فائدة الدراسات السابقة لكر ما سبق تفصيله بشكل ُموجز   فائدة:  عدم التكرار دون  •

ع، وإطالق العنوان لتأصيل األفكار الجديدة.  دون التصدي لدراسة أمور تناولها آخرون بتوسُّ
الباحث: • جهد  تعكس  السابقة  والتي  الدراسات  الهامة،  األمور  بين  من  السابقة  الدراسات  ُتَعدُّ 

ال  مد   الدرجة تعكس  على  الحصول  ثم  ومن  الباحث،  به  قام  الاي  والطالع  والبحث  جتهاد 
العلمية وكثير من مناقشي األبحا  العلمية ُيولون لال  أهمية كبيرة، ويقيمون مد  جودة الرسالة 

قرأ فكلما  سابقة،  دراسات  من  تضمينه  يتم  قادر   بما  أصبح  واطلع  قواعد   ا  الباحث  وضع  على 
والد  حديثة  العلميومفاهيم  األبحا   وُجلُّ  التحتية،  البنية  بمثابة  السابقة  ببعضها  ةراسات    ترتبط 

 ، وهي بمثابة ُشعلة يتسلَّمها الباحثون، ويستكملون المسير بها، ويصلون بها ألراٍض جديدة. بعضا  
 التكامل المعرفي بين البحو  العلمية. •
 الستثمار األمثل للوق  في طرح جديد ومفيد.  •

 
 لدراسات السابقة  طريقة كتابة ا

 هناك أكثر من طريقة لكتابة الدراسات السابقة في البحث العلمي، ومن أكثرها شيو عا ما يلي: 
التاريخي:ا • تواريخ   ا  ووفق لتسلسل  حس   والمراجع  الكت   بترتي   الباحث  يقوم  الطريقة  لهاه 

 .ا  طبيعة المتغيرات التي حدث  مؤخر  إصدارها من األقدم لألحد ، مع توضيح
ومن خالل هاه الطريقة يحدد الباحث موضوعات الدراسات السابقة على حس    لموضوعات:ا •

 األهمية في البحث؛ وبعد لل  يقوم بعملية التلخيص. 
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وفي لل  يعمد الباحث لتوضيح ما يتشابه من الدراسات   المقارنة بين المتشابهات واالختالفات: •
 السابقة مع بحثه العلمي، وكاا تبيان الختالفات.

وتدوين   لعناوين:ا • بتلخيصه  يقوم  لل   وبعد  الدراسي،  الُمؤلَّف  بكتابة عنوان  الباحث  يقوم  حيث 
ل  .ا  لها، وهي من أكثر الطرق استخدام النتائج التي تم التَّوصُّ

العلمي • البحث  ومن   :المستخدم  منهج  دراسة ألخر ،  من  المستخدمة  العلمية  المناهج  تختلف 
و  الستنباطي،  المنهج  إلخ، أبرزها  الكمي...  والمنهج  الستقرائي،  والمنهج  الوصفي،  المنهج 

 وُيمكن أن يقوم الباحث بكتابة الدراسات السابقة من خالل تصنيفها حس  المنهج. 
 

 خاتمة البحث معايير كتابة القسم الرابع عشر: 
 همدةعلمي ُعنصر أساسي في الرسائل أو األبحا ، وتحتوي على تفاصيل وعناصدر مُ البحث الخاتمة  
  في النقاط التالية: ألّخصها

وفددي الغالدد  تبدددأ تلدد  الجملددة بددد: فددي خاتمددة البحددث.....، أو فددي  :جملددة اسددتهاللية )افتتاحيددة( .1
 نهاية الرسالة....في نهاية موضوعنا.....، أو 

طبيعدددة   وفدددي للددد  يتنددداول الباحدددث بطريقدددة إنشدددائية :عدددرض فكدددرة عامدددة عدددن موضدددوع البحدددث .2
حث، وكيف أنها تؤثر علدى المجتمدع، أو تمثدل ُمعضدلة فدي جاند  علمدي المشكلة المطروحة بالب

 معين حس  طبيعة التخصص.
، وخاصدة ا  كبيدر   ا  علمدي يتطلد  مجهدود الالبحدث    :عرض لمجهود الباحث والصدعاب التدي واجههدا .3

فددي مرحلدددة الدراسددات العليدددا، ومدددن المهددم توضددديح للددد  للمناقشددين والقدددراء بوجددده عددام فدددي خاتمدددة 
 ي.علمالبحث ال

بعد دراسة ُمستفيضدة وفي لك يقول الباحث، وبشكل ُمختصر:   :عرض ألهم النتائج والتوصيات .4
التددي والتوصدديات  قمنددا بطددرح عديددد مددن المقترحددات و  تددم التوصددل إلددى نتددائج هامددة، وهددي.......

 ل جوان  لحلول مثالية، وفي طليعتها......يمكن أن تمثّ 
أقرانده؛ بحيدث يقدوم الباحدث بتحفيدز  :ة بفكدر جديددتحفي  للباحثين على تناول القضية المطروح .5

مددن أجددل السددتمرار فددي تندداول موضددوعات التخصددص، وبصددورة جديدددة؛ لتتواكدد  مددع متغيددرات 
 .لل على علمي البحث الالعصر ويج  أن تحتوي خاتمة 
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ومددن المفضددل أن تكددون هدداه الجملددة لات طددابع دينددي كددأن يبتهددل الباحددث  :جملددة ختاميددة أخيددرة .6
-بدعاء، أو ُينهي خاتمة بحث علمي بالصدالة والسدالم علدى معلدم البشدرية األول محمدد   إلى هللا

 .-صلى هللا عليه وسلم
 

    والتوصياتدراسة ال نتائج
ر عن إجابة وافية  يبارة عن: "مجموعة من البنود التي تعبّ وهي    :الدراسةنتائج  كتابة  معايير    :أوال  

العلمي بعد عرض المقدمة، وهي إما ُمؤكدة للفروض أو   لألسئلة أو الفرضيات التي يصومها الباحث 
لها". ومن وتعتبر    نافية  العلمي،  البحث  بها  يمر  التي  الخطوات  أخطر  من  العلمي  البحث  نتائج 

من خطوات،  الباحث  يسوقه  ما  جميع  أن  الطبيعي  ومن  الهدف،  المرحلة  عليها  نطلق  أن  الممكن 
وهي خالصة ما توصل إليه الباحث بعد النتهاء من   .جينبغي أن يتبلور في النهاية في صورة نتائ 

 خطوات البحث، وبعد لل  يتم تحديد أوجه عالج مشكلة البحث من وجهة نظر الباحث.
 

 وتتلّخص فيما يلي: : أهمية كتابة نتائج البحث العلمي
اقته  على ما قام به الباحث من جهود مضنية، والتي س  ا  واضح  ل نتائج البحث العلمي دليال  تمثّ  •

 لتل  النتائج، وحباا لو كان  منطقية تتوافق مع طبيعة البحث العلمي.
   المقّيمون مي البحث، ففي كثير من األحيان يتجاوز  تعد نتائج البحث العلمي مهمة بالنسبة لمقيّ  •

لما فيها من خالصة لصفحات البحث   ؛عون بشكل مباشر على النتائج جميع أجزاء البحث، ويطلّ 
 كثير من األبواب والفصول. التي قد تمتد لل

دة لوضع مجموعة من المقترحات أو التوصيات،  تعتبر نتائج البحث العلمي هي المرحلة الممهّ  •
 والتي تعد بمثابة العالج الفعال للمشكلة البحثية.

أكثر من مكان داخل  • المشكلة في  بين طبيعة  المقارنات  العلمي في إجراء  البحث  نتائج  تسهم 
 قارنة بين دولة وأخر .الدولة، أو إجراء م

 كما يلي:  وحتى تكون نتائج الباحث دقيقة وجيدة يج  أن يتبع الباحث طريقة معينة في كتابتها
يبين فيها المنهجية التي اتبعها في عرض نتائج    ،م الباحث لعرض النتائج بمقدمة مختصرةيقدّ  .1

 الدراسة.
 تي تثب  صحة البحث.يج  أن تكون نتائج البحث محتوية على األدلة والبراهين ال .2
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مخالفة  .3 النتائج  كان   لو  إليها حتى  التي توصل  النتائج  كل  بحثه  في  الباحث  يكت   أن  يج  
 للفرضيات التي وضعها. 

موجزة .4 البحث  نتائج  تكون  أن  يركّ   يج   حيث  الباومختصرة،  النقاط  ز  على  النتائج  في  حث 
ج  ، ويتأكد أنها نابعة من تدرّ وأسلوب واضح وسليم  ،ويعرضها بعبارات محدودة ودقيقة  ،ةالرئيس

 منطقي من المقدمات العلمية التي بني  عليها.  
 يج  أن يوفر البحث في بحثه العلمي مساحة كافية ومخصصة للنتائج.  .5
م  .6 النتائج  المتفرّ يجري عرض  األجزاء  إلى  الكل  الاي جاءت عة عنهن  وبالترتي   أسئلة    ،  عليه 

 . الدراسة أو فرضياتها
 

مجموعددددة مددددن األفكددددار  :ف توصدددديات البحددددث بأنهدددداُتعددددرّ : ابددددة توصدددديات الدراسددددةكت معددددايير: ثانيددددا  
واإلضددافات التددي تجعدددل البحددث أكثدددر جددودة وكفددداءة، حيددث تحتدددوي توصدديات البحدددث علددى اقتراحدددات 

الجديدة التي يضيفها الباحث إلى البحث، حيث إن هداه حوظات تخص الباحث، كما تحتوي على المل
تحتددوي عليهددا التوصدديات تسددهم فددي توضدديح طبيعددة البحددث، وتوصدديات القتراحددات واإلضددافات التددي 

توصدديات  تعتبددركمددا البحددث تعتبددر الغايددة والهدددف الدداي مددن أجلدده قددام الباحددث بتندداول موضددوع بحثدده، 
ألهميتهددا فددي عمليددة إعددداد  ا  نظددر  ؛البحددث العلمددي إحددد  العناصددر الرئيسددة التددي تشددكل البحددث العلمددي

رئ، وتتمثددل هدداه األهميددة مددن خددالل إعطدداء مسدداحة للباحددث فددي حقدده البحددث وفددي التددأثير علددى القددا
تمثدل توصديات البحدث العلمدي ركندا  خاصدا  للباحدث و بتوجيه القارئ من وجهة نظره العلمية الصدحيحة 

ص السددتنتاجات الجزئيددة المسددتنبطة مددن كددل فددي كتابددة اقتراحاتدده للقددارئ حددول الموضددوع، فهددي تلخددّ 
وافيددة إلشددكالية  خلصددة مددن البحددث بكليتدده، حيددث تقدددم إجابددات أو حلددول  فصددل، والنتددائج العامددة المست

، لدال  فهدي ُتشدِعر القدارئ هالبحث ولجميع فرضياته وتساؤلته الواردة في مقدمة البحدث وبداقي عناصدر 
أو بمواضديع  ،م لده أدق المالحظدات فيمدا يتعلدق بموضدوع البحدث حيدث يقددّ  ،بمد  اهتمام الباحدث فيده

 .في قراءة أكثر حول موضوع البحث العلمي ا  قارئ أكثر اهتماملات صلة لجعل ال
من الباحثين ينظر إلى نتائج وتوصيات البحث بأنها شديء شدكلي فدي البحدث، وهداا ميدر   ا  كثير إن  

ل التوصديات ل نتائج البحدث أهدم مدا توصدل إليده الباحدث مدن خدالل بحثده، كمدا تمثدّ صحيح، حيث تمثّ 
 .أهم المقترحات حول موضوع البحث 

 وحتى يتم تحقيق الهدف المنشود من التوصيات؛ ل بد من أمرين: 
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أ .1 بنتائج البحث؛ فتكون توصيات البحث   ا  وثيق  ن تكون توصيات البحث متصلة اتصال  يج  
 مستنبطة من النتائج التي توصل إليها الباحث في بحثه. 

 قابلة للتطبيق.  كون توصيات البحث يج  أن تكون توصيات الباحث إجرائية وواقعية؛ أي أن ت .2
 
 

طريقة معينة، وتتمثل طريقة كتابة    ا  معينة؛ فإن لكتابة التوصيات أيض  وكما أن لكتابة النتائج طريقة
 توصيات البحث فيما يلي:

الشخصي، وأن تتمحور حول موضوع  .1 الباحث  البحث متضمنة لرأي  يج  أن تكون توصيات 
 البحث.

م .2 البحث  توصيات  الباحث من خالل  يقدم  أن  مجال  يج   في  وفائدة  ونفع  قيمة  لات  قترحات 
 البحث.

 على الباحث أن يضمن توصيات البحث بالستنتاجات التي توصل إليها في بحثه.  .3
 . يج  أن تكون توصيات البحث متضمنة آلراء اللجنة المشرفة حول البحث الاي قام به  .4
 

  معايير كتابة المالحق في الرسالة:عشر: خامس القسم ال
 التالية:   األموريج  مراعاة وعند كتابتها  

إلا دع  الحاجة إلى إيراد بعض المالحق، فإن الطال  يدرجها عق  الخاتمة، وياكر فيها كل  •
ما له صلة مباشرة بالموضوع، ول يحتمله متن البحث أو الرسالة، أو ما ليس له صلة مباشرة  

خرائط، أو اإلحصائيات أو  ما  للعمل، كالوثائق أو بعض النصوص أو البالمتن أو ما يكون متمّ 
أو   البحث  تقتضيه طبيعة  ما  إلى   ) الستبانات   ( المعلومات  استقصاء  استمارات  أو  البيانات، 

 .العلمية، أو الجداول أو نحو لل  الرسالة
تنظم المالحق في الرسالة بعد قائمة المراجع والمصادر. وتختلف المالحق كما  ونوعا  باختالف   •

 ت تطبيقها.مشكلة الدراسة ومتطلبا
يستحسن   • بأنه  العلم  مع  البحث    -هاا  مناهج  علماء  من  تابعة    -كثير  مالحق  إدراج  عدم 

 لمشروع الرسالة أو البحث بقدر اإلمكان. 
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 لخامس ا الفصل
 والمراجع والفهارس المصادر كتابةوأسس  معايير التوثيق

 
 من المراجع العربية  القسم األول: معايير التوثيق

 
 :القرآنية اآليات توثيقايير  مع :أوال  
 ويوضع  َّ..... ُّٱ :هكاا العثماني بين قوسين مزهرين، في متن الرسالة بخط المصحف اآلية تكت  
اسدم السدورة التدي أخدات منهدا اآليدة ورقدم  فدي أسدفل الصدفحة  رقدم للتوثيدق، ويوضدع فدي الهدامش  ابعده

 . ]215البقرة: [ هكاا: اآلية بين معكوفين
 

 : الصحابة آثارو  الشريفة النبوية األحاديث توثيقر معايي :ثانيا  
فدددي مدددتن الرسدددالة مضدددبوطا  بالشدددكل، ويوضدددع بعدددده رقدددم  أو أثدددر الصدددحابي يكتددد  الحدددديث الشدددريف

المؤلدف )الشدهرة(، تليهدا فاصدلة، ثدم اسدم  اسدم عائلدةللتوثيق، ويوضع في الهامش في أسفل الصفحة: 
اب بخط مامق تليه فاصلة، ثم اسم المحقق )إن وجدد( تليده الكت المؤلف واسم أبيه تليه فاصلة، عنوان

 ثم ثم مكان النشر تليه فاصلة بلد النشر، تليها نقطتان رأسيتان،: قوس، ويكت  بعدهيفتح  فاصلة، ثم  
ثدم الصدفحة  الطبعدة تليهدا فاصدلة، ثدم سدنة النشدر ويغلدق القدوس، ثدم فاصدلة، ثدم الجدزء، تليده فاصدلة،

 تليه نقطة. أو األثر ثم رقم الحديث  ثم الباب تليه فاصلة، تليه فاصلة،تليها فاصلة، ثم الكتاب 
 

  على توثيق الحديث: مثال
البُ  الدكتور :تحقيق  ،المختصر الصحيح الجامع إسماعيل، بن محمد  البخاري، -  غامصطفى 

التعبير، باب تعبير   ، كتاب 2583ص   6م(، ج 1987  -ه 1407،  3كثير، ط ابن )بيروت: دار
 . 6640 :الرؤيا بعد صالة الصبح، حديث رقم

 

 :اآلتي النحو على يوثق المرجع تكرر وإذا
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ثم   الجزء تليه فاصلة، رقم سابق تليه فاصلة، ثم مصدر ،المختصر الصحيح الجامع البخاري، -
رقم رقم ثم  فاصلة،  تليه  الباب  ثم  فاصلة،  تليه  الكتاب  ثم  فاصلة،  تليه  تليه  الح الصفحة  ديث 

 :ذلك مثالنقطة.  
الجامع - ج مصدر المختصر، الصحيح البخاري،  ص  6سابق،  باب  2580،  التعبير  كتاب   ،

 . 6626 :األخا على اليمين في النوم، حديث رقم
،  الكتاب المصنف  في األحاديث واآلثار  هللا،ابن أبي شيبة، عبد    (1)على توثيق األثر:    مثال -

كتاب    511، ص  5هد( ج1409،  1اض، مكتبة الرشد، طكمال يوسف الحوت، ) الري  :تحقيق
 . 28493أثر رقم:  في درء الحدود بالشبهات،الحدود، 

الكتاب المصنف  في    هللا،ابن أبي شيبة، عبد    (2)   :اآلتي النحو على يوثق المرجع تكرر وإذا -
ر  أث  ،المحدود يقاف امرأتهكتاب الحدود، في  ،  508ص    5ج  سابق، مصدر،  األحاديث واآلثار

 .  28461رقم: 
الصحيحين  مير  في  األثر  أو  الحديث  كان  فيه    وإلا  العلماء  آراء  لكر  فيج   ومسلم(،  )البخاري 
   وحكمهم عليه من كت  التخريج، وتوثيق لل  علميا .

 
 توثيق المادة العلمية:: ثالثا  

وص التوثيق في المادة العلمية التي ترد في متن الرسالة قد تؤخا بالمعنى، وقد تؤخا حرفّيا ، وبخص
فقط في  طبق على المنقول حرفّيا  والفرق  الهوامش، فما يطبق على المأخول بالمعنى هو نفسه الاي ي

 المتن، فالمنقول حرفّيا  يوضع بين عالمتي تنصيص هكاا: ".....". 
 

في    واحد: لمؤلف كتاب المرجع ويوضع  للتوثيق،  رقم  يوضع  بالمعنى  المأخولة  الفكرة  نهاية  بعد 
 تليه أبيه  ثم اسم للمؤلف، األول السم ثم  عائلة المؤلف )الشهرة(، الصفحة في األسفل: اسمهامش  
يفتح    الكتاب بخط مامق تليه فاصلة، ثم اسم المحقق )إن وجد( تليه فاصلة، ثم عنوان ثم  فاصلة،

ثم نقطتان رأسيتان،  تليه  النشر،  بلد  بعده:  ويكت   الطبعة دار قوس،  ثم  فاصلة،  تليها  تليها    النشر 
القوس النشر، ويغلق  ثم سنة  ثم    ،فاصلة،  ثم الصفحة  ثم فاصلة،  الجزء )إن وجد(،  ثم  ثم فاصلة، 

 نقطة.  
  :ذلك مثال
أحمد،   العيني، – بن  الهدايةمحمود  شرح  في  ط  ، البناية  الفكر،  دار  -ه 1400،  1)بيروت: 

   .251، ص 3م(، ج 1980
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، تحقيق: ياسين أحمد درادكة،  الفقهاءحلية العلماء في معرفة مذاهب  القفال، محمد بن أحمد،   –
 . 163، ص 4م(، ج1988، 1)بيروت: مكتبة الرسالة الحديثة، ط 

 
 
 

 وإذا تكرر المصدر أو المرجع يوثق على النحو التالي:
الكتاب بخط مامق تليه فاصلة، ثم يبارة:   عنوان  ثم عائلة المؤلف )الشهرة(، يكت  في الهامش اسم

 :ذلك مثالالجزء )إن وجد(،  ثم الصفحة، ثم نقطة. مصدر سابق، تليه فاصلة، ثم 
 . 278، ص 3، مصدر سابق، ج البناية في شرح الهداية العيني، –
 . 190، ص 4، مصدر سابق، ج حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاءالقفال،  –

 

مش  بعد نهاية الفكرة المأخولة بالمعنى، يوضع رقم للتوثيق، ثم يوضع في ها  لمؤِلَفين: كتاب المرجع
 الواو، حرف ثم ثم اسم أبيه،  األول، اسمه األول )الشهرة(، ثم المؤلف عائلة الصفحة في األسفل اسم

 الكتاب بخط مامق تليه فاصلة، اسم اسمه األول واسم أبيه يليه فاصلة، ثم يليه  ،الثاني  عائلة اسم ثم
ثم فاصلة،  تليه  النشر  بلد  فاصل  ثم  تليه  النشر  بلد  بعده:  يكت   قوس  ثم  يفتح  تليها النش دار ة  ر 

ثم الطبعة تليها فاصلة، ثم سنة النشر، ثم يغلق القوس تليه فاصلة ثم الجزء )إن وجد( تليه  فاصلة،  
 :ذلك مثال فاصلة، ثم الصفحة تليها نقطة.

 الشروق  دار ، )عمان،وتطويرها وتخطيطها المناهج تنظيمات  عبد هللا، وإبراهيم، جودت  سعادة، –
 . 50م(، ص 2001 ،1والتوزيع، ط  للنشر

 
 :اآلتي النحو على يوثق المرجع تكرر وإذا

الكتاب  ثم اسم  تليها فاصلة،  يليه كلمة وزميله  الواو،  ثم حرف  المؤلف األول )الشهرة(،  اسم عائلة 
بخط مامق تليه فاصلة، ثم يبارة مصدر سابق تليها فاصلة، ثم الجزء )إن وجد( تليه فاصلة، ثم رقم  

 لك: مثال ذالصفحة، فنقطة. 
 . 50، مصدر سابق، ص وتطويرها وتخطيطها المناهج تنظيمات سعادة، وزميله،  –
ثم    مؤِلَفين: من ألكثر كتاب المرجع – للتوثيق،  رقم  يوضع  بالمعنى،  المأخولة  الفكرة  نهاية  بعد 

 المؤلف  عائلة ثم اسم اسمه، ثم األول، )الشهرة( المؤلف عائلة اسم يوضع في هامش الصفحة
 :ذلك مثال). الواو(بحرف  يليه والاي اسم كل بين ربطوي واسمه، الثاني،
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)استانبول:   المعجم الوسيطمصطفى، إبراهيم والزيات، أحمد وعبد القادر، حامد والنجار، محمد،  –
 .70، ص 1م(، ج 1989 -هد 1409، 1دار الدعوة، ط

 
 
 
 :اآلتي النحو على يوثق المرجع تكرر وإذا

ال هامش  في  يوضع  ثم  للتوثيق،  رقم  )الشهرة( المؤلف عائلة اسم صفحةيوضع  كلمة   ثم األول، 
تليها فاصلة، ثم اسم الكتاب بخط مامق تليه فاصلة، ثم يكت  مصدر سابق، ثم الجزء )إن    وآخرون 

 :ذلك مثال وجد( تليه فاصلة، ثم الصفحة تليها نقطة.
 . 95، ص 1، مصدر سابق، جالمعجم الوسيطمصطفى، وآخرون،  (2)
 

 السم   ثم فاصلة، ثم  األول عائلة  اسم  يكت   بحيث  توثيقهم يجري   ؤِلفين:م لخمسة كتاب المرجع
الكتاب   اسم ثم  فاصلة ثم لاتها بالطريقة الخامس إلى الثاني ثم الواو، حرف ثم األول، للمؤلف األول

بعده ويكت   قوس،  يفتح  ثم  فاصلة،  تليه  مامق  تليها   بخط  النشر  دار  ثم  فاصلة،  تليها  النشر  بلد 
رقم الطبعة تليه فاصلة، ثم سنة النشر، ثم يغلق القوس ثم فاصلة ثم الجزء )إن وجد( ثم  فاصلة، ثم  

 :ذلك مثالفاصلة، ثم رقم الصفحة ثم نقطة. 
فريد،  زينة، وأبو عبد الرزاق هاني، وبني عامر وقنديلجي، عدنان والجادري، موفق الحمداني،(  1)

الكتاب البحث مناهج مؤسسة)،  العلمي البحث أساسيات األول العلمي:   للنشر الوراق  عّمان، 
 .  78م(، ص 2006،  1ع، طوالتوزي

 
 :اآلتي النحو على يوثق المرجع تكرر وإذا

اسم عائلة المؤلف األول )الشهرة( تليه فاصلة، ثم تكت  كلمة وآخرون، ثم اسم الكتاب بخط مامق،  
 مثال ذلك: حة فنقطة. ثم يبارة: مصدر سابق، ثم الجزء )إن وجد(، تليه فاصلة، ثم رقم الصف

الكتاب البحث مناهجوآخرون،   الحمداني،(  2) مرجع  ،  العلمي البحث أساسيات األول  العلمي: 
 .  80سابق، ص 

 



41 
 

المترجم  الكتاب  عنوان  ثم المؤلفين، اسماء تكت   مترجمين: من العربية إلى  مترجم كتاب المرجع
تليه مامق  فاصلة،المترجمين   ءأسما ثم المترجم،  الكتاب  نشر سنة ثم نقطة، بخط  يفتح    ثم تليها 

األصلي   الكتاب  نشر  سنة ثم الناشر تليه فاصلة، ثم النشر تليه فاصلة، مكان قوس، ثم يكت  بعده:  
تليها فاصلة، ثم يغلق القوس، ثم فاصلة، ثم الجزء )إن وجد( تليه فاصلة، ثم الصفحة تليها نقطة.  

 :ذلك مثال
  حمدان  ترجمة  م،1998تطور ،   لغو   منظور راءةالق صعوبات  ،ه. و وكاتس، آ. ج قمحي، –

المركز وشفيق نصر )دمشق،  ط والتأليف والترجمة للتعري   العربي العالونة،  ،  1والنشر 
 . 66(، ص 1991

 
 :اآلتي النحو على يوثق المرجع تكرر وإذا
ق ثم  ثم يبارة: مرجع ساب  فاصلة، المترجم بخط مامق تليه الكتاب  عنوان ثم المؤلفين، اسماء تكت  

 :ذلك مثالالجزء )إن وجد( تليه فاصلة، ثم الجزء )إن وجد( تليه فاصلة، ثم الصفحة تليها نقطة. 
 . 66مرجع سابق ص تطور ،  لغو   منظور القراءة صعوبات ،ه. و  وكاتس، آ. ج قمحي، –
 

بالمعنى ثم    مؤلف: بدون  أو لمؤسسة كتاب المرجع الفقرة المأخولة  يكت  رقم للتوثيق بعد نهاية 
 عنوان ثم المؤلف، اسم بدل الكتاب  أعدت  التي المؤسسة ضع في الهامش في أسفل الصفحة، اسميو 

تليها فاصلة،: يفتح قوس، ويكت  بعده ثم ثم فاصلة، بخط مامق الكتاب  النشر  دار ثم بلد النشر 
ن وجد( النشر، ثم يغلق القوس، ثم فاصلة، ثم الجزء )إ تليها فاصلة، ثم الطبعة تليها فاصلة، ثم سنة

  :ذلك مثالتليه فاصلة، ثم الصفحة تليها نقطة.  
 المدرسية   الكتب وتأليف  المناهج إعداد في المرجعي الكتابالمدرسية،   والكت   المناهج إدارة –

 .78م(، ص 2007، 1والتعليم، ط  التربية )عمان، وزارةالتعلم،  ومصادر
 

 :اآلتي النحو على يوثق المرجع تكرر وإذا
ثم   ثم فاصلة، بخط مامق الكتاب  عنوان ثم المؤلف، اسم بدل  الكتاب  أعدت  التي المؤسسة يكت  اسم

 يبارة مرجع سابق تليها فاصلة، ثم الجزء )إن وجد( تليه فاصلة، ثم الصفحة تليها نقطة. مثال لل :
 المدرسية  الكتب وتأليف المناهج إعداد في  المرجعي الكتابالمدرسية،   والكت   المناهج إدارة

 . 81مرجع سابق، ص لتعلم، ا ومصادر
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في حال كان المرجع صادرا  في عدة سنوات، مثال  تقارير دورية لمؤسسة ما، أو ميره، توثق كاآلتي: 
 م(. 2017م، 2011)وزارة التعليم العالي،  

 
في    محرر: أعده كتاب المرجع يوضع  ثم  بالمعنى،  المأخولة  الفقرة  نهاية  بعد  للتوثيق  رقم  يكت  

 داخل محرر كلمة ثم أبيه، واسم المحرر اسم ثم العائلة )الشهرة(، صفحة، اسمالهامش في أسفل ال
 بلد النشر تليه  يفتح قوس يكت  بعده:ثم   ثم فاصلة، الكتاب بخط مامق،  اسم ثم فاصلة، ثم  قوسين
ثم النشر دار ثم  فاصلة، فاصلة،  تليها  الطبعة  ثم  فاصلة،  ثم   سنة تليها  القوس،  يغلق  ثم  النشر، 

 :ذلك مثال الجزء )إن وجد( تليه فاصلة، ثم الصفحة تليه نقطة. فاصلة، ثم
،  1ط  للنشر والثقافة  العلوم )عمان: دار  والتعلم،  التعليم نظرياتحسن )محرر(،   محمد  الطاهر، –

 . 67م(، ص 2003
 

 :اآلتي النحو على يوثق المرجع تكرر وإذا
العائلة   هامش في أسفل الصفحة، اسميكت  رقم للتوثيق بعد نهاية الفقرة أو الجملة، ثم يوضع في ال

ثم    مرجع سابق تليه فاصلة،ثم يبارة   الكتاب بخط مامق تليه فاصلة، اسم ثم )الشهرة( تليه فاصلة،
 :ذلك مثال الجزء )إن وجد( تليه فاصلة، ثم الصفحة تليه نقطة.

 .67مرجع سابق، ص  والتعلم، التعليم نظريات الطاهر، –
 

طبعة   من كتاب المرجع ثم   النشر: سنة  والدون  الجملة،  أو  الفقرة  نهاية  بعد  للتوثيق  رقم  يكت  
ثم    المؤلف تليه فاصلة اسم ثم المؤلف )الشهرة(،  عائلة يوضع في الهامش في أسفل الصفحة، اسم

الكتاب بخط مامق تليه فاصلة، ثم يفتح قوس، ثم يكت  بعده: بلد النشر تليها فاصلة ثم دار  عنوان
ثم الرمز: ) د. ط( ثم فاصلة، ثم الرمز: ) د. ت( ثم يغلق القوس ثم فاصلة، ثم  النشر تليها فاصلة،  

   :ذلك مثال  الجزء )إن وجد( تليه فاصلة، ثم الصفحة ثم نقطة. 
 . 35والتوزيع، د. ط، د. ت( ص  للنشر األمل ، )إربد: دارالتعليمي اللغة علمسمير،  ستيتية، –

 :اآلتي النحو على يوثق المرجع تكرر وإذا
  عائلة  ت  رقم للتوثيق بعد نهاية الفقرة أو الجملة، ثم يوضع في الهامش في أسفل الصفحة، اسميك

فاصلة، ثم   ثم يبارة: مرجع سابق تليها  الكتاب بخط مامق تليه فاصلة، ثم عنوان المؤلف )الشهرة(،
 :ذلك مثال  الجزء )إن وجد( تليه فاصلة، ثم الصفحة ثم نقطة. 
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 . 35، مرجع سابق، ص ليميالتع اللغة علم ستيتية، –
 

أسفل   مخطوط: المرجع في  الهامش  في  يكت   ثم  الجملة،  أو  الفقرة  نهاية  بعد  للتوثيق  رقم  يكت  
بالتقويم فاصلة، ثم )الشهرة(، المؤلف الصفحة، اسم عائلة  المؤلف   والميالدي الهجري  ثم سنة وفاة 

قوسين فاصل  )مامق بخط (المخطوط   عنوان ثم  فاصلة، ثم  داخل  تليه   مكان  ثم ة، تليه  المخطوط 
 :ذلك مثالالتصنيف تليه فاصلة، ثم رقم اللوحة، ثم الصفحة، ثم نقطة.  رقم ثم فاصلة،

) بن الحسين علي أبو سيناء، ابن –  الطبية المكتبة ،األطباء كن م(،  1036-ه428عبد هللا 
 ، ص أ. 10األمريكية، لوحة  

  صورة (63،  األردنية الجامعة في توالمخطوطا الوثائق مرك  م )مجموعة سومر(27واشنطن،  –
 . )بالميكروفلم

 :اآلتي النحو على يوثق المرجع تكرر وإذا
 يكت  رقم للتوثيق بعد نهاية الفقرة أو الجملة، ثم يكت  في الهامش في أسفل الصفحة، اسم عائلة

فاصلة،  تليه فاصلة، ثم يبارة: مرجع سابق تليه    )مامق بخط(المخطوط   عنوان ثم )الشهرة(، المؤلف
 :ذلك مثالثم رقم اللوحة تليها فاصلة، ثم الصفحة، ثم نقطة.  

 ، ص ب.12، مرجع سابق، لوحة  كن  األطباء ابن سيناء،  –
 

 ورقم اإلصدار جهة تكت   مامق تليه فاصلة، ثم الرمز بخط أو المجموعة اسم يكت   وثيقة: المرجع
 :ذلك مثال الوثيقة فنقطة رقم ثم الوثيقة تليه فاصلة، حفظ مكان ثم التصنيف تليهما فاصلة،

 .20األردنية:  الجامعة ، مكتبة 93GE-287 المتحدة األمم  ،االنسان حقوق  وثيقة –
 :اآلتي النحو على يوثق المرجع تكرر وإذا

يكت  رقم للتوثيق بعد نهاية الفقرة أو الجملة، ثم يكت  في الهامش في أسفل الصفحة اسم الوثيقة  
 مثال ذلك:رجع سابق، ثم رقم الوثيقة فنقطة. يليه فاصلة، ثم يبارة: م

 مرجع سابق.  ،اإلنسان حقوق  وثيقة –
 

يكت  رقم للتوثيق بعد نهاية الفقرة أو الجملة، ثم يكت  في الهامش في    مؤسسة:  منشورات المرجع
 معلومات  وأية ثم فاصلة،  المنشور بخط مامق اسم المؤسسة تليها فاصلة، ثم اسم أسفل الصفحة
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 مثالثم السنة فنقطة.  المؤسسة تليه نقطتان رأسيتان،   مكان ثم المؤسسة تليها فاصلة، عن إضافية
 :ذلك
 م.2014 عمان: ،السنو   الكتابجامعة القدس المفتوحة،  –

يوثق بالسم األول والثاني، ثم العائلة تليها فاصلة، ثم يبارة:    المرجع لقاء مباشر مع شخص ما:
 المقابلة باليوم، والشهر، والسنة فنقطة. مثال لل :لقاء مباشر تليه فاصلة، ثم تاريخ 

 .2020تشرين الثاني  20حسام الدين موسى عفانة، لقاء مباشر:  –
 :المحاكم أحكام توثيق معايير .رابعا  
مامق تليه فاصلة، ثم   بخط  (3/94(سنته   في  القرار ورقم المحكمة، اسم  المحاكم: وتشمل أحكام

النشر   ثم سنة ثم العدد تليه فاصلة، النشر تليه نقطتان رأسيتان، ن اسم المجلة تليه فاصلة، ثم مكا
 :ذلك مثالفنقطة. 
 .1993 ،1/3ع  األردنيين، عّمان: المحامين نقابة مجلة ،91\383حقوق،  تمييز، –

 
 :الصحف من  التوثيق معايير .خامسا  

 
مكا  بخط  الصحيفة اسم  على  التوثيق يشتمل  :الخبر توثيق  ثم  فاصلة،  تليه  تليه  نمامق  الصدور 

 :ذلك مثال .ثم التاريخ فنقطة نقطتان رأسيتان، ثم العدد تليه فاصلة،
 .1993 حزيران 13، 9253عّمان: ع ،الدستور –
 

 مامق تليه فاصلة، بخط المقالة ثم عنوان الكات  تليه فاصلة، اسم على يشتمل الخبر: غير توثيق
اسم مكان ثم  ثم  فاصلة،  تليه  نق الصحيفة  تليه  ثم  الصدور  فاصلة،  تليه  العدد  ثم  رأسيتان،  طتان 

 :ذلك مثال التاريخ فنقطة.
 .1993 آلار،  31، 1965عّمان: ع   الدستور، ،كوكبا   عشر أحد درويش، محمود  –
 

 التوثيق من الفضائيات: معايير  .سادسا  
برنامج  يشتمل التوثيق على اسم الفضائية، يليه فاصلة، يليه اسم البرنامح، يليه فاصلة، يليه وق  ال

 مثال ذلك:  ) اليوم والتاريخ والسنة(.
 (.  2020/3/20الشريعة والحياة، الساعة الثامنة مساء ، )الجمعة، الجزيرة
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 العربية  والرسائل الدوريات توثيق معايير .سابعا  

يكت  رقم للتوثيق بعد نهاية الفقرة أو الجملة ثم يكت     :علمية دورية في منشور منفرد  بحث المرجع
 المقال عنوانفاصلة ثم    ليهت الباحث  اسم ثمتليه فاصلة،   العائلة اسملهامش في أسفل الصفحة  في ا
ثم جهة إصدارها تليها فاصلة،   فاصلة، بخط مامق تليه  المجلة اسم ثم ،تليه فاصلة  اختصارات  بدون 
 تليها نقطة. ةصفحال ثمثم سنة النشر تليها فاصلة،   فاصلة، تليه قوسين، بين العدد  أو المجلد  رقم ثم

 ذلك: مثال
التنمية   ،شندي – وتحقيق  والبطالة  الفقر  مكافحة  في  النبوي  المنهج  دور  محمد،  إسماعيل 

عمان     جامعة العلمي، البحث و ة الدراسات العليا  عماد  ،البلقاء للبحوث والدراساتالقتصادية،  
 . 109م،  2018(،  2(، )21األهلية، ) 

 
 :تياآل النحو على يوثق المرجع تكرر وإذا

العائلة   يكت  رقم للتوثيق بعد نهاية الفقرة أو الجملة، ثم يوضع في الهامش في أسفل الصفحة، اسم
ثم    مرجع سابق تليه فاصلة،ثم يبارة   بخط مامق تليه فاصلة،  بحث ال اسم ثم )الشهرة( تليه فاصلة،
 :ذلك مثال الصفحة تليه نقطة.

والب  ،شندي – الفقر  مكافحة  في  النبو   المنهج  االقتصاديةدور  التنمية  وتحقيق  مرجع    ،طالة 
 .120سابق، ص 

 
في    :للنشر مقبول  منفرد بحث المرجع يكت   ثم  الجملة،  أو  الفقرة  نهاية  بعد  للتوثيق  رقم  يكت  

 ثمة،  فاصل باحث )الشهرة(، ثم اسم الباحث واسم أبيه، تليهال عائلة اسمالهامش في أسفل الصفحة  
ثم    بخط مامق تليه فاصلة، ثم جهة إصدارها تليه فاصلة،  المجلة اسم ثم   ،تليه فاصلة  البحث  عنوان 
 :ذلك مثالتليها نقطة.  للنشر مقبول يبارةتليه فاصلة، ثم  القبول تاريخ
الحدود والقصاص   ،محمد  محمد  ،الشلش(  1)    الوالد مع ولده في  القدس   ،أحكام  مجلة جامعة 

 . رللنش مقبول ،(2013)ا والبحث العلمي،عمادة الدراسات العلي، المفتوحة لألبحاث والدراسات
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 :اآلتي النحو على يوثق المرجع تكرر وإذا
العائلة   يكت  رقم للتوثيق بعد نهاية الفقرة أو الجملة، ثم يوضع في الهامش في أسفل الصفحة، اسم

ثم    مرجع سابق تليه فاصلة،ثم يبارة   بخط مامق تليه فاصلة،  بحث ال اسم ثم )الشهرة( تليه فاصلة،
 :ذلك مثال الصفحة تليه نقطة.

 . 102مرجع سابق، ص  ،لوالد مع ولده في الحدود والقصاصأحكام ا ،شلشال –
 

م منفرد بحث المرجع يكت  رقم للتوثيق بعد نهاية الفقرة أو الجملة، ثم يكت     :علمي مؤتمر في مقد 
 ثم،  ةفاصل ليهت باحث ال اسم ثم )الشهرة( تليها فاصلة،  العائلة اسم  في الهامش في أسفل الصفحة

مامق  المؤتمر  عنوان يكت  (  إلى مقّدم بحث  أو ورقة :يبارة ثم البحث، عنوان بين    ثم ،(بخط 
، ثم يغلق القوس، ثم الصفحة تليها  السنة ثم فاصلة يليه ، الشهر واسم،  انعقاده  وموعد  مكان قوسين:
 :ذلك مثالنقطة.  

 بحث  األردن  في الناشئة لد  الهوية كيل تش في العربية اللغة مناهج دور،  بدر أمين الكخن، –
-15  عمان  األردنية  الجامعة (األمة، وهوية العربية:  بعنوان الخامس الدولي  المؤتمر إلى مقّدم

 .7م(، ص 2012تشرين أول،   17
 

 :اآلتي النحو على يوثق المرجع تكرر وإذا
أسفل الصفحة اسم العائلة  يكت  رقم للتوثيق بعد نهاية الفقرة أو الجملة، ثم يكت  في الهامش في  

 مثال ذلك:ثم الصفحة تليها نقطة. ثم يبارة: مرجع سابق، )الشهرة( تليها فاصلة، ثم عنوان البحث، 
األردن،   (2) في  الناشئة  لد   الهوية  تشكيل  في  العربية  اللغة  مناهج  دور  سابق،  الكخن،  مرجع 
 . 11ص 
 الباحث  )الشهرة(  عائلة اسم كت  ي  :علمية دورية في منشور لباحثين مشترك بحث المرجع  -
ثم   الثاني )الشهرة(  عائلة اسم ثم الواو ليهت اسمهثم   فاصلةتليه،    األول فاصلة،   تليه اسمهتليه 
تليه    المجلة اسم ثم فاصلة، تليه  البحث  عنوانم  ث ،فاصلة الجهة المصدرة    فاصلة،بخط مامق  ثم 

 ذلك: مثال ة فنقطة.صفح ال ثم ،سنة اإلصدار تليه فاصلة، ثم والعدد  المجلد، رقم ثم تليها فاصلة،
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اإلسالم   ،والربابعة  محمد   ،فقيرال  (1)  وعالمية  العولمة  مقاصدية،–أسامة،  الشريعة  دراسة 
 . 25م،  ص 2014(، 6، )1ة الجزائر جامع  علوم اإلسالمية،ال كلية  والدراسات اإلسالمية، 

 
 :اآلتي النحو على يوثق المرجع تكرر وإذا
تليه فاصلة،   الثاني )الشهرة(  عائلة اسم ثم الواو  ليهتتليه،    األول الباحث  )الشهرة(  لةعائ اسم يكت  

نقطة.    ثم  فاصلة، تليه  البحث  عنوانم  ث تليها  الصفحة  ثم  فاصلة،  تليها  سابق  مرجع    مثال يبارة: 
 ذلك: 
 . 34ص ، مرجع سابق، دراسة مقاصدية–العولمة وعالمية اإلسالم   ،والربابعة ،فقيرال (2) 
 

)الشهرة(   العائلة اسم  يكت    :علمية دورية في منشور باحثين ثالثة من ألكثر مشترك بحث المرجع
 األول اسمهثم   تليه فاصلة   الثاني عائلة  وحرف )الواو(، ثم اسم  اسمهثم   تليه فاصلة،  األول للباحث 
مامق  المجلة اسم ثم فاصلة، ثم البحث  عنوان ثم ،وهكاا تليه   والجامعة الصدور ومكان ،بخط 
 مثال  .الصفحة فنقطة ثم ثم سنة النشر تليها فاصلة،  ،تليه فاصلة والعدد، المجلد، رقم  ثم فاصلة،

 :ذلك
  جامعة طلبة ممارسة درجة،  محمد  والخوالدة، حمدان ونصر، نصر ومقابلة، رائد  خضير، –

 دراسات لل اإلسالمية الجامعة مجلة ،المتغيرات  ببعض  وعالقتها الستراتيجية  للقراءة اليرموك
م،   2012(  2)20 مزة، ،اإلسالمية الجامعة العلمي،  البحث  شؤون  ،والنفسية التربوية

 . 286ص 
 :اآلتي النحو على يوثق المرجع تكرر وإذا
ثم كلمة: وآخرون،ثم   تليه فاصلة،  األول للباحث )الشهرة(    العائلة اسم يكت    )الواو(   ثم حرف 

 :ذلك مثال .تليه فاصلة، ثم رقم الصفحة فنقطةيبارة مرجع سابق    ثم فاصلة، ثم البحث  عنوان
 ببعض  وعالقتها الستراتيجية  للقراءة اليرموك   جامعة طلبة  ممارسة درجةوآخرون،   خضير، –

 .286 ص   مرجع سابق، ،المتغيرات 
 

فاصلة  العائلة اسم يكت    :دكتوراه  أطروحة المرجع تليه    ليه ت الباحث  اسم ثم ،للمؤلف)الشهرة( 
فاصلة  األطروحة أو لرسالةا عنوان ثم  فاصلة، تليه  مامق   أو رسالة أنها إلى اإلشارة ثم ،بخط 
 ثم ،تليها فاصلة  الجامعة اسم ثم فاصلة، تليه  الكلية اسم ثم فاصلة، تليها  منشورة  مير أطروحة
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 مثال  .تليها فاصلة، ثم سنة اإلعداد، ثم الجزء )إلا وجد( تليه فاصلة، ثم الصفحة تليها نقطة  المدينة
   :ذلك
الحدود  محمد،   ،لشلشا – في  الفقهية  وآراؤه  الصادق  جعفر  مقارنة   –اإلمام  فقهية    –دراسة 

الشريية  كلي ،)منشورةمير   دكتوراه  أطروحة) العلوم  دائرة  العلمي،  والبحث  العليا  الدراسات  ة 
اإلسالميةجامعة   والعلوم  الكريم  درمان  ،القرآن  السودان،   ،أم  م 2004  -هد1425جمهورية 

 . 260ص 
 
 :اآلتي النحو على يوثق المرجع تكرر ذاوإ

فاصلة  العائلة اسم  يكت   تليه  تليه   األطروحة أو الرسالة عنوان ثم ،للمؤلف)الشهرة(  مامق  بخط 
  . ثم يبارة: مرجع سابق تليها فاصلة، ثم الجزء )إن وجد( تليه فاصلة، ثم الصفحة تليها نقطة  ،فاصلة
 :ذلك مثال
مرجع سابق،    –دراسة فقهية مقارنة   –ؤه الفقهية في الحدود  اإلمام جعفر الصادق وآرا ،لشلشا –

 . 289ص 
 أطروحة المرجع)  طريقة توثيق  في هو ما مرار على المرجع يكت    :ماجستير رسالة المرجع –

 :ذلك مثال (.دكتوراه
الشخصية محمد،   ،نمورةال – واألحوال  القضاء  في  اإلسالم  دار  في  المسلمين  غير  أحكام 

 ه1432فلسطين،   ،خليلال ،الخليل  جامعة   ،)منشورة مير  ستيرماج رسالة(  ،والعقوبات
 . 180م، ص 2011 -

 كما في أطروحة الدكتوراه عند تكرارها. مثال ذلك: يوثق المرجع تكرر وإذا –
مرجع  أحكام غير المسلمين في دار اإلسالم في القضاء واألحوال الشخصية والعقوبات   ،نمورةال –

 .197سابق، ص 
 

 األجنبية من المراجع  التوثيق معايير الثاني:القسم 
 

 . التوثيق من كتاب مؤلف:1
بعد نهاية الفكرة المأخولة بالمعنى يوضع رقم للتوثيق، ويوضع في   واحد: لمؤلف كتاب المرجع  -

 تليه أبيه  ثم اسم للمؤلف، األول السم ثم  عائلة المؤلف )الشهرة(، هامش الصفحة في األسفل: اسم
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يفتح    خط مامق تليه فاصلة، ثم اسم المحقق )إن وجد( تليه فاصلة، ثمالكتاب ب  عنوان ثم  فاصلة،
ثم نقطتان رأسيتان،  تليه  النشر،  بلد  بعده:  ويكت   تليها   دار قوس،  الطبعة  ثم  فاصلة،  تليها  النشر 

القوس النشر، ويغلق  ثم سنة  ثم    ،فاصلة،  ثم الصفحة  ثم فاصلة،  الجزء )إن وجد(،  ثم  ثم فاصلة، 
 ذلك:  مثالنقطة.  

  
Al-Ayni, Mahmoud bin Ahmed, albinaya in Sharh Al-Hidaya, (Beirut: 

Dar Al-Fikr, 1st Edition, 1400 AH 1980 AD), Part 3, p. 251 . 

 
بالمعنى، يوضع رقم للتوثيق، ثم يوضع في    لمؤِلَفين: كتاب المرجع  - بعد نهاية الفكرة المأخولة 

اسم األسفل  الصفحة في  ثم فالمؤل عائلة هامش  أبيه،  األول، اسمه األول )الشهرة(،  اسم   ثم ثم 
الكتاب بخط مامق   اسم اسمه األول واسم أبيه يليه فاصلة، ثم ،يليه الثاني  عائلة اسم ثم الواو، حرف

تليه فاصلة، ثم تليه فاصلة، بلد النشر  بلد النشر تليه فاصلة ثم     ثم   داريفتح قوس يكت  بعده: 
بعة تليها فاصلة، ثم سنة النشر، ثم يغلق القوس تليه فاصلة ثم الجزء )إن  ثم الطر تليها فاصلة،  النش

 :ذلك مثال وجد( تليه فاصلة، ثم الصفحة تليها نقطة.
 

Saadeh, Jawdat and Ibrahim, Abdullah, Curriculum Organizations, 

Planning and Development, (Amman, Dar Al-Shorouk Publishing and 

Distribution, 1st Edition, 2001 AD), p. 50 . 

 
ثم   مؤِلَفين: من ألكثر كتاب المرجع  - للتوثيق،  رقم  يوضع  بالمعنى،  المأخولة  الفكرة  نهاية  بعد 

الصفحة  هامش  في  )الشهرة( المؤلف عائلة اسم يوضع  اسم اسمه، ثم األول،    المؤلف  عائلة ثم 
 :ذلك مثال). الواو(بحرف  يليه والاي اسم كل بين ويربط واسمه، الثاني،

 
Mustafa, Ibrahim and Al-Zayat, Ahmed and Abdel-Qader, Hamed and Al-

Najjar, Muhammad, Al-Waseet Dictionary (Istanbul: Dar Al-Da`wah, 1st 

Edition, 1409 AH - 1989 AD), Part 1, p. 42. 

 
 السم   ثم فاصلة، ثم  األول ئلة عا اسم  يكت   بحيث  توثيقهم يجري   مؤِلفين: لخمسة كتاب المرجع
الكتاب   اسم ثم  فاصلة ثم لاتها بالطريقة الخامس إلى الثاني ثم الواو، حرف ثم األول، للمؤلف األول

بعده ويكت   قوس،  يفتح  ثم  فاصلة،  تليه  مامق  تليها   بخط  النشر  دار  ثم  فاصلة،  تليها  النشر  بلد 
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ثم يغلق القوس ثم فاصلة ثم الجزء )إن وجد( ثم  فاصلة، ثم رقم الطبعة تليه فاصلة، ثم سنة النشر،  
 :ذلك مثالفاصلة، ثم رقم الصفحة ثم نقطة. 

 
Al-Hamdani, Mwafaq and Al-Jadiri, Adnan and Kandilji, Amer and Bani 

Hani, Abdul-Razzaq and Abu Zina, Farid, Methods of Scientific Research: 

The First Book: Fundamentals of Scientific Research, (Amman, Al-Warraq 

Foundation for Publishing and Distribution, Edition 1, 2006 AD), p. 78 .   

 

المترجم  الكتاب  عنوان  ثم المؤلفين، اسماء تكت   مترجمين: من العربية إلى  مترجم كتاب المرجع
تليه مامق  فاصلة،المترجمين   أسماء ثم المترجم،  الكتاب  نشر سنة ثم نقطة، بخط  يفتح    ثم تليها 

األصلي   الكتاب  نشر  سنة ثم الناشر تليه فاصلة، ثم النشر تليه فاصلة، مكان قوس، ثم يكت  بعده:  
تليها فاصلة، ثم يغلق القوس، ثم فاصلة، ثم الجزء )إن وجد( تليه فاصلة، ثم الصفحة تليها نقطة.  

 :ذلك مثال
 

Wheaty, A. C and Katz, H, Reading Difficulties, An Evolutionary 

Linguistic Perspective, 1998 AD, translated by Hamdan Nasr and Shafiq 

Al-Alawneh, (Damascus, The Arab Center for Arabization, Translation, 

Authorship and Publishing 1st Edition, 1991), p. 66 . 

 
ثم    مؤلف:  بدون  أو لمؤسسة  كتاب المرجع بالمعنى  المأخولة  الفقرة  نهاية  بعد  للتوثيق  رقم  يكت  

 عنوان ثم المؤلف، اسم بدل الكتاب  أعدت  التي المؤسسة يوضع في الهامش في أسفل الصفحة، اسم
تليها فاصلة،: يفتح قوس، ويكت  بعده ثم ثم فاصلة، بخط مامق الكتاب  النشر  دار ثم بلد النشر 

النشر، ثم يغلق القوس، ثم فاصلة، ثم الجزء )إن وجد(  اصلة، ثم سنةتليها فاصلة، ثم الطبعة تليها ف
  :ذلك مثالتليه فاصلة، ثم الصفحة تليها نقطة.  

 
Curriculum and Textbooks Management, Reference Book on Curriculum 

Preparation and Writing Textbooks and Learning Resources, (Amman, 

Ministry of Education, 1st Edition, 2007 AD), p. 78 . 

 
طبعة   من كتاب المرجع ثم   النشر: سنةوال  دون  الجملة،  أو  الفقرة  نهاية  بعد  للتوثيق  رقم  يكت  

ثم    المؤلف تليه فاصلة اسم ثم المؤلف )الشهرة(،  عائلة يوضع في الهامش في أسفل الصفحة، اسم
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س، ثم يكت  بعده: بلد النشر تليها فاصلة ثم دار الكتاب بخط مامق تليه فاصلة، ثم يفتح قو  عنوان
النشر تليها فاصلة، ثم الرمز: ) د. ط( ثم فاصلة، ثم الرمز: ) د. ت( ثم يغلق القوس ثم فاصلة، ثم  

   :ذلك مثال  الجزء )إن وجد( تليه فاصلة، ثم الصفحة ثم نقطة. 
 

Stateet, Samir, Educational Linguistics, (Irbid: Dar Al-Amal for 

Publishing and Distribution, d. I, d. T.), p. 35 . 

يكت  رقم للتوثيق بعد نهاية الفقرة أو الجملة، ثم يكت  في الهامش في    مخطوط: توثيق منال.  2
عائلة اسم  الصفحة  بالتقويم فاصلة، ثم )الشهرة(، المؤلف أسفل  المؤلف  وفاة  سنة   الهجري  ثم 

قوسين  والميالدي فاصلة،  )مامق بخط(المخطوط   عنوان ثم ،فاصلة ثم  داخل   مكان ثم تليه 
 مثالالتصنيف تليه فاصلة، ثم رقم اللوحة، ثم الصفحة، ثم نقطة.    رقم ثم المخطوط تليه فاصلة،

 :ذلك
 

Ibn Sina, Abu Ali al-Husayn ibn Abdullah (428 AH-1036 CE), Treasure 

of Doctors, American Medical Library, plate 10, pa . 

 

 ورقم اإلصدار جهة تكت   مامق تليه فاصلة، ثم الرمز بخط أو المجموعة اسم يكت   وثيقة: المرجع
 :ذلك مثال الوثيقة فنقطة رقم ثم الوثيقة تليه فاصلة، حفظ مكان ثم التصنيف تليهما فاصلة،

 

Human Rights Document, United Nations 287-93GE, University of 

Jordan Library: 20. 

 

يكت  رقم للتوثيق بعد نهاية الفقرة أو الجملة، ثم يكت  في الهامش في    مؤسسة: منشورات المرجع
 معلومات  وأية ثم فاصلة،  المنشور بخط مامق اسم المؤسسة تليها فاصلة، ثم اسم أسفل الصفحة

 مثالفنقطة.    ثم السنةالمؤسسة تليه نقطتان رأسيتان،   مكان ثم المؤسسة تليها فاصلة، عن إضافية
 :ذلك

Al-Quds Open University, Yearbook, Amman: 2014 AD. 

 

 :المحاكم أحكام توثيق معايير
مامق تليه فاصلة، ثم   بخط  (3/94(سنته   في  القرار ورقم المحكمة، اسم  المحاكم: وتشمل أحكام

النشر   ثم سنة اصلة،ثم العدد تليه ف النشر تليه نقطتان رأسيتان، اسم المجلة تليه فاصلة، ثم مكان 
 :ذلك مثالفنقطة. 
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Discrimination, Rights 383/91, Jordanian Bar Association Journal, 

Amman: No. 1/3, 1993. 

 

 

 :  األجنبية الصحف  من التوثيق معايير
تليه فاصلة، ثم مكان بخط  الصحيفة اسم على  التوثيق يشتمل   :الخبر توثيق الصدور تليه   مامق 

 :ذلك مثال .ثم التاريخ فنقطة سيتان، ثم العدد تليه فاصلة،نقطتان رأ
 Al-Dustour, Amman: No. 9253, June 13, 1993. 

 
 

 :والرسائل الدوريات توثيق معايير

يكت  رقم للتوثيق بعد نهاية الفقرة أو الجملة ثم    :علمية دورية في منشور منفرد  بحث  المرجع  -
 عنوانفاصلة ثم    ليهت الباحث  اسم ثم تليه فاصلة،   العائلة اسميكت  في الهامش في أسفل الصفحة  

ثم جهة إصدارها تليها   فاصلة، بخط مامق تليه   المجلة  اسم ثم  ،تليه فاصلة اختصارات  بدون  المقال
تليها فاصلة،    فاصلة، تليه قوسين،  بين  العدد  أو  المجلد  رقم ثمفاصلة،   النشر  ة  صفح ال ثمثم سنة 

 ذلك: مثال تليها نقطة.
 

Shendi, Ismail Muhammad, The Role of the Prophetic Approach in 

Combating Poverty and Unemployment and Achieving Economic 

Development, Al-Balqa Research and Studies, Deanship of Postgraduate 

Studies and Scientific Research, Al-Ahliyya Amman University, (21), (2), 

2018, 109 . 

 
في    :للنشر مقبول  منفرد بحث المرجع يكت   ثم  الجملة،  أو  الفقرة  نهاية  بعد  للتوثيق  رقم  يكت  

 ، ثم اسم الباحث واسم أبيه، تليهتليها فاصلة  باحث )الشهرة(ال عائلة اسمالهامش في أسفل الصفحة  
ه فاصلة، ثم جهة إصدارها تليه  بخط مامق تلي  المجلة  اسمثم   ،تليه فاصلة  البحث  عنوان  ثمة،  فاصل

 :ذلك مثالتليها نقطة.   للنشر مقبول يبارةتليه فاصلة، ثم   القبول تاريخثم   فاصلة،
 
Al-Shalash, Muhammad Muhammad, Rulings of the Father with his Son in 

Hudood and Qisas, Journal of Al-Quds Open University for Research 
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and Studies, Deanship of Postgraduate Studies and Scientific Research, 

(2013), accepted for publication . 
م منفرد بحث المرجع يكت  رقم للتوثيق بعد نهاية الفقرة أو الجملة، ثم يكت     :علمي مؤتمر في مقد 

 ثم،  ةفاصل ليهت الباحث  اسم ثم )الشهرة( تليها فاصلة،  العائلة اسم   في الهامش في أسفل الصفحة
مامق  المؤتمر  عنوان يكت  (  إلى مقّدم بحث  أو ورقة :يبارة ثم البحث، عنوان  بين    ثم ،(بخط 
، ثم يغلق القوس، ثم الصفحة تليها  السنة ثم فاصلة يليه ،الشهر واسم،  انعقاده  وموعد  مكان قوسين:
 :ذلك مثالنقطة.  

 
Al-Kakhn, Amin Badr, The Role of the Arabic Language Curricula in 

Shaping the Identity of the Young People in Jordan ,Research presented to 

the Fifth International Conference entitled: Arabic and the Identity of the 

Nation, (The University of Jordan, Amman, October 15-17, 2012), p.7 . 

 
  األول الباحث  )الشهرة(   عائلة  اسم يكت    :علمية  دورية في منشور  حثينلبا مشترك بحث المرجع
م  ث  ،فاصلة تليه اسمهتليه فاصلة، ثم   الثاني )الشهرة(  عائلة اسم ثم الواو ليهت اسمهثم   فاصلةتليه،  
 ثم الجهة المصدرة تليها فاصلة،  فاصلة،بخط مامق تليه    المجلة اسم ثم فاصلة، تليه  البحث  عنوان

 ذلك:  مثال ة فنقطة.صفحال ثم ،تليه فاصلة، ثم سنة اإلصدار والعدد  لمجلد ا رقم ثم
 

Al-Faqir, Muhammad and Al-Rabab'a, Osama, Globalization and the 

Universality of Islam - A Study of Objectives, Sharia and Islamic Studies, 

Faculty of Islamic Sciences, University of Algeria 1, (6), 2014 AD, p.25 . 

 
)الشهرة(   العائلة اسم  يكت    :علمية دورية في منشور باحثين ثالثة من ألكثر مشترك بحث المرجع
 األول اسمهثم   تليه فاصلة   الثاني عائلة  وحرف )الواو(، ثم اسم  اسمهثم   تليه فاصلة،  األول للباحث 
تليه   والجامعة الصدور ومكان ،مامقبخط    المجلة اسم ثم فاصلة، ثم البحث  عنوان ثم ،وهكاا
 مثال  .الصفحة فنقطة ثم ثم سنة النشر تليها فاصلة،  ،تليه فاصلة والعدد، المجلد، رقم  ثم فاصلة،

 :ذلك
 

Khudair, Raed and Interview, Nasr and Nasr, Hamdan and Khawaldeh, 

Muhammad, the degree of strategic reading by Yarmouk University students 

and its relationship to some variables, Journal of the Islamic University 
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for Educational and Psychological Studies, Scientific Research Affairs, 

Islamic University, Gaza, 20 (2) 2012 AD, p. 286 . 

 
 فاصلة،  ليهت الباحث  اسم  ثم ،الشهرة( تليه فاصلةللمؤلف)  العائلة اسم يكت    :دكتوراه أطروحة المرجع

  مير  أطروحة أو رسالة أنها إلى اإلشارة ثم ،بخط مامق تليه فاصلة  األطروحة أو الرسالة عنوان ثم
فاصلة   الجامعة اسم ثم  فاصلة، تليه  الكلية اسم ثم فاصلة، تليها  منشورة تليها    المدينة ثم ،تليها 

 :ذلك مثال .زء )إلا وجد( تليه فاصلة، ثم الصفحة تليها نقطةفاصلة، ثم سنة اإلعداد، ثم الج
 

 Al-Shalash, Muhammad, Imam Jaafar Al-Sadiq and his jurisprudential 

views in the borders - a comparative jurisprudence study (Unpublished 

PhD thesis), College of Graduate Studies and Scientific Research, 

Department of Sharia Sciences, University of the Holy Qur’an and Islamic 

Sciences, Omdurman, Republic of Sudan, 1425 AH - 2004 AD, p. 260 . 

 

توثيق   في  هو ما  مرار على  المرجع يكت    : ماجستير رسالة المرجع أطروحة )  طريقة  المرجع 
 :ذلك مثال (.دكتوراه

 
 Al-Namoura, Muhammad, Rulings of Non-Muslims in the House of 

Islam in the Judiciary, Personal Status and Punishment, (an unpublished 

master's thesis), Hebron University, Hebron, Palestine, 1432 AH - 2011 AD, 

p. 180 . 
  ية اإللكترون المصادر من توثيقال رمعايي القسم الثالث:

 هاه  وتشمل والتنوع، الدقة في  ماية  بحثية ومصادر معلومات  اإللكترونية المصادر تتضمن
  الدراسة،  لموضوع النظري  األدب  لمسح  المهمة المراجع  من  وتعدّ  التخصصات، جميع  المصادر
 مختلفة أشكال   اإللكترونية والمصادر المراجع من التوثيق ويأتي.  المختلفة متغيراتها في والتعمق
 :منها

 توثيق  فإن 0n-line الن   من المأخولة المعلومة توثيق عند   :إلكتروني مصدر في مقالة المرجع
 أو الدورية اسم ثم ،بخط مامق  الفصل أو المقالة  وعنوان والسنة، الباحث  اسم بكتابة يجري  المرجع
 على انفاصلت  نقطتان وتوضع  Available متاح كلمة ثم  (On-line) يبارة  ثم  المرجع،  عنوان
 :ذلك مثال ة.الشبك في المحدد  الموقع

– Macanese, M. N. Using Technology in Educational Settings. 

Retrieved October 13, 2001, from University of Southern Mississippi, 
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Educational Leadership and Research Web site: htt://www-dept.usm.edu/-

eda. (2001). 

 :ذلك مثال ،(ERIC Document) متخصص إلكتروني موقع في مقالة جعالمر 
– Shyyan, V.; Thurlow, M.; & Liu, K  Student Perceptions of 

Instructional Strategies: Voices of English Language Learners with 

Disabilities. Minneapolis, MN: National Center on Eeducational Database, 

(ED 495903). (2005). 

  (n.d)  يكت   والمؤلف، الباحث  اسم وبدون  تاريخ  بدون   :(0n- line)اإلنترنت   من  تقرير  المرجع
 :لل  مثال المصدر، الموقع إلى ويشار  استرجع، كلمة ويكت   السنة، من بدل   قوسين بين

-Trial -marriage –islam -azhar.  (n.d). Retrieved from :http://Arabic. 

Cnn.com/middle - east/article/2021/01/18. 

 
   والفهارس والمراجع المصادر كتابة أسس: رابعالقسم ال

المراجع   عن  ومحددة  كافية  معلومات  توفير  إلى  والمراجع  المصادر  قائمة  في  التوثيق  يهدف 
ل والمصادر التي استخدمها الباحث في عمله، تتيح للباحثين اآلخرين في مجال التخصص الوصو 

 إليها بسهولة ويسر.  
 ول بد للباحث التقيد ببعض األسس واللتزام بها في هاا المجال، أهمها: 

والملخصات  • الفهارس  وليس   األصلية،  البحو   على  العتماد  العلمية  األبحا   في  األصل 
 وميرها، وفي حالة العتماد على مرجع ثانوي يوثق المرجع الثانوي وليس األصلي. 

مرا • قائمة  والثاني:  تكت   العربية،  باللغة  المراجع  األول:  عنوانين،  تح   الدراسة في جزأين  جع 
 المراجع باللغة النجليزية. 

 تضم قائمة المراجع جميع المراجع ) عربية وأجنبية ( التي استخدم  في متن الرسالة. •
جاء  • وإلا  شرطات،  أو  أرقام  دون  بتسلسل  المؤلف  عائلة  اسم  بحس   هجائيا   المراجع    ترت  

 المرجع في سطرين، يأتي الكالم بداية السطر الثاني بعيدا  عن بداية األول بمسافة كلمة.
أثناء   • تهمل  فإنها  التعريف   ) بأل   ( يبدأ  العائلة  اسم  كان  إلا  والمراجع،  المصادر  ترتي   في 

 الترتي ، ويعتمد الحرف الاي يليها مباشرة.  
 واحد، عند ترتي  التسلسل الهجائي للمراجع . تعامل األسماء المركبة لعائلة المؤلف كأنها اسم •
تطابق المراجع في القائمة مع ما يستخدم في متن الرسالة، من حيث العدد، وسنة النشر واسم  •

 العائلة.
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إلا لم يوجد للمرجع مؤلف يوضع عنوان المرجع في موقع المؤلف، وإلا لم يوجد تاريخ النشر   •
 (. يوضع يبارة ) بدون تاريخ

 مرجع ) دورية ( يوضع رقم العدد داخل قوسين بعد رقم المجلد مباشرة. إلا كان ال •
اسم   • من  األول  الحرف  فإن  مختلفين  مؤلفين  مع  األول  للمؤلف  أعمال مشتركة  في حال وجود 

 عائلة المؤلف الثاني يؤخا بالعتبار ألمراض ترتي  األعمال أو المؤلفات. 
األول من السم الثاني في أولوية التوثيق في    إلا كان مؤلفان بنفس السم األول، يؤخا بالحرف •

 قائمة المراجع. 
إلا كان هناك مؤلفان لهما نفس اسم العائلة والحرف األول من السم األول، يوضع السم األول  •

 للمؤلف بين )...( كامال  بعد الحرف األول. 
الفهارس   • من  مجموعة  بوضع  الباحث  ا  –يقوم  مشروعه  لخدمة  إثباتها  يريد  في    -لعلميالتي 

 نهاية الرسالة أو البحث. 
على وضعها في نهاية أبحاثهم، هي فهارس    –مالبا    –وأشهر الفهارس التي يحرص الباحثون   •

 حس  ما تقتضيه طبيعة أبحاثهم، منها:  
 فهرس اآليات القرآنية.  .1
 وية الشريفة. بفهرس األحاديث الن .2
 فهرس اآلثار. .3
 فهرس المصطلحات العلمية. .4
 فهرس األعالم.  .5
 هرس األماكن والبلدان.ف .6
 فهرس الوقائع واأليام.  .7
 ثب  المصادر والمراجع.   .8
 فهرس الموضوعات.   .9

ويراعى عند ترتي  كل فهرس منها أن يكون وفق منهج محدد معتبر عند أهل الختصاص، يشير  
،  2،  1ترّكز على فهارس رقم:    في مجال الدراسات الشريية  . وأكثر الرسائلإليه في منهجه ويلتزم به

3 ،5 ،8  ،9 . 
 

 إعداد قائمة المصادر والمراجع معايير : خامسالقسم ال
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والمراجع قائمة  :األول  القسم  قسمين، في وتأتي الرسالة، من جزءا   المراجع قائمة تعدّ   المصادر 
الثاني: باللغة القسم   المصادر جميع القائمتان وتشمل األجنبية، باللغة المراجع قائمة العربية، 

 .المتن في لكرها وورد  استخدم   التي والمراجع
 العربية  باللغة المراجع : قائمةأوال  

 يوضع فإنه المراجع المستخدمة في الرسالة، أحد  الكريم القرآن كان إلا  الكريم: القرآن المرجع .1
 . أخر   قاعدة بأية اللتزام  دون  القائمة، هاه صدر في

الكريم: .2 القرآن  القائمة على  من  معلومات كل مرجع  ترتي     يتم  المراجع غير  المراجع في هاه 
  ويتم ترتيبها ، حس  نوعه مرار اآللية التي تم اتباعها في معايير توثيق المادة العلمية لكل مرجع
شرطات  أو  أرقام  دون  بتسلسل  المؤلف  عائلة  اسم  بحس   الجزء  هجائيا   رقم  لكر  ودون   ،

 والصفحة.
م  :األجنبية باللغة   المراجع  قائمة:  ثانيا   ترتي   القائمة  يتم  هاه  في  المراجع  من  علومات كل مرجع 

  ويتم ترتيبها   حس  نوعه  على مرار اآللية التي تم اتباعها في معايير توثيق المادة العلمية لكل مرجع
 ، ودون لكر رقم الجزء والصفحة.هجائيا  بحس  اسم عائلة المؤلف بتسلسل دون أرقام أو شرطات 
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 سادس الفصل ال
 شراف على الرسالة وطباعتها ومناقشتهااإل

 
 العلمية الرسائل على اإلشرافالقسم األول: 

 المشدرف لطالبده فيهدا يقدّدم أخالقيدة، مهنيدة أكاديميدة مسدؤولية رسدالة ماجسدتير علدى اإلشدراف يعددّ 
 العلمداء بدين الشدائعة األكاديميدة بداألعراف اللتدزام والمشدرف الطالد   وعلدى والتوجيده، المشدورة

 .باحثينوال
 لدال  وتقدّدم والتقاليدد  عرافاأل بهاه اللتزام ضرورة على عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي وتؤكد 
 فدي والمشدرف العليدا الدراسدات  طالد   يجدد  أن ونرجدو الماجسدتير، رسدائل علدى اإلشدراف آلليات  دليال  
 علمدي عمدل إنجداز فدي منهمدا كدلّ  أدوار حدول وافيدة تفاصديل معدايير مدن يتضدمنه ومدا الددليل هداا

 .متمّيز
 

 :العلمية الرسائل على اإلشراف آليات
 أسدبوييا   سداعة مشدرفا  علدى الرسدالة تعيينده صددور تداريخ مدن الطالد   يمدنح أن المشدرف علدى

 وأدب  ومسدودات، ومقداييس اختبدارات  مدن إنجدازه يجدري  مدا أسدبوييا  لقدراءة أخدر   سداعة ويخصدص 
 التحليدل ونتدائج والمداّكرات  البدرامج تقيديم عدن فضدال   حثيدة،ب وإجدراءات  سدابقة دراسدات  أو نظدري،

ة واسدتخدامها، مالءمتهدا، ومدد  المسدتخدمة، المراجدع على والوقوف اإلحصائي،  توثيقهدا. وعلدى ودقدّ
 المتفدق القندوات  عبدر معه التواصل على يحرص  وأن ونصائحه، المشرف، بتوجيهات  اللتزام الطال  
 والتداريخ بداليوم ا  مشدفوع بدال  خداص  سدجل فدي وإرشدادات  توجيهدات، نمد لده يقدّدم مدا وتددوين عليهدا،
 لرسدالة سداعات  تسدع تخصدص  أن علدى نصدّ  التعليمدات  وقدد  والتواصدل، التصدال عمليدات  لتسدهيل

 :لل  في المشرف ألدوار عرض  يلي الماجستير. وفيما
 

 وتحديدها: الدراسة مشكلة بلورة في المشرف دور
 العلمية رسالته على اإلشراف  على مبدئيا   وافق الاي الطال   توجيه ليةمسؤو  المشرف عاتق على يقع
 وعملية أكاديمية، خبرات  من لديه  بما الدراسة مشكلة تحديد  في ومساعدته بإنجازها، يقوم سوف التي

 :اآلتية اإلجراءات  من بعدد  القيام في دوره ويتمثل للطال ، الدقيق التخصص  مجال في وبحثية
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 تعميدق بقصدد  فيده، البحث  يرم   الاي الدراسة موضوع مجال في للقراءة طال  ال المشرف يوجه –
 مشدكلة اختيدار في الطال   يساعد  وبال  المشكلة تحديد  قبل القائمة، والمشكالت  بالقضايا وييه

 .الدراسة تستحق
 للدراسدات  مسدح بدإجراء تحديددها أو /و المشدكلة اختيدار بعدد  الطالد   المقتدرح المشدرف يكلدف –

 يجدر لدم دراسدتها المندوي  المشدكلة أن مدن للتأكدد  المسدتهدف البحدث  مجدال فدي السدابقة المحليدة
 .المستهدفة العلمية الدرجة مستو   إلى وترقى البحث، تستحق وأنها قبل، من تناولها

 تنداول كيفيدة حدول واضدح بتصدّور معه يعمل الاي العليا الدراسات  طال   المقترح المشرف يزود  –
 .الشأن هاا في الدليل في قّدم بما واللتزام المشكلة

 التعدديالت، إلجدراء الطال   وتوجيه المشروع، لعناصر وناقدة وايية بقراءة المقترح المشرف يقوم –
 العليدا الدراسدات  للجندة تقديمده قبدل للمناقشدة، صدالح المقتدرح المشدروع بأن خطيا   المشرف وإقرار
 .القسم في

 مدن وعددد  الطالد   بحضدور العليدا لدراسدات ا لجندة أعضداء مدن للمشدروع علنيدة مناقشدة تجدري  –
 من  ول بأس الخبرات، وتبادل الستماع ألمراض  العليا الدراسات  لجنة أعضاء مير من األساتاة
 بكافدة األخدا  الطالد   وعلدى الطالد ، تخصدص  فدي العليدا الدراسدات  طلبدة مدن عددد  حضدور

 .المناقشة ريختا من أسبوعين على تزيد  ل مدة في اللجنة من المقّدمة المقترحات 
 مدا وفدق للمشدروع، األساسدية العناصدر يتضدمن ل المقدّدم المقتدرح المشدروع أنّ  اللجندة وجددت  إلا –

 المسدتهدفة، العلميدة الدرجدة مسدتو   إلدى ترقدى ل المشدكلة أنّ  أو الخصدوص  بهداا الددليل فدي جاء
 من البحث  ل  الطا من تطل   فإنها للطال ، الدقيق بالتخصص  بآخر أو بشكل ترتبط ل أنها أو

 الطالد   يعدود  ثم المشروع لتطوير أفكارا   تقّدم أو ومالءمة، ارتباطا   آخر أكثر موضوع عن جديد 
 أو المعدّدل المشدروع لمناقشدة القسدم فدي العليدا الدراسدات  للجندة جديدد  مدن دراسدته مخطدط لتقدديم
 .وإقراره البديل،

 أو الدراسدة مشدروع تطدوير يفد الطالد   مدع عمدل الداي المقتدرح المشدرف بتعيدين اللجندة تنسد   –
وا تنسد    التعليمدات  وفدق الطالد   لمشدروع رئيسدا   مشدرفا   الخدارج مدن أو القسدم مدن آخدر عضد 
 .بال  الخاصة

بتوقيدع منسدق البرندامج  مشدفوعة المشدرف تعيدين اسدتمارة مدع المعّدلدة صدورته فدي المشدروع يرفدع –
 إلدى ليصدار الطالد ، فيهدا درسيد التدي الكليدة فدي العليدا الدراسدات  لجندة إلدى الدرئيس والمشدرف
عمدادة الدراسدات العليدا  إلدى عميدد  مدن خدالل رئديس اللجندة ثدم وإقدراره اللجندة أعضداء مدن دراسدته
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 فدي العليدا الدراسات  مجلس أعضاء من مناقشته إجراءات  لستكمال الجامعة في والبحث العلمي
 .البحث  مدار الموضوع حيث  من واعتماده إقراره ثم الجامعة،

 والمشدرف الدرئيس المشدرف الجامعدة فدي عمدادة الدراسدات العليدا والبحدث العلمدي عميدد  يعدّين –
 مشدفوعا   الكليدة، فدي العليدا الدراسدات  ولجندة منسدق البرندامج تنسدي   ضدوء فدي وجدد  إن المشدارك
 .رسالة الطال   على اإلشراف بدء بتاريخ

 
 :الرسالة على الفعلي اإلشراف في المشرف دور
 فدي العليدا الدراسدات  مجلدس مدن الدراسدة مشدروع إقدرار الرسدالة بعدد  علدى الفعليدة اإلشدراف عمليدة تبدأ

 فصدول الرسدالة، لبنداء بهدا يهتددي واضدحة، طريدق خارطدة للطال   يرسم أن المشرف وعلى الجامعة،
 المتفدق الخريطدة وفدق ينجزه ما ويتابع .صحيحة بلغة منّظمة وكتابتها عناصر، من عليه تشتمل وما

تقارير دورية إلى عميد عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي ومنسق البرنامج حول مدا  وتقديم عليها،
 فدي أدواره وتتمثدل فصدول مدن فصدل كدل فدي المشدرف دور يتبلدور أنجدزه الطالد  فدي رسدالته، وهكداا

 :اآلتية
 التعليمدات  ضوء في يجري  فصل لكل وكتابة وتنظيم هيكلة من الطال   به يقوم ما أن من التأكد  –

عمدادة الدراسدات  فدي المعتمدد  عليهدا واإلشدراف العلميدة الرسدائل كتابدة دليدل فدي الدواردة والمعدايير
 العليا والبحث العلمي في جامعة القدس المفتوحة.

 بعمليدات  منهدا تعلدق مدا سدواء     الطالد تواجده قد  التي الصعوبات  وتاليل الالزم الفني العون  تقديم –
 المعتمددة المعدايير وفق اإلنجاز سير  نيضم بما وإجراءاته، ليالعم بالتطبيق تعلق ما أم الكتابة
 .بال  الخاص  الدليل في

 بموضدوع المتعلقدة والثانويدة األصدلية المراجدع أحدد   إلدى الوصدول فدي ومسداعدته الطالد   توجيده –
 الالزمة  والمعارف المعلومات  على للحصول المتخصصة اإللكترونية المواقع إلى وإحالته دراسته،
 جيدا   حبكا   محبوك نظري  أدب  بلورة في توظيفها وكيفية لدراسته، والفلسفية النظرية الخلفية لبناء
 .بدقة دراسته وعناصر متغيرات  يتناول بحيث 

 لرسدالةا فصدول مدن فصدل كدلّ  فدي شخصديته إلظهدار المناسدبة المواقدف إلدى الطالد   توجيده –
 .لال  المناسبة اللغوية األسالي   واستخدام

مدا  وتقدديم النظريدة، الخلفيدة بنداء فدي السدابقة الدراسدات  نتدائج توظيدف كيفيدة لدىإ الطالد   توجيده –
 في الفصل السابقة الدراسات  تنظيم وكيفية والتناول، البحث  تستحق الدراسة مشكلة أنّ  على يدلل
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 يمكدن للطالد   وكيدف ،للدراسدة النظدري  اإلطدار فدي التربدوي  األدب  وبدين بينهدا والدربط الثداني،
 .النتائج مناقشة في الدراسات  هاه نتائج توظيف

 حيث  من مالءمتها مد  من والتأكد  جمعها، التي السابقة الدراسات  مجموعة في الطال   مناقشة –
 جميدع اسدتبعاد  إلدى الطالد   وتوجيده المسدتهدف، بدالمحور المباشدر والرتبداط الحداثدة عوامدل

 .عليها والتعقي   نقدها يةوكيف تنظيمها، بمعايير واللتزام لها، عالقة ل التي الدراسات 
 اهتمامدا   أكثدرهم وإلدى المتخصصدين، إلدى وتوجيهده المحكمدين فئدات  تحديد  في الطال   مع التعاون  –

 والخبدرات  النظريدة المعدارف بدين التدوازن  يحقدق بمدا التحكديم هيئدة فدي التنويدع مراعداة مدع ودقدة،
 .العالقة لات  العملية

 التطبيدق مرحلدة فدي الطالد   تواجده قدد  التدي وبات الصدع تداليل المهمدة المشدرف أدوار مدن ولعدلّ  –
 المتعلقدة والضدوابط وبالكيفيدة المحددد  الوقد   ضدمن بدالتطبيق القيدام مدن والتأكدد  للدراسدة العملدي
 طلد   أو التجريد ، لمواقدع المشدرف كزيدارة الشدأن هداا فدي العلميدة األسدالي   باتبداع وللد  بدال ،
 المددارس من رسمية وكت   تقارير على الحصول أو الطلبة وأعمال التطبيق، من عينات  تصوير

 .التطبيق فيها جر   التي والمؤسسات 
 الطالد ، ينجدزه فصدل لكدل ناقددة قدراءة المشدرف قدراءة فدي اإلشدراف فدي األهدم الددور ويتمثدل –

 الطالد   ومناقشدة بهدا، األخدا  وجدوب  علدى وحّثه اإلثرائية، أو /و التقويمية بالمالحظات  مصحوبا  
 فدي الحثيثدة المتابعدة مدن اآلليدات  هداه تسدهم إل  منهدا، بده األخدا  يرمد   ل أو ا،منهد يفهدم ل فيمدا

 الرسالة. إعداد  من المستهدف النتاج وهي الطال   لد  البحث  مهارات  تشكيل
 الكتابدة، فدي الفصديحة اللغدة واسدتخدام متوازندة، فقدرات  فدي الكتابدة أهميدة للطالد   المشدرف يؤكدد  –

 التدي األفكدار تنداول فدي المنطقدي التسلسدل ومراعداة والحشدو، ز،والمجدا المدديح لغدة عدن والبتعداد 
 .واحد  بموضوع تتعلق

كتابدة  فدي توظيفده وكيفيدة والقائمدة، المدتن فدي التوثيدق متابعدة فدي المشدرف بددور يتعلدق وفيمدا –
 بعض  من التثب    النظر أو ووجهات  اآلراء تدييم أو المعارضة، أو التأييد  أو التوضيح ألمراض 
 .الجتهاد  يقبل ل بما لل  المتضمنة والمعايير الدليل أوضح فقد  جراءات واإل النتائج

 إرشدادات  مدن للطال   قّدمه بما المتعلقة الملحوظات  أبرز فيه يدون  خاص  بسجل المشرف يحتفظ –
 فصدل كدلّ  نهايدة فدي الطالد   حققده الداي اإلنجداز ومدد  اإلشدراف، عمليدة سدير أثنداء وتوجيهدات 
 .دراسي
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 علدى المبدررة التعدديالت  بعدض  إدخدال إلى أحيانا   المشرف مع والتنسيق التعاون ب الطال   يلجأ قد  –
 مشفوعا   األكاديمي القسم  رئيس إلى التعديل بطل   التقّدم لل  ويستدعي الرسالة المسّجلة، عنوان

 .لل  على وموافقته المشرف وإقرار المقنعة، بالمبررات 
 ألسدباب  األطروحدة أو الرسدالة علدى اإلشدراف فدي السدتمرار –أحياندا  – المشدرف علدى يتعدار قدد  –

 الحالتين  كلتا وفي المشرف، تغيير طل   إلى خاصة حالت  في الطال   يلجأ وقد  معينة ومبررات 
 األكداديمي منسدق البرندامج )رئديس القسدم(، فعمدادة بالقسدم بددءا   الرسدمية القندوات  اتبداع مدن ل بدد 

 .الخاصة النمالج مي، وتعبئةعمادة الدراسات العليا والبحث العل الكلية، ثم
 

 الرسالة متن وتنظيم طباعة معاييرالقسم الثاني: 
 :اآلتية والمعايير كتابة الرسائل العلمية المواصفات  في يراعى العام: . اإلطار1
 .المالحق عدا ما صفحة (200) عن المتن صفحات  عدد زيد ي ألّ  –
 مم(.80وزن ) ،(A4) أبيض  ورق  على الجودة عالية تقنية باستخدام المادة طباعة تجري  –
 واألخطداء اللفظيدة، والمحسدنات  العاميدة، األلفداظ مدن خاليدةٍ  فصديحةٍ  علميدةٍ  الرسدالة بلغدةٍ  تكتد   –

 .والطبايية اللغوية
 التفاصديل، فدي واإلسدهاب  الحشدو عدن والبعدد  اللغدوي، التعبيدر صدحة المدتن كتابدة فدي ُيراعدى –

 التدي الحدالت  بعدض  باسدتثناء فقدرات  فدي وصدومها نقداط، فدي المعلومدات  عدرض  مدن والتقليدل
 بعالمات  إليها اإلشارة عن والبتعاد  األرقام، أو بالحروف مرّقمة نقاط في عرضها  السياق يقضي
 .قبلية ورموز

 فدي ومترابطدة. ويراعدى ومتسلسدلة الحجدم حيدث  مدن متوازندة فقدرات  فدي المدتن فدي الكتابدة تجدري  –
 .ينللمضام والمالءمة التنوع الرابطة الكلمات 

 وردت  حيثمدا المتكدررة المصطلحات  وتوحيد  األساسية، المفاهيم استخدام في العلمية الدقة تحري  –
 .المتن في

 صديغة تسدتخدم حدين الرسدالة، فدي كتابدة فدي للمجهدول المبندي الماضدي الفعدل صديغة تسدتخدم –
 .المخطط كتابة في المضارع

 .القارئ  لد  واألفكار معانيال توضيح في يسهم بما الرسالة مادة ترقيم في الدقة تراعى –
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(، بينمدا 18بحجدم ) Simplified Arabic (bold) األطروحدة بالعربيدة بخدط عندوان يكتد   –
 العنوان صفحة في المعلومات  (، وبقية16( بحجم )Times New Romanباإلنجليزية بخط )

 (.16حجم )
 بلدون أسدود  جانبيدةال الفرييدة والعنداوين (،18 مدامق )حجدم أسدود  بلدون  الرئيسدة العنداوين تكتد   –

 .مصاحبة رأسية نقاط ول تحتية خطوط توضع ول التفرعات  بحس   (14و 16 مامق )حجم
 .ترقيم عالمة كل بعد  واحد  فراغ ويترك واحدة، كلمة بمسافة فراغ بترك الفقرة بداية إبراز يجري  –
 اوينالعند وتكتد   (.14) ( حجدمSimplified Arabicبخدط ) المدتن بالعربيدة فدي الكلمدات  تكت   –

(، أمدا bold( و)16) بحجدم الرئيسدة العنداوين تكتد   حدين فدي (bold) لاتده بدالحجم الفرييدة
( بحجددم أقدل بدددرجين عدن نظيددره فدي اللغددة Times New Romanاإلنجليزيدة فتكتد  بددالخط )

 العربية.
 الفعدل صديغة أي الغائد   بضدمير عنده ويسدتعاض  المدتن فدي المدتكلم ضدمير اسدتعمال يجدوز ل –

 فدي المدتكلم ضدمير اسدتخدام ويجدوز. وطدرق الدراسدة حسداب المتوسدطات، هول. مثلللمج المبني
 .فقط والتقدير والشكر واإلهداء التفويض  كتابة

 بدين مسدافة ونصدف ( سدطرا . وتتدرك22يتجداوز ) أل يجد   الواحددة الصدفحة فدي األسدطر عددد  –
 .الجانبي الرئيس والعنوان السابقة، الكتابة بين مسافة وتترك يليه، والاي السطر

 

 :الطباعة . مواصفات2
  Simplified Arabic   العربية باللغة (Font) الحرف شكل يكون  -
 المقدمدة صدفحة بدايدة حتدى الغدالف بعدد  األولدى الصدفحة مدن التمهيديدة الصدفحات  تدرقيم يجدري  –

 .الصفحة أسفل وسط في الحرف ويوضع ،(...ج  ، ب، ت، أ،(األبجدية  العربية بالحروف
 .الصفحة أسفل وسط الرقم ويثب   العربية، الرسالة باألرقام متن صفحات  ترقيم يجري  –
 .واحد  بسطر ولو كالم يتبعه أن مير من الصفحة في سطر أسفل فرعي عنوان كتابة يجوز ل –
 .وفرييات  عناصر من بها يرتبط وما األطروحة لفصول كامل تنسيق يجري  –
 

 ام:. عرض األرقام في بيانات الدراسة والمتن بشكل ع3
 ( وليس  الهندية.3، 2، 1العربية ) األرقام تستخدم –
 .األرقام من بدل   الرسالة بالكلمات  متن في األعداد  كتابة تجري  –
 إلا كان العرض لعدد محدد من األرقام: استخدم جملة أو فقرة مختصرة لعرض األرقام. –
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 وإقراره الدراسة مشروع أو مخطط مناقشة مراحلالقسم الثالث:  
 

ة، العلميدة اللجدان مدن فيهدا مناقشدته يجدري  مراحدل بعددة الدراسدة طمخطد يمدر  هداه وتتمثدل المختصدّ
 :اآلتية النقاط في المراحل

 إلدى بدالرجوع الددقيق تخصصده مجدال فدي البحدث  تسدتحق مشدكلة العليدا الدراسدات  طالد   يحددد  .1
 ممدن براءوالخ الجامعات  أساتاة من بالمتخصصين الستعانة ويمكن الصلة، لات  المعرفة مصادر

 تصدّورا   لده يتبدع ويقدّدم لمنسدق التخصدص الداي تناولهدا، بصددد  التدي بالمشدكلة واهتمدام عالقدة لهدم
ا  التخصدص  مجدال إلدى تضديفه أن يمكدن ومدا وأهميتهدا المشدكلة هداه ألبعداد  صدفحتين فدي مكتوبد 
 خاصدة رةاسدتما يمدأل ثم المشكلة، هاه لدراسة بها سيقوم التي اإلجراءات  ويوّضح للطال ، الدقيق
 العلميدة الدراسات  على اإلشراف شروط تتوافر أن واسم المشرف المقترح، شريطة المقترح بالعنوان

ميدره  أو الطالد   اقترحده مدا تعيدين حدق القسدم فدي العليدا الدراسدات  وللجندة التخصدص، مراعداة مدع
ال التنداول فدي حد مددار الموضدوع مجدال فدي الددقيق التخصدص  مدن والقدرب  القددرة فيده تدر   ممدن

 وجود ما يبرر لل .
 المقترح  بالعنوان الصلة لات  السابقة للدراسات  إلكتروني أولي مسح بإجراء الطال   المشرف يكلف .2

 إقدرار أنمدولج ويمدأل سدابقا ، مطروح مير الموضوع أنّ  من للتأكد  والعربي المحلي المستويين على
 .الغاية لهاه أعدّ  خاص 

 يجدري  ثدم تعديلده أو رفضه أو وإقراره المقترح العنوان ناقشةبم القسم في العليا الدراسات  لجنة تقوم .3
 تعيدين يجدري  حيدث  اللجندة، مدن المعتمدد  للعندوان مناسد   مخطدط لتطدوير للطالد   مشدرف تعيدين

 .محددة معايير ضوء في المشرف
 فدي هدو مدا وفدق البحدث  مخطدط لمشدروع مناسد   تصدّور بوضدع المشرف مع بالتعاون  الطال   يبدأ .4

 إلى منسق تخصصه الطال   يتقّدم المخطط هاا إعداد  من النتهاء الكلية. وبعد  في المعتمد  الدليل
 المشدرف بدإقرار المخطدط شدفعيو  القسدم، فدي العليدا الدراسات  لجنة من المخطط مناقشة فيه يطل  

 مدن قبدل أسدبوع المخطدط مدن نسدخة اللجندة فدي عضدو كدلّ  للمناقشدة. ويسدّلم المخطدط بصدالحية
 .المقترحة والتعديالت  المالحظات  وتقديم قراءته، من اللجنة أعضاء ليتمكن اللجنة اجتماع تاريخ

ا الطالد   مناقشدة تجدري  .5  القسدم فدي المتخصصدين األسداتاة مدن وعددد  المشدرف، بحضدور علنيدا
 الطالد   ويعيدد  اللجندة، أعضداء عليهدا يتوافدق التدي بالتعدديالت  والمشدرف الطال   ويأخا  األكاديمي،

 الطالد   أخدا  مدد  مدن والتحقدق القسدم( لمراجعتده منسدق البرندامج )رئديسل المعدّدل المخطدط تقدديم
 المشرف بتعيين التنسي   أنمولج تعبئة ثم المخطط، على العليا الدراسات  لجنة أعضاء باقتراحات 
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 واإلنجليزيدة، العربيدة بداللغتين وترجمتده نهائيدة بصدورة الرسدالة عندوان وتحديدد  الطال ، على رسالة
 .المخطط مناقشة لجنة عضاءأ  بتواقيع مشفوعا  

 إل  الكليدة، فدي العليدا الدراسدات  لجنة إلى المعّدل المشروع أو المخطط يرفع المنسق )رئيس القسم( .6
 المخطدط، ببنداء الخاصدة بالمعدايير الطالد   التدزام مدد  وتقيديم عناصدره، فدي بدالنظر اللجندة تقدوم
 إن المطلوبدة بالتعدديالت  لمشدرفوا الطالد   إعدالم إلدى ليصدار المعندي القسدم إلدى المخطدط ويعداد 
 مدا حداف أو تعديله، يلزم ما تعديل أو النقص، لجوان   استكمال صورة في تكون  قد  والتي .وجدت 
 عدن رسدميا   المخطدط يرفدع وإقرارهدا، بالتعدديالت  األخدا  مدن التأكدد  بدالمخطط. وبعدد  صدلة لده لديس
 .الجامعة في علميعميد عمادة الدراسات العليا والبحث ال إلى الكلية عمادة طريق

 أو إقدراره ثدم الجامعدة، فدي لجندة البرندامج أعضداء مدن البحدث  مشدروع أو المخطدط مناقشدة تجدري  .7
 المعني القسم إلى ثم الكلية إلى البحث  مخطط إعادة يتطل   مما التعديالت  بعض  بإجراء التوصية
 بصورة واعتماده ي إلقرارهعمادة الدراسات العليا والبحث العلم إلى ثانية وإعادته التعديالت، إلجراء
 مدن عليهدا اإلشدراف وبدايدة الطالد   مدن الرسدالة علدى العمدل بدايدة تداريخ تحديدد  يجدري  إل  نهائيدة،
 .المختص  المشرف

 

 الرسالة تقويم منطلقات القسم الرابع:
 القدول: إن إلدى بعضدهم ويداه   واإلنجداز، العمدل نوييدة تحسدين مدداخل مدن مهمدا مدخال   التقويم يعدّ 

 طلبدة لدد  البحثدي األداء بمسدتويات  الرتقداء تسدتهدف تدريسدية، إجدراءات  هدي التقدويم ات إجدراء
 واسدتخدامها وأبعداده، التقدويم بمنطلقدات  العليدا الدراسدات  طلبدة وعدي وإنّ  والبداحثين، العليدا، الدراسدات 
 تحديدد  ويمكدن العلمدي، البحدث  أخطداء مدن الحددّ  أو /و التقليدل فدي أو بدأخر   بصدورة يسدهم سدوف

 :اآلتية في العلمي البحث  تقويم منطلقات 
 الددقيق التخصدص  مجدال فدي جديدد  الدراسدة موضدوع أنّ  يعني الدراسة: وهاا موضوع أصالة مد  .1

 ومؤشدرات  جوان   فيه يتوافر أن ولبد  األصالة، أو بالجّدة عليه يطلق ما وهو قبل، من يطرق  ولم
 .لل  على تدل

 وشدرح بالمشدكلة، اإلحسداس بمدد  للد  ويتعلدقالبحدث:  مددار الدراسدة مشدكلة وضدوح مسدتو   .2
 لات  سدابقة دراسدات  بنتدائج وتددييمها دراسدتها وأهميدة وجودهدا، علدى يددلل مدا وتقدديم أبعادهدا،
 .عالقة

 يتفدق بمدا وفرضدياتها الدراسدة أسدئلة تحديدد  فدي للد  ووضدوحها: ويتمثدل المشدكلة عناصدر تحديدد  .3
 .البحث  مدار المختلفة تهاومتغيرا المشكلة، تناول في المعتمدة والمنهجية
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 معرفة  من تضيفه ما بمد  الدراسة أهمية تقاس الدقيق: حيث  التخصص  مجال في الدراسة أهمية .4
 أدوار تفعيل في ودورها الدراسة، عنها تسفر التي النتائج في األهمية وتتحدد  التخصص، حقل في

 .النتائج بهاه المتأثرة الجهات  ومواقف
 المدنهج باعتمداد  للد  الدراسدة: ويتعلدق مشدكلة تنداول فدي العلمدي جبدالمنه الباحدث  التدزام مدد  .5

 يناسدبه ل حدين فدي التجريبدي شدبه المنهج الموضوع يناس   فقد  البحث، موضوع لمعالجة المناس  
 .المثال سبيل على التحليلي الوصفي المنهج اعتماد 

 الباحدث  الطالد   مراعداة مدد  فدي للد  العدرض: ويتبدد  أسدلوب  وجدودة المسدتخدمة اللغدة سدالمة .6
 اللفظيدة السدياق قدرائن واسدتخدام والمعلومدات، األفكدار تسلسدل حيدث  مدن العربيدة، الكتابدة قواعدد 

 مددار بدالمتغيرات  تدرتبط بحيدث  بعناية الفريية العناوين واختيار المعاني، عن التعبير في والدللية
 البحدث  عناصدر مدن عنصدر بكدل الخاصدة والمنهجيدات  بالمعدايير العدرض  فدي التنداول، واللتدزام

 .المختلفة
 العلميدة األماندة لقيمدة الباحدث  توظيدف علدى التوثيدق فدي الدقدة تؤشدر : حيدث ودقتده التوثيق صحة .7

 جميدع مدع صدحيحة بصدورة والتعامدل. التربدوي  العلمدي البحدث  معدايير أحدد  تمثدل التدي ومتطلباتهدا
 .رشادياإل الدليل هاا في ورد  مما الدراسة ظروف تفرضها التي التوثيق أنواع

 حداثة األدبيات ) المراجع (  وشموليتها، وارتباطها بموضوع البحث. .8
 محدددة منهجيدة وفق الرسالة فصول من الفصل هاا إعداد  يجري  وتفسيرها: النتائج مناقشة سالمة .9

 المتغيرات   /المتغير في البحث  ثم وفهمها، فرضية، أو سؤال بّكل المتعلقة النتائج تحديد  في تتمثل
 لات  النتدائج أو النتيجدة بظهدور الصدلة لات  المباشدرة ميدر أو /و المباشدرة العوامدل عدن المسدتقلة
لات  واألجنبيدة العربيدة الدراسدات  فدي البحدث  يتبدع أن ول بد  التفسير، صور من صورة وهو العالقة
 الطالد   لقددرات  حقيقدي انعكداس هدو الفصدل هداا فدي يقدّدم ومدا المتفقدة، أو المضدادة النتدائج

 .والبحثية ألكاديميةا وشخصيته
 
 
 
 

 الرسالة مناقشة إجراءات القسم الخامس:
 :اآلتية التنظيمية واإلجراءات  الخطوات  وفق المناقشة تجري 
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 يتبع الاي القسم في العليا الدراسات  رسالته للجنة من نسخة بوساطة منسق البرنامج الطال   يقّدم .1
 صدالحة بأنهدا المشدرف األسدتال  مدن بدإقرار مشدفوعة للمناقشدة جداهزة تكدون  بحيدث  الطالد   إليده

وعمدادة الدراسدات  من عمادة القبول والتسدجيل والمتحاندات  إقرار بأنمولج ويرفق النسخة للمناقشة،
 .رسالته لمناقشة لجنة تشكيل من الممانعة بعدم العليا والبحث العلمي

الرسدالة  خةبنسد مرفقدة التخصدص، لوي  مدن المناقشدة لجندة عدد مدن أعضداء أسماء المشرف يقترح .2
 لمنسق البرامج.

 وتحدد  الجامعة، تعليمات  وفق المناقشة لجنة أعضاء أسماء القسم في العليا الدراسات  لجنة تنس   .3
 خارجهدا أم الجامعدة داخدل مدن سدواء   اللجندة اختيدار أعضداء فدي وتتدوخى المناقشدة، وموعدد  مكدان
 األعمدال تقيديم فدي والدقدة شدة،المناق فدي والموضدويية العلميدة، والكفداءة التخصص الددقيق معايير
ا المقّدمة، العلمية  .الموضوعي التقييم دون  تحول التي المجامالت  عن بعيد 

اللجنددة  رئدديس مددن لكددلّ  تكليددف كتدداب  عميددد عمددادة الدراسددات العليددا والبحددث العلمددي يصدددر .4
 النهائيدة إعدداد الترتيبدات  بعدد  للمناقشدة المحددد  والموعدد  بالمكدان فيده يدبلغهم واألعضداء ،)المشدرف(

 .المناقشة إلجراء
 الرسدالة صدالحية مدد  تقيديم أنمدولج تعبئدة المناقشدة لجندة أعضداء مدن عضدو كدلّ  مدن يطلد   .5

 .المناقشة تاريخ من أسبوع قبل )المنسق( القسم لرئيس ويسّلم للمناقشة،
 قشدةالمنا سدير إدارة )المشدرف(اللجنة  رئيس ويتولى المحددين، والموعد  المكان في المناقشة تجري  .6

 ويراعدى واقتراحاتده، مالحظاتده لتقدديم الدالزم والدزمن المناقشدة فدي العضو دور حيث  من وتنظيمها
 بالمنهجيدة وتطبيدق تتعلدق وبدارزة، مهمدة ومشدكالت  قضدايا علدى تنصد   المناقشدة أن إدارة فدي

 أسدئلة علدى الدقيقدة اإلجابدات  وإعطداء الددفاع مدن الباحدث  الطالد   تمكدن ومدد  البحثيدة، األدوات 
 .المناقشين اللجنة أعضاء

 الرسدالة صدالحية مدد  علدى بدالحكم المتعلدق النهدائي وتقييمهدا بقرارهدا اللجندة أعضداء يلتدزم .7
 .والطال   المشرف، الدكتور تأثير عن بعيدا   بينهم فيما التداول نتيجة لال  المصاحبة وبالحيثيات 

 تعدديالت، ميدر مدن نداجح: تيدةاآل النتدائج مدن بواحددة الطالد   نتيجدة الفاحصدة اللجندة رئديس يعلن .8
 أو  /و المشرف وعلى .راس   جوهرية، تعديالت  إجراء بعد  ناجح طفيفة، تعديالت  إجراء بعد  ناجح

 .لال  المحدد  الزمن ضمن المطلوبة التعديالت  إلجراء الطال   مع العمل المشارك المشرف
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 التثبدّ   عدن اشدرةمب مسدؤولية مسدؤول المشدرف للد  فدي بمدا المناقشدة لجندة أعضداء مدن عضدو كدلّ  .9
 السدقف وضدمن والكيدف، الكدم حيدث  الرسدالة مدن علدى المطلوبدة التعدديالت  أجدر   الطالد   أنّ  من

 .التوقيع مباشرة قبل لال  المحدد  الزمن من األدنى وليس األعلى
 /المناقشدة بالمشدرف لجندة أعضداء من المقترحة التعديالت  بإجراء الطال   التزام على التوقيع يبدأ .10

 المقترحة التعديالت   أجر   الطال   أن من التأكد  وعليه وجد، إن  -المشارك والمشرف ةاللجن رئيس
 اشر.المب وبإشرافه بمعرفته اللجنة أعضاء من

 
 مناقشة الرسالة نتائج داتمحد    القسم السادس:

 العليدا الدراسدات  رسدالة طالد   لمناقشدة المحتملدة األربدع النتدائج مدن نتيجدة كدلّ  محدددات  حصدر يمكن
 :اآلتي لنحوا على
 :اآلتية النتيجة هاه تتطل   تعديالت  بدون  ا  ناجح الطال   نتيجة تكون  . عندما1

عمدادة الدراسدات العليدا  فدي المعتمدد  الددليل فدي هدي كمدا معدايير إعددادها الرسدالة فدي يتدوافر أ. أن
 .والبحث العلمي

 .المناقشة موقف في والمنطقي العلمي الدفاع في قدرة الطال   يظهر ب. أن
 .ومحدودة شكلية والتوثيق والتنسيق والطباعة الكتابة في أخطاؤه تكون  ج. أن

ا الطال   نتيجة تكون  . عندما2  مدن أكثدر أو واحدد  النتيجة هاه يبرر طفيفة تعديالت  إجراء مع ناجح 
 :اآلتية
 الفرييدة، العنداوين تنظديم في وخلل لفتة، بصورة متكررة توثيق وأخطاء لغوية، أخطاء وجود  .أ

 فدي وتأخير تقديم ووجود  التوصيات، اشتقاق في وخلل طبايية، وأخطاء حشو لغوي، د ووجو 
 يجد   التدي الفكدار فدي ونقدص  السدابقة، الدراسات  بعض  في األفكار أو نقص  بعض  عرض 

 .موّثقة مير اقتباسات  عدة لنفسه الطال   ينس   أن أو المقدمة، تتضمنها ان
 شهر  على تزيد  ول أسبوعين عن تقل ل مدة في التعديالت  هاه إلجراء فرصة الطال   يمنح .ب 

 .المناقشة تاريخ من
 ما الرسالة  تتضمن أن النتيجة هاه تتطل   جوهرية تعديالت  إجراء مع ناجحا   الطال   يكون  عندما .2

 :اآلتية النقاط من %(50على ) يزيد 
خريجدا  وجود خلل كبير في إعداد خطة الرسالة وتوثيق المعلومدات، وعددم تخدريج األحاديدث ت أ.

 علميا . 
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 وجدود  الدراسدة، مشروع في عليها المتفق الدراسة أسئلة من أكثر أو سؤال عن اإلجابة عدمب. 
 فدي بدّين وقصدور الدراسدة، وأهدداف يتفدق ل بمدا الدراسة أدوات  إحد  بناء في جوهري  خلل
 .ومناقشته النتائج تفسير

 لهداه فصدال   الصديفي الفصدل يحسد   ول المناقشدة فصدل بعدد  الدراسدي التدالي الفصدل نهايدة أقصداها
 موعدده يحددد  اجتمداع فدي جمديعهم المناقشة لجنة أعضاء على تعديلها بعد  الرسالة وتعرض  .الغاية

 المعّدلدة، صدورتها فدي الرسدالة علدى اللجندة وافقد   إلا ناجحدا   الطالد   ويعددّ  العليدا، عميد الدراسدات 
 .راسبا   الطال   يعد  وإل

 :اآلتية الحالت  من أكثر أو واحدة عليه انطبق   إلا راسبا   ال  الط مناقشة نتيجة . تكون 4
 رسدائل مدن أكثدر أو لفصدل )حرفيدة(سدرقة  هنداك أنّ  أعضدائها أحدد  أو اللجندة اكتشدف   أ. إلا

 .األجنبية أم العربية البيئة أكان  من سواء   أخر  
 يصدع   الرسدالة فصدول بنداء فدي جوهريدا   خلدال   هنداك أن اللجندة أعضداء اكتشدف . إلاب 

 .إصالحه
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