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 مقدمة 
يهدف دليل كتابة دليل كتابة األطروحة الجامعية في برنامج دكتوراه الفلسففة ففي المنفاوج وأسفاليب التفدريج ففي جامعفة 

ويسفففتند وفففلا الفففدليل إلفففى كتابفففة الرسفففائل . طلبفففة علفففى إعفففداد أطروحفففاتهم الجامعيفففةالالحسفففين بفففن طفففالل إلفففى مسفففاعدة 

 .الجامعة األردنيةو  الصادرة عن عمادة البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة اليرموكواألطروحات الجامعية 

الجامعيفففة مدعمفففة باألمثلفففةت ومن االلتفففزاس بففف    فففمن انسفففجاس " األطروحفففة " ويوضفففل الفففدليل الحفففالي جميفففع عناصفففر  

الفدليل طلبفة الفدكتوراة ففي المنفاوج  األطروحة مفع المعفايير العالميفة للنشفر بعفد إجامتهفا مفن لجنفة المناقشفةت كمفا  سفاعد

وطرق التدريج على االلتزاس بقواعد الكتابة العلميةت وااللتزاس بالمنهجية العلمية في إجراء الدراسة وفق أخالقيات البحث 

 :ولغا ات التسهيل على الطلبةت تم تنظيم محتويات ولا الدليل في األجزاء التاليةت ووي. العلمي

 األطار العاس. 

 محتويات األطروحة. 

 اإلطار العام .1
 علفففى أن يتالففففى  (باسفففتثناء المالحفففق) ثفففالا مائفففة( 311) األطروحفففة األعلفففى لعفففدد صففففحات   كفففون الحفففد

باسففتخداس تقنيففة عاليففة  وتطبففع تاالختصففار والتركيففز علففى النو يففة يب اإلسففهاب والحشففو والتكففرار ويراعففالطالفف

 .أبيض A4الجودة على ورق 

  بلغففففة سففففليمة سففففواء أكانففففت بالعربيففففة أس باإلنجليزيففففةت وفففففي أقسففففاس اللغففففات تكتففففب حسففففب  األطروحففففة تكتففففب

وتسلم إلى لجنة المناقشة خالية من األخطاء النحوية واإلمالئية والمطبعيفةت وكفللت تسفلم النسفخة . التخصص

 .إلى كلية الدراسات العليا خالية من األخطاء أو الشطب األطروحة النهائية من 

 ففي وفله الحفاالت تكتفب األرقفاس أو ت و الجملة بكلمة وال  جفوم أن تبفدأ بفرقم أو اختصفار أو رمفز  جب أن تبدأ

 .االختصارات أو الرموم كتابة

  الرخصففة "وردت  إذافمفثاًل تكتفب االختصفارات عنفد ورودوفا ألول مفّرة كاملفة ويوضفع االختصفار بفين قوسفينت

يكتفب اختصفاروا ف  International Computer Driving License (ICDL) "الدوليفة لييفادة الحاسفوب

ثم  ستخدس االختصار فقط في المرات الالحقة دون وضع  بين قوسينت على أن يوضفع  ت(ICDL: )كالتالي 

   .قائمة بالمختصرات الواردة فيها األطروحة في مقدمة 

  وال  جففوم أن تبففدأ فففي وسففط الصفففحة أو  خروففا تفففي صفففحات جديففدة  األطروحووةفصووول تبففدأ عنففاوين. 
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 .ويمكن أن تكتب العناوين على صفحة منفصلة

  للعنفاوين الرئيسفة عنفد الكتابفة باللغفة العربيفةت كمفا  جفوم تصفغير حجفم  16للمتن و 14 ستخدس الحرف

للعنففاوين  14للمففتن و 12 وعنففد الكتابففة باللغففة اإلنجليزيففة  كففون حجففم الحففرف. الحففرف داخففل الجففدول

 .أو أقل لكتابة المعادالت إذا كانت طويلة 12ويكون حجم الحرف  ؛الرئيسة

 كفون شفكل الحفرف  (Font) باللغفة اإلنجليزيفة Times New Romansوبففالعربية  ستخففدس ت simplified 

Arabic. 

 أمفا عنفد الكتابفة بالعربيفة فتكفون  تمسفافتينبمقفدار  تكفون المسفافة بفين السفطور عنفد الكتابفة باللغفة اإلنجليزيفة 

 .مسافة ونصف

 أمفا المسففافة  تكفون المسفافة عنففد كتابفة العنففاوين الرئيسفة وعنففاوين الجفداول والرسفومات والمراجففع مسفافة واحففدة

 .بين المرجع واللي يلي  فتكون مسافتين

  سم2.5أما بيية الهوامش فتكون  تسم3.5تكون مسافة الهامش من جهة التجليد  . 

 العنفوان ففي لرسفم ففي أسففل ت ويجفب أن  كفون عنوان الجفدول ففي األعلفىت ويكتفب عنفوان الشفكل أو ا  كتب 

 .الحالتين معبرًا عن محتواه 

  ويجففب أن تظهففر الجففداول واألشففكال  تاألطروحففة تففرقم الجففداول والرسففومات بشففكل متسلسففل لكففل منهففا داخففل

 .األطروحة مباشرًة بعد ذكروا في النتائج والمناقشةت وال  جوم وضعها في نها ة  والرسومات

  وعناوين الفصول بخط غامق األطروحة  كتب عنوان. 

 مثل ) تستخدس األرقاس الرومانية لترقيم الصفحات التمهيد ة عند الكتابة باللغة اإلنجليزية : ترقيم الصفحاتi, 

ii, iii ..... )ففي  األبتدائيفةلتفرقيم الصففحات ( ....تدت جت بمثفل أت ) األبجد فةوتسفتخدس الحفروف العربيفة  ت

ففي وسفط ة المقدمفةت ويوضفع الفرقم أو الرمفز ويبدأ الترقيم باسفتخداس األرقفاس مفن صففح  تحالة الكتابة بالعربية

شفففكال األجفففداول أو وففففي حالفففة ال.  وال  ظهفففر الفففرقم علفففى صففففحة العنفففوان وصففففحة التوقيفففع تأعلفففى الصففففحة

وعنفففد تصففففغير   تيوضفففع الفففرقم ففففي أعلفففى الجفففدول أو الشفففكل( Landscape)المطبوعفففة بشفففكل مسفففتعر  

 .ن  كون الجدول على صفحة واحدةويجب أ الصفحة ال  جوم أن  شمل التصغير حجم رقم الصفحة

 ويقفع الخفط أسففل المفتن بمقفدار مسفافتين تسفم3.5تفصل وله المالحظات عن المتن بخفط طولف  : الحواشي 

 .مسافتين من الخط وتبدأ كتابة المالحظة على بعدفي  مين الصفحةت 
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  جمعيففففة علففففم الففففنفج األمريكيففففة يتبففففع نظففففاس التوثيففففق فففففي األطروحففففة نظففففاس (APA)(American 

Psychological Association) . 

 األطروحة محتويات  .2
 :و تتكون من الصفحات التالية األبتدائيةالصفحات  2.1

 
 .(الغالف) العنوان صفحة 2.1.1

 .1في حالة الكتابة باللغة االنجليزية أنظر نموذج رقم  .1

 . 2في حالة الكتابة باللغة العربية أنظر نموذج رقم  .2
 

 

 

 

 :على كل من (الغالف) صفحة العنوانو تجتوي 

 . القسمأسم الجامعة و الكلية و  -أ 

 .كما أقرت من كلية الدراسات العليا األطروحة عنوان  -ب 

Title of Dissertation as Approved by Faculty of Graduate Studies 

 (.في الجامعة كما وو مسجل رسمياً )الثالثي أو الرباعي اسم الطالب  -ج 

The name of student (as registered in the University) 

 .(والمشرف المشارك إن وجد)الثالثي أو الرباعي اسم المشرف       -د 

The name of Supervisor and (Co-Supervisor if applicable) 

 :ثم العبارة اآلتية -ه 

 دكتوراه الفلسفة في المناوج وأساليب التدريجقدمت وله األطروحة استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة 

 This Dissertation was Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Doctor of 

Philosophy Degree in Curriculum and Teaching Methods              

      Month and Year                          الشهر والسنة        ( األطروحةإجامة تاريخ ) -و 

    .تحتوي صفحة الغالف على شعار جامعة الحسين بن طالل جب أن  كون لون الغالف كموني و  جب أن  -م 
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 العربية على صفحة عنوان األطروحة باللغة مثال  :2نموذج رقم  
 

 جامعة الحسين بن طالل
 كلية العلوم التربوية

 قسم المناهج والتدريس
  

 
 واقع استخدام تكنولوجيا المعلومات واالّتصاالت في تدريس

 الّلغة اإلنجليزّية في مدارس محافظة العقبة من وجهة نظر الُمعّلمين

 
 

 إعداد
 صّدام دمحم عبد الّسالم بني فّواز

 
 المشرف

 قسايمةالمثنى مصطفى األستاذ الدكتور 
 

دكتوراه الفلسفة في المناهج وأساليب طروحة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة األقدمت هذه 
 التدريس 

 
 

 2211آب، 
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 .إقرار الطالب  2.1.2

 .3في حالة الكتابة باللغة االنجليزية أنظر نموذج رقم  .1

 . 4في حالة الكتابة باللغة العربية أنظر نموذج رقم  .2

 
 :على الطالبإقرار   حتوي و 

أقرار اطالب بأن المادة العلمية الواردة في وله الرسالة قد تم تحديد مصدروا العلميت وأن محتوى الرسالة غير  -أ 
الخاصة ووي ليست مقدس للحصول على أي درجة علمية أخرىت وأن م مون وله الرسالة  عكج  راء الطالبة 

 .بال رورة اآلراء التي تتبناوا الجهة المانحة
 .اسم الطالب -ب 
 . توقيع الطالب -ج 
 .تاريخ أجامة الرسالة -د 

 

 

 األنجليزية باللغةمثال على إقرار الطالب  :3نموذج رقم  
I acknowledge that the source of the scientific material contained in this dissertation has 

been identified, that the content of the thesis is not submitted for obtaining any other 

academic degree, and that the content of this thesis reflects the student’s own views and is 

not necessarily the views of the university. 

Name: Sadam Mohamamd Abd-Alasalam Bani Fawaz 

Signature:  

Date: 22/8/2020 

 

 مثال على إقرار الطالب باللغة العربية:  4نموذج رقم  
أقر بأن المادة العلمية الواردة في وله الرسالة قد تم تحديد مصدروا العلميت وأن محتوى الرسالة غير مقدس للحصول 
على أي درجة علمية أخرىت وأن م مون وله الرسالة  عكج  راء الطالب الخاصة ووي ليست بال رورة اآلراء التي 

 . تتبناوا الجهة المانحة
 د الّسالس بني فّوامصّداس دمحم عب: اسم الطالب
  : التوقيع
 2119\11\12: التاريخ

 
 

 .لجنة المناقشة قرارصفحة  2.1.3 

 .5أنظر نموذج رقم في حالة الكتابة باللغة االنجليزية   .1

 . 6أنظر نموذج رقم  العربيةفي حالة الكتابة باللغة  .2
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 باللغة األنجليزية  لجنة المناقشة قرار صفحةمثال على  :5نموذج رقم  
COMMITTEE DECISION 
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(ICT) In Teaching  English Language in Aqaba Directorate Schools From Teachers’ 
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 باللغة العربية لجنة المناقشةقرار صفحة مثال على : 6نموذج رقم  
 قرار لجنة المناقشة

 

 واقع استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت في تدريس)نوقشت هذه األطروحة 
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ABSTRACT 
 

 This study aimed to examine the status of using Information and Communication 

Technology (ICT) in teaching English language in Aqaba directorate schools from teachers’ 

point of view, in 2
nd

 semester in acadmic year  2020. 

 The sample of the study consisteed of (85) English Language teachers. Aquestionnair 

instrument was used to collect data from the partcipants. Validity and reliability of the  

instrument was verfied. The findings of the study showed that the degree of using ICT 

among English teachers was high. In addition, the results showed that the partcipants agreed 

that the were some obstacles that omstruct their use of ICT in their educational pratcice. 

Furthemore, the results showed thate were no significant differences at (α≤0.05) in using ICT  

in teaching English language in schools of Governorate of Aqaba based on their  gender, age, 

acadmic qualification, and experience. The student recommends to: Organizing training 

courses for English teachers and students on utilizing Information and 

CommunicationTechnology (ICT) in teaching English as a foreign language. Motivating and 

encouraging English teachers to use Information and CommunicationTechnology (ICT) in 

teaching English, by offering rewards to them. 

 

Key Words: Information and Communication  technology, Governorate of Aqaba, Teaching 

English, English teachers. 
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 العرايةالملخص االلغة مثال على : 61نموذج رقم  

 
واقع اسرخدام ركنولوجيا المعلومات واالرّصاالت في ردريس اللّغة اإلنجلي يّة في 

 مدارس محافظة العقاة من وجهة نظر الُمعلّمين 
 
 

 إعداد
 صّدام اني فّوا 

 
 

 المشرف
 المثنى القسايمة  األسراذ الدكرور
 

 ملخــــــــص
 
 

في تدريج ( ICT)المعلومات واالّتصاالت ودفت الّدراسة إلى معرفة واقع استخداس تكنولوجيا 

ولَتحقيق . الّلغة اإلنجليزّية في مدارس محافظة العيبة الحكومّية والخاّصة من وجهة نظر الُمعّلمين

مجال : وي, وقد تكّونت من ثالثة مجاالت, تّم استخداس االستبانة التي تم تطويروا كأداة للّدراسة, ذلت

وبعد التأكد من . فقرة( 54)ومجال المعلومات الد موغرافّيةت بمجموع , ومجال المعيقات, االستخداس

معّلًما في مدارس محافظة العيبة ( 85)تم توميعها على عّينة الّدراسة التي شملت , صدقها وثباتها

 .س2119/2121للعاس الّدراسّي 

تدريج الّلغة أظهرت نتائج الّدراسة أّن واقع استخداس تكنولوجيا المعلومات واالّتصاالت في 

كما أظهرت الّنتائج أّن درجة الموافقة على وجود . اإلنجليزّية من قَبل الُمعّلمين جاءت مرتفعة

المعيقات التي تمنع استخداس تكنولوجيا المعلومات واالّتصاالت في تدريج الّلغة اإلنجليزّية من قَبل 

راسة عدس وجود فروق ذات داللة باإلضافة إلى ذلتت أظهرت نتائج الدّ . الُمعّلمين جاءت مرتفعة

ُتعزى للّنوع االجتماعّيت والعمرت والمؤول العلمّيت وسنوات ( α=0.05)إحصائّية عند مستوى الّداللة 

وفي ضوء . الخبرةت في درجة استخداس تكنولوجيا المعلومات واالّتصاالت في تدريج الّلغة اإلنجليزّية
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ب بتشجيع الُمعّلمين على استخداس تكنولوجيا المعلومات الّنتائج الّسابقة للّدراسةت ُيوصي الّطال

واالّتصاالت في تقييم الطُّفاّلب وتوجيههمت كما يوصي أ ً ا بتشجيع الُمعّلمين على استخداس تكنولوجيا 

 . المعلومات واالّتصاالت في تنفيل الواجبات البيتّيةت وتنفيل المهاّس بشكٍل مستمرٍّ 

 

استخداست تكنولوجيا المعلومات واالّتصاالتت تدريج الّلغة واقع : الكلمات المفتاحّية

 .اإلنجليزّيةت مدارس محافظة العيبة

 

 

 المتن   2.2

ت ومنهجيتهففا يبففدأ المففتن بالمقدمففة وينتهففي باالسففتنتاجات أو التوصففياتت وتختلففف عنففاوين المففتن بففاختالف موضففوع األطروحففة

 :والمالحق و عادة ما تكون أسماء الفصول كما يلي ثم المصادر والمراجعت الفصولويتم ترتيبها حسب 

 المقدمة: الفصل األول 

 مسفّوغاتكمفا تت فمن  .إلى التعريف بالدراسفة بمفا يتفيل للقفارم فهفم النتفائج والمناقشفة دون الرجفوع لمصفادر أخفرى  و تهدف

ويراعى أن تكون المقدمفة مختصفرة مفا  تإجراء الدراسة وأوميتها وتختتم بأوداف الدراسة والتي تدرج على شكل نقاط متسلسلة

 .ال تزيد عن ب ع صفحاتو أمكن 

 الدراسات السابقةاألطار النظري و : الفصل الثاني 

هففدف إلففى إبففرام مففا نشففر حففول موضففوع كمففا ي تو يهففدف وففلا الفصففل الففى تعريففف القففارم باألطففار النظففري المتعلففق بالدراسففة

وتكتفب مراجعفة األدبيفات علفى صفورة مفن األفكفار . ئج التي تفم التوصفل إليهفااألطروحة في األدبيات المحلية والعالمية والنتا

لمففا نشففره البففاحثون  منفصففلالعلميففة المتسلسففلة بحيففث تعكففج فهففم الباحففث لتلففت الدراسففاتت ال أن تكففون علففى صففورة عففر  

وتبفدأ الكتابفة عففادة بعموميفةت ثفم تنفدرج نحفو خصوصفية المشففكلةت ويكفون ذلفت علفى ويةفة عنفاوين رئيسففة . الواحفد تلفو اآلخفر

تنففدرج تحتهففا عنففاوين فر يففةت ويففتم التركيففز علففى األبحففاا المنشففورة فففي المجففالت المحكمففة بففالرجوع إلففى المقففاالت األصففيلة 

قاالت لم  طلع الكاتب عليهات والتقليل ما أمكن من االستشهاد بالدراسات واألبحفاا غيفر المحكمفة المنشورةت وعدس ت مين م

مفن الدراسفات واألبحفاا غيفر المحكمفة ( اإلنترنفت)أو التقاريرت وورش العملت والمعلومات الموجودة علفى الشفبكة العنكبوتيفة 

االقتبففاس منهففات ويراعففى ترتيففب الدراسففات السففابقة مففن  فففيتالوالمجففالتت فهففي ليسففت مقبولففة كمراجففع علميففةت وبالتففالي  جففب 
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 .األقدس فاألحدا

 المنهجية وطرائق البحث: الفصل الثالث 

المسففتخدمة فففي الدراسففة بحيففث تكففون مرجعففًا ألي باحففث فففي لألسففتبانات أواالختبففارات  غطففي وففلا الجففزء التفاصففيل الدقيقففة 

اسفم ويجب اإلشارة بوضوح إلى يلكر .   والحصول على نتائج مشابهةالموضوع  ستطيع الرجوع إليها واستخدامها في دراست

 . كما يتم في  ذكر أجراءات البحث و االساليب األحصائية المستخدمة .في باب المالحق لهاويوضع نموذج  مصممها

 النتائج: الفصل الرابع 

الرسفوس التوضفيحية إذا لفزس األمفر دون  عر  الطالب النتفائج التفي توصفل إليهفا بوضفوح مفع اسفتخداس األشفكال والصفور أو 

 .ويراعي التركيز على األشكال التوضيحية والتقليل ما أمكن من السرد. أن يناقشها

 مناقشة الّنتائج االستنتاجات والتوصيات: الفصل الخامس 

خصوصففية مففا  اموضففحّ فففي ضففوء نتففائج األبحففاا المنشففورة حففول الموضففوع ويقففدس تفسففيرًا لهففا ينففاقش الطالففب نتففائج الدراسففة  

 .نقاط متصلة في من نتائجلي  ل إّص تو بناء على ما يورد الطالب استنتاجات  وتوصيات  توصل إلي  كما 

 

 الجداول 2.3

  المتوسفطات الحسفابيةت واالنحراففات المعياريفة أو ) تتصف بالوضوح وسفهولة القفراءةت وتت فمن البيانفات الوصففية

ت ونتفففائج تحليفففل التبفففاين  tنتفففائج االختبفففار: التحلفففيالت اإلحصفففائيةت مثفففلت ونتفففائج (التكفففرارات والنسفففب المةويفففة

(ANOVA)يوضحان ذلت 2ت ورقم 1رقم : والجدوالن. ت وتحليل االرتباط واالنحدار وغيروا. 

  تأكففد أن مففا فففي الجففدول مفهففوس دون الحاجففة إلففى قففراءة مففا فففي المففتن لفهمفف ؛ لففلا يراعففى أن  كففون الجففدول منظمففًا

ت وأن  حوي جميع المعلومات الالممة لفهم ت إذا كان وناك أي اختصارات أو معلومات  حتاج إليها  تنظيمًا سهالً 

 .القارم لفهم الجدولت فإنها تورد في الهامش السفلي للجدول

  أشر في النص إلفى الجفداول  بأرقامهفا؛ إذ تعطفى الجفداول أرقامفًا عربيفة متسلسفلة حسفب ترتيفب ظهوروفا ففي مفتن

 .(17ر الى نموذج رقم أنظ) التقرير

 مثال على كيفية األشارة الى الجدول في متن الرسالة: 17نموذج رقم  
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء الطالبات على االختبار التحصيلي البعدي  1ويبين الجدول 

 .لمجموعة الدراسة الثالث
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  المففتن بعففد أول إشففارة إليفف ت ومذا ذكففرت أرقففاس اكثففر مففن جففدول فففي صفففحة واحففدةت فترتففب ضففع الجففدول فففي

 .الجدول الواحد تلو االخر بعد تلت الصفحة

  ضع لكل جدول عنواناً مختصرًات واضحًا ومعبرًا عن محتويات. 

 ضع لكل عامود في الجدول عنوانًات وضع عناوين األعمدة بين خطين أفقيين. 

 خطوطًا عامود ة على اإلطالق ال ت من الجداول. 

 رتب األعمدة في الجدول بشكل  سهل على القارم مقارنتها. 

 انِ  الجدول بخط أفقي. 

 المالحظففات : ضففع المالحظففات التففي تخففص الجففدول فففي الهففامش السفففلي للجففدول مرتبففة علففى النحففو التففالي

 (.18أنظر الى نموذج رقم ) (الداللة)الخاصةت المالحظات اإلحصائية 

 تفب االستخالصفات والشففروحات مفن البيانفات الجدوليففة بعفد الجفدولت مففع مراعفاة عفدس كتابففة مفا ففي الجففدول اك

 .في النص

 مثال على الجدول في متن الرسالة: 18نموذج رقم  
 االختبارمعامالت ارتباط بيرسون بين محاور االختبار التحصيلي مع إجمالي (: 3)الجدول رقم 

 معامالت االرتباط عدد الفقرات محاور االختبار

 **0.602 6 اإلطار النظري 

 **0.689 7 عناصر الرحالت المعرفية

ساس النظري وشروط األ

 التصميم

6 0.349 

 **0.774 14 التصميم التعليمي

 0.388 7 تصميم الرحالت المعرفية

  41 المجموع

                      =**1.11 

 

 

 



 

 
21 

 األشكال2.4 
لمفف ت ومففا تريففد أن تتميففز بالوضففوح وسففهولة القففراءةت كمففا  جففب اإلشففارة إلففى رقففم الشففكل فففي الففنصت وشففرح أوففم معا

 (.19أنظر الى نموذج رقم . )توصل  للقارم 

 .استخدس األشكال والصور إذا كانت ت يف شيةًا جديداً  -

 .عربية متسلسلة حسب ترتيب أو أول ظهور لهاأشر في النص إلى األشكال بأرقامهات وأعط األشكال أرقامًا  -

 مثال على شكل في متن الرسالة: 11نموذج رقم  

 
 

 .أعط كل شكل عنوانًا ورقمًا مختصرًات وواضحًات ومعبرًا عما تريد توصيل  للقارم  -

أو أ ة كلمات مكتوبة على الرسم البياني واضحةت وبحجم  مكن اجعل األرقاس وبيانات المحورين السيني والصادي  -

 .قراءت  بسهولة

 .اجعل حدود الشكل ضمن حدود الجزء المطبوع من الصفحة فقط -

 االقتباس 2.5
على درجة من األوميفة ( فكرة ت وجهة نظر ) ويستخدس في حال شعور الباحث أن المادة العلمية  

 . فقفدوا قيمتهفا العلميفةت أي  جفب تقفد مها كمفا وفي تمامفًا ففي المصفدربحيث أن التصرف في وصففها قفد 
 (.21أنظر الى نموذج رقم )
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 متن الرسالة األقتباس فيمثال على : 22نموذج رقم  
ويعود مفا وراء المفزاج إلفى مفا وراء المعرففةت والفلي ينفتج عفن التنظفيم الفلاتي للمشفاعر والمزاجيفة " 

ت وقفال (Mayer  & Stevens, 1994,P,151" ) التفي يواجههفا الففردت واألفكفار المرتبطفة بهفا 
ويعفود التفكيفر مفا وراء المعرففي إلفى التفكيفر ("  Mayer  & Stevens, 1994) مفاير وسفتيفن 

 (.  P.123" ) الي الرتبةت واللي يت من مراقبة العمليات المعرفية والتخطيط لها وتقويمها ع

 
 نظام التوثيق في متن البحث 2.6
ويهففدف إلففى اإلشففارة إلففى جميففع المصففادر التففي تففّم االسففتعانة بهففا خففالل كتابففة الرسففالة الجامعيففة  

أمفا بفاقي . األخيفر للمؤلفف وسفنة النشفر فقفط ويتم التوثيق في متن الفنص مفن خفالل ذكفر االسفم. ومعدادوا
 :وونالت شكل للتوثيق في النص. المعلومات حول المصدرت فهي مدونة في قائمة المراجع

ت ثم سنة النشر بين قوسين في (المؤلفين )  كتب االسم األخير للمؤلف : التوثيق في بدا ة الجملة -1
 .الخ.....أشارت أّكدت وّضلت بّينت: وعادة ما تكون بعد بعض األفعالت مثل. بدا ة الجملة

ت ثفّم سفنة النشففر بفين قوسففين (المففؤلفين )  كتفب االسففم األخيفر للمؤلفف : التوثيفق ففي نها ففة الجملفة -2
 (.28-21أنظر الى النماذج رقم ) .في نها ة الجملة

 واحد لمؤلف واحد لفكرة من عملالتوثيق في متن البحث  مثال على: 21نموذج رقم  
 .وجود ثالثة أنماط للتنشةة األسرية في البيةة العربية(  2003) أكد الريماوي  بداية الجملة
 (  2003الريماويت ) حيث إن ونالت ثالثة أنماط للتنشةة األسرية في البيةة العربية ........  نهاية الجملة

 
 عمل واحد لمؤلفين التوثيق في متن البحث لفكرة من  على مثال: 22نموذج رقم  

 .وجود ثالثة مكونات لللكاء االجتماعي لدى األطفال(  2010) أكد قطامي واليوسف  بداية الجملة
 ( 2010قطامي واليوسفت ) حيث إن ونالت ثالثة مكونات لللكاء االجتماعي لدى األطفال ........  نهاية الجملة

 
من عمل واحد لثالثة أو أربعة أو خمسة التوثيق في متن البحث لفكرة من  مثال على: 23نموذج رقم  

 مؤلفين 
 :أول مرة تكتب كل األسماء
 (. 2007العتوست والجراحت وبشارةت ......................... ) 

 :المرات التاليةت تكتب بشكل مختصر
 (. 2007العتوس و خرونت ........................ ) 
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 من عمل واحد لستة مؤلفين فأكثر التوثيق في متن البحث لفكرة من  مثال على: 24نموذج رقم  
 :تكتب دائمًا ومنل المرة األولى 
 (. 2011السرطاوي و خرونت ........................ ) 

 

 
 من عمل لمؤسسة التوثيق في متن البحث لفكرة من  مثال على: 25نموذج رقم  

 :تكتب دائمًا ومنل المرة األولى 
 (. 2012ومارة التربية والتعليمت ........................ ) 

 
 معرفة اسم المؤلف  أمثلة لتوثيق مرجع دون  :26نموذج رقم  

 :باستخداس صورة مختصرة عن عنوان المقال أو الكتاب .1
 (. 2013ت "دوافع التدين ........................ ) " 

 :نسبة المرجع إلى مجهول .2
 (. 2009مجهولت ....................... ) 

 
 أمثلة لتوثيق اتصال شخصي :27 نموذج رقم

 (. 2013أ ارت  12ناد ا السرورت اتصال شخصيت ........................ ) 
 ................أّن (  2013أ ارت  12اتصال شخصيت ) وتؤكد ناد ا السرور 

 
 

 أمثلة لتوثيق مرجع ثانوي  :28 نموذج رقم
 ....................أنّ (  2010الُمشار إلي  في أبو غزالت ) ويؤكد جرادات 

 
 .لتوثيق في قائمة المراجع 2.7
ويهففدف إلففى تففوفير معلومففات حففول المراجففع التففي اسففتخدمها الباحففثت حيففث تعففين اآلخففرين للوصففول إليهففا بسففهولة  

 .ويسر
 .تبدأ قائمة المراجع في الرسالة في صفحة جديدة -1
 .المراجع افصل المراجع العربية عن المراجع اإلنجليزية في قائمة -2
 .ينبغي أن تتطابق المراجع في المتن مع المراجع في قائمة المراجع -3
 .ال تعطى المراجع أرقامًا تسلسلية -4
 .يبدأ السطر الثاني واألسطر التي تلي  للمراجع بعد خمسة فراغات على بدا ة السطر األول -5
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المؤلفففت سففنة النشففر داخففل أقففواست : ينبغففي أن  شففتمل التوثيففق علففى عناصففر التوثيففق األساسففية بالترتيففب التففالي -6
 .العنوانت معلومات النشرت ويفصل بين كل منها والعنصر اللي يلي  نقطة

ُترتففب المراجففع علففى اخففتالف أنواعهففا حسففب الحففروف الهجائيففة السففم العائلففة للمؤلففف األولت وفففي حففال وجففود أل  -7
 . التعريف في اسم العائلة يراعى التسلسل دون أخل أل التعريف بالحسبان

 .تعامل األسماء المركبة لعائلة المؤلف أو المؤلفين وكأنها اسم واحد عند ترتيب التسلسل الهجائي للمراجع -8
منظمفة الصفحة العالميففة أو اليونسفكوت  أخفل المرجفع مكانفف  ففي التسلسفل الهجففائي : إذا كفان المؤلفف مؤسسفةت مثففل -9

 .حسب الحرف األول من اسم وله المؤسسة
 .ؤلفت ضع عنوان العمل في موقع المؤلفإذا كان ال يوجد م-11
 المحفففففففففففففررين ففففففففففففففي موقفففففففففففففع المؤلفففففففففففففف متبوعفففففففففففففًا بكلمفففففففففففففة/ إذا كفففففففففففففان الكتفففففففففففففاب محفففففففففففففررًات ضفففففففففففففع المحفففففففففففففرر -11
 (. .Eds) أو (  .Ed) للمصادر اإلنجليزية . داخل أقواس( محررون ( / ) محرر )  
تففاريخ النشففر السففنة والشففهر  ضففع فففي موقففع( غيففر الففدوريات العلميففة ) فففي حففال الصففحف والنشففرات والمجففالت -12
 .واليوس
 .أو قيد النشر in pressلألعمال المقبولة للنشرت ضع مكانت تاريخ النشر كلمة  -13
 .مكان تاريخ النشر .n.dإذا كان تاريخ النشر غير متوافرت اكتب كلمة بدون تاريخ أو -14
ت ضففع  رقففم العففدد داخففل 1ل منهففا بالصفففحة رقففم إذا كففان للدوريففة العلميففة أعففداد مختلفففة فففي السففنة الواحففدة يبففدأ كفف-15

 .أقواس بعد رقم المجلد مباشرة
أنظفر . )إذا تّم الحصول على العمل من االنترنتت ضع عنوان اإلنترنت ففي نها فة العمفل المسفترجع مفن اإلنترنفت-16

 (.29الى نموذج رقم 

 تّم الحصول على العمل من االنترنت قائمة المراجع في حالمثال على التوثيق في : 21نموذج رقم  
 ت من 2005تشرين األولت  15استرجع في .............. 

aasub.htm.-c http://www.na.edu/tomei/ed711 psy / 
 

 إذا كان المؤلف غير معروف 
 .العربية يرتب حسب حرف الميم في األعمال" مجهول " 
 "Anonymous  " في األعمال اإلنجليزية يرتب حسب حرفA . 
 .في حال وجود أعمال عدة منفردة لنفج المؤلفت ترتب ممنيًا حسب سنة النشر من األقدس إلى األحدا -17
 .مشتركةفي حال وجود أعمال عدة لنفج المؤلف األول فإن األعمال المنفردة تسبق األعمال ال -18
في حال وجود أعمال عدة مشتركة لفنفج المؤلفف األول مفع مفؤلفين مختلففينت ففإن الحفرف األول مفن اسفم عائلفة  -19

 .المؤلف الثاني يؤخل باالعتبار ألغرا  ترتيب وله األعمال
قففعت عنففد عففدس وجففود دار النشففر أو سففنة النشففر أو كلتيهمففات  كتففب المرجففع بففدون تففاريخ أو دار نشففر حسففب الوا -21

 (.سنة النشر غير معروفة ) أو ( دار النشر غير معروفة ) ويكتب بين قوسين 

http://www.na.edu/tomei/ed711%20psy%20/
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القففر ن الكففريم أو الحففديث النبففوي الشففريف أو االتصففاالت الشخصففية : ال يوثففق فففي قائمففة المراجففع مصففادرت مثففل -21
 .واإللكترونيةت وتوثق في النص فقط

صفففلية ولفففيج الفهفففارس والكشفففافات والملخصفففاتت وعنفففد األصفففل ففففي كتابفففة البحفففوا االعتمفففاد علفففى البحفففوا األ -22
 .االعتماد على مرجع ثانوي  جب توثيق المرجع الثانوي وليج األصلي

عنفففد االعتمفففاد علفففى ملخصفففات البحفففوات  جفففب اإلشفففارة إلفففى الملخفففص ففففي قائمفففة المراجفففع ولفففيج إلفففى البحفففث  -23
 .بعد عنوان البحث [    ]داخل قوسين  Abstractيتم ذلت بكتابة كلمة ملخص أو . األصلي
 .بعد العنوان)  ( الترجمات والطبعات واألجزاء للكتب توضع داخل قوسين  -24
المففؤلفينت وعنففوان البحففث ومكففان نشففره / اسففم المؤلففف : التأكففد مففن صففحة المعلومففات فففي كففل مرجففعت مففن حيففث -25

 .وسنة النشر وصفحات البحث
 (.34-31أنظر الى النماذج رقم ) .APAمراعاة الصور العامة للتوثيق حسب نظاس  -26

عمل منشور في دورية منتظمة مثال على التوثيق في قائمة المراجع في حال كان ال :32نموذج رقم  
 ( المجالت العلمية مثاًل ) 

 .س س س –عنوان الدوريةت س ست س س س . عنوان المقالة(.  2012. ) العائلة للمؤلف األولت اسم ت والعائلة للثانيت اسم 
  س س س  شير إلى الصفحات  –الرمز س س وو رقم المجلدت والرمز س س س. 

غير منشور بصورة دورية مثال على التوثيق في قائمة المراجع في حال كان العمل  :31نموذج رقم  
 (األدلة الكتب والتقارير و ) 

 .الناشر: مكان النشر. عنوان العمل(.  2005. ) العائلة للمؤلفت االسم األول
 

جزء من عمل غير منشور مثال على التوثيق في قائمة المراجع في حال كان العمل  :32نموذج رقم  
 فصل من كتاب محرر: بصورة دورية

. ل ل) ت عنوان الكتاب (محرر ) في اسم المحرر عائلت  . عنوان الفصل(.  1998. ) العائلة لمؤلف الفصلت اسم 
 .الناشر: مكان النشر(. س س س  -س س س

 

منشور في دورية على مثال على التوثيق في قائمة المراجع في حال كان العمل  :33نموذج رقم  
 االنترنت

 5استرجعت . س س س –عنوان الدوريةت س ست س س س . عنوان المقالة(.  2000. ) العائلة للمؤلف ت اسم 
 .........................................ت من 2005نيسانت 

 

 لوثيقة على اإلنترنتمثال على التوثيق في قائمة المراجع في حال كان العمل  : 34نموذج رقم  
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 ........................ت من 2006نيسانت  5استرجعت . عنوان العمل(.  2001. ) العائلة للمؤلف ت االسم األول

 
 توثيق الكتب 

 

اسم المؤلف أو المؤلفين يبدأ باسم العائلفة للمؤلفف األولت ثفم فاصفلة ثفم االسفم األول أو األحفرف   -1
األولففى مففن االسففم األول والثففاني لففنفج المؤلففف إذا كففان معروفففًات ويتبففع ذلففت اسففم المؤلففف الثففانيت 

المراجفع  والثالثت وبيية األسماء بنفج الطريقةت  فصل بين أسماء المفؤلفين بحفرف الفواو ففي حفال
 .العربية يليها نقطة

 .ويتبع السنة نقطة( بين قوسين ) سنة النشر باألرقاس العربية  -2

 كتففب العنففوان كففاماًل كمففا وفففو وارد وبففدون أّ ففة اختصففاراتت ويكتففب بشففكل مائفففل : عنففوان الكتففاب -3
ITALICت ويتبع عنوان الكتاب نقطة. 

 (.38-35الى النماذج رقم  أنظر) .مكان النشر ثم نقطتين ثم اسم الناشر يتبع  نقطة -4

 كتاب لمؤلف واحدمثال على التوثيق في قائمة المراجع في حال كان العمل  :35نموذج رقم  
 .دار المعرفة: عمان.انعكاسات العولمة على السيادة الوطنية(. 2009) العايدت حسنت 

 

 كتاب مترجممثال على التوثيق في قائمة المراجع في حال كان العمل  :36نموذج رقم  
 . دار الكتب: عمان(. إبراهيم الشهابيت مترجم ) المدرسة وتربية الفكر (.  1998. ) ليبمانت ماثيو

 

أو بدون  –كتاب لمؤسسة مثال على التوثيق في قائمة المراجع في حال كان العمل  : 37نموذج رقم  
 مؤلف

 .....المؤلف : عمان. مستقبل التعليم العاس في األردن(.  2004. ) ومارة التربية والتعليم

 

 فصل من كتاب محررمثال على التوثيق في قائمة المراجع في حال كان العمل  :38نموذج رقم  
: عمان(.  124-165. ل ل) ت علم النفج العاس (محرر ) في دمحم الريماوي . اللاكرة(.  2004. ) العتوست عدنان
 .دار المسيرة
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 توثيق الدوريات

 .كما وو الحال في مراجع الكتب: اسم المؤلف أو المؤلفين -1
 .ثم نقطة)   ( سنة النشر داخل أقواس  -2

 .عنوان المقال كاماًل بدون أّ ة اختصارات يتبع  نقطة -3

ثم الجزء أو العدد بين أقواس في ) المجلة التي ظهر فيها المقال ثم فاصلةت ثم رقم المجلدت  اسم -4
 .يتبعها فاصلةت ثم أرقاس صفحات المجلة يتبعها نقطة( حال كون األجزاء غير تراكمية 

 (. Italic)  كتب اسم المجلة ورقم المجلد بخط مائل  -5

 بحث في دورية علميةمثال على التوثيق في قائمة المراجع في حال كان العمل  :31نموذج رقم  
في تدريج مادة ( الويب كويست)أثر استخداس إستراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويب (. 2117. )الزعبيت عبد هللا سالم

مجلة الجامعة . ن األساسيالعلوس في تنمية مهارات التفكير العلمي وفهم طبيعة العلم لدى طالب الصف الثام
 .367-349ت (3) 25ت غزةت المجلد اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية

 
 بحث في أعمال مؤتمرمثال على التوثيق في قائمة المراجع في حال كان العمل  :42نموذج رقم  
ال وابط والمعايير األخالقية التي تحكم عمل مؤسسات رعا ة المعاقين في (.  2001. ) البندريت دمحم والعتوست عدنان
 .2001كانون الثانيت  15-17ورقة مقدمة إلى مؤتمر اإلعاقةت جامعة البحرينت المنامةةت . دول مجلج التعاون الخليجي

 

 رسالة ماجستيرع في حال كان العمل مثال على التوثيق في قائمة المراج :41نموذج رقم  
واقع استخداس اللوح التفاعلي في تدريج الرياضيات في مدارس محافظة معان من وجهة (. 8112. )الشقيراتت دمحم فالح

 .جامعة الحسين بن طاللت األردن. رسالة ماجستير غير منشورة .نظر المعلمين
 

 أطروحة الدكتوراهمثال على التوثيق في قائمة المراجع في حال كان العمل  :42نموذج رقم  
فاعلية برنامج تدريبي قائم على منحى النظم في اكتساب مهارتي تصميم القطع (. 2111. )جويفلت مصطفى عودة والل

دكتوراه غير منشورةت جامعة عمان رسالة . التعليمية اإللكترونية ومنتاجها لدى طلبة كليات العلوس التربوية في األردن
 .العربيةت عمانت األردن

 

 
 اإلنترنتمثال على التوثيق في قائمة المراجع في حال كان العمل موقع على  :43نموذج رقم  

Waufton. K.K. ( 1999, April ). Dealing with anthrax.Teleheaith News, 3(2). Retrieved 
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