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 توطئة 

  
يهدف برنامج الماجستير في "إدارة المؤسسات اإلعالمية" إلى اإلسهام في تطوير عمل المؤسسات اإلعالمية  
ومديري  قدرات رؤساء  مستوى  إلى رفع  يسعى  الماجستير  درجة  في  أكاديمي  برنامج  تقديم  الفلسطينية عبر 

فعالية ومهنية واقتدار، وبالتالي الحفاظ على  المؤسسات العاملة في الحقل اإلعالمي على إدارة هذه الكيانات ب
  .استمراريتها

 
تخلو   حيث  اإلعالمي،  المجال  في  العليا  الدراسات  حقل  في  ملحوظة  فجوة  لسد  ايضًا  البرنامج  هذا  يأتي 
الجامعات الفلسطينية من برامج دراسات عليا في هذا الحقل، لذا فإن طرح هذا البرنامج سيسهم في سد هذه 

وس ملحة  الفجوة،  أصبح حاجة  الذي  اإلعالمي  العلمي  البحث  تعزيز  في  المتوقع  االيجابي  التأثير  له  يكون 
 . للحقل األكاديمي، ولسوق العمل اإلعالمي الواسع االنتشار بهدف الرقي بأدائه استناًدا إلى األبحاث العلمية

 
نقل في  التخصصات  وتعدد  التشاركية  مفهوم  على  باعتماده  يتميز  البرنامج  والمهارات   هذا  والخبرات  العلم 

المفتوحة،   القدس  بين كليتي اإلعالم والعلوم اإلدارية واالقتصادية في جامعة  بتعاون مشترك  ينفذ  إنه  حيث 
بحيث يزاوج محتوى البرنامج بين المهارات اإلدارية والمالية واإلعالمية، إذ سيتم في هذا البرنامج دمج مفاهيم  

واالستراتيجيات الخاصة باإلعالم، وهي تجربة تحاكي تجارب مؤسسات التعليم  ومهارات اإلدارة مع المفاهيم  
 .العالي العالمية
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 المحتويات 
 
 

 الصفحة                                                                     الموضوع            
 

 3        ................................................................. الشروط العامةأواًل: 
 3        .....................................................الخط والمسافات والهوامش: ثانًيا
 4        ...............................................................ترقيم الصفحات :اً ثالث
 4        ...................................................................التوثيق :اً رابع

 4        ................الغالف وترتيب صفحات الرسالة من الغالف حتى النهاية :اً خامس
 10        ....................................التوثيق في متن البحث واعداد قائمة المراجع
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 إعداد رسالة الماجستيردليل 
 برنامج إدارة المؤسسات اإلعالمية مواصفات كتابة الرسائل الجامعية 

 :الشروط العامة -أوالً 
راعى أن تكون الطباعة واضحة وأنيقة وعلى  وي    (A4)طبع الرسالة والملخص على ورق أبيض  ت   .1

الورقة  تكون على وجهين عند تسليم  )للمناقشة(  وجه واحد فقط من  أن  الرسالة متضمنة  ، على 
 .التعديالت بعد المناقشة

بعد التأكد  اإلمالئية والمطبعية،  و النحوية  اللغوية:  من األخطاء    خالية   المشرف إلى  الرسالة  تسلم   .2
 . مدقق لغوي  من قبل من مراجعتها

 . (14بحجم )  صفحة واحدةال يزيد عن  بحيث   اإلنجليزيةللغة ا ى يتم ترجمة الملخص إل .3
 .مستقلة وغير مرقمة الرئيسة في صفحات جديدةتبدأ عناوين الرسالة  .4
تكون   .5 أن  على  الحرص  مع  مباشرة،  الغالف  بعد  توضع  قرآنية  آية  الرسالة  تضمين  حالة  في 

تشكياًل  ضمن   مضبوطة  ذلك  إلى  اإلشارة  يتم  أن  على  السورة،  واسم  اآلية  رقم  وضع  مع 
 .المصادر

أخرى، ينبغي استعمال ورق   وماترسصور أو أية  أشكال، أو انفوجرافيك، أو  في حال تضمين   .6
ومواد من نوعية تكفل لها البقاء بحالة جيدة وواضحة، وتكون من نفس المستوى في جميع نسخ  

، على أن يتم الحرص على استخدام األلوان في حالة أن لها داللة  الرسالة المودعة في المكتبة
 .خاصة ضمن مسار الرسالة

 :ت والهوامشوالمسافا الخط-ثانًيا
 التفصيل  ندالب

 11قصى الجداول بحد أويجوز تصغيره داخل  14 حجم الحرف في متن الرسالة 
 9بحد أقصى   ويجوز تصغيره في المعادالت الطويلة 12 حجم الحرف في المعادالت 

 الفصول )توسيط( مثال عناوين    .(B)عريض   16 حجم الحرف في العناوين الرئيسية  
 الفصل األول 

 ةاإلطار العام للدراس
 مثال  الفرعيةالعناوين   .(B)عريض   15 حجم الحرف في العناوين الفرعية 

 :نمط الملكية على التحرير تأثير 3.1
الفرعية العناوين     حجم الحرف في 

 المستوى الثاني 
 مثال  الفرعية.  العناوين (B)عريض   14

 نظرية الدراسة: 3.1.1
 Simplified Arabic نوع الخط )شكل الحرف(

 . مفرد  متن النصد بين السطور في التباع
 نقاط قبل وبعد.  6 التباعد بين الفقرات

 سطر.المسافة بين المرجع والذي يليه تكون  المسافة بين المرجع 
 سم.   3 سم وباقي الجهات  3.5  اليمينمسافة هامش الورقة من  في نسختها النهائية  هوامش الورقة
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، ويكتب أعلى الجدول  توسيط(.   Bعريض ) (  13حجم الخط )  عنوان الجدول
 مع مراعاة التسلسل حسب الفصل.

 في الفصل الثالث يكتب على النحو اآلتي:  األولمثال: الجدول 
 الوظيفة: (: توزيع عينة الدراسة حسب 3.1)جدول 

، ويكتب أسفل الشكل توسيط(.   Bعريض )(  13حجم الخط ) عنوان الشكل
 مع مراعاة التسلسل حسب الفصل.

 في الفصل الثالث يكتب على النحو اآلتي:  األولل مثال: الشك
 الهيكل التنظيمي للمؤسسة اإلعالمية (: 3.1شكل )

 
 : ترقيم الصفحات -اً ثالث

لترقيــم الصفحــات التمهيدية )الملخص، اإلهداء،    )أ، ب، ت، ث..(  األبتثية تستخدم الحروف   .1
ير ظاهرة، والصفحة التي تليها  ترقيم)أ( غ ، إذ تأخذ صفحة الغالف  الشكر والتقدير، الفهرس(

 . تكون)ب( وظاهرة
 في الرسالة.   1يبدأ الترقيم باستخدام األرقام من صفحة المقدمة، فتحمل صفحة المقدمة رقم  .2
 .  أسفل الصفحة وسطفي يتم وضع ترقيم جميع الصفحات )الرقم أو الحرف(  .3

 
 التوثيق:  -اً رابع

، يمكن الباحثين  APAلية التوثيق بنظام  ، لمزيد من المعلومات حول آ(APAتستخدم طريقة )
 االطالع على المعلومات المتوافرة على الصفحة اإللكترونية لعمادة الدراسات العليا والبحث العلمي 

http://journals.gou.edu/recources/pdf/apa.pdf 

 
 :الرسالة من الغالف حتى النهاية صفحاتتيب الغالف وتر  -اً خامس
 : يليوتحتوي على ما  صفحة العنوان: .1
 . البرنامج اسم   –الكلية  –الجامعة * 

،  Simplified Arabic) الدراسات العليا كلية و  لجنة البرنامجبالعربية كما أقرت من   عنوان الرسالة
 ( B، غامق 20حجم خط 

 (B، غامق 20، حجم خط Time New Romans) .باإلنجليزيةعنوان الرسالة  * 
،  16، حجم خط Simplified Arabic) كما هو مسجل رسميا في الجامعة-اسم مقدم الرسالة * 

 ( Bغامق 

http://journals.gou.edu/recources/pdf/apa.pdf
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 ن وجد. إاسم المشرف / والمشرف المشارك * 
 ُقدَم َهذا البحُث ِاسِتكَمااًل ِلُمَتطلباِت الُحصوِل َعلى َدَرَجِة اْلَماِجسِتيرِ     :العبارة التالية

 فلسطين.دولة  -جامعة القدس المفتوحة( ِفي  ِفي )اسم البرنامج( ِبُكلِيِة )
(Simplified Arabic غامق 14، حجم خط ،B ) 

 . ، ويفضل أن يضع التاريخ بالميالدي والهجري )شهر/سنة( شهر وسنة مناقشة الرسالة* 
(Simplified Arabic غامق 14، حجم خط ،B ) 

 )اختياري(.اآلية القرآنية .2
 (.مناقشةموقعة من لجنة ال)ر لجنة الحكم على الرسالةقرا .3
 .صفحة اإلقرار .4
 .فهرس المحتويات .5
 )يتم عمله بشكل إلكتروني(  فهرس الجداول .6
 . )يتم عمله بشكل إلكتروني(.فهرس األشكال التوضيحية والصور .7

ــكال التوضـــــــــــيحية والصـــــــــــور  ــارس المحتويـــــــــــات، والجـــــــــــداول، واألشـــــــــ درج فهـــــــــ ــة: تـــــــــــ  مالحظـــــــــ
ــا هـــــــــو م ا كمـــــــ ــً ــامج آليـــــــ ــي برنـــــــ ــع فـــــــ مرتبـــــــــة حســـــــــب القالـــــــــب  Microsoft Wordتبـــــــ

 الم عتمد من شئون البحث العلمي والدراسات العليا.
ــفحة البســــــــاطة واالختصــــــــار  فيــــــــهراعــــــــى وي   :)اختيــــــــاري(صفففففففففحة اإلهففففففففدا  .8 ويــــــــدرج فــــــــي صــــــ

 )ال تتجاوز صفحة واحدة( .مستقلة
- : ويقتصـــــــــر الشــــــــكر علـــــــــى المشــــــــرف والمشـــــــــرف المشـــــــــاركوالتقففففففففد رصفففففففففحة الشففففففففكر  .9

ــد إن ــخاص -وجـــــــــــــ ــات واألشـــــــــــــ ــذين  والهيئـــــــــــــ ــهيل الـــــــــــــ ــل أو تســـــــــــــ ــاهموا بتمويـــــــــــــ ــة ســـــــــــــ مهمـــــــــــــ
 )ال تتجاوز صفحة واحدة( .، إن تطلب األمرالباحث

 ل حتى نهاية الرسالة.وتبدأ من الفصل األو متن الرسالة ة ثم المقدم .10
 )ال تتجاوز صفحة واحدة(. الملخص باللغة العربية .11
 وز صفحة واحدة(.. )ال تتجاAbstract الملخص باللغة اإلنجليزية .12
 رتيبه بشكل أبجدي، وفقا لآلتي:يتم ت ،قائمة المصادر والمراجع .13

 :هجائية الحروف العربية
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ع    –ظ  – ط    –ض    –ص    –ش    –س    –ز    –ر    –ذ    –د    –خ    –ح    –ج    –ث    –ت    –ب    –أ  
 ي.   –و  -ھ   –ن  –م   –ل  –ك  –ق  –ف  –غ   –

المراجع   - على  المراجع  قائمة  من  الثاني  القسم  أسماء  يحتوي  فيها  ترتب  التي  األجنبية 
المؤلفين هجائيًا، مع مراعاة محاذاتها إلى يسار الصفحة، وترتب المراجع دون النظر إلى  

 نوعية المرجع كتابًا كان أم رسالة علمية أم مقالة في دورية علمية، أم غير ذلك.
 هجائية الحروف اإلنجليزية:

A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L – M – N – O – P  – Q – R – S 
– T – U – V – W – X – Y – Z. 

 إذا كان المرجع كتابًا باللغة العربية: •
 

ويـــــــــــتم مراعـــــــــــاة أن يكــــــــــــون ترتيـــــــــــب المراجــــــــــــع والمصـــــــــــادر علـــــــــــى النحــــــــــــو: المصـــــــــــادر، ثــــــــــــم 
الكتــــــــــــب، ثــــــــــــم األبحــــــــــــاث المنشــــــــــــورة، ثــــــــــــم الدراســــــــــــات واألبحــــــــــــاث المراجــــــــــــع التــــــــــــي تشــــــــــــمل: 
ــت ــم المــــــــــــــؤتمرات ، )األبحاث غيــــــــــــــر المنشــــــــــــــورة(ير والــــــــــــــدكتوراه(الجامعية)رســــــــــــــائل الماجســــــــــــ ثــــــــــــ

العلميـــــــــــة، المحاضـــــــــــرات العلميــــــــــــة، والـــــــــــدوريات، مواقــــــــــــع االنترنـــــــــــ ، مــــــــــــع مراعـــــــــــاة االلتــــــــــــزام 
 بهذا التصنيف في كل من المراجع العربية واألجنبية.
 ويتم مراعاة إدراج المقابالت العلمية ضمن المصادر.

 .المالحق .14
 

 :تقسيمات الرسالة وفصولها

علـــــــــــى أن ( أجـــــــــــزاء رئيســـــــــــية 3) مـــــــــــنتـــــــــــأل  الرســـــــــــالة علـــــــــــى الـــــــــــدارس/ة مراعـــــــــــاة أن الرســـــــــــالة 
ــفحات ــدد الصــــــ ــبي فــــــــي عــــــ ــاة التــــــــوازن النســــــ ــع مراعــــــ ــدد الفصــــــــول مــــــ ــد عــــــ ، يتــــــــرك للمشــــــــرف تحديــــــ

)الجـــــــــــزء األول مـــــــــــن الرســـــــــــالة(،  : اإلطـــــــــــار العـــــــــــام للدراســـــــــــةمـــــــــــنالثالثـــــــــــة جـــــــــــزاء األ وتتكـــــــــــون 
 والمقترحات)الجزء األخير من الرسالة(. )الجزء األوسط(، والنتائج واإلطار النظري 
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 ويكون تقسيمات أجزاء الرسالة على النحو:

 أوال: محتوى اإلطار العام للدراسة

 ويشمل اآلتي:

  تم تحد د/ إجاري أم اختياري  -ويحتوي:   الفصل األول: اإلطار العام
 المقدمة العامة للرسالة إجباري  مقدمة 

أمفففففففا أن نففففففففع لكفففففففل فصفففففففل تمهيفففففففد 
 وخاتمة فهذا اختياري.

اختيـــــــــاري، لكـــــــــن إجرائهـــــــــا قبـــــــــل بلـــــــــورة  الدراسة االستكشافية)االستطالعية( 
ــوة  ــا قــــــــــــــ ــة يمنحهــــــــــــــ ــكلة البحثيــــــــــــــ المشــــــــــــــ
كبيـــــــــــــــرة، ويمــــــــــــــــنح الباحـــــــــــــــث فرصــــــــــــــــة 
لمناقشـــــــــــة الدراســـــــــــة االستكشـــــــــــافية مـــــــــــع 

 نتائج دراسته األصلية.
 اختياري  االستدالل على المشكلة 

 إجباري  البحثية المشكلة 
 إجباري  مبررات الدراسة)العوامل التي دفع  الباحث/ة(الختيار الدراسة 

 إجباري  أهداف الدراسة
 إجباري  أهمية الدراسة 

 إجباري  الدراسات السابقة 
 إجباري  التعليق على الدراسات السابقة)درجة االختالف واالتفاق( 

 إجباري  أوجه االستفادة من الدراسات السابقة 
 إجباري  وع الدراسة ن

 إجباري  المناهج البحثية المستخدمة 
 إجباري  تساؤالت الدراسة 
 إجباري  فروض الدراسة 

 إجباري  أدوات جمع البيانات 
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 إجباري  صدق القياس والثبات 
 إجباري  مجتمع الدراسة وعينها 

 إجباري  حدود الدراسة 
 إجباري  أو مصطلحات الدراسات  التعريفات اإلجرائية

 إجباري  ات التي واجه  الباحث/ة خالل الدراسةالصعوب
وفـــــــي حالـــــــة وجـــــــود حاجـــــــة لوضـــــــع الفصـــــــل ضـــــــمن مباحـــــــث، مهـــــــم جـــــــدا مراعـــــــاة التـــــــوازن قـــــــدر 

 اإلمكان في عدد صفحات المباحث.

 تحفير الدراسات السابقة

 من المهم مراعاة اآلتي:

عــــــــــــدم اإلفــــــــــــراط فــــــــــــي شــــــــــــرح الدراســــــــــــة الســــــــــــابقة، مــــــــــــع أهميــــــــــــة االلتــــــــــــزام بوضــــــــــــع الهــــــــــــدف -1
مقتــــــــــــرح أو أهــــــــــــم يمكــــــــــــن وضــــــــــــع المــــــــــــنهج، والحــــــــــــدود ومجتمــــــــــــع الدراســــــــــــة وأهــــــــــــم نتيجتــــــــــــين، و و 

ــة ) ــل دراســــــــ ــدى شــــــــــرح كــــــــ ــل أال يتعــــــــ ــية، واألصــــــــ ــم، بمعنــــــــــى  3توصــــــــ ــطة الحجــــــــ فقــــــــــرات( متوســــــــ
 أسطر(. 3أال تزيد الفقرة عن )

ــن محـــــــاور  -2 ــل محـــــــور مـــــ ــون فـــــــي كـــــ ــدم، وهـــــــذا يكـــــ ــدث إلـــــــى األقـــــ ــات مـــــــن األحـــــ ــب الدراســـــ ترتـــــ
 الدراسات السابقة.

ــالة،  مــــــــــن -3 ــائج الرســــــــ ــة نتــــــــ ــي مناقشــــــــ ــابقة فــــــــ ــائج الدراســــــــــات الســــــــ ــن نتــــــــ ــتفادة مــــــــ ــم االســــــــ المهــــــــ
 وبالذات الدراسات القريبة من موضوع الرسالة.

ــرات  -4 ــة الفقــــــ ــن حيــــــــث طبيعــــــ ــات مــــــ ــم مجمــــــــل الدراســــــ ــبي فــــــــي حجــــــ ــوازن النســــــ ــاة التــــــ ــتم مراعــــــ يــــــ
 واألسطر، وعدد هذه الفقرات.

ي بــــــــــــالتعليق علــــــــــــى الدراســــــــــــات نهــــــــــــ نبــــــــــــدأ بالدراســــــــــــات العربيــــــــــــة، ثــــــــــــم باإلنجليزيــــــــــــة، ثــــــــــــم ن -5
بتصـــــــــنيفها عربيـــــــــة  االلتـــــــــزامالســـــــــابقة، ويمكـــــــــن اعتمـــــــــاد ترتيـــــــــب الدراســـــــــات حســـــــــب زمنهـــــــــا دون 

 أو أجنبية.
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التعليـــــــــق علـــــــــى الدراســـــــــات الســـــــــابقة يركـــــــــز علـــــــــى إبـــــــــراز جوانـــــــــب التوافـــــــــق والتبـــــــــاين بـــــــــين  -6
 الرسالة، وغيرها من الدراسات السابقة.

ســــــــــــنوات، وأي  10مضــــــــــــى عنهــــــــــــا أكثــــــــــــر مــــــــــــن ال يســــــــــــمح بعــــــــــــرض الدراســــــــــــات الســــــــــــابقة  -7
، ويســـــــــتثنى مــــــــن ذلـــــــــك األبحــــــــاث التـــــــــي تتخصـــــــــص خــــــــروج عـــــــــن األمــــــــر هـــــــــذا مطلــــــــوب تبريـــــــــره

أو ادارة  االتصــــــــــــالفــــــــــــي دراســــــــــــة اإلرث العلمــــــــــــي الخــــــــــــاص فــــــــــــي احــــــــــــدى حقــــــــــــول اإلعــــــــــــالم أو 
 المؤسسات اإلعالمية.

 ثانيا: اإلطار النظري 

ــة أو نظريـــــــــــات الدراســـــــــــة ــة، ونظريـــــــــ ــم  ويشـــــــــــمل شـــــــــــرح موضـــــــــــوع الدراســـــــــ علـــــــــــى أن تشـــــــــــمل اســـــــــ
مؤلفهـــــــــا وســـــــــنة ظهورهـــــــــا وأهـــــــــم أفكارهـــــــــا، وأهـــــــــم فروضـــــــــها، وذكـــــــــر االنتقـــــــــادات الموجهـــــــــة لهـــــــــا 
فــــــــي حالــــــــة وجودهــــــــا، وفــــــــي حالــــــــة وجــــــــود حاجــــــــة لوضــــــــع الفصــــــــل ضــــــــمن مباحــــــــث، مهــــــــم جــــــــدا 

 مراعاة التوازن قدر اإلمكان في عدد صفحات المباحث.

اعـــــــاة التـــــــوازن قـــــــدر وفـــــــي حالـــــــة وجـــــــود حاجـــــــة لوضـــــــع الفصـــــــل ضـــــــمن مباحـــــــث، مهـــــــم جـــــــدا مر 
 اإلمكان في عدد صفحات المباحث.

 ثالثا: نتائج الدراسة ومقترحاتها

 تكون نتائج الدراسة على النحو:في حالة اختيار أكثر من أداة لجمع البيانات، 

 نتائج الدراسة التحليلية. .1

 نتائج الدراسة الميدانية. .2

 نتائج المقابالت. .3

  Focus group resultsنتائج  .4

 حظة، أو المالحظة بالمشاركة.نتائج المال .5
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 أما فيما يخص المقترحات، فمهم مراعاة اآلتي:

أن يـــــــــــتم وضـــــــــــع مقترحـــــــــــات مباشـــــــــــرة تخـــــــــــص المؤسســـــــــــات أو الجهـــــــــــات التـــــــــــي شـــــــــــملتها  -1
 الدراسة.

 أن يتم وضع مقترحات عامة. -2

 من المهم أن ينتهي هذا الجزء بعرض ما تثيره الدراسة من أبحاث مستقبلية. -3

 
 ث واعداد قائمة المراجع التوثيق في متن البح

  

 أوالً: االقتباس واإلشارة للمرجع في متن البحث

 -القواعد الخاصة باالقتباس في متن البحث: 

( Al Abed, 2011يوضعععس ااعععئ ال اسنعععةن راععع ة ال  عععال بعععبن قواعععبن ف ععع    معععن بحعععث  - 1

اة (ن رإذا كععععاق االقتبععععاس مععععن كتععععاة يععععتكال  قععععئ ال عععع حة م عععع  كتعععع2011ن ال بععععد ربال الببععععة  

-10ن ص 2008ن ال بعععععد (ن رع عععععد اقتبعععععاس معععععن صععععع حا  مت عععععد    15ن ص 2008ن ال بعععععد  

 :اأج بب ا(. رإذا كاق كتاب12

  Al Abed, 2008) (Al-Abed, 2008, P15), (Al Abed, 2008, P 
10-12. 

فبوضععععس بععععبن قواععععبن ااععععئ ال اسنععععة لنبا ععععث ا ر ن اث ععععبن رع ععععد االقتبععععاس مععععن بحععععث لبععععا  بن 

( أر باإلاجنبزيعععععة 2011ن أ  عععععد ن رةا ععععث ال عععععااي ثعععععئ ال ععععا  م عععععا     ا  ععععرااععععئ ال اسنعععععة لنب

 Daraghma and Ahmed, 2011.) 

ال يجععععوت ااععععتخدا  الشععععوام  لمرععععا   إلععععم ال الجععععس الععععت  اقتععععب  م عععع  البا ععععثن رإا ععععا فععععي -2

 ( أع ه.1متن البحث يتئ ااتخدا  اإل را ا  الوا    في اقطة  قئ  

ا  ععععشان يوضععععس بجااعععع  ا ر  أ  ةبا ععععث ا ععععالا فععععي ال عععع ع ععععد االقتبععععاس مععععن مععععالج بن ل-3

 ,(Awad, 2010a)ة(. أر 2010أ(ن ر عععععععو ن 2010رال ععععععااي ة م عععععع   عععععععو ن 
(Awad, 2010b). 

فعععي  عععا  االات عععشا  ببحعععث لععع  ي بعععا  بن فععع ك ال يوضعععس ااعععئ ال اسنعععة لنبا عععث ا ر  رينبععع  -4

ن عنعععيا ر  هعععو مش عععد  رآخعععالرق ثعععئ اععع ة ال  عععالن رإق لعععز   قعععئ ال ععع حةن م عععا : أق البا عععث 

فبعععتئ التوثبععع  ك عععا  الاجحرالبا عععث ال عععااي هعععو ماجعععد مجنعععين رالبا عععث ال العععث هعععو صعععشب  الععع

أق  إذ ( Ali et al., 2008( رلن الجعععععس اإلاجنبعععععز   2012رآخعععععالرقن  عنعععععيينعععععي  

 . ي  ي رآخالرق.et alاالخت ا  

عععععو ن ؛ 2008فععععي  ععععا  ا ععععد  البععععا  بن ال قتععععب  معععع شئ لعععع    ال  ععععال   أبععععو ا ععععا ن -5

(. Abu Nassar, 2008; Daraghma, 2007( أمعععععا ل الاجعععععس أج ببعععععة  2007

 ع د ذلك. 4-1يطب  ما ر   بال قاط من 

 في  ا  االقتباس من إ  اسبا  م ظ ة يتكال ببن قوابن  اائ ال  ظ ةن ال  ة(.-6
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 ثانياً: إعداد قائمة المراجع

 -القواعد الخاصة بإعدا  قاس ة ال الاجس: 

 ل الاجس ا ع ا  التي اات شد فبشا في متن البحث.اتض ن قاس ة ا •

 االا  ال الاجس االاببا  أبت با . •

إذا كااعععغ لاعععة البحعععث الناعععة ال الببعععة يعععتئ اق عععبئ ال الاجعععس إلعععم مالاجعععس عالببعععة رأج ببعععة  •

 رك  م شا يالا  أبجديا  راوضس ال الاجس ال الببة أرال .

بالناعععة اإلاجنبزيعععة رال  ع عععد كتابعععة البحعععث بالناعععة اإلاجنبزيعععة يعععتئ اعععال  ج بعععس ال الاجعععس •

 اق ئ إلم عالببة رأج ببة.

 ع دما ي وق   د ال ؤل بن أك ال من بحث االا  في قاس ة ال الاجس تم با . •

.ن فعععي قاس عععة ال الاجعععس بععع  يعععتكال أاععع ا  كععع  البعععا  بن ااعععئ et alال ي عععتخد  رآخعععالرق  •

 ال اسنةن اائ البا ث.

 :ةأمثل 

 -توثيق كتاب منشور: .1

الدرلععععةن -اععععئ ا ر ن  اعععع ة ال  ععععال(ن ااععععئ ال تععععاةن الطب ععععةن ال دي ععععةااععععئ ال ؤلعععع  ا خبععععالن اال

  ا  ال  ال.

 -:ساميتوثيق كتاب للدكتور محمد  .2

ا   قن م  عععععو ا  -ن الطب عععععة ال ال عععععةن ع عععععاقالتحاليعععععال ال عععععح ي(ن 2008ن مح عععععدن  اعععععامي

 الجام ة ا   ابة.

Samy, M. (2008). Advanced Financial Accounting. Third 
Edition. Amman Jordan. Jordan University Publications. 

 -:عماد سميح، ود.محمود الجفالتوثيق كتاب مشترك للدكتور د.  .3

االا ععععا  رال  قععععا  ال امععععة مععععن رجشععععة اظععععال (ن 2019ن  مح ععععو  ن الج ععععا ن رع ععععا  ن اعععع بح

 .الزهبال لنطبس رالتوتيسن ال الاق-بادا  ن م ا اي ال ش ة

  

 -مة:توثيق بحث منشور في مجلة محك .4

ااععععئ ال ؤلعععع  ا خبععععالن االاععععئ ا ر ن  ال ععععا (ن ااععععئ البحععععثن ااععععئ ال جنععععةن ال جنععععد  ال ععععد (ن 

 أ قا  ال  حا .

 

 أمثله:

 -توثيق بحث منشور للدكتور محمد عوض باللغة اإلنجليزية: .1

Awad, M. (2010). Input Variable Selection Using Parallel 
Processing of RBF Neural Networks (PP-RBFNNs). The 
International Arab Journal of Information Technology. 7(1). 

PP 6-13. 

 -:عاطف العبدلتوثيق بحث منشور للدكتور  .2

ن ال جنعععععة ال الببععععععة الت  ولوجبعععععا عنعععععم القععععععاسئ باالا عععععا (ن أثععععععال 2008ن  ععععععاط ن ال بعععععد 

 .52- 22ص ص  (ن3  15ن ل ا ا 
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 -:حسين داوودتوثيق بحث منشور للدكتور  .3

اتالاععععغ    ااععععة عبععععال رععععب ة اال ا عععع ح الطنبععععة ل واقععععس الجام ععععا  (ن 2014ن   ارر  ن   ععععبن

 .83-63(ن 0 0مقا اة(ن مجنة الجام ة ال الببة ا مالي بة لنبحوين 
جام عععة ال   عععو  فعععي مجنعععة  تهبعععالرمح عععد  صعععا قلبنعععم بقققاحثين لتوثيقققق بحقققث منشقققور ل .4

-47ال جنععععة مععععن  فععععي صعععع حا   2014ل ععععا   88ال ععععد   1لنبحععععوي ال جنععععد  ا تهععععال

62:- 
االا ععععا  فععععي (ن ال  عععع    ال ععععنوكبة لععععد  طنبععععة 2014ن مح ععععدن  تهبععععالن لبنععععم رصععععا ق

 .62-47(ن 0 0لنبحوين  آفاقمن رجشة اظال أعضا  الشبئة التد ي بةن مجنة  الدماق
 -توثيق بحث منشور لباحثين في مجلة أجنبية: .5

Qasrawi A., and Mergen, A. (2013). Effect of Yttrium Solubility on the 
Structural and Optical Properties of 
Bi1.5?xYxZn0.92Nb1.5O6.92PyrochloreCeramics. Ceramics International. 
39(8). PP 8687–8692. 

  

 توثيق كتاب مترجم .6

 ا   طاليقة اوثب  ال تاة مس مالاعا  التوضبح أ ااه:

الدرلععععةن -(ن ال دي ععععة-----ب ععععةن االج ععععة  ااععععئ ال ؤلعععع  ا صععععنين  ال عععع  (ن ااععععئ ال تععععاةن الط

  ا  ال  ال لنبا ث ا صني.

  

 توثيق الرسائل الجامعية .7

ااعععععئ ال ؤلععععع  ا خبعععععالن االاعععععئ ا ر ن  ال ععععع ة(ن ااعععععئ البحعععععثن ع عععععواق الالاعععععالةن  اعععععالة 

 ماج تبال/  كتو اه  بال م  و  ن اائ الجام ةن اائ الدرلة.

  

 توثيق من منشورات منظمة .8

 ة(ن اائ اإل  اسبةن  قئ اإلصدا .اائ ال  ظ ةن  ال  

 

 انتهى بفضل للا 

 مع دعائنا بالتوفيق 

 

 

 




