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مقدمة
تمنح جامعة العين درجة البكالوريوس من خالل برامج معتمدة في كلياتها الست :الهندسة،

الصيدلة ،القانون ،التربية والعلوم االنسانية واالجتماعية ،األعمال ،االتصال واإلعالم .كما تمنح
الجامعة درجة الماجستير في القانون الخاص ،والقانون العام ،والعلوم الجنائية ،والماجستير في إدارة
األعمال ( ،)MBAوالماجستير في تعليم اللغة اإلنجليزية للناطقين بغيرها ( ،)TESOLوماجستير
الصيدلة السريرية ،وماجستير مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها ،وماجستير مناهج التربية اإلسالمية
وطرائق تدريسها ،والدبلوم المهني في التدريس.

وإسهاماً منها في تقديم الدعم لطلبة الدراسات العليا بالجامعة قامت عمادة البحث العلمي

والدراسات العليا بإعداد هذا الدليل ليتضمن القواعد واإلجراءات المنظمة إلعداد رسائل الماجستير
إطار يمكن
وإخراجها من الناحية الفنية على أكمل وجه وفقاً للمعايير المعتمدة في الجامعة ليشكل ًا
للطالب الرجوع إليه عند كتابة رسالته ،مما يوفر الكثير من الوقت والجهد .ويتعين على طلبة الدراسات
العليا والمشرفين على الرسائل الجامعية االلتزام بما جاء في هذا الدليل.

ولقد تم التقيد في إعداد هذا الدليل بالمعايير المعتمدة من قبل مفوضية االعتماد األكاديمي بو ازرة

التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربية المتحدة – شؤون التعليم العالي ( ،)CAAوكذلك متطلبات

المستوى التاسع (برامج الماجستير) من المنظومة الوطنية للمؤهالت (.)QFEmirates

ويتكون هذا الدليل من قسمين رئيسين :األول :يتناول العناصر التي يجب أن يحتويها مشروع

خطة رسالة الماجستير ) (Proposalباإلضافة إلى شرح تفصيلي لهذه العناصر .أما الثاني :ويتناول
كيفية إعداد وتنظيم وإخراج الرسائل العلمية (.)Thesis

ولقد تمت الموافقة على اعتماد هذا الدليل من لجنة الدراسات العليا بالجامعة في اجتماعها رقم

( )1للعام الجامعي  ،2021-2020وتم اعتماده في صورته النهائية من مجلس العمداء في اجتماعه
رقم ( (4للعام الجامعي .2021-2020

مع أطيب األمنيات بالتوفيق والنجاح لطلبة الدراسات العليا بجامعة العين،
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

القسم األول
إعداد مشروع خطة رسالة الماجستير*
)(Proposal
 المقدمة (التعريف بموضوع الدراسة)
 مشكلة الدراسة
 أسئلة الدراسة
 أهمية الدراسة
 أهداف الدراسة
 الدراسات السابقة واإلطار النظري (إن وجد)
 فرضيات الدراسة (على حسب التخصص)
 المنهجية وطرق البحث
 خطة الدراسة
 قائمة المراجع والمصادر المبدئية
--------------------------------------------------* مع مراعاة خصوصية البرامج

بعد أن يتم تكليف أحد أعضاء الهيئة التدريسية باإلشراف على الطالب/الطالبة وفق اإلجراءات

المتبعة في الجامعة ،يقوم الطالب/الطالبة بتقديم مشروع خطة رسالة الماجستير إلى القسم المعني (أو

اللجنة المعنية) بكلية التخصص؛ حيث يتم عرضه على المجلس (أو اللجنة) لمناقشته ،ويحتوي على

العناصر التي يجب على طالب الماجستير االلتزام بها عند إعداد مشروع خطة رسالته وهذه العناصر
هي:

 .1المقدمة :التعريف بموضوع الدراسة )(Introduction
يقوم الباحث بتقديم تعريف مختصر لموضوع رسالته التي ينوي إعدادها ،بحيث يتضمن لمحة

عامة عن الموضوع الذي سيقوم به الطالب بالبحث فيه ،بحيث يتعرف القارئ من خاللها على النقاط

الرئيسية للدراسة .كما يوضح باختصار – قدر المستطاع  -مجال بحثه وأهمية موضوعه وأحدث
اإلحصاءات التي تتعلق بموضوع الدراسة (إن وجدت).

 .2مشكلة الدراسة(Research Problem) :
تتمثل الخطوة األولى في الدراسة العلمية في تحديد مشكلة الدراسة التي ينشد الباحث التعمق

فيها والتعرف على أبعادها بصورة دقيقة وإظهار الصورة الكاملة التي تتجلى فيها ،والبد أن تكون هناك
مبررات علمية يسوقها الباحث لدراسة مشكلة بعينها حتى تكون دراستها إضافة علمية جديدة.

وتتجسد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي الذي يبلور الفكرة المحورية التي يدور حولها موضوع

الدراسة .ويجب أن تكون المشكلة محددة تحديداً واضحاً مع تحديد الغاية من طرح هذه المشكلة.

 .3أسئلة الدراسة(Research Questions( :
يحدد الباحث السؤال الرئيس الذي تستهدف الدراسة اإلجابة عليه .وفي حالة وجود أسئلة فرعية
فإنه يوردها بعد السؤال الرئيس بلغة علمية دقيقة تبين عالقتها بمشكلة البحث وتتوافق مع األهداف
الخاصة بالدراسة.

 .4أهمية الدراسة(Importance of the Research) :
باإلضافة إلى بيان األهمية النظرية للدراسة ،يتعين على الباحث بيان األهمية العملية المتوقعة

من دراسته بعد تحقيق أهداف البحث وإنجازه ،ومن هي الجهات التي ستستفيد من نتائج الدراسة
ومجاالت هذه االستفادة.

 .5أهداف الدراسة(Research Objectives) :
يجب على كل باحث أن يحدد األهداف التي يبتغي تحقيقها عند القيام بالبحث ،لما ينطوي عليه

من أهمية من أجل الوصول إلى النتائج .ويجب أن يكون الهدف أو مجموعة األهداف التي يدونها

مرتبطة بمنهج وموضوع وفرضيات الدراسة ،وأن تكون قابلة للقياس ،حتى يتحقق الغرض منها في

الحصول على النتائج بنهاية خطة الدراسة .كما ينبغي أن تصاغ بشكل واضح وأن تكون متناسبة من

حيث العدد والمضمون مع حجم وعدد أسئلة مشكلة الدراسة.

 .6الدراسات السابقة واإلطار النظري(Literature Review) :
الهامة
تطرقت لموضوع الدراسة أو أحد الجوانب
يقصد بها المؤلفات (العربية واألجنبية) التي َّ
َّ

المرتبطة بها .والهدف من االطالع عليها هو الحصول على معلومات وبيانات تعزز محتوى البحث،

وصل إلى نتائج جديدة ،ونقد هذه الدراسات في حالة وجود سلبيات بها.
فضالً عن المساعدة في التَّ ُّ
ويتم التركيز في انتقاء الدراسات السابقة على األبحاث المنشورة في المجالت المحكمة أو المصادر

الموثوق بها.

 .7فرضيات الدراسة(Research Hypotheses) :
الفرضيات (إن وجدت) هي الخطوة األولى لتفسير الظاهرة ،ويقوم الطالب من خاللها بتفسير

كافة الظواهر التي يقوم بدراستها .وترتبط الفرضية ارتباطاً وثيقاً مع مشكلة الدراسة
الفروض والمضمون .ويهدف الطالب من خالل الفرضيات تفسير وإثبات أو نفي صحة المعلومات
من

حيث عدد

التي سوف يتناولها في دراسته ،وتصاغ الفرضية بأسلوب يبين من خالله ما يحاول الطالب تأكيد

صحته أو نفيه وحسب المنهج العلمي المتبع.

 .8المنهجية وطرق البحث(Methodology and Procedures) :
توجد العديد من مناهج البحث العلمي المتبعة ،فمناهج البحث العلمي في التخصصات العلمية

تختلف عنها في التخصصات االنسانية ،وكذلك في التخصصات االنسانية ذاتها لكل منها خصوصية
يتم مراعاتها عند إعداد الدراسة ،فمناهج البحث في العلوم القانونية تختلف عنها في علوم االقتصاد

واإلدارة وكذلك في التربية والعلوم االجتماعية وغيرها .وعلى الباحث أن يبرز في مشروع خطة الرسالة
المقدم منه المنهج البحثي الذي سيتبعه في إعدادها وبما يتناسب مع مناهج البحث المتبعة في مجال

تخصصه.

 .9خطة الدراسة:
يقوم الباحث بتقسيم الدراسة إلى فصول بحيث تحتوي على التقسيمات الداخلية لكل منها ،حسب

المتعارف عليه في كل تخصص.

.10

المراجع والمصادر(List of References) :

يضع الطالب قائمة المصادر والمراجع المبدئية التي اعتمد عليها في إعداد مشروع خطة الرسالة
تبعاً ألسلوب التوثيق المعتمد في كليته وعمادة البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة والمذكور في

هذا الدليل.

القسم الثاني

القواعد الشكلية لتنظيم وإخراج رسائل الماجستير
 اإلطار العام لكتابة رسالة الماجستير
 محتويات رسالة الماجستير
 الجزء األول :الصفحات التمهيدية التي تسبق فصول أو أقسام الرسالة.
 الجزء الثاني :فصول أو أجزاء رسالة الماجستير.
 الجزء الثالث :المراجع والمصادر.
 الجزء الرابع :المالحق.

أوالً :اإلطار العام لكتابة رسالة الماجستير
يتم إعداد رسالة الماجستير وطباعتها وتنظيمها وفق قواعد محددة يجب االلتزام بها وهي كما يلي:
 .1مراعاة معيار التشابه ( (Similarity Index
 على الباحث وعضو هيئة التدريس المشرف على الرسالة مراعاة أال يتجاوز نسبة التشابه

في رسالة الماجستير  % 15كنسبة إجمالية ،وأال تجاوز النسبة الفرعية  % 3وفقاً لبرنامج
 ،Turnitinأو أي نسبة أخرى يحددها قرار من مجلس العمداء.

 .2مراعاة قواعد اللغة:
 تكتب الرسالة بلغة سليمة سواء كانت باللغة العربية أم اإلنجليزية حسب كل تخصص،
وتسلم إلى لجنة المناقشة ،بعد استيفاء اإلجراءات الالزمة وتقديم شهادة من مدقق لغوي
متخصص بما يفيد صحتها وخلوها من األخطاء النحوية واإلمالئية والمطبعية.

 بعد االنتهاء من مناقشة الرسالة وإجراء التعديالت وفق مالحظات لجنة المناقشة ،يلتزم
الباحث بتسليم ( )10نسخ من الرسالة بشكلها النهائي طبقاً للمواصفات الواردة في هذا
الدليل لتوزيعها على الجهات المعنية.

 ال يجوز أن تبدأ الجملة برقم أو رمز أو اختصار وإنما تبدأ بكلمة ،ويتم ذكر األرقام من
( )9-0كتابة (مثال تكتب ثالثة بدالً من )3؛ أما األرقام من ( )10وما بعدها فتكتب
باألرقام (مثل.)... ،98 ،66 ،21 :

 على الباحث االبتعاد عن استخدام ضمير المتكلم في المتن (مثل نحن أو أنا أو نرى) بل
يستعمل ضمير الغائب بدالً من ذلك مثل " :يرى الباحث أن  ،.....أو يالحظ مما
تقدم .)...ويجوز استعمال المبنى للمجهول ،واستعمال ضمير المتكلم في التفويض
واإلهداء والشكر والتقدير فقط.

 ال يجوز أن ترد عناوين الرسالة في أسفل الصفحة وإنما يجب أن ترد في بداية الصفحة
أو وسطها وال يتم االنتقال من صفحة إلى صفحة جديدة إال عند اكتمالها.
 عند استخدام االختصارات يتم كتابتها بين قوسين في متن الرسالة على أن تكتب في

الهامش كاملة بدون اختصار ،فمثالً يكتب في المتن ( )WTOويتم في الهامش كتابتها

كاملة ( .)World Trade Organizationوعندما يتم استخدام نفس االختصار بعد ذلك

في الرسالة ،فيتم كتابته فقط دون وضعه بين قوسين ،مع مراعاة بأن يتم وضع قائمة

المختصرات في مقدمة الرسالة.

 يتم كتابة التاريخ كما يلي 15 :أغسطس 2020م .وتكتب الفترة (من– إلى) كما يلي:
 ،2021-2020ويتم كتابة القرن كامالً باألحرف وليس األرقام مثل :القرن التاسع عشر.

 يتم استخدام نظام األربع والعشرين ساعة عند اإلشارة إلى الوقت وكما يلي:
()16:13،10:00

 تكتب النسب المئوية في داخل النص بالحروف مثل ( 10في المائة) أما في الجداول
واألشكال فتكتب كما يلي (.)%10
 يتم كتابة وحدة القياس حسب مختصراتها (م ،كغم ،كم) أو ( ،)m, Km, Kgوال يترك
فراغ بين الرقم ووحدة القياس المختصرة ،مثل (15كم) أو (.)15Km
 .3نوع وحجم الخط:
 في حال كتابة الرسالة باللغة العربية يستخدم الخط من نوع .Simplified Arabic
ويجب أن تكون العناوين الرئيسية بحجم خط ( )16أسود عريض ( ،)Boldوالعناوين

الفرعية بحجم ( )14أسود غامق ( ،)Boldويكون متن الرسالة بحجم ( ،)14وتكون
هوامش الرسالة بحجم ( ،)12وأن تكتب الرسالة على ورق بحجم ( )A4على وجه واحد.

 في حال كتابة الرسالة باللغة اإلنجليزية يستخدم الخط من نوع ()Times New Romans
وبحجم خط ( )12على ورقة ( )A4أبيض وعلى وجه واحد.

 يكتب عنوان الرسالة باللغة العربية بحجم خط ( )20بلون أسود غامق ( )Boldواسم
الطالب واسم المشرف بخط غامق وبحجم خط ( .)18أما بقية المعلومات في صفحة

العنوان فتكتب بحجم خط (.)16

 بالنسبة للكتابة باللغة اإلنجليزية فمقاس الخط هو دائماً نفس مقاس اللغة العربية مطروحاً
منه  2وال توضع خطوط تحت العناوين.

 فيما يخص الجداول واألشكال :تكتب كلمة جدول أو شكل مع الرقم بالخط الغامق
( ،)Boldبينما يكتب عنوان الجدول أو الشكل بخط غير غامق.

 .4المسافات بين الفقرات واألسطر والهوامش الجانبية والهوامش العلوية والسفلية
 يجب استخدام المسافة ( )1.5كمسافة بين األسطر إذا كانت الكتابة بالعربية ،ومسافتان
إذا كانت الرسالة باللغة اإلنجليزية.

 تترك مسافة سطر واحد بين العنوان الرئيسي والعنوان الفرعي وتكون المسافة عند كتابة
العناوين الرئيسية ،وعناوين الجداول واألشكال ،والمراجع والمالحق مفردة (أي مسافة

واحدة) ،أما المسافة بين المرجع والذي يليه فتكون سط اًر واحداً ،وترك مسافة حرف واحد

بعد عالمات الترقيم.

 ضرورة االهتمام بالمسافة البادئة في السطر األول من كل فقرة ( ،)Tabوفي اللغة اإلنجليزية
تكون هكذا إذا لم تكن هناك مسافات بين الفقرات.

 يترك هامش للرسائل المكتوبة باللغة العربية على اليمين مقداره  3.5سم ( 1.4انش)،
وهامش على اليسار مقداره  2.5سم ( 1.0انش) ويعكس األمر إذا كانت الرسالة مكتوبة

باللغة اإلنجليزية.

 يتم فصل الهوامش عن المتن بخط طوله  3.5سم ( 1.4انش) (أو حسب ما يحدده برنامج
الحاسب االَلي) ويقع الخط أسفل المتن بمقدار مسافتين في وسط الصفحة ،وتبدأ كتابة
المالحظة على بعد مسافة واحدة من الخط.

 ترقم الهوامش باألرقام العربية ،ويبدأ الترقيم لكل صفحة بحيث ال يستمر من صفحة إلى
أخرى .ويجب أن تكون الهوامش في ذيل الصفحة في مسافات فردية ( )1.0وأسفل الصفحة
المعنية.

 .5ترقيم الصفحات
 يكتب رقم الصفحة في منتصف أسفل الصفحة.
 يتم ترقيم الصفحات التمهيدية عند كتابة الرسالة باللغة العربية باألحرف العربية األبجدية
(أبجد هوز .)..وفي حال كتابتها باللغة االنجليزية تستخدم األرقام الرومانية لترقيم

الصفحات التمهيدية (…  ،)I, II, III,ويتم متابعة ترقيم صفحات الرسالة بتسلسل جديد
بأرقام عربية من بداية المقدمة في الرسالة حتى النهاية (… .)1, 2, 3, 4, 5,

 ترقم الجداول والرسومات بشكل متسلسل لكل منها داخل الرسالة وحسب الفصول ،ويجب

أن تظهر الجداول واألشكال والرسوم مباشرة بعد ذكرها في متن الرسالة وال يجوز وضعها
في نهاية الرسالة.

ثاني ًا :تنظيم محتويات رسالة الماجستير:
تتضمن رسالة الماجستير األجزاء األربعة التالية:
 الجزء األول :الصفحات األولى )التمهيدية).
 الجزء الثاني :فصول رسالة الماجستير.
 الجزء الثالث :قائمة المراجع والمصادر.
 الجزء الرابع :قائمة المالحق.
وال بد من مراعاة الضوابط التالية عند إعداد كل جزء حسب االَتي:
الجزء األول :الصفحات التمهيدية:
تحتوي الصفحات التمهيدية من رسالة الماجستير عند الكتابة باللغة العربية أو اإلنجليزية على:
 صفحة العنوان )الغالف الخارجي( (.)Hard Cover Page
 صفحة العنوان )الغالف الداخلي) وتتطابق مع محتويات الغالف الخارجي ). (Cover Page
 صفحة إجازة الرسالة من لجنة المناقشة ( ،)Committee Decisionوتتضمن توقيعات أعضاء
لجنة المناقشة.

 تفويض الجامعة باستنساخ رسالة الماجستير أو أي جزء منها ( ،)Authorization Formوإهداء
نسخ منها للجامعات والجهات األخرى.
 اآلية القرآنية.
 صفحة اإلهداء )اختياري( (.)Dedication
 صفحة الشكر والتقدير (.)Acknowledgement
 صفحة قائمة المحتويات أو الفهرس (.)Table of Contents
 قائمة الجداول (( )List of Tablesإن وجدت).

 صفحة قائمة األشكال (( )List of Figuresإن وجدت).
 صفحة قائمة المالحق )( (List of Appendicesإن وجدت).
 صفحة المصطلحات والمختصرات )( ) List of Abbreviationsإن وجدت).
 صفحة الملخص باللغة بالعربية إذا كانت الرسالة مكتوبة باللغة العربية ،ثم توضع بعدها صفحة
الملخص باللغة اإلنجليزية (.)Abstract
 صفحة الملخص باللغة اإلنجليزية إذا كانت الرسالة مكتوبة باللغة اإلنجليزية (.)Abstract

وفيما يلي تفصيالً أسلوب تنظيم محتويات كل صفحة من الصفحات األولى في الرسالة (الصفحات

التمهيدية):

أوالً :الغالف (العنوان الخارجي والداخلي) ()Cover Page
 )1يجب أن تحتوي صفحة الغالف على البيانات التالية (دولة اإلمارات العربية المتحدة-اسم الجامعة

وشعارها-اسم كلية التخصص-اسم البرنامج-عنوان الرسالة ،وعبارة :رسالة مقدمة استكماالً
لمتطلبات للحصول على درجة الماجستير في -.......اسم الطالب ورقمه الجامعي( .في حالة

وجود مشرف مشارك يتم إضافة االسم على أن تضاف عبارة (المشرف المشارك( ويجب أن تنظم

صفحة العنوان (الغالف) كما هو موضح في العينات في الصفحات التالية ،وال ترقم صفحة العنوان
ولكنها تعد الصفحة األولى في الرسالة ،وهو ذاته المتبع في صفحة الغالف الداخلي ،ويجب ان
يكون لون الغالف اسود والكتابة باللون الذهبي .تنظم صفحة العنوان الخارجي حسب التالي:

 .1يكتب عنوان الرسالة باللغة العربية بحجم خط ( )25غامق (.)Simplified Arabic( )Bold
واسم الطالب واسم المشرف بخط غامق وبحجم خط ( ، )18أما بقية المعلومات في صفحة العنوان

فتكتب بحجم خط ( )16وبمسافة أحادية بين السطور).(single space

 .2تترك مسافة فراغين من بعد شعار الجامعة ويطبع عنوان الرسالة بمنتصف الصفحة.
 .3يترك فراغين إلى األسفل وتطبع عبارة (رسالة مقدمه استكماال لمتطلبات الحصول على درجة
الماجستير في .)......
 .4ويتبع ذلك" اسم الطالب "وتبعد فراغين.
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ويتبع ذلك أعضاء لجنة المناقشة .وفي حالة وجود مشرف مشارك يتم إضافة االسم على أن

تضاف عبارة (المشرف المشارك).

 .6يكتب عنوان الرسالة باللغة اإلنجليزية بحجم خط ( )18غامق (.)Times new roman( )Bold
واسم الطالب واسم المشرف بخط غامق وبحجم خط ( ، )16أما بقية المعلومات في صفحة العنوان

فتكتب بحجم خط ( )14وبمسافة ونصف بين السطور ) ، (1.5 linesويترك فراغين بين المعلومات

في الصفحة.

أوالً :نموذج صفحة الغالف الخارجي والداخلي
دولة اإلمارات العربية المتحدة
جـامعة العـيـن
كلية (....مقر ) ....
ماجستير ......

عنوان الرسالة
رسالة مقدمة استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في ....

إعداد الطالب/الطالبة
( ............اس الطالب) ........
الرقم الجامعي ()...........

أعضاء لجنة المناقشة
د.......................... .
د........................... .
د......................... .

الرتبة العلمية/التخصص/الجامعة
الرتبة العلمية/التخصص/الجامعة
الرتبة العلمية/التخصص/الجامعة

قدمت للمناقشة في للعام الجامعي ..-....

رئيسا ً-ممتحنا ً خارجيا ً
مشرفا ً وعضواً
عضوا ً

ثانياً :صفحة إجازة الرسالة من لجنة المناقشة (.)Committee Decision

كلية ...
قسم/برنامج...

تشهد لجنة المناقشة المذكورة أدناه بأن رسالة الماجستير الموسومة بــ:

عنوان الرسالة
إعداد الطالب/ة :أسم الطالب /الطالبة
الرقم الجامعي........... :

قد أقرت بشكلها النهائي بعد مناقشتها يوم  .....الموافق .....
أعضاء لجنة المناقشة

الصفة

التوقيع

التاريخ

الرتبة العلمية/التخصص/الجامعة
الرتبة العلمية/التخصص/الجامعة
الرتبة العلمية/التخصص/الجامعة

وقد قدمت هذه الرسالة استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في  - .....كلية  - ....جامعة العين
 -مقر  - ....دولة اإلمارات العربية المتحدة.

ثالثاً :صفحة تفويض الجامعة باستنساخ رسالة الماجستير أو أي جزء منه (.)Authorization Form

كلية ....
قسم/برنامج ....

تــفــويــض
أنا الطالب/ة :أسم الطالب/ة
الرقم الجامعي......... :

أفوض جامعة العين بتزويد نسخ من رسالتي للماجستير الموسومة بــ:

عنوان الرسالة
للمكتبات الجامعية أو المؤسسات أو الهيئات أو األشخاص المعنية باألبحاث والدراسات العلمية.
االسم:

التوقيع:

التاريخ:

دولـة اإلمـارات الـعــرب ـيـة املـتحدة
جـامعة العـيـن
كلية التربية والعلوم اإلنسانية واالجتماعية (مقر).......
...............العنوان...............
"".......................................................................................................................................
إعداد الطالب
.................................................................................................
بإشراف
.....................................................................................
ً
قدمت هذه الرسالة استكماال ملتطلبات الحصول على
درجة ماجستير التربية في
..............................................................

June, 2020

كلية التربية والعلوم اإلنسانية واالجتماعية
(مقر)............
إجازة رسالة جامعية
نوقشت الرسالة املقدمة من الطالب  .....................................واملوسومة بــ:
،........................................................................................ …………………………………………………………….
واملقدمة استكماال ملتطلبات الحصول على درجة ماجستيرالتربية في  /...............................................كلية التربية
والعلوم اإلنسانية واالجتماعية  -جامعة العين  -مقر .................وتقررإجازتها بتاريخ ........................
0

االسم

التاريخ

التوقيع

أ

الصفة
ً
ً
رئيسا ومشرفا
ً
ً
عضوا  -ممتحنا
ً
خارجيا
ً
عضوا

كلية التربية والعلوم اإلنسانية واالجتماعية (مقر).............

ت ـفــويــض
أنا الطالب......................................................................................................... :
أفوض جامعة العين بتزويد نسخ من رسالتي للماجستيراملوسومة بــ:

..........................................................................………………………………………..
للمكتبات أو املؤسسات أو الهيئات أو األشخاص عند طلبها بما يتفق وتعليمات الجامعة.
التوقيع...................................... :
التاريخ........................................ :
ب

رابعاً :اآلية القرآنية:
خامساً :صفحة اإلهداء )اختياري((.)Dedication
اإلهداء في رسالة الماجستير عبارة عن بعض الجمل التي تُ ِّ
عبر عن امتنان الباحث العلمي لمجموعة
ُ
ممن كان لهم تأثير مهم في حياته ،فقد يكون اإلهداء شخصياً كالوالدين أو أسرة الطالب ،وقد
من األشخاص َّ
يكون اإلهداء عاماً ،وقد يتضمن اإلهداء كلتا الحالتين .ويجب أال يزيد حجم اإلهداء عن صفحة واحدة والبد

من االلتزام بالتالي:

 .1يجب أن تكتب كلمة إهداء في منتصف الصفحة وبمسافة ( )3.5سم من األعلى وبحجم خط ()16

( )Simplified Arabicللرسالة باللغة العربية وبحجم خط ( )Times New Roman( )14للرسالة
باللغة اإلنجليزية.

 .2تترك ( )2فراغ من آخر النص ،وباتجاه اليسار يكتب اسم الطالب ،ويجب أن يكون االسم مطابًقا لما هو
في صفحة العنوان والملخص.

 .3ترقم صفحة اإلهداء أبجدياً.
 .4ال يزيد حجم اإلهداء عن صفحة واحدة.
سادساً :صفحة الشكر والتقدير (.)Acknowledgement
يوجه الباحث الشكر إلى من قدم له النصح واإلرشاد في كتابة رسالة الماجستير ،ومن بين هؤالء المشرف
أ و المشرفين على الرسالة في حال تعددهم وأعضاء لجنة المناقشة ،وكذلك يمكن أن يشكر الباحث بعض من
الجهات التي وفرت البيئة العلمية المناسبة كالكلية والجامعة والجهات التي تعاونت مع الباحث في توفير
المعلومات كمكتبة الجامعة ،كما يمكن شكر شركة أو هيئة أو منظمة أو شخص أمد الباحث ببيانات مهمة.

ويتوجب على الباحث االبتعاد عن التملق ألصحاب المراكز في الجامعة أو مكان العمل ،أو أي شخص آخر

إذا لم يكن له دور حقيقي في المساعدة.

 .1يجب أن تكتب كلمة الشكر والتقدير في منتصف الصفحة وبمسافة ( )3.5سم من األعلى وبحجم خط

( )Simplified Arabic( )16للرسالة باللغة العربية وبحجم خط ()Times New Roman( )14
للرسالة باللغة اإلنجليزية.

 .2تترك ( )2فراغ من آخر النص ،وباتجاه اليسار يكتب اسم الطالب ،ويجب أن يكون االسم مطابًقا لما هو
في صفحة العنوان والملخص.

 .3ترقم صفحة الشكر والتقدير أبجدياً.
 .4ال يزيد حجم الشكر والتقدير عن صفحة واحدة.
 سابعاً :صفحة قائمة المحتويات أو الفهرس (.)Table of Contents
يجب أن تتطابق قائمة المحتويات أو الفهرس مع ما هو موجود في متن الرسالة وفق التنظيم التالي:
 .1تطبع كلمة قائمة المحتويات ،وحجم ( )Simplified Arabic( )16للرسالة باللغة العربية في منتصف

أعلى الصفحة بعد أن تترك مسافة فراغ واحد من األعلى أو بحجم خط ()Time New Roman( )14
للرسالة باللغة اإلنجليزية.

 .2ترك فراغ واحد بين السطور في حالة ُمدخل جديد ،أو مستوى من العناوين ،ويترك بين العناوين المتعددة
) (single-spaceفراغ أحادي ،ولكن ال يترك فراغ لبداية السطر الثاني من العناوين المتعددة.

 .3يجب أن تكون العناوين مطابقة لما هو داخل متن الرسالة.
 .4يجب أن تطبع العناوين التي تحتاج أكثر من سطر بحيث يكون السطر األطول أوالً.
 .5يجب أن يظهر المستوى األول والمستوى الثاني من العناوين في جدول المحتويات.
 .6ترقم صفحة قائمة المحتويات أبجدياً إذا كانت الرسالة باللغة العربية واألرقام الرومانية إذا كانت الرسالة
باللغة اإلنجليزية.

أبجديا (أ،
 .7عندما يكون هناك مالحق تكتب كلمة المالحق في جدول المحتويات ،كل ملحق يأخذ حرًفا
ً
ب ،ج ،د) ،ورقماً التينياً إذا كان البحث باللغة اإلنجليزية ،مع العنوان الدقيق للملحق.

قائمة المحتويات
الموضوع

التسلسل
الغالف الداخلي

الصفحة
أ

إجازة رسالة جامعية

ب

نموذج تفويض الجامعة

ج

اإلهداء

د

الشكر والتقدير

ه

قائمة المحتويات

و

قائمة الجداول (إن وجدت)

ز

قائمة األشكال (إن وجدت)

ح

قائمة المالحق (إن وجدت)

ط

قائمة المصطلحات والمختصرات (إن وجدت)

ي

الملخص باللغة بالعربية (إذا كانت الرسالة باللغة العربية)

ك

الملخص باللغة اإلنجليزية
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3
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5

المقدمة

النتائج

......

التوصيات

......

قائمة المراجع والمصادر

......

المالحق (إن وجدت)

......

ثامن ًا :قائمة الجداول (إن وجدت) ()List of Tables
تعد الجداول من أفضل الطرق لتلخيص كمية كبيرة من المعلومات في أصغر مساحة مقروءة محددة ،لذلك

ال بد من تنظيم الجداول بطريقة مفهومة بحيث يستطيع القارئ استيعابها بسهولة ،ويجب أن تأخذ الجداول أرقاماً

متتالية حسب كل فصل ،وتوضح قائمة الجداول على النحو المبين في النموذج التالي:
قائمة الجداول
رقم الجدول والفصل

عنوان الجدول

رقم الصفحة

1-1

الخصائص الديمغرافية ألفراد مجتمع الدراسة

22

3-2

اختبار صدق أداة الدراسة

74

List of Tables
Page
10
35

Table Caption
Types and role of lipoprotein particles
Biological activities of the targetcompounds

Table No.-Chapter
1-1
2-3

تاسعاً :قائمة األشكال (إن وجدت) ()List of Figures
تظهر قائمة األشكال على النحو التالي مع األخذ باالعتبار أن األشكال تأخذ أرقاماً مستقلة في كل فصل

في الرسالة كلها ،وتوضح قائمة األشكال على النحو المبين في النموذج التالي:
قائمة األشكال
رقم الشكل والفصل

عنوان الشكل

رقم الصفحة

1-1

نموذج الدراسة

18

3-2

اختبار صدق اداة الدراسة

74

List of Figures
Page
10
35

Figure No.-Chapter
Figure Caption
1-1
Types and role of lipoprotein particles
2-3
Biological activities of the target compounds

عاش ارً :قائمة المالحق (إن وجدت) ()List of Appendices
توضح قائمة المالحق على النحو المبين في النموذج التالي:
قائمة المالحق
رقم الملحق

عنوان الملحق

رقم الصفحة

أ

استبانة الدراسة

122

ب

ورشات العمل

125

List of Appendices
Page
10
35

Appendices Caption
NMR Spectra
IR Spectra

Appendices No.
I
II

الحادي عشر :قائمة االختصارات والمختصرات (إن وجدت) ()List of Abbreviations
تكون قائمة االختصارات والرموز على النحو التالي:
List of Abbreviations

Meaning

Abbreviation

No.

World Trade Organization

WTO

1

United nations

UN

2

الثاني عشر :الملخص ()Abstract
أوالً :الملخص باللغة العربية
عند كتابة الملخص يجب مراعاة ما يلي:
تماما لعنوان
 .1يشمل الملخص عنوان الدراسة ويكتب في وسط الصفحة ،ويكون عنوان الملخص مطابقاً ً
الرسالة وبحجم خط (.)16

 .2يكتب العنوان في منتصف الصفحة ،وإذا كان العنوان أكثر من سطر فيطبع بمسافة أحادية بين السطور .
)(single space
 .3يطبع اسم الطالب تحت العنوان بمسافة أحادية بين السطور ) ،(single spaceوحجم (- )14
(Simplified Arabic
 .4يطبع اسم المشرف تحت اسم الطالب بمسافة أحادية بين السطور ) ،(single spaceوحجم (- )14
(Simplified Arabic
 .5يطبع اسم الجامعة والعام الجامعي تحت اسم المشرف بمسافة أحادية بين السطور )،(single space
وحجم ()Simplified Arabic - )14

 .6ترقم صفحة الملخص أبجدياً.
 .7تستخدم لغة المبني للمعلوم وليس المبني للمجهول ،تستخدم صيغة الماضي لوصف النتائج وكذلك
لوصف أدوات القياس.

 .8يجب أن يحتوي الملخص على العناصر األساسية التالية:
 الهدف الرئيس من الدراسة.

 المنهجية المستخدمة في الدراسة.
 أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة.
 أهم التوصيات التي خلصت بها الدراسة.
 الكلمات المفتاحية من  3إلى  5كلمات (مرتبة أبجدياً).
 .9يجب أال يزيد حجم الملخص على  300كلمة في اللغة العربية ،وال يشمل الملخص على أية
مراجع أو أشكال أو جداول.
ثانياً :الملخص باللغة اإلنجليزية
عند كتابة الملخص فجب مراعاة ما يلي:
تماما لعنوان
 .1يشمل الملخص عنوان الدراسة ويكتب في وسط الصفحة ،ويكون عنوان الملخص مطابقاً ً
الرسالة ،وبحجم خط ()Times New Roman( )14
 .2يطبع العنوان في منتصف الصفحة ،وإذا كان العنوان أكثر من سطر فيطبع بمسافة أحادية بين
السطور).(single space

 .3يطبع اسم الطالب تحت العنوان بمسافة أحادية بين السطور ) ،(single spaceو حجم (- )12
(Times New Roman
 .4يطبع اسم المشرف تحت اسم الطالب بمسافة أحادية بين السطور ) ،(single spaceوحجم (- )12
(Times New Roman
 .5يطبع اسم الجامعة والعام تحت اسم المشرف بمسافة أحادية بين السطور ) ،(single spaceوحجم ()12
)Times New Roman-

 .6ترقم صفحة الملخص أبجدياً.
 .7تستخدم لغة المبني للمعلوم وليس المبني للمجهول ،تستخدم صيغة الماضي لوصف النتائج وتستخدم
لوصف أدوات القياس.

 .8يجب أن يحتوي الملخص على العناصر األساسية التالية:
 الهدف الرئيس من الدراسة
 المنهجية المستخدمة في الدراسة.

 أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة.
 أهم التوصيات التي خلصت بها الدراسة.
 الكلمات المفتاحية من  3إلى  5كلمات (مرتبة أبجدياً).
 .9يجب أال يزيد حجم الملخص على  150كلمة في اللغة اإلنجليزية.

الجزء الثاني :متن رسالة الماجستير
يتم تقسيم رسالة الماجستير إلى فصول ويتم معالجة موضوع الرسالة من خالل هذه الفصول ،وتختلف
عناوين الفصول الواردة في المتن باختالف موضوع الرسالة ومنهجيتها ،ويشترط فيها:


أن تكون العناوين متسقة مع الموضوع الرئيسي الذي تعالجه الرسالة.



مراعاة التوازن فيما بين الفصول للحفاظ على بنيان الرسالة.

 تتم بداية كل فصل بمقدمة مبسطة عما سيتم معالجته فيه
 يتم تقسيم الفصل إلى تقسيمات فرعية كمباحث أو مطالب بما يتناسب مع التقسيم المتبع على
مستوى الرسالة.

اإلطار العام للدراسة ) )Introductionويشمل على العناصر التالية:
 التعريف بموضوع الدراسة
 مشكلة الدراسة
 أسئلة الدراسة
 أهمية الدراسة
 أهداف الدراسة
 الدراسات السابقة واإلطار النظري (ان وجد)
 فرضيات الدراسة (إن وجدت)
 منهجية الدراسة
 خطة الدراسة

تقسيمات وفصول الرسالة
يتم كتابة كل فصل من فصول الرسالة على النحو المشار إليه سابقاً ووفًقا للخطة الواردة في اإلطار
العام للدراسة.
الخاتمة (النتائج والتوصيات) )(Conclusions) (Results and Recommendations

تعد خاتمة الرسالة بمثابة المرحلة األخيرة التي يسعى فيها الباحث إلى تقديم عرض مختصر وشامل
في الوقت نفسه ،عما قام به خالل رحلة بحثه منذ البداية حتى مرحلة التوصل إلى النتائج ومناقشتها وتقديم

التوصيات ،ومن هنا تنبع أهميتها ،ولكي تحقق األهداف المطلوبة منها ال بد من االلتزام بعدد من المعايير

التي تضمن تحقيق هذه الغاية ،والتي تتمثل فيما يلي:

*يجب أن تبدأ الخاتمة بكلمة تُشير إليها(الخاتمة) بحيث ُيشير الباحث بأن بحثه انتهى وأنه سيقدم ملخصاً

مختص اًر لما تم التوصل إليه.

*عرض مختصر ألهم النتائج المرتبطة بشكل مباشر بموضوع الرسالة التي تم التوصل إليها.
* عرض توصيات يستفيد منها من يطلع على الرسالة ويرغب في البحث في نطاق موضوع الرسالة والبدء

من حيث انتهى الباحث (الدراسات المستقبلية).

* االختصار وتجنب التكرار ،واالبتعاد عن الحشو الذي ال فائدة منه.
* عدم التعرض لنقاط جديدة لم يتم مناقشتها في الرسالة في خاتمة الرسالة.
المراجع والمصادر ()References
المالحق ()Appendices

الجزء الثالث :قائمة المراجع والمصادر:
هي عبارة عن قائمة المراجع التي اعتمد عليها الباحث في إعداد رسالته ،ويجب أن يقوم بترتيبها

هجائيا .ويتم البدء بالمراجع العامة ،ثم المراجع المتخصصة ،ثم الرسائل العلمية ،ثم الدوريات ،والمواقع

االلكترونية .....الخ ،ويتم البدء بالمراجع والمصادر العربية ومن ثم المراجع والمصادر باللغة االنجليزية
عند كتابة الرسالة باللغة العربية.

الجزء الرابع :المالحق (إن وجدت)
تأتي المالحق بعد قائمة المراجع والمصادر مباشرة ،ويشار إليها في متن الرسالة ،كما أنها تأتي

مرقمة ومعنونة حسب مضمونها ،ويمكن أن تتناول:

 .1االختبارات أو االستبيانات بصورتها األولى وبعد التعديل.
 .2قائمة بأسماء وعناوين وتخصصات المحكمين.
 .3الرسائل الموجهة للجهات المعنية ذات العالقة بالدراسة.
 .4الخطط الدراسية أو ورشات العمل المستخدمة.
 .5نماذج من استجابات أو أعمال أفراد مجتمع الدراسة أو المشاركين فيها.
نسخ رسالة الماجستير:
أ .نسخ ما قبل المناقشة :يجب على الطالب تسليم نسخ للمناقشة مغلفة بشكل مناسب (يكتفى باستخدام
التغليف العادي؛ بحيث تكون الورقة األمامية عبارة عن ورقة شفافة ونهاية البحث ورقة مقواه).

ب .النسخ بعد المناقشة :بعد المناقشة واعتماد النسخ النهائية يتعين على الطالب تسليم  10نسخ من
الرسالة إلى عمادة الكلية ،وتكون مغلفة بشكل جيد وذو جودة عالية وباللون األسود ،مع االلتزام
بالقواعد الشكلية إلخراج الرسالة في صورتها النهائية المذكورة سلفاً.

ج .نوع الــورق المستخدم :يجب طباعة الرسالة على وجه واحد فقط من ورق أبيض ذو جودة عالية،
بمقاس .A 4

الجزء الثالث :المراجع والمصادر

قائمة المراجع والمصادر تأتي بعد فصول الدراسة التي تعتبر جزءاً من الرسالة ومن ثم تأتي المالحق.

تتضمن قائمة المراجع كافة المصادر التي استخدمها الطالب في رسالة الماجستير من مقاالت علمية وكتب
مرتبة هجائياً ومكتوبة حسب طريقة التوثيق وفق نظام جمعية علماء النفس األمريكية /النسخة السادسة ( APA,
 )6thوكما يأتي:

)Documentation Methods by American Psychological Association System (APA

المرجع حسب ما هو
في حالة الكتابة باللغة اإلنجليزية يمكن استخدام برنامج ( )EndNoteوالذي يرتب وينظم ا
مطلوب في نظام ) (APAوخالف ذلك ممكن إتباع ما يأتي:
 .1كتابة كلمة المراجع والمصادر على صفحة جديدة في وسط السطر بخط غامق وبحجم (.)16
 .2كتابة المراجع التي ورد ذكرها في متن رسالة الماجستير فقط ،وال يجوز كتابة أي مرجع لم يرد ذكره
في رسالة الماجستير.

 .3تكتب المراجع حسب ترتيب الحروف الهجائية لالسم األخير للمؤلف " اسم العائلة " ،وتبدأ الكتابة من
أقصى الشمال إذا كان المرجع باللغة اإلنجليزية ،ومن أقصى اليمين في حالة كتابة المراجع بالعربية.

أوالً :كتابة المراجع عند ورودها في النص أو المتن )(Documentation in the text

في االقتباس ولكونه يمثل اإلنتاج العلمي والذي هو ملكية خاصة لمؤلفه مهما كانت نوعية بحثه ،فإن على
الطالب مراعاة ما يلي:

 يوضع االقتباس المباشر(الحرفي) بين عالمتي تنصيص (" ") وإضافة رقم الصفحة بعد كتابة
اسم المؤلف والسنة ( ،)Sure name, Year, Page No.مثال) :محمود،)10 ،2019 ،

(.)Khalaf, 2018, 35

 في حالة االقتباس غير المباشر )كتابة وتلخيص ما ورد في المرجع( فيوثق المرجع بذكر) اسم
العائلة ،سنة النشر( .

 .1في حالة مؤلف واحد :مثال :بالعربية يكون (خليل ،)2019 ،وباإلنجليزية ()Khalaf, 2018

 .2في حالة مؤلفين اثنين :مثال :بالعربية يكون (النوايسة ومهيرات ،)2018 ،ويكون باإلنجليزية
)(Gall and Reak, 2019
 .3في حالة ثالث مؤلفين أو أكثر :مثال :بالعربية يكون (النوايسة وآخرون )2018 ،ويكون باإلنجليزية
)(Gall, et al. 2019
ثانياً :كتابة المراجع عند ورودها في قائمة المراجع )(Documentation in the References
 .1يكون توثيق القرآن الكريم في متن النص كاآلتي( :سورة البقرة ،آية .)22

 .2توثيق الكتب ()Citing Books

مالحظة :ليس هناك فرق في الترتيب بين اللغة العربية أو اإلنجليزية.

 في حالة وجود مؤلف واحد للكتاب فيكتب المرجع كما يأتي:

نقطة

اسم الناشر

نقطتين
شارحة

مكان أو مدينة
النشر

فاصلة

.

Publisher

:

Place of
publication
)(city

,

الدولة

نقطة

عنوان
الكتاب
بخط
غامق

نقطة

.

Book
title
Bold

.

Country

سنة النشر بين
قوسين

اسم العائلة  ،اسم
المؤلف

)(Year
Publication

Author
Sure name,
initials

مثال :محمود ،خالد ( . )2019نظم اإلدارة المحلية  .لبنان ،بيروت :المؤسسة الجامعية للكتب.
Gall, M. (2019). Educational Research: An Introduction. USA, New York:
Longman.
علماً ان التوثيق داخل النص في الرسالة بالعربية يكون (محمود )2019 ،وباإلنجليزية )(Gall, 2019

 في حالة وجود مؤلفين للكتاب فيكتب المرجع كما يأتي:

نقطة

اسم الناشر

نقطتين
شارحة

مكان او مدينة
النشر

فاصلة

.

Publisher

:

Place of
publication
)(city

,

الدولة

Country

نقطة

عنوان
الكتاب
بخط
غامق

نقطة

.

Book
title
Bold

.

سنة النشر بين
قوسين

العائلة ،االسم
للمؤلف االول
ثم فاصلة مع
حرف (و) واسم
العائلة
متبوعا بفاصلة ثم
اسم المؤلف
الثاني

)(Year
Publication

Author
(family, name),
and Second
Author
)(family, name

مثال :النوايسة ،مهند ،ومهيرات ،عبد الغفور( .)2018مبادئ في التربية .األردن ،عمان :دار اليازوري للنشر
والتوزيع.
Gall, M. and Reak, G. (2019). Educational Research: An Introduction. USA,
New York: Longman.
علماً أن التوثيق داخل النص في الرسالة بالعربية يكون (النوايسة ومهيرات )2018 ،وباإلنجليزية )(Gall and Reak, 2019

 في حالة عدم وجود سنة اصدار للكتاب فيكتب المرجع كما يلي:
العائلة ،االسم للمؤلف
نقطة

اسم الناشر

نقطتين
شارحة

مكان او مدينة
النشر

فاصلة

.

Publisher

:

Place of
publication
)(city

,

الدولة

نقطة

عنوان
الكتاب
بخط
غامق

نقطة

.

Book
title
Bold

.

بدون
بين
قوسين

)(n.d

األول ثم فاصلة مع
حرف ) و) واسم العائلة
متبوعا بفاصلة ثم اسم
المؤلف الثاني

Country

Author
(family, name),
and Second Author
)(family, name

مثال :النوايسة ،مهند ،ومهيرات ،عبد الغفور (بدون) .مبادئ في التربية .األردن ،عمان :دار اليازوري للنشر
والتوزيع.
Gall, M. and Reak, G. (n.d). Educational Research: An Introduction. USA, New
York: Longman.
علماً ان التوثيق داخل النص في الرسالة بالعربية يكون (النوايسة ومهيرات ،بدون) وباإلنجليزية )(Gall and Reak, n.d.

 في حالة وجود كتاب مترجم فيكتب المرجع كما يلي:
كما في السابق ،سوى إضافة كلمة ترجمة بين قوسين بعد نقطة انتهاء عنوان الكتاب ثم نقطتين شارحة ثم
اإلسم الكامل للمترجم ،وباإلنكليزية تستبدل النقطتين شارحة بفاصلة ،ثم نضيف في النهاية سنة تأليف
الكتاب األصلي .
ذكر عبارة
سنة النشر
األصلية ثم
توضع
السنة

نقطة

اسم
الناشر

نقطتين
شارحة

مكان او
مدينة
النشر

فاصلة

Original
work
Published

.

Publisher

:

Place
of
publicat
ion
)(city

,

كلمة ترجمة
ثم اسم
المترجم
بشكل كامل

الدولة

Name of
& Translator
Translate
ward

Country

نقطة

.

عنوان
الكتاب
باللغة التي
ترجم اليها
بخط غامق
Book title
Bold

نقطة

.

سنة ترجمة
الكتاب بين
قوسين

اسم
العائلة ()،
اسم
المؤلف

(Year of
Translation
)

Author
(family,
)name

مثال  :توارو ،توكودا ( .) 2019المعلومات المحاسبية  .ترجمة :خالد محمد .األردن ،عمان :دار جهينة
للنشر والتوزيع ( .سنة النشر األصلية .)2007
Gall, M. (2015). Educational Research: An Introduction. Translator: Reak, G.
)USA, New York: Longman. (Published 2010
علماً أن التوثيق داخل النص في الرسالة بالعربية يكون (توارو )2007 /2019 ،وباإلنجليزية )(Gall, 2015/ 2010

 .3في حالة توثيق مجالت ) (Journalsفيكتب المرجع كما يأتي:

نقطة

صفحات
ظهور
المقال في
المجلة

Pages of
Article

.

فاصلة

رقم
المجلد
يليه بين
قوسين
رقم العدد

فاصلة

,

& Vol.
)(No.

,

اسم
المجلة
بخط
غامق

Name of
Journals
Bold

نقطة

عنوان
المقال

نقطة

سنة النشر
بين قوسين

اسم العائلة ،االسم
لمؤلف المقال (أو
أكثر من مؤلف(

.

Articles
Title

.

)(Year

Author
(family,
)name

مثال :مهيرات ،مهند ( .)2019أمن نظم المعلومات اإلدارية  .مجلة دراسات.55-45 ،)12( 36 ،
Qrunfleh, M. M. (1991). Studies on the hawthorn (Crataegus azarolus L.): II.
Changes in abscisic acid content during cold stratification in relation to seed
germination. Journal of Horticultural Science, 1(66), 223-226.

 .4في حالة توثيق الرسائل الجامعية فيكتب المرجع كما يأتي:
اسم المدينة
متبوعة
بفاصلة ثم
اسم البلد

نقطة

فاصلة

اسم الجامعة
التي قدمت
لها الرسالة

فاصلة

City ,
Country
.

,

Name of
University

,

تكتب كلمة رسالة
ماجستير غير
منشورة
بخط غامق

Unpublished Master
Thesis
Bold

نقطة

.

عنوان
الرسالة

Thesis
Title

نقطة

.

سنة
األعداد
بين قوسين

)(Year

اسم العائلة،
االسم
لكاتب الرسالة

Author
)(family, name

مثال  :محمد ،الخالد ( .)2019أثر المعلومات المحاسبية في تطوير اإلدارة الصناعية وبناء منظمة األعمال

الريادية .رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة الزيتونة االردنية ،عمان ،االردن.
Al- Smadi, Y. M. (2019). Evaluation of the “Class Teacher” Pre-Service Teacher
Education Program at the University of Jordan. Unpublished Doctoral
Dissertation, University of Susses, Brighton, UK.
مالحظات:

 .1علماً أن التوثيق داخل النص يكون (العائلة ،سنة النشر(
 .2في حالة نشر رسالة الماجستير أو أطروحة الدكتوراه فيمكن إضافة الجملة (أطروحة دكتوراه أو ماجستير منشورة )

 .5في حالة توثيق صحيفة يومية ( )Newspapersفيكتب المرجع كما يأتي:

نقطة

مكان او
مدينة
النشر

.

Place of
Publication
)(city

صفحات
ظهور
المقال في
الصحيفة
Pages
of Article

فاصلة

,

رقم
العدد

)(No.

اسم
الصحيفة
بخط غامق

فاصلة

Name of
Newspaper
Bold

,

نقطة

.

عنوان
المقال

فاصلة

Articles
Title

,

سنة
وشهر ويوم
النشر
بين قوسين

اسم العائلة ،االسم
لمؤلف المقال )أو
أكثر من مؤلف(

month, (Year,
)day

Author
(family,
)name

مثال  :القاضي ،مهند ( 20 ، 2020نوفمبر( .طرق وأساليب حماية البيانات والمعلومات  .جريدة الرأي،
 ،156ص. 4.
Almansor, Ali (2019, November 21). Cultivating positive emotions to optimize health. Jordan
Times, No.5290, p.5.
مالحظة :علماً أن التوثيق داخل النص يكون (العائلة  ،سنة النشر)

 .6في حالة توثيق معلومات من شبكات االتصال اإللكترونية فتكتب المرجع كما يأتي:
تحديد
عنوان
الموقع
االلكتروني
متبوعا
بنقطة

Web
Address.

نقطة

.

تاريخ
زيارة
الموقع
باليوم
والشهر ثم
فاصلة
وتذكر
السنة

رقم المجلد
بين
قوسين يلي
رقم
العدد

صفحات
ظهور
المقال
في
المجلة

فاصلة

Retrieved
Date

Vol.
)&(No.

Pages
of
Article

,

اسم المجلة
بخط غامق

Name of
Journal
Bold

نقطة

عنوان
البحث او
المقال

نقطة

سنة
النشر
بين
قوسين

.

Title of
Article

.

)(Year

اسم العائلة،
االسم
لمؤلف
المقال) او
اكثر من
مؤلف(
Author
(family,
)name

مثال :المحاميد ،خالد (  .) 2016التخطيط العملي لنظم المعلومات .جمعية الحاسبات السعودية ،زيارة
 11تموز ،2020 ،على شبكة االنترنتhttp://www.govit.org.sa/estratege.asp:
Fredrickson, B. L. (2000). Cultivating positive emotions to optimize health and
well-being. Prevention & Treatment, 3(11), 25–28, Retrieved July 12, 2010
from http://journals.apa.org/prevention/volume3/pre0030001a.html.

علما أن التوثيق داخل النص يكون )العائلة ،سنة النشر(

مالحظة:
 .1في حالة أخذ المقال من الموقع من مكان اخر ليس مجلة ،فنستخدم نفس األسلوب مع حذف

فقرة اسم المجلة وعددها.

 .2إذا كان مصدر المعلومات من أحد المواقع على اإلنترنت ال تتوفر فيه المعلومات أعاله:

االسم األخير ،االسم األول .تاريخ .عنوان الد ارسة .متوفر ( .)Availableعنوان الموقع .تاريخ زيارة

الموقع.
 .7المقابالت أو االتصال الشخصي )(Personal Interviews
ال توثق المقابالت واالتصاالت الشخصية في قائمة المراجع والمصادر وإنما فقط تذكر في متن الرسالة
وكما يأتي:

اسم الشخص كامال  ،عبارة "مقابلة شخصية ،السنة".

مثال ) :ابو الهيجا ،خالد ،مقابلة شخصية)2020 ،
)(Mashhoor Al-Refai, Personal interview, 2020
 .8في حالة توثيق أحكام المحاكم )(Court Judgments
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مثال :قرار محكمة التمييز ( .)2019 /1233مجلة نقابة المحامين ،األردن ،عمان.30-20 ،)4( 3 ،
التوثيق داخل النص( :قرار محكمة التمييز)2019 /1233 ،
 .9في حالة توثيق االتفاقيات )(Agreements
نقطة

.
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مثال :اتفاقية جنيف الرابعة ( .)1949حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب ،مجموعة صكوك دولية،
األمم المتحدة ،نيويورك.180-120 ،)3( 1 ،

التوثيق داخل النص( :اتفاقية جنيف الرابعة.)1949 ،
 .10في حالة توثيق القوانين )(Laws
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مثال :القانون المدني ( .)1976/34الجريدة الرسمية ،األردن ،عمان.
التوثيق داخل النص( :القانون المدني.)1976/34 ،
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