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 " صفحات فقط3" تقديراوتكون  1



 

 
 ثانيال الجزء

 (Proposal)   خطة الرسالة  مقترح إعداد دليل
 ُيفترض التي ،( ( Proposal الرسالة خطة مفردات أو محتوىعلى  الدليل من الجزء هذا يشتمل 

 وافقة علىالم بعد المقترح األكاديمي مشرفه مع بالتشاور إعداده، الرسالة يختار مسار الذي بالطالب
               أقسام، كاآلتي: ثالثة على المحتوى هذا وُيوزَّع الرسالة. عنوان

 :1اآلتي وتشمل وأهميتها الدراسة خلفية :األول القسم
اسم الدراسة باللغتين العربية  ،شعار الجامعة :وتشتمل على اآلتي بالترتيب سةاعنوان الدر صفحة ـ 

اسم المشرف المقترح )والمشرف المشارك إن وجد(، القسم والكلية  واالنجليزية، اسم الطالب ورقمه،
 للطالب، عمادة الدراسات العليا، جامعة عجلون الوطنية، العام الجامعي.

مبررات  ،ومتغيراتها وخلفيتها الرسالة لموضوع عرض المقدمة تتضمن :*البحث( أو) الدراسة مقدمةـ 
 .طويلة المقدمة تكون أال ويفترض ، إجرائها

 شكل على إما بوضوح، الرسالة مشكلة ُتعرض أن بد ال :البحث( أو) وتساؤالتها الدراسة مشكلةـ 
 أو قياسها ويمكن محددة األسئلة هذه تكون أن على أسئلة، شكل على صياغتها تعاد أو ُجَمل،
 . عنها اإلجابة

 . نقاط في تهصياغ لفض  ويُ  للرسالة، العام الهدف يذكر :البحث ( أو)  الدراسة فاهدأـ 
 الرسالة، نتائج من تستفيد أن يمكن التي الجهات أو الجهة بيان :البحث ( أو) الدراسة  أهميةـ 

يضاح  التخصص مجال في العلمية المعرفة إلى تضيفه أن يمكن ما وا 
 يظهر فيه العالقة بين متغيرات الدراسة )أن وجد(:: ) أو البحث (أنموذج الدراسة ـ  
 تكون أن ويشترط الرسالة، موضوع لطبيعة وفقا الفرضيات توضع :البحث ( أو)  الدراسة فرضياتـ 

  الدراسة. بأسئلة مرتبطة
   )أن وجدت(: ) أو البحث( الدراسةومحددات  حدودـ 

 للمصطلحات إجرائية وأخرى مفاهيمية تعريفات تتضمن أن على  :البحث ( أو)  الدراسة مصطلحاتـ 
 إجرائيًا. تعر ف التي
 
 
 
 
 

 

                                                 
 في حال استخدام كلمة دراسة أو بحث أيا منهما فأنه يجب التوحيد في جميع صفحات الرسالة أو مخططها. 1



 

  :السابقة الدراسات راضاستع :الثاني القسم
آلخر خمس  ،(األقل)على  الحديثة األجنبية الدراساتمن  واثنتينالحديثة  العربية الدراسات من اً ثالث ذكر 

 بشكل الدراسات هذه تعرض أن على الخطة، على الموافقة تعزز التي الصلة ذات، كثرسنوات على األ
 مجال في المعرفة تراكم إلى للتع رف األحدث إلى األقدم من أي النشر، سنوات حيث من تصاعدي

 أوجه أو التوافق أوجه إلى -ضرورياً  ذلك يكون حيث -الباحث يشيرن أ مراعاة مع وذلك ،دراسةال
   .أخرى جهة من الدراسات وتلك جهة من دراسته بين االختالف

  ::(مرتبطة بطبيعة الرسالة) جراءات( )الطريقة واإل البحث ( أو)  الدراسة منهجية :الثالث القسم
 الطالب فيه فيعرض الميداني، النوع من كانت إذا ؛لدراسةا من التطبيقي الجانب جزءال هذا تضمني

 مختصرة نبذة وكذلك البحث، في المستخدم المنهج طبيعة حيث من دراسته في سيتبعها التي المنهجية
 التي اإلحصائية األساليب وكذلك ،البيانات لجمع سبةالمنا األدوات مع وعين تها دراسةال مجتمع عن

 .فرضياتها واختبار دراسةال بيانات تحليل في سيستخدمها
 حجمه حيث من الرسالة عليه ستطبق الذي المجتمع يذكر :الدراسة ) أو البحث ( مجتمعـ 

 ذلك. أمكن ما جدوال الباحث وينظم وخصائصه،
 المجتمع منالدراسة  ةعي ن اختيار في ستعتمد التي الطريقة لىإ يشارالدراسة )أو البحث(:  ةـ عيِّن

 .أمكن ما بذلك جدول وتنظيم المجتمع ذلك إلى ونسبتها وخصائصها حجمها وتحديد بها، الخاص
 دراسة هي هل :أي ،الدراسة مشكلة طبيعة بحسب وذلك م:المستخد البحث ( أو) الدراسة منهجـ 

 ة. تجريبي شبه أو ،ةتجريبي أو) مضمون يلتحل (ةيـنوع أمة، ليليـتح  ةوصفي
 لبياناتلذكر المصادر األساسية أو الثانوية )أو البحث(: وأدواتهابيانات الدراسة مصادر جمع 

 اإلحصائية األساليب أهم ومتغيراتها الدراسة فرضيات ضوء في الباحث يحدد :اإلحصائية المعالجةـ 
مناسب لكل ث يحدد األسلوب ) الوسيلة( اإلحصائي الالخاصة بها بحي البيانات لمعالجة المناسبة

 . أو فرضية سؤال
 وفق ،دراسةال تطبيق في الباحث سيتَّبعها التي اإلجراءات ُتذكر :البحث ( أو)  إجراءات الدراسةـ 

 .التنفيذ حيث من متتابعة خطوات
 مخطط لمحتويات الدراسة في فصولها ومباحثها.ـ 
 مقترح الدراسة مادة إعداد في عليها اعتمد التي المصادر قائمة ثالباح يعرض :المراجع قائمةـ 

 . السابقة راساتوالد
 
 
 
 
 



 

 لثالثا الجزء

 العلمية الرسالة إعداد

 :ومكوناتها الرسالة مفهوم
  ( المفهوم:1

 ، مرة ألول مقدمة أو بالحداثة تتسم معلومات على يشتمل علمي جهد الماجستير رسالة
 إليها توصل التي والنتائج التجارب تقويم من نفسه، المجال في المختصين تمكن معلومات وتتضمن
 صحة من تأكدهم ثم ومن ، النتائج على والحصول واإلجراءات التجارب إعادة من وتمكنهم الباحث،

  .البحث نتائج إلى المستندة االستنتاجات
 وال .ومتابعتها همهاف من المختص القارئ تمكن صحيحة، علمية بلغة الرسالة تكتب أن ينبغي

 كتابتها تتطلب وعليه  .ومفهومة ومهمة، وصحيحة، نسبيا، حديثة الرسالة محتويات تكون أن بد
 .والدقة والوضوح المنطقي التسلسل

  ( لغة الكتابة:2
 توصل والنحوي، اللغوية األخطاء من خالية سليمة علمية بلغة يكتب أدبي نص الرسالة

 و األدبية واإلطاالت ،راتاالستعا تفادي الباحث على فإن لذا ت،الكلما من عدد بأقل المعنى
 أفكاره عن فيها الباحث يعبر .ومباشرة ومركزه بسيطة بكونها العلمية الكتابة تتميز لذا .مشكالتها

 بعد بوضوح ويسلسلها أفكاره الباحث يرتب أن بمكان األهمية ومن .الغموض منل خا مفهوم أسلوبب
 القصيرة الجمل قراتالف كتابة في ويراعى .فصل لكل الفرعية والعناويندراسته  وللفصًا مخطط يعد أن

 عندو  .أمكن ما والمجاز والكناية كاالستعارة اللفظية المحسنات تجنب مع ،المباشرة والكلمات
 .الدقيق والتحليل اإلطالة وعدم الدقة الباحث يتحرى أن من بد فال بالمراجع االستشهاد

 سالة:( مواصفات الر 3
       ( A 4قياس )  ورق على مطبوعة األطروحة / الرسالة تقدم .أ

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

 سخالنُ  في يسارها وعلى ،العربية سخالنُ  في الصفحة يمين على سم (3) هامش يترك .ج
 . سم ( 2.5 ) األخرى الهوامش من كل ونوتك ةنجليزياال

 باللغة للنص بالنسبة Simplified Arabic نوع 14 الرسالة متن في الخط حجم يكون .د
 .االنجليزية باللغة للنص Times New Roman ونوع العربية

 (.Bold) غامق 16 الرئيسة للعناوين بالنسبة الخط حجم يكون .ه
  (.Bold) غامق 14 ةالفرعي للعناوين بالنسبة الخط حجم يكون .و
 .األسفلالصفحات في وسط الصفحة من  أرقامتوضع  .ز

 



 

 ( المكونات:4
 تفصيل يلي وفيما ،)وجدت إن( والمالحق راجعالم ثم ) المتن ( ثم ابتدائية صفحات من الرسالة تتكون
 :الثالثة المكونات هذه من لكل
   :االبتدائية الصفحات (أ

 لجميع متماثلة وهيالعربية ة باللغ ملخصلا وحتى العنوان من الصفحات جميع وتشمل
  .الجامعة تخصصات

   :المتن (ب
 النص مكونات وتتباين ، والتوصيات نتائجال بفصل وينتهي للدراسة عاماإلطار ال بفصل بدأي

 :اآلتي النموذج الوطنية عجلون جامعة تتبنى حيث ومنهجيتها، الرسالة موضوع حسب
 ).والتوصيات نتائجال فصل – (الرسالة) الدراسة فصول – للدراسة لعاماإلطار ا فصل )

 يمكن إتباع النموذج اآلتي:  لتخصص القانونوبالنسبة 
 الخاتمة ( – (الرسالة) الدراسةفصول  –) المقدمة 

  :راجعالم (ج
 طريقةل رض وفقاعتوالتي  (رسالته دراسته ) كتابة في كافةً  الطالب استعملها التي المراجع وتشمل
 .  الدليل هذا في ةالمبين التوثيق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 دائيةـاالبت اتـالصفح وناتـمك
 )الملخص إلى العنوان من( 

 أ،(  أبجدية بحروف ترقيمها ويراعى ة " ،المقدم " تسبق التي الصفحات جميع على وتحتوي
)على أن يحجب رقم )أ( في  الرسالة غالف تتبع التي العنوان بصفحةءًا بد ( ـ...ه د، ب،ج،

 لطباعة(.ا

  :الترتيب على يأتي ما وتشمل ( صفحة عنوان الرسالة:1
 الصفحة. أعلىالجامعة ويوضع في شعار ـــ -

 ة العربية باللغ الرسالة عنوان  -
 (Bold) غامق (22) بحجم Simplified Arabic بخط ويكتب

  االنجليزية باللغة الرسالة عنوان   -
 . (Bold) غامق (18 (بحجم  Time New Roman بخط يكتبو 

 ( الرباعي أو الثالثي) الرسالة مقدم االسم –
 .ب مقدم الرسالةالرقم الجامعي للطال  -
 المشرف اسم - 
  ) وجد إن ( المشارك المشرفاسم  - 

 ( Bold)غامق  (18) بحجم Simplified Arabic نوع بخط كتبتو 
 .الخ...الرسالة هذه قدمت  -
 الطالب. كلية و التخصص حقل - 
 .االعلي الدراساتالبحث العلمي و عمادة  -
 .الوطنية عجلون جامعة -
 شهر وسنه المناقشة. -

 .( (Bold غامق (16) بحجم Simplified Arabic نوع بخط كتبتو 
 
 
 
 
 
 

 
 صفحة التفويض:( 2

 

 الرسالة عنواناختيار  حول تنبيهات
 الفهارس من كثير في رذكسي الذي وهو ،العديد من القراء والباحثينأه يقر  الرسالة عنوان نإحيث    

 . بكاملها الرسالة أو الرسالة ملخص على سيطلع كان إذا فيما القارئ يحدد أساسه وعلى صات،والملخ
 والعنوان .ودقيق  صحيح وبتسلسل فائقة، بعناية العنوان في الواردة الكلمات يختار أن الباحث فعلى لذا

  .وكفاية دقةب ةلدراسا موضوع أو محتوى تصف التي الكلمات من عدد أقل من يتألف الذي هو الجيد
 :تياآل العنوان كتابة قواعد أهم ومن
 .والمعروفة الدالة الكلمات استعمال  -
  بعضها أو كلماته جميع فهرسة ويمكن للقارئ، مفهوم العنوان نأ من التأكد  -
 . المعنى في الخطأ يحتمل ال بحيث العنوان لكلمات الصحيح التسلسل من التأكد  -
 
 
 



 

 ( صفحة التفويض: 2
نشر  طنية،الو  عجلون جامعة )إن وجد(، والمشرف المشارك ،ومشرفه   ويذكر فيها تفويض الطالب  

 (2نظر النموذج ا). لجامعة وغيرها من أماكن النشرالرسالة على موقع ا
 صفحة لجنة المناقشة: ( 3

 3).  النموذجانظر )ب اآلتي: الترتي على الصفحة هذه ملتتش     
 . الرسالة عنوان  -
 .العائلة اسم ثم (وجد إن) والجد األب اسم ثم األول االسم)الرسالة لمقدم الثالثي االسم  -
 .(والسنة الشهر)الرسالة مناقشة تاريخأجيزت في  وقدة عبار  تكتب  -
 ثم اللجنة، برئيس أً بد تواقيعهم مع وأماكن عملهم المناقشة لجنة وأعضاء رئيس أسماء يليها -

 .اآلخرين اللجنة أعضاء ثم (،وجد إن) المشارك المشرف
 (4انظر النموذج ) :اإلهداء صفحة( 4
 .تقديروال الشكر صفحة( 5
 (.5انظر النموذج . (والموضوعية االختصار مراعاة مع  
 :قائمة المحتويات صفحة( 6
 .عنوان كل بها يبدأ التي والصفحة وفروعها والثانوية الرئيسة العناوين جميع بذكر وتنظم  

 (6انظر النموذج )
 ،جدول كل بها يبدأ تيال والصفحات الجداول جميع بإيراد وتنظم :ت(وجد إن) الجداول قائمة صفحة( 7

من رقمين حيث يشير الرقم األول إلى رقم الفصل ويشير الرقم الثاني إلى تسلسل الجدول في ذلك 
 (7 النموذج نظر)ا الفصل.

من رقمين حيث يشير الرقم األول و  األشكال جميع بذكر تنظم :(وجدت إن) األشكال قائمة صفحة( 8
  (8النموذج انظر) تسلسل الشكل في ذلك الفصلإلى رقم الفصل ويشير الرقم الثاني إلى 

 : الملخص صفحة( 9
 ( 350) على كلماتها عدد يزيد ال واحدة فقرة هيئة على ويكون جديد سطر بداية في الملخص يبدأ 

 (8) على تزيد ال بحيث (Key Words)بعد ذلك، وتورد الكلمات المفتاحية  اً مزدوج اً فراغ ويترك، كلمة
 انظر) يدرج في آخر الرسالة باإلنجليزية ملخص على الرسالة تشتمل أن يراعىو  .مفتاحية كلمات
 (. 9 النموذج

 
 
 
 
 



 

 
 الملخص كتابة حول إرشادات

 
 فقرة هيئة على ويكتب ،الرسالة تذكر في ملخص الرسالة في الموجودة المعلومات خالصة

 .هامن يكتب زءج آخرأول جزء يظهر من الرسالة، إال  أنه  هو الملخصمع أن و . واحدة
 لرسائل المفهرسة النشرات في سيظهر الذي هو ألنه ،الرسالة مكونات أهم أحد الملخص ويعد
 لما مرآة والملخص . الجامعية بالرسائل الخاصة اإلنترنت شبكات وفي، الدكتوراه وأطروحات الماجستير

  . جيدةال رسالةال على يدل الجيد فالملخص الرسالة ، في
، كما عنوان الدراسة، اسم الطالب، اسم المشرف والمشرف المشارك بداية خصالمل تض منيو   

 ويتعرض
 ،للنتائج اً وتلخيص ،للوصول إلى النتائج المستعملة الطرقأهم  ،الدراسة أهداف إلى الملخص 

 أشكال، أو جداول أو مراجع أية على يحتوي ال وهو الباحث، إليها توصل التي الرئيسة واالستنتاجات
 وحدة يشكل بحيث الملخص إعداد الباحث وعلى  .الرسالة في ذكرها يرد لم نتائج أو معلومات يةأ وال

 إيراد يتفادى نأو  للقارئ مألوفة اللغة تكون أن يراعى الغرض هذا ولتحقيق بذاتها، مفهومة متكاملة
 . ابتداءً  كاملة مدلوالتها كتابة دون االختصارات

 وبناء الرسالة، من يقرأ ما أول كونه،  ومقنعاً  وبسيطاً  واضحاً  كوني أن الملخص كتابة فييراعى و     
 من عدد قلأ وفي ، ووضوح ودقة عناية بكل المناسبة والجمل الكلمات اختيار من دب   فال ذلك، على

 ويفصل ، الملخص تتبع حيث كلمات، 8 على تزيد ال بحيث مفتاحية كلمات الملخص ويتبع .الكلمات
 عليها سيعتمد التي هي المفتاحية والكلمات  .مركبة الكلمة تكون وقد فاصلة، تليها يوالت الواحدة بين
 (.اإلنترنتالعنكبوتية ) والشبكة الموضوعات فهرس في وضعه يمكن ما تمثل فهي،  الرسالة فهرسة في
 (10) انظر النموذج  للدراسة العاماإلطار : 1الفصل األول( 10
ويفضــل أن يكــون اإلطــار النظــري فصــال ظــري للدراســة اإلطــار النويعــرض فيــه :  ( الفصــل الثــاني11
  حدا يحتوي على عدة أقسام ومباحث وفروعاو 

 (11)أنظر نموذج دت حسب طبيعة الدراسة( الطريقة واإلجراءات )إن وج:  2( الفصل الثالث12
  والتوصيات النتائج3الرابع( الفصل 13
 استنتاجاتبة مقرون دراسته في الباحث عليها حصل التي للنتائج ملخصاً جزء ال هذا تناولي     

 والتي ، استنتاجاتهاو  رسالةال نتائج على المبنية التوصيات من بعدد ، عادةالرسالة  نتهيتو  .منطقية
 تنبع أن وينبغي . ساتاوالدر  البحوث من المزيد راءإج في تساعد التي وتلك راراتالق اتخاذ في تساعد

  (.12نظر النموذج ا) نفسها رسالةال نتائج من جميعها التوصيات
                                                 

 .  تخصص القانون ( يمكن االكتفاء بالمقدمة فقط دون ذكر الفصل األول  بالنسبة لرسائل طلبة الدراسات العليا في 1
 رقم الفصل تبعا لعدد الفصول التي تناولت اإلطار النظري للدراسة( قد يعدل  2
 . صص القانونتخ ( يمكن االكتفاء بذكر الخاتمة فقط بالنسبة لرسائل طلبة الدراسات العليا في 3



 

 
 
 

 قائمة المراجع: ( 14
 ينئز ج في جعاالمر  قائمة وتأتي الرسالة، هذه من أً جز  تعتبر التي جعاالمر  قائمة الرسالة فصول يلي    
 جعراالم جميع راجعالم ةقائم وتشمل المراجع باللغة االنكليزية. ثم ، العربية باللغة اجعر الم قائمة :هما
يورد القرآن الكريم قبل بداية كل المراجع، ثم تتبع صيغة ذكر المراجع بحسب  .بالمتن ذكرها ورد يالت

)انظر نموذج تسلسل الحروف األبجدية السم عائلة  المؤلف ، وكما سيتم ذكره الحقًا في فقرة التوثيق.
13) 
 

 ( قائمة المالحق:15
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 اإلهداء
 

 . ا رباني صغيرا  اهلل أن يرحمه ويغفر له كم سائال   ،أبي برا    :إىل
 

 اهلل أن يرحمها ويحفظها طمعا  في رحمة ربي لي. سائال  أمي برا    :إىل                
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  .الوجود حيز إلى الجهد هذا اجر إخ

الى البنك و  ،الرسالة ناقشةم بقبول تفضلهم على المناقشة لجنة أعضاء لألساتذة بالشكر أتقدم كما

 . وفروها التي الجليلة الخدمات على اإلسالمي.............

 .البيانات وتحليل الرسالة هذه اءاتر إج تطبيق في ساهم لمن الجزيل والشكر
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 1قائمة الجداول
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 13 مكونات الدخل القومي في بعض الدول اإلسالمية (2-1)
 17 نسبة االستهالك في بعض الدول اإلسالمية (2-2)

.   

.   
 37 توزيع مستويات الدخل في بعض من الدول اإلسالمية (3-1)

   
   

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 
 

                                                 
أسفل ويوضع مصدر الجدول   ،وسطالأعلى الجدول في  رقم الجدولاسم وويوضع  وبنفس نوع خط الرسالة،  12تكتب الجداول بحجم خط  1

 . ويراعى عدم تجزئة الجدول بأكثر من صفحة كلما كان ذلك ممكنا.الجدول على الزاوية اليسرى
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 1والرسومات والصور قائمة األشكال
 
 

 الصفحة العنوان رقم الشكل
 15 معدالت نمو الدخل القومي في بعض البلدان اإلسالمية ( 2-1)
 19 نمو معدالت االستهالك في بعض البلدان اإلسالمية ( 2-2)

   
   
   

 38 توزيع مستويات الدخول بحسب بعض الدول اإلسالمية (3-1)
   

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
 سفل األ في مصدرالعنوان والرقم واليوضع  1
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 الملخص
 
 
 
 
 

 ملخص
 

     
تشير البيانات المتوفرة إلى زيادة معدالت االستهالك عالميًا، وليس العالم اإلسالمي بمنأى عن    

 بمقدار.................. 2010 -1970اعفت معدالت االستهالك للمدة ذلك، حيث تض
 
 
 
 

 االستهالك، االقتصاد اإلسالمي. :الكلمات المفتاحية
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 ((10)) نموذج 
 

 الفصل األول
 1للدراسة العام اإلطار

 
 فهم للقارئ يتيح ماب الرسالة ،موضوع عن صورة واضحة إعطاء إلى، للدراسة هذا الفصل هدفي      
 أنراعى وي وأهميتها الدارسة راءإج ترامبر  تتضمن كما أخرى، لمصادر الرجوع دون والمناقشة النتائج
 اآلتي: ويتضمن اإلطار النظري .أمكن ما مختصرة المقدمة تكون

 .(أو البحث) الدراسة مقدمة .أ
 استشعار المشكلة. وكيفية اهتمامها محور أي:  ( وتساؤالتها أو البحث) دراسةال مشكلة .ب
 .(أو البحث) أهداف الدراسةج 
 وسبب اختيار الموضوع. ،رائهاثا  و  المعرفة تطوير في مساهمتها مدىأي  (أو البحث) دراسةال أهمية .د

 أنموذج الدراسة )أو البحث( )أن وجد(.و. 
 (.أو البحث)  الدراسة ياتفرض. هـ

 الدراسة )أو البحث( )أن وجدت(. محدداتو ز. حدود 
 المحلية األدبيات في الرسالة موضوع حول نشر ما زراإب إلى وتهدف : السابقة (البحوث أو) ساترالدا. ح

 المتسلسلة العلمية األفكار صورة على األدبيات جعةار م وتكتب ،إليها التوصل تم التي والنتائج والعالمية
ل الزمني إلى األحدث، إلظهار ويبدأ بالدراسة األقدم في التسلس .ساتار دال لتلك الباحث فهم تعكس بحيث

 التراكم المعرفي في موضوع الرسالة.
 مصطلحات الدراسة )أو البحث(.ط. 
 
 
 
 
 

                                                 
 في حال استخدام كلمة دراسة أو بحث أيا منهما فإنه يجب التوحيد في جميع صفحات الرسالة أو مخططها. 1



 

 ((11)) نموذج 
 

 )حسب الدراسة( الطريقة واإلجراءات )حسب الترتيب(  الثالث فصلال
 
 

  :الدراسة ) أو البحث ( مجتمعـ 

 الدراسة )أو البحث(:  ةـ عيِّن

 م: المستخد البحث () أو الدراسة منهجـ 

 مصادر جمع البيانات الدراسة )أو البحث(: ـ 

 ) أو البحث (: :الدراسة أدواتـ 

 :) أو البحث ( متغيرات الدراسةـ 

  :اإلحصائية المعالجةـ 

  :ـ إجراءات الدراسة ) أو البحث (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 ((12)) نموذج
 
 الرابعالفصل 

 والتوصيات النتائج
 ) الخاتمة (

 
       

 نتائجال -أوال

 

 التوصيات -ثانيا

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 ((13نموذج ))

 
 التوثيق وذكر المراجع

 
 . طريقة ذكر الهوامشأوال  

يتم التوثيق بإحدى الطريقتين التاليتين على أن يتم اختيار طريقة واحدة فقط واالستمرار في استخدامها على 
 .مدار فصول الرسالة كاملة

 
 APA (AmericanPsychologicalAssociation:)طريقة-أ

الكريمة  اآليةوتنسخ مباشرة، اسم السورة ورقمها على  اآلية، يذكر بعد القرآنية اآلياتفي حاله  .1
 ما يلي:بخط المصحف العثماني ويوضع بعدها 

 ( 282) البقرة، مثال 
 .النشرمؤلف وبين قوسين سنة الاسم عائلة  فيكتبتم التوثيق في بداية الجملة  إذا .2

 Alomari(2020اإلنجليزية: )مثال باللغة  
 (2020العمري ) :وباللغة العربية

 .بين قوسين سنة النشرسنة النشر مؤلف و الاسم عائلة  فيكتبتم التوثيق في نهاية الجملة  إذا .3
 (Alomari, 2020اإلنجليزية: )مثال باللغة 

 (2020)العمري،  :وباللغة العربية
فيتم التوثيق بكتابة اسم عائلة المؤلف وسنة النشر ورقم الصفحة، كما  فياً تم اقتباس النص حر  إذا .4

 ونهايته.  اقتباسهفي بداية النص التي تم "" يجب وضع عالمتي تنصيص 
، 2020)العمري، ، "الدنيا ،الوسطى ،اإلدارة العليا مستويات اإلدارة:" مثال باللغة العربية:

 .(5ص
 (Alomari, 2020, p5)اإلنجليزية:وباللغة 

ذا أراد الباحث ذكر المؤلف في بداية الجملة يتم ذكر المؤلف وسنة النشر قبل النص ورقم  .5 وا 
 الصفحة في نهاية النص.

" الدنيا ،الوسطى ،اإلدارة العليا مستويات اإلدارة:أن ""( 2020العمري ) ذكروقد مثال: 
 (.5)ص



 

 Aوسنة النشر وحرف أ للغة العربية و تكرر اسم المؤلف وسنة النشر فيكتب اسم عائلة المؤلف إذا .6
للمرجع الثاني وهكذا  لإلنجليزية Bالمرجع األول وحرف ب للغة العربية و عند اقتباس لإلنجليزية
 .للمرجع الثاني ب(2020)العمري، و للمرجع األولأ( 2020)العمري،  :مثال أبجديبترتيب 

 (Alomari, 2020b( و )Alomari, 2020aأو )
النشر  مؤلف عدة مراجع لسنوات مختلفة فيتم كتابة اسم عائلة المؤلف وسنواتاسم  إذا تكرر .7

 متتاليات من األقدم لألحدث، 
 (2020، 2019، 2016العربية )العمري، مثال باللغة

 ( Alomari, 2016, 2019, 2020باللغة االنجليزية )
 .النشر ةهما وسنيكان االقتباس لمؤلفين فيكتب اسم عائلت إذا .8

 (.Alomari and alkhodari, 2020) وباإلنجليزية( 2020، والخضري عمريمثال )ال
اقتباس  أولالنشر في  ةسماء عائالتهم ثم سنأفيكتب  لثالثة إلى خمسة مؤلفين االقتباسكان  إذا .9

ذا ضافة كلمة "وآخرون" أو "فيتم ذكر اسم عائلة أول مؤلف  االقتباستكرر  وا  " للغة et alوا 
 النشر. ةومن ثم سناإلنجليزية 

 (.2020، الخضرياقتباس )العمري، الشرمان،  غة العربية: ألولمثال بال
 (.2020تم اقتباس نفس المرجع مرة أخرى )العمري وآخرون، إذا فيما  مثال
ذا تكرر يكتب Alomari,alshorman and alkhodari, 2020باللغة اإلنجليزية: ) ( ألول اقتباس. وا 

(Alomari et al., 2020.) 
 .خرين ومن ثم سنة النشرآفيكتب اسم عائلة أول مؤلف و  وأكثرمؤلفين  ةكان االقتباس لست إذا .10

 (.Alomari et al., 2020( أو 2020)العمري وآخرون، مثال 
كان االقتباس لمؤلفين من نفس العائلة فيتم كتابة أول حرف من اسم المؤلف ومن ثم اسم  إذا .11

 .وتاريخ النشر العائلة
 (A. Alomari and M.Alomari, 2020( أو )2020و م.العمري،  مثال: )ع. العمري

 .اسم شركة فيتم ذكر اسم الموقع او الشركة والسنة أوكان االقتباس الكتروني  إذا .12
 .(2020،منتدى عجلونأو )( 2020مثال )وزارة التعليم العالي، 

 
 :)الهوامش السفلية(Vancouver روفطريقة فانك-ب

 2الثاني و  1 برقمأول اقتباس ي يبدأ ،أمعين ويجب ان يكون متسلسل كل اقتباس رقم إعطاءيجب  .1
 هكذا.و 

 .مرتفع في نهاية الجملةيكون يوضع رقم االقتباس بخط صغير و  .2
 1. اإلدارة العليا، الوسطى، الدنيا ثالث، وهي مستويات اإلدارة:مثال

 م الرقم التسلسلي.االقتباس في بداية الجملة ومن ث ذكر تم إذايتم ذكر اسم عائلة المؤلف  .3



 

 .اإلدارة العليا، الوسطى، الدنيا ثالث، وهي مستويات اإلدارةأن  1مثال: أشار العمري 
 رقم جديد. إعطاءفي البداية وعدم  ذكرهتكرر االقتباس فيتم وضع الرقم الذي تم  إذا .4
 .فيتم وضع الرقم التسلسلي ورقم الصفحة تم اقتباس نص حرفياً  إذا .5

 (5ص(1". الدنيا ،الوسطى ،دارة:اإلدارة العليامستويات اإلمثال: "
 االقتباس وبينهم فاصلة. أرقام وضعمن اقتباس فيتم  أكثرتم ذكر  إذا .6

 5،2،1. اإلدارة العليا، الوسطى، الدنيا ثالث، وهي مستويات اإلدارةمثال 
 .( بينهم-تسلسلية متتابعة فيوضع اشارة ) بأرقاممن اقتباس  أكثرتم ذكر  إذا .7

 8، 5-1. اإلدارة العليا، الوسطى، الدنيا ثالث، وهي ستويات اإلدارةم :مثال
ويتم ذكر اسم  ،االقتباس الواردة في نفس الصفحة في نهايتها بالترتيب المتسلسل أرقاميتم وضع  .8

ثم  ،جلة ودار النشرماسم ال ،ثمالكتاب أوثم عنوان البحث ،ثم سنة النشر، ثم اسمه ،عائلة المؤلف
 الصفحة. و  قم العددر و  تاريخ النشر

(. القانون الدولي الخاص في المملكة األردنية 2017مثال: عطروش، عبد الحكيم محسن )
 .58الهاشمية، عالم الكتب الحديث، إربد، ص

 تتبع كتابة المراجع باللغة اإلنجليزية بنفس الطريقة. .9
 

 :قائمة المراجع والمصادر -ثانيا
لتي تضم الكتب والنشرات والمقاالت التي يرى الباحث أن لها عالقة قائمة المراجع )المصادر( هي القائمة ا
 .ببحثه، والتي استخدمها الباحث جميعها

 يتم ترتيب المراجع سواء في قائمة المراجع والمصادر حيث نبدأ: 
 .بعد الُقرآن الكريم

 .كتب السنة
 بقية المصادر

 ( ال مؤلف، مع ُمالحظة أن )أل التعريفتكون بقية المراجع ُمرتبة حسب الحروف األبجدية لعائلة ال
 .تدخل في الترتيب الهجائي عند ترتيب المراجع بشكلها

 :ويكون التوثيق حسب األمثلة اآلتية
 

  Book with one or more Authors أكثركتاب لمؤلف أو  .1
 اشر.الطبعة، مكان النشر، النعنوان الكتاب )يطبع بخط مائل(، اسم المؤلف أو المؤلفين )السنة(. 

Saunders,  MN and Cooper,SA (1930), Understanding Business Statistics, DP 
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جراء التعديالت المطلوبة، يتم تجليد الرسالة باللون  ويطبع النموذج  ود،األسبعد االنتهاء من المناقشة وا 
( بالخط الذهبي على واجهة الرسالة، ويكتب على الكعب عنوان الرسالة واسم الباحث وسنة التخرج 1)

 أيضا .   وبالخط الذهبي
 


