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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  :عزیزي الطالب

 لطلبة  الجامعیة  دلیًال لكتابة الرسائل عمادة البحث العلمي والدراسات العلیاتقدم   
 دإعدا، وفي في إعداد المخطط البحثي مساعدتهم  ، بهدف الكلیات العلمیةالدراسات العلیا في 

   .وتجهیزها للمناقشةالرسالة في صورتها النهائیة، 

دلیل إعداد حاولت اللجنة المكلفة من قبل عمادة البحث العلمي والدراسات العلیا لقد 
 ثانيالقواعد العامة للكتابة العلمیة، ویعالج الجزء ال یتناول الجزء األول ،أجزاءمكون من ثالثة 

باإلضافة إلى  كتابة الرسالة بصورتها النهائیة، ء الثالثیعالج الجز إعداد المخطط البحثي، كما 
قبل شروعك في  الطالب والمطلوب منك عزیزي. لى ذلكإ األمرأو النماذج حیثما احتاج  األمثلة

، واعد الكتابة ومخطط الرسالةالخاصة بق باإلرشاداتروع رسالتك دراسة الجزء المتعلق كتابة مش
  .و للمناقشة النهائیةقبل تقدیم الرسالة للمشرف أ لدلیلعلى جمیع عناصر ا طالعواال

كما . وااللتزام بما جاء فیه ونأمل من الطلبة االطالع على الدلیل ودراسته بشكل تحلیلي،
ت لتؤخذ یة مالحظابخصوص أ نرجو منهم إعالم عمادة البحث العلمى والدراسات العلیا 

  .ل مستقبالً تعدیالت تخص هذا الدلی أیة إجراءباالعتبار في حال 

  متمنین لكم التوفیق والنجاح

  

  عمادة البحث العلمي والدراسات العلیا

  جامــعـــــة الحســـین بـــــــــــــن طـــــــــــــالل
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  املقدمة

لى في جامعة الحسین بن طالل إ للكلیات العلمیةیهدف دلیل كتابة الرسائل الجامعیة 
لدرجة الماجستیر بدءًا من مرحلة معیة رسائلهم الجا ادإعدات العلیا على مساعدة طلبة الدراس

كتابة الرسائل  إلىویستند هذا الدلیل . رسالة جاهزة للمناقشة إعدادلى عداد المخطط البحثي إإ
بعض الجامعات  الجامعیة الصادرة عن عمادة البحث العلمي والدراسات العلیا في واألطروحات

  .األردنیة

ن ، وإ باألمثلةالجامعیة مدعمة  "الرسالة "  مراحل إعدادي جمیع ویوضح الدلیل الحال      
كما  ،من لجنة المناقشة إجازتهاشر بعد االلتزام به یضمن انسجام الرسالة مع المعاییر العالمیة للن

على االلتزام بقواعد الكتابة العلمیة،  الكلیات العلمیةفي  ساعد الدلیل طلبة الدراسات العلیای
 . دراسة وفق أخالقیات البحث العلميال إجراءمنهجیة العلمیة في اللتزام بالوا
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  :)Structure of Thesis (مكونات الرسالة البحثیة :  ثانیا
الة     ات الرس د مكون ة  تعتم ة العلمی الة والطریق وع الرس ة لموض ادة العلمی ي الم ة عل البحثی

دى  ل أال یتع الة یفض مون الرس إن مض ام ف كل ع ث، وبش ة البح فحة 150ومنھجی ع . ص وجمی
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  :تعلیمات عامة
  :(Page Setup)قمقاییس صفحات الرسالة والتي یمكن تحدیدھا عن طری 
  سم من جمیع2.5 في حالة الرسالة باللغة اإلنجلیزیة یتم ترك 

  .سم3 الخاصة بالصفحة ماعدا الجانب األیسر الجوانب 
  سم من جمیع2.5 في حالة الرسالة باللغة العربیة یتم ترك 

 .  سم3  حة ماعدا الجانب األیمن الخاصة بالصفالجوانب 
  :الترقیــــم 
  الرومانیةباألرقام جمیع الصفحات قبل الفصل التمھیدي ترقم )i,ii,iii,iv,….( 

ي  ا ف ة، أم ة اإلنجلیزی حتى بدایة الفصل التمھیدي، في حالة كتابة الرسالة باللغ
ة العر الحروف األبجدی ا ب أتي ترتیبھ ة فی ة العربی ا باللغ ة كتابتھ ة حال بی

  ......).أ،ب،ت،ث،ج،(
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 رقیم من ال دأ الت م یب فحة رق الف وھي الص ي صفحة الغ ي تل فحة الت ي ) i(ص ف
ة ة اإلنجلیزی ة باللغ م  وھى الرسالة المكتوب ة ) أ(رق ة باللغ ي الرسالة المكتوب ف

 .العربیة وال تدخل صفحة الغالف ضمن الترقیم
  :مواصفات الغالف )1(

ة من الیمین ة العربیة تحتوي كل رسالة على غالف باللغ      ة اإلنجلیزی واخر باللغ
توصیف طریقة ھذا الجزء من الیسار  بصرف النظر عن لغة كتابة الرسالة ویشمل 

كتابة صفحة الغالف الخارجي للرسالة من الیمین باللغة العربیة ومن الیسار باللغة 
  :اإلنجلیزیة مشتمالً على

  یتم الكتابة بطریقة“Times New Roman” ة في ح ة الرسالة باللغ ة كتاب ال
  ’ االنجلیزیة

  مم 2إطار عام للصفحة بنفس مقاییس صفحة الكتابة بسمك الخط. 
 جمیع النص یكون في المنتصف” “Centered.  
 في أعلى منتصف الصفحة شعار الجامعة خارج اإلطار.  
  ثقیل حروف كبیرة 14بنط "إسم الجامعة ." 
  صغیرةثقیل حروف   12بنط "اسم الكلیة والقسم". 
  14بنط "العنوان الفرعي تحتھ " ثقیل حروف كبیرة  18بنط "عنوان الرسالة 

 ."ثقیل حروف صغیرة
  كلمة إعداد أوBy " في سطر منفصلحروف صغیرة ثقیل  14بنط."  
 ل حروف  12بنط "تحتھ دولتھ " ثقیل حروف كبیرة  14بنط "اسم الطالب ثقی

 ".صغیرة 
     كبیرةثقیل حروف  14" بنطالماجستیر."  
  كلمة في أوin  في سطر منفصل" حروف صغیرة ثقیل 12"بنط.  
 ثقیل حروف كبیرة 12"بنط  التخصص."  
  راف أو ة إش نط  Supervised by"كلم غیرة  14ب روف ص ل ح ي " ثقی ف

 .سطر منفصل
  یوضع اسم المشرف الرئیسي على الیمین وتحتھ التخصص ثم إسم الجامعة

 12بنط "ھ التخصص ثم إسم الجامعة والمشرف المشارك على الیسار وتحت
في الغالف العربي والعكس في الغالف ، وذلك "ثقیل حروف صغیرة 

 .االنجلیزي
  عادى حروف صغیرة  8بنط "سنة التخرج." 
 ثقیل حروف صغیرة 8بنط " اسم الطالب والسنة." 
  كموني ( لغالفالون أن یكون(. 
 أن یحتوي الغالف على شعار جامعة الحسین بن طالل.  



9 
 

DECLARATION 
  :               اإلقــــــرار )2(

ً باللغة العربیة أو اإلنجلیزیة حسب لغة كتاب      ویكتب اإلقرار كما ھو موضح الحقا
  .الرسالة وكذلك قرار لجنة التحكیم والمناقشة

  إقـــرار الباحث

الرسالة غیر  محتوىن أقر بأن المادة العلمیة الواردة في ھذه الرسالة قد تم تحدید مصدرھا العلمي وأ  
وأن مضمون ھذه الرسالة یعكس آراء الباحث الخاصة  مقدم للحصول علي أي درجة علمیة أخرى،

  .اآلراء التي تتبناھا الجھـة المانحةوھى لیست بالضرورة 

  .....................................................................................................: اسم الطالب

  .....................................................................................................: عـــــــالتوقی

  ...................................................................................................... :خــــــالتاری

  

 

LARATIONDEC 
I certify that all the material in this thesis that is well referenced and its 
contents is not submitted, in any other place, to get another certificate. 

The contents of this thesis reflect my own personal views, and are not 
necessarily endorsed by the University. 

  (Student Name): ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   (Signature)          : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   (Date)                     : ……………………………………………………………………………………………………………………………………  
                          

  



10 
 

  
  

  قرار لجنة المناقشة

أن األطروحة المقدمة تتألم مع متطلبات الحصول على درجة الماجستیر من حیث لجنة المناقشة  تشھد
  المستوى األكادیمي والتخصص الدقیق في

  : ..............................................................تخصص     

  ............................................................: ..كلیـــــــة     

    /      /     :   تم مناقشة ھذه الرسالة وإجازتھا بتاریخ

  أعضـاء اللجنـة
  

  :األساتذة المشرفون على الرسالة

  .........................  :التوقیع  .........................................................د.أ  :االسم

      الجامعة -الكلیة  –) التخصص( أستاذ    :ةفالوظی

  .........................  :التوقیع  ...........................................................د.أ  :االسم

      الجامعة –الكلیة  –) التخصص( أستاذ  :ةفالوظی

  ...........................  :التوقیع  ...........................................................د.أ  :االسم

      الجامعة –الكلیة  –) التخصص( أستاذ  :ةفالوظی

  :الممتحنیناألساتذة 

  ..........................  :التوقیع  .............................................................د.أ  :االسم

      الجامعة -الكلیة  –) التخصص( اذأست    :ةفالوظی

  .........................  :التوقیع  .............................................................د.أ  :االسم

  الجامعة –الكلیة  –) التخصص( أستاذ  :ةفالوظی

  

    

  :     /     /أودعت ھذه الرسالة بالمكتبة بتاریخ

  



11 
 

 

Committee Decision  

  We certify that we have read the present work and that in our opinion it is fully 
adequate in scope and quality as thesis towards the partial fulfillment of the 
Master Degree requirements in 

Specialization …………….…………    

College of …………….…………   

Date of Discussion …………….………… 

Supervisor (s): 

Prof. ……………………………………. 

Professor of (Specialization),College, University 

Name: 

  :Position  

Signature:  

Prof. ……………………………………. 

Professor of (Specialization),College, University  

Name: 

:Position  

Signature: 

 

Prof. ……………………………………. 

Professor of (Specialization),College, University   

Name: 

:Position  

Signature:  

Examiners:  

Prof. ……………………………………. 

Professor of (Specialization),College, University  

  

Name: 

Position: 

Signature: 

Prof. ……………………………………. 

Professor of (Specialization),College, University 

 

 This Thesis has been deposited on the Library :     /    /    

Name:  

Position:  

Signature: 

  



12 
 

  :مكونات اختیاریة )3(
  م م السورة ورق ً بإس ا ً وتوثیق ً وتشكیال ة ة كتاب صفحة اآلیة القرآنیة على أن تكون مدقق

  .اآلیة
     صفحة اإلھداءDedication                                                                                   
  دیر كر والتق فحة الش ن البا Acknowledgementص ھ م دم ل ن ق اتذتھ وم ث ألس ح

 .المساعدة فى مراحل إعداد الرسالة وكتابتھا ومراجعتھا
 

  (ABSTRACT):  الملخص )4(
ى      ة باإلضافة إل الة،    Abstractیكتب مستخلص باللغة العربی ة لكل رس ة اإلنجلیزی باللغ

  :  يتضم اآلتعلي األقل رئیسیة بصرف النظر عن لغة كتابة الرسالة، ویتضمن أربع فقرات 
  

 مشكلة الدراسة وسبب إختیارھا وأھمیة تناولھا.  
  ق ى تحقی ا ف دت علیھ ي اعتم ة الت ا واألدوات البحثی ا ومنھجیتھ ة ومجالھ وع الدراس ن

 .أھدافھا
 أھم ما خلص إلیھ البحث من نتائج. 
  ً  .داللة النتائج و إمكانیة تطبیقھا عملیا

 
دیر  Abstractیوضع       ا  Acknowledgementبعد الشكر والتق ار بینم ة الیس من جھ

  .یوضع الملخص في الیمین بعد صفحة الغالف باللغة العربیة مباشرة
  

 The Abstract should, but are not limited, to contains the following 
points: 

 The important of the problem that the thesis should 
consider 

 Type of our study, it applications, and the research tools 
that the thesis should consider. 

 The summary of the results that the thesis has. 
 The conclusions and their applications in our life.  

 
PREPARATION OF ABSTRACTS  

       An abstract appears at the beginning of a thesis. It is preferably short, 
no more than 300 words, and acts as a summary of all the essential 
information contained in the thesis. It should enable the reader to gain a 
general view of the contents, and briefly sum up the principal arguments 
and conclusions (it should not be confused with the introduction, which 
leads readers into the topic). 
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  TABLE OF CONTENTS):(قائمة المحتویات   )5(
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  ):   LIST OF TABLES(قائمة الجداول   )6(

عرض من خاللھا یالتي و الرسالة في الجداول كافة على تحتوي أن یجبقائمة الجداول       
دراستھ لموضوع الرسالة والتي احیانا یقوم بتمثیلھا بالرسوم  فى ل علیھاالنتائج التي حصالباحث 
االستخدام، حقیق أھداف دراستھ، ومرفق نموذج للقائمة اإلنجلیزیة لإلسترشاد بھ عند لت البیانیة

ویتم ترقیمھا لكل فصل علي حدة بحیث تأخذ رقم الفصل ثم رقم الجدول داخل الفصل   ویوضع 
   .ه وبجانبھ عنوان الجدول بینما یوضع المصدر أسفل الجدولرقم الجدول في أعال

    The List of Tables should contain all tables in the thesis, while the 
charts and diagrams should appear in the List of Figures. Each table and 
figure must be numbered, as in the following examples:     

  
Table No. Title Page 

1.1 ...................................... .. 
1.2 ...................................... .. 
1.3 ....................................... .. 
2.1 ....................................... .. 

  
  ): LIST OF FIGURES( قائمة األشكال   )7(

وھى قائمة األشكال التوضیحیة التي أوردھا الباحث فى سیاق اإلستخدام للعدید من        
األشكال اإلیضاحیة التي تساھم فى التدلیل والتعبیر أثناء عرض أفكاره على مدار فصول دراستھ 

ً وتحقیق أھدافھا على أن یكون إستخدام عرض ھذه األشكال مرتب  ً مع تسلسل أفكار ترتیبا منطقیا
 .الدراسة وتحقیق أھدافھا،  ومرفق نموذج للقائمة باللغة اإلنجلیزیة لإلسترشاد بھ عند اإلستخدام

   .ویوضع رقم وعنوان الشكل تحت الشكل وتحتھا المصدر. ویتم ترقیمھا بنفس طریقة الجداول
  

Figure No. Caption Page 
1.1 ........................................... .. 
1.2 .......................................... .. 
1.3 ............................................ .. 
2.1 ........................................... .. 

                                                           
        ):LIST OF ABBREVIATIONS(  قائمة المختصرات )8(

وھى قائمة مختصرات المفاھیم والمصطلحات الرئیسیة التي یعتمد علیھا الباحث فى         
اإلستخدام وتمثل اللغة العلمیة المستخدمة فى التعبیر عن عرض أفكار وموضوع الدراسة داخل 

 ً ً ومرتبا ً إطار التخصص الذى ینتمي إلیھ ویجب أن یأتى عرض ھذه المختصرات منطقیا ترتیبا
ً أبجدی   .، مرفق نموذج باللغة اإلنجلیزیة لإلسترشاد بھ عند اإلستخداما
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    You should also ensure that the abbreviations you use in your thesis 
appear in a list at the front of your thesis, as well as being referenced in 
the text:  

Symbols Nomenclatures Units 
h Specific Enthalpy kJ/kg 
ICV Inland Container Deports  
KCTA   Korea Container Terminal Authority  
m Mass kg 
NCB Negev Continental Bridge  
NVOCC Non Vessel Operating Common Carriers  
TCR Trans-China Railway  
TSR Trans-Siberian Railway  

       
   :ةالرسال فصول )9(

ً ما یكون الفصل األول من الرسالة مقدمة تظھر . تكون الرسالة من فصول متتابعةت      وغالبا
مشكلة الدراسة وھدف البحث وأھمیتھ من الناحیة األكادیمیة والناحیة العملیة وفروض 

 ).إن وجدت(وافتراضات الدراسة 
    
  )Introduction -Chapter 1(  المقدمة -  الفصل األول )9-1(

ن        ة خاصة م ى عنای ة ال ة المقدم اج كتاب ھ، وتحت ف بعمل ھ الباحث للتعری ا یكتب المقدمة ھي م
ورة  ن ص ن م ھ یحّس ا فإن ث كتابتھ ن الباح ھ إذا أحس ارئ، وأن ا الق ا یطالعھ ا أول م ث، ألنھ الباح

ً یسئ إلى صورة رسالتھ   .رسالتھ فى ذھن القارئ، وإذا أساء فإنھ أیضا
ُكت ھ وتطوره ولھذا ینبغي أال ت ن بدایات دث ع ذ أن یتح ب إال بعد االنتھاء من البحث، فیستطیع حینئ

ة وشاملة تعطى . ونھایاتھ دیم صورة متكامل كما ینبغي أن یمنحھا الوقت الكافي لكي یتمكن من تق
ً لدى المحكمین ً حسنا   .انطباعا

ف با ل التعری ى جع ي تساعد عل ة العناصر الت ً، وینبغي أن تحتوى المقدمة على كاف امال لرسالة ك
ة  راء الدراس ن إج ھ م ھ وأھداف كلة بحث وع ومش ة الموض دى أھمی د م دأ بتحدی ب أن تب ذلك یج ول
م  ى أھ یر إل ا یش ا، كم ب علیھ ة التغل ھ وكیفی ي واجھت عوبات الت تخدمھ والص ذي اس نھج ال والم

ھ وبصفة خاصة اإلضافا ا توصل إلی م م ى أھ ا و یشیر إل ت المصادر والمراجع التي اعتمد علیھ
  .العلمیة

  
 ):أدبیات البحث(اإلطار النظري والدراسات السابقة (  الفصل الثاني) 9-2(

ائج        تعراض نت ث باس ھ الباح وم فی د ویق ل واح ن فص ر م ي أكث زء ف ذا الج ع ھ ن أن یق یمك
اط  الدراسات السابقة المرتبطة بمشكلة البحث وما أسھمت بھ والتعلیق علیھا بإیضاح، أین توجد نق

تفادة الضعف  ة االس ار كیفی أة البحث الحالي وإظھ ى نش ي أدت إل دة والت اط الجدی د النق ن تحدی وم
  .منھا
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 ):الخطوات المتبعة  إلجراء البحث(  الفصل الثالث )9-3(
دأ بتوضیح تصمیم وخطوات إجراء البحث        ة ویب في ھذا الفصل یتعرض للدراسة التجریبی

ادة ى إع ارئ عل ین الق ث یع یل بحی ن بالتفص ق م ي یتحق روط لك س الش ت نف ث تح راء البح  إج
ائج،  ة النت لوب المعاین ار وأس ل االختب ات مح ة والعالق رات الدراس ف بمتغی ا التعری ر فیھ ویظھ

ذه  ي ھ ي واجھت الباحث ف وحجم العینة وأسالیب تجمیع البیانات وأسالیب تحلیلھا والمشكالت الت
  .المراحل

  
 ):النتائجمناقشة وتحلیل (  الفصل الرابع )9-4(

روض        ار الف ات واختب ل البیان ائج لتحلی رض النت دت(ع ائج ) إن وج یر النت ة وتفس ومناقش
  .واستنتاجات الدراسة

  
 ):التوصیات(  الفصل الخامس) 9-5(

ة       ي نھای دیم توصیات ف ھ صفحة الغالف والمستخلص وتق ب فی الة تكت ة الرس ي نھای فصل ف
ان ال ة إذا ك ة العربی ث البحث باللغ ان البح ة إذا ك ة اإلنجلیزی ة ، وباللغ ة العربی ا باللغ ث مكتوبً بح

  .مكتوبًا باللغة اإلنجلیزیة ویلي ذلك قائمة المراجع ومالحق الدراسة
  
  الجوانب الشكلیة لكتابة الرسالة )10(

 نوع ومقاس الورق )10-1(
ة         تم كتاب اس ی یض مق ى ورق أب الة عل م،  80-70وزن  A4الرس اةج ع مراع ون  م أن تك

ا یُراعى الك داول واألشكال والمراجع، كم ك الج ي ذل ا ف ة بم ن الورق ط م د فق تابة على وجھ واح
وى  ورق مق ن الرسالة ب ة م خ النھائی ى كعب  Hard Coverتجلید النس ب عل دد، یكت اللون المح ب

  .، ثم اسم الباحث، ثم سنة اإلصدارM.Scغالف الرسالة كلمة ماجستیر 
ا ضمن  قبل كل فصل توضع صفحة فاصلة توضح تم دخولھ ھ وی رقم الفصل وعنوان

  :الترقیم وال یظھر علیھا ترقیم، وتكون محتویاتھا كاآلتي
1( CHAPTER ONE (20 Pt Capital Bold) 
2( INTRODUCTION (16 Pt Capital Bold) 

  
 نمط الكتابة )10-2(

وع الخط 12ط المستخدم لخیُفضل أن یكون حجم ا      ي البوصة، ویكون ن   المستخدم حرف ف
Times New Roman  ة ة العربی ة باللغ ة الكتاب ي حال ا ف ة، أم ة اإلنجلیزی ة باللغ ت الكتاب إذا كان

ھ، بمسافة  Simplified Arabicط خفیُفضل استخدام  ا یعادل ى  1.5أو م ین األسطر، ویُراع ب
اوین الرئیسیة ) Double Space(ترك مسافة مزدوجة  ب العن ُكت رات وأن ت ط غامق بخبین الفق

)Bold (م ال ن وبحج د ع اس 16 یزی نط مق ب بب ُكت ة فت اوین الفرعی ا العن ب  14، أم امق، وتكت غ
د األشكال . وبنط غامق) Capital Letters(عناوین األبواب بحروف كبیرة  یترك سطر قبل وبع

  . والجداول
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 Figures and Tables      الجداول واألشكال )10-3(
ام متسلسلة ویختص أخجب أن تجمیع الجداول واألشكال الواردة في الرسالة وی تكتب        ذ أرق

د دول ب ي الج دول أعل وان الج م وعن ھ وأشكالھ ویوضع رق  ءً كل فصل من فصول الرسالة بجداول
ائل ین للرس ة یم ة الكتاب ن جھ ة م ي  المكتوب اًرا ف ة ویس ة العربی ةباللغ ائل المكتوب ة  الرس باللغ

  .اإلنجلیزیة
  

ي أما األشكال فان رقم الشكل وعنوانھ یوضع أسفل ا لشكل، ویجب أن تكون واضحة وبسیطة وف
ان  ي مك ول إل ل الوص الة قب لب الرس ي ص دول ف كل والج ى الش ارة إل ب اإلش االت یج ع الح جمی

  . الشكل أو الجدول
  

  .…………… Table (3.1)    2005إحصائیة عام ) 1-3(جدول 
             
              

  
  
 

     

 Figure (5.1)    ) .............1-5(شكل 
…………….  

 
 

  وب الكتابة العلمیةأسل )10-4(
ل         ى عق ب إل دث أو الكات ار المتح ل أفك ا لنق ر بھ ي یُّعب اظ الت ة األلف ي مجموع ة ھ إن اللغ

ولكي تكون عملیة النقل ھذه سھلة وسریعة ینبغي أن تمر األفكار بعقل الكاتب . المستمع أو القارئ
ائق وعرضھا األسلوب األمثل الذي یفي بالغرض؛ فاألسلوب ھو وسیلة ال الختیار ن الحق ر ع تعبی

  .باستخدام ألفاظ واضحة الداللة وغایة في الدقة والوضوح
ا  ھ، وإنم راز انفعال ب إب ارئ، وتجن ى الق أثیر عل ى الت ب استخدام األسلوب ف ب  تجن وینبغي للطال
ي  ة المبن ث بلغ ب البح ادة یكت وعیة، وع ة وموض ائق بأمان راز الحق ى إب ھ إل ل اھتمام ھ ك یوّج

  غة الغائب مع عدم استخدام الضمائر الشخصیة،للمجھول أو ل
Example- Do not write: "We measured the hardness", but write: "The 
hardness was measured'. 
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ات  تعمال المترادف ب اس ة، وتجن ددة الدالل ر مح ات غی تخدام الكلم ب اس ة تجن ب الدق وتتطل
ازات ب. والمج ا یج ار األ كم ة واختی ن اللغ تمكن م و ال ك ھ ار، وذل یح األفك بة لتوض اظ المناس لف

  .األسلوب العلمي للكتابة
  

  أسلوب كتابة وصیاغة اللغة العلمیة )10-5(
یاغة          د ص ب عن ى الطال ب عل ادالیج ة ةم الة العلمی ة  للرس ة العلمی تخدام اللغ زم باس أن یلت

ات" ات والنظری ات واالقتباس طلحات والتعریف اھیم والمص ھ ال" المف ون لدی ى وأن تك درة عل ق
ن الفصول  ي أي فصل م ا ف توظیف استخدام ما سبق عند عرض أفكاره العلمیة التي یتعامل معھ

علیھ أن یبدأ بتناول فكرتھ التي یعرضھا بعرض و. بما یحقق ھدف المعالجة العلمیة بشكل إیجابي
ددھا ت بص ي قیل ا ،اآلراء الت ا بینھم اق واالختالف فیم ھ االتف م یعرض و ،وأن یظھر أوج ة ث جھ

 ً ا ً إجرائی ا ا أو تعریف ً إلى رؤیة یتبناھ ً مع أي منھما منتھیا ً أو مختلفا نظره الشخصیة في النھایة متفقا
اس، أو "ودون إغفال ثبت مراجعھ في نھایة كل فقرة علمیة،  ،یتبناه ف أو االقتب ى سبیل التعری عل

  ".النظریة العلمیة
ة أما عن طریقة الصیاغة للفقرة العلمیة وكتابة      ى درای المادة العلمیة فعلى الباحث أن یكون عل

 :بكیفیة استخدام عالمات الترقیم والفواصل عند الكتابة وھى
ً ) ؟(وعالمة االستفھام (!) وعالمة التعجب ) ؛(الفاصلة المنقوطة (.) والنقطة ) ،(الفاصلة  وأیضا

ة یجب  ي الجملة االعتراضیة أثناء الكتابة مع مراعاة أن الفقرة العلمی د ف ة وال تزی أال تكون طویل
رة  إلىالغالب عن خمسة  ذلك للفق دة ك ثمانیة أسطر وأن تكون عالقتھا مرتبطة بالتي تسبقھا وممھ

  :التي تلیھا داخل السیاق العام لمعالجة الفكرة محل العرض على النحو التالي
  

  اطع ین المق ل ب رة للوص ار الفك ل إط تخدم داخ لة تس ا الجالفاص ون منھ ي تتك ة الت مل
 .المكتملة

  ً تمال النقطة تستخدم في نھایة الجملة مكتملة المعنى ألنھا تعنى أن المعنى قد وصل مك
إلى المتلقي وتجدر اإلشارة إلى أن الفقرة العلمیة تحتوى بداخلھا على أكثر من فاصلة 

 . وأكثر من نقطة حتى یكتمل معناھا
 ى السابق والفاصلة المنقوطة یستخدمھا الباحث عندما یكون الكال ً عل ا م الالحق مترتب

ل  ات مث تخدام كلم د اس ادة بع ً (وع تنادا ك اس ار أن  وذل ك باعتب ى أن، أو وذل إل
.(.................................... 

  ذي یسیر یاقھا ال ن الفكرة وس ر ع أما الجملة االعتراضیة التي قد تعترض سیر التعبی
ھ یجب عل ھ فإن ً ل ا ل عائق ن معالجة في عرضھ الباحث وتمث ى الباحث أن یفصلھا ع

من أولھا وفى أخرھا ) -( شرطةالسیاق العام عن الفكرة التي یعرضھا الباحث بوضع 
الفكرة  -الجملة االعتراضیة  -ھكذا  ثم تأتي تكملة الصیاغة مرتبطة بالمعني الخاص ب

 .محل المعالجة قبل كتابة الجملة االعتراضیة
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 قائمة المراجع )11(
 

  TEXT REFERENCES-IN                            المراجع ثبت )أ(       
ى عرض        ا ف د علیھ ي یستخدمھا ویعتم یجب على الطالب تثبت وتوثیق المادة العلمیة الت

ول  ى فص ة ف ادة العلمی رض الم ابع ع الل تت ن خ تھ م داف دراس ق أھ اه تحقی ى إتج اره ف أفك
تخدمة و رة المس ة الفق ى نھای رة وف ة مباش ھ الدراس ً داخل عا ین واض ین قوس ة ( ب م العائل إس

  ).للمؤلف، ثم سنة النشر
  )2006غلوش، (

)Ghalwash, 2006(  
یذكر اسم العائلة للمؤلف األول ثم كلمة زاد عدد المؤلفون عن اثنین مع مالحظة أنھ إذا 

   .وآخرون سواء بالعربیة أو اإلنجلیزیة
  

 )2006غلوش وآخرون، ( أو  )2006غلوش وأبوشنب، (
(Ghalwash and Abu-Shanab, 2006) or 

(Ghalwash, et al, 2006) 
 

         
    "الببلوجرافیا"توثیق المراجع والمصادر العلمیة فى نھایة الدراسة ) ب(        
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