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( املاجستري  /الدكتوراه )
إعداد

الطبعة األوىل 1432هـ 2011 -م
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جلنة اإلعداد *
		
 - 1أ.د .عبدالعزيز بن حممد الربيش

عميد عامدة الدراسات العليا

		
 - 2د .سليامن بن عبدالعزيز الربعي

وكيل العامدة للقبول والتسجيل

		
 - 4د .ممدوح حممد عبد املجيد

مستشار العامدة

		
 - 3د .حممد بن إبراهيم الدغريي

		
 - 5أ.د .أرشف عبد الرازق ويح

وكيل العامدة للتطوير واجلودة

مستشار العامدة

* تم االسرتش�اد بع�دد من أدلة اجلامعات الس�عودية  ،مثل دليل كتابة الرس�ائل

العلمي�ة بجامع�ة امللك عب�د العزيز  ،وجامعة امللك س�عود ،وجامع�ة طيبة  ،وجامعة

اإلم�ام  ،وغريها ،باإلضاف�ة إىل املراجع العلمية املتخصصة يف ه�ذا املجال  ،وكذلك
رأي أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة.
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34
تقسيامت الرسالة
35
اخلامتة
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قائمة املصادر واملراجع
35
مالحق خطة الرسالة
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ثاني ًا  :القواعد التي ينبغي مراعاهتا عند إعداد الرسالة
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الفصل الثالث  :قواعد توثيق الرسالة
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أشهر طرق التوثيق يف البحث العلمي
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طريقة التوثيق باللقب مع تاريخ النرش
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طريقة التوثيق باالسم ثم اللقب مع تاريخ النرش ورقم الصفحة أوالصفحات
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نموذج رقم ( )10يتضمن أمثلة توضح طريقة التوثيق باللقب مع تاريخ النرش وطريقة
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التوثيق باالسم ثم اللقب مع تاريخ النرش ورقم الصفحة أوالصفحات
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طريقة التوثيق الكامل يف احلاشية ( اهلامش)
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نموذج رقم ( )11يتضمن أمثلة توضح قواعد كتابة احلوايش باالعتامد عىل التوثيق
بذكر اسم املؤ ِّلف كام ً
ال  ،العنوان (املصدر) دار النرش ،مكان وتاريخ النرش
نموذج رقم ( )12يتضمن أمثلة ُت ِّ
وضح قواعد كتابة احلوايش باالعتامد عىل التوثيق
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بذكر العنوان أو ً
ال (املصدر) اسم املؤ ِّلف كام ً
ال  ،دار النرش ،مكان وتاريخ النرش.
قائمة املصادر واملراجع
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نموذج رقم ( )13يتضمن أمثلة ت ِّ
ُوضح قواعد كتابة املصادر واملراجع العلمية باالعتامد عىل ذكر 63
لقب املؤ ِّلف أو ً
ال ثم االسم األول له فالثاين  ،العنوان(املصدر)،دار النرش ،مكان وتاريخ النرش

نموذج رقم ( )14يتضمن أمثلة ت ِّ
ُوضح قواعد كتابة املصادر واملراجع العلمية باالعتامد عىل 69
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الفصل الرابع  :القواعد التنفيذية لكتابة وطباعة الرسالة
وسائل الكتابة ونوعية الورق
جتليد الرسالة
تقديم النسخ الورقية املجلدة
تقديم النسخ االلكرتونية عىل األقراص املدجمة ()cd
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كلمة معالي مدير الجامعة

احلمد هلل الذي ع ّلم بالقلم ،علم اإلنسان مامل يعلم ،وبعد...

فقد حرصت جامعة القصيم منذ نشأهتا عىل االهتامم بالدراسات العليا إيامن ًا منها بأمهية

ختريج كفاءات علمية متميزة لدعم التنمية يف كافة املجاالت والتخصصات يف بالدنا الغالية

اململكة العربية السعودية.

وألن الرسالة اجلامعية عمل علمي يتقدم به الباحث/الباحثة للحصول عىل درجة

علمية معينة أو الستكامل متطلبات احلصول عىل هذه الدرجة ،فيجب أن ُيراعى فيها تطبيق
النواحي الفنية و الشكلية ،وأن يكون إخراجها مطابق ًا ملا هو متعارف عليه علمي ًا .

وقد تم إعداد دليل كتابة الرسائل العلمية ( املاجستري  /الدكتوراه ) من قبل الزمالء

يف عامدة الدراسات العليا يف اجلامعة ليكون مرشد ًا ألبنائنا وبناتنا من طالب وطالبات

الدراسات العليا يف إعداد رسائلهم املتخصصة  .فالشكر للزمالء عىل هذا اإلنجاز اجلديد
الذي ُيعدّ خطوة من خطوات حتقيق اجلودة والتميز .

واهلل ويل التوفيق.

أ.د .خالد بن عبدالرمحن احلمودي
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كلمة وكيل الجامعة
للدراسات العليا والبحث العلمي

احلمد هلل وكفى ،وصالة وسالم ًا عىل احلبيب املصطفى  ،وبعد..

يف الوق�ت الذي تش�هد في�ه جامع�ة القصيم توس�ع ًا يف برام�ج املاجس�تري والدكتوراه

للوص�ول إىل جمتم�ع املعرف�ة ،ظه�رت تس�اؤالت عديدة ع�ن الصعوب�ات الت�ي يواجهها

الباحث�ون والباحث�ات ح�ول كيفي�ة إعداد الرس�ائل العلمي�ة وكتابتها ،وهل هن�اك قواعد
معتمدة لتحقيق ذلك ؟

وحرص� ًا م�ن عامدة الدراس�ات العليا عىل مس�اعدة أبنائن�ا وبناتنا يف ه�ذا األمر  ،فقد

تم إعداد هذا الدليل إلرش�ادهم إىل كيفية تنظيم رس�ائلهم العلمية وتقديمها وفق املعايري
العلمية ،بحيث تستفيد منه كافة التخصصات يف مجيع كليات اجلامعة .

وإنن�ي أتوج�ه بالش�كر والتقدير إىل مع�ايل مدير اجلامعة األس�تاذ الدكت�ور /خالد بن

عبدالرمحن احلمودي لدعمه املتواصل للدراسات العليا  ،كام أشكر سعادة عميد الدراسات
العلي�ا األس�تاذ الدكت�ور /عبدالعزيز بن حمم�د الربي�ش ووكالء العامدة ومستش�ارهيا عىل

جهوده�م الطيبة يف تطوير الدراس�ات العليا ،وإس�هامهم يف إعداد ه�ذا الدليل وإخراجه
بالصورة التي هو عليها اآلن ،متمني ًا للجميع التوفيق والسداد.

أ.د .عبدالرمحن بن صالح الواصل
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كلمة عميد عمادة الدراسات العليا

احلم�د هلل رب العاملين ،والصالة والسلام عىل أرشف اخللق أمجعين ،نبينا حممد صىل

اهلل علي�ه وس�لم وآل�ه وأصحاب�ه والتابعني ،وم�ن اهتدى هبدهي�م إىل يوم الدي�ن ،وبعد..
ف�إن اكتس�اب القدره عىل القي�ام ببحث علم�ي منهجي مكتمل اجلوان�ب ليس باألمر

الس�هل ،وإنام حيت�اج إىل التدريب املتواصل واالس�تعداد النفيس واإلصغ�اء إىل توجيهات

نمي مواه�ب الطالب وتضاعف من
األس�اتذة املتخصصين ،فكل هذه األم�ور كفيلة أن ُت ّ
قدراهتم عىل البحث ،وهو اهلدف األسايس للبحوث يف الدراسات العليا باجلامعات.

يرس عامدة الدراس�ات العليا أن تقدم هذا الدلي�ل (دليل إعداد
ولتحقي�ق هذا اهل�دفُّ ،

وكتابة الرسائل العلمية  -املاجستري  /الدكتوراه ) ليكون خري معني ألبنائنا وبناتنا من طالب
وطالبات الدراسات العليا عىل إنجاز رسائلهم العلمية ،و ُيو ّفر هلم الكثري من اجلهد والوقت
إذا ما التزموا بالقواعد الواردة فيه ،ألهنا تشكل إطار ًا مرجعي ًا عند إعدادهم للرسائل العلمية.

وم�ن املؤمل هبذا الدلي�ل أن ُيو ّفر عىل املرشف وقته وجهده ،ليوظفه يف التحليل والنقد

املتعمق للرسالة العلمية التي يرشف عليها.
ّ

كام أن هذا الدليل يواكب املس�تجدات احلديثة للتطوير واجلودة ،كوضع الرس�الة عىل

ق�رص ( )CDحتى يس�هل تبادهلا م�ع اجلامعات األخرى و إتاحتها عىل ش�بكة اإلنرتنت،
األمر الذي حيقق أحالم مجيع منس�ويب ومنس�وبات جامعة القصيم ،وهو الوصول باجلامعة
إىل العاملية.
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وقد تم تنظيم حمتويات هذا الدليل يف أربعة فصول:
الفصل األول  :القواعد التنظيمية للرسالة.

الفصل الثاين  :القواعد الفنية للرسالة.

الفصل الثالث  :قواعد توثيق الرسالة.

الفصل الرابع  :القواعد التنفيذية لكتابة وطباعة الرسالة.

أخري ًا ال يس�عني إال أن أتقدم بخالص الش�كر والتقدير إىل معايل مدير اجلامعة األستاذ

الدكتور/خالد بن عبدالرمحن احلمودي ،وسعادة وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث

العلمي األس�تاذ الدكتور/عبدالرمحن بن صالح الواصل ،عىل جهودمها ودعمهام املس�تمر

لعامدة الدراسات العليا.

والشكر موصول لزمالئي أعضاء جلنة إعداد هذا الدليل عىل مابذلوه من جهد ووقت

حت�ى خرج على هذه الص�ورة ،متمني ًا أن يكون أح�د اللبنات األساس�ية للتطوير واجلودة
واالعتامد األكاديمي يف عامدة الدراسات العليا.

واهلل املوفق .
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الفصل األول
القواعد التنظيمية للرسالة
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الفصل األول
القواعد التنظيمية للرسالة

جيب أن تكون هناك طريقة معرفية حمددة لتنظيم الرسالة العلمية وتنسيق عنارصها
شك ً
ال ومضمون ًا لتحقق رشوط ومعايري اجلودة األكاديمية.
متيزت الرسالة يف أركاهنا وتنظيمها تنامى حظها من التقدير لدى القارئ ،وهذا
وكلام َّ
ٍ
أسلوب
يتطلب تصمي ًام وتنظي ًام واعي ًا للرسالة ،وعىل الباحث/الباحثة أن حيرصا عىل اتباع
ٍ
وترتيب للكتابة يضمن هبام اجلاذبية لبحثه ،عالوة عىل اجلدِّ ية العلمية.
وقد اتفق عىل اتباع القواعد التنظيمية اآلتية عند كتابة الرسالة العلمية:

ترتيب الرسالة:
وهي الطريقة العملية يف تنظيم الرسالة من أوهلا إىل آخرها ،بحيث ينبغي أن يكون
إخراج البحث متمشي ًا معها يف هيكله العام.

أ) ترتيب الرسائل التي تكتب باللغة العربية :

الرسائل التي تكتب باللغة العربية تكون وفق النسق اآليت.

 -1صفحة العنوان( :نموذج رقم )1
• ُيكتب يف أعىل الصفحـة من اجلهة اليمنى :اململكة العربية السعودية ،وزارة التعليم
العايل ،جامعـة القصيم ،الكلية ،القسم ،كل يف سطر مستقل ،ويف اجلهة اليرسى من
أعىل الصفحة :شعار اجلامعة .ويعتمد يف الكتابة عىل نوع اخلط Traditional Arabic
بالبنط املوضح بالنموذج رقم (.)1
•يكتب يف وسط الصفحة عنوان الرسالة.
•الدرجة والتخصص ،ويعرب عنها بالعبارة التالية :رسالة مقدمة الستكامل متطلبات
احلصول عىل (درجة املاجستري /الدكتوراه) ويذكر التخصص العام والتخصص
الدقيق .
•اسم الطالب  /الطالبة والرقم اجلامعي (كام هو مسجل رسمي ًا يف اجلامعة).
•اسم املرشف مسبوق ًا بدرجته العلمية (كتابة وليس باألحرف) يليه مسامه العلمي،
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ثم الكلية التي يعمل هبا ،ثم اجلامعة وكذا املرشف املساعد –إن وجد.-
دون بالتارخيني اهلجري وامليالدي.
•العام اجلامعي ،و ُي َّ
 -2صفحة البسملة :عىل أن تكون بخط كبري ومميز( ،نموذج رقم )3
 -3صفحة (تقرير جلنة املناقشة وتوقيعات أعضائها )( ،نموذج رقم)4
 -4صفحة الشكر والتقدير( :نموذج رقم( ،)6وهذه الصفحة اختيارية)،حيث يمكن أن
يكون الشكر يف آخر املقدمة.
ويف هذه الصفحة يعرض الباحث  /الباحثة الشكر والتقدير لألشخاص واملؤسسات
التي أسهمت يف تذليل صعوبات البحث ،وقدَّ مت التسهيالت املمكنة ،فكان لذلك
فضل كبري يف تقدُّ م البحث واإلملام بجوانبه .عىل أن يكون خمترص ًا صادق ًا بعيد ًا عن
اإلرساف.
 -5امللخص( :نموذج رقم)8
• ُتكتب كلمة ملخص وحدها يف وسط الصفحة ،وتبدأ كتابة امللخص يف سطر
جديد ،و ُيكتب يف حدود ( 600كلمة) واليقل عن ( 400كلمة) .وجيب أن ُيكتب
عنوان الرسالة واسم الباحث/الباحثة أعىل امللخص.
 -6خطة الرسالة العلمية وعنارصها (راجع صفحة) 31
 -7مالحق خطة الرسالة (راجع صفحة) 36
 -8الفهارس العامة (بحسب كل ختصص) مثل فهرس اآليات القرآنية ،فهرس األحاديث
النبوية ،فهرس اآلثار ،فهرس األشكال والرسوم البيانية ،فهرس اجلداول ،فهرس
املعاجم ،فهرس األعالم ،فهرس البلدان ...إلخ.
 -9فهرس املصادر واملراجع.
 -10فهرس املحتويات.
 -11صفحة العنوان باللغة اإلنجليزية Title Page
وتكون هذه الصفحة يف آخر الرسالة ،وبالتايل فإنهَّ ا تكون يف أول صفحة من اليسار.
وتكون هذه الصفحة مطابقة يف التصميم لصفحة العنوان باللغة العربية.
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ب) ترتيب الرسائل التي تكتب باللغة اإلنجليزية :

الرسائل التي تكتب باللغة اإلنجليزية تكون وفق النسق اآليت.
 -1صفحة العنوان( Title Page:نموذج رقم )2
يكتب يف أعىل الصفحة من اجلهة اليرسى اململكة العربية السعودية ،وزارة التعليم العايل،
جامعة القصيم ،الكلية ،القسم ،كل يف سطر مستقل.
ويف اجلهة اليمنى من أعىل الصفحة شعار اجلامعة ،ويعتمد يف الكتابة عىل نوع اخلط Times
 New Romanبالبنط املوضح بالنموذج رقم ()2
 -2صفحة البسملة )In the Name of Allah Page( :عىل أن تكون بخط كبري ومميز (نموذج
رقم )3
 -3صفحة (قرار توصية جلنة املناقشة وتوقيعات أعضائها )
( Committee desciou page and signatureنموذج رقم )5
 -4صفحة الشكر والتقدير( Acknowledgment Page :نموذج رقم( ، )7وهذه الصفحة
اختيارية) ،حيث يمكن أن يكون الشكر يف آخر املقدمة.
 -5امللخص( Abstract:نموذج رقم)9
 -6فهرس املحتويات.
 -7قائمة اجلداول.
 -8قائمة األشكال والرسوم البيانية.
 -9متن البحث.
 -10فهرس املصادر واملراجع.
 -11ملحقات البحث.
 -12صفحة العنوان باللغة العربية ،وتكون هذه الصفحة يف آخر الرسالة ،وبالتايل فإهنا
تكون يف أول صفحة من اليمني.
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بعض النماذج التي ُت ِّ
وضح
القواعد التنظيمية للرسالة

وتشمل اآليت :

نموذج رقم ( 1لصفحة العنوان باللغة العربية)

نموذج رقم( 2لصفحة العنوان باللغة اإلنجليزية)

نموذج رقم ( 3لصفحة البسملة)

نموذج رقم ( 4لصفحة تقرير جلنة املناقشة وتوقيعات أعضائها باللغة العربية)

نموذج رقم ( 5لصفحة تقرير جلنة املناقشة وتوقيعات أعضائها باللغة اإلنجليزية)

نموذج رقم ( 6لصفحة الشكر والتقدير باللغة العربية)

نموذج رقم ( 7لصفحة الشكر والتقدير باللغة اإلنجليزية)
نموذج رقم ( 8مللخص الرسالة باللغة العربية)

نموذج رقم ( 9مللخص الرسالة باللغة اإلنجليزية)
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اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم العايل
جامعة القصيم
كلية :
قسم :

تكتب هذه البيانات بقياس بنط B 18

واملسافة بينها وبني عنوان البحث أربع مرات

Enter

عنوان الرسالة

يكتب عنوان الرسالة بقياس بنط B 26

واملسافة بني العنوان وما بعده مرتان

Enter

رسالة مقدمة الستكامل متطلبات احلصول عىل (درجة املاجستري /الدكتوراه)
يكتب (التخصص العام والتخصص الدقيق).
تكتب الدرجة والتخصص بقياس بنط B 20

إعداد

(اسم الطالب  /الطالبة)
(الرقم اجلامعي)
إرشاف

(إسم املرشف أو أسامء املرشفني )
تعريف املرشف

يذكر التاريخ (باهلجري وامليالدي)

واملسافة بني التخصص ومابعده مرتان

Enter

تكتب كلمة إعداد بقياس بنط B 18

يكتب اسم الطالب  /الطالبة بقياس بنط B 18
يكتب الرقم اجلامعي بقياس بنط B 16

واملسافة بني الرقم اجلامعي وما بعده مرتان

Enter

تكتب كلمة إرشاف بقياس بنط B 18

يكتب إسم املرشف أو أسامء املرشفني بقياس B 22
يكتب تعريف املرشف بقياس بنط B 18

و املسافة بني تعريف املرشف وما بعده مرتان

Enter

يكتب التاريخ بقياس بنط B 16

( نموذج رقم )1
صفحة العنوان باللغة العربية
* تكتب مجيع خطوط هذه الصفحة بخط من نوع  Traditional Arabicمع مراعاة قياس البنط لكل عنوان
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KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Ministry of Higher Education
Qassim University
Faculty:
Department:
تكتب هذه البيانات بقياس بنط B 14

واملسافة بينها وبني عنوان البحث أربع مرات

Enter

Thesis Title

يكتب عنوان الرسالة بقياس بنط B 20

واملسافة بني العنوان وما بعده مرتان

Enter

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the
)Requirements for the (Ph.D.or Master) Degree in (Subject
تكتب الدرجة والتخصص بقياس بنط B 14
واملسافة بني التخصص ومابعده مرتان Enter
By

Student Name

تكتب كلمة إعداد بقياس بنط B 14

يكتب اسم الطالب  /الطالبة بقياس بنط B 14

University identifation number

يكتب الرقم اجلامعي بقياس بنط B 12

)Supervisor(s

تكتب كلمة إرشاف بقياس بنط B 14

)Name (s

Supervisor(s) Biography
) ( Date H. / Date Ad

واملسافة بني الرقم اجلامعي وما بعده مرتان

Enter

يكتب اسم املرشف بقياس B 14

يكتب تعريف املرشف بقياس بنط B 14

و املسافة بني تعريف املرشف وما بعده مرتان

Enter

يكتب التاريخ بقياس بنط B 12

( نموذج رقم )2
صفحة العنوان باللغة اإلنجليزية
*تكتبمجيعخطوطهذهالصفحةبخطمننوعTimes New Romanمعمراعاةقياسالبنطلكلعنوان
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( نموذج رقم)3
صفحة البسملة
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اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم العايل
كلية..............
قسم..............

عنوان الرسالة
اسم الباحث  /الباحثة

تقرير اللجنة*:

متت املوافقة عىل قبول هذه الرسالة استكام ً
ال ملتطلبات

درجة املاجستري  /الدكتوراه يف ( ...يذكر التخصص )
جلنة املناقشة واحلكم عىل الرسالة
أعضاء اللجنة
املرشف
الرئيس
املرشف
املساعد
املناقش
اخلارجي
املناقش
الداخيل
املناقش
الداخيل

االسم

املرتبة العلمية

التخصص

التوقيع

يذكر تاريخ املناقشة (باهلجري وامليالدي)
(نموذج رقم ) 4
تقرير جلنة املناقشة باللغة العربية

* تطبيق ًا للامدة ( )58من الالئحة املوحدة للدراسات العليا يف اجلامعات السعودية وقواعدها التنفيذية بجامعة القصيم
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KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Ministry of Higher Education

Qassim University
Faculty:
Department:

Thesis Title
By
)Student's Name)

Recommendation of the Committe :

The Committee has approved this dissertation as a partial
completion of the requirement for the doctorate or master
Degree in ( Subject )
Examination and Decision Making Committee
Committee
Members

Name

Academic
Degree

Advisor
Co - Advisor
External
Examiner

Internal
Examiner
Internal
Examiner

)Date H. / Date AD.)

) 5 ( نموذج رقم
تقرير جلنة املناقشة باللغة اإلنجليزية
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شكر وتقدير
أتقدم بخالص الشكر والتقدير إىل كل من :
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

( نموذج رقم ) 6
صفحة الشكر والتقدير باللغة العربية
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........................................................................................
.......................................................................................
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........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

) 7 ( نموذج رقم
Acknowledgement page in English
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عنوان الرسالة:
اسم الباحث  /الباحثة:
ملخص الرسالة*

( نموذج رقم)8
ملخص الرسالة باللغة العربية
* يكتب ملخص للرسالة يف حدود (  600كلمة) وال يقل عن ( 400كلمة )
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Thesis Title
By
Student Name
* Abstract

)9( نموذج رقم
Thesis Abstract in English
* The text of the abstract is 400 - 600 words in length
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الفصل الثاني
القواعد الفنية للرسالة
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الفصل الثاين
القواعد الفنية للرسالة

ً
أوال :خطة الرسالة العلمية وعنارصها:

خط�ة الرس�الة هي اهلي�كل التنظيمـي هل�ا ،واملرشوع اهلن�ديس الذي ُيق�ام عليه عالج
املشكلة التي ُقصدت بالبحث .ويشمل ذلك عنارص اخلطة مجيعها .والبحث من دون خطة
سابقة مدروسة قد يكون سبيله الفشل.
وينبغي عىل الباحث/الباحثة عند وضع خطة الرسالة جتنب التقسيامت العديدة املعقدة
التي تربك القاريء وتبعث عنده احلرية؛ إذ كلام كانت التقس�يامت واضحة مبس�طة واملنهج
واضح ًا  ،كان استيعاب القارئ أيرس وأشمل.

وقد اتفقت معظم الكتابات عىل أن خطة الرسالة العلمية تشمل مايأيت :
 -1عنوان الرسالة:
عرف بأنه أصغر ملخص
عنوان الرس�الة :هو اللفظ الذي يتبني منه حمتوى الرس�الة ،و ُي َّ
ممكن للمحتوى.
والعنوان اجليد هو الذي يراعي األمور اآلتية:
أأن يكون مفصح ًا عن موضوعه.بأن تتبني منه حدود املوضوع وأبعاده.جأال يتضمن ما ليس داخ ًال يف موضوعه.
دأن يكون قصري ًا بقدر اإلمكان ،ويكون إحياؤه باألفكار الرئيسة بصورة ذكية.هـ -أن يكون مرن ًا بحيث لو احتيج إىل إجراء تعديل فيه كان ذلك ممُ كن ًا.
ولوضوح العنوان وداللته عىل موضوع الدراس�ة بعدٌ آخر ،ذلك أ َّنه بعد اس�تكامل
الرسالة وطباعتها فإنهَّ ا س ُتص َّنف ضمن قوائم املكتبات ،و ُتفهرس ضمن جمموعاهتا
حس�ب العنوان ،فال ب�د من التأكد من متي�ز كلامته بحيث يك�ون مفتاح ًا ملضمون
الرسالة دا ً
ال عىل موضوعها ،ويساعد عىل تصنيفها وفهرستها بشكل صحيح.
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 -2املقدمة:
مايب�دأ الباحث/الباحث�ة بحث�ه  -ع�اد ًة  -بمقدمة خمتصرة متهد ملوض�وع البحث وتكون
مناسبة له ،وغالب ًا ماتتدرج املقدمة من العام إىل اخلاص ،ونقصد بذلك أنه يبدأ بالتلميح إىل
موضوعه بشكل عام ثم يدخل تدرجيي ًا يف صلب املوضوع.
وهت�دف املقدم�ة إىل هتيئ�ة ذهن الق�ارئ إىل َّ
أن هناك موضوع ًا أو مس�ألة جديرة بالدراس�ة
وقابلة للبحث.
 -3التعريف بمصطلحات الرسالة :
التعريف بمصطلحات الرسالة قسامن :
أ التعريف بمصطلحات العنوان.بالتعريف باملصطلحات الواردة يف البحث (اختياري للقسم العلمي) -4مشكلة البحث:
إن مش�كلة البحث توضح اإلش�كال العلمي الذي س�يبقى معلق ًا لو مل يقم الباحث ببحثه،
وهي بذلك ترسم صورة ملاسيتم القيام به.
وإن أفضل طريقة لصياغة مش�كلة البحث هي األكثر بس�اطة ،أي تلك التي تذهب مبارشة
إىل صلب املوضوع بالتعبري عام يدور يف ذهن الباحث.
وتقوم مشكلة البحث بوظيفتني أساسيتني :
أإعطاء توجه معني للدراسة نحو حماولة حل إشكال علمي معلق.بتنسيق كل اجلهود التي ستبذل خالل فرتة إعداد الدراسة.وفيام يتعلق بالوظيفة األوىل :فإن مش�كلة البحث تس�اعد على التعرف عىل خمتلف جوانب
املوض�وع وأبع�اده ،وحتدي�د مصادر معلومات الدراس�ة وطبيع�ة املادة العلمية التي س�يتم
مجعها ،كام أهنا حتدد األسلوب الذي سيعتمد يف حتليل هذه املادة.
وفيام يتعلق بالوظيفة الثانية :فإن مشكلة البحث توفر رابط ًا منطقيا بني خمتلف مراحل إنجاز
مرشوع البحث ،وذلك بالتعبري عن نوايا الباحث /الباحثة فيام يتعلق بالدراسة.
وبناء عىل ذلك فإن تفسير املادة العلمية وطريقة التعبري عنها والنتائج التي س�يتم التوصل
إليها ستتأثر إىل حد كبري بطريقة صياغة مشكلة البحث.
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 -5أمهية البحث وقيمته العلمية:
جي�ب حتدي�د أمهية الدراس�ة باإلجابة عن الس�ؤال املتعلق بما إذا كان البح�ث له أمهية
جوهرية تربر القيام به أم ال ؟
ويقوم الباحث/الباحثة يف هذا اجلزء من البحث بإبراز األس�باب التي دعت كل منهام
لتناول هذا املوضوع وتناوله يف شكل دراسة علمية.
ويمك�ن أن ي�ورد كل منهام يف هذا اجلزء عبارات أو اقتباس�ات أو بيانات تربز أو تدعم
األسباب التي يقدمها كمربر لدراسته ،كام بإمكاهنام أن يشريا إىل بعض الدراسات واملقاالت
التي تدعم وجهة نظرمها.
وإمج�ا ً
ال جي�ب عىل الباح�ث  /الباحث�ة أن يوضح كل منهام أمهية دراس�ته م�ن الناحية
التطبيقية والنظرية ،وبيان اإلضافة العلمية للتخصص.
 -6أهداف البحث:
حيدد الباحث  /الباحثة األهداف التي يسعى البحث إىل حتقيقها ،بحيث يكون حمتواها
مرتبطا ارتباطا عضويا باملشكلة وبمربرات البحث.
 -7فروض البحث ( :اختياري للقسم العلمي)
ه�ي توقع�ات الباح�ث  /الباحثة الت�ي متثل حلو ً
ال للمش�كلة ،واليصوغه�ا كل منهام
م�ن حم�ض خياله ،وإنما يف ضوء اخلربات والق�راءات واالطالع عىل البح�وث والتجارب
السابقة
مالحظ�ة  :جي�ب أن خيض�ع كل ف�رض لالختب�ار وتثب�ت صحته م�ن عدم�ه ،ويكون
الباح�ث /الباحث�ة أمين ًا وصادق ًا يف تبيني االس�تنتاجات التي توصل إليه�ا من نتائج بحثه،
ومدى توافقها مع الفروض التي وضعها يف بحثه ،ويرصح بصحة فرضه من عدمه  ،حيث
إن ذلك يعطي الثقة واملصداقية لبحثه.
ويف صياغة الفروض يراعي الباحث  /الباحثة ما يأيت:
•حتديد الفرض بوضوح ودقة.
•أن يكون الفرض قاب ً
ال لالختبار.
•أن يقيم عالقة بني املتغريات.
•أن يكون للفرض جمال حمدد.
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 -8مسلامت البحث(:اختياري للقسم العلمي)
من املستحس�ن أن حيدد الباحث  /الباحثة ما يس�تند إليه من مس� ّلامت لينطلق منها يف
بحث�ه .واملس�لمة :هي قضية جم�زوم بصحتها وال حتت�اج إىل إثبات ،ينطل�ق منها الباحث/
الباحثة للربهنة عىل قضية أخرى.
 -9حدود البحث:
يوض�ح الباحث/الباحثة ما س�يقترص علي�ه البحث من قضايا ومس�ائل موضوعية أو
زمانية أو مكانية.
 -10الدراسات السابقة:
يق�وم الباحث/الباحث�ة خالل هذه املرحلة باس�تقصاء وتفحص الدراس�ات الس�ابقة
ذات العالقة بموضوع بحثه وتلخيصها ونقدها .وتس�مح مراجعة اإلنتاج الفكري السابق
للبحث بالوقوف عىل ماقام به الباحثون اآلخرون من الدراس�ات واملقارنات التي اتبعوها
يف دراساهتم والصعوبات التي تعرضوا هلا أثناء مرحلة اإلنجاز.
وعىل الباحث  /الباحثة تقديم دراس�ة نقدية للدراس�ات السابقة يف موضوع البحث،
وبيان مدى صلتها باملوضوع.
وتتجىل نتائج هذه اخلطوة يف البحث يف أمرين مهمني:
•تفادي التكرار يف البحوث.
املسوغات املقنعة لدراسة املوضوع الذي تم اختياره.
•إجياد ِّ
كما يس�تطيع الباحث/الباحثة من خالل العرض للدراس�ات الس�ابقة أن يربز قدراته
العلمية ،فكتابتها بصورة علمية ناقدة داللة عىل النضج العلمي يف موضوع البحث.
 -11منهج البحث وإجراءاته:
) أمنهج البحث :
يقص�د بمنه�ج البح�ث :الطريق�ة العلمي�ة واألدوات اإلجرائي�ة الت�ي س�يعتمدها
الباحث/الباحثة يف مجع املسائل املبحوثة ،ودراستها من أجل الوصول إىل نتيجة فيها.
وال ب�د أن يتمي�ز ه�ذا املنه�ج باملعيارية (وه�ي القواع�د العلمية)  ،واالط�راد (وهو
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االس�تمرار ) واملوضوعي�ة (وهي التج�رد)  ،وغالب ًا ما جيم�ع الباحث بني منهجني أو
أكث�ر يف البح�ث الواح�د ،واملناهج متع�ددة كاملنه�ج التارخيي والوصف�ي والتحلييل
والنقدي واملقارن وغريها .
) بإجراءات البحث :
يقص�د بإج�راءات البح�ث  :اخلطوات العملي�ة الدقيقة التي يسير عليه�ا الباحث/
الباحث�ة يف البح�ث .ولذا فإن على كل منهام أن يبني ذلك يف اخلط�ة ،كطريقته يف مجع
املادة من مصادرها ،وتوثيقها واملنهج املتبع يف دراستها.
 -12تقسيامت الرسالة:
تقسم الرسالة إىل أبواب و فصول حتوي عناوين رئيسة وعناوين فرعية ،وربام حتوي
تقسيامت أصغر حسب طبيعة البحث.
هذه التقسيامت تأيت بحسب ما يقتضيه موضوع البحث.
وعىل الباحث/الباحثة مراعاة ماييل:
) أليس هناك عدد حمدد لألبوب والفصـول متفق عليه ،بل ذلك خاضع لطبيعة البحث.
) بالبد لكل باب و فصل ...من عنوان.
) جالبد من الرتابط بني عنوان املوضوع وأبوابه وفصوله ...وهكذا ،حتى يظهر البحث
كتلة واحدة مرتابطة األجزاء.
) دينبغي أن تكون هذه العناوين شاملة ملا تدل عليه ،مانعة من دخول غريها فيها ،وأن
تك�ون قصرية بقدر اإلمكان ،وأن تك�ون موضوعية تتحرى الصدق واحلقيقة ،وأ َّ
ال
تكون متكلفة يف عبارهتا.
املرجوة.
هـ) الرتابط والتدرج املنطقيبنيأبواب البحث وفصوله ،حتى الوصول إىلالنتائج
َّ
 -13اخلامتة:
وفيه�ا يتم تقدي�م ملخص لنتائج البح�ث ،وتقديم التوصيات واملقرتح�ات التي يرى
الباحث  /الباحثة أمهيتها يف ضوء تلك النتائج،بحيث تعالج مش�كالت قائمة أو تؤدي إىل
التطوير واجلودة .
 -14قائمة املصادر واملراجع:
ويع�رض فيها الباح�ث  /الباحثة للمصادر و املراجع التي اس�تعان هب�ا خالل مرحلة
كتابة اخلطة.
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 -15مالحق خطة الرسالة(:اختياري)
تقع املالحق يف جزء مستقل بعد املصادر واملراجع.

ثاني ًا :القواعد التي ينبغي مراعاهتا عند إعداد الرسالة:
هناك أمور عىل الباحث /الباحثة أن يراعيها ،ويأخذها يف االعتبار عند صياغة الرسالة
ألمهيتها يف توصيل أهدافه إىل القارئ ،من أمهها مايأيت :
1 .1يسير الباح�ث /الباحث�ة وفق املنهج البحث�ي الذي اختري يف إجراء الدراس�ة ،مع
مراعاة التسلسل املنطقي للموضوع.
2 .2تكون الصياغة جتسيد ًا لرحلة البحث خطوة خطوة من خالل خمطط الرسالة.
3 .3يب�دأ الباحث /الباحثة كل فصل بتمهيد يوضح اهلدف منه ويس�تعرض حمتويات
الفص�ل الرئيس�ية ،ويفض�ل أن خيتت�م كل فص�ل بموج�ز يع�رض في�ه باختصار
خالصة ماتوصل إليه حس�ب املنهج البحثي ومدى االس�تفادة مماس�بق عرضه يف
هذا الفصل.
4 .4يفضل أن يبدأ الباحث  /الباحثة بطرح عناوين للموضوعات القوية التي س�وف
يتناوهلا كل منهام بالتفصيل خالل الفصل.
5 .5عندم�ا يس�وق الباحث /الباحث�ة األدلة واحلجج ،يفضل أن يب�دأ باألدلة األقوى
وأن ينتهي باألدلة األقل قوة ،متدرج ًا يف عرض أفكاره.
6 .6الداعي لتقديم براهني أو أدلة عىل املبادئ الثابتة أو املسلامت.
7 .7مناقش�ة اآلراء املختلفة جي�ب أن تكون دون هتيب ودون جماملة ،ولكن بأس�لوب
مهذب وموضوعية تامة.
8 .8رضورة مراعاة التسلسل املنطقي للموضوع وتفريعاته.
9 .9التأكي�د على األف�كار التي يري�د الباح�ث /الباحث�ة أن يربزها ويس�تفيد منها يف
التوصل إىل نتائج البحث.
توخي الدقة يف اختيار األلفاظ التي تناسب املقام ،وجيب عدم املبالغة يف استخدام
ّ 1010
األلفاظ املطلقة والعامة.
1111مراعاة عدم استعامل األسلوب الساخر أو التجريح.
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1212االستطراد الزائد عن احلد قد يؤدي إىل اخلروج عن املوضوع ومن ثم يحُ ِد ُث خل ً
ال
يف التسلس�ل املنطقي ملساره ،مثل إضافة مجلة أو فقرة اليتطلبها املوقف ،أو إضافة
فصل العالقة له باملوضوع.
1313جتنب استخدام ضمري املتكلم (أنا ،نحن ،أرى ،نرى ،توصلت إىل...إلخ) وباملثل
ضمري املخاطب ،واألفضل اس�تخدام ضمريالغائ�ب أو الفعل املبني للمجهول :
ُوجدُ ،اس ُتنتجُ ،حدد  ،ألن االعتداد والفخر يرتكان أثر ًا سيئ ًا يف املتلقي.
1414الوضوح واإلجياز أفضل السبل لتوصيل األفكار دونام لبس أو تشويش.
1515العناية الكافية بعالمات الرتقيم ،ووضعها يف مواضعها الصحيحة ،إذ هذا جانب
أسايس يف وضوح الصياغة والبعد عن الوقوع يف اللبس.
1616العناية الكاملة بقواعد اللغة واإلمالء .
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الفصل الثالث
قواعد توثيق الرسالة
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الفصل الثالث
قواعد توثيق الرسالة
يعتم�د أي بحث علمي عىل مصادر ومراجع للمعلومات ،وتس�توجب أخالقيات البحث
العلمي عالوة عىل قوانني الطبع ،أن يشري الباحث  /الباحثة إىل مصادره ومراجعه.
و جيب مالحظة مايأيت:
 -1توثي�ق امل�ادة العلمي�ة املس�تفادة م�ن مصدر أو مرج�ع ،و غالب� ًا مايكون بع�د رسدها.
 -2عن�د االقتب�اس من املص�ادر الثانوية (مرجع أخذ ِم�ن مرجع) ،يك�ون التوثيق يف املتن
للمصدر األصل والثانوي (سيأيت تفصيله الحق ًا) ،أ ّما يف قائمة املراجع ف ُيثبت املصدر
الثانوي فقط.
 -3جيب عىل الباحث  /الباحثة الرجوع إىل املصادر األساس�ية ،وعدم الرجوع إىل املصادر
الثانوية إال عند ّ
تعذر الرجوع إىل املصدر األصل.
 -4جي�ب على الباح�ث  /الباحثة أال خيلط كل منهام كالمه بام ُ
ينق ُل�ه عن غريه ِمن املصادر،
ويكون ذلك يف طريقة التوثيق بحيث يتبني بداية النقل وهنايته.

أشهر طرق التوثيق يف البحث العلمي :
من أشهر طرق التوثيق يف البحث العلمي ثالث طرق تأخذ هبا معظم اجلامعات العاملية:
الطريقة األوىل :التوثيق باللقب مع تاريخ النرش ،ورقم الصفحة أو أرقام الصفحات.
الطريق�ة الثاني�ة :التوثي�ق باالس�م ث�م اللقب م�ع تاري�خ النرش ،ورق�م الصفح�ة أو أرقام
الصفحات.
الطريقة الثالثة :التوثيق الكامل يف احلاشية.
وتؤكد عامدة الدراسات العليا أن استخدام أي من الطرق السابقة اليعفي من وجود قائمة
املصادر واملراجع مرتبة هجائي ًا إذا كان االستشهاد بنظام االسم /التاريخ أو بنظام احلوايش.
وجدي�ر بالذك�ر أن بع�ض اجلامع�ات تفض�ل أس�لوب مجعية عل�م النف�س األمريكية
( )APAيف توثي�ق وكتابة املراجع التي س�بق توضيحها يف الطريق�ة األوىل التي تعتمد عىل
التوثيق باللقب فقط مع تاريخ النرش ،ورقم الصفحة أو أرقام الصفحات بالنسبة للمراجع
العربية واألجنبية عىل حد سواء.
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وهناك بعض املدارس املنهجية يف توثيق املراجع العلمية اعتمدت عىل الثوثيق الس�ابق
فقط بالنس�بة للمراجع األجنبية ،أما بالنس�بة للمراجع العربية فقد فضلت التوثيق باالس�م
ثم اللقب مع تاريخ النرش ،ورقم الصفحة أو أرقام الصفحات .
وإن على الباح�ث  /الباحث�ة أن يتبنى فكرة واح�دة وطريقة واحدة لتوثيق االستش�هاد يف
رسالته.
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نموذج رقم () 10
يتضمن أمثلة ُت ِّ
وضح
طريقة التوثيق باللقب مع تاريخ النشر
والتوثيق باالسم ثم اللقب مع تاريخ النشر ورقم
الصفحة أو الجزء ورقم الصفحة
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اجلدول اآليت يتضمن أمثلة ُت ِّ
وضح
طريقة التوثيق باستخدام الطريقتني األوىل والثانية  ،اللتني تعتمدان عىل
(التوثيق باللقب مع تاريخ النرش ،والتوثيق باالسم ثم اللقب مع تاريخ النرش ،ورقم
الصفحة أو اجلزء ورقم الصفحة )
احلالـة
عندما يكون االقتباس
بالنص
من مرجع

الطريقـة

يوضع النص املقتبس بني عالمتي
تنصيص( ،و ُيتبع بني قوسني كتابة لقب
املؤ ِّلف ،سنة النرش  ،رقم الصفحة) أو
صفحات االقتباس

تطبق نفس القواعد السابقة ،مع
عندما يكون االقتباس  40مالحظة أن يبدأ النص يف سطر جديد،
وينقص يف املحاذاة بمقدار  5مسافات
كلمة أو أكثر.
إىل الداخل.

املثــال
(أمحد1430 ،ﻫ،
ص.)28
وجد الزهراين
(1430ﻫ) ما يأيت:
«»...............
(ص .)90

وفيه ُيشار إىل املرجع الذي تم االقتباس
عندما يكون االقتباس منه مع اإلشارة إىل صفحة أو صفحات
(الفاتح1429 ،ﻫ،
باملعنى ،أي يكون بأسلوب االقتباس ،إال إذا كانت الفكرة يف
ص.)134
الباحث مع إعادة الصياغة .عموميات املرجع ،فال رضورة لذكر
رقم الصفحة.
عند ذكر اسم املرجع
املقتبس منه يف بداية النص،
أو كجزء من سياق النص.

ُيكتب بني قوسني
( لقب املؤ ِّلف ،سنة النرش  ،رقم
الصفحة)

ويميل إىل هذا الرأي
الغبان 1430 ،ﻫ،
َّ
(ص.)35

إذا كان النص الذي يتم منه
التوثيق له مؤ ِّلفان.

ُيكتب بني قوسني
( لقب كل منهام ،ثم باقي عنارص
التوثيق).

(عبداهلل وحممد،
1429ﻫ).

ُيكتب بني قوسني (لقب املؤ ِّلف األول
إذا كان النص الذي يتم منه متبوعا بكلمة وآخرون،سنة النرش) يف
التوثيق ألكثر من مؤلفني .حالة املراجع باللغة العربية أو كلمة et.
 al.يف حالة املراجع باللغة اإلنجليزية
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احلالـة

الطريقـة

عند االقتباس من أكثر
ُيكتب بني قوسني (لقب املؤ ِّلف متبوع ًا
من مرجع ملؤ ِّلف واحد يف
بسنوات النرش املختلفة).
أعوام خمتلفة.
عند االقتباس من أكثر
من مرجع ملؤ ِّلف واحد يف
نفس العام.

املثــال
(حممود1426 ،هـ
1428 ،هـ ،هـ
.)1429

ُيكتب بني قوسني (لقب املؤ ِّلف ،
و ُيعطي أحد ِ
(عبد املجيد،
املرج َعني احلرف (أ) ،
واملرجع الثاين احلرف (ب)  ،واملرجع 1430هـ أ ،ب ،ج).
الثالث احلرف (ج) ،وهكذا)......

( ُيكتب بني قوسني لقب املؤ ِّلف األول
يف كل حالة متبوع ًا بالتاريخ ،ثم بفاصلة
منقوطة ،ثم بأسامء الباقني معطوف ًة
عند االقتباس من جمموعة
بحرف الواو باللغة العربية ،إىل مخسةٍ
أعامل ألكثر من مؤ ِّلف.
صح ْترك واو
ثم يقال :وآخرون( .وال َي ّ
العطف يف العربية)

(نايف1429 ،هـ ؛
وأمحد1430 ،هـ ؛
وحممود1430 ،هـ؛
وفهد1431 ،هـ).

يقول اللحيدان
(يف املغاميس،
عر َف أو قال...
ُيقال :وقد أشار أو َّ
عند االقتباس من املرجع إلخ( :فالن) ثم لقب املؤلف األصل1426 ،هـ)« :وجمادلة
الكفار من أهل
الثانوي (مرجع مأخوذ من ثم ُيكتب (بني قوسني) لقب وتاريخ
وصفحات املصدر الذي ورد فيه النص الكتاب وغريهم أمر
مرجع آخر)
واجب،»...
مسبوق ًا بحرف «يف»:
(ص .)31
عند االقتباس ِمن مرجع
(د.ت)
يكتب مكان (التاريخ)
بدون تاريخ
دراسة واقع
الدراسات العليا
يف دول اخلليج
عند االقتباس من مرجع حيل العمل حمل املؤ َّلف ،وتُكمل بقية
العريب (1408هـ).
التفاصيل كام سبق.
بدون مؤلف...
الرياض :مكتب
الرتبية العريب لدول
اخلليج.
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احلالـة

عند االقتباس من أعامل
اهليئات والوزارات...

الطريقـة

املثــال

جامعة القصيم،
(1427هـ) .التقرير
السنوي جلامعة
ُيكتب اسم اهليئة أو املؤسسة( ،تاريخ
القصيم/1426 ،
النرش) .عنوان العمل ،بلد النرش.
هـ ،
لقصي�م
ا
جامع�ة القصي�م.

الشمري ،أمني
بن أمحد ،القناة
ُيكتب لقب املتحدث ،واسمه ،اسم
السعودية،
عند االقتباس من مقابلة القناة أو اإلذاعة( ،التاريخ بني قوسني)،
(1426/1/1هـ)
نوع العمل( :مقابلة ،أو ندوة ،أو حوار،
إذاعية أو تلفازية
مقابلة (شخصية)
أو ترصيح...إلخ).
ضوابط نرش أخبار
اجلريمة.
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طريقة التوثيق الكامل يف احلاشية (اهلامش):
أكثر ما ُت َّتبع هذه الطريقة يف البحوث الرشعية واللغة العربية ونحومها.
واحل�وايش :معلوم�ات يضيفها الباحث  /الباحثة يف هوام�ش الصفحة  ،ألنه إذا ماوردت
ه�ذه املعلومات يف س�ياق املتن فإهن�ا تقطع التسلس�ل املنطقي .وهذه املعلوم�ات قد تكون
استطراد ًا للموضوع أو تعريف ًا بمصدر املعلومات.
استخدام احلوايش:
تستخدم احلوايش يف احلاالت التالية:
 -1ذكر املصدر الذي استقى منه الباحث معلومة ما .
 -2االس�تطراد يف نق�اط اليس�توجب توضيحه�ا يف مت�ن الرس�الة ،مل�ا قد يس�ببه من قطع
تسلسل األفكار وترابطها بغري رضورة.
 -3إحالة القارئ إىل موضوع آخر من الرسالة سبق أن تناول الباحث  /الباحثة فيه نقطة
ما تفصي ً
ال  ،أو إىل نقط سيتناوهلا املتن بالرشح والتفصيل الحق ًا.
 - 4إثبات احلق األديب لصاحب املعلومة ،اعرتاف ًا بفضله وسبقه.
 -5اإلشارة إىل مصادر أخرى غنية باملعلومات ينصح القارئ بالرجوع إليها.
قواعد تنظيم احلاشية:
•توضع يف أس�فل كل صفحة حواش�يها ،و ُيفصل متن الرس�الة عن احلاشية ٍ
بخط
أفقي طوله (3.5س�م) يكون بينه وبني ُصلب الرسالة مسافة واحدة ،وبينه وبني
احلاشية مسافة واحدة أيض ًا ،و ُيفصل بني سطور احلاشية بمسافة واحدة.
دون� ًا يف هناية النص أو
• ُتوضع أرقام مس�تقلة لكل صفحة على حدة ،و ُيبدأ برقم (ُ )1م َّ
الفكرةُ ،يقابلهالرقماملامثليفاحلاشية.
•يوضع الرقم املوضوع يف احلاشية محُ اذي ًا للسطر وال ُيرفع عنه ،و ُيوضع بني قوسني
كبريي�ن (بحج�م حرف احلاش�ية) ،وتوضع األرقام أحدها حت�ت اآلخر بمحاذاة
تام�ة .وخيتار أن تكون احلاش�ية (مع َّلقة) ،أي َيدْ خل الس�طر الث�اين فام بعده جهة
اليس�ار بمق�دار ( )0.7بالنس�بة للع�ريب( ،إذا كان حجم اخلط م�ا بني 15 -14
مث ً
ال) ،وجهة اليمني بالنسبة لإلنجليزي.
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نموذج رقم () 11
يتضمن أمثلة ُت ِّ
وضح قواعد كتابة الحواشي
باالعتماد على التوثيق بذكر اسم المؤلِّ ف
كامالً  ،العنوان(المصدر) ،دار النشر ،مكان وتاريخ النشر
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اجلدول اآليت يتضمن أمثلة ُت ِّ
وضح قواعد كتابة احلوايش
باالعتامد عىل التوثيق بذكر اسم ِّ
املؤلف كام ً
ال  ،العنوان ،دار النرش ،مكان وتاريخ النرش
املصدر

الطريقة

القرآن الكريم

تُكتب اآلية (اآليات) كاملة بني قوسني مع
التشكيل ،اسم السورة ،رقم اآلية

األحاديث

املثال
سورة البقرة  ،اآلية . 119 :

ال بني قوسني مع التشكيل  ،صحيح البخاري ،ح  ، 15كتاب األدب  ،باب
ُيكتب احلديث كام ً
قتل الولد خشية أن يأكل معه . 87/4 ،
توثيق مصادر احلديث

( )1سعيد العمري  ،ملحات من تاريخ نجد
ُيكتب اسم املؤ ِّلف األول متبوع ًا باسم العائلة ،واحلجاز  ،ط 2ص ( 71دار املريخ  ،الرياض
كتاب ملؤلف عنوان الكتاب ،رقم الطبعة إذا كانت غري الطبعة  1406هـ) .

واحد يذكر
ألول مرة
كتاب له
مؤلفان

كتاب له ثالثة
مؤلفني أو أكثر
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األوىل ،رقم اجلزء ،رقم الصفحة أواجلزء مع
رقم الصفحة (مدينة النرش ،مكان وتاريخ
النرش).

()2سامل أمحد سحاب وحممد حيي عبد الرمحن ،
ُيكتب اسم املؤ ِّلف األول واسم املؤلف الثاين  ،املدخل إىل لغة الفورتران ،ص ( 105 - 100
عنوان الكتاب  ،رقم الطبعة  ،رقم اجلزء ،رقم جدة  :مركز النرش العاملي  -جامعة امللك عبد
العزيز 1406 ،هـ = 1986م).

الصفحة أواجلزء مع رقم الصفحة (مدينة النرش،
مكان وتاريخ النرش).

( )3عبد الغني محزة  ،وحممد أمحد أيش  ،وعبد
ُيكتب اسم املؤ ِّلف األول واسم املؤ ِّلف الثاين الفتاح بسطاوي  ،وعبد العزيز السباعي وتوفيق
 ،اسم املؤ ِّلف الثالث  ،واسم املؤ ِّلف الرابع  ،عمرية  .الكيمياء التحليلية  :بعض األسس
النظرية لطرق التحليل اآليل،ص . 144 - 142
عنوان الكتاب ،رقم الطبعة إذا كانت غري الطبعة ( جامعة امللك عبد العزيز  ،جدة  1406هـ )
األوىل  ،رقم اجلزء ،رقم الصفحة أواجلزء
مع رقم الصفحة (مدينة النرش ،مكان وتاريخ
النرش).
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املصدر
منشورات
اهليئات
واملؤسسات

الطريقة

املثال

( )4جامعة امللك عبد العزيز  ،التقرير
يكتب اسم اجلهة أو املؤسسة  ،عنوان املطبوعة السنوي للعام اجلامعي  1405 / 1404هـ (
ُ
 ،رقم اجلزء ،رقم الصفحة أواجلزء مع رقم جامعة امللك عبد العزيز  ،جدة 1405هـ ) .
الصفحة (مدينة النرش ،مكان وتاريخ النرش).

( )5أبو عبد اهلل بن عيسى الدبويس  ،األرسار يف
األصول والفروع  619 ،هـ  ،اسطنبول  :مكتبة
ِّ
ً
ُيكتب اسم املؤلف كامال  ،عنوان املخطوطة  ،أمحد الثالث 2/29
املخطوطات تاريخ النسخ مكان النسخة  :املكتبة املودعة هبا ص  ، 30نسخة أصلية .

غري املحققة

كتاب حمقق

كتاب مرتجم

الدوريات

املخطوطة ،رقم اجلزء  ،رقم الصفحة ونوعها (
أصلية أم مصورة ) ،

( )6عيل بن فضال بن عيل املجاشعي  ،كتاب
ال  ،عنوان الكتاب ،اإلشارة إىل حتسني العبارة  ،حتقيق  :حسن شاذيل
ُيكتب اسم املؤ ِّلف كام ً
حتقيق  :اسم املحقق رقم اجلزء ،رقم الصفحة فرهود
ص  ( . 100 - 96دار العلوم للطباعة والنرش ،
أواجلزء مع رقم الصفحة (مدينة النرش ،مكان الرياض 1982م )
وتاريخ النرش).

( )7ر .بريدوج هارتيل  ،التعليم والتعلم يف
ال  ،عنوان الكتاب ،اجلامعات واملعاهد العليا  ،ترمجة  :أمحد إبراهيم
ُيكتب اسم املؤ ِّلف كام ً
شكري  ،مراجعة  :حممد عيل حبيش ،ص 122
ترمجة :
  ( 124مركز النرش العلمي  -جامعة امللكاسم املرتجم  ،مراجعة  :اسم مراجع الرتمجة ،عبد العزيز ،جدة  1982م ) .

رقم الصفحة أواجلزء مع رقم الصفحة (مدينة
النرش ،مكان وتاريخ النرش).

ُيكتب اسم املؤ ِّلف كام ً
ال  ،عنوان البحث أو
املقال  ،اسم الدورية  ،املجلد  ،العدد ،
رقم الصفحة أواجلزء مع رقم الصفحة (مدينة
النرش ،مكان وتاريخ النرش).

( )8عبد الرمحن عبد اهلل احلميدي  ،األسامء
املركبة أنواعها وإعراهبا  :دراسة نحوية  ،جملة
الدرعية  ،السنة الثامنة  ،العدد  ، 29ص 243
1426( 270 -هـ  2005 -م ) .
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احلالة

الطريقة

املقابالت
الشخصية

ُيكتب مقابلة مع ( اسم املتحدث ) وظيفته أو
صفته  ،اسم اهليئة  ،اسم البلد  ،تاريخ املقابلة .

االتفاقيات
واملعاهدات

أمثلة

مقابلة مع (هاين رساج)  .مدير العالقات
بأرامكو  ،جدة  ،اململكة العربية السعودية 10 ،
1429 / 6 /هـ

( )9اململكة العربية السعودية  ،وزارة الثقافة
واألعالم  ،اتفاقية التعاون الفني يف جمال تطوير
خدمات التلفزيون بني حكومتي اململكة العربية
ُيكتب اسم البلد واسم اجلهة املخولة بالتوقيع  ،السعودية وفرنسا  ،الرياض1420/5/20 ،هـ
عنوان االتفاقية أو املعاهدة  ،املدينة التي تم فيها .
التوقيع  ،تاريخ توقيع االتفاقية .

رسالة جامعية ُيكتب اسم الباحث أو الباحثة كام ً
ال  ،عنوان ( )10حممد عباس حسن هاشم  ،خصائص
الرسالة  ،رسالة ماجستري أو دكتوراه (غري االستشهادات املرجعية للباحثني يف علم األحياء
غري منشورة منشورة) رقم الصفحة أو الصفحات  ،اسم بجامعتي امللك عبد العزيز وأم القرى بمكة
املكرمة  ،رسالة ماجستري ( ،غري منشورة) ص
اجلامعة التي منحت الدرجة  ،الكلية  ،املدينة ،156-153جامعة امللك عبد العزيز  ،جدة
(التاريخ)
(1988م ) .

رسالة
جامعية
منشورة

إستشهاد
الباحث/
الباحثة بمرجع
تكررت اإلشارة
إلىه  ،فصلت
بينهام حاشية أو
اكثر
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( )11تعامل معاملة الكتاب  -كام سبق ذكره
( )12العمري  ،مرجع سابق ،ص . 25
ُيكتب لقب املؤ ِّلف  ،مرجع سابق ( ،رقم
الصفحة أو أواجلزء مع رقم الصفحة .
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احلالة
استشهد الباحث/
الباحثة بمرجع مرتني
متتاليتني أو اكثر  ،وكان
قد أشار إليه من قبل
استشهد الباحث/
الباحثة بنفس املرجع
والصفحة نفسها

جملة إلكرتونية

الطريقة

أمثلة

( )13العمري  ،مرجع سابق ،ص . 25

ُيكتب كام يف املثال

( )14املرجع السابق ص . 25
ُيكتب كام يف املثال

( )15سيد ربيع سيد  ،حمركات بحث
ُيكتب اسم املؤ ِّلف كام ً
ال عنوان الوسائط املتعددة  :املفهوم  ،األداء  ،األنواع
املقال  ،عنوان املجلة  ،رقم العدد  Journal ،العدد  ، 74ديسمرب (2005
( ،سنة النرش )  :رقم الصفحة م) :ص .17 - 10
أواجلزء مع رقم الصفحة ،املوقع
وتاريخ الدخول .

املعلومات اإللكرتونية:
(اإلنرتنت أو األقراص
املرنة أو املضغوطة أو
الرقمية )

ُيكتب اسم املؤ ِّلف كام ً
ال (السنة)
 ،العنوان  ،اسم املوقع اإللكرتوين
 ،تاريخ الدخول  . / /أو
نوع الوعاء ( قرص مرن  /قرص
مضغوط  /قرص رقمي ) .

األعامل جمهولة املؤلف

يكون املدخل فيها عنوان العمل ،
رقم الصفحة أو أواجلزء مع رقم
الصفحة .

http://www. Cybrarians.info/
Journal

تاريخ الدخول  1429 / 1 / 20هـ

( )16عبد احلميد أمحد ( 2000م )  .بعض
االستخدامات للمخلفات الزراعية  ،متاح عىل
http://islamonline.net
تاريخ الدخول 2003/6/23م

()17دراسات املعلومات  ،ص . 105
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نموذج رقم () 12
يتضمن أمثلة ُت ِّ
وضح قواعد كتابة الحواشي
باالعتماد على التوثيق بذكر العنوان (المصدر) أوال ً ،
اسم المؤلِّ ف كامالً  ،رقم الصفحة أوالجزء مع رقم
الصفحة ،دار النشر ،مكان وتاريخ النشر
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اجلدول اآليت يتضمن أمثلة ُت ِّ
وضح قواعد كتابة احلوايش
باالعتامد عىل التوثيق بذكراسم املصدر أو ًال  ،اسم ِّ
املؤلف كام ً
ال  ،رقم الصفحة أواجلزء
مع رقم الصفحة ،دار النرش ،مكان وتاريخ النرش
املصدر

الطريقة

القرآن الكريم

تُكتب اآلية (اآليات) كاملة بني قوسني مع
التشكيل ،اسم السورة ،رقم اآلية

األحاديث

املثال
سورة البقرة  ،اآلية . 119 :

صحيح البخاري ،ح  ، 15كتاب األدب
ُيكتب احلديث كام ً
ال بني قوسني مع التشكيل  ،باب قتل الولد خشية أن يأكل معه ،
. 87/4
 ،توثيق مصادر احلديث

ً ( )1ملحات من تاريخ نجد واحلجاز  ،سعيد
ِّ
كتاب ملؤلف ُيكتب عنوان الكتاب ،اسم املؤلف كامال  ،العمري ،ط ، 2ص 71
رقم الطبعة إذا كانت غري الطبعة األوىل ،رقم ( دار املريخ  ،الرياض  1406هـ) .

واحد يذكر
ألول مرة
كتاب له
مؤلفان

كتاب له ثالثة
مؤلفني أو أكثر

منشورات
اهليئات
واملؤسسات
56

اجلزء ،رقم الصفحة أواجلزء مع رقم الصفحة
(دار النرش ،مكان وتاريخ النرش).

()2املدخل إىل لغة الفورتران  ،سامل أمحد
ُيكتب عنوان الكتاب ،اسم املؤ ِّلف األول سحاب وحممد حيي عبد الرمحن
واسم املؤلف الثاين  ،رقم الطبعة  ،رقم اجلزء ،ص  ( .105 - 100مركز النرش العاملي -
رقم الصفحة أواجلزء مع رقم الصفحة (دار جامعة امللك عبد العزيز  ،جدة 1406هـ
 1986م) ،النرش ،مكان وتاريخ النرش).

ُيكتب عنوان الكتاب ،اسم املؤ ِّلف األول
واسم املؤ ِّلف الثاين  ،اسم املؤ ِّلف الثالث ،
واسم املؤ ِّلف الرابع  ،عنوان الكتاب ،رقم
الطبعة  ،رقم اجلزء ،رقم الصفحة أواجلزء
مع رقم الصفحة (دار النرش ،مكان وتاريخ
النرش).

( )3الكيمياء التحليلية  :بعض األسس
النظرية لطرق التحليل اآليل  ،عبد الغني
محزة  ،وحممد أمحد أيش ،وعبد الفتاح
بسطاوي  ،وعبد العزيز السباعي وتوفيق
عمرية  ،ص 144 - 142
(جامعة امللك عبد العزيز  ،جدة 1406
هـ ).

( )4جامعة امللك عبد العزيز  ،التقرير السنوي
ُيكتب اسم اجلهة أو املؤسسة  ،عنوان املطبوعة للعام اجلامعي  1405 / 1404هـ (جامعة
 ،رقم اجلزء ،رقم الصفحة أواجلزء مع رقم امللك عبد العزيز جدة 1405 ،هـ ) .
الصفحة (دار النرش ،مكان وتاريخ النرش).
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املصدر

الطريقة

املخطوطات
غري املحققة

ُيكتب عنوان املخطوطة  ،اسم املؤ ِّلف كام ً
ال ،
تاريخ النسخ مكان النسخة  :املكتبة املودعة هبا
املخطوطة ،رقم اجلزء  ،رقم الصفحة ونوعها
( أصلية أم مصورة ) ،

كتاب حمقق

املثال
( )5األرسار يف األصول والفروع  ،أبو
عبد اهلل بن عيسى الدبويس  619 ،هـ ،
اسطنبول  :مكتبة أمحد الثالث 2/29
ص  30نسخة أصلية . ،

ُيكتب عنوان الكتاب ،اسم املؤلف كام ً
ال  )6( ،كتاب اإلشارة إىل حتسني العبارة ،
حتقيق  :اسم املحققرقم الطبعة  ،رقم اجلزء ،عيل بن فضال بن عيل املجاشعي  ،حتقيق :
رقم الصفحة أواجلزء مع رقم الصفحة (دار حسن شاذيل فرهود ص ( 100 - 96دار
العلوم للطباعة والنرش الرياض1982 ،م )
النرش ،مكان وتاريخ النرش).

( )7التعليم والتعلم يف اجلامعات واملعاهد
ُيكتب عنوان الكتاب ،اسم املؤلف كام ً
ال  ،ترمجة  :العليا ،
الرتمجة
اسم املرتجم  ،مراجعة  :اسم مراجع
ر .بريدوج هارتيل  ،ترمجة  :أمحد إبراهيم
كتاب مرتجم رقم اجلزء ،رقم الصفحة أواجلزء مع رقم شكري  ،مراجعة  :حممد عيل حبيش،
الصفحة (دار النرش ،مكان وتاريخ النرش) .ص  ( 124 - 122مركز النرش العلمي -
جامعة امللك عبد العزيز ،جدة  1982م ) .
الدوريات

املقابالت
الشخصية
االتفاقيات
واملعاهدات
رسالة جامعية
غري منشورة
رسالة جامعية
منشورة

ُيكتب عنوان املقال  ،اسم املؤلف كام ً
( )8األسامء املركبة أنواعها وإعراهبا :
ال ،
عنوان الدورية  ،رقم العدد ،رقم اجلزء ،رقم دراسة نحوية ،
عبد الرمحن عبد اهلل احلميدي  ،جملة الدرعية
الصفحة أواجلزء مع رقم الصفحة (دار النرش ، ،السنة الثامنة  ،العدد  ، 29ص - 243
مكان وتاريخ النرش).
1426( 270هـ  2005 -م ) . :

ُيكتب مقابلة مع « اسم املتحدث « وظيفته أو مقابلة مع هاين رساج  .مدير العالقات
بأرامكو  ،جدة  ،اململكة العربية السعودية ،
صفته  ،اسم اهليئة  ،اسم البلد  ،تاريخ املقابلة 1429 / 6 / 10 .هـ
( )9اتفاقية التعاون الفني يف جمال تطوير
ُيكتب عنوان االتفاقية أو املعاهدة  ،اسم البلد خدمات التلفزيون بني حكومتي اململكة
واسم اجلهة املخولة بالتوقيع  ،املدينة التي تم العربية السعودية وفرنسا ،
اململكة العربية السعودية  ،وزارة الثقافة
فيها التوقيع  ،تاريخ توقيع االتفاقية .
واألعالم  ،الرياض1420/5/20 ،هـ .
ُيكتب عنوان الرسالة  ،اسم الباحث أو
الباحثة كام ً
ال  ،عنوان الرسالة  ،رسالة
ماجستري أو دكتوراه (غري منشورة) رقم
الصفحة أو الصفحات  ،اسم اجلامعة التي
منحت الدرجة  ،الكلية  ،املدينة (التاريخ)

( )10خصائص االستشهادات املرجعية
للباحثني يف علم األحياء بجامعتي امللك
عبد العزيز وأم القرى بمكة املكرمة  ،حممد
عباس حسن هاشم  ،رسالة ماجستري ،
(غري منشورة) ص 156-153جامعة امللك
عبد العزيز  ،جدة (1988م ) .

( )11تعامل معاملة الكتاب  -كام سبق ذكره
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املصدر

الطريقة

استشهاد الباحث /الباحثة
بمرجع تكررت اإلشارة
إلىه  ،فصلت بينهام حاشية
أو اكثر

ُيكتب عنوان الكتاب  ،مرجع سابق
 ،رقم الصفحة أو اجلزء مع رقم
الصفحة .

( )12ملحات من تاريخ نجد واحلجاز
مرجع سابق ،ص . 47

مرتني متتاليتني أو اكثر ،
وكان قد أشار إليه من قبل

ُيكتب عنوان الكتاب  ،مرجع سابق
 ،رقم الصفحة أو أو اجلزء مع رقم
الصفحة .

( )13ملحات من تاريخ نجد واحلجاز
مرجع سابق  ،ص . 47

استشهاد الباحث /الباحثة
بنفس املرجع والصفحة

ُيكتب كام يف املثال

نفسها

جملة إلكرتونية

املعلومات اإللكرتونية:
(اإلنرتنت أو األقراص
املرنة أو املضغوطة أو
الرقمية )

األعامل جمهولة املؤلف

58

ُيكتب عنوان املقال  ،اسم املؤ ِّلف
كام ً
ال  ،عنوان املجلة  ،رقم العدد
( ،سنة النرش )  :رقم الصفحة أو
الصفحات املوقع وتاريخ الدخول .

املثال

( )14املرجع السابق .
( )15حمركات بحث الوسائط املتعددة :
املفهوم  ،األداء  ،األنواع  ،سيد ربيع سيد ،
 Journalالعدد  ، 74ديسمرب ( 2005م)
.17 - 10 :
تاريخ الدخول  1429 / 1 / 20هـ

ُيكتب العنوان  ،اسم املؤ ِّلف كام ً
ال
( )16بعض االستخدامات للمخلفات الزراعية
(السنة)  ،اسم املوقع اإللكرتوين ،
 ،عبد احلميد أمحد ( 2000م ) متاح عىل
تاريخ الدخول  . / /أو نوع
http://islamonline.net
الوعاء ( قرص مرن  /قرص مضغوط
تاريخ الدخول 2003/6/23م
 /قرص رقمي ) .

يكون املدخل فيها عنوان العمل  ،رقم
الصفحة أو الصفحات .

()17دراسات املعلومات . 105 ،
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قائمة املصادر واملراجع:

تعتمد معظم اجلامعات عىل ثالثة طرق لالستشهاد بأعامل الغري وهي:
طريقة اللقب  /التاريخ  ،وطريقة االسم  /التاريخ  ،وطريقة احلوايش
وه�ذه الطرق الب�د أن يقابلها يف هناية الرس�الة قائم�ة باملصادر واملراجع مرتب�ة هجائيا إذا
كان االستش�هاد يف املتن بطريقة االس�م  /التاريخ ،أو بطريقة اللقب  /التاريخ ،أو بطريقة
احلوايش.
وتق�ع املراجع بعد هناية متن الرس�الة وقبل املالح�ق  -إن وجدت  -حيث يتم وضع قوائم
مستقلة لكل من:
 .أاملراجع العربية.
 .باملراجع األجنبية.
 .جاملراجع اإللكرتونية املوثقة أو الربجميات.
وفيام ييل بعض قواعد كتابة املصادر واملراجع العلمية يف قائمة املصادر واملراجع:
 - 1يت�م ترتي�ب املراج�ع أبجدي� ًا باالعتماد على طريق�ة ذكر لق�ب املؤ ِّل�ف أو ً
ال  ،ثم
االس�م األول ل�ه فالث�اين  ،العن�وان (املص�در )(،دار النرش،م�كان وتاريخ النرش)
 - 2يت�م ترتيب املراجع أبجدي ًا باالعتامد عىل طريقة ذكر العنوان أو ً
ال (املصدر ) ،اس�م
املؤ ِّلف (دار النرش،مكان وتاريخ النرش).
 - 3يف حالة وجود مرجعني لنفس املؤ ِّلف (أي نفس االسم) ،ينظر إىل التاريخ فيكتب
األقدم فاألحدث.
 - 4يف حال�ة وج�ود مرجعين مؤ ِّلفهام األول واح�د ،ولكن املرجع الث�اين به عدد ()2
مؤ ِّلفينُ ،يكتب املرج�ع ذو املؤ ِّلف الواحد أو ً
ال ،يليه املرج�ع ذو املؤ ِّلفني ،حتى لو
كان املرجع ذو املؤ ِّلف الواحد هو األحدث.
ُ - 5ترتك مس�افة واحدة خالل املرجع الواحد ،كام ُترتك مس�افة ونصف بني كل مرجع
وآخر بالنسبة للغة اإلنجليزية فقط ،أما بالنسبة للغة العربية فتكون املسافة عادي ًة.
ُ - 6يكتب اسم املؤ ِّلف األول من بداية السطرَّ .أما األسطر التالية املتعلقة باملرجع نفسه
فتبدأ بالدخول مخس مس�افات ،بحيث تكون األسماء بارزة ،ويمكن العثور عليها
بسهولة من القائمة.
60

دليل إعداد وكتابة الرسائل العلمية بجامعة القصيم

 - 7املراج�ع العربي�ة ُتكتب م�ن اجلهة اليمني ،بينما املراجع األجنبي�ة ُتكتب من اجلهة
اليرسى.
ُ - 8ي ِّ
فضل بعض املتخصصني الس�يام يف الدراس�ات الرشعية ،أن تكتب أسامء املؤ ِّلفني
باخلط الغامق ،حتى تصري أكثر وضوح ًا ويسهل العثور عليها بسهولة.
ُ - 9تذكر مجيع أسماء مؤ ِّلفي املرجع املشتركني فيه ،وال تستعمل كلمة (وآخرون) ،كام
جاء يف كتابة املراجع يف متن النص بالنس�بة للمراجع العربية ،أو كلمة ( ).et alكام
جاء يف كتابة املراجع يف متن النص بالنسبة للمراجع األجنبية.
 - 10ال ُيع�د لف�ظ (أب�و) أو (اب�ن) أو (أل التعري�ف) ال�واردة يف بداي�ة بع�ض أسماء
املؤ ِّلفني داخلة يف ترتيب املراجع العربية ،بينام َيدخل لفظ ( ).alوما شاهبه يف اللغة
االنجليزية ضمن الرتتيب.
 - 11توضع فاصلة ( )،بعد لقب املؤ ِّلف األول ،ثم ُيكتب االسم األول فالثاين،
ثم ُتوضع فاصلة منقوطة مقلوبة (؛ ) متبوعة بحرف العطف (الواو) بني أسامء
املؤ ِّلفني يف املراجع العربية.
َّأما بالنسبة للمراجع األجنبية ،فتوضع فاصلة بعد لقب املؤ ِّلف األول ( ،)،ثم
ُيكتب اختصار االسم األول فالثاين فالثالث إن وجد ،متبوع ًا بنقطة يف كل حالة،
ويتبع بوضع فاصلة منقوطة معدولة (;) بني أسامء املؤ ِّلفني يف املراجع األجنبية.
ُ - 12يكتب احلرف األول من عنوان املقالة كبري ًا Capitalيف املراجع األجنبيةَّ ،أما باقي
الكلامت ف ُتكتب بأحرف صغرية ما عدا األسامء .
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نموذج رقم () 13
يتضمن أمثلة ُت ِّ
وضح قواعد كتابة المصادر والمراجع العلمية

باالعتماد على ذكر لقب المؤلِّ ف أوال ً
ثم االسم األول له فالثاني  ،العنوان(المصدر)،دار النشر،
مكان وتاريخ النشر

63

دليل إعداد وكتابة الرسائل العلمية بجامعة القصيم
اجلدول اآليت يتضمن أمثلة ُتو ِّضح بعض قواعد كتابة املصادر واملراجع العلمية
باالعتامد عىل التوثيق بذكر لقب ِّ
املؤلف ً
أوال ثم االسم األول له فالثاين  ،العنوان(املصدر)،دار
النرش ،مكان وتاريخ النرش

املصدر

الطريقة

املثال

املغرية ،عبد اهلل عثامن ،طرق تدريس
كتاب ملؤلف ُيكتب لقب املؤ ِّلف ثم االسم األول له فالثاين ،الرياضيات( ،ط ،)1جامعة امللك
واحد يذكر (السنة) .عنوان الكتاب( ،الطبعة) .دار النرش ،سعود ،الرياض ( 1409ﻫ).
ألول مرة

كتاب له
مؤلفان

مكان وتاريخ النرش

بريشة ،جابر زايد؛ محاد ،عادل
ُيكتب لقب املؤ ِّلف األول -كام سبق ذكره-
حممود أساسيات امليكروبيولوجيا
متبوع ًا بحرف (و) ثم يكتب اسم املؤ ِّلف
الدار
الصناعية( .ط،)2
الثاين بنفس الكيفية دار النرش ،مكان وتاريخ
العربية للنرش والتوزيع القاهرة
النرش
(2002م).

الرساين ،عبد العزيز بن قبالن؛
ُيكتب لقب املؤ ِّلف األول -كام سبق
ذكره -متبوع ًا بحرف (و) ثم يكتب اسم والرتك ،إدريس بن منري؛
املؤ ِّلف الثاين والثالث والرابع بنفس الكيفية ،واحلسيني ،حممد حممد الفطريات.
كتاب له
ويفصل بني كل مؤلف وآخر بفصلة منقوطة (ط .)2مكتبة دار اإليامن ،املدينة
ثالثة مؤلفني
مقلوبة(؛ ) وبحرف العطف (الواو) بالنسبة املنورة (. )2002
أو أكثر
للعربية ،أما األجنبية ففاصلة منقوطة بدون
حرف العطف ،وقبل املؤ ِّلف األخري يكتب
حرف  :andدار النرش ،مكان وتاريخ النرش
عباس ،إحسان ،العرب يف صقلية،
يف :حممود السمرة (حمرر) .مراجعات
حالة ما إذا
ُيكتب لقب الفصل ،عنوان الفصل ،يف :اسم مؤلفي
عن العروبة واإلسالم وأوروبا( ،ص
كان
الكتاب (تكتب كام هي) ،عنوان الكتاب( .الطبعة)
ص )79-71:جملة العريب الكويت
املرجع فصل
مكان النرش ،النارش:
(1984م).
من كتاب
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املصدر

املثال

الطريقة

حالة ما إذا
مل يذكر اسم
املؤ ِّلف ولكن ُيكتب لقب (املعد أو املحرر أو املرتجم) ،ثم االسم عبد العزيز ،مصطفى؛ وغانم ،شفيع
كان هناك األول له فالثاين ،عنوان الكتاب (الطبعة) اسم سامل (ترمجة) ،الفطريات ، .دار املعرفة
للنرش القاهرة (.)1962
معدان أو الكتاب ،دار النرش ،مكان وتاريخ النرش
حمرران أو
مرتمجان

حالة ما إذا ُيكتب عنوان الكتاب( ،الطبعة) ،دار النرش ،مكان
الفطريات ،دار املعرفة القاهرة ()1962
كان الكتاب
بدون مؤلف وتاريخ النرش

وقائع
املؤمترات
أو
ملخصات
أوراق املؤمتر
رسالة
جامعية غري
منشورة
رسالة
جامعية
منشورة

عامر ،خمتار صالح؛ وصدقي ،نجوى
حممود؛ والقلليني ،هنلة حممود ،حتلية مياه
اآلبار باستخدام نظام بيولوجي حمكم،
املؤمتر الدويل السابع عن معاجلة مياه
الرشب وتقنيات معاجلة املياه .أكواتك-
ُيكتب لقب املؤ ِّلف ثم االسم األول له فالثاين،
القاهرة يف 14-13فرباير .2002
العنوان .اسم املؤمتر .رقم املجلد أو العدد ،مكان
وتاريخ انعقاد املؤمتر.
ُيكتب لقب الباحث/الباحثة ثم االسم األول فالثاين،
عنوان الرسالة  ،اسم الباحث أو الباحثة كام ً
ال  ،عنوان
الرسالة  ،رسالة ماجستري أو دكتوراه (غري منشورة)
رقم الصفحة أو الصفحات  ،اسم اجلامعة التي منحت
الدرجة  ،املدينة ،الكلية  ،القسم (التاريخ)

ششة ،انتصار حممد عيد الرتكيب السكني
ملدينة مكة املكرمة ،رسالة ماجستري (غري
منشورة) .جامعة امللك سعود ،الرياض،
كلية العلوم االجتامعية ،قسم اجلغرافيا.
الرياض (.)1986

تعامل معاملة الكتاب  -كام سبق ذكره
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مكان املرجع

احلالة

الدوريات
واملؤ ِّلف
منفرد

ُيكتب لقب املؤ ِّلف ،ثم االسم األول له فالثاين،
عنوان البحث أو املقال ،إسم الدورية  ،املجلد،
(العدد بني قوسني) ،الصفحات،مكان وتاريخ
النرش

الدوريات
وعدد
املؤ ِّلفني
اثنان

النظام واألمثلة

الظهار ،راوية أمحد أثر اخللوة يف
املهر ِ
والعدَّ ة “دراسة مقارنة يف الفقه
اإلسالمي” ،جملة جامعة امللك
عبدالعزيز :العلوم الرتبوية ،جدة
م 1419( ،)1(12ﻫ)

الشهراين،عامرعبداهللسعيد؛والغنام،
حمرز عبده يوسف .نمو املفاهيم
واالجتاهات البيئية لدى طالب املعاهد
ُكتب لقب املؤ ِّلف األول -كام سبق ذكره -متبوع ًا الصحية باملنطقة اجلنوبية باململكة
بحرف (و)ُ ،ثم ُيكتب اسم املؤ ِّلف الثاين عنوان العربية السعودية .جملة جامعة امللك
البحث أو املقال ،إسم الدورية  ،املجلد( ،العدد بني عبدالعزيز :العلوم الرتبوية ،م،)1( 7
(1414ﻫ)
قوسني) ،الصفحات،مكان وتاريخ النرش

جماهد ،مرسات حممد عبد العزيز؛
والسيد ،محيدة أمحد؛ و”كريوود”؛
و”رالف” استجابة نبات الفول
إلجهاد امللوحة ،جملة جامعة امللك
ُيكتب لقب املؤ ِّلف األول -كام سبق ذكره -متبوع ًا عبد العزيز :العلوم الرتبوية ،م ،)1( 8
بحرف (و)ُ ،ثم ُيكتب اسم املؤ ِّلف الثاين والثالث (1414ﻫ).
الدوريات والرابع بنفس الكيفية ،ويتم وضع فاصلة منقوطة
مقلوبة (؛ ) بني أسامء املؤلفني يف املراجع العربية،
وعدد
معطوف ًة األسامء عىل بعضها بحرف الواوَّ .أما
املؤ ِّلفني بالنسبة للمراجع األجنبية فيتم وضع فاصلة منقوطة
معدولة);( بني أسامء املؤلفني .واإلسم األخري تسبقه
ثالثة فأكثر كلمة ( )andأو االختصار (&) .عنوان البحث أو
املقال ،إسم الدورية  ،املجلد( ،العدد بني قوسني)،
الصفحات،مكان وتاريخ النرش.
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املصدر
مرجع
مرتجم
أو حمقق

الطريقة

املثال

«توين بيتس» ،أي .دبليو ،و»بول،
ُيكتب لقب املؤ ِّلف ،ثم االسم األول له فالثاين ،جي»( ،ترمجة الشهايب ،إبراهيم حييى)،
عنوان الكتاب(،ترمجة أو حتقيق) معلومات املرتجم التعليم الفعال بالتكنولوجيا يف مراحل
للمؤَ ِّل ِ
التعليم العايل : ،مكتبة العبيكان الرياض
ف.
كام سبق ُ
( 1427هـ).

منشورات
صندوق محاية البيئة  ،قصص نجاح
ُيكتب اسم اهليئة أو املؤسسة ( االختصار إن وجد)
بيئية مرصية بتدعيم من البنك الدويل،
اهليئات
اسم املقالة .مكان املؤسسة :تاريخ النرش.
القاهرة.)2002( .
واملؤسسات
األمانة العامة جلامعة الدول العربية
تقارير بحثية ُيكتب اسم اهليئة التي أصدرت التقرير عنوان التقرير - .الصندوق العريب لإلنامء االقتصادي
واالجتامعي التقرير االقتصادي العريب
مكان اهليئة ،تاريخ
وتقنية
املوحد (.)1994
ُيكتب لقب املؤ ِّلف ثم االسم األول له فالثاين،
املخطوطات
عنوان املخطوطة  ،تاريخ النسخ ،مكان املخطوطة.
غري املحققة رقم التصنيف،ونوعها (أصلية أم مصورة)

دوائر
املعارف
واملعاجم
أحكام
املحاكم

ابن سينا ،أبو عيل احلسني بن عبد
اهلل كنز األطباء428 (.ﻫ1036-م)،
املكتبة الطبية األمريكية .واشنطن ،رقم
27م جمموعة سومر .مركز الوثائق
واملخطوطات يف اجلامعة األردنية ،رقم
( ،63صورة بامليكروفيلم).

مصطفى ،إبراهيم؛ والزيات ،أمحد
حسن؛ وعبد القادر ،حامد؛ والنجار،
ُيكتب لقب املؤ ِّلف ثم االسم األول له فالثاين،
حممد عيل (د.ت .).املعجم الوسيط.
العنوان (الطبعة والعدد) .دار النرش  ،مكان وتاريخ
(ط 2جزآن) .منشورات جممع اللغة
النرش
العربية القاهرة ،بعناية دار إحياء الرتاث
العريب .طهران :املكتبة العلمية.
ُيكتب اسم املحكمة التي أصدرت القرار ،رقم القرار متييز حقوق ( ،)19/383جملة نقابة
يف سنته ( ،)49/3ثم مكان نرشه ثم السنة التي نرش املحامني األردنيني ،3991 ،ع ،3-1
ص.181 .
فيها -إن وجدت -ثم العدد -إن وجد-
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املصدر
الصحف
واملجالت

الطريقة

املثال

ُيكتب لقب الكاتب ،ثم االسم األول له فالثاين ،أبو سليامن ،عبد الوهاب إبراهيم “أستاذ
عنوان املقالة ،اسم الصحيفة ،مكان الصدور ،العدد  ،اجلامعة ،شؤون وشجون” ،جريدة عكاظ،
جدة ،ع  17 ،8698شوال1420،هـ،
التاريخ
السنة الثالثون ( حمرم  1426هـ ).

حركات بحث الوسائط املتعددة :
املفهوم  ،األداء  ،األنواع  ،سيد  ،ربيع ،
ُيكتب لقب املؤلف ،عنوان املقال  ،عنوان املجلة  ،رقم م  Journalالعدد  ، 74ديسمرب
جملة إلكرتونية العدد ( ،سنة النرش )  :رقم الصفحة أو الصفحات ( 2005م) .17 - 10 :
املوقع وتاريخ الدخول .

http://www. Cybrarians.info/
Journal

تاريخ الدخول  1429 / 1 / 20هـ

مصادر
املعلومات
اإللكرتونية
(اإلنرتنت
أو األقراص
املرنة أو
املضغوطة أو
الرقمية )
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أمحد  ،عبد احلميد ( 2000م )  .بعض
ُيكتب لقب املؤلف (السنة)  ،العنوان  ،اسم املوقع
االستخدامات للمخلفات الزراعية  ،متاح
اإللكرتوين  ،تاريخ الدخول  . / /أو نوع الوعاء
عىلhttp://islamonline.net
( قرص مرن  /قرص مضغوط  /قرص رقمي ) .
تاريخ الدخول 2003/6/23م
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نموذج رقم () 14
يتضمن أمثلة ُت ِّ
وضح قواعد كتابة المصادر والمراجع العلمية

باالعتماد على ذكر العنوان أوال ً (المصدر) ،
اسم المؤلف كامالً  ،دار النشر مكان وتاريخ النشر
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اجلدول اآليت يتضمن أمثلة ُتو ِّضح بعض قواعد كتابة املصادر واملراجع العلمية
باالعتامد عىل ذكر العنوان ً
أوال (املصدر)  ،اسم املؤلف كام ً
ال  ،دار النرش مكان وتاريخ النرش

املصدر

الطريقة

املثال

كتاب له
مؤلفان

ُيكتب عنوان الكتاب ،اسم املؤ ِّلف األول
كام ً
ال متبوع ًا بحرف (و) ثم يكتب اسم
املؤ ِّلف الثاين بنفس الكيفية .رقم الطبعة إذا
كانت غري الطبعة األوىل بني قوسني ،دار
النرش ،مكان وتاريخ النرش.

أساسيات امليكروبيولوجيا الصناعية.
جابر زايد بريشة ،عادل حممود محاد
(ط ،)2الدار العربية للنرش والتوزيع
القاهرة 2002،م

كتاب له ثالثة
مؤلفني أو أكثر

ُيكتب عنوان الكتاب ،اسم املؤ ِّلف -كام سبق
ذكره -ويفصل بني كل مؤ ِّلف وآخر بفصلة
منقوطة مقلوبة(؛) وبحرف العطف (الواو)
بالنسبة للعربية ،أما األجنبية ففاصلة منقوطة
بدون حرف العطف ،وقبل املؤ ِّلف األخري يكتب
حرف . andرقم الطبعة إذا كانت غري الطبعة
األوىل بني قوسني ،دار النرش ،مكان وتاريخ
النرش.

الفطريات ،عبد العزيز بن قبالن؛
وإدريس بن منري الرتك؛ وحممد
حممد احلسيني( ،ط .)2مكتبة دار
اإليامن املدينة املنورة 2002 ،م

ُيكتب عنوان الكتاب  ،اسم املؤ ِّلف كام ً
ال  ،طرق تدريس الرياضيات ،عبد
كتاب ملؤلف واحد رقم الطبعة إذا كانت غري الطبعة األوىل بني اهلل عثامن املغرية (ط ،)1جامعة
يذكر ألول مرة قوسني ،دار النرش ،مكان وتاريخ النرش .امللك سعود الرياض  1409ﻫ

حالة ما إذا مل يذكر
ُيكتب عنوان الكتاب( ،ترمجة) اسم املعد أو
ولكن
اسم املؤ ِّلف
املحرر أو املرتجم كام ً
ال ،دار النرش ،مكان
كان هناك معدان أو
وتاريخ النرش.
حمرران أو مرتمجان
حالة ما إذا كان
الكتاب بدون
مؤلف
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الفطريات ،ترمجة :مصطفى عبد
العزيز ،وشفيع سامل غانم ،دار املعرفة
للنرش القاهرة 1962م

ُيكتب عنوان الكتاب( ،الطبعة) ،دار النرش،
الفطريات ،دار املعرفة القاهرة  1962م
مكان وتاريخ النرش.
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املصدر

املثال

الطريقة

أثر اخللوة يف املهر ِ
والعدَّ ة “دراسة مقارنة يف
ُيكتب عنوان البحث أو املقال ،اسم املؤلف
الدوريات
الفقه اإلسالمي” ،راوية أمحد الظهار ،جملة
كام ً
ال  ،اسم الدورية  ،املجلد ( ،العدد بني
ِّ
جامعة امللك عبدالعزيز :العلوم الرتبوية ،م
واملؤلف منفرد قوسني)  ،تاريخ النرش .
1419 ،)1(12ﻫ
ُيكتب عنوان البحث أو املقال ،اسم املؤلف
الدوريات
األول  -كام سبق ذكره -متبوع ًا بحرف (و)،
ِّ
ُ
وعدد املؤ ِّلفني ثم ُيكتب اسم املؤلف الثاين بنفس الكيفية
اسم الدورية  ،املجلد ( ،العدد بني قوسني)
اثنان
 ،تاريخ النرش .
ُيكتب عنوان البحث أو املقال  ،إسامء املؤلفني
الدوريات
،ثم وضع فاصلة منقوطة مقلوبة (؛ ) بني
وعدد املؤ ِّلفني أسامء املؤلفني يف املراجع العربية ،معطوف ًة
األسامء عىل بعضها بحرف الواوَّ .أما بالنسبة
ثالثة فأكثر للمراجع األجنبية فيتم وضع فاصلة منقوطة
معدولة);( بني أسامء املؤلفني .واإلسم
األخري تسبقه كلمة ( )andأو االختصار
(&).اسم الدورية  ،املجلد ( ،العدد بني
قوسني)  ،تاريخ النرش .

نمو املفاهيم واالجتاهات البيئية لدى طالب
املعاهدالصحيةباملنطقةاجلنوبيةباململكةالعربية
السعودية.عامر عبد اهلل سعيد الشهراين  ،وحمرز
عبدهيوسفالغنامجملةجامعةامللكعبدالعزيز:
العلومالرتبوية،م1414،)1( 7ﻫ

ٍ
كحد أقىص ثم ُيكتب
ُيكتفي بعدد  6مؤ ِّلفني
“وآخرون” ،بعد ذلك يف املراجع العربية ،أو
et. al.يف املراجع األجنبية:
استجابة نبات الفول إلجهاد امللوحة،
مرسات حممد عبد العزيز جماهد؛ ومحيدة
أمحد السيد؛ ”كريوود”؛ و”رالف” جملة
جامعة امللك عبد العزيز :العلوم الرتبوية ،م 8
(1414 ، )1ﻫ

ُيكتب عنوان البحث  ،اسم املؤ ِّلف كام ً
ال ،حتلية مياه اآلبار باستخدام نظام بيولوجي
(السنة) .العنوان .اسم املؤمتر .رقم املجلد أو حمكم ،خمتار صالح عامر ،ونجوى حممود
وقائع املؤمترات العدد ،مكان وتاريخ انعقاد املؤمتر.ااملجلد  ،صدقي ،وهنلة حممود القلليني ،املؤمتر الدويل
السابع عن معاجلة مياه الرشب وتقنيات
أو ملخصات (العدد بني قوسني)  ،تاريخ النرش .
معاجلة املياه .أكواتك-القاهرة يف14-13
أوراق املؤمتر
فرباير 2002 ،2002م
ُيكتب عنوان الرسالة  ،اسم الباحث أو
صاحب الرسالة كام ً
ال  ،رسالة ماجستري

رسالة جامعية غري أو دكتوراه (غري منشورة) رقم الصفحة أو
الصفحات  ،اسم اجلامعة التي منحت الدرجة
املنشورة
 ،املدينة ،الكلية  ،القسم (التاريخ)

رسالة جامعية
املنشورة

الرتكيب السكني ملدينة مكة املكرمة،
انتصار حممد عيد ششة ،رسالة ماجستري
(غري منشورة) .جامعة امللك سعود ،كلية
العلوم االجتامعية ،قسم اجلغرافيا .الرياض
1986م

تعامل معاملة الكتاب  -كام سبق ذكره
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املصدر

الطريقة

املثال

املخطوطات
غري املحققة

كنز األطباء ،أبو عيل احلسني بن عبد اهلل
ابن سينا ( 428ﻫ1036-م) ،املكتبة
ُيكتب عنوان املخطوط ،اسم املؤلف
الطبية األمريكية .واشنطن ،رقم 27م
كام ً
ال تاريخ النسخ ،مكان املخطوطة .رقم
جمموعة سومر .مركز الوثائق واملخطوطات
التصنيف،ونوعها (أصلية أم مصورة)
يف اجلامعة األردنية ،رقم ( ،63صورة
بامليكروفيلم).

كتاب حمقق

ُيكتب عنوان الكتاب ،اسم املؤلف كام ً
ال  ،كتاب اإلشارة إىل حتسني العبارة  ،عيل بن
حتقيق  :اسم املحقق ،رقم الطبعة إذا كانت فضال بن عيل املجاشعي  ،حتقيق  :حسن
غري الطبعة األوىل بني قوسني ،دار النرش ،شاذيل فرهود دار العلوم للطباعة والنرش
الرياض 1982م
مكان وتاريخ النرش.

ُيكتب عنوان الكتاب ،اسم املؤلف كام ً
ال ،
ترمجة :اسم املرتجم  ،مراجعة  :اسم مراجع
كتاب مرتجم الرتمجة  ،رقم الطبعة إذا كانت غري الطبعة
األوىل بني قوسني ،دار النرش ،مكان وتاريخ
النرش.
ُيكتب العنوان  ،اسم املؤلف كام ً
ال (السنة)،
دوائر املعارف
(الطبعة والعدد) .دار النرش ،مكان وتاريخ
واملعاجم
النرش.

التعليم والتعلم يف اجلامعات واملعاهد العليا
 ،ر .بريدوج هارتيل  ،ترمجة  :أمحد إبراهيم
شكري  ،مراجعة  :حممد عيل حبيش جدة
 :مركز النرش العلمي  -جامعة امللك عبد
العزيز  ،جدة  1982م
املعجم الوسيط ،إبراهيم ،مصطفى ،وأمحد
حسن الزيات؛ وحامد عبد القادر،
حممد عيل والنجار (د.ت( . .).ط 2جزآن).
منشورات جممع اللغة العربية بعناية دار إحياء
الرتاث العريب .طهران :املكتبة العلمية.

تقارير بحثية
وتقنية

التقرير االقتصادي العريب املوحد األمانة
ُيكتب اسم التقرير عنوان اهليئة .مكان اهليئة العامة جلامعة الدول العربية  -الصندوق
التي أصدرت املقالة ،مكان وتاريخ النرش .العريب لإلنامء االقتصادي واالجتامعي
(.)1994

منشورات
اهليئات
واملؤسسات

ُيكتب عنوان املقالة ،اسم املؤسسة أو اهليئة قصص نجاح بيئية مرصية بتدعيم من
( االختصار إن وجد) مكان املؤسسة :مكان البنك الدويل ،صندوق محاية البيئة .القاهرة
()2002
وتاريخ النرش.

االتفاقيات
واملعاهدات

اتفاقية التعاون الفني يف جمال تطوير خدمات
ُيكتب عنوان االتفاقية أو املعاهدة  ،اسم البلد التلفزيون بني حكومتي اململكة العربية
واسم اجلهة املخولة بالتوقيع  ،املدينة التي تم السعودية وفرنسا  ،اململكة العربية السعودية
فيها التوقيع  ،تاريخ توقيع االتفاقية .
 ،وزارة الثقافة واألعالم  ،الرياض،
1420/5/20هـ .
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املصدر
األعامل جمهولة
املؤلف

املثال

الطريقة
يكون املدخل فيها عنوان العمل .

ُيكتب عنوان املقال  ،اسم الكاتب كام ً
ال ،
جملة إلكرتونية عنوان املجلة  ،رقم العدد ( ،سنة النرش ) :
رقم الصفحة أو الصفحات املوقع وتاريخ
الدخول .

حمركات بحث الوسائط املتعددة  :املفهوم
 ،األداء  ،األنواع  ،سيد ربيع سيد ،
 Journalالعدد  ، 74ديسمرب ( 2005م)
.17 - 10 :
تاريخ الدخول  1429 / 1 / 20هـ

املعلومات
اإللكرتونيةُ :يكتب العنوان  ،اسم الكاتب كام ً
ال (السنة) بعض االستخدامات للمخلفات الزراعية
(اإلنرتنت أو  ،اسم املوقع اإللكرتوين  ،تاريخ الدخول  ،عبد احلميد أمحد ( 2000م ) متاح عىل
http://islamonline.net
األقراص املرنة  / /أو نوع الوعاء ( قرص مرن /
تاريخ الدخول 2003/6/23م
أو املضغوطة أو قرص مضغوط  /قرص رقمي ) .
الرقمية )
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الفصل الرابع
القواعد التنفيذية
لكتابة وطباعة الرسالة
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الفصل الرابع

القواعد التنفيذية لكتابة وطباعة الرسالة
َّ
إن مسؤولية كتابة وتنظيم وتصحيح الرسالة تقع عىل الباحث /الباحثة ،وجيب عليهام
عند طباعة الرسالة اتباع اخلطوات التالية:

(أ) وسائل الكتابة ونوعية الورق:

ُ 1 .تطب�ع الرس�الة باس�تخدام احلاس�ب اآليل ( )PCوباس�تخدام برنام�ج منـــــس�ق
الكلمات  WORD PROCESSORاألكث�ر ش�هرة عن�د طباعة الرس�الة حالي ًا ،حتس�ب ًا
إلجراء أية تصحيحات أو إدخال أية تعديالت باحلذف أو اإلضافة.
ُ 2 .تطب�ع الرس�الة عىل ورق أبي�ض مق�اس ( ،)A4ويكون وزن ال�ورق  80جرام.
ُ 3 .تطب�ع الرس�الة عىل وجه واحد فق�ط ،وتكتب بحروف اخل�ط Traditional Arabic
ببنط ( )18العادي  ،باستثناء العناوين الرئيسية والفرعية  ،حيث يراعى التدرج يف
حجم البنط وذلك بحسب مستوياهتا ،بحيث تكون عناوين الفصول عىل مستوى
واح�د ،واملباحث عىل مس�توى واحد ،وهكذا ،وتكتب احلاش�ية بنفس خط املتن
ببنط (.)14
 4 .يكت�ب املت�ن يف البحوث اإلنجليزي�ة ببنط ( )14من اخل�ط ()Times New Roman
باس�تثناء العناوين الرئيسية والفرعية  ،حيث يراعى التدرج يف حجم البنط وذلك
بحس�ب مس�توياهتا ،بحيث تكون عناوين الفصول عىل مستوى واحد ،واملباحث
عىل مستوى واحد ،وهكذا ،وتكتب احلاشية بنفس خط املتن ببنط (.)12
5 .5يستخدم البنط األسود (  )Bيف مجيع العناوين الرئيسية والفرعية ،ويف كل مايرغب
الباحث  /الباحثة إبرازه من عبارات داخل املتن.
ُ 6 .يرتك إىل يمني الصفحة حاشية بمقدار (  3.5سم) يشغل بعضها يف جتليد الرسالة
فيام بعد ،وحاشية بمقدار (2.5سم) إىل اليسار ،يف الرسائل باللغة العربية.
ُ 7 .يرتك إىل يسار الصفحة حاشية بمقدار (3.5سم)  ،وحاشية بمقدار ( 2.5سم)
عىل األقل إىل اليمني يف الرسائل باللغة اإلنجليزية.
ُ 8 .8ترتك حاش�ية يف أعىل الصفحة ويف أس�فلها بعرض (2.5س�م) على األقل ،غري
حمتسب فيها مساف َة العنوان يف رأس وتذييل الصفحة.
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ُ 9 .9ي ْم ِك ُن أن ُتس�تخدم احلروف العربية األبجدي�ة (أ،ب،ج،د )...لرتقيم الصفحات
التمهيدي�ة يف حال�ة الكتابة باللغة العربية ،وتس�تخدم احل�روف الالتينية يف ترقيم
الصفح�ات التمهيدي�ة عند الكتابة باللغة اإلنجليزية (مث�ل )i - ii - iii...ويبدأ
الرتقيم باس�تخدام األرقام من صفحة املقدمة ،و ُيوضع الرقم أو الرمز يف الصفحة
من األعىل عىل أن يكون يف وسطها.
ً
رسما ،ولك�ن ُيعد ضمن تسلس�ل الصفح�ات يف احلاالت
ُ 1010يغف�ل تدوي�ن األرقام
التالية:
 صفحة عنوان الرسالة. إذا توسط الصفحة عنوان رئييس. -إذا بدأت الصفحة بباب أو فصل جديد.

(ب) املسافات يف الكتابة:

املسافات يف الكتابة باللغة العربية ،وتكون وفق النسق التايل:

تس�تعمل مس�افة واحدة عادية  -يف عموم األحوال يف كتابة صلب البحث
واحلوايش  ،وكذا بالنسبة للملخص.
تستعمل مسافة واحدة عادية يف املقتبسات ،وكذا ما بينها وبني احلاشية.
تكون املسافة بني السطور مفرد (من قائمة التنسيق).
تستعمل املراجع مسافة واحدة عادية ،وكذا بالنسبة لَِا بني املرجع واملرجع
الذي قبله.
تكتب العناوين الرئيسية بخط كبري أسود  ،بينه وبني بداية النص مسافة
( )6نقاط .
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املسافات يف الكتابة باللغة اإلنجليزية ،تكون وفق النسق اآليت:

ُ تستعمل مسافة ونصف بني السطور يف كتابة ُصلب البحث.
امللخص ُيكتب عىل مسافة واحدة بني السطور.
املقتبسات ُتكتب عىل مسافة ونصف بني السطور ،و ُتبعد عن احلاشية بأربع
مسافات.
املراجع ُتنس�خ عىل مس�افة واحدة مع ترك مس�افة ونص�ف بني كل مرجع
وآخر.
 يكتب عنوان الفصل ببنط كبري أسود ،بينه وبني بداية النص 3سم.

(جـ) جتليد الرسالة:

* جت َّلد الرسالة جتليد ًا فني ًا ،ويكون التجليد باللون (األزرق الفاتح) لرسائل املاجستري،
واللون (األسود) لرسائل الدكتوراه.
* ُتطب�ع البيان�ات عىل الغالف( ،كام ورد يف صفحة العن�وان) ،بطريقة البصم وباللون
الذهبي.
* ُتطبع البيانات عىل الكعب بطريقة البصم وباللون الذهبي .وتش�مل اململكة العربية
السعودية  ،وزارة التعليم العايل ،جامعة القصيم ،الكلية  ،القسم  ،ثم عنوان الرسالة،
ثم الدرجة العلمية (ماجس�تري  /دكتوراه)  ،والتخصص  ،واس�م الباحث  /الباحثة ،
والرقم اجلامعي وإرشاف ثم كتابة اسم املرشف  ،والتاريخ باهلجري وامليالدي.

(د) تقديم الرسالة:

عىل الباحث/الباحثة أن ُيقدِّ م كل منهام ُن َسخ ًا مُ َّلدة جتليد ًا عادي ًا إىل جلنة املناقشة.
وبعد مناقش�ة الرسالة وإجازهتا وإجراء التعديالت املقرتحة من جلنة املناقشة واحلكم
عىل الرسالة  -إن وجدت ُ -يقدِّ م الباحث/الباحثة مخس نسخ ورقية جملدة جتليد ًا فني ًامتميز ًا -
غري نسخ جلنة املناقشة  -وأقراص ليزر ( )CDبعدد النسخ الورقية ،وذلك عىل النحو التايل:
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النسخ الورقية املجلدة:
 -1نسخة لعامدة الدراسات العليا مع ملخص مطبوع باللغتني العربية واإلنجليزية.
 -2نسخة لعامدة املكتبات.
-3نسخة للمكتبة املركزية يف اجلامعة.
-4نسخة للقسم.
-5نسخة ملكتبة امللك فهد الوطنية بالرياض.
النسخ االلكرتونية عىل األقراص املدجمة (:)CD
تقدم نسخة واحدة لنفس اجلهات املوضحة بعاليه وذلك وفق املواصفات اآلتية:
•حيتوي القرص عىل ثالث أيقونات (:(PDF
األول  :حي�وي الرس�الة كاملة من الغالف إىل الغلاف ،والثاين :حيوي ملخص ًا
باللغة العربية ،والثالث :ملخص ًا باللغة باإلنجليزية.
•يكون تنسيق املل َّفات .PDF
•يكون غالف الرسالة هو الصفحة األوىل من كل ملف.
•كتابة اس�م الباح�ث  /الباحثة ،والرقم اجلامعي ،والكلية  ،والقس�م  ،وعنوان
الرسالة مبارشة عىل سطح القرص املد َمج.
•حيمل ملف الرسالة اسم الباحث  /الباحثة.
•التأكد من ُخلو الرسالة من األخطاء اإلمالئية واللغوية قبل حتويلها إىل تنسيق
.PDF
•التأكد من عدم حدوث خللٍ يف تنسيق صفحات الرسالة نتيجة نقل امللف من
جهاز آلخر قبل حتويل الرسالة إىل تنسيق .PDF

إخالء الطرف:

على الباح�ث /الباحثة احلص�ول عىل نم�وذج إخالء الطرف م�ن عامدة الدراس�ات العليا
واعتماده من كليته والقس�م املختص ،ولن يتم تس�ليم وثيقة التخرج إال بعد اس�تيفاء كافة
املتعلقات اخلاصة املوجودة بإخالء الطرف.
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تم بحمد اهلل
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لالتصال بعمادة الدراسات العليا
هاتف  06 / 3800050 :تحويلة1301 :
فاكس06/3803323 :
موقع اإلنترنت www.qu.edu.sa/gsd :
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