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 تعلیمات عامة

   B 5) او ورق حجم ( )۲٥٫۷×  ۱۸٫۲مقاییس صفحات الرسالة (

 الترقیم

 وھي الص���فحة رقم بالترقیم الالتینى ص���فحة التي تلي ص���فحة الغالف یبدأ الترقیم من ال

)i رقم (أ) في الرس������الة المكتوبة باللغة  ووھ اإلنجلیزیة) في الرس������الة المكتوبة باللغة

ویبداء الترقیم الفعلى من ص������فحة  العربیة وال تدخل ص������فحة الغالف ض������من الترقیم.

 Introductionالمقدمة او  

 مواصفات غالف الرسالة

واخر باللغة اإلنجلیزیة من الیس������ار من الیمین تحتوي الرس������الة على غالف باللغة العربیة 

نظر عن لغة كتابة الرسالة توصیف طریقة كتابة صفحة الغالف الخارجي للرسالة بصرف ال

 من الیمین باللغة العربیة ومن الیسار باللغة اإلنجلیزیة مشتمالً على:

  بخطیتم الكتابة “Times New Roman”  

 جمیع النص یكون في المنتصف” “Centered. 

  الكلیة اعلى یسار الغالفالجامعة اعلى یمن الغالف وشعار شعار یوضع. 

  ثقیل حروف كبیرة".  14"بنط الجامعة إسم 

  ثقیل حروف صغیرة"  12"بنط اسم الكلیة والقسم. 

  ثقیل حروف كبیرة "  18عنوان الرسالة "بنط 

  كلمة إعداد أوBy  في سطر منفصل". حروف صغیرة ثقیل  14"بنط 

  ثقیل حروف كبیرة " 14 اسم الدارس"بنط 

  ثقیل حروف صغیرة ". 12رسالة مقدمة إلستكمال متطلبات نیل درجة "بنط 

     ثقیل حروف كبیرة". 14" بنطالماجستیر 

  كلمة في أوin  "حروف صغیرة" في سطر منفصل. ثقیل ۱۲بنط 

 ثقیل حروف كبیرة". 12بنط " التخصص 

  كلمة إش�����راف أو"Supervised by  ثقیل حروف  14بنط واس�����ماء المش�����رفین

 صغیرة ".

 بنط  یوض��ع اس��م المش��رف الرئیس��ي على الیمین وتحتھ التخص��ص ثم إس��م الجامعة

والمش��رف المش��ارك على الیس��ار وتحتھ التخص��ص ثم إس��م  -حروف ص��غیرة۱۲

یوض����ع المش����رف ثالثة اعض����اء من وفى المنتص����ف ان كان االش����راف الجامعة 
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فى س����طر واحد بترتیب  الرئیس����ى فى المنتص����ف منفرد یلیة المش����رفین االخرین

في الغالف العربي والعكس في الغالف ، وذلك اس��تمارة التس��جیل الیمین ثم الیس��ار

 .االنجلیزي

  عادى حروف صغیرة ". ۱۲سنة التخرج "بنط 

  اخضر داكن فى الماجستیر واسود فى الدكتوراة.لون غالف الرسائل 
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 تضم اآلتي:  

 
 .مشكلة الدراسة وسبب إختیارھا وأھمیة تناولھا 
  ومنھجیتھا واألدوات البحثیة التي اعتمدت علیھا فى نوع الدراس�������ة ومجالھا

 تحقیق أھدافھا.
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 صفحة الجداول:

) أرقام الجداول، وعناوینھا، وأمام كل منھا رقم (list of tablesوتضم قائمة الجداول 
 الصفحة.

 صفحة االشكال: 

 التوضیحیة، والبیانیة، والخرائط،  الرسوم )(list of figuresوتشمل قائمة االشكال 
 صفحتھ والصور الفوتوغرافیة، وتضم أرقام األشكال، وعناوینھا، وأمام كل منھا رقم

 ھداء:ألصفحة ا

الرسالة في وسط الصفحة لمن یرید وفقا  ھذه الصفحة اختیاریة، فـللطالب أن یسجل إھداء
النموذج التالي فیما ال  فعلي سبیل المثال یبدأ األھداء باللغة العربیة كما في الرسالة،للغة 

 كلمة: ۳۰یزید عن 

 

ویبدأ اإلھداء باللغة اإلنجلیزیة بالعبارة التالیة
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 . صفحة الشكر:

في وسط السطر من » شكر«بكلمة  إذا كانت لغة الرسالة ھي العربیة تعنون ھذه الصفحة
یعبر فیھا عن شكره  ویقدم الطالب فیھا وفقاً للغة الرسالة عبارات موجزة ) Bold-20حجم (،

على الرسالة أو من  المساعدة في إعداد الرسالة سواء من المشرفین وتقدیره لكل من قدم لھ ید
الرسالة ھي اإلنجلیزیة فإن ھذه  في الدراسة النظریة أو المیدانیة، وأما إذا كانت لغة ساعدوه

 «ACKNOWLEDGEMENT.» حة تعنون بكلمةالصف

 تقسم  الرسالة إلى:

 )Introduction(المقدمة 

و ھي ما یكتبھ الباحث للتعریف بعملھ، وتحتاج كتابة المقدمة الى .یمثل االطار العام للرس������الة، 
من عنایة خاصة من الباحث، ألنھا أول ما یطالعھا القارئ، وأنھ إذا أحسن الباحث كتابتھا فإنھ یحّسن 

 صورة رسالتھ فى ذھن القارئ، وإذا أساء فإنھ أیضاً یسئ إلى صورة رسالتھ.
ولھذا ینبغي أال تُكتب إال بعد االنتھاء من البحث، فیس������تطیع حینئذ أن یتحدث عن بدایاتھ وتطوره 
ونھایاتھ. كما ینبغي أن یمنحھا الوقت الكافي لكي یتمكن من تقدیم ص������ورة متكاملة وش������املة تعطى 

 ً   حسناً لدى المحكمین.انطباعا
وینبغي أن تحتوى المقدمة على كافة العناصر التي تساعد على جعل التعریف بالرسالة كامالً، ولذلك 

 غطى العناصر التالیة:تیجب أن 
 التعریف عادة بتحدید واضح للمشكلة وقد  التعریف بخلفیة وحجم المشكلة، وینتھي ھذا

 ذلك في صورة تساؤالت. یتم
  أھداف الدراسة بیان ھدف أو)Objectives( 
 .توضیح أھمیة البحث 
  صیاغة فروض البحث)Hypotheses( 
  توضیح خطة الدراسة)Study of Plan( 

 أسلوب الكتابة العلمیة 

إن اللغة ھي مجموعة األلفاظ التي یُعّبر بھا لنقل أفكار المتحدث أو الكاتب إلى عقل المستمع 
أو القارئ. ولكي تكون عملیة النقل ھذه س����ھلة وس����ریعة ینبغي أن تمر األفكار بعقل الكاتب 

األس������لوب األمثل الذي یفي بالغرض؛ فاألس������لوب ھو وس������یلة التعبیر عن الحقائق  الختیار
 ستخدام ألفاظ واضحة الداللة وغایة في الدقة والوضوح.وعرضھا با

وینبغي للكاتب العلمي تجنب اس������تخدام األس������لوب فى التأثیر على القارئ، وتجنب إبراز 
انفعالھ، وإنما یوّجھ كل اھتمامھ إلى إبراز الحقائق بأمانة وموض�����وعیة، وعادة یكتب البحث 

 خدام الضمائر الشخصیة،بلغة المبني للمجھول أو لغة الغائب مع عدم است
Example- Do not write: "We measured the hardness", but write: "The 

hardness was measured'. 
وتتطلب الدقة تجنب اس������تخدام الكلمات غیر محددة الداللة، وتجنب اس������تعمال المترادفات 

التمكن من اللغة واختیار األلفاظ المناس��بة لتوض��یح األفكار، وذلك ھو  كما یجبوالمجازات. 
 األسلوب العلمي للكتابة.

عن الموض������وع الذي یكتب فیھ، ولذا  -أكثر من غیره–ھذا ومن المفترض أن الباحث یعلم 
قل منھ خبرة …  بان من ھم أ یأخذ في الحس������ یھ أن  ممن  -في موض������وع البحث–فإن عل

رض فیھم أس���اس���اً علمیاً أكثر مما یقتض���یھ واقع الحال. كذلك یجب أن س���یقرأون لھ، فال یفت
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ید البحث  باحث بتعق یدات، فلیس من الالئق وال من المقبول أن یقوم ال یخلو البحث من التعق
 وكتابتھ بطریقة غیر مفھومة حتى لزمالئھ في نفس التخصص.

تائج التي توص����ل ومن ناحیة أخرى فإن الباحث المتخص����ص یرغب في معرفة تفاص����یل الن
. عند اللزوم إلیھا الباحث، وتفاص������یل الطرق التي اتبعھا، لیتمكن من تكرار البحث بنفس������ھ

وعلى الكاتب أن یش��بع رغبة القارئ المتخص��ص في مناقش��ة نتائج الدراس��ة بص��ورة متعمقة 
 وموضوعیة.

الفرق  وبفرض أن الباحث لدیھ ش��یئ جید لیعرض��ھ، فإن في اختیاره للكلمات وترتیبھا یكون
 بین العرض الفاتر الممل والعرض المشوق المثیر لالھتمام.

 
 االختیار المناسب للضمائر واألزمنة

 ،I، We، You، Myبـ��صورة عامـ��ة یفضل عـ��دم استـ��خـ��دام الضمائر الشخصیة، مثل: (
Mine، Your، Our،.He  خاص���ة عند الكتابة –....الخ) ویوص���ى بأن یس���تخدم بدالً منھا

. وحتى إذا اس��تخدمت The Authorكلمات مثل: الكاتب، المؤلف، الباحث،  -باللغة العربیة
فإنھ یجب أال یكثر الكاتب من اس������تخدام أس������الیب مثل: "ویرى الكاتب"، … كلمات كھذه 

أن یستخدم بدالً منھا أسالیب مثل: "ویبدو الخ، و… "والمؤلف ال یوافق"، "والباحث یمیل"، 
أنھ"، "ویظھر مما س������بق بیانھ"، "ویتض������ح من ذلك"، "وتبرز الحقائق المعروفة عن ھذا 

 الموضوع".
وإذا اض��طر الكاتب إلى اس��تخدام ض��مائر المتكلم یجب أن یتذكر أن الحدیث عن النفس غیر 

یھ تجنب اس������تخدا باً للقارئ والس�������امع، ویتعین عل م العبارات التي توحي بعدم محبب غال
 التواضع أو اإلعجاب بالنفس.

ماضیة حیث أن الرسالة تسرد ما تم إنجازه، ویمكن استخدام  األفعالیفضل أن تكون أزمنة 
الحاض������ر والمس������تقبل حیثما یكون الحدیث مثالً عن الجداول التي أمامھ و الحقائق العامة 

 والمبادئ الثابتة أو ما سیتم في المستقبل.
 
 وضوح المعنى المراد بأقل كلمات ممكنة 

ً –یتعین على الباحث  تجنب اس����تخدام الكلمات والعبارات التي تأخذ مس����احة كبیرة إذا  -دائما
كان باإلمكان اس������تبدالھا بكلمات أو عبارات أقص������ر منھا، علماً بأن الكلمات والعبارات 

 القصیرة تكون غالباً أدق وأبعد تأثیراً.
 ى القارئتجنب فرض الرأي عل 

على القارئ، كذلك  -حاس����ماً ومؤكداً –یجب عدم اس����تعمال العبارات التي تفرض رأیاً معیناً 
فإن البدء بمناقشة النتائج مباشرة (عند وجود جزئي النتائج والمناقشة معاً) غیر جائز، وإنما 

ي لقارئ رأیھ الخاص عنھا قبل الش������روع فلیتعین البدء باس������تعراض النتائج أوالً لیّكون 
 مناقشتھا.

 
 استخدامات األلقاب الفخریة 

یتعین حذف األلقاب الفخریة والدرجات العلمیة والوظیفیة حین اإلش����ارة إلى ش����خص ما في 
 صلب الرسالة أو البحث، أو في المراجع. 

 
 أسلوب كتابة وصیاغة اللغة العلمیة

أن یلتزم باس������تخدام اللغة العلمیة  للرس������الة العلمیة ةمادالیجب على الدارس عند ص������یاغة 
"المفاھیم والمص����طلحات والتعریفات واالقتباس����ات والنظریات" وأن تكون لدیھ القدرة على 
توظیف اس�����تخدام ما س�����بق عند عرض أفكاره العلمیة التي یتعامل معھا في أي فص�����ل من 
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ل فكرتھ التي علیھ أن یبدأ بتناووالفص�����ول بما یحقق ھدف المعالجة العلمیة بش�����كل إیجابي. 
وأن یظھر أوجھ االتفاق واالختالف فیما  ،یعرض������ھا بعرض اآلراء التي قیلت بص�������ددھا

ثم یعرض وجھة نظره الش��خص��یة في النھایة متفقاً أو مختلفاً مع أي منھما منتھیاً إلى  ،بینھما
ودون إغفال ثبت مراجعھ في نھایة كل فقرة علمیة،  ،رؤیة یتبناھا أو تعریفاً إجرائیاً یتبناه

 "على سبیل التعریف أو االقتباس، أو النظریة العلمیة".
 

وتجدر اإلشارة إلى أن كل تعریف جاء بھ الباحث أو أي اقتباس استخدمھ یجب أن یكون كما 
ستخدامھ لنص أي نظریة یتبناھا م  ،ھو بھدف التدلیل أو تأكید الفكرة نطلقاً منھا وكذلك عند ا

في المعالجة أو مدعماً لفكرتھ من خاللھا، وأن تكون كتابتھ داخل عالمات تنصیص دون أي 
تحریف "........." مع مالحظة أنھ إذا كان االقتباس یزید عن ثالثة س�����طور یجب تص�����غیر 
كلماتھ والدخول بالكتابة إلى داخل الص����فحة یمیناً ویس����اراً أي ترك مس����افة وتس����تمر الكتابة 

نص المقتبس بھ�دف الت�دلی�ل على الفكرة مح�ل التس�������اؤل والعرض حتى ینتھي االقتب�اس لل
وض��ع داخل عالمتي تنص��یص كاآلتي"........." وتجدر اإلش��ارة إلى أنھ یس��بق اس��تخدام یو

 االقتباس أو النظریة كلمة حیث ذكر فالن أو قال فالن: 
 

لمیة فعلى الباحث أن یكون على أما عن طریقة الص������یاغة للفقرة العلمیة وكتابة المادة الع
 درایة بكیفیة استخدام عالمات الترقیم والفواصل عند الكتابة وھى:

 
الفاص��لة (،) والنقطة (.) الفاص��لة المنقوطة (؛) وعالمة التعجب (!) وعالمة االس��تفھام (؟) 

طویلة وأیض����اً الجملة االعتراض����یة أثناء الكتابة مع مراعاة أن الفقرة العلمیة یجب أال تكون 
ثمانیة أس����طر وأن تكون عالقتھا مرتبطة بالتي تس����بقھا  إلىوال تزید في الغالب عن خمس����ة 

وممھدة كذلك للفقرة التي تلیھا داخل الس������یاق العام لمعالجة الفكرة محل العرض على النحو 
 التالي:

 
التي تتكون منھا الجملة الفاص���لة تس���تخدم داخل إطار الفكرة للوص���ل بین المقاطع  •

 .ملةالمكت
النقطة تس������تخدم في نھایة الجملة مكتملة المعنى ألنھا تعنى أن المعنى قد وص������ل  •

مكتمالً إلى المتلقي وتجدر اإلش��ارة إلى أن الفقرة العلمیة تحتوى بداخلھا على أكثر 
 من فاصلة وأكثر من نقطة حتى یكتمل معناھا. 

مترتباً على  والفاص������لة المنقوطة یس������تخدمھا الباحث عندما یكون الكالم الالحق •
ستناداً  ستخدام كلمات مثل (وذلك ا سابق وعادة بعد ا إلى أن، أو وذلك باعتبار أن  ال

.(.................................... 
أما الجملة االعتراض�����یة التي قد تعترض س�����یر التعبیر عن الفكرة وس�����یاقھا الذي  •

أن یفص���لھا عن یس���یر في عرض���ھ الباحث وتمثل عائقاً لھ فإنھ یجب على الباحث 
) من أولھا -( شرطةمعالجة السیاق العام عن الفكرة التي یعرضھا الباحث بوضع 

ثم تأتي تكملة الص��یاغة مرتبطة بالمعني  -الجملة االعتراض��یة  -وفى أخرھا ھكذا 
 الخاص بالفكرة محل المعالجة قبل كتابة الجملة االعتراضیة.
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  (review of literatureعرض البحوث السابقة 

 ) (review of literature السابقة البحوث عرض .۱

 محلیا المنش���ورة والرس���ائل نش���ر حول موض���وع الرس���الة في األبحاث تھدف إلى إبراز ما
والنتائج التي تم التوص���ل إلیھا. وتكتب على ص���ورة من األفكار العلمیة المتس���لس���لة  ودولیا

بحیث تعكس فھم الباحث لتلك الدراسات، ال أن تكون على صورة عرض منفصل لما نشره 
الباحثون الواحد تلو اآلخر. وتبدأ الكتابة عادة بعمومیة، ثم تندرج نحو خصوصیة المشكلة، 

ئة عن ھا عناوین فرعیة، ویتم التركیز على ویكون ذلك على ھی ندرج تحت اوین رئیس��������ة ت
األبحاث المنش��ورة في المجالت المحكمة بالرجوع إلى المقاالت األص��یلة المنش��ورة، وعدم 

أمكن من االس������تش������ھاد بالدراس������ات  اتض������مین مقاالت لم یطلع الكاتب علیھا، والتقلیل م
المعلومات الموجودة على الش�������بكة واألبحاث غیر المحكمة أو التقاریر، وورش العمل، و

العنكبوتیة (اإلنترنت) من الدراسات واألبحاث غیر المحكمة والمجالت، فھي لیست مقبولة 
كمراجع علمیة، وبالتالي یجب تالفي االقتباس منھا، ویراعى ترتیب الدراس��ات الس��ابقة من 

 األقدم فاألحدث.
 یضم ھذا الفصل العناصر التالیة:

 ي للدراسة.بیان اإلطار النظر 
 بموضوع الدراسة، ویالحظ أن یضم ھذا  عرض موجز للدراسات السابقة ذات العالقة

 الھدف من الدراسة وأسلوب البحث والنتائج. الموجز
 .تحلیل ونقد الدراسات السابقة 
 ،وأنھا ستمأل فراغاً أو تضیف فھماً  الحجج والبراھین التي تؤید الدراسة الحالیة

 جدیداً. جوھریاً أو
 ،ًمع االھتمام بعرض عنوان الدراسة  یراعى عرض الدراسات السابقة عرضاً زمنیا

 لھا والمرجع

 Material and methodsالمواد وطرق البحث   

یغطي ھذا الجزء التفاصیل الدقیقة للمواد، والطرائق والتقنیات واألدوات المستخدمة في 
ع الرجوع إلیھا واستخدامھا في الدراسة بحیث تكون مرجعاً ألي باحث في الموضوع یستطی

دراستھ والحصول على نتائج مشابھة. ویجب اإلشارة بوضوح إلى كافة المواد المستخدمة 
في الدراسة شامالً االسم والرقم إن وجد والشركة الصانعة أو المنتجة لھا ودولة المنشأ 

دمة؛ بما فیھا وطریقة تحضیرھا إذا تطلب استعمالھا تحضیراً مسبقاً وكذلك الطرق المستخ
التجارب المخبریة شامالً اسم الطریقة ومن اخترعھا وسنة وتاریخ االختراع. وطریقة اختیار 
العینات من حیث تحدید حجم العینة وجمع البیانات وتحلیلھا وتخزینھا. وفي حال االستبانات 

 .أواالختبارات یذكر اسم مصممھا ویوضع نموذج لھا في باب المالحق

 صل على العناصر التالیة:یحتوى ھذا الف
 اختیارھا. تحدید مجتمع وعینة الدراسة، وأسلوب 
 .تحدید أسلوب جمع البیانات 
 .تحدید فروض ومتغیرات الدراسة 
 ،واألسالیب والمقاییس اإلحصائیة توضیح معاییر أو قواعد اختبار الفروض 

 الختبار الفروض المستخدمة
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    Data Analysis & Results    تحلیل البیانات ونتائج الدراسة

 الرسوم أو والصور األشكال استخدام مع بوضوح إلیھا توصل التي النتائج الطالب یعرض
 التوضیحیة األشكال على التركیز ویراعي. یناقشھا أن دون األمر لزم إذا التوضیحیة

 .السرد من أمكن ما والتقلیل

 یحتوى ھذا الفصل على العناصر التالیة:

 في جداول مع الشرح والتعلیق. النتائج التي أفرزتھا البیانات، ویفضل عرضھا 
 الدراسة. نتائج اختبار فروض الدراسة، وعالقتھا بأھداف 

  Discussion   المناقشة 

یتم فیھ عرض نتائج فروض البحث ومناقشتھا فى ضوء ما توصلت الیھ الدراسات السابقة 
 تفسیرات علمبیھ یجتھد الباحث فیھاومن ثھ  ۰التى عرضھا الباحث 

 ملخص النتائج والتوصیات والمقترحات

وفیھ یتم عرض ملخص لنتائج البحث وینتھى ھذا الفصل بتقدیم بعض التوصیات 
 والمقترحات فى ضوء تلك النتائج

 قحالمصادر والمراجع والمال
 قائمة المراجع )۱۱(

 IN-TEXT REFERENCES(أ) ثبت المراجع                            

یجب على الباحث ثبت وتوثیق المادة العلمیة التي یستخدمھا ویعتمد علیھا فى عرض أفكاره 
فى إتجاه تحقیق أھداف دراستھ من خالل تتابع عرض المادة العلمیة فى فصول الدراسة 
م مباشرة وفى نھایة الفقرة المستخدمة وبین قوسین واضعاً داخلھ ( إسم العائلة للمؤلف، ث

 سنة النشر).

 )۲۰۰٦، ھجرس(

)Hagras, 2006( 

مع مالحظة أنھ إذا زاد عدد المؤلفون عن اثنین یذكر اسم العائلة للمؤلف األول ثم كلمة 
 وآخرون سواء بالعربیة أو اإلنجلیزیة. 

 )۲۰۰٦وآخرون،  ھجرس)  أو (۲۰۰٦، حسانینو ھجرس(

( Hagras and Hassanin, 2006) or ( Hagras, et al, 2006) 

     BIBLIOGRAPHY"    الببلوجرافیا" الدراسة نھایة فى العلمیة والمصادر المراجع توثیق(ب) 

 :یلي ما التوثیق نظام في یراعى

 . بحروف كبیرة   Capitalizedكتابة كلمة المراجع على صفحة جدیدة في وسط الصفحة  -۱
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یجوز كتابة أي مرجع لم یرد ذكره في متن كتابة المراجع التي ورد ذكرھا في الرسالة فقط. وال  -۲
 الرسالة .

عند ورود كلمة دراسة أو دراسات في متن الرسالة ال بد من ذكر المرجع لكي یستطیع من  -۳
 یرغب في زیادة معلوماتھ أن یرجع إلیھ. 

تكتب المراجع حسب ترتیب الحروف الھجائیة لالسم األخیر للمؤلف "اسم العائلة"، وتبدأ الكتابة  -٤
من أقصى الشمال إذا كان المرجع باللغة اإلنجلیزیة، ومن أقصى الیمین في حالة كتابة المراجع 

 ثم توضع فاصلة.  العربیة. ویكتب اسم المؤلف بدءاً من اسم العائلة ، ثم االسم األول والثاني إن وجد

)   باإلنجلیزیة قبل كتابة اسم andتفصل أسماء المؤلفین بواسطة فواصل، وتستخدم كلمة ( -٥ 
 المؤلف األخیر.

 تفصل أسماء المؤلفین بواسطة (و) بالعربیة.  -٦

یلي اسم المؤلف أو المؤلفین سنة النشر بین قوسین ثم تتبعھا فاصلة، ثم اسم الكتاب أو عنوان  -۷
 الة في الدوریة أو عنوان الرسالة/األطروحة الجامعیة. المق

 .البحث صفحات وارقام العدد رقم ذكر مععنوان الكتاب أو اسم الدوریة  -۸

 أمثلة لكتابة النوعیات المختلفة من المراجع:

Author, A.A. and Author, B., Year, Title of article. 
Title of journal, Vol (issue), pages 

Journal 
article 

Evans, W.A., 1994. Approaches to intelligent 
information retrieval. Information processing and 
management, 7 (2), 147–168. 

 

Author, A., Year. Title of book. Place of Publication: 
Publisher. 

Book 

Mercer, P.A. and Smith, G., 1993. Private viewdata 
in the UK. 2nd ed. London: Longman. 

 

Author, A., Year. Title of chapter. In: A. Editor and 
B. Editor, eds. Title of book. Place of publication: 
Publisher, pages. 

Chapter 

Bantz, C.R., 1995. Social dimensions of software 
development. In: J.A. Anderson, ed. Annual review 
of software management and development. Newbury 
Park, CA: Sage, 502–510. 

 

Author, A., Year. Title of document [online]. Source. 
Available from: URL [Accessed date Mon Year]. 

Internet 
document 

Holland, M., 2004. Guide to citing Internet sources 
[online]. Poole, Bournemouth University. Available 
from: 
http://www.bournemouth.ac.uk/library/using/guide_t
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o_citing_internet_sourc.html [Accessed 4 November 
2004]. 
Author, A. (or Title of Newspaper), Year. Title of 
article, Title of Newspaper, day Month, page, 
column. 

Newspaper 
article 

Independent, 1992. Picking up the bills, Independent, 
4 June, p. 28a. 

 

Author, A., 1995. Title of thesis. Type of thesis 
(degree). Name of University. 

Thesis 

Agutter, A.J., 1995. The linguistic significance of 
current British slang. Thesis (PhD). Edinburgh 
University. 
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ëbjn”¸a @

 المتن، في بقلمھ الباحث بصیغة أو حرفیًا نًصا) QUOTATION( االقتباس یكون قد
 ویعرف) DIRECT-QUOTAION( المباشر باالقتباس النصي االقتباس ویعرف
) INDIRENT QUOTATION( المباشر غیر باالقتباس المؤلف بقلم المصاغ االقتباس

 الكتابة ومناھج العلمیة األمانة تقتضیھا شروط المباشر، وغیر المباشر بنوعیة، ولالقتباس
 :  یلي فیما نوجزھا العلمیة،

 .الحاشیة في عنھ أخذ الذي المصدر المرجع، إثبات مع صاحبھ، إلى المقتبس نسبة. ۱

 ال كما ، المباشر غیر االقتباس في وبخاصة ، أقتبسھا معلومة یشوه أن للباحث یحق ال. ۲
 أراده عما المعنى یُحرف بحیث النص من جزًءا یقطع أن المباشر االقتباس في لھ یجوز

 أن لھا أرادوا وكما ، أصحابھا عرضھا كما األفكار نقل على الكامل الحرص أي ، صاحبھ
 . تكون

 ما على یعلق أن وللباحث ، الغیر أفكار نقل في التامة الموضوعیة والتزام التحیز عدم. ۳
 . ذلك بعد أقتبسھ

 المقتبس ویسبق ، تنصیص بعالمتي وینتھي" "  تنصیص بعالمتي المقتبس متن یبدأ. ٤
 :  نقطتان

 . وترقیًما وھجاًءا لفًظا المقتبس نقل في التامة الدقة مراعاة. ٥

 فى%  صفر منھا الرسالھ اجزاء جمیع فى % ۲٥ عن االقتباس نسبھ تزید اال یجب .٦
 ئجالنتا جزء
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