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شكر وتقدير

تتقدم عمادة البحث العممي والدراسات العميا بالشكر والعرفان لكل الذين ساىموا
في إنجاز ىذا الدليل في جميع مراحل تطويره سواء كان الجيد المبذول في اإلعداد
أو المراجعة أو التدقيق فجزاىم اهلل كل خير.
لقد روعي في ىذا الدليل أن يقدم شرحاً لكل جزء من أجزاء الرسالة مع ايراد

أمثمة ونماذج حيثما احتاج األمر وبصيغة تتماشى مع أحدث األسس المتبعة في
كتابة الرسائل وتوثيقيا خصوصا في مجاالت العموم الطبيعية والتربوية واالنسانية

واإلجتماعية .

لذا عمى الطمبة دراسة ىذا الدليل دراسة معمقو واإل لتزام باإل رشادات الخاصة
بكتابة الرسالة قبل تقديميا لممناقشة أو لعمادة البحث العممي والدراسات العميا.
مع خالص التمنيات لمجميع بالتوفيق
عميد البحث العممي والدراسات العميا

2

المقدمة:
يُعتبر ُالدليل ُاإلرشادي ُالذي ُبين ُيديك ُىو ُالدليل ُالخاص ُبإعداد ُالرسائل ُالجامعية ُفي ُجامعةُ
جداراُ ،وىدفو ُمساعدة ُطمبة ُالدراسات ُالعميا ُعمى ُكتابة ُرسائميم ُوأطروحاتيم ُبالشكل ُالمطموبُ
ُوالمقرر ُمن ُقبل ُالجامعةُ ،بشكل ُيتسق ُمع ُالقواعد ُالمتعارف ُعمييا ُفي ُالعمل ُاألكاديميُ .وعمىُ
جميعُالطالبُاإللتزامُبجميعُاإلرشاداتُفيُىذاُالدليلُواعتمادىاُلتسميمُالنسخةُالنيائيةُلمرسالةُ .
أوالً :اإلطار العام
 .1يكون ُالحد ُاألعمى ُلعدد ُصفحات ُالرسالة ُالجامعية ُ(ُ )252مائتان ُوخمسون ُصفحة ُبماُ
فيياُالمالحقُ ُ،ومطبوعةُعمىُورقُحجمُُA4أبيضُ.80gr
 .2يجبُأنُتبدأُالجممةُبكممةُ،والُيجوزُأنُتبدأُبرقمُأوُاختصارُأوُرمزُ،وفيُحالةُوجوبُ
وجودُرقمُأوُرمزُفيجبُتحررُاألرقامُأوُاإلختصاراتُأوُالرموزُكتابة.
 .3يجب ُتقميل ُاإلختصارات ُما ُأمكنُ ،ويفضل ُعدم ُاستخداميا ُإال ُلمضرورةُ ،وتكتب ُعندُ
ورودىا ُأول ُمرة ُكاممةُ ،ويوضع ُاالختصار ُبين ُىاللينُ .فإذا ُوردت ُالمممكة ُاألردنيةُ
الياشمية ُُ The Hashemite Kingdom of Jordanفيكتب ُاالختصار ُكاآلتيُ.)HKJ(ُ :
ويُستخدمُاالختصار ُفقطُفيُالمراتُالالحقة ُدونُوضعوُبينُىاللينُ،عمىُأنُيوضعُفيُ
مقدمةُالرسالةُقائمةُاالختصاراتُالواردةُفييا.
 .4يجبُأنُتبدأُعناوينُالرسالةُالرئيسيةُ(األبوابُوالفصول)ُفيُصفحاتُجديدة.
 .5يُكتبُالمتنُبعدُكلُعنوانُوالُيجوزُأنُيكونُالعنوانُفيُنيايةُصفحةُويكونُبدايةُالمتنُ
فيُصفحةُالحقة(ُالعنوانُوالمتنُفيُنفسُالصفحة).
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ثانياُ :الشكل والتييئة Format

 .1يُراعىُفيُالرسائلُالتيُتكتبُبالمغةُالعربيةُأنُتكونُاليوامشُُ3.5سمُعمىُيمينُالصفحةُ
وُُ2.5سمُمنُاألعمىُواألسفلُواليسار.
 .2تُراعى ُفي ُالرسائل ُالتي ُتكتب ُبالمغة ُاالنجميزية ُأن ُتكون ُاليوامش ُ3.5سم ُعمى ُيسارُ
الصفحةُوُ2.5سمُمنُاألعمىُواألسفلُواليمين.
 .3بشكل ُعامُ ،يجب ُكتابة ُجميع ُمحتوى ُالرسالة ُبمسافات ُبين ُاألسطر ُمقدارىا ُمسافةُ
ُونصفُ.أماُبالنسبةُلمخطُفيكونُبالمغةُالعربيةُُُSimplified Arabicوحجمُُ،14أماُبالمغةُ
االنجميزية ُفيكون ُالخطُُ Times New Romanأوُُُ Arialوحجمُُ .12إال ُإذا ُد ّل ُأيُمماُ
سيأتيُعمىُغيرُذلكُمثلُالعناوينُ،األشكالُ،الجداولُ،المعادالت.ُ...ُ،
 .4تكتبُالعناوينُفيُالصفحاتُالتمييديةُبالنسبةُلمرسائلُالمكتوبةُبالمغةُالعربيةُبخطُحجموُ
ُ ُ20وبشكلُعريضُُBoldوبالمغةُاالنجميزيةُبحجمُُ18وكذلكُبشكلُعريضُُُ.Bold
 .5تكتب ُالعناوين ُالرئيسية ُفي ُمتن ُالرسالة ُبالمغة ُالعربية ُبخط ُحجمو ُُ 16عريض ُُBold
ٍ
ٍ
ومحاذُلميسار.
ومحاذُلميمينُ.أماُبالمغةُاالنجميزيةُفيكونُحجمُالخطُُ14عريضُُBold
 .6تكتب ُالعناوين ُالفرعية ُفي ُمتن ُالرسالة ُبالمغة ُالعربية ُبخط ُحجمو ُُ 14عريض ُُBold
ٍ
ٍ
ومحاذُلميسار.
ومحاذُلميمينُ.أماُبالمغةُاالنجميزيةُفيكونُحجمُالخطُُ12عريضُُBold
 .7يُكتبُالمتنُفيُالرسائلُالتيُتكتبُبالمغة ُالعربيةُ Simplified Arabicبحجمُُ ُ 14وبشكلُ
ُ Alignmentمع ُضبط ُُ Justifyوتكون ُالمسافات ُبين ُالسطور ُُ Line spacingسطرُ
ونصفُُ،1.5 lineوالمسافةُبينُالفقراتُُSpacingىيُُُ.12pt
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 .8يُكتبُالمتنُفيُالرسائلُالتيُتكتبُبالمغةُاالنجميزيةُبحجمُُ ُ 12وبشكلُُ Alignmentمعُ
سطرينُُ،Doubleوالمسافةُ
الضبط ُُ Justifyتكونُالمسافاتُبينُالسطور ُُ ُ Line spacing
بينُالفقراتُُSpacingىيُ.12pt
 .9يكتبُعنوانُالجدولُفيُأعمىُالجدولُبشكلُمتوسطُُ ُCenterوبخطُعريضُُ،Boldوحجمُ
خطُُ12فيُالرسائلُالمكتوبةُبالمغةُالعربيةُ،وحجمُُ 10لمرسائلُالمكتوبةُبالمغةُاالنجميزيةُ.
ُعنُمحتوىُالجدولُبحيثُيتمُكتابةُكممةُ"جدول"ُثمُرقمُ
ُ
ويجبُأنُيكونُالعنوانُمعب اًر
الجدولُ(تسمسلُالجدولُفيُالفصل)ُثمُنقطتينُرأسيتينُ"ُ":ثمُعنوانُالجدولُُ.
 .12يُكتب ُعنوان ُالشكلُ /رسومات ُفي ُأسفل ُالشكل ُوبشكل ُمتوسط ُُ ُ Centerوبخط ُعريضُ
ُ ،Boldوحجمُُ 12فيُالرسائلُالمكتوبةُبالمغةُالعربيةُ ،وحجمُُ 10لمرسائلُالمكتوبةُبالمغةُ
ُعنُمحتوىُالشكلُبحيثُيتمُكتابةُكممةُ"شكل"ُ
ُ
االنجميزيةُ.ويجبُأنُيكونُالعنوانُمعب اًر
ثمُرقمُالشكلُ(تسمسلُالشكلُفيُالفصل)ُثمُنقطتينُرأسيتينُ"ُ":ثمُعنوانُالشكل.
 .11حجمُالخطُبالنسبةُلمحواشيُىوُُ12لمغةُالعربيةُوُ12لمغةُاالنجميزية.
ثالثاً :ترقيم الصفحات
تُستخدمُالحروفُالعربيةُاألبجديةُ(مثلُأُ،بُ،جُ)...ُ،لترقيمُالصفحاتُالتمييديةُفيُحالةُالكتابةُ
بالمغة ُالعربيةُ ،وتستخدم ُاألرقام ُالرومانية ُ(مثلُ )iiُ ،ii...ُ i،,...لترقيم ُالصفحات ُالتمييدية ُعندُ
الكتابةُبالمغةُاالنجميزيةُ،ويبدأُالترقيمُباستخدامُاألرقامُمنُصفحةُالمقدمةُ،ويوضعُالرقمُأوُالرمزُ
فيُوسطُاسفلُالصفحةُ،معُاالنتباهُالىُعدمُترقيمُصفحةُعنوانُالرسالةُوصفحةُالتوقيعُ .
يكونُالترقيمُبالنسبةُلممتنُباستخدامُاألرقامُالعربيةُ)… ُ(1, 2, 3,وبحجمُُ12لكالُالرسائلُالمكتوبةُ
بالمغةُالعربيةُوالمغةُاالنجميزية.
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رابعاً :الحواشي
تُفصلُالمالحظاتُالتيُتكتبُفيُالحواشيُعنُالمتنُبخطُطولوُ3.5سمُ،ويكونُموضعُالخطُفيُ
أسفل ُيمين ُالصفحة ُلمرسائل ُالتي ُتكتب ُبالمغة ُالعربيةُ ،ويقع ُالخط ُأسفل ُيسارُالصفحةُلمرسائلُ
التيُتكتبُبالمغةُاالنجميزية.
خامساً :تراعى في كتابة الرسالة /األطروحة األمور اآلتية
 .1إتباع ُاألسموبُالعمميُالرصينُفيُالكتابةُعمىُأنُتكونُالجممةُقصيرةُوالمعانيُواضحةُ
ومباشرة.
 .2مراعاةُالدقةُوالوضوحُفيُالتعبيرُسواءُفيُاختيارُالكممةُالواحدةُ،أمُالعبارةُأمُالجممة.
 .3يُراعىُفيُالكتابةُالتسمسلُالمنطقيُلألفكارُالمطروحة.
تكونُالكتابةُوفقُمخططُعمميُدقيقُيبينُاألبوابُوالفصولُوالفروعُمعُمراعاةُاإلنتقالُ
ُ
.4
منُالعامُإلىُالخاص.
تحريُالدقةُواألمانةُالعمميةُعندُاإلستشيادُبالمصادرُوالمراجع.
ُ
.5
 .6تجنبُالمحنُ،والخطأُواإلسيابُ،والصيغُالمبتذلةُ،وضروبُالبيانُوالبديعُمنُاإلستعاراتُ
وكناياتُومجازاتُبعيدةُومعقدةُ ،واطالق ُالكمماتُوالعباراتُوالتراكيبُذاتُالدالالتُغيرُ
المحددةُوالمموىةُوالعائمة.
 .7اإلبتعادُعنُاألحكامُالقيميةُواإلنطباعاتُالمجردة.
 .8اإلبتعاد ُعن ُالوصف ُالمجرد ُلمظواىرُُ ،والوقائع ُوالمفاىيم ُالمعينة ُمن ُغير ُتشخيصُ
لمتغيراتياُ،أوُتحديدُأبعادىاُ،وتفسيرُأسبابياُ،وعمميا.
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 .9تجنبُاستعمالُالكمماتُوالعباراتُاألجنبيةُإالُعندُالضرورةُالقصوىُ ،والُبأسُمنُكتابةُ
المصطمحاتُاألجنبيةُبرسمياُفيُمقابلُالمصطمحاتُالعربية.
 .12البد ُمن ُتشكيل ُبعض ُالكمماتُ ،واآليات ُالقرآنيةُ ،واألشعارُ ،واألعالمُ ،والبد ُمن ُوضعُ
عالمةُلإلدغامُ(الشدة)ُ،وكتابةُاليمزةُبرسمياُمنقطةُأوُمتصمة.
 .11يجب ُكتابة ُمن ُُ 5إلى ُُ 8كممات ُمفتاحيو ُُ Keywordsألغراض ُفيرسة ُالرسالة ُبعدُ
الممخصُمباشرة.
 .12البدُمنُاإللتزامُبنظام ُالتشكيلُحسبُالحاجةُلبيانُالمعنىُلبعض ُالكمماتُ،ونظامُالترقيمُ
) (Punctuationوعالماتوُالتيُتساعدُعمىُتنظيمُالكتابةُوتحديدُالداللةُعمىُوجوُالوضوحُ
ُوالدقةُ.
 .13ترقمُالجداولُوالرسوماتُبشكلُمتسمسلُلكلُمنياُداخلُالرسالةُ.ويجبُأنُتظيرُالجداولُ
واألشكالُوالرسوماتُمباشرةُبعدُذكرىاُفيُالنتائجُوالمناقشةُ ،والُيجوزُوضعياُفيُنيايةُ
الرسالة.
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محتويات الرسالة :تتكون الرسالة من الصفحات التمييدية والمتن
الصفحات التمييدية :تحتوي الصفحات التمييدية عمى ما يمي:
أوالً :صفحة العنوان
وتكونُكماُفيُالممحقُرقمُ(ُ)1بالنسبةُلمرسائلُالتيُتكتبُبالمغةُالعربيةُ،وكماُفيُممحقُرقمُ(ُ)2
بالنسبةُلمرسائلُالتيُتكتبُبالمغةُاإلنجميزيةُ،وتحتويُعمىُماُيمي:
انُالرسالةُكماُأقرتُمنُالجيةُالمختصةُوتكتبُبالمغتينُالعربيةُواالنجميزية.
ُ
 .1عنو
 .2اسمُالطالبُكماُىوُمسجلُرسمياًُفيُالجامعة.
 .3اسمُالمشرفُ(والمشرفُالمشاركُإنُوجد).
 .4ثمُالعبارةُاآلتية:

قدمتُىذهُالرسالةُاستكماالًُلمتطمباتُالحصولُعمىُدرجةُالماجستيرُفيُُ.....................
أوُ ُ

قدمتُىذهُالرسالةُاستكماالًُلمتطمباتُالحصولُعمىُدرجةُالدكتوراهُفيُ......................
Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the Degree of Master of
………………… Arts/ Science in
Or
Dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the Degree of
Doctor of philosophy in ………….

الشيرُوالعامُوبشكلُمتوسطُوحسبُالمغةُالمستخدمةُفيُكتابةُالرسالةُ .
ُ
ُ .5
الشيرُ/العامُُ Month and Year
 .6وفي ُحالُوجود ُمشرفُمشاركُ ،فتُكتب ُبالمغة ُالعربية ُكماُفي ُالممحقُرقم ُ(ُ ،)3وتكتبُ
بالمغةُاالنجميزيةُكماُفيُالممحقُرقمُ(ُ .)4
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ثانياً :صفحة لجنة المناقشة
ُوتتضمن ُصفحة ُإجازة ُالرسالةُ ،العنوان ُوعبارة ُتدل ُعمى ُمناقشتيا ُواجازتياُ ،وتاريخ ُاإلجازة ُثمُ
أسماءُأعضاءُلجنةُالمناقشةُوتواقيعيمُ.أنظرُممحقُرقمُ(ُ)5بالنسبةُلمرسائلُالتيُتكتبُبالمغةُ
العربيةُ،وممحقُرقمُ(ُ)6بالنسبةُلمرسائلُالتيُتكتبُبالمغةُاالنجميزية.
ثالثاً :صفحة االقرار والتفويض
ُويكتبُفيياُاق ار ارُبالتزاموُبقوانينُجامعةُجداراُوأنظمتياُفيُإعدادُالرسائلُوتفويضاُلمجامعةُيخولياُ
بتزويدُنسخُمنُالرسالةُلممكتباتُوالمؤسساتُكماُفيُالممحقُرقمُ(.)7
ً
رابعا :صفحة اإلىداء ( Dedicationإن وجدت)
يراعىُفيُاإلىداءُالبساطةُواإلختصارُويوضعُاإلىداءُعمىُصفحةُمستقمة.
خامساً :صفحة الشكر Acknowledgments

ويقتصرُالشكرُعمىُالمشرفُوالمشرفُالمشاركُولجنةُالمناقشةُوبعضُاألشخاصُالذينُأسيمواُ
فيُدعمُالبحثُومسيرتوُعمميُاً.
سادساً :فيرس المحتويات Table of Contents

في ُحالة ُالكتابةُبالمغة ُالعربية ُانظرُنموذج ُممحق ُرقمُ(ُ )8وحال ُالكتابةُبالمغة ُاإلنجميزية ُأنظرُ
ممحق ُرقم ُ(ُ .)9ويجب ُمالحظة ُأن ُرقم ُالصفحة ُال ُيظير ُبجانب ُالفصل ُويظير ُرقم ُالصفحةُ
محاذياُلبقيةُالعناوينُ ُ.
سابعاً :قائمة الجداول
يتمُإدراج ُفيرس ُبالجداولُبشكلُمتسمسل ُبحيثُيحتوي ُعمىُرقمُتسمسلُ،وعنوانُالجدولُ ،ورقمُ
الصفحةُ،انظرُالممحقُرقمُ(.)12
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ثامناً :قائمة األشكال
يتم ُإدراج ُفيرس ُباإلشكال ُبشكل ُمتسمسل ُبحيث ُيحتوي ُعمى ُرقم ُتسمسلُ ،وعنوان ُالشكلُ ،ورقمُ
الصفحةُ،أنظرُالممحقُرقمُ(.)11
ً
تاسعا :قائمة االختصارات أو الرموز
يتمُإدراجُفيرسُباإلختصاراتُبشكلُمتسمسلُبحيثُيحتويُعمىُرقمُتسمسلُ،واإلختصارُ،والجممةُ
األصميةُ،انظرُالممحقُرقمُ(.)12
عاشراً :الممخص Abstract

تبدأ ُصفحة ُالممخص ُبعنوان ُاألطروحة ُأو ُالرسالةُ ،ثم ُاسم ُالباحث ُيميو ُاسم ُالمشرف ُوالمشرفُ
المشارك ُ(إن ُوجد) ُثم ُالعام ُالدراسيُ ،ثم ُكممة ُممخص ُ(ُ ،)Abstractوتكون ُجميعاً ُفي ُوسطُ
الصفحةُ ،وبعدُذلكُيبدأُالممخصُفيُبدايةُالسطرُالجديدُ ،بحيثُالُيزيدُعددُكمماتوُعنُ(ُ)352
كممةُ ،ويشتملُالممخصُعمىُأىدافُالرسالةُ ،ومجتمعُالدراسةُ ،وعيناتياُوأدواتياُ ،وطرائقُتحميلُ
البياناتُ ،وموجزُألىمُالنتائجُواالستنتاجاتُالرئيسيةُ ،ويتبعُالممخصُكمماتُمفتاحيةُالُتزيدُعنُ
(ُ)8كمماتُيفصلُبينياُبفاصمة ُوالُيشتملُالممخصُعمىُأيةُمراجعُأوُأشكالُأوُجداولُ ،أوُأيةُ
معموماتُأوُإستنتاجاتُلمُيردُذكرىاُفيُمتنُالرسالةُ،ويجبُأنُتشملُالرسالةُعمىُممخصُبالمغةُ
العربيةُوآخرُبالمغةُاالنجميزيةُ،وعمىُالنحوُالمبينُفيُالممحقُرقمُ(ُ .)13
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صفحات المتن:
يبدأ ُالمتن ُبالمقدمة ُوينتيي ُباإلستنتاجات ُوالتوصياتُ ،وتختمف ُعنا ُوين ُالمتن ُباختالف ُموضوعُ
الرسالةُومنيجيتياُ .
تعتمد جامعة جدارا أحد النموذجين اآلتيين:
 .1النموذجُاألول(ُ:لكميةُالعمومُالتربويةُوكميةُالعمومُاإلدارية)
المقدمةُ ،وأىداف ُالدراسةُ ،ومراجعة ُاألدبياتُ ،والمنيجيةُ ،وأساليب ُالبحثُ ،والنتائج ُومناقشتياُ
واالستنتاجاتُوالتوصياتُوأخي اًرُالمراجعُوالمصادرُوالمالحقُ .
 .2النموذجُالثاني(ُ:لكميةُاالدابُوالمغاتُ،وكميةُالقانون).
المقدمةُ ،واألبواب ُوالفصولُ ،واإلستنتاجات ُوالتوصيات ُثم ُالمصادر ُوالمراجع ُوالمالحق ُ ُوكذلكُ
الفيارسُ .
المقدمة
تعرضُالمقدمةُالسياقُالعامُلمموضوعُفيُبضعُصفحاتُفقطُ .وتتضمنُعناصرُأساسيةُتتمثلُ
بمشكمة ُالدراسة ُوأىميتيا ُوأسئمتيا ُأو ُفرضياتيا ُومبرراتيا ُ ُومحدداتيا ُوالتعريفات ُ( ُاصطالحاُ
واجرائيا)ُوالمتغيراتُ(إنُوجدت)ُ ُ.
اإلطار النظري والدراسات السابقة
يتضمنُاإلطارُالنظريُعرضاُواضحاُضمنُعناونينُفرعيةُيقدمُفيياُلقارىءُالرسالةُماُيمكنوُمنُ
فيمُالدراسةُوالنتائجُكماُتعرضُبعدُذلكُُالدراساتُالسابقةُحولُالموضوعُفيُتسمسلُمنطقيُبدءاُ
بالدراسات ُالعربية ُثم ُالدراسات ُاألجنبية ُيميو ُتعقيب ُيقدمو ُالباحث ُيبين ُفيو ُعالقة ُدراستو ُبيذهُ
استوُمنُجديدُواُختالفياُوتميزىاُعنُالدراساتُالسابقةُ .
ُ
الدراساتُ ُوماُتقدموُدر
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الطريقة واالجراءات:
يتضمنُىذاُالجزءُالتفاصيلُالدقيقةُلكافةُالطرقُوالتقنياتُُواألدواتُالمستخدمةُفيُالدراسةُ،بحيثُ
لوُقامُبياُبتنفيذىاُباحثُآخرُمختصُفيُالموضوعُ،فسيحصلُعمىُنتائجُمشابيةُ .
ويشتملُىذاُالجزءُعمىُ :مجتمعُالدراسةُوالعينةُوطريقةُاختيارىاُ ،ونوعُالتصميمُ،واألدواتُالتيُ
أدوات ُووسائل ُجمع ُالبياناتُ
استخدمت ُفي ُتنفيذ ُالدراسة ُ(خصوصُاً ُفي ُالدراسات ُالتجريبية)ُ ،و ُ
(إختباراتُ ،إستبياناتُ ،مالحظاتُ ،مقابالت) ُوالمتغيراتُ ،واجراءات ُتنفيذىا ُوكيفية ُتنظيم ُبياناتياُ
وتحميمياُ .
النتائج واختبار الفرضيات
يميدُالباحثُلعرضُالنتائجُمنُخاللُمقدمةُمختصرةُ ،يوضحُفيياُىدفو ُمنُالدراسةُ ،مشي اًرُإلىُ
أسئمتيا ُوالفرضيات ُالتي ُتناولتيا ُثم ُيبدأ ُبعرض ُالنتائج ُبشكل ُواضح ُوسميم ُالمعنى ُوفق ُتسمسلُ
األسئمةُ،كلُذلكُمعُرسمُاألشكالُوالجداولُوالصورُوالرسوماتُالتوضيحيةُحيثماُيمزمُ،وفيُحالةُ
البحث ُالنوعيُ ،يستخدم ُالباحث ُاأللفاظ ُوالكممات ُالتي ُاستخدميا ُالمشاركون ُفي ُالدراسة ُبصورةُ
إنتقائيةُوموضوعيةُلتدعمُمصداقيتوُوعدمُتحيزهُ .
المناقشة
يناقشُالطالبُنتائجُالدراسةُفيُضوءُنتائجُاألبحاثُالمنشورة ُحولُالموضوعُ ،مقدماًُتفسي اًرُعممياًُ
معقوالً ُلماُتوصلُإليو ُمنُنتائجُمنُخاللُمناقشةُمتعمقةُلياُ ،معُاإلشارةُالىُمحدداتُالدراسةُ
التيُتنعكسُبشكلُاوُبآخرُعمىُصدقُالنتائجُوتعميمياُعمى ُمجتمعُالدراسةُ .وعمىُالباحثُأنُ
يمقيُالضوءُعمىُماُتوصلُلوُبتواضعُمظي ُاًرُُشخصيتوُوقدرتوُعمىُالتفكيرُالعمميُكماُوعميوُأنُ
يراعيُماُيميُ :
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 إيضاحُالمبادئُوالتعميماتُوالعالقاتُالتيُتبرزُمنُخاللُالنتائج. عدمُتكرارُالنتائجُنفسياُمرةُأخرىُبلُاإلقتصارُعمى ُالتفسيرُوبيانُماُيوافقُأوُيقابلُماُىوُمنشورُحولُالموضوعُمنُدراساتُسابقة.
 ايرادُأيةُمؤشراتُنظريةُاوُتطبيقيةُيستفادُمنياُفيُالنتائجُ .اإلستنتاجات والتوصيات
أوالًُ :يورد ُالطالب ُإستنتاجاتو ُعمى ُىيئة ُنقاط ُمتسمسمةُ ،مبنية ُعمى ُالنتائج ُالتي ُتوصل ُإليياُ،
وتكونُعمىُشكلُفكرةُأوُوضعُقانونُأوُتعميمُأوُأجراءُتطبيقيُمباشرُ .
ثانياًُ :يوردُالطالبُتوصياتوُبناءُعمىُاإلستنتاجاتُالتيُتوصلُإليياُ ،ولوُأنُيشيرُإلىُضرورةُ
إجراء ُدراسات ُمستقبمية ُفي ُمجاالت ُلم ُتتناوليا ُالدراسة ُالحاليةُ ،أو ُتكون ُعمى ُشكل ُتوصياتُ
إجرائيةُبناءُعمىُنتائجُالدراسةُ،تعالجُالقصورُفيُمجالُأدائيُمعينُ.
الجداول
يراعيُعندُإعدادُالجداولُاألمورُاآلتيةُ :
 .1تصاغ ُ عناوينُالجداولُباختصارُغيرُمخلُبالمعنىُويوضعُفوقُالجدولُبخطُعريضُ
ُBoldويُعطىُرقماًُمتسمسالًُويشارُإلىُمرجعو.
 .2الجدولُوحدة ُمتكاممة ُبذاتياُ ،يفيمُمضمونياُدونماُحاجةُإلىُالرجوعُالىُالمتنُ ،وانُكانُ
ثمةُإختصاراتُأوُمعموماتُتوضيحيةُلماُوردُفيوُفتذكرُفيُمالحظةُتدرجُتحتو.
 .3حدودُالجدولُىيُالحدودُالمسموحُبياُلمطباعةُفيُالصفحةُالواحدة.
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 .4يوضعُالجدولُمباشرةُبعدُذكرُإسموُفيُالمتنُأولُمرهُ،واذاُذكرتُأرقامُأكثرُمنُجدولُ
فيُالصفحةُالواحدةُفترتبُالجداولُالواحدُتموُاآلخر.
 .5الُيستوجبُإدراجُجدولُإذاُكانُفيُاإلمكانُأنُتكتبُالبياناتُكتابةُفيُعددُمنُالسطورُ
أوُفيُمساحةُأقلُمماُيحتاجوُالجدولُ.
وفيماُيميُ،فإنُالجدولُ(ُ)3ادناهُيمثلُمثاالًُلكيفيةُإستخدامُالجداولُفيُالمتنُ .

األشكال والصور Figures

ىناكُأنواعُمتعددةُمنُاألشكالُيمكنُإستخدامياُفيُكتابةُالبحوثُوالرسائلُواألطروحاتُالجامعيةُ
كالرسوماتُالبيانيةُوالخطوطُالبيانيةُوالصورُ.ويراعىُعندُإعدادُاألشكالُوالصورُاألمورُاآلتيةُ :
 .1تكونُاألرقامُوالبياناتُعمىُالمحورينُالسينيُوالصاديُأوُأيةُكمماتُمكتوبةُعمىُالرسمُ
البيانيُواضحةُوبحجمُيمكنُقراءتوُبسيولة.
الًُ ،ويوضع ُفي ُأسفل ُالرسم ُأو ُالصورةُ
 .2يكون ُعنوان ُالشكل ُأو ُالصور ُمختص اًر ُشام ُ
وينطبقُعميوُميزاتُعنوانُالجداولُمعُمراعاةُأنُيكونُأسفلُالشكل.
 .3الحدودُالنيائيةُلمرسمُالبيانيُأوُالشكلُأوُالصورةُىيُحدودُالجزءُالمطبوعُمنُالصفحةُ
فقطُ(ُالُيتعدىُعرضُالجدولُحدودُالكتابة).
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 .4يمكنُتضمينُأكثرُمنُصورةُأوُجزءُمنُصورةُفيُصفحةُواحدهُأوُنصفُصفحةُ ،معُ
مراعاةُمساحةُكلُمنياُ،وترتيبياُبشكلُمتسمسل.
 .5يجوزُأنُيشارُإلىُاألجزاءُالميمةُمنُالصورةُالتيُتوضحُماُوردُفيُالمالحظاتُالتيُ
اضحةُأوُأحرفُعمىُأالا ُتغطيُاألسيمُأوُاألحرف ُمكوناتُ
ُ
تميُعنوانُالشكلُبأسيمُو
ضروريةُفيُالصورة.
 .6يمكنُأنُتتضمنُاألشكالُصو اًرُممونةُفيُالرسالة.
وفيماُيميُ،فانُالشكلُ(ُ)1يمثلُمثاالًُلكيفيةُإستخدامُاألشكالُفيُالمتن.

شكل ( :)1رسم باالعمدة يمثل توزيع المستوى العممي لممبحوثين

المصادر والمراجع
ُُتتضمن ُكافة ُالمراجع ُوالمصادر ُالتي ُاستخدميا ُالباحث ُفي ُرسالتو ُمن ُمقاالت ُعممية ُمنشورةُ
وكتبُومواقعُإلكترونيةُلياُعالقةُبالبحثُوأطروحتو ُمرتبةُترتيباً ُىجائيُاًُ ،ومكتوبةُحسبُالطريقةُ
المعتمدةُمنُجامعةُجدا ارُ ،وكماُىوُموضحُتحتُعنوانُالتوثيقُأدناهُ .وتأتيُقائمةُالمراجعُفيُ
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جزأين ُىماُ :قائمة ُالمصادر ُوالمراجع ُبالمغة ُالعربية ُوقائمة ُالمصادر ُوالمراجع ُبالمغة ُاالنجميزيةُ
اوالمغاتُاألخرىُ،ويرعىُفيُنظامُالتوثيقُماُيأتيُ ُ:
أوالً :اإلعتبارات العامة عند التوثيق
 .1كتابةُكممةُالمصادرُوالمراجعُبرأسُوسطُالصفحة(ُ،بخطُعريضُ،حجمُُ .)16
 .2كتابةُالمصادرُالتيُوردُذكرىاُفيُالرسالة ُدونُغيرىاُ ،والُيجوزُكتابةُمصدرُأو ُمرجعُ
لمُيردُذكرهُفيُمتنُالرسالة.
 .3عند ُورود ُكممة ُدراسةُ /دراسات ُفي ُمتن ُالرسالة ُال ُبد ُمن ُذكر ُالمراجع ُكي ُيستطيعُ
الراغبُباالستزادةُمنُالمعموماتُأنُيرجعُإلييا.
اجعُالقرنُالكريمُاذاُتمُالرجوعُإليو.
ُآ
 .4يوضعُفيُرأسُقائمةُالمر
 .5تكتبُالمراجعُحسبُترتيبُالحروفُاليجائيةُلإلسم ُاألخيرُلممؤلفُ"ُاسمُالعائمةُ"ُ ُوتبدأُ
الكتابةُمنُأقصىُاليمينُفيُكتابةُالمراجعُبالمغةُالعربيةُ ،ومنُأقصىُالشمالُعندُكتابةُ
المراجعُبالمغةُاالنجميزيةُ،ويكتبُاسمُالمؤلفُبدءاًُمنُاسمُالعائمةُ،ثمُاإلسمُاألولُوالثانيُ
إنُوجدُ،ثمُتوضعُفاصمة.
 .6الُيدخلُفيُالترتيبُ(ابنُ،ابوُ،الُالتعريف)
 .7عندُالكتابةُبالمغةُاإلنجميزيةُتفصلُأسماءُالمؤلفينُبواسطةُفواصلُ ،وتستخدم ُكممةُ and

قبلُكتابةُإسمُالمؤلفُاألخيرُوتنتييُبوضعُنقطة.
 .8يميُإسمُالمؤلفُأوُالمؤلفينُسنةُالنشرُبينُقوسينُتتبعياُنقطةُ.ثمُاسمُالكتابُأوُعنوانُ
المقالُفيُالدوريةُأوُعنوانُالرسالةُالجامعية.
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 .9فيُحالُعدمُمعرفةُسنةُالنشرُتكتبُفيُمكانياُ(د.ت).
ثانياً :توثيق المراجع عند ورودىا في المتن
سمُالمرجعُفيُأولُالجممةُوكانُالمؤلفُمنفرداً ُفيكتبُاسمُالعائمةُوسنةُالنشرُ
ُ
 .12إذاُجاءُإ
ىكذاُ:الخطيبُ(ُ،)2226وفيُالمغةُاإلنجميزيةُيكتبُىوي(ُ)ُHoyُ,1991أماُإذاُجاءُفيُ
نيايةُالجممةُفيكتبُ(الخطيبُ،)2226،وفيُالمغةُاإلنجميزيةُيكتبُ(.)Hoyُ،1991
)ُوألولُمرةُفيُالنص ُفتكتب ُجميعُأسمائيمُ
 .11إذاُوردُإسمُمؤلفينُاثنينُ(ولغايةُُ 5مؤلفينُ ُ
مثل ُ :زياداتُوالعموش ُوالعمريُوالنجاداتُوالزقيبة ُ(ُ .)1996اماُفيُاإلنجميزي ُفيكتبُ
ىوي ُ ُوكارايان ُوكيربي ُوين ُ ُومسكل ُ(Hoy, karayan, Kirby, yen, and 1991
( ُMiskel,
اما ُفي ُنيايةُالجممة ُيكتب ُفيُالعربية ُ(زيادات ُوالعموش ُوالعمريُوالنجادات ُوالزقيبةُ)1996،
ُوفي ُاإلنجميزية ُ ُ(ُ .)Hoy, karayan, Kirby, yen, and Miskel,1991واذا ُكان ُعددُ
المؤلفينُُ 6فأكثر ُفيكتبُأولُستوُمنيمُفقطُثمُنقاطُ(ُ)...ثمُإسمُآخرُمؤلف ُمثلُ(ُ:العمريُ
والطعامنة ُوالخالدي ُوالجداية ُوالسرور ُوالعياصرةُ ....والشمايمة ُُ )2224،وفي ُاالنجميزيةُ
(ُ. (ُ Hoy, karayan, Kirby, yen,Allgina,Tayler….. and Miskel,1991أماُاذاُ
وردُذكرىمُلممرةُالثانيةُفيُمتنُالرسالةُفيكتفىُباإلشارةُالىُإسمُعائمةُاألولُمنيمُفقطُمعُكممةُ
واخرونُعمىُالنحوُ ُ:
ُفيُبدايةُالجممةُ:الموزيُوآخرونُ(ُ)1997وفيُاالنجميزيُكارايانُواخرونُ(Karayan 2222
ُ)et al,وفيُنيايةُالجممة(ُ:الموزيُوآخرونُ)1997،وفيُالمغةُاإلنجميزيةُيكتبُ( Karayan et
ُ.)al, 2002
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 .12إذا ُتكرر ُإسم ُالمؤلف ُفي ُأكثر ُمن ُعدد ُوفي ُنفس ُالسنة ُفي ُالمجمد ُفيكتب ُ(الغزوُ،
ُ،)3ُ،2ُ،1ُ،2223أماُفيُالمغةُاالنجميزيةُفيكتبُ(.)Kirby 2005, 3, 4
ثالثاً :توثيق المراجع في نياية الرسالة
 .1تكتب ُالمراجع ُوالمصادر ُفي ُقائمة ُواحدة ُ( ُدون ُترقيم ُاواشارات ُمثل ُ– ُأو ُ*) ُوترتبُ
ىجائياًُحسبُإسمُالعائمةُأوُالشيرةُلممؤلفُاألولُ.ويجبُذكرُأسماءُجميعُالمؤلفينُميماُ
كانُعددىمُُ،والُيستعملُإختصارُ ُ.et al
 .2ترتب جميع المراجع ىجائيا بكافة انواعيا وميما اختمفت مصادرىا ،سواء كانت دوريات،
كتب  ،.......الخ.
كيفية التوثيق في قائمة المراجع النيائية :
 -الدوريات Periodicals

انُالمقالُواُسمُالدوريةُوالمجمد(ُ،العددُيكونُ
ُ
يُكتبُاسمُالمؤلفُأوُالمؤلفينُثمُ(سنةُالنشر)ُثمُعنو
بينُقوسين)ُوالصفحاتُ،عمىُالشكلُاآلتيُ ُ:
أُ.في المغة العربية
 .1عندماُيكونُالمؤلفُمنفردُاً:
الحارثيُ ،عمي ُمحمدُ ،)2223(ُ ،فاعمية ُبرنامج ُتدريبي ُمقترح ُفي ُإكتساب ُالمياراتُُُُُُُ
الحاسوبيةُاألساسيةُواُختزالُقمقُإستخدامُالحاسوبُلدىُالطالبُكميةُالمعممينُ
ُ
في ُمحافظة ُالطائف ُبالمممكة ُالعربية ُالسعوديةُ ،مجمة ُكمية ُالتربية ُ– ُجامعةُ
االسكندريةُ ُ.52-3ُ،)1(ُ14ُ،
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ُ
ُ
:ُمؤلفين6ُ عندماُيكونُمؤلفانُولغاية.2
ُُأثرُالعواملُالتنظيميةُوالتقنيةُفي،)2226(ُ،ُمحمدُعمي،ُزيادُيوسف؛ُُوالخصبة،المعشر
ُ، ُدراسة ُتطبيقية ُفي ُالقطاع ُالمصرفي ُاألردني:تطبيقات ُنظم ُالمعمومات ُاإلدارية
.529-487،)4(2،المجمةُاالردنيةُفيُإدارةُاألعمال
ُ ُمؤلفينُيتمُذكرُاولُستوُفقطُُثمُتضافُواخرون6ُ اكثرُمن.3
 في المغة االنجميزية.ب
ُ:ً عندماُيكونُالمؤلفُمنفردا.1
Moretimore, Tilly. (2005). Dyslexia and Learning Styles- a note of caution. British ُُُ
Journal of Special Education, 32(3), 145-148.

ُ:6ُ عندماُيك ُونُمؤلفانُولغاية.2
Glueckauf, R, L., Whitton, J.,Baxtre, J., Kain , J., Vogelgesan, S., Hudson, M., . Cooperative learning for students with difficulties in learning: a description of
models and guidelines for implementation. British Journal of Special Education,
32(3) 175-164.
et alُُمؤلفينُيذكرُاولُُستوُمنيمُ ُوتضاف6ُ اكثرُمن.3
4.

Glueckauf, R, L., Whitton, J.,Baxtre, J., Kain , J., Vogelgesan, S., Hudson, M.,
et al . Co-operative learning for students with difficulties in learning: a
description of models and guidelines for implementation. British Journal of
Special Education, 32(3) 175-164.
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 -الكتب Books

أُ.فيُالمغةُالعربية:
اسمُالمؤلفُ،المؤلفين(ُ،سنةُالنشر)ُ.عنوانُالكتابُ(الطبعة)ُ،مكانُالنشرُ:الناشرُ .
 .1عندماُيكونُالمؤلفُمنفرداً:
ضيفُ،شوقيُ.)1999(ُ،المدارسُالنحوية(ُ،طُ،)8القاىرةُ:دارُالمعارفُ .
 .2عندماُيكونُمؤلفانُاوُأكثر:
الياشميُ ،عبدُالرحمن ُعميُوالغزاويُ ،فائزهُمحمدُفخريُ .)2225(ُ ،تدريسُالبالغة ُلعربيةُ
رؤيةُنظريةُتطبيقيةُمحوسبة(ُ،طُ،)1عمانُ:دارُالميسرةُلمنشرُوالتوزيعُوالطباعةُ .
بُ.وفيُالمغةُاالنجميزيةُيتمُالتوثيقُكاآلتيُ:
 .1عندماُيكونُالمؤلفُمنفرداً.
Mohanty, Jaggannath (2002). Primary and Elementary Education, (1sted), New Delhi:
Deep Publications Pvt.Ltd.

 .2عندماُيكونُثمةُمؤلفانُأوُأكثر.
ُKarayan, J.E.Swenson Ch.W.ُ and Neff,W.(2002).Strategic Corporate Tax Planning.
USA:ُJohn Wiley and Sons , Inc.
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ثالثاً :عندما يكون المرجع فصالً في كتاب محرر Chapter in an edited book

يوثقُعمىُالشكلُاآلتيُ ُ:
المؤلف ُ(مؤلف ُالفصل)(ُ ،السنة)ُ .عنوان ُالفصلُ .في(ُ :المحرر ُأو ُالمحررون)ُ ،عنوان ُالكتابُ.
الطبعةُ،الصفحاتُ،مكانُالنشرُ:الناشرُ .
وكماُيظيرُفيُالمثالُاآلتيُ:
في المغة العربية:
كيوانُ ،فاديةُ )2221(ُ،التعميمُالجامعيُفي ُلبنانُ :وما ُعميو ُفيُ :عمىُمحافظة ُ(محرر)ُالتعميمُ
الجامعيُفيُاألردنُبينُالواقعُوالطموحُ.الطبعةُاألولىُ.)394-379(ُ،عمانُ:مؤسسةُعبدُ
الحميدُشومانُوالمؤسسةُالعربيةُلمدراساتُوالنشرُ .
وفي المغة اإل نجميزية:
Massara ,D.(1992) , Broadening the domain of the fuzzy logical model of perception,
In: H. L. Pick, Jr, P, Vanden Broek, and Kill(Eds). Cognition: Conceptyal and
Methodological Issues, (51-84) Washington, DC: American Psychological
Association.
رابعاً :وقائع المؤتمرات  Proceedingsأو ممخصات أوراق العمل Abstracts

وتوثقُعمىُالشكلُاآلتيُ ُ:
المؤلف(ُ ،سنة ُالنشر)ُ ،عنوان ُالبحث ُ(تحتو ُخط)ُ ،اسم ُالمؤتمرُ ،مكان ُانعقادهُ ،تاريخ ُانعقادهُ،
الصفحاتُوكماُيظيرُفيُالمثالينُ :
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في المغة العربية
الحسبانُ ،عطاهللُ .)1999(ُ ،اإلدارةُالمحميةُوادارةُالتنميةُفيُالريفُوالباديةُ ،مؤتمرُأفاقُالتنميةُ
فيُالباديةُاألردنيةُ،جامعةُآلُالبيتُ،المفرق1998/9-14-12ُ،مُ،صُُ .572-ُ563
في المغة االنجميزية:
Khalil,R.Y. and Qruneehe ,M.M. (2002). Seed generation of the –amygdalus Arabia
olive-as influenced by stratification and certain plant bioregulators, Proceedings
International Horticultural Congress, Acta Horeticulturae 517,

of the XXV

Brussels, Belgium. 2-7 August, 1998, 21-28.

خامساً :الرسائل الجامعية غير المنشورة
توثقُعمىُالنحوُاآلتيُ :
في المغة العربية:
المؤلف(ُ،السنة)ُ،عنوانُالرسالةُ.رسالةُماجستيرُأوُأطروحةُدكتو ارهُغيرُمنشورةُ،الجامعةُ،مكانُ
الجامعة .مثالُ :
الرباعيُ،ربى(ُ،)1997التضمينُفيُالتراثُالنقديُوالبالغيُ،رسالةُماجستيرُغيرُمنشورةُ،جامعةُُُ
اليرموكُ،اربدُ،األردنُ .
في المغة االنجميزية:
Garn, Gregg, A.(1998). The Accountability System for Arizona Charter Schools.
Unpublished Doctoral Disscrtation. Arizona State University, Arizona.
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سادساً :منشورات المؤسسات Institution Publications

في المغة العربية:
اسمُالمؤسسة(ُ،تاريخُالنشر)ُ،اسمُالمنشورُ،مكانُالمؤسسةُ.مثالُ :
افُالتربويُ،عمانُ،األردنُ ُ
ُ
و ازرةُالتربيةُوالتعميمُ،)2222(ُ،دليلُاإلشر
في المغة االنجميزية:
U.S. Department of Health and Human Services, (1992). Pressure Ulcers in Adults:
Prediciton and Prveention. (AHCRR Publication NO.92 -0047). Rockville, Auther.
سابعاً :المصادر References

أ .المخطوط ويوثق عمى النحو اآلتي:
 .1فيُالمغةُالعربيةُ:
المؤلف(ُ،التاريخ)ُ،عنوانُالمخطوطُ،مكانُالمخطوطُ،رقمُالتصنيفُ ُ.
مالحظةُ:إذاُتمُاستخدامُصورةُعنُالمخطوطُ،فيجبُاإلشارةُالىُمكانُوجودُالصورةُ ُ.
مثالُ ُ:
ابن ُسيناءُ ،ابو ُعمي ُالحسين ُبن ُعبداهللُ 428(ُ ،ه ُ1263-م)ُ ،كنز ُاألطباءُ ،المكتبة ُالطبيةُ
االمريكيةُ–ُواشنطنُ،رقمُُ227مجموعةُسومرُ.مركزُالوثائقُوالمخطوطاتُفيُالجامعةُاألردنيةُ،
رقمُ(ُ63صورةُبالميكروفيمم)ُ .
 .2فيُالمغةُاالنجميزية:
Stincon, C., Milbrath, C., and Bucci, W(1992) . Thwematic Segmation of
Psychotherapy Transcripts for Convergnt Aalysis. Unpublished Manuscript.
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ب .المصادر المطبوعة:
وتوثقُعمىُالنحوُاآلتيُ:
ُُُاسم ُالشيرة ُأو ُاالسم ُالشخصي(ُ ،تاريخ ُالوفاة)ُ ،العنوانُ ،الطبعةُ ،عدد ُالمجمداتُ ،المحققُ،
الناشرُ،مكانُالنشرُوتاريخوُ.مثالُ :
ُالرازيُ،محمدُبنُابيُبكرُبنُعبدُالقادرُ662(ُ،ه)ُ.مختارُالصحاحُ،طُ((ُ،)1أعدىاُوقدمُلياُ
محمدُالحالق)ُدارُإحياءُالتراثُ،بيروتُ1999ُ،مُ ُ.
ثامناً :أحكام المحاكم Court Cases

يذكرُاسمُالمحكمةُالتيُأصدرتُالقرارُ ،ورقمُالقرارُ ُوسنتوُ ،ثمُمكانُالنشرُ ،ثمُالسنةُالتيُنشرُ
فيياُإنُوجدتُ،ثمُالعددُإنُوجدُ .
 .1فيُالمغةُالعربيةُ
تمييزُحقوقُ،91/383ُ،مجمةُنقابةُالمحامينُاألردنيينُ،عمانُ،1993ُ،عددُُ،3-1صُ .181
 .2فيُالمغةُاالنجميزية:
Insurance Co.of North America, V.Heritage Bank, 595 Federal Second, 171-173,ُ (3rd
Cir.,1979).
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تاسعاً :القوانين Laws

وتوثقُعمىُالنحوُاآلتيُ :
اسمُالقانونُ،رقموُ،سنةُإصدارهُفيُالجريدةُالرسميةُ،عددُالجريدةُ،والتاريخُ.مثال:
قانونُجامعةُاليرموك(ُ ،رقمُالسنةُُ ،)1985نشرُفيُصفحةُُ 783منُالعددُُ 3342منُالجريدةُ
الرسميةُبتاريخُُ .1985/5/23
عاشراً :الصحف Newspapers
أ .الخبر News Item

يكتبُاسمُالصحيفةُ،مكانُالصدورُ،العددُ،التاريخُ .
 .1فيُالمغةُالعربية:
الرأيُ،عمانُ،عُُ22ُ،13379أيارُ2227مُ .
 .2فيُالمغةُاالنجميزية:
Jordan Times, Amman, No. 15690,ُ20ُMay,ُ2007.

ب .المقال/غير الخبر
اسمُالكاتبُ،عنوانُالمقالُ،اسمُالصحيفةُ،مكانُالصدورُ،العددُُوالتاريخُ .
 .1فيُالمغةُالعربية:
الخطيبُ،ساميُ،وباءُاسمةُالسرطانُ،الرأيُ،عمانُ22ُ،13397ُ:ايارُ2227/مُُ .
 .2فيُالمغةُاالنجميزية:
Jordan Times, Amman, No. 15690, May /2007.
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Personal Communication  االتصال الشخصي:الحادي عشر

ُ .ُعبارةُاتصالُالشخصي،ُالسنة،ُالمعيدُالعمميُأوُالمؤسسةُالتيُيعملُبيا،يكتبُاسمُالشخص
ُ: فيُالمغةُالعربية.1
ُ .ُاتصالُشخصي،2223،ُو ازرةُالتربيةُوالتعميم،حسنيُالشريف
: فيُالمغةُاالنجميزية.2
Christopher, A,. British Embassy, 2004, Personal Communication.
Electronic Resources  المصادر اإللكترونية:الثاني عشر

ُ ُواالنترنت ُتكتب ُعناصرُالمراجعOn-Line ُعندُتوثيقُالمعموماتُالمأخوذةُمنُاالتصالُالمباشر
ُ ُ:عمىُالنحوُاآلتي
ُُثمOn-Lineُُعنوانُالمقالُأوُالفصلُثمُاسمُالدوريةُاوُعنوانُالمرجعُوعبارة،)اسمُالمؤلفُ(السنة
ُُواألمثمةُالتاليةُتوضح.ُوتوضعُنقطتانُفاصمتانُعمىُالموقعُالمحددُفيُالشبكةAvailable ُمتاح
ُ ُ:ذلك
ُ
1.

Internet articles based on print

VandenBoc,G., Knapp,S., & Doe,J. (2001) . Role of reference elements in the
selection of

resources by psychology undergraduates ( Electronic version) .

Journal of Bibliographic Research, 5,117-123.
2.

Article in an Internet- only Journal

Fredrickson, B.L. (2000, March 7). Cultivating positive emotions to optimize health and
well –being prevention & Treatment, 3, Article 000la. Retrieved November 20,
2000, from: http://journals.apa.org/prevention/volumes3/pre0030001 a.html.
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3.

Article in an Internet- only newsletter

Glueckauf, R, L., Whitton, J.,Baxtre, J., Kain , J., Vogelgesan, S., Hudson, M., et al.
(1998,July). Video counseling for teens with epilepsy – Project update. Teleheaith
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عندُطمبيا.
ُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالتوقيعُ:
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالتاريخُ:

35

ممحق رقم ( :)8نموذج فيرس المحتويات بالمغة العربية

فيرس المحتويات
الصفحة ُ

الموضوع
ُ

العنوانُُ.....................................................................................أُ ُ

لجنةُالمناقشةُُ..............................................................................ب ُ
تفويضُالجامعةُُ............................................................................ج ُ
الشكرُوالتقديرُُ.............................................................................د ُ

اإلىداءُُ....................................................................................ه ُ

المحتوياتُُ.................................................................................و ُ

قائمةُالجداولُُ..............................................................................ز ُ

قائمةُاألشكالُُ..............................................................................ح ُ
قائمةُالمالحقُُ.............................................................................ي ُ
الممخصُبالمغةُالعربيةُُ.....................................................................ك ُ

الممخصُبالمغةُاالنجميزيةُُ..................................................................ل ُ
الفصلُاألولُ(ُعنوانُالفصل) ُ

ُالعنوانُاألولُُ 1ُ.....................................................................
ُ

ُعنوانُفرعيُ 3ُ............................................................ُ1

ُ

ُعنوانُفرعيُ 3ُ............................................................ُ2

العنوانُالثانيُُ 5ُ.....................................................................

الفصلُالثانيُ(ُعنوانُالفصل) ُ

ُالعنوانُاألولُُ 55ُ....................................................................

الفصلُالثالث ُ

المراجعُُ ُ167ُ................................................................................
المالحقُُ 175ُ................................................................................



يتحددُعددُفصولُالرسالةُ/األطروحةُفيُكلُتخصصُحسبُمقتضىُالحالُ .

36

 نموذج فيرس المحتويات بالمغة االنجميزية:)9( ممحق رقم

Table of Contents
Title

Page

Title ……………………………………………………………………………...

i

Examining Committee ……………………………………………………………. ii
Authorization Form ……………………………………………………………… iii
Dedication ……………………………………………………………………….

iv

Acknowledgments ……………………………………………………………….

v

Table of Contents ………………………………………………………………..

vi

List of Tables ……………………………………………………………………. vii
List of Figures …………………………………………………………………… viii
List of Abbreviations …………………………………………………………….. ix
List of Appendices ………………………………………………………………. x
Abstract in English ………………………………………………………………. xi
Abstract in Arabic ……………………………………………………………….. xii
Chapter 1 ( Title)
Title1 ……………………………………………………………………... 1
Title2 ……………………………………………………………………... 5
Sub title1 ………………………………………………………..... 6
Sub title2 ………………………………………………………..... 33
Chapter2 ( Title)
Title1 ……………………………………………………………………... 77
Chapter3 ( Title)
Chapter4 ( Title)
Chapter5( Title)
References ……………………………………………………………………….

201

Appendices ……………………………………………………………………...

230

* The number of chapters in the thesis or dissertation depends on the field of study.

37

ممحق رقم ( :)11نموذج فيرس قائمة الجداول

قائمة الجداول

التسمسل

الصفحة

عنوان الجدول

ُجدولُ(ُ:)1التقديراتُمنُجامعةُجدا ارُُ ُُ5 ُُ..........................

1

ُجدولُ(ُ:)2معدالتُنموُالطالبُُ 11ُُ................................

2
3

ُجدولُ(ُ:)3أسعارُالعمالتُُ 33ُُ.....................................

4

ُجدولُ(ُ:)4سنواتُالدراسةُُ...................................

ُ

66

ُ
ُ

ُوعندُالكتابةُفيُالمغةُاالنجميزيةُاتبعُالتاليُ :
List of Tables
Page
5
22
77

Table

No.

………………………………………… Table (1): Number of students

1

Table (2): Master students

2

Table (3): Good lecturers in Jadara University ………………………..

3

……………………………………………

38

ممحق رقم ( :)11نموذج فيرس قائمة الجداول

قائمة األشكال

التسمسل

الصفحة

عنوان الشكل

ُشكلُ(ُ:)1التقديراتُفيُجامعةُجداراُُ ُُ 5ُ ُ..........................

1

ُشكلُ(ُ:)2معدالتُنموُالطالبُُ 11ُُ................................

2

ُشكلُ(ُ:)3أسعارُالعمالتُُ 33ُُ.....................................

3

ُشكلُ(ُ:)4سنواتُالدراسةُ...................................

4
ُ

ُ66

ُ
ُ

ُوعندُالكتابةُفيُالمغةُاالنجميزيةُاتبعُالتاليُ :
List of Figures

Page
5
22
77

Figure

No.

………………………………………… Figure (1): Number of students

1

Figure (2): Master students

2

Figure (3): Good lecturers in Jadara University ………………………..

3

……………………………………

ُ

39

 نموذج لقائمة االختصارات:)12( ممحق رقم

List of Abbreviations or Symbols
No.

Abbreviation

Original Words

1
2
3

HKJ
JU
WHO

Hashemite Kingdom of Jordan
Jadara University
World Health Organization

42

ممحق رقم ( :)13نموذج ممخص الرسالة Abstract

ُ
عنوانُالرسالةُ ُ......................................ُ:
ُ

إعدادُ ..............................ُ:
ُ

إشرافُ .............................ُ:
العام...../....
الممخص
.............................................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................
.............................................................................................

ُ .............................................................................................
ُ

ثمُيميوُفيُصفحةُجديدةُالممخصُبالمغةُاالنجميزيةُويكونُكماُيميُ :
………………………………………… Title of thesis:
By: ………………………………..
Supervisor: ………………………....
Year…./…..
Abstract

.............................................................................................

.............................................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................
...........................................................................................
41

