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الة لى كيفية كتابة الرسإ مساعدة الطالب على البدء في بحثه وإرشادهإلى يهدف هذا الدليل     

ليل باإلرشادات الواردة بهذا الد هذا ان يتقيد الطالب حرفيا   وال يعنىأفضل، وتقديمها في شكل 

 يه عند اعداد رسالته.برأ درجوع للمشرف على رسالته لالسترشاالوصي الطالب بنو
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 الرؤية:
 .الرايدة يف التعليم والبحث العلمي

 الرسالة:
 .مجيع اجملاالت ختريج كوادر مؤهلة تليب احتياجات اجملتمع وسوق العمل يف

 القيم:
 .االبداع –املصداقية  –التطوير  –اجلودة 
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 مقدمة:

ومؤسسات البحث العلمي يحتل البحث العلمي مكانة خاصة في أي نهضة، وتعمل الجامعات     

من خالل وضع المعايير التي تهدف إلى تحسين البحوث  البحث العلمي ىعلى ارتقاء مستو

يد اطار ولتحد ،وتوجيهها لما يخدم المجتمع ويسهم في إيجاد حلول للمشكالت في مختلف المجاالت

حوث، وى العام للبعام منهجي للرسائل العلمية تم وضع هذا الدليل، الذي يهدف إلى تحسين المست

مع أهمية العودة إلى المراجع المتخصصة في مجال مناهج وطرق البحث العلمي وبما يتناسب 

يبقى الدور األبرز للمشرف على البحث في تزويد الباحث بالخبرات مع طبيعة كل تخصص، و

ت اوالمعارف الالزمة، وتوجيهه للبحث والتنقيب في المراجع والمصادر العلمية وتوظيف أدو

ووسائل البحث في استخالص النتائج العلمية المفيدة في البحث للتوصل للتوصيات والمقترحات 

 النافعة.

   

  اختيار الموضوع:أوالً: 

 ،البحثاختيار موضوع هي مرحلة ت العليا في عمل طالب الدراسا مرحلةلعل أصعب       

ولكنها تظهر وتتضح عندما يقرأ الطالب كثيرا في  فالموضوعات ال تكشف عن نفسها بسهولة،

 موضوع معين مدفوعا  برغبة ذاتية. 

 ات؟وأي الفتر وشغفة؟ل نفسه: أي الموضوعات تثير اهتمامه فمثال  على طالب التاريخ أن يسأ

ة أن فعلي بالموضوع،يكن للطالب معرفة عامة  مومال، العامةوتأتي الخطوة التالية، وهي القراءة 

 هبمتداومتو وأكثر تفضيال ، أوسع ذلك إلى كتب  مختصر عن الموضوع ثم ينتقل بعد بكتابةيبدأ 

ويجب ان يتميز الموضوع بالجدة أكثر ميال  للتخصص في موضوع محدد، القراءة سيجد نفسه 

 ن يكون فريدا  من حيث طريقة المعالجة والنتائج النهائية التي تعتبر إثراء  أيجب  كما واالصالة،

 لها.للمعرفة البشرية وإضافة 
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عد كما يجب أن يكون للموضوع ب  ، والموضوع الجيد هو الذي يحظى باهتمام الطالب وشغفه

 يكونوأن أن يكون محدودا  من حيث المجال والحجم والمعرفة التي سيضيفها  بمعنى مناسب،

 لقدرات الباحث.مناسبا  

، ويتم تعيين مشرف واعتماد (1لمرفق رقم )ويقدم الطالب مقترح بالعنوان وفق النموذج في ا

 (.2العنوان وفق النموذج في المرفق رقم )

 مصادر الموضوع:ثانياً: 

ومن خالل قراءة الباحث ، هناك العديد من المصادر العامة ألي موضوع من الموضوعات     

ضرها التي يحوورش العمل التي يجريها او الحلقات الدراسية واللقاءات والمناقشات واالتصاالت 

عناوين في إعداد قائمة بيبدأ ويمكنه أن  ،بحثهلوالتقارير التي يطلع عليها ستتكون لدية مراجع 

 الكتب والدوريات التي ستشكل مراجع رسالته.

ا  يستفيد د فيها كتابفقد يج ،أسفل الصفحةراجع الواردة في الحواشي الم أيقر وهون يدون أوعلية    

على  وأهم موضوعاتهعنوان الكتاب واسم مؤلفه  نالحالة يجب أن يدوهذه وفي  ه،في بحثمنه 

 قائمة مراجعه. تبنى عليهالذي سوف يشكل هذا العمل األساس و بطاقة،

 :الخطوات المنهجية ثالثاً:

تكون من عدد من الخطوات، وسوف نوضح هنا أهم هذه تللرسالة العلمية  الخطوات المنهجية     

 وذلك كما يلي:الخطوات، 

 :الفرضياتأـ 

ات ار هذه الفرضيتبعلى الحقائق واخبناء   فرضياتعلى أساس وضع  البحوثقوم بعض ت     

إلى  الطالب وعندما يتوصل، دون تحيزبشكل موضوعي وباستمرار الستبعاد اية شوائب فيها 

ا  أن يكون مستعدويجب ه، لبحثالخطوات ول ة لتكون أعليه أن يدونها على ورق الفرضيات،هذه 

 .موضوع البحثفي  تهنتيجة لزيادة قراءامع زيادة معرفته الخطوات ر هذه يلتغي
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 تدوين المالحظات: -ب

يتجنب  عليه أنوسيفعله اثناء بحثه وقراءاته، ما الطالب في تدوين مالحظاته، وهو  أعندما يبد     

نظيم ت إليها بسهولة، ولذلك عليه ودكتابتها في كراسة او مفكرة، ذلك أنه سوف يصعب عليه أن يع

 تختلط المالحظات ويضيعحتى ال  تهعند كتابة رسالتسهل له العودة إليها مالحظات ع ه ماتدونم

 منه أفضل ما قام بتدوينه.

طاقة في كل ب حقيقة واحدةدون على البطاقات، فلو  قة هي استخدام تدوين المالحظاتوأفضل طري

ى ويجب ان تحمل كل بطاقة إحالة ال، الكتابةفسيسهل علية ان يرتب مالحظاته قبل ان يشرع في 

 أضف ،مصدرها حنى يستطيع الطالب ان يرجع الى الحقيقة المطلوبة بيسر وسهولة في أي وقت

 .مراجعهالى هذا ان البطاقات سوف تفيدة في وضع قائمة 

 :ةمالمرسو ةج ـ االلتزام بالخط

في بعض األحيان الى االنحراف بعيد عن الخطط األساسية العلمية الرسائل وبحوث التميل      

الهتمام الزائد ببعض التفاصيل وسبب هذا االنحراف هو اها الباحث ببدا  واالفتراضات التي

 ي الدقةتحر على الباحثوحتى يمكن تجنب هذا  ،الجانبية لسوء تقدير أهميتها لموضوع الرسالة

 .التي اعتمدها في بداية البحثوالفرضيات  ةالمرسوم الخطةفي اتباع 

 دـ النتائج:

ن النتائج التي يتوصل اليها تنبع منطقا من المقدمات التي أمن  يتأكديجب على الطالب ان       

كما يجب أن تكون ، الرسالةهذه النتائج هي اإلضافة الفعلية والعلمية لصاحب  ذلك أن ساقها،

ي ثنايا ف واضحة وتقوم بالفعل على المناقشات والحقائق التي سبق التعرض لهامحددة وصياغتها 

في المراحل النهائية أن يتجنب التعرض لنواحي جديدة من الموضوع  على الطالبالبحث، و

 مهما بدا ذلك مغريا.للرسالة 

 الكتابة: رابعاً:

ب الذي يحدث بسب الغموضبعيدا  عن يجب على الطالب أن يعبر عن أفكاره بأسلوب مفهوم      

ر ويستطيع الطالب أن يوف، التفكير المشوش والمعرفة الناقصةو عدم وضوح الفكرة والمنهجية

 لرسالةاعلى نفسه مشقة إعادة كتابة رسالته او تنقيحها لو أنه قام بإعداد مسودات قصيرة ألبواب 
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وستكون هذه المسودات بمثابة خطوط عريضة يستطيع أن يغير فيها ويضيف  ،ترتيب أفكاره اثناء

 إليها أثناء بحثه.

ويعتمد نجاح الطالب على استمرارية أفكاره ووضوحها وهذا يمكن أن يتحقق بالنقد المستمر 

 ومعرفة انتظامها في شكل مناسب.ألفكار البحث وفق التسلسل المرسوم لها 

طالب أن يغرس في نفسه اإلحساس بالنظام بمالحظته أعمال االخرين فيخصص بعض ويستطيع ال

مطالب مباحث وقراءته ليدرس كيف يتألف الكتاب من أبواب وفصول وكيف تتألف الفصول من 

إن  ؟الحقائق في كتاب ما بهذا الشكل التي هي علية يبرتم تتويجب أن يسأل نفسه لماذا وفروع، 

وإذا تحقق ذلك فإن مشكالت والمضمون،  هذه التعليمات من شأنها أن تنمي لدية اإلحساس بالشكل

 على الحل.االنشائية لن تستعصي  الصياغة

والجمل القصيرة مع تجنب ، ويجب استخدام الكلمات المباشرة أن األسلوب الجذاب مهم، كوال ش

ره يستشهد الطالب بأقوال غي اوعندمذلك، ما أمكن  المحسنات اللفظية كاالستعارة والكناية والمجاز

ماله صلة ، ودقيقالتحليل الاال ما يضعه موضع فيجب أن يتحرى الدقة ويتجنب االطالة وأال يورد 

 .مباشرة بموضوع البحث

يراه غامضا في النص او  دما قلشرح  أسفل الصفحة كتابة حواشالطالب الى  أما يلجوكثيرا 

النص او لذكر مرجع معين يختص بنقطة  متنة ال يكون موضعها المناسب مالحظة قصير إلبداء

 محددة.

ليه وع، للمالحقويجب ان يراعي الطالب ان تكون هذه الحواشي مختصرة واال فعليه ان يتركها 

حات حسب ورودها في صف الحواشي رقميا المعروفة، وتنظمأيضا ان يتجنب ذكر الحقائق الشائعة 

 .الرسالة
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 التوثيق: خامساً:

 يراعى في التوثيق االلتزام بما يلي:

 .بأخالقيات البحث وحقوق الملكية االلتزام -

 .األول وسنة النشر واالسمالتوافق بين المراجع في المتن والقائمة من حيث العدد  -

 .التمييز بين المراجع الورقية واإللكترونية -

 .URLأو  الموجودة على   DOIالتمييز بين المراجع اإللكترونية المحددة برقم -

 .للمراجع في القائمة Alphabetical التسلسل الهجائي  -

 المسافات واإلشارات المستخدمة ضمن عناصر التوثيق في المتن والقائمة. -

 للمعلومات من اإلنترنت. االستعادةيذكر تاريخ  متى يذكر أو ال -

من خالل المسافة المتروكة وال تستخدم أي التمييز بين المرجع والذي يليه في قائمة المراجع  -

 .عالمات ترقيم

 .Boldهو بالبنط العريض  Italicيمكن ان يظهر اسم المجلة في التوثيق على شكل خط مائل  -

ة، ة اإلنجليزية ومطبوعا  على الكمبيوتر بمسافات مزدوجاللغيقدم البحث مكتوبا  باللغة العربية أو  -

على وجه واحد،  (A4)على ورق   Normal 14حجم خط   Ms Wordومتوافقة مع برنامج 

  وان ال يضاف للبحث أي لون غير أسود أبيض في أي موقع من البحث.

 American) يكولوجيين األمريكانــــــــــــــــــــــــــــــــــــد نظام رابطة الســـــــعتمي -

Psychological Association (APA  واالقتباسألغراض التوثيق للمراجع باإلنجليزية 

، ا  ومضمون واخراج األشكال والجداول وأخالقيات البحث وغيرها من عناصر تقرير البحث شكال  

  .المصادر الثانوية غير الموثوقة في هذا المجال على يعتمد وعلى الباحث ان ال

يق في عدد المؤلفين، والتوث االختالفالتوثيق في المتن وقائمة المراجع من كتب ودوريات مع  -

 .من اإلنترنت في ضوء طبيعة المعلومات المتوفرة
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مع تعديل طفيف تحدده طبيعة الثقافة العربية المتعلقة   APAيطبق على المراجع العربية نظام  -

 بطريقة كتابة اسم الباحث، وللتوضيح بمثال:

 الكتب: -1

 اسم الكتاب، الناشر، الجزء والصفحة.(سنة النشر)اسم العائلة، اسم المؤلف  -

 الدوريات: -2

 أسم المؤلف وعنوان المقالة واسم الدورية والعدد وسنة النشر ورقم الصفحة او الصفحات.يذكر 

 الصحيفة:-3

اسم الكاتب )إن وجد( وعنوان المقالة )إن وجد( واسم الصحيفة وتاريخ العدد ورقم الصفحة، 

 شديد واختيار دقيق حيث إنها تعتبر من المصادر العلمية المعتمدة.ويجب استخدام الصحف بتحفظ 

 الوثيقة: -4

 المصدر، اسم الوثيقة ورقمها )إن وجد( وتاريخها ورقم الصفحة.

 :أخطاء شائعة في كتابة الرسائل  سادساً:

ى عل ويجب، هناك أخطاء شائعة قد ال يفطن لها الطالب في المراحل األولية من إعداد رسالته    

 أمثلة هذه األخطاء:ومن ، الطالب أن يتفادى هذه األخطاء التي يتردد ذكرها من قبل الممتحنين

 عدم ذكر المراجع: -1  

وهذا امر جدير  ،األخرين فيه أن العمل األكاديمي يتوقف إلى حد ما على عمل كال شمما       

رة سالته أن يعرف كيف يرجع إليها مكذلك من المهم للطالب عندما يكتشف مادة مفيدة لر، بالتنويه

وعلى هذا فإن الطالب يوفر على نفسه الكثير من ، أخرى لمزيد من البحث واستكمال التفاصيل

الجهد الضائع في البحث واالستقصاء إذا بدأ بتدوين مالحظات عن المصادر التي يستقي منها 

ن ذكر المراجع يعتبر من قبل عدم االستفادة بأعمال األخرين بدو، ولكن المعلومات اثناء قراءته

 األمانة العلمية فضال  على أنه قد يؤدي إلى رفض الرسالة في بعض األحيان.
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 انعدام التوازن: -2

إذا تعرض الطالب ألكثر من نقطة أساسية في رسالته يفترض أنها على القدر نفسه من      

وإذا عقد مقارنة بين أمرين أو أكثر فمن ، األهمية فال يجب معالجة واحدة على حساب األخرى

القدر بالمهم أن يتأكد أنه لم يهمل وحدا  أو أن يكتفي بكتابة سطور قليلة عنه بل يناقش كل موضوع 

 الذي يبرز أهميته.

 اإلطالة واإلطناب: -3

الي ثوليس هناك معيار للطول الم، وهذا ايضا  يدخل في باب انعدام التوازن الذي ذكرناه انفا       

ألن الموضوع وحده هو الذي يحدد هذا األمر وإنما من المهم أن تكون المعالجة  للرسالة الجامعية،

 في الوصفالحشو المبتذل واإلطناب في حال وينشأ الخطأ  ،قدر اإلمكانوالصياغة موضوعية 

خروج الطالب وهذا في النهاية يؤدي إلى ، واالسترسال دون إيراد معلومات ذات أهمية للموضوع

 عن موضوعه أو إلى عدم جدوى ما يورده في هذا الشأن. 

 األخطاء اإلمالئية: -4

مع التسليم بأن اإلنسان غير معصوم من الخطأ، فإن كثرة األخطاء المطبعية قد يؤدي في     

د ، بل إنها قخطاء المطبعية مجرد قذى في العينوليست األ، بعض األحوال إلى رفض الرسالة

 لهذا يجب مراجعة الرسالة، لى سوء الفهم واختالط األمور وعدم الوضوح وإلى قلب الحقائقتقود إ

 .فيه من مشقة رغم ما ، وهذا أمر ضروريقبل تقديمها

لما يمكن أن يلحق بالرسالة من أخطاء ... وهي أشياء يجب أن  أمثلة قليلةوليست هذه سوى 

هد اإلحباط والج كبيرا  منفر على نفسه قدرا  ولو أدركها فسوف يو، البدايةيعرفها الطالب من 

 الضائع.
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  :شكل الرسالة وترتيبها سابعاً:

واشي فيما يتعلق بالحأن تتفق مع الشكل المقبول والسائد يجب أية مقالة أو بحث أو دراسة إن     

الترقيم والرئيسية والفرعية والفقرات المستشهد بها والهوامش الجانبية أو العناوين  أسفل الصفحة

 والتواريخ.

وتنقسم الرسالة في الغالب إلى ثالثة أجزاء في رئيسية: التمهيدات ثم النص )المتن( ثم المراجع 

 والمالحق.

وعموما  فيجب ، وقد ينقسم كل جزء من هذه األجزاء في الرسالة الطويلة إلى أقسام أخرى

 الرسالة:االسترشاد بهذا الترتيب كنموذج لما يجب أن تكون عليه 

 صفحة العنوان:-1

 يحتوي الغالف على ما يلي: -2

 )أ(عنوان الرسالة.

 )ب(اسم معدها.

 )ج( اسم المشرف.

 الرسالة. تقديم(تاريخ د)

(العبارة التالية: قدمت هذه الرسالة استكماال  لمتطلبات درجة الماجستير )أو الدكتوراه( هـ)

 قسم.............................

 ائل المعدة باللغة اإلنجليزية فتكتب العبارة التالية:أما في الرس

Submitted in partial fulfilment of the requirement for the master's degree 

(or the doctor of philosophy degree) in the department of …………. At the 

college of ……………..… , …………………….. University. 

 (.3المرفق رقم )كما هو في 
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 الصفحات العامة: -2

 االهداء، والشكر والتقدير، وهي اختيارية وليست ملزمة للباحث.

 الملخص: -3

ترفق ترجمة وكلمة  500ملخص واضح باللغة العربية ال يزيد على يجب أن تحتوي الرسالة على 

 .للمخلص باللغة اإلنجليزية

 فهرس الموضوعات: -4

ام الصفحات. ويجب أن يقسم إلى أبواب وفصول وفقا للترتيب الفعلي تراعي الدقة في ذكر أرق

 للرسالة.

 المقدمة: -5

مخصصة للجانب المنهجي حيث يبدأ فيها بتقديم موجز عن موضوع البحث،  المقدمةكون ت      

ثم أهمية موضوع البحث، وأسباب اختياره، ومشكلة البحث، وأهداف البحث، وفرضيات البحث، 

 في موضوع البحث.  المستخدم في البحث، والدراسات السابقةوالمنهج 

 نص الرسالة: -6

 وهي أبواب وفصول الرسالة

 :الخاتمة-7

 ويجب أن تكون مركزة وأن تشتمل على المعلومات التالية:

 .المشكلة موضوع الرسالة أو الغرض منها 

 .ما قام به الباحث بوجه عام 

  نتائج.من ما توصل إليه الباحث 

  من توصيات ومقترحاتما يستخلص من الموضوع. 

 وأن يراعي فيها الدقة وتجنب األخطاء.الخاتمة أن بتجنب الطالب اإلطالة في ويجب 
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 قائمة الجداول. -8

 قائمة باألشكال. -9

 ة.الصفحات مسلسلة حسب ورها بالرسالويجب أن تكون كل قائمة في صفحة مستقلة، وتذكر أرقام 

 :والمصادر المراجعقائمة  -10

يراعي ترتيب المراجع أبجديا  وفقا  السم المؤلف. سواء المراجع العربية أو األجنبية وتأتي أوال 

لمصادر األولية، مثل المخطوطات والوثائق ثم المصادر الثانوية وتبدأ بالكتب تليها الدوريات 

 . وفق الطريقة المشار إليها سابقا   والمجالت والصحف

المراجع التي استعان بها في إعداد رسالته، بما في ذلك المحاضرات والمقابالت أن يذكر الطالب 

 التي أجراها.

 المالحق:-11

ليرشده إلى ما يراه عند اختيار المالحق، يجب على الطالب أن يراجع المشرف على رسالته   

رائط ة أو خوعادة تتألف المالحق من وثائق تاريخي ،ضروريا  من المعلومات التي تلحق برسالته

رتيب ويراعي ت، أو جداول تفصيلية أو رسوم بيانية أو براهين رياضية يضيق بها نص الرسالة

 المالحق بما يتفق مع النص.

 الطباعة: ثامناً:

ويراعي أن تكون الطباعة واضحة وأنيقة خاليه من ، A4على ورق أبيض تطبع الرسالة  -

األخطاء المطبعية وعلى وجه واحد فقط من الورقة على أن يكون لون الغالف ازرق فاتحا  

 للماجستير واسود للدكتوراه. 

 يكتب اسم مقدمة الرسالة وعنوانه وسنة اإلصدار في كعب الغالف. -

 الورقة.فل سترقم جميع الصفحات في النسخ العربية في أ -

 سطر واألخر.البين  مسافة ونصفتترك  -
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سم( في يمين الصفحة في النسخ العربية وفي يسارها في النسخ التي 3,5) يترك هامش مقداره -

 سم(.2,5) بينما يكون عرض كل من الهوامش األخرىاإلنجليزية غة للاب

مستقل عند الضرورة  في حالة تضمين الرسالة خرائط أو صورا  أو أي رسوم أخرى في ملحق -

ينبغي أن تكون المواد المستعملة في هذه جميعها من نوع يكفل لها البقاء بحالة جيدة كما ينبغي أن 

 تكون متماثلة في جميع نسخ الرسالة.

يتبع بشأن الحواشي وترتيب المراجع والفهارس والمالحق الترتيب المتعارف عليه في كل  -

 واألستاذ المشرف.تخصص وذلك بتوجيه القسم المختص 

 قرص مدمج(.) بها مرفقا  المركز التعليمي من كل رسالة في مكتبة  ةتودع نسخ -
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 تاسعاً: المرفقات:

 ( نموذج اقتراح عنوان الرسالة:1مرفق رقم )

 

 اسم الجامعة :..........

 الكلية:.................

 القسم:..................

 

 .................................. التخصص: .............................اسم الطالب:  

 العنوان المقترح: ..........................................................................

 

 توقيع المختص:.................
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 مشرف واعتماد العنوان.( نموذج تعيين 2مرفق رقم )

 

 بيانات الطالب: 

  ................الجامعة:  ..............    التخصص:  ............................... االسم : 

 . .......م/ ..... العام الجامعي:        ........الفصل الدراسي:                ........المرحلة :  

    .............................االيميل:               (                 )            التلفون:  

 :رسالةبيانات ال

 ........................................  عنوان الرسالة:  

 .    م        /   /   تاريخ اعتماد العنوان:  

 

 :رسالةال المشرف على

 ........................االسم:  

 ....................الدرجة العلمية: 

 ......................التخصص: 

 

 :اعتماد العنوان والمشرف

 يعتمد العنوان الموضح أعاله، ويعين المشرف على الطالب كما هو مبين أيضا .

 .م       /  /     التاريخ:  

 

 المختص:توقيع 
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 :نموذج لصفحة عنوان( 3)رقم مرفق 

 

 الجامعة:................اسم 

 الكلية: .................

 

 

 )عنوان الرسالة(

 

 قدمت هذه الرسالة استكماال  لمتطلبات درجة الماجستير )أو الدكتوراه( في قسم................. 

 

 الطالب ادأعد

...............................................................................()....................... 

 اسم المشرف

)......................................................................................................( 

 

 شهر ............................... سنة .........................
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