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تقـديم
الحمد هلل الذي علم بالقلم ،علم اإلنسان ما لمم يعلمم ،االالم و االسم م علمي نبم ال مدى،

اعلي آله اأالحابه ،امن اقتفي بأثره إلي يام الدين.......... ،ابعد

ف ما نحممن ندممل دليم لتابمل الرسمماة ال امعيممل بممين أيمدي الم ل الد ارسممال العليمما ،ليلممان

مساعدا ادلي ل م ف إعداد رساةل م.

اال دف األساس من هذا الدلي ها تس ي الالريق للال ل ف إعداد الرساة العلميمل،
السمميما مممل ممما نمراه ان ح ممه مممن تبمماين افم بعم

األحيممان تنمماق

 ،لممدى بعم

البمماحثين ف م

م ا لتابل البحاث العلميل ،الذلك لان هذا الدلي من أ م تاحيمد لتابمل الرسماة ال امعيمل فم

لليممل التربي ممل  ،امعممل الباح ممل ؛ لت ممر فم م مممل علمم م مناسممل تتمي ممه بممه الللي ممل  ،امممن ث ممم

ال امعل.

اقد اعتمدنا ف هذا الدلي ن مام النممر األبمره علمي المسمتاى العمالم اهما ن مام رابالمل
علمم المنفا األمريليمل ( )American Psychological Association/APAلأسماا يملمن

االنال م ق منممه إلعممداد هممذا الممدلي  ،مممل عممدم إلفمما البيعممل الل ممل العربيممل الت م تلتممل ب مما مع ممم
الدراسال.
اق م ممد اسمم ممتفدنا ممم ممن األدلمم ممل المماثلمم ممل السمم ممابقل ،مث م م م  :دلي م م م م لتاب م ممل المرسماة م م م م العلمي م م م ممل

(الما سمتير/الممدلتاراه) ب امعممل اليبمل 7241ه م4002 -م ،ادليم لتابمل الرسمماة العلميممل ب امعممل
الملم ممك العهي م ممه 7240ه 4002 -م ،ادلي م م إع م ممداد التابم ممل الرس م مماة العلميم ممل ب امع م ممل القال م مميم

7244ه م م م 4077 -م ،ادليم م م لتاب م ممل الرس م مماة العلمي م ممل ب امع م ممل الال م مماةف 7244ه4074 -م
باإلدافل إلي اللتل المتخالالل ف م ا مناهج البحث العلم .

عنوان الرسالةThesis Title :
يمميدي العنمماان ا يفممل إع ميممل عممن مادمماو البحممث ام الممه .االعن ماان فم تعريفممه همما

أال ر ملخص مملن للمحتاى .ايتالف العناان ال يد بما يل :
 يلان قالي ار بقدر اإلملان.
 ياح باألفلار األساسيل بالارو ذليل.

 يفالح عن ماداو البحث ،ايادح م اله ،امن ج البحث فيه.
 تتدح فيه حداد الماداو اأبعاده.
 ال يتدمن ما ليا داخ ف ماداعه.
 مرن بحيث لا احتاج إلي إ راء تحديد له ف متن الرسالل لان ذلك مملنا.
 الللمال األساسيل (المت يرال) ف بدايته.

الفصل األول :المدخل إلى الدراسة
ويتضمن هذا الفصل:
 -7المقدمةIntroduction :
ات دف إلي ت يةل ذهن القارئ إلي أن هناك مادماعا أا مسمألل مديرو بالد ارسمل اقابلمل

للبحث .اتتدمن:

 تم يدا عاما عن م ا البحث. تاديح أهميل الماداو. تادمميح اانممل الممنقص أا القالممار ف م الد ارسممال السممابقل الت م دعممل الباحممث لد ارسمملالممللل.

 -عر

لل اد السابقل الت قام ب ا باحثان سابقان ف م ا الممللل.

 تاديح األسبال الت دفعل الباحث للقيام بالدراسل.الالبما مما تتمدرج المقدممل ممن العمام إلمي الخماص ،انقالمد بمذلك أن ما تبمدأ بمالتلميح إلمي

الماداو بمل عام ثم تدخ تدري يا ف اللل الماداو ،اتنت

بتم يد لممللل البحث.

 -3مشكلة الدراسةProblem :
إن مممللل البحمث تادمح اإلمملا العلمم

المذي سميبقي معلقما لما لمم يقمم الباحمث

بدراسته ،اه بذلك ترسم الارو لما سيتم القيام به .اأفد الريقل لاليالل ممللل البحث ه

األلثر بساالل ،أي تلك الت تذهل مبامرو إلمي الملل المادماو بمالتعبير عمما يمدار فم ذهمن

الباحث.

مممل م ح ممل أن ممممللل البحممث ال تحتمماي علممي مقدمممل أخممرى ،اانممما ي ممل أن تعممر

الممللل مبامرو .الاليالت ا الريقتان:

أ -اليالل مبامرو (تقريريل) :ف الارو فقرو أا فقرتين علي األلثر عن ماداو البحث.

ل -تحديدها ف تسايالل :اهذا ها األفد من ا ل ن ر اللثير من البماحثين ،حيمث
تعر

الممللل ف الارو عدد من التسايالل.

ايمل م ممن ال م م ممل ب م ممين الالمم مريقتين ،في م ممتم التم ي م ممد للمم م ممللل بفق م مرو أا فق م مرتين ،ث م ممم ع م ممر

التسايالل.

 -4أهــداا الدراســة Objectives :ايفد م أن تتدمممن األهممداف المتاقعممل للبحممث ،اتالمما
هذه األهداف بالارو سلاليل ،لمما يفدم تحديمد ممدى مما تحققمه الد ارسمل ممن أهمداف العلمم (هم
ستقف عند الف م بتحديد الع قال بين المت يرال ،االلمف عمن الفمراق بمين الم ماعمال ......
اليرهمما  ،أم يملممن التنبممي بممالمت ير التممابل ف م الد ارسممل مممن خ م

مت ي مرال مسممتقلل مناسممبل  ،أم

ستحدد مااقف اعاام تحدث ف ا ادها ال اهرو ،اتمتنل عن ال ار ف لياب ا ).
 -5أهمية الدراسة:
يادممل تحممل هممذه الفقممرو القيمممل العلميممل االعمليممل لمادمماو البحممث ،ايملممن إب مراه هممذا

ال انل من خ

:

 األهميل الن ريل:أ -إبراه بع

ال اانل أا االف ا أا مرح ا.

ل -التألد من الحل بع
ج -سد بع

الث رال ف ما ها متاافر من المعلامال.

د -اللمف عن بع
 -األهميل التالبيقيل:

المبادئ ااألفلار من عدم ا.

التفسيرال الخالأ.

أ -ح بع

الممل ل العلميل.

ل -إدافل علميل ديدو ،أا تالاير متاقل.
ايمل ممن ع ممر
لبع

أهمي ممل الماد مماو بال ممارو إ مالي ممل ب ممدان ه ممذا التحدي ممد .لم مما ي حم م أن

الدراسال أهميل ن ريمل فقمال ،أا أهميمل تالبيقيمل فقمال .اال يعيمل أحمد البحماث أن

يقتالر علي أحد الناعين من األهميل.
 -6مصطلحات الدراسةResearch Terms :
ايمذلر تحمل همذا العنماان عمدد ممن التعريفمال للمالماللحال المرتبالمل بمادماو البحمث

لما اردل ف التراث األدب للبحث ،ايخلص من ا الباحث بتعريفال إ راةيل خاالل ببحثه(.)
امن المراال الاا ل تاافرها ف التعريف ما يل :
أ -أن يعر

الخااص الم مل للمعرف (المف ام المراد تعريفه).

ل -ال ينب

أن يلان داةريا (يتدمن المف ام أا مرادف له ف التعريف).

ج -استخدام الالي ل االي ابيل بقدر اإلملان ف التعريف.

د -ال ينب

أن يلان التعريف ااسعا ،أا ديقا ،في ل أن يتدمن الالفال الخاالل

بالمعرف فقال.
 -7حدود الدراسةResearch Limitations :
اليالل حداد للبحث عمليل م مل اذلك لبيمان در مل الالمدق الداخليمل االخار يمل لمه،
اللن ليا من الدراري داةما أن تلان ف عناان مستق .
إن عن ماان البحممث إالممار معممين اعبممارال محممددو قممد ال تف م بل م ممما يرلممل الباحممث ف م

دراسته ،لما قمد ياح العنماان أحيانا بماداعال ليا ف ذهن الباحث تناال ا ،االتالمرف فم
العناان بالهيادو أا النقالان قمد يفقده تأثيره افاعليته الماللابل.
الممذلك فممدن حممداد البحممث ه م الملممان المناسممل للتال مريح باألبع مماد الت م يريممد الباحممث
د ارس ممت ا ،أا اس ممتبعادها اال تتح ممدد فم م العنم ماان الم مرةيا للبح ممث بال ممارو ااد ممحل ،اذلره مما هن مما
دراري؛ لتحديد مسار الماداو من البدايل ،حتي ال تلان ثممل ث مرو يياخمذ علي ما الباحمث ممن

( )يفضل في لففليل لل م يل لفلةيكفا ة كليا لف تليفيكا لة للوريا لليرة ،ك يل ،أ يك في لففليل لفييكي فيرتال ة كليا لفت يي يل
لف تليفكا على أن يخلص نهك لف كحث ل تليف إ للو نكةب فه .إذل ةكن لف كحث ةرت ت على أد لا لحيريا يكة  ،فعتيل لف ركييكا
علره أن يس خ م لف تليفكا لة للورا فهذه للد لا ف لففلل لل م.
 يشرل لفل ق لف لخل إفى :أن لفتالقا لفتالحظا لرل لثنرل أ أةيل ل لفت غرللا فهك تنى لح ذلتهيك أةييل يل ةريهيك ةل تيا فسي ب
آخل لرنتك يشرل لفل ق لفخكة إفى :إفى أي ى يتال تتترم لفن كوج ل لفترنا إفى لفتع تل للة ل.

قبم م المناقم ممين .اي ممدخ ل ممذلك فم م بي ممان ح ممداد البح ممث :تحدي ممد الفتم مرو الهمني ممل ،امي ممدان إ م مراء

البحث.

الفصل الثاني  :المفاهيم األساسية في الدراسة (اإلطار النظري والدراسات
السابقة)

ويبدأ هذا الفصل والفصول التالية دائما بمقدمة توضح ما سيتناوله الباحث فيه.

ايعممر الباحممث ف م هممذا الفال م اإلالممار الن ممري لمت ي مرال بحثممه بممنفا ترتيممل ارادهمما ف م
العناان ،مل االهتمام بالمعلامال الم مل االمرتبالل بمت يرال البحث فقال .ايفد إن ماء الفالم بتالمار
ن ري عن الع قل بين مت يرال البحث (لماذا اختار الباحث هذه التاليفل من المت يرال ).
ايراعي للتابل هذا الفال :

 -7القم مراءال الااس ممعل ااإلالم م و المس ممتمر فم م ماد مماو الرس ممالل ااالعتم مماد فم م ذل ممك عل ممي

المالادر الحديثل.

 -4التعممرف علممي آراء ال يممر اف م مما ف ممما الممحيحا ،مممل الدقممل ااألمانممل ف م نق م هممذه ا راء
دان تحريف ،اتقييم ا اليا م رد سردها.

 -4الترتيل االتسلس المنالق للمادو العلميل.
 -2إ راء المقارنال ااستخ ص النتاةج من ا.
 -5االلت مهام بعن ماان الرسممالل ،االحممرص علممي احت مااء هممذا الفال م علممي ممما همما اثيممق الالمملل
بالماداو فقال دان الدخا ف ماداعال لير متعلقل به من قريل أا بعيد.

الدراسات السابقة
ايعر

فيمه الباحمث الد ارسمال اثيقمل الالملل بالمادماو فقمال دان المدخا فم د ارسمال

لير متعلقل به من قريل أا بعيد .ايفد عرد ا فم محماار بحيمث يدمم لم محمار ع قمل بمين

المت ير األساس ف البحث (التابل) امت ير آخر (مستق ) ،اال ي ماه علمي اإلالم ق عمر

د ارسمال

سابقل تربال بين المت يرال المستقلل ف هذا الفال  .ايملن االلتفاء بالتعقيل العام ف ن ايمل العمر

قب اليالل الفرا .

ايملن الر او للمالادر التاليل للحالا علي دراسال سابقل مناسبل:

 الف ارا المتافرو بمراله إيداو الرساة ال امعيل.

 فإذل ةنك ي ةس عالقا لفيذةك لفي لفل فجيعيكا لكف حليرل لف ةلةي فإينيك يهي م لعتيل دةلةيكا ةيكلنا عيل لفيذةك لف حليرل في أحي
حيك ة لف ةلةيكا لفسييكلنا عالقيا لفي لفل فجيعييكا لكف حليرل في حييرة آخيل فيرال هتييك عليى لةايالق تييل دةلةيكا ةيكلنا عييل
عالقا لفذةك لكف لفل فاليعكا.

 ملخال ممال رس مماة الما س ممتير اال ممدلتاراه فم م التربي ممل ،االتم م تتم ماافر فم م ملتب ممال
ال امعال.

 الف ممرا الحممديث للم م ل التربايممل
Education

 مرلمه معلامممال مالممادر التربيممل

Current Index to Journal in

Educational Resource Information
)Center (ERIC

 ف را الملخالال النفسيل Psychology Abstract
 مالادر ف التربيل Resources in Education
 الم

ل الت تالدر عن لليال التربيل ف الاالن العرب

 م لممل م ار عممل البحمماث التربايممل
)(RER

Review of Educational Research

 ماساعل علم النفا Encyclopedia of Psychology
 ماقل ابسلا ( ) www.epnet.ebesco.com EPSCO
 رابالممل علممم الممنفا األمريليممل

American Psychological Association

()www.apa.org

 الم لا الاالن للقياا فم التربيمل National Council on Measurement
in Education

 المستخلص الدال للدراسال

افي ممه ي ممتم ع ممر

Dissertation Abstract International

الفصل الثالث( :منهج البحث واجراءاته)

م ممن ج البح ممث ،ام تم ممل البح ممث ،اعينت ممه ،اأداال البح ممث ،االخالم ماال

اإل ارةيل للبحث ،ااألساليل اإلحالاةيل المستخدمل.

الفصل الرابع( :نتائج البحث :مناقشتها وتفسيرها)

يممتم فيممه عممر

نتمماةج فممرا

البحممث امناقمممت ا ف م دمماء ممما تاالمملل إليممه الد ارسممال

السابقل الت عرد ا الباحث ،امن ثم تقديم تفسيرال علميل ي ت د الباحث في ا ،ايملن أن ير ل
لإلالار الن ري االدراسال السابقل أيدا ف التفسير.

الفصل الخامس( :ملخص النتائج والتوصيات والمقترحات)

افيه يتم عر

ملخص لنتاةج البحث  ،اينت

هذا الفال بتقديم بع

االمقترحال ف داء تلك النتاةج.

التااليال

التوثيق Documentation

أوال :التوثيق في متن البحث
الحالـة

المثــال
(باللغة العربية)

الطريقـة

*عنـــــــــــــدما يكـــــــــــــون يوثــــــــق المرجــــــــع مــــــــع أرقــــــــام وتعـــــــــــــــرا الط قـــــــــــــــة
االقتبـــاس بـــالنص مـــن الصفحات في نهاية االقتباس.

مرجع:

بأنهــــــــــــــــــا"".............

"يكتــب بــين قوســين لقــب الم ل ـا ثــم (عبــــــد الغفــــــار :7777

المثال
(باللغة االنجليزية)
(Johnson,

)2000: 33

لـــــم يـــــذكر االســـــم فـــــي فاصـــــلة فســـــنة النشـــــر ثـــــم :ورقـــــم .)55
البداية.

الصفحة أو صفحات االقتباس"

*عندما يكون االقتباس يوثــــــق المرجــــــع بكتابــــــة لقــــــب ويعــــــرا عبــــــد الغفــــــار

Welman (1985:

بالنص من مرجع ذكـر الم لــــا والتــــاريد فــــي البدايــــة ( )55:7777االبتكـــــار

5) found that:

*عنـــــــد اقتبـــــــاس  45يبــــدأ الــــنص فــــي ســــطر جديــــد وأشـــار جــــــــــــــــــــــــــــروان

)Flavell (1999

كلمـــــة أو أكثـــــر مـــــن وينقص في المحاذاة فـي البدايـة ( )44:7777إلــــى مــــا

found the

فيه االسم في البداية.

مرجع واحد.

ورقم الصفحات في النهاية.

بأنه""......

بمقــدار  5مســافات إلــى الــداخل يلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي:

(وكأنه بداية فقرة).

"."...............

”“…… ……….

following:

)“…………”(20

*عنـــــــــــــدما يكـــــــــــــون هنــا يشــار إلــى المرجــع الــذي تــم (عبــد الغفــار (Swarson, 1990) :7777
االقتبـاس بــالمعنى أي االقتبــاس منــه مــع اإلشــارة إلــى  .)55أو بـــــــدون رقـــــــم

يكون النقل من األصل صـــفحة أو صـــفحات االقتبـــاس الصفحة.
مــــع إعــــادة الصــــيا ة إال إذا كانت الفكرة في عموميات

بأسلوب الباحث (النقـل المرجــع فــ ضــرورة لــذكر رقــم

بتصرا).

الصفحة.

*عنــــــــد ذكــــــــر اســــــــم يـــذكر لقـــب الم لـــا ثـــم التـــاريد ويتفـــق مـــع هـــذا الـــرأي

Similarly, Flavell

عبـــــد الغفـــــار (:7777

)(2001: 35

المرجــع المقتــبس منــه ورقم الصفحة بين قوسين.

فـــي بدايـــة الـــنص أو
كجـــــــزء مـــــــن ســـــــياق

)35

النص.

indicated

that,………..

*عنـــــد ذكـــــر الم لـــــا يــــذكر لقــــب الم لــــا دون ذكــــر ولقـــــد وجـــــد الشـــــربيني

On the other

أفضـــــــــــــــل الطـــــــــــــــرق

)(1977: 23

نفســـه فـــي الف ـ ـقرة مـــرة التاريد أو رقم الصفحة.

( )54 :1557أن

لبس بينه وبـين م لـا

المســــتخدمة كانــــت...

أخــر

آخر.

وحتــى ال يحــدث

كما أشار الشربيني إلـى
أن...

hand, Torrance
showed that, the
best climate to
Creativity was

…………. Also,
Torrance

indicated
……that,

*إذا كــان ال ـنص الــذي يــذكر لقــب كــل منهمــا ثــم بــاقي (الفرمــــــاوي ورضــــــوان

& (Wade

م لفين.

)1989:6

يـــتم منـــه التوثيـــق لـــه عناصر التوثيق.

.)67 :1554

*إذا كــان الــنص الــذي يـــذكر لقـــب الم لـــا األول متبوعـــا (رضـــــــــوان وآخـــــــــرون
يتم منه التوثيـق ألكثـر بكلمة وآخرون (تكتب بخـط مائـل) .)7777
من م لفين.

في حالة المراجـع باللغـة العربيـة أو

Reynolds,
( Raven et al.,
1998).

كلمــة  et al.فــي حالــة المراجــع
باللغة االنجليزية (تكتـب بخـط مائـل
أيضا).

*عنــد االقتبــاس مــن أكثــر يــــــذكر لقــــــب الم لــــــا متبوعــــــا (عبـــــد الغفـــــار 7777؛
من مرجع لم لا واحـد فـي بسنوات النشر المختلفة.
7771؛ .)1553

أعوام مختلفة.

*عنــــد االقتبــــاس مــــن يعطــي أحــد ا
المرجــع الحــرا (أ) (الكنـــــــــــاني  7777أ
أكثر من مرجع لم لـا والمرجـــــع الثـــــاني الحـــــرا (ب) ب ج).

واحد في نفس العام.

والمرجـــــع الثالـــــث الحـــــرا (ج)

1987; 2000).

 (Brown, 1998a, b & c).

وهكذا......

*عنــــد االقتبــــاس مــــن يكتب لقب الم لا األول في كـل (عثمـــــــــــــــــان 7771؛
مجموعـة أعمـال ألكثــر حالة متبوع بالتاريد ثم بفاصلة والســــــــــــــــواط 7777؛
من م لا.

;(Brown, 1986

منقوطــــة ثــــم بأســــماء البــــاقين والشــــــــــعراوي 1553؛
معطوفــــة بحــــرا الــــواو باللغــــة والمشــــــــــيخي 1554؛

العربيــــة وبــــدونها باالنجليزيــــة

إلى خمسة ثم يقال :وآخرون إن

والشريا .)1556

;(Ball, 1989
;Morita 1990

;Wadano, 1996
;Singh 1999

)Flavell, 2001

زاد العـــدد عـــن ذلـــ ( .وال يجـــب
تــــــر واو العطــــــا فــــــي اللغــــــة
العربيــة تقليــدا ل نجليزيــة علــى

ما شاع عند بعض الباحثين).

*عنــــد االقتبــــاس مــــن يقـــال :وقـــد أشـــار أو عـــرا أو ويـــــذكر تـــــورانس (فـــــي
مرجــــع ثــــانوي (مرجــــع  ...….إلـــــــد :لقـــــــب الم لـــــــا المشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيخي
مأخوذ من مرجع آخر) األصـــل ثـــم يكتـــب بـــين قوســـين " :)37:1557أن

 يشرل لفايرل ل لف كحيرل إفى أيه يعب ذةل أةتك ترل لفتؤففرل ح ى  6يؤففرل خكصيا عني ذةيل لفتل يل ل م يل ،في لفتي ل
رعك لكفسن ا ثم لفلفحا إذل لة خ م لفتل ل يل ،أخيلى يا يب ل ةيم لل م رعيك لالتيا آخيل ن لخيو كويل ةيذف في لفلغيا
ل يعلر يا إن الد ع د لفاؤففرل عل ( )6يا ب آخل ن (ف لفلغا لفتللرا) ( et al.ف لفلغا ل يعلر يا).

(لقـــــــــب وتـــــــــاريد وصـــــــــفحات) االبتكـــــــــــــار كعمليـــــــــــــة
المصـــدر الـــذي ورد فيـــه الـــنص عقلية".....
مسبوقاً بحرا الجر "في".

*عنــــد االقتبــــاس مــــن يكتب مكان (التاريد) :د.ت.

(أبو حطب د.ت)

n.d.

مرجع بدون تاريد

*عنــــد االقتبــــاس مــــن يحل العمل (عنوان البحث) محل واقـع التعلـيم العـالي فـي
مرجع بدون م لا ...الم لــا وتكمــل بقيــة التفاصــيل دول الخلـــــــيج العربـــــــي
(7451هـــــ ـ) .الريــــــاض:

كما سبق.

مكتـب التربيــة العربــي لــدول

الخليج.

*عنــــد االقتبــــاس مــــن اسم الهيئة أو الم سسة (تـاريد جامعــــــــــــة الطــــــــــــائا
أعمــــــــــــال الهيئــــــــــــات النشـــــر) .عنـــــوان العمـــــل .بلـــــد (7417هـــــــ) .التقريــــــر

of Justice

للســـــــــــــــنة الماليـــــــــــــــة

domestic

والو ازرات...

النشر.

U.S Department

السنوي لجامعة الطائا

7417/7416ه.

الطــــــــــــائا :جامعــــــــــــة

الطائا.

ثانيا :قائمة المراجع
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violence". New
York
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 يتم ادل قااةم مستقلل لل من:
 .7الم ار ل العربيل.
 .4الم ار ل األ نبيل.
 .4م ار ل إللترانيل ماثقل أا برم يال.
 يتم ترتيل الم ار ل أب ديا بلقب الميلف األا ) ،(surnameفمث :
حسن عبد الرحمن أحمد.

تسبق :حسن علي حسن.

الذلك:

Brown, J. R.

تسبقBrowning, A.R. :
 يمتم ترتيممل الم ار مل أب ممديا بمالعناان (عنماان المقالمل فم حالمل عممدم ا ماد الميلمف) ،اذلممك
ف حا المقاالل الااردو من الالاالل ،أا الميسسال ،أا المعاهمد ،اليرهما ممن المقماالل

ف حالل ليال الميلف.

 ف حا ا اد ألثر من مر ل لنفا الميلف (أي نفا الميلمف ااحمد) ،ين مر إلمي التماري
فيلتل األقدم فاألحدث بالترتيل.

 ف م حمما ا مماد مممر عين ميلف ممما األا ااحممد ،اللممن ا خممر بممه عممدد ( )4ممميلفين ،يلتممل

المر ل ذا الميلف الااحد أاال ،يليه المر ل ذا الميلفين ،حتي لا لان المر ل ذا الميلف

الااحد ها األحدث.

المربين  ،هلريا أحمد (.)4004

تسبق :المربين  ،هلريا أحمد االادق ،يسريل ()4000

الذلك:

)(1999

تسبق:

 تترك مسافل ااحدو خ

)Alleyne, R. L. (2001

Alleyne, R. L. & Evans, A. J.

المر ل الااحد ،اتترك مسافل انالف بين ل مر ل اآخر،

بالنسبل للم ار ل بالل ل االن ليهيل ،الذلك للم ار ل بالل ل العربيل.

 يلتل اسم الميلف األا من بدايل السالر .أما األسالر التاليل المتعلقل بالمر ل نفسه
فتبدأ بالدخا خما مسافال ،بحيث تلان األسماء بارهو ،ايملن م ح ت ا االعثار

علي ا بس الل من القاةمل.

 الم ار ل العربيل تلتل من ال ل اليمن  ،بينما الم ار ل األ نبيل تلتل من ال ل اليسرى.
 تذلر ميل أسماء ميلف المر ل الممترلين فيه أيا لان عدد الممترلين فيه ،اال تستعم

للمل (اآخران) ،لما اء ف لتابل الم ار ل ف متن النص بالنسبل للم ار ل العربيل ،أا

للمل ) (et al.,لما اء ف لتابل الم ار ل ف متن النص بالنسبل للم ار ل األ نبيل.

 ال يعد لف (أبا) أا (ابن) أا (أ التعريف) الااردو ف بدايل بع
العربيل داخلل ف

ترتيل الم ار ل العربيل ،بينما يدخ لف

االن ليهيل دمن الترتيل.

أسماء الميلفين بالل ل

( )alاما ماب ه ف

الل ل

 تادل فااللل ( )،بعد لقل الميلف األا  ،ثم يلتل االسم األا فالثان  ،ثم تادل
فااللل منقاالل مقلابل (؛) متباعل بحرف العالف (الااا) بين أسماء الميلفين ف الم ار ل

العربيل .أما بالنسبل للم ار ل األ نبيل ،فتادل فااللل بعد لقل الميلف األا ( ،),ثم
يلتل اختالار االسم األا فالثان فالثالث إن ا د (الحرف األا من ل من ا) ،متباعا
بنقالل ف

ل حالل ،ايتبل بادل فااللل منقاالل معدالل );( بين أسماء الميلفين ف

الم ار ل األ نبيل ،اللمل  ،andأا ع مل االختالار )&( –اه األفد  -قب االسم
األخير ،اال يستخدمان معا علي اإلال ق.

 يلتم ممل الحم ممرف األا مم ممن ل م م للمم ممل ف م م عن م ماان اللتم ممال لبي م م ار  ،Capitalبخم ممال ماة م م

لممامق  Boldف ـي المراجــع األجنبيــة ،أممما فــي الــدوريات أو المج ـ ت العلميــة ،فيلتممل
الحرف األا من الللمل األالي ف العناان لبيرا ،اباق الللمال بحراف ال يرو Small

 ،أما اسم الدورية أو المجلـة ،فيلتمل الحمرف األا ممن لم للممل فيمه لبيمرا ،ايلتمل للمه

بخال ماة لامق .Bold

 اال دا ا ت يتدمن نماذج للالرق المستخدمل ف لتابل الم ار ل ف قاةمل الم ار ل.
دا ()2

نماذج للالرق المستخدمل ف لتابل الم ار ل
مكان المرجع

الحالة

النظام واألمثلة
لقب الم لا االسم األول فالثاني (السنة) .عنـوان المقالـة .اسـم

الدوريات

الدوريــة (بخــط مائــل أو ــامق) المجلــد (العــدد بــين قوســين)

الصفحات مثال:

المم م م ممعرااي ،ع م م م م ء محمم م م مماد ( .)4007فاعليم م م ممل الم م م ممتعلم
التعاان ف خف

الميلف منفرد

مسمتاى الخ م لمدى ت ميمذ

الالممف الس ممادا مممن مرحل ممل التعلمميم األساسم م .
مجلــــة البحــــوث النفســــية والتربويــــة ،امعم ممل

المنافيل ،العدد (.741-22 ،)7

Periodicals

Combs, D. (2004). A framework for
scaffolding content area
reading strategies. Middle
School Journal, 36(20), 1320.

يكتب اسم الم لا األول -كمـا سـبق ذكـر  -متبوعـا بحـرا (و)
ثم يكتب اسم الم لا الثاني بنفس الكيفية:

عبم ممد العهيم ممه ،إل م ممام اهديم ممل ،ف م مياد ( .)4000الس م مملاك
التاليممدي لممدى ت ميممذ المرحلممل اإلعداديممل ف م

د مماء بعم م

المت يم مرال اال تماعي ممل .مجلــــة

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،امعل المنيا،

الم لد .45-75 ،42

عدد المؤلفين
(اثنان)
Follingstad, D. & DeHart, S. (2000).
"Defining psychological abuse
of husbands towards wives:
contexts,
behaviors,
and
typologies".
Journal
of
Interpersonal Violence, 15,
720–745.

يتم وضع فاصلة منقوطة مقلوبة (؛) بين أسماء الم لفين في

المراجع العربية وتكون األسماء معطوفة على بعضها بحرا

الواو .أما بالنسبة للمراجع األجنبية فيتم وضع فاصلة منقوطة
معدولة );( بين أسماء الم لفين واالسم األخير تسبقه كلمة

( )andأو االختصار (&).

ويكتفي بعدد  6م لفين كحد أقصى ثم يكتب "وآخرون" بعد ذل
في المراجع العربية أو  et al.,في المراجع األجنبية:

ال ن ممدااي ،علم م ف ممالح؛ االهل مما  ،ارف ممل عقيم م ؛ االبل ممار،
ناة م م محمم مماد (7244هم م م) .الفم ممراق بم ممين
عدد المؤلفين
الال م ل العممداانيين اليممر العممداانيين ف م
(ثالثة فأكثر)
أسماليل التنممةل الاالديمل المدرلمل امف ممام
ال ممذال األل مماديم  .رســـالة التربيـــة وعلـــم
النفس ،العدد)24-40 ،(14
Bonem, M.; Kime, K. L. & Corbin, M.
(2008).
A
behavioral
approach
to
domestic
violence.
Journal
of

Behavior
Analysis
of
Offender
and
Victim:
Treatment and Prevention,
1(4), 210-213.

Folli Follin

لقـــب الم لـــا االســـم األول فالثـــاني (الســـنة) .عنـــوان الكتـــاب

(الطبعة) .مدينة النشر :الناشر.

با م م م ممل ،آمم م م مما عبم م م ممد السم م م ممميل ( .)4002الشخصـــــــــية
واالضـــــطرابات الســـــلوكية والوجدانيـــــة
عندما يكون

المؤلف
منفردا

(ط .)1القم م م م م م مماهرو :ملتبم م م م م م ممل األن لم م م م م م مما
المالريل.

S. A. (1962). Educating
Exceptional Children. Boston:
Houghton Mifflin.

Kirk,

يكتـب اســم الم لـا األول -كمــا ســبق ذكـر  -متبوعــا بحــرا (و)
ثم يكتب اسم الم لا الثاني بنفس الكيفية:

المم م مربين  ،هلري م مما اال م ممادق ،يسم م مريل ( .)4000تنشـــــئة
الطفـــل و ســـبل الوالـــدين فـــي معاملتـــه
عندما يكون
ومواجهة مشك ته .القماهرو :دار الفلمر
العرب .

عدد المؤلفين
اثنين
Kirk, S. A. & Chalfant, J. C. (1984).
Academic and Developmental
Learning
Disabilities.
Denver: Love.

لفا ب
Books

تكتـب األســماء بالطريقـة الســابقة ويفصـل بــين كـل م لــا وآخــر
فاصـــلة منقوطـــة مقلوبـــة (؛) وبحـــرا العطـــا (الـــواو) بالنســـبة
للمراجـع العربيــة أمــا المراجــع األجنبيــة ففاصــلة منقوطــة معدولــة
);( بدون حرا العطا وقبل الم لـا األخيـر يكتـب حـرا and
أو ع مة االختصار (&):

عيسممي ،م مراد عل م ؛ اخليفممل ،اليممد السمميد؛ اأحمممد ،أحمممد
مع م م م ممل؛ اعب م م م ممد النبم م م م م  ،ال م م م ممارق محممم م م ممد

عدد المؤلفين
(ثالثة فأكثر)

( .)4002الكمبيــــوتر وصــــعوبات الــــتعلم:
النظريــــــــة والتطبيــــــــق .اإلسم م م مملندريل :دار

الافاء.
Vaughn, S.; Linan, S. & Hickman, P.
(2003). Response to Instruction
as a Means of Identifying
Students With Reading/Learning
Disabilities. New York: John
Wiley.

م لا الفصل (السنة) .عنـوان الفصـل .فـي :اسـم مـ لفي الكتـاب

أو المحــرر (تكتــب كمــا هــي) عنـوان الكتــاب (رقــم الطبعــة) بلــد
النشر :الناشر والصفحات

خليفممل ،عبممد اللاليممف ( .)4000ع قممل الخيمما بل م مممن
حم م م ممل االسم م م ممتال و ااإلبم م م ممداو ف م م م م المرحلم م م ممل

اإلعدادي م ممل .فم م م  :م م ممالر عب م ممد الحمي م ممد اعب م ممد

اللاليممف خليفممل (محممرران) ،دراســات فــي حــب

المرجع
فصل من
كتاب

االســـتط ع واإلبــــداع والخيــــال ،الق مماهرو :دار
لريل للالباعل االنمر.401 :751 ،
Torgesen, J. K. (2002). Empirical and
Theoretical Support for Direct
Diagnosis
of
Learning
Disabilities by Assessment of
Intrinsic
Processing
Weaknesses. In R. Bradley; L.
Danielson, & D. Hallahan
(Eds.),
Identification
of
Learning Lisabilities: Research
to Practice. Mahwah, NJ:
Erlbaum, 565-650.
عن ـوان الكتــاب (الطبعــة) (الســنة) .المدينــة :الناشــر يكتــب اســم
الكتاب بالخط الغامق :Bold

إذا كان
الكتاب بدون
مؤلف

تـــأثير التغذيـــة الراجعــــة اللفظيـــة فــــي الـــتعلم الحركــــي
( .)4005ب م م م ممداد :األلاديميم م م ممل الريادم م م مميل
العراقيل.

Merriam-Websters Collegiate Dictionary (10th
MA:

Springfield,

(1993).

)ed.

Merriam- Webster.

الميلف (السنل) .العناان .اسم المـ تمر (مائـل و ـامق).
اقاةل الميتمرال  Proceedingsرقم ممم الم لم ممد أا العم ممدد ،ملم ممان اتم مماري انعقم مماد المم مميتمر،
الالفحال:
أا ملخالال أاراق
الميتمرAbstracts

العالار ،س ير عاد ( .)4000راةم عنف ا بماء دمد
األبنمماء "تحليم ساسمميالا " .مجلــد الم ـ تمر
معــا
العلمــي الســنوي لجامعــة عــين شــمس " ً

مـــن أجـــل مســـتقبل أفضـــل ألطفالنـــا" ،مع ممد
الد ارسم م ممال العليم م مما للالفالم م ممل ،مم م ممارا–750 ،
.400
Marston, D. (2001). Assessment approach to
establishing discrepancy for students
with learning disabilities. Paper
presented at LD Summit, Washington
DC, August 28, 2001.

الم لــا (الســنة) .عن ـوان الرســالة .رســالة ماجســتير أو دكتــو ار

( ير منشورة) اسم الكلية والجامعة.

المميخ  ،لالل محمد ( .)4002قلق المستقب اع قته
بلمم م ممن فاعلي ممل ال ممذال امس ممتاى الالم مما ل ممدى

الرساة العلميل لير المنمارو

Unpublished

عين م ممل مم م من الم م م ل امع م ممل الال م مماةف .رســــــالة

دكتــوراة يــر منشــورة ،لليممل التربيممل ،امعممل أم

القرى.
Dissertations/ Theses
Cassarino, C. ( 2006 ). The impact of
problem – based learning on
critical thinking and problem
solving
skills.
An
Unpublished, ph. D., Nova
Southeastern University.
معلومـــات الم لـــا (كمـــا ســـبق) متبوعـــا بــــ(ترجمـــة أو تحقيـــق)

معلومات المترجم كما سبق للم َ لا:

االقتباا من مر ل متر م
أا محقق

بيم م ممتا ،أي ابم م مما  ،م م م ( .)7241التعلـــــــيم الفعـــــــال

بالتكنولوجيــــا فــــي مراحــــل التعلــــيم العــــالي.

(تر مممل :الم م اب  ،إب مراهيم يحيممي) .الريمما
ملتبل العبيلان.

:

اســـم الم سســـة ( االختصـــار إن وجـــد) (الســـنة) .عنـــوان المقالـــة.

مكان الم سسة:

ال ممنداق حماي ممل البية ممل ( .)4004قصـــص نجـــاة بيئيـــة

مصــرية بتــدعيم مــن البن ـ الــدولي .ارقممل،7/

منمارال ال يةال االميسسال

Institution Publications

القاهرو.

National Joint Committee on Learning
Disabilities
(2005).
Responsiveness to Intervention
and Learning Disabilities. A
report
representing
eleven
national
and
international
organizations.
اسم التقريـر (السـنة) .عنـوان الهيئـة .مكـان الهيئـة التـي أصـدرت

المقالة .الناشر:

التقريــــر االقتصــــادي العربــــي الموحــــد ( .)7222األمان ممل
تقارير بحثيل اتقنيل
Technical and Research
Reports

العامل ل امعل الدا العربيل .الالمنداق العربم
لإلنماء االقتالادي ااال تماع .
U.S. National Report. (1992). Council on
Environmental Quality. Prepared
for the U.N. Conference on

Environmental & Development,
Exhibit 6th, 333.

اســم الم لــا (الســنة) .العن ـوان ( ــامق)( .الطبعــة أو العــدد)

مكان الطبع :الناشر

مالمالفي ،إبمراهيم؛ االهيمال ،أحممد حسمن؛ اعبمد القمادر،

دااةر المعارف االمعا م

Encyclopedias and
Dictionaries

حامم م م ممد؛ االن م م م ممار ،محمم م م ممد علم م م م م (د.ل.).

المعجـــــم الوســـــيط (ال 4م م مهآن) .منم م ممارال
م مل الل ل العربيل بعنايمل دار إحيماء التمراث

العرب  ،ال ران :الملتبل العلميل.

Sadie, S.(ed.) (1980). The New Grove
Dictionary of Music and

Musicians (6th ed.). Vol. 120). London: Macmillan.
اســـم الم لـــا (أو الم لفـــون) (الســـنة) .عنـــوان البحـــث .اســـم المجلـــة

( امق) عبارة (مقبول للنشر):

البحاث المقبالل للنمر

الم ممعرااي ،عم م ء محم مماد ( .)4077أث ممر التعل مميم بال ممدعم
عل ممي داف ممل االن م مماه األل مماديم ل ممدى ال م م ل

الالممف األا الثمماناي .مجلــة دراســات عربيــة

فــي التربيـــة وعلــم الـــنفس المدينــة المنـــورة

(مقبا للنمر).
في حال كون مصدر المعلومـات هـو األوعيـة اإللكترونيـة (اإلنترنـت أو األقـراص المرنـة أو
المضغوطة) تكتب المراجع كما يأتي:

يــتم التوثيــق كمــا هــو متبــع ولكــن يوضــع بعــد التوثيــق عبــارة:

اسـترجعت ) (Retrivedبتـاريد ........
الموقع اإلليكتروني:

مقاالل من داريال مالباعل أالم
امتاافرو علي اإلنترنل ،أا ما مادو

عل م ممي اإلنترن م ممل فق م ممال ،أا مق م مماالل
إخباريل ما ادو علي اإلنترنل.

Internet articles based on
a print source or an

خليم  ،مااد محمممد المممي

متبوعـاً بعنـوان

( .)4005السمملاك العممداان

اع قتممه بتقممدير الممذال اتاليممد الممذال ل ممدى

اللبل المرحلل الثانايل بمحاف مل لمهو .مرلمه

المنم م ممااي للد ارس م ممال االبح م مماث .اس م ممتر عل
بتم م م مماري

 4070/2/44مم م م ممن ماقم م م ممل:

http://www.minshawi.com

J. (2006). INFORMATION Internet-only journal or
PACKET: Domestic violence Internet-only newsletter.
and its role in child welfare.
National Research Center for
Family- Centered Practice and
Permanency Planning at the
Hunter College of Social
Work,1-17. Retrieved at 16
April
2011
from:

www.nrcfcppp.org

Toussaint,

تعليمات طباعة الرسالةInstructions for Typesetting:
إن مسممياليل الرسممالل لتابممل اتن يممما اتالممحيحا تقممل علممي عمماتق الباحممث ،اي ممل عليممه عنممد

الباعل الرسالل إتباو ا ت :

 تالبل الرسالل باستخدام الحاسل ا ل  ،اباستخدام برنامج منسمق الللممال ،األلثمر مم رو
ف ال امعل عند الباعل الرسالل .حاليا مث منسق الللمال (اارد).

 تالبل الرسالل علي ارق أبي

مقاا (.)A4

 تالبل الرسالل علي ا ه ااحد فقال.

 تلتممل الرسممالل ف م الل ممل العربيممل بخممال Arabic

 Simplifiedبممنال ( ،)72اف م الل ممل

االن ليهيل بخال  Times New Romanبنال (.)72

بعده ف ت ليد الرسالل فيما بعد،

 يترك إلي يمين الالفحل هامش بمقدار (4سم) يم

اهامش بمقدار (4سم) إلي اليسار ،ف الرساة بالل ل العربيل.

 يتممرك هممامش فم أعلممي الالممفحل افم أسممفل ا بعممر

(4سممم) علممي األقم  ،ليممر محتسممل

في مما مسممافل العن ماان ف م رأا اتممذيي الالممفحل (ف م حالممل لتابممل عن ماان الفال م ف م رأا
اتذيي ل الفحل من الفحال الرسالل).

 تس ممتخدم الح ممراف العربي ممل األب دي ممل (أ ،ل ،ج ،د )...لتم مرقيم الال ممفحال التم يدي ممل فم م
حالل اللتابل بالعربيل ،ايادل الحرف ف الالفحل من األسف ف اسال ا.

 يبدأ الفال األا ممن الرسمالل بمرقم ( )7ممن الالمفحال ،ا ميمل الالمفحال السمابقل عليمه
ترقم بالحراف العربيل.

 ي ف تداين األرقام رسما ،اللن يعد دمن تسلس الالفحال ف الحاالل التاليل:
 إذا تاسال الالفحل عناان رةيس (الفحل عناان الفال ). -إذا بدأل الالفحل ببال أا فال

ديد (الفحل البدايل ف ل فال ).

تراعى المسافات في الكتابة باللغة العربية على النحو اآلتي:

 تستعم مسافل ااحدو عاديل  -ف عمام األحاا  -ف لتابمل الملل البحمث االحاامم  ،المذا
بالنسبل للملخص.

 المسافل بين الفقرال ( )2نقاال فقال (من قاةمل تنسيق).

 تستعم مسافل ااحدو عاديل ف المقتبسال ،الذا ما بين ا ابين الحاميل.

 تستعم ف لتابل الم ار ل مسافل ااحدو عاديل عند لتابل المر ل الااحمد ،فم حالمل
الم ار ل العربيل ،ااأل نبيل .اتلان المسافل بين الم ار ل مسافل انالف.

 يسممتخدم اللممان األسمماد  Bف م

ميممل العنممااين الرةيسممل االفرعيممل ،مممل االخممت ف ف م بممنال

الخال.

 يلتممل عنماان الفالم بخممال لبيممر أسمماد ،ابينممه ابممين بدايممل الممنص مسممافل تتمراا ممما
بين ( )2إلي ( )74نقالل من قاةمل تنسيق (بحسل ح م الخال).

 العناان الفرع يلان بينه ابين النص مسافل ( )2نقاال.

 ي ارعمي التمدرج فم ح مم العنمااين ،اذلمك بحسمل مسمتايات ا اي ارعمي أيدما ،التاحيممد
ف م التنسمميق ،بحيممث تلممان عنممااين الفالمما لل مما علممي مسممتاى ااحممد ،االعنممااين

الفرعيل علي مستاى آخر ااحد ،اهلذا.
ثالثاً :تجليد الرسالةThesis Binding :

 -7ت لم مد الرس ممالل ت لي ممدا فنيم مما بع ممد مناقم ممت ا ،اا م مراء التع ممدي ل الماللاب ممل ،ام ار عت م مما
االتاقيل علي تمام ا من الممرف ،أا من حددته ل نل المناقمل االحلم.

 -4يلان الت ليد باللان األهرق لرساة الما ستير ،االلان (األساد) لرساة الدلتاراه.
 -4تالبل البيانال علي ال ف( ،لما ارد ف الفحل العناان).

تالبممل البيانممال التاليممل علممي اللعممل مممن أعلــى ألســفل أفقيــا :ال امعممل االلليممل االقسممم ،ثممم

عناان الرسالل ،اسم الباحث السنل بال ري االمي دي .بخال .B72

ملحق ()6
نموذج صفحة العنوان باللغة العربية

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة الباحة
بنط  B 61والمسافة بينه وبين عنوان
الرسالة Enter 4
كلية التربية
قسم ...........

عنوان الرسالة

بنط B 24
والمسافة بين العنوان وما بعده مرتان Enter

دراسة مقدمة كمتطلب تكميلي للحصول على درجة (الماجستير
أو الدكتوراه) في (التخصص)

تكتب الدرجة والتخصص بخط بنط
 41والمسافة بين التخصص وما بعده
مرتان Enter

B

إعداد

(اسم

الطالب/الطالبة)

يكتب اسم الطالب  /الطالبة بخط بنط 64

B

والمسافة بين اسم الطالب وما بعده مرتان
Enter

إشراف

(اسم املشرف أو أمساء املشرفني)

يكتب اسم المشرف والتعريف به بخط بنط B 41

و المسافة بين اسم المشرف وما بعده مرتان Enter

(التاريخ اهلجري – التاريخ امليالدي)

ملحق ()2
نموذج صفحة العنوان باللغة االنجليزية
صفحة العنوان باللغة االنجليزية
Kingdom of Saudi Arabia
تكتب هذه البيانات بخط بنط B
Ministry of Higher Education
 14والمسافة بينها وبين عنوان
AL BAHA University
البحث أربع مرات Enter
Faculty of Education
………… Department of
يلتل عناان الرسالل بخال بنال B 20

Title

االمسافل بين العناان اما بعده مرتان Enter

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the
Requirements for the (Master or Ph.D.) Degree in
Educational Psychology
تكتب الدرجة والتخصص بخط بنط B
 14والمسافة بين التخصص ومابعده
مرتان Enter

by

تكتب كلمة إعداد بخط بنط  B64وكذا اسم
الطالب أو الطالبة

))Student's Name
يكتب الرقم الجامعي بخط بنط
والمسافة بين الرقم الجامعي وما بعده
مرتان Enter
B 12

University identification number

Supervisor
) ( Name or Names
Date

)AD.

)Date H. / Date

تكتب كلمة إشراف بخط بنط  B64وكذا اسم
المشرف والتعريف به ،والمسافة بين التعريف وما
بعده مرتان Enter

ملحق ()3
نموذج صفحة البسملة أو اآلية القرآنية
صفحة واحدة

ملحق ()4
نموذج صفحة الشكر والتقدير

شكر وتقدير
ي ل أال تهيد عن الفحل ااحدو ،اتعنان علي بعد 5سم من أعلي الالفحل ،اف منتالف
السالر تلتل للمل ملر اتقدير بخال  Simplified Arabicابنال الخال ( )72لامق ،Bold
اتحل هذا العناان تحرر للمل ما هو يملر في ا الباحث الممرفين ،امن يدين ل م بالفد ف

إعداد رسالته.

