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عميد البحث العلمي والدراسات العليا قام باعداد هذا الدليل جلنة مؤلفة من 
لعام اجلامعي يف اجملس الدراسات العليا واالعضاء التالية أمساؤهم من ) رئيساً(

س النوري، ، واألستاذ الدكتور قياألستاذ الدكتور عدنان العتوم:  2001/2002
واألستاذ الدكتور عفيف عبدالرمحن، واألستاذ الدكتور حممد القضاة، واألستاذ 

 .الدكتور حممد العمري، والدكتور حلو أبو حلو
 وقد ساهم الدكتور عبدالناصر أبو البصل بقراءة هذا الدليل بعد إعداده 

وحة بتدقيق وزودنا مبقرتحات مفيدة فله منا جزيل الشكر، كما قام السيد جعفر الش
 .هذا الدليل مشكوراً 
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 عزيزي الطالب

" طروحات اجلامعيةدليل كتابة الرسائل واأل "ةأقدم لك هذا الدليل باللغتني العربية واإلجنليزي
ليكون عوناً لك عندما تصل إىل مرحلة إعداد رسالتك أو أطروحتك املقدمة إىل جلنة املناقشة 

 . ما للدفاع عنهااليت ستقف أمامها يوماً
وقد راعت اللجنة اليت قامت بإعداد هذا الدليل أن تقدم أهداف ومكونات كل جزء من 

وقد . أجزاء الرسالة أو األطروحة تتابعياً مع إيراد أمثلة أو مناذج حيثما احتاج األمر إىل ذلك
وحات وتوثيقها راألطروعي يف هذا الدليل متشيه مع أحدث األسس املعتمدة يف كتابة الرسائل أو 

وعليك، عزيزي الطالب، .  واإلنسانية واالجتماعية والرتبويةالطبيعيةوخصوصاً يف جماالت العلوم 
قبل شروعك يف كتابة مشروع رسالتك أو أطروحتك دراسة هذا الدليل دراسة جيدة وااللتزام 

قشة أو لعمادة باإلرشادات اخلاصة بكتابة كل جزء منها قبل تقديم الرسالة أو األطروحة للمنا
 . البحث العلمي والدراسات العليا

 أمتنى لك كل توفيق وتقدم،،،
 عميد البحث العلمي والدراسات العليا 

 محمــــــــــــــــــــــــــــــودسامــــــــــــــــي . د. أ
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إن حجر الزاوية في فلسفة الدراسات العلمية واألدبية تستند إلى أن البحث األصيل ال يكتمل إال 
 منه ليستفادلــع عليه المختصون في نفس مجال ذلك البحث بالنشر العلمي في مجلة علمية أو كتاب يط

 .تطبيقًا كجزء من تراث األمم 
 باتخاذه مهنة البحث العلمي بخالف جميع المهن األخرى عليه أن ينهي عمله البحثي ُموالعاِل

وال . نهبكتابة وثيقة معتمدة تبين ما الذي عمله، ولماذا قام به، وكيف قام به، وماذا تعلم أو استنتج م
يكفي من العالم أن يقوم بالعمل البحثي فحسب بل عليه أن يكتب بحثه بطريقة علمية سليمة وفق 
أسس معتمدة، فمهما كانت فكرة البحث أصيلة ومهمة، ومهما كانت النتائج دقيقة ومثيرة فهو ال يكتمل 

 .إال بالنشر العلمي وفق قواعد النشر المعروفة 
لعليا في جامعة اليرموك مبنية على أساس أن طالب الدراسات العليا ن فلسفة برامج الدراسات اإ

 يعمل على تهيئته لهذه المهنة التي ال تتطلب منه أن يقوم بالبحث العلمي ، ولذا،هو عالم المستقبل
لذا فعلى طالب الماجستير . نما أن يكتب نتائج بحثه بطريقة تؤهله للنشر العلمي مستقبًالإ و،فحسب

التعمق في معرفة فنون تخصصه وعلومه من خالل دراسة  ،أولهاة أن يحقق متطلبات ثالثة أو الدكتورا
مساقات معمقة تجعله قادرًا على متابعة موضوعات تخصصه ونقد البحوث العلمية المنشورة حولها، 

 والوصول إلى نتائج ،، القيام بإجراء دراسة أو بحث علمي مخبري أو ميداني بأسلوب علميوثانيها
 . كتابـة هذه النتائج على هيئة رسالة أو أطروحة بأسلوب علميوثالثهايثة أصيلة يستفاد منها، حد

لى النقل الحرفي عن المراجع إومن مقتضيات مبادئ وأخالق البحث العلمي عدم اللجوء 
ة ن ذلك يعد شكًال من أشكال السرق أل؛أطروحته/والمصادر التي يعتمد عليها الطالب عند كتابة رسالته

أقواس متبوعة باسم الباحث األخير  بين أما في حالة االقتباس، فيتم وضع النص حرفيا.  العلمية
 . االقتباس وصفحات

 مشاريع إعدادوقد وضع هذا الدليل لمساعدة طلبة الدراسات العليا في مختلف التخصصات في 
رها فيما بعد في مجالت  بأسلوب علمي يسهل عليهم نش وأطروحاتهمثم رسائلهمومن بحوثهم ابتداًء 
 .علمية متخصصة
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 األطروحة ومكوناتها / تعريف الرسالة
 
 
 
 التعريف) 1

 ، معلومات جديدة مقدمة ألول مرةتتضمنرسالة الماجستير أو أطروحة الدكتوراة نشرة علمية 
ا وتحتوي على معلومات تمكن المختصين في نفس المجال من تقييم المالحظات والتجارب التي قام به

 ومن ،التي توصل إليهاها نفس النتائج  إعادة التجارب واإلجراءات والحصول على منالباحث، وتمكنهم
 فال بد أن تكتب الرسالة ، إضافة إلى ذلك، إلى نتائج البحثالمستندةثم تأكدهم من صحة االستنتاجات 
ال بد أن تكون و.  تمكن القارئ المختص من فهمها ومتابعتها،أو األطروحة بلغة علمية صحيحة

وعليه تتطلب كتابتها التسلسل . ومفهومة ومهمة، وصحيحة، الرسالة أو األطروحة جديدة، محتويات
 .المنطقي والوضوح والدقة

 لغة الكتابة ) 2
توصل المعنى خالية من األخطاء اللغوية والمطبعية األطروحة بلغة علمية سليمة /تكتب الرسالة

وبهذا . طاالت األدبية وما شاكلهاواإل  الباحث تفادي االستعاراتبأقل عدد من الكلمات، ولذا على
ويراعى أن يعبر الباحث عن أفكاره بأسلوب مفهوم .تتميز الكتابة العلمية بأنها بسيطة ومركزه ومباشرة

ومن األهمية بمكان أن يرتب الباحث أفكاره ويسلسلها بوضوح بعد أن يشكل . خاٍل من الغموض
وتكتب الفقرات بأسلوب . ه أو أطروحته وفصولها والعناوين الفرعية لكل فصلمخططا ألبواب رسالت

جذاب يستخدم فيه الباحث الجمل القصيرة والكلمات المباشرة مع تجنب المحسنات اللفظية 
وعند االستشهاد بالمراجع فال بد من أن يتحرى .  كاالستعارة والكتابة والكناية والمجاز ما أمكن

 . اإلطالة والتحليل الدقيقالباحث الدقة وعدم

 :األطروحة/مواصفات الرسالة) 3
 ) .A4(األطروحة مطبوعة على ورق قياس /تقدم الرسالة   -أ

األطروحة مكتوبة باللغة العربية /ترك مسافة ونصف بين السطرين إذا كانت الرسالة  -ب
 .ومسافتين إذا كانت باللغة اإلنجليزية 

ن الصفحة في النسخ العربية وعلى يسارها في النسخ سم على يمي) 3.5(يترك هامش   -ج
 .سم) 2.5(األجنبية ، وتكون كل مـن الهوامـش األخرى 
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 املكونات) 4
ثم المراجع والمالحق والفهارس ) المتن(األطروحة من صفحات ابتدائية ثم النص /تتكون الرسالة

 :، وفيما يلي تفصيل لكل من هذه المكونات الثالثة)إن وجدت(

وتشمل جميع الصفحات من العنوان وحتى ملخص الرسالة، وهي : الصفحات االبتدائية ) أ

 .متماثلة لجميع تخصصات الجامعة

وتتباين مكونات النص .  يبدأ بالمقدمة وينتهي باالستنتاجات والتوصيات): المتن(النص  ) ب

ين األطروحة ومنهجيتها، حيث تتبنى جامعة اليرموك أحد النموذج/حسب موضوع الرسالة

 :التاليين

 المنهجية والمواد –مراجعة أدبيات الدراسات السابقة  – أهداف الدراسة –مقدمة     )1

وهذا ما يتبعه .   االستنتاجات والتوصيات– المناقشة – النتائج –وطرق العمل 

الطالب في تخصصات العلوم الطبيعية والهندسية والتربوية واالجتماعية واإلدارية 

 . اواالقتصاد وما شابهه

وهذا ما يتبعه الطالب .   االستنتاجات والتوصيات– أبواب وفصول الرسالة –مقدمة    )2

 ).     انظر الملحق (في تخصصات اآلداب واللغويات والشريعة والقانون وما شابهها 
وتشمل كافة المراجع التي استعملها الطالب في كتابة :  المراجع والمالحق والفهارس ) ج

 .ريقة التوثيق وفق ما هو مبين في هذا الدليلأطروحته بط/رسالته
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 )من العنوان إلى امللخص(الصفحات االبتدائيةمكونات 

 
أ،  ب،  (ويراعى ترقيمها بحروف أبجدية" المقدمة" جميع الصفحات التي تسبق وتشتمل على

 .بدءًا بصفحة العنوان التي تتبع غالف الرسال ) …جـ،  د، هـ
 ])1 (وذج رقمـظر النمـان[:  ما يأتي على الترتيب وتشمل:صفحة عنوان الرسالة •

 .  عنوان الرسالة -
 ثم )إن وجد(االسم األول ثم اسم األب والجد (االسم الثالثي أو الرباعي لمقدم الرسالة   -

 .)اسم العائلة
 .)إن وجد( اسم المشرف والمشرف المشارك للمناقشة  -
 . حقل التخصص -
 ).يوم والشهر والسنةال(األطروحة /ةتقديم الرسال تاريخ  -
 

 عنوان الرسالةمالحظات حول كتابة 
 

 وهو الذي سيظهر في ، مئات أو آالف القراء أو الباحثينيقرؤهتذكر أن عنوان الرسالة 
كثير من الفهارس والملخصات، وعلى أساسه يحدد القارئ فيما إذا كان سيطلع على ملخص 

أن يختار الكلمات الواردة في العنوان بعناية لذا فعلى الباحث . الرسالة أو الرسالة بكاملها 
والعنوان الجيد هو الذي يتألف من اقل عدد من .  ودقيق المعنى، وبتسلسل صحيح،فائقة

ومن أهم قواعد كتابة العنوان   .الكلمات التي تصف محتوى أو موضوع الرسالة بدقة وكفاية
  :ما يأتي

 .استعمال الكلمات الدالة والمعروفة والقصيرة -
 . ويمكن فهرسة كلماته أو بعضها ،التأكد من إن العنوان مفهوم للقارئ -
 .التأكد من التسلسل الصحيح لكلمات العنوان بحيث ال يحتمل الخطأ في المعنى  -
  .له ال تضيف شيئًا جوهريًا  في العنوان كلمةةالتخلص من أي -
  . وما شابهها الصيغ الكيميائيةمثل   والرموزعدم احتواء العنوان على االختصارات -
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 انظر النموذج رقم[:ى الترتيبلتشمل هذه الصفحة ما يأتي ع:صفحة لجنة المناقشة  •

)2([  

  .عنوان الرسالة -

 ثم اسم )إن وجد(االسم األول ثم اسم األب والجد ( االسم الثالثي لمقدم الرسالة  -

 ).العائلة

 .ة وسنة الحصول عليها الشهادة السابقة التي يحملها الطالب وتخصصه واسم الجامع -

أو ( استكماًال لمتطلبات درجة الماجستير األطروحة/قدمت هذه الرسالة :العبارة التالية -

 .في جامعة اليرموك ……… تخصص )دكتوراه الفلسفة

يليها أسماء رئيس " وقد وافق عليها"تكتب عبارة : رئيس وأعضاء لجنة المناقشةأسماء  -

 ثم المشرف ،صاتهم ومكان عملهم بدءًا برئيس اللجنة وتخصاقيعهماللجنة وأعضائها مع تو

 .  ثم عضو لجنة اإلشراف ثم أعضاء اللجنة اآلخرين ،)إن وجد(المشارك 

 ).اليوم والشهر والسنة(تاريخ مناقشة الرسالة  -

 ).إن وجد (صفحة اإلهداء •

 . مع مراعاة االختصار والموضوعية) إن وجد (صفحة الشكر والتقدير •

وتنظم بذكر جميع العناوين : ])ب3أ أو 3(ظر النموذج رقم ان[صفحة المحتوى •

 .الرئيسة والثانوية وفروعها والصفحة التي يبدأ بها كل عنوان

 وتنظم بإيراد جميع ):4(انظر النموذج رقم ): ]إن وجدت(صفحة قائمة الجداول  •

 . الجداول والصفحات التي يبدأ بها كل  جدول

 تنظم بذكر جميع ):5(نظر النموذج رقم ا):  وجدتإن(صفحة قائمة األشكال   •

 .األشكال وصفحاتها
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اسم العائلة ثم االسم (وتبدأ باسم الباحث : ]6انظر النموذج رقم [ صفحة الملخص •

 دكتوراه، جامعة  أطروحة، ثم عنــوان الرسالة، رسالة ماجستير أو)األول ثم اسم األب
 ثم يبدأ .)إن وجد(لمشارك  يضاف اسم المشرف والمشرف اوأخيرااليرموك، السنة 

الملخـص في بداية سطر جديد ويكون على هيئة فقرة واحدة ال يزيد عدد كلماتها على 
يترك فراغ و. كلمة ألطروحة الدكتوراة) 400( لرسالة الماجستير أو كلمة) 350(

 8بحيث ال تزيد على ) Index Words(مزدوج بعـد ذلك، وتورد الكلمات المفتاحية 
األطروحة على ملخص باإلنجليزية إذا كانت /ويراعى أن تشتمل الرسالة.  حيةكلمات مفتا

األطروحة /األطروحة مكتوبة باللغة العربية، وملخص بالعربية إذا كانت الرسالة/الرسالة
األطروحات المكتوبة بأية لغة أخرى فتتطلب /أما الرسائل. مكتوبة باللغة اإلنجليزية

 .    واآلخر باإلنجليزيةملخصين احدهما باللغة العربية
 
 

 
 لخصمالحظات حول كتابة امل

 
، ويكتـب على هيئة فقرة ها هو خالصة المعلومات الموجودة فياألطروحة/ملخص الرسالة

 والملخص هو . وسنة تقديمهااألطروحة/واحدة تظهر بعد إيراد اسم الباحث وعنوان الرسالة
 .نه أول جزء يظهر مطبوعًا من مكوناتهاأبالرغم من األطروحة، /آخر جزء يكتب من الرسالة

 هــو الذي سيظهر في النشرات المفهرسة لرسائل ألنهويعد الملخص أحد أهم مكونات الرسالة 
ويعد . وفي شبكات اإلنترنت الخاصة بالرسائل الجامعيةت الدكتوراة طروحاأالماجستير و

 .أطروحة جيدة /رسالةلى  فالملخـص الجيد يدل ع،األطروحة/ الرسالة لما فيةمرآالملخص 
 الملخص على أهداف البحث أو الدراسة والطرق المستعملة وتلخيص للنتائج ويشتمل

حتوي على أية مراجع أو جداول أو ي ال و وه،واالستنتاجات الرئيسة التي توصل إليها الباحث
اد الملخص وعلى الباحث إعد. أشكال، وال أية معلومات أو استنتاجات لم يرد ذكرها في الرسالة

بحيث يشكل وحدة متكاملة مفهومة بذاتها، ولتحقيق هذا الغرض يراعى أن تكون اللغة مألوفة 
 .للقارئ وان يتفادى إيراد االختصارات دون كتابـة مدلوالتها كاملة ابتداًء 

 أول ما يقرأ كونهأن يكون واضحًا وبسيطًا ومقنعًا بوالقاعدة األساسية في كتابة الملخص 
 فال بد من اختيار الكلمات والجمل المناسبة بكل عناية ودقة ،لة،  وبناء على ذلكمن الرسا

 . وفي اقل عدد من الكلمــات،وضوحو
، حيث تتبع الملخص ويفصل بين  كلمات8يتبع الملخص كلمات مفتاحية بحيث ال تزيد على  و

ة هي التي سيعتمد والكلمات المفتاحي. الواحدة والتي تليها فاصلة، وقد تكون الكلمة مركبة
عليها في فهرسة الرسالة فهي تمثل ما يمكن وضعه في فهرس الموضوعات والشبكة البينية 

 ).اإلنترنت(
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 )1(نموذج رقم 
 األطروحة/صفحة عنوان الرسالة

 
 
 

 حكم إجراء التجارب الطبية على اإلنسان والحيوان
 
 

 إعداد
 

 عفاف عطية كمال معابره
 
 
 

 إشراف
 

  رئيسًا-لناصر موسى أبو البصلالدكتور عبد ا
  مشرفًا مشاركًا-األستاذ الدكتور سامي خضر عبدالحافظ

 
 
  الفقه اإلسالمي–حقل التخصص 

 
 

  هـ1422 ذو القعدة 6 
  م2002/1/20
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 )2(نموذج رقم 

 صفحة لجنة املناقشة
 

 
 حكم إجراء التجارب الطبية على اإلنسان والحيوان

 
 إعداد
 

 برةعفاف عطية كامل معا
 م1999بكالوريوس شريعة،  جامعة اليرموك 

 
قدمت هذه الرسالة استكماًال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في 

  .ك، إربد، األردن الفقه وأصوله في جامعة اليرموتخصص
 

 وافق عليها
 ًارئيس........................................................لعبد الناصر موسى أبو البص

 ، جامعة اليرموكوالسياسة الشرعيةأستاذ مشارك في الفقه 
 عضوًا.................................................................سامي خضر عبدالحافظ

 ، جامعة اليرموكفي العلوم الحياتيةأستاذ 
 عضوًا..........................................................................مصطفى القضاة

  في الدراسات اإلسالمية، جامعة اليرموكمساعدأستاذ  
 عضوًا.......................................................................... أبو رخيةماجد 

 ، الجامعة األردنيةالفقه المقارنأستاذ في 
 

 هـ1422 ذو القعدة 6
 م20/1/2002تاريخ تقديم األطروحة 
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 ) أ3(نموذج رقم 
 صفحة املحتوى

 رسائل وأطروحات العلوم الطبيعية والهندسية والتربوية (
 )واالجتماعية واإلدارية واالقتصاد

 وىـــالمحت
   الصفحة                                                                    الموضوع        

 ج...................................................................................................اإلهداء
 د..........................................................................................شكر وتقدير

 هـ................................................................................................المحتوى
 و.........................................................................................قائمة الجداول
 ز..........................................................................................قائمة األشكال

 ح................................................................................................الملخص
 1..................................................................................................المقدمة

 4.....................................................................................مراجعة األدبيات 
1-...................................................................................................5 

 5..............................................................................................أ

 6.............................................................................................ب
2-...................................................................................................8 

 9..............................................................................................أ

 10............................................................................................ب

 11......................................................................................المواد والطرائق

 1-..................................................................................................11 

 12...............................................................................................أ

 20..................................................................................................النتائج 
 49................................................................................................المناقشة

 61..........................................................................االستنتاجات والتوصيات 
 64................................................................................................ المراجع

    68...............................................................................................المالحق 
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 ) ب3(نموذج رقم 

 صفحة املحتوى
 )داب واللغات والشريعة والقانونرسائل وأطروحات العلوم اإلنسانية اآل(

 المحتوى
    الصفحة                               الموضوع       

 ج...............................................................................................اإلهداء
 د.......................................................................................شكر وتقدير 

 هـ.............................................................................................المحتوى
 و .....................................................................................قائمة الجداول

 ز ......................................................................................شكالقائمة األ
 ح............................................................................................ الملخص
 1..............................................................................................المقدمة 

 4.........................................................................................الباب األول 
 5................................................................................الفصل األول -1

 5.......................................................................................... :أ
 16....................................................................................... :ب

 28..............................................................................الفصل الثاني-2
 29......................................................................................... :أ

 39....................................................................................... :ب
 52.........................................................................................الباب الثاني

 53.............................................................................. الفصل األول-2

 54:...........................................................................................أ
 58.......................................................................................: ب        

 61.........................................................................االستنتاجات والتوصيات

 64............................................................................................. المراجع
         69............................................................................................المالحق 

 79...............................................................................الفهارس التحليلية 
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 )4(نموذج رقم 
 صفحة قائمة الجداول

 
   

   الصفحة                                      الجدول         
 

 توزيع مرضى السكري في محافظات األردن   :1ل جدو
 16......................... .................ضحسب الجنس والعمر ونوع المر             

 20............................................ ............................... ........................ :2جدول 
 38 .................................................................................................... :3جدول 
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 )5(نموذج رقم 

 صفحة قائمة األشكال
 

 الصفحة                                                                     الشكل 
 

 17........ ............... مرضى وأعدادخارطة األردن موضحة المحافظات  : 1شكل 
 السكري في كل محافظة             

 25.... ...... ............. ......................................................................: 2شكل 
 27 ........................................................................ .................... :3شكل 
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 )6(نموذج رقم 
 صفحة امللخص

 
 

 *الملخص
 

وتحليل مصلي  بائيةودراسة  .مرض األكياس المائية في األردن. أروى محمود قاقيش،
رسالة  .المرضى المعالجين جراحيًا فيوادة في مجتمعات سكانية محددة ضلألجسام الم

 )سامي خضر عبدالحافظ. د.أ :المشرف(  2001. اليرموك ماجستير بجامعة

 
المتسبب  تم تحديد ومقارنة الوبائية المصلية لمرض األكياس المائية أحادية الحجرة

في المجتمعات الريفية ونصف البدوية والبدوية  Echinococcus granulosus عن طفيل
 ………………………………الساكنة في شمالي األردن وذلك باستخدام تقنية 

 
 

 
 
 
 
 
 

 األكياس المائية، وبائية مصلية، االختبار األنزيمي، :الكلمات المفتاحية
  .األجسام المضادة، األردن

  
 

 
كلمة ألطروحة ) 400( الماجستير و لرسالة) 350( على ال يزيد عدد كلمات الملخص * 

 .الدكتوراة
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 )املنت(مكونات النص 
 

المقدمة، أهداف ):بعد الصفحات االبتدائية(المكونات اآلتية  األطروحة/تشمل الرسالة
، )المواد وطرق العمل(، المنهجية ومواد الدراسة )الدراسات السابقة(الدراسة،مراجعة األدبيات 

  . المالحق قائمة المراجع، االستنتاجات والتوصيات، ، المناقشة،النتائج
وللتعرف على مكونات الرسائل في العلوم اإلنسانية مثل اآلداب واللغات والشريعة وما شابهها 

 .)1انظر الملحق رقم (

 
  . وأهميتها مشكلة الدراسةالمقدمةتحدد  •

 
 

 املقدمةمالحظات حول كتابة 
 

تهدف المقدمة إلى طرح و. ول من متن األطروحة أو الرسالة ذاتهاتعد المقدمة الجزء األ
معلومات خلفية كافية تمكن القارئ من فهم النتائج الالحقة وتقييمها دون الحاجة إلى قراءة مراجع 
أخرى حول الموضوع، وهي تقدم مبررات إجراء هذه الدراسة وأهميتها والمراجع المفتاحية التي لها 

 :والقواعد األساسية في كتابة المقدمة احتواؤها على ما يلي . موضوععالقة مباشرة بال
 .توجيه القارئ إلى المراجع األساسية الحديثة في الموضوع ومراجعتها -
 .توضيح لطبيعة وفحوى مشكلة الدراسة من خالل األسئلة أو الفرضيات -
 .ذلك  إن استلزم األمر ،بيان طريقة أو طرق إجراء الدراسة ومبررات اختيارها -
 .إنهاء المقدمة بتحديد مشكلة الدراسة وأهميتها واهتماماتها  -
 .يراعى أال تزيد المقدمة عن بضع صفحات  -
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 . على هيئة نقاطاألطروحة/ للرسالةوضعت األهداف التي أهداف الدراسةتحدد  •

 

 
 أهداف الدراسةمالحظات حول كتابة 

 وترتب على هيئة نقاط ، الدراسةتكتب أهداف الدراسة في صفحة مستقلة بعد مقدمة
 .متسلسلة وفق التسلسل الذي سيظهر في جزء النتائج أو أسئلة الدراسة وفرضياتها

 

 . الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة وتحليلهامراجعة األدبياتتحدد  •

 
 مراجعة أدبيات الدراسةمالحظات حول كتابة 

 
 ما نشر عن موضوعاتها من معلومات ونتائج تهدف مراجعة أدبيات الدراسة إلى إيراد

والخطوة األولى في كتابة .  وردت في األبحاث العلمية المنشورة المتعلقة بمشكلة الدراسة
أدبيات الدراسة تحضير العناوين الرئيسة والثانوية ألدبيات الدراسة وإيرادها في تسلسل منطقي 

 ما توصلت إليه الدراسات السابقة  توضيح خالصةومن المناسب. لكل مبحث أو جزء منها 
ومن المهم جدًا ترتيب . وتحليل كل مبحث وفق التسلسل الزمني للبحوث من األقدم لألحدث

ويعمل في الفقرات األولى لكل مبحث على تقديم . الفقرات لكل مبحث بشكل منطقي متسلسل
 فقرة مدخًال يعرف وتمثل الجمل االبتدائية لكل. موضوعاته التي سترد في الفقرات الالحقة

القارئ بما سيتم مراجعته في الفقرة بكاملها كما توجه الفقرة أو الفقرتين األخيرتين من مراجعة 
وفي كل . األدبيات نحو مشكلة الدراسة لتوضيح أسباب اختيار هذه المشكلة وكيفية معالجتها

من العدد % 25 يزيد عـدد صفحات جزء مراجعة أدبيات الدراسة على أال يراعى ،األحوال
ويراعى أال تذكر أية مراجع في هذا الجزء من . األطروحة/اإلجمالي لصفحات الرسالة

دون أن يكون الباحث قد اطلع عليها بنفسه واستخدمها في ) أو غيره(األطروحة /الرسالة
 .الدراسة
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لمستعملة أثناء ت  كيفية دراسة المشكلة والمواد واألدواتحدد المنهجية والمواد وطرق العمل •

 .الدراسة والبحث 

 

 
 املنهجية ومواد الدراسةمالحظات حول كتابة 

 )املواد وطرق العمل(
 

يهدف هذا الجزء إلى إيراد التفاصيل الدقيقة لكل الطرق والتقنيات واألدوات والمواد التي 
 أجريت  بحيث يمكن ألي باحث متخصص من إعادة التجارب أو الدراسات التي،استعملت في البحث

 وكذلك تعريف المصطلحات ومتغيرات الدراسة ،والحصول على نتائج مشابهة لنتائج الباحث
ن المواد المستعملة في الدراسة ال بد أن تشمل إ ف،، ولهذا)حيثما يلزم(وافتراضاتها ومحدداتها 

 أو  في التجارب المخبرية أو الميدانية من أشخاصما تم استعمالهمعلومات تفصيلية عن كل ما 
 ك المواد الكيميائيةينات مع ذكر خصائص كل منها، وكذلحيوانات أو نباتات أو كائنات دقيقة أو ع
لية المقابالت والمالحظات آ كما تشمل أدوات الدراسة و،والمحاليل وكل ما يتعلق بها من خصائص

ات بتفاصيلها  وتعرض طرق العمل والتقني،ارات والمقاييسببأشكالها المختلفة وتطوير وبناء االخت
التي تشمل كيفية اختيار العينات وطرق القياس وطرق تحضير المحاليل والطرق اإلحصائية التي 

 وفي حالة التقنيات الموصوفة سابقًا يمكن االكتفاء بإيراد المراجع ،استعملت في تحليل النتائج
 فال بد من ذكر ،قًااألساسية لها، أما إذا كانت هناك تطويرات أو تحويرات لتقنيات موصوفة ساب

 . العمل المختلفة التي قام بها الباحث ةالمرجع وطريق
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 . جميع ما توصل إليه الباحث من خالل دراسة المشكلة النتائج تحدد •
 

 
 النتائجمالحظات حول كتابة 

 
ال  و،يهدف هذا الجزء إلى إيراد النتائج التي حصل عليها الباحث بشكل واضح وسليـم المعنى

 أو من ،يعني هذا أن ينقل الباحث األرقام والمعلومات التي حصل عليها وحررها في كراس المختبر
 ويفكر بعناية بإيرادها على هيئة جداول أو أشكال أو ، بل عليه أن يهضمها،خالل دراسته الميدانية

ل والصور وعلى هذا األساس تشكل الجداول واألشكا. صور أو ما شابه ذلك تبين ما توصل إليه
وال بد من إيراد النتائج مشفوعة بالتحليالت .  وبأقل ما يمكن من الكتابة التحريرية،معظم النتائج

وباختصار .  االختالفات الجوهرية ما بين معالجات األرقام والمعلومات الواردة،اإلحصائية التي تبين
ح من خالل دراسة األشكال ن جزء النتائج يكون قصيرًا وواضحًا يتفادى فيه تكرار ما هو واضإف

 .والجداول بالكتابة التحريرية 
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  معنى النتائج التي توصل إليها الباحث على ضوء ما هو معروف سابقًاالمناقشةتحدد  •

 
 

 املناقشةمالحظات حول كتابة  
 

تهدف و جزء يمكن كتابته أصعب ولهذا فهي ،تعد المناقشة أهم جزء من الرسالة أو األطروحة
ويراعى أال . شة إلى إيضاح المبادئ والتعميمات والعالقات التي تبرز من خالل نتائج الدراسة المناق

 يقتصر على تفسير النتائج وبيان ما يوافق أو يقابل ما هـو منشور وإنما ،يعاد إيراد النتائج هنا
 وما سبق أن ،ج ال بد من إيراد أية اختالفات بين ما توصلت إليه النتائ،سابقًا حول الموضوع، ولذا

ويشمل هذا الجزء إيراد أية مؤشرات نظرية وتطبيقات عملية يستفاد منها من النتائج، كما . نشر
.  التي يتوصل إليها الباحث من خالل الحقائق التي الحظهاكل استنتاجيراعى أن تذكر األدلة على 

 وعلى ،واردة في النتائجن المناقشة تبرز المعنى الحقيقي لإلحصائيات والمعلومات الإوباختصار ف
 ، مظهرًا شخصيته، ولكن بدون خجل،الباحث أن يلقي الضوء على الحقائق التي توصل إليها بتواضع

 . على التفكير العلمي الدقيق وقدرته
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 ملخصًا لما توصل إليه الباحث على هيئة نقاط وعددًا مما االستنتاجات والتوصياتتحدد  •

 . على ما توصل إليهمبنية أو إلجراء تطبيقات ،يقترحه لمتابعة الدراسة
 

 
 اتياالستنتاجات والتوصمالحظات حول كتابة 

 
برز االستنتاجات الناجمة عن البحث من ناحية أهمية النتائج في أيهدف هذا الجزء إلى إيراد 

تاجات ومن األهمية أن تكون االستن.  أو إجراء تطبيقي مباشر، أو تعميم، أو وضع قانون،بلورة فكرة
 وليس على نتائج أخرى لم يتوصل إليها في ،معتمدة على النتائج التي توصل إليها الباحث وحسب

 وهي تشير إلى ما يحتاج إلى ،وتعتمد التوصيات المقترحة على االستنتاجات. أطروحته/رسالته
التوصيات على وتورد االستنتاجات و. متابعته من أبحاث ودراسات مستقبلية أدت إليها النتائج الحالية

 ويليه ، واألفضل أن يشمل كل بند االستنتاج ابتداء، أو نقاط الواحدة تلو األخرى،هيئة بنود
 ،وعلى الباحث أن يكون متواضعًا في استنتاجاته المباشرة. التوصيات المعتمدة على هذا االستنتاج 

 . بما يمكن متابعته وتحقيقه، عليهاالمبنيةوتوصياته 
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 اجع واملالحقاملر
 

 المراجع
تحدد قائمة المراجع جميع المراجع التي استعملها الباحث في كتابة الرسالة مرتبة هجائيًا 

 من ،يهدف هذا الجزء إلى إيراد جميع المراجعو.  وبطريقة التوثيق المعتمدة في ميدان تخصصه
ستعمله الباحث في األجزاء  مما ا،طروحات مجـازة سابقًاأ و، وموسوعات ورسائل، وكتب،أوراق علمية

 بل يشار إلى ،ويراعى أال يشار إلى أي بحث لم ينشر بعـد ما أمكن.  الرسالة أوالسابقة من األطروحة 
األطروحة في المكان الذي ترد فيه / هناك ضرورة لذكرها في متن الرسالة،مثل هذه المراجع إن كان

ومن األهمية   .عنوان البحث غير المنشور علـى هيئة مالحظة بين قوسين يذكر بها اسم الباحث و
الباحثين، وعنوان البحث / من حيث أسماء الباحث،التأكد من صحة المعلومات في كل مرجعبمكان، 

 وعدم االعتماد ،ويستوجب ذلك رؤية نسخة من البحث ذاته. ومكان نشره وسنة النشر وصفحات البحث
 .شائع يجب تفاديه علمي ث،  وهذا خطأ على ما هو وارد في بحوث أخرى اطلع عليها الباح

تختلف طرق كتابة المراجع وإيرادها في متن الرسالة أو األطروحـة أو البحث ولعل أبرزها ثالث و
 االسم األخير للمؤلف والسنة،  ذكرطريقة :هيوطرق معتمدة في معظم المجالت العلمية والرسائل 

وطريقة إيراد رقم المرجع حسب تسلسله ، متنوطريقة إيراد رقم المرجع حسب تسلسل ظهوره في ال
 للمؤلف والسنة في متن العائليوقد ارتأت جامعة اليرموك أن تعتمد طريقة إيراد االسم . الهجائي
 المؤلفين ابتداًء بأسمائهـم ألسماءاألطروحة وكتابة المراجع في النهاية بالتسلسل الهجائي /الرسالة
 .تخصصات التي تتوافق وذلك النظام في ال)وهو نظام هارفارد (العائلية

انظر  (األطروحة وفي قائمة المراجع/وفيما يأتي إيراد كيفية كتابة المراجع في متن الرسالة
  :)الملحق للرسائل في العلوم اإلنسانية مثل اآلداب واللغات والشريعة وما شابهها
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I( املنت التوثيق في: 
 :ملةجفي بداية ال) أ 

 النص بكتابة اسم العائلة للمؤلف او المؤلفين وسنة النشر بين قوسين، في حالة كون يكتفي في
وفي حالة كون عدد . عدد المؤلفين اثنين يكتب اسم العائلة لكليهما ثم سنة النشر بين قوسين

متبوعة بسنة النشر بين " وزمالؤه"كثر من اثنين يكتب اسم العائلة للمؤلف األول ثم أالمؤلفين 
 فيشار إلى ذلك بإضافة هاوفي حالة كون المؤلف ناشرًا اكثر من مقال أو كتاب في السنة نفس. قوسين
باللغة العربية ثم األخير ويكتب االسم األجنبي  . قبل السنة داخل القوسين)ج( أو )ب(  أو )أ(حرف 
 . كما هو موضح أدناهباإلنجليزية وسنة النشر داخل األقواساألخير االسم 

 
 :ية الجملة في نها) ب

في حالة . بين قوسين يتبعهما نقطةكالهما يكتب اسم العائلة للمؤلف أو المؤلفين وسنة النشر 
وتكتب . كثر تكتب كما في بداية الجملة مع السنة داخل األقواس أكون عدد المؤلفين اثنين أو 

  : أدناه باللغة اإلنجليزية فقط داخل األقواس،  كما هو موضح والسنة األسماء األجنبية
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األطروحة/التوثيق في منت الرسالة  

 
 حالة التوثيق في بداية الجملة في نهاية الجملة

 باحث واحد باللغة العربية …… )1998(األسعد وأكد .)1998األسعد،( ………
 باحثان باللغة العربية ……1997(وأدرج األسعد والمصطفى  ).1997األسعد والمصطفى،( …

 ن باللغة العربيةيأآثر من باحث )……….1995(وفسر األسعد وزمالؤه  ).1995األسعد وزمالؤه،(.……
أآثر من بحث لنفس الباحث  )…...……ب1992(وعالج األحمد  ).ب1992األحمد، ( ………

 والسنة باللغة العربية
.(Smith, 1990 ) ………  وعرف سميث) … ( Smith, 1990 باحث واحد باللغة األجنبية 

… ..(Smith & Jackson, 1997)      كمـا أكـد سـميث وجاكسـون( Smith & 
Jackson,1997 )  …………….. 

 باحثان باللغة األجنبية

.(Smith et al, 1995)……… وقــارن ســميث وزمــالؤه (Smith et al, 

1995) … 

 األجنبيةن باللغة يأكثر من باحث

…………...(White,1995 b).  وناقش وايت (White,1995 b)  ……. فس الباحث أكثر من بحث لن
 األجنبيةوالسنة باللغة 

 جمعية حماية البيئة األردنية،......(
2001(. 

 األردنية    وقدرت جمعية حماية البيئة
)2001................( 

 مرجع لمؤسسة وبدون مؤلف

ــي،    (.... ــال شخصـ ــودة، اتصـ ــد عـ أحمـ
28-3-2002( 

-3-28اتصال شخصي،   (أكد أحمد عودة    
2002(………………….. 

ترونية أو اتصال رسالة الك
 شخصي مع باحث

)ال يدخل ضمن قائمة المراجع(
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II(قائمة املراجع  : 
 الكتب) 1

االسم األول أو  ثم فاصلة ثم ،اسم المؤلف أو المؤلفين يبدأ باسم العائلة للمؤلف األول  -
األحرف األولى من االسم األول والثاني لنفس المؤلف إذا كان معروفًا،  ويتبع ذلك اسم 

 يفصل بين أسماء المؤلفين بحرف ، وبقية األسماء بنفس الطريقة، والثالث،لمؤلف الثانيا
 .الواو في حالة المراجع العربية 

 .يتبع اسم المؤلف أو المؤلفين نقطة  -
للداللة على السنة الميالدية وحرف ) م(سنة النشر باألرقام العربية وتنتهي سنة النشر بحرف -

 .نة الهجريةللداللة على الس) هـ(
 .يتبع السنة نقطة -
  .يكتب العنوان كامال كما هو وارد وبدون أية اختصارات: عنوان الكتاب -
 .يتبع عنوان الكتاب نقطة  -
 . دار النشر ثم فاصلة ثم المدينة التي نشر بها الكتاب  -
جود الخ حسب التسلسل األبجدي في حالة و. …)ج(أو ) ب(أو ) أ(يسبق سنة النشر حرف   -

 .السنةاكثر من مرجع لنفس المؤلف في نفس 
 :مثال

 .مطبعة دار األردن، عمان. أساسيات علم الجينات. م 1963. أ،  ح العلي،
 .مطبعة األهرام، بيروت. علم االجتماع. م1992. المحمود، ب، وحمدان، ج

 مؤلف مرتجم )2

  .اسم المؤلف أو المؤلفين كما سبق في حالة الكتب يتبع ذلك نقطة -

 .العنوان كما سبق في حالة الكتب  يتبع ذلك نقطة -

  بها كتبي ها التينفس طريقةبال ثم اسم المترجم أو المترجمين ،(: ) ثم ،ترجمة : كلمةتكتب -
 .  ويتبع ذلك نقطةالمؤلفين،سم المؤلف أو ا

 .اسم دار النشر ثم فاصلة ثم اسم المدينة ثم فاصلة ثم السنة  يتبع ذلك نقطة  -

 :المث
 .م1980  دار اليرموك للنشر، عمان،.ع ح والسعيد، سالمة،: ترجمة .البيولوجيا .سميث، ر
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  فصل في كتاب )3

 .اسم المؤلف أو المؤلفين كما سبق في حالة الكتب ويتبع ذلك نقطة   -
 .سنة نشر الكتاب ثم نقطة  -
 .عنوان الفصل كامًال ويتبع ذلك نقطة  -
 :) .. (ثم" في" يكتب حرف   -
 . ثم فاصلةويكتب كامًال بدون اختصارات) الموجود فيه الفصل(عنوان الكتاب   -
 ثم أسماء المحرر أو المحررين الطريقة(:) ثم " تحرير"يفتح قوس ويكتب داخله كلمة   -

 ثم يغلق بقوس ويتبع ذلك ، التي يكتب بها اسم المؤلف أو المؤلفيـن في حالة الكتبهانفس
 .نقطة 

 دار النشر ثم فاصلة ثم حرف ص يتبعها أرقام فيها ثم فاصلة ثم المدينة التي توجد الناشر  -
 .ثم نقطة ) الصفحة األخيرة-الصفحة األولى(صفحات الفصل 

 
 :مثال

: تحرير(، أصول المعاصرة: ف. طرق التعزيز والعقاب في التربية المعاصرة. م1995. علي، م
 .80-57، إربد، ص مطابع األردن). األحمد، ع و المصطفى، م

   بحث في مجلة )4
 .كما هو الحال في مراجع الكتب: اسم المؤلف أو المؤلفين  -
 .يتبع اسم المؤلف أو المؤلفين نقطة  -
 .سنة النشر ثم نقطة  -
 .عنوان المقال كامًال بدون أية اختصارات  -
 . يتبع العنوان نقطة -
ورقم النشرة في حالة نشر  (اسم المجلة التي ظهر بها المقال ثم فاصلة ثم عدد المجلة -

ثم (:) ثم ) المجلة لعدة أرقام مستقلة عن بعضها في ترقيم الصفحات في العدد الواحد
 .) رقم الصفحة األخيرة ثم نقطة-رقم الصفحة األولى(أرقام صفحات المجلة 

 
 :مثال

، سلسلة رموكأبحاث الي. تطور الجمل عند األطفال األردنيين. م1982. والسالمة، ف. العبدالله، ي
 .112-95): 2 (7العلوم اإلنسانية واالجتماعية، 
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  التقرير) 5
 .اسم المؤلف أو المؤلفين كما سبق في حالة الكتب ويتبع ذلك نقطة  -
 .سنة كتابة التقرير -
 .عنوان التقرير كامًال ويتبع ذلك نقطة  -
بلد التي تتبع لها  التقرير ثم فاصلة  ثم مرجعية الجهة ثم فاصلة ثم الكتبتالجهة التي  -

 .ثم نقطة ) تقرير غير منشور(المرجعية ثم فاصلة ثم قوسين يكتب بينهما عبارة 

 
 : مثال

. القياس والتقويم، قطاع التدريب والتأهيل، وزارة التربية والتعليم، األردن. م1998. أ. أبو احمد، م
 ).تقرير غير منشور(

 

  طروحات الجامعيةاأل/الرسائل) 6
 .ويتبع ذلك نقطة كما سبق في حالة الكتب المؤلفاسم  -
 .األطروحة ويتبع ذلك نقطة /سنة تقديم الرسالة -
 .دكتوراه ثم فاصلة/األطروحة كامًال ويتبع ذلك نقطة ثم رسالة ماجستير/الرسالةعنوان  -
المعهد الذي قدمت به الرسالة ثم فاصلة ثم اسم المدينة ثم فاصلة  ثم اسم /اسم الجامعة -

 .ةالدولة ثم نقط
 :مثال

رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، اربد، . تأثير القلق على التكيف االجتماعي. 1999. سالمه، أحمد
 .األردن
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  : عامة حول التوثيقمالحظات

  المؤلفينترتب المراجع على اختالف أشكالها حسب الحروف الهجائية السم العائلة للمؤلف أو   -1
 .ئلة يراعى التسلسل دون اخذ ال التعريف بالحسبان وفي حالة وجود ال التعريف في اسم العا

تعامل األسماء المركبة لعائلة المؤلف أو المؤلفين وكأنها اسم واحد عند ترتيب التسلسل   -2
 .الهجائي للمراجع 

في حالة عدم وجود دار النشر أو سنة النشر أو كليهما يكتب المرجع بدون تاريخ أو دار نشر   -3
 )سنة النشر غير معروفة( أو ) دار النشر غير معروفة(ين حسب الواقع ويكتب بين قوس

في حالة عدم معرفة المؤلف تعد جهة التأليف مثل منظمة الصحة العالمية أو اليونسكو وكأنها   -4
 .المؤلف ويأخذ المرجع مكانه في التسلسل الهجائي حسب اسم هذه الجهة 

لة الواردة في هذا الدليل باللغة لالطالع على قوائم المراجع باللغة األجنبية يراجع األمث  -5
 .اإلنجليزية

 

 :املالحق
تحتوي على وصف حيث  األطروحة/ال تتسع لها عناصر الرسالةإضافية تحدد المالحق تفصيالت 

التي ال مجال إليرادها مع عناصر الرسالة األطروحة /الرسالةالعناصر األساسية تفصيلي لبعض 
 :االساسية ومنها

 .عادالتبراهين النظريات والم -
 .برامج الحاسب المستخدمة في الدراسة -
 .والمقاييس تاالستبيانا -
 .الموسعة اإلحصائيةجداول ال -
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 الجداول واالشكال والصور
 

وقـد   . كل هذه معـاً أو صور  أو خرائط   أو رسومات بيانية    أومعظم الرسائل تحتوي على جداول      
وعلـى الباحـث أن يكـون ملمـُا         . لرسـومات سهلت البرامج الحاسوبية حاليًا تحضير مثل هذه الجـداول وا         

 .بهذه البرامج 

   ])7( انظر النموذج رقم [الجداول  : أوال
ــاك عــدة أســس لمراعاتهــا حــول تضــمين الرســالة     ــر وهــي تشــمل مــا     /هن األطروحــة جــدوًال أو اكث

 -:يأتي

اجُا نتيجـة أو اسـتنت  تبـرز   يحضر الجدول إذا كـان هنـاك ضـرورة لـه إليـراد تكـرارات مـن البيانـات            -

 .واضحًا 

ال داعي لتحضير جدول إذا كان يمكن أن تكتب البيانات كتابة في عدد من السطور أو المسـاحة                   -

 .اقل مما يحتاجه الجدول

 إذا لـم  ،يسقط من الجدول أية بيانات غير ضـرورية مثـل رقـم التجربـة والخانـات العشـرية الكثيـرة          -

 .يكن هناك ضرورة لها

ء فهمها ومتابعتها دون الحاجـة      ىواضح بحيث يسهل على القار    ترتب البيانات في الجدول بشكل       -

 .إلى العودة إلى المتن

ــوان الجــدول مختصــرًا ولكــن شــامالً     - ــوان الرســالة   ،يكــون عن ــه ميــزات عن  األطروحــة/ وينطبــق علي

 .المذكورة سابقًا

ون  يراعـى أن يكـ     ، ولـذا  ، وال يحتاج إلى قـراءة مـا فـي المـتن لفهمـه             ،الجدول وحدة متكاملة بذاته    -

 جميع المعلومات الالزمة لفهمه،  وإذا كـان هنـاك أيـة اختصـارات     يحويمنظمًا تنظيمًا سهًال وان    

 .أو معلومات يحتاج لها القاريء لفهم الجدول فتورد في مالحظات تحتية

حدود الجدول هي حدود الحد المسموح بـه للطباعـة فـي الصـفحة الواحـدة وفـي غالـب األحـوال             -

 .حته عن صفحة واحدة ال يزيد الجدول في مسا

.  مـره ألوليوضع الجدول في صفحة منفصلة مباشرة بعد الصفحة التـي يـرد بهـا ذكـره فـي المـتن            -

وإذا ذكرت أرقام اكثر من جدول في صفحة واحدة فترتب الجـداول الواحـد تلـو اآلخـر بعـد تلـك         

 .الصفحة 
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  ]) 8 (انظر النموذج رقم  [: األشكال والصور : ثانيًا 

 إذا كانـت تضـيف شـيئًا أو توضـح بيانـات تكراريـة       األطروحـة /شكال والصـور فـي الرسـالة       األ عتوض -
 .مهمة للوصول إلى نتيجة 

 إليراد البيانات الموجـودة فـي جـدول معـين وال بـد للباحـث مـن أن           أخرىاألشكال البيانية طريقة     -
طروحـــات اال/ ومـــن الخطـــأ الشـــائع فـــي الرســـائل ،فضـــل لتوضـــيح البيانـــاتأيقـــرر أي النمـــوذجين 

 .شمولها على الجداول واألشكال البيانية لنفس النتائج
 يشـار إلـى بعـض المالحظـات الهامـة لجـذب       وإنما ،ال تكرر البيانات الواردة في األشكال في المتن     -

 . إليها ءانتباه القاري
تكــون األرقــام وبيانــات المحــورين الســيني والصــادي أو أيــة كلمــات مكتوبــة علــى الرســم البيــاني        -

 . وبحجم يمكن قراءته بسهولةواضحة
 األطروحـة / وينطبـق عليـه ميـزات عنـوان الرسـالة     ،يكون عنوان الرسم أو الصـورة مختصـرًا شـامالً      -

 .المذكورة أعاله 
 هو حدود الجزء المطبوع مـن الصـفحة فقـط     ةالجداول النهائية ألي رسم بياني أو شكل أو صور         -

 .و ال تدخل الهوامش ضمن ذلك
 نصـف صـفحة مـع مراعـاة     أوصورة أو جزء من صـورة فـي صـفحة واحـدة         كثر من   أيمكن تضمين    -

 .مساحة كل منها وترتيبها بشكل منطقي 
يشــار إلــى األجــزاء المهمــة مــن الصــورة التــي توضــح مــا يــورد فــي المالحظــات التــي تلــي عنــوان       -

 .سهم واضحة أو أحرف على أال تغطي األسهم أو األحرف مكونات ضرورية في الصورةأالشكل ب
ــ - ــة فــي الرســالة    يمك  اســتعمال صــور  يفضــل ولكــن األطروحــة،/ن أن تتضــمن األشــكال صــورًا ملون

الرسـالة إلـى    /األطروحةاألبيض واألسود الن هذه األخيرة هي التي ستستعمل عندما تحول نتائج            
 .المحكمةالت العلمية جورقة بحث للنشر في إحدى الم
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 7نموذج رقم 
 صفحة الجداول

 
 )1(الجدول رقم 

 متوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةال
  البعدي– التحصيلي الطالبات على االختبار ألداء 

 
 االنحـراف المعيـاري المتوســط الحسابــي العدد الطـريقــة

 5.69 24.3 39 الحاسوبيةالتعاونية 
 5.27 21.3 40 التعاونية
 5.88 18.3 39 االعتيادية
 6.08 21.3 118 المجموع
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 علوم اإلنسانية ملحق خاص بال
 

األطروحة وأسلوب التوثيق وكتابة قائمة المراجع  في بعض /تختلف مكونات نص الرسالة
لتشمل مكونات أو أسلوب ) اآلداب واللغويات والشريعة والقانون وما شابهها(مجاالت العلوم اإلنسانية 

شرف الختيار المكونات آخر غير الوارد سابقا في هذا الدليل، وسيترك األمر لطبيعة الموضوع والم
 .السابقة أو المقترحة أدناه

المقدمة، وأبواب وفصول واالستنتاجات األطروحة /تشمل مكونات الرسالة: مكونات النص: أوال
 .والتوصيات

تحدد المقدمة مشكلة الدراسة وأهميتها وأهداف الدراسة والدراسات السابقة ومنهجية    •
 .البحث وخطته

ة بعد المقدمة إلى أبواب أو فصول حسب مقتضى الحال، األطروح/تقسم الرسالة   •
 .ويندرج تحت كل باب أو فصل عناوين فرعية تبرز موضوع البحث بوضوح تام

تحدد االستنتاجات والتوصيات أهم ما توصل إليه الباحث من نتائج على هيئة نقاط،    •
 .ويندرج تحت ذلك، أهم التوصيات الناجمة عن هذه النتائج

 : اجع والتوثيقاملر: ثانيا
  :والحواشي المتنالتوثيق في    •

 .يشار إلى المصادر والمراجع في المتن بأرقام توضع بين قوسين إلى األعلى   - أ
أسفل الصفحة الرقم أو األرقام التي أشير إليها في متن ) الحاشية( يذكر في  - ب

 :الصفحة نفسها وتدون المعلومات على النحو اآلتي

  الكتاب1-
واالسم (، ثم االسم األول )لعائلة أو االسم األخير أو الشهرة، ودون ألقاب علميةاسم ا(المؤلف 
، مكان النشر، الناشر أو المطبعة، سنة نشر الطبعة، عنوان المصدر أو المرجع كامًال). الثاني إن لزم

ع أو وإذا تكررت اإلشارة إلى المرج). إذا كان الكتاب مكونًا من عدة أجزاء(الصفحة مع ذكر الجزء 
 .المصدر فيشار إليه بذكر اسم الشهرة وعنوان الكتاب مع الصفحة والجزء

  :مثال
 لبنان، دار الكتب العلمية، –، بيروت األحكام السلطانية والواليات الدينيةالماوردي ، علي بن حبيب، 

  .77م، ص 1978-هـ1398، 1ط
 : وعند تكرار استعمال هذا المصدر يشار إليه على النحو اآلتي  •

  .81األحكام السلطانية ص : الماوردي 
Weisberg , Kelly . Family Law, Aspen Publishers , NY, USA, 1999, p. 82. 

وإذا كان المرجع أو المصدر مترجمًا أو محققًا فيوضع اسم المترجم أو المحقق بعد اسم  •
 .المرجع مباشرة مسبوقًا بكلمة ترجمة أو تحقيق
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 :مثال
دار األمل للنشر والتوزيع، اربد  بن علي، شرح ملحة االعراب، تحقيق فائز فارس،القاسم : الحريري 

  .84، ص 1991/هـ1412، 1 األردن، ط–
 

 : البحوث في املجالت والدوريات -2
عنوان البحث، اسم المجلة، مكان النشر، رقم المجلد، ) ثم األول والثاني: الشهرة (اسم الباحث 

 .العدد، السنة، الصفحة 
 :لمثا

 األردن، –محمد، ظاهرة الطرح والرمي في االقتصاد المملوكي، أبحاث اليرموك، إربد : صالحية
  .51 ، ص 1993، 4، العدد 9المجلد 

Qaisi , Ghada. Religious marriage contracts : Judicial enforcement of 
MAHR agreements in American courts . Journal of Law  and 
Religion, 15:67-79, 2001. 

 
 .األطروحات الجامعية/الرسائل3- 

، نوعها عنوان الرسالة أو األطروحة، السنة، )ثم األول والثاني: الشهرة (اسم الباحث 
 .، الكلية أو االختصاص، الجامعة، البلد )دكتوراة/ماجستير(

 :مثال
ة دكتوراة، كلية اآلداب، ، أطروحالشعر وأيام العرب في العصر الجاهلي، 1971عفيف، : عبدالرحمن

 .م 1971جامعة القاهرة ، مصر، 
 

 : املخطوطات-4
البلد، رقم المخطوط  ،)المكتبة( مكان وجوده  ، عنوان المخطوط)الشهرة ثم األول فالثاني(المؤلف 

 ) .وجه أو ظهر(رقم الورقة ) الميكروفيش أو الميكروفيلم(
 :مثال

، دار الكتب المصرية،  األحكام في معرفة الحالل والحرامينابيعمحمد بن محمد بن زنكي، : الشعيبي 
 . وجه80 فقه شافعي، ورقة رقم 430القاهرة، مخطوط رقم 

 
وإذا كان المخطوط ضمن مكتبة خاصة تذكر، ولكن إذا كان المخطوط مصورًا من مكتبة  •

ها فتذكر مخطوطات كالظاهرية أو االسكوريال أو مركز المخطوطات في الجامعة األردنية أو غير
المعلومات على أساس أنه من تلك المكتبات وليس ضمن المكتبة الخاصة، لسهولة مراجعة تلك 

 .المراكز المتخصصة
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 : فصل في كتاب يشرتك فيه أكثر من مؤلف5-

تحته  (عنوان الفصلالشهرة أو العائلة ثم األول والثاني، .....) مؤلف الفصل أو الباب (اسم الباحث 
 .الكتاب، المحرر، الناشر، مكان النشر، الطبعة، الصفحة، في، عنوان )خط

 :مثال
طرق التدريس في مؤسسات التعليم اإلسالمي، في، المرجع في تدريس العلوم عبدالرحمن، : النقيب 

 ، 1 األردن ، ط–عبدالرحمن صالح عبدالله، دار البشير، عمان : ، تحريرالشرعية
 .43م، ص 1997/هـ1418

 :لندواتوقائع املؤتمرات وا -6
، اسم المؤتمر، مكان انعقاده ، تاريخ )تحته خط (عنوان البحث، )ثم األول والثاني: الشهرة (المؤلف 

 .انعقاده ، الناشر، مكانه، السنة، الصفحة
 : مثال

حقوق اإلنسان، الحق في المساعدة، ندوة اللجوء : اللجوء والبعد اإلنسانيحسين أحمد ، : المومني
، مركز دراسات الالجئين والنازحين والهجرة ل في الشرق األوسطومستقبل األمن الشام

م، نشر جامعة اليرموك، اربد 1998 تموز 27-26 األردن، –القسرية، جامعة اليرموك ، اربد 
 .121، ص2001 األردن، –

 )الشبكة العنكبوتية: (صفحة اإلنرتنت -7
 : اآلتيالمثالفي يذكر التاريخ ثم المعلومات التي توصل إلى الصفحة كاملة كما   

 :يوثق على النحو التالي " تحديات النظام العالمي الجديد"مقال الدكتور عماد الدين خليل 
  19/5/2002عماد الدين، تحديات النظام العالمي الجديد، على شبكة اإلنترنت : خليل

www.islamonline.org/arabic/contemporary/tech/2001/article 
  

 :القوانني -8
يشار إليها برقم المادة والفقرة، وفي الهامش يشار لورود االستشهاد بالقانون أول مرة فقط 

 .برقم القانون، وسنة إصداره، ورقم الصفحة من عدد الجريدة الرسمية الذي نشر فيه، وتاريخها
 :مثال

من ) 3320(من العدد ) 783(، نشر في الصفحة )1985 لسنة 25رقم ( جامعة اليرموك قانون
 ).28/5/1985(الجريدة الرسمية بتاريخ 

 :أحكام املحاكم -9
اسم المحكمة مع نوع القضية ورقم القرار مع سنته، مكان نشره وتاريخ النشر إن وجد، وإذا 

 .كان النشر ضمن مجموعة فتذكر تلك المجموعة
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 :مثال
 .1985 سنة 10 و 9، العددان 33 السنة 1391 صمجلة نقابة المحامين، 33/85عدل عليا رقم 

 .1985 سنة 10 و 9، العددان 33، السنة 1579 ص مجلة نقابة المحامين، 76/85تمييز جزاء 
 :ويمكن اختصار التوثيق على النحو اآلتي  •

  .1993 سنة مجلة النقابة 1403 صفحة 752/91تمييز حقوق  -
 

  قائمة املراجعتوثيق فيال •
مقال (كتاب، كتاب مترجم، مجلة : تذكر كافة أنواع المراجع الواردة في المتن وهي -1

 .أطروحة، في قائمة واحدة/رسالة ) فيها
 .يوضع في رأس القائمة القرآن الكريم إن كان من بين المراجع -2

 .ترتب بقية المراجع هجائيًا وفقًا السم عائلة المؤلف -3

 ).ابن ، أبو ، أل التعريف(ترتيب ال يدخل في ال -4

 .ترتب بقية المعلومات عن المرجع بالطريقة نفسها التي ذكرت في المتن -5

في حالة وجود أكثر من مرجع للمؤلف نفسه يذكر المؤلف مع المرجع األول فقط وفي  -6
 .ثم توضع المعلومات الخاصة بالمرجع____ السطر الثاني يوضع خط هكذا 

 ) .ت.د(ة النشر يكتب في حالة عدم معرفة سن -7

تعامل المؤسسات التي تصدر وثائق أو مصنفات معاملة المؤلفين مثل منظمة الصحة  -8
 .العالمية، المنظمات الدولية وغيرها

 :الفهارس التحليلية: ثالثا
  تحدد الفهارس التحليلية قوائم باآليات واألحاديث واألعالم واألماكن واألمثال وما شـابهها التـي تـرد                

 .األطروحة وترتب في قوائم منفصلة بعد المالحق/ن الرسالةفي مت
 


