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 الدليل . مقدمة2

 ،)الدكتوراه(اإلجازة الدقيقة  أرطروحةواإلجازة العالية )الماجستير( من رسالة  العلمية كالا ل ئرساال تشمل

ا من متطلبات منح الدرجة العلمية  ج ءا  مثل كل منهماوي   الجامعات بللتشريعات المنظمة لشؤون الدراسات العليا  وفقا

ا  مفصالا  تقريراا  الرسالة العلميةتعد . ومؤسسات التعليم العالي داخل ليبيا ام به الطالب للعمل الذي ق وتجسيداا  ودقيقا

  ، وهذا يؤدي إلى تحقيق األهداف التي تقوم عليها.هبحثمشكلة لللوصول إلى حل 

والضوابط  قواعد العقل :وهما ؛بهما االلت امساسيتين يجب أعلى ركي تين  الرسائل العلميةيعتمد إعداد وكتابة 

 دراسةلاألدوات والمواد والوسائل المناسبة  واستخدامبمنهجية البحث العلمي  االلت امتشمل قواعد العقل  األخالقية.

 مالئيةاألخطاء اإل منا مهمن كتابة أيا خلو  المتمثل فياللغوي السليم  األسلوبمشكلة البحث، باإلضافة إلى إتباع 

الصدق بشكل كامل ب االلت اموتتمثل الضوابط األخالقية في . استخدام التعابير الواضحة سهلة الفهمو واللغوية

 وثيق المعلومات والبيانات وتطبيق المعامالت وعرض النتائج ومناقشتها.والن اهة واألمانة والدقة في كل ما يتعلق بت

، يها المتنلالغالف الخارجي ثم الصفحات التمهيدية ي وهيرئيسية:  أج اء ثالثةإلى  الرسائل العلميةت قسم 

 االعتماد صفحةو رطروحةاألأو  بغير لغة الرسالة ستخلصالم)ان وجدت(، و لمالحقضاف الى هذه األج اء اوي  

 .رطروحةاألأو  بغير لغة الرسالة وصفحة الغالف

ابة التي يجب االلت ام بها عند كت العامة والخاصة يهدف هذا الدليل إلى توضيح المواصفات الفنية والشكلية

 لتحقيق التجانس والنمطية في الشكل العام لها. العلميةرسائل ال

 رسائل العلميةلكتابة ال امةالع الفنية والشكلية مواصفاتال. 1

 . لغة وأسلوب الكتابة2.1

 يجب أن تحتوي علىمنهما بغير العربية أيا  بإحدى اللغات الحية، وإذا كتبت رطروحةاألأو  ت كتب الرسالة

ية، وفي جميع نجلي ، وبالمثل عند كتابتها بالعربية يجب أن تحتوي على مستخلص باللغة اإللص باللغة العربيةستخم

 غوية واإلمالئية.خطاء الل  أن تكتب بلغة سليمة خالية من األ يجباالحوال 

ات كلم باستخدامفكار بسسلوب مفهوم وواضح األعن فيها عبر أن ي   رطروحةاألأو  يجب عند كتابة الرسالة

ون تك أالوالكناية والمجاز ما أمكن ذلك، مع وجوب  ستعارةكاإلنات اللفظية تجنب المحس  ومباشرة وجمل قصيرة 

رطويلة بحيث ال ت يد عن سبعة إلى عشرة أسطر، وأن تكون عالقتها مرتبطة بالفقرة ( Paragraph)الفقرة العلمية 

 يأوبهذا الخصوص يجب عدم نقل ، التي تسبقها وممهدة للتي تليها داخل السياق العام لمعالجة الفكرة محل العرض

 عد من ضروب الغش ويعرف بالتدليسحيث أن ذلك ي   ؛صدون اإلشارة إلى مصدرها في الن معلوماتأو  بيانات

(Plagiarism) ،الحدود وعند الضرورة  أضيق)النقل الحرفي للنص من المرجع( وحصره في  ي االقتباستفادو

مير الشكر والتقدير، ويستخدم ضواإلهداء صفحتي إال في  عند الكتابةضمير المتكلم  استخداميجوز ال القصوى.

 .رطروحةاألأو  الرسالة أج اءالغائب في بقية أو  المبني للمجهول
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 مةالمقدو هداءاإلو الشكر والتقدير مثلرطروحة األأو  الرئيسية بالرسالة من األج اء ج ء كلعنوان  ي كتب

وال  ،بسسم او فعل فقرة بكلمةأو  جملة أيتبدأ . صفحة جديدةفي  وغيرها ... دبيات(األ)مراجعة  الدراسات السابقةو

ا نه يكتب نصيإ(، وإذا ما ابتدأت برقم ف.و، إلى، في ..أحرف )مثل و، أو  اختصارأو  رم بي منهما أبداية تكتب   ا

 .25تكتب خمسة وثمانون وليس  مثالا ف

عالمات الترقيم عند الكتابة مثل الفاصلة )،( والقارطعة  استخدامكيفية وسهمية بتامة الدراية لمام والاإليجب 

والشررطة المائلة  (-)؛( والشارحة ):( وعالمة التعجب )!( وعالمة االستفهام )؟( والشررطة ) الفاصلة المنقورطةو).( 

 ةعالمو (] [)القوسان المعقوفان و( )(العاديان ) "( والقوسان" ) االقتباسعالمات التنصيص مثل عالمة و )/(،

 .وغيرها( وعالمة الصلة )=( .الحذف )..

( ويجب عدم Italicوبخط مائل ) كامالا  دقيق(كائن أو  نباتأو  وانالعلمي ألي كائن حي )حي سميكتب اإل

ره عند ذكأو  التوضيحية األشكالأو  في الجداولأو  رطروحةاألأو  العام له في عنوان الرسالة سماالكتفاء بذكر اإل

ي الجنس ف اسمول مرة، ويختصر ألالعلمية كاملة الجنس والنوع عند ذكرها  اءسماألتكتب ، وألول مرة في النص

 للداللة على نوع واحد  .sp االختصاره بالجنس ويلحق  اسمالنوع يكتب  اسمالمرات التالية، وفي حالة عدم كتابة 

 فيكتب بخط غير مائل. االختصاريكتب الجنس بسحرف مائلة أما و ،من نوع أكثرللداللة على  .sppأو 

 االختصارات. 1.1

 امنهيا أ يشتررط كتابةفقط، و لضرورةا عند سماء العلميةالمصطلحات واأل كتابة في االختصارات تستخدم

راد سم العلمي اإلأو  المصطلح يكتب .باللغة العربية األصلية عند كتابتهابلغتها  ي أول مرة فقط ف كامالا  اختصارهالم 

 World Health Organization (WHO)بين قوسين مثل منظمة الصحة العالمية  االختصارويكتب معه 

وأدينوسين ثالثي  American Psychological Association (APA) لعلم النفس الجمعية األمريكيةو

أو  المصطلح اختصاروعند ذكره في المرات التالية يكتب  ،Adenosine Tri Phosphate (ATP) الفوسفات

 رطروحةاألو أ ردة في الرسالةالوا االختصاراتجميع ب قائمة كتابةيجب و ،فقط بدون وضعه بين قوسين سم العلمياإل

ا   ..(5.9.2.3)انظر الفقرة  األبجديلترتيبها  وفقا

 . نوع الورق وبرامج الكتابة والنسخ2.1

 (A4مقاس )ملم  292×  211بعاده القياسية أ ،بيض اللونأعلى جهة واحدة من ورق الرسائل العلمية  تكتب

جم، ويستثنى من ذلك الغالف الخارجي الذي يكون من ورق مقوى مقاوم للطي. يستخدم الحاسب اآللي  21ب نة 

ا Word Processorفي الكتابة بمنسق الكلمات   باستخدامي كتابة باليد، وتنسخ أمن  ، ويجب أن تكون خالية تماما

 رطابعة لي رية.

 صفحاتال. عدد 2.1

 وإنما في جودة وتفّرد ونوعية البحث الذي تعرضه.ها كمن في عدد صفحاتتال  الرسائل العلميةأن أهمية 

االجازة  أرطروحةما أ( صفحة، 111) عن مئة (الماجستير) االجازة العالية ي يد عدد صفحات رسالة أاليراعى 
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يشمل هذا العدد  ( صفحة، وفي كلتا الحالتين ال211) مائتيي يد عدد صفحاتها عن  أالفيراعى  (الدكتوراهالدقيقة )

 .صفحات المالحق

 . ترقيم الصفحات2.1

ج درت  و ،رطروحةاألأو  الرسالة في المالحق صفحة من خربآ وانتهاءاا صفحة اإلهداء ب بدءاا الصفحات  ترقم

  .12وحجم  Times New Romanفي منتصف أسفل كل صفحة بخط نوع  رطروحةاألأو  الرسالةأرقام صفحات 

ا لآلتي:  ويكون ترقيم الصفحات وفقا

  رتيب الحروف حسب ت المستخلص باستخداممن صفحة اإلهداء وحتى صفحة  بدءاا ترقم الصفحات التمهيدية

بغير اللغة تبت ك   إذاباللغة العربية، أما  رطروحةاألأو  كتابة الرسالة)أ، ب، ج، د، هـ ...( عند  أبجد هوز

 ...( I ،II ،III ،IV) الرومانيةستخدم األرقام تفالعربية 

  (... 3، 2، 1)األرقام العربية  باستخدام خر صفحة في المالحقآ تىوحالمقدمة  من بدءاا  صفحاتالترقم. 

 . ترقيم العناوين الرئيسية والفرعية2.1

  الصفحات التمهيديةفي ال ترقم العناوين. 

  ا لآلتي:المالحق ترقم العناوين من المقدمة وحتى  وفقا

o  ا ا تمننننح العنننناوين الرئيسنننية رقمنننا  الدراسنننات السنننابقة. 2و (مننندخل الدراسنننة) . المقدمنننة1 :صنننحيحا

 التوصنننننيات. 6والمناقشنننننة  .5و. النتنننننائج 4و. منننننواد ورطرائنننننق البحنننننث 3و)مراجعنننننة االدبينننننات( 

 . المالحق.2و. المراجع 2و

o ا آتمنح العناوين الفرعية رقم يسي العنوان الرئ األول تسلسليمثل الرقم و، خراا بعد القارطعةاا صحيحا

جودة فمثالا ترقم العناوين الفرعية المو الرقم الثاني تسلسل العنوان الفرعي تحت العنوان الرئيسي،و

. العنوان الفرعي 2.2وول . العنوان الفرعي األ1.2تي: كاآل )مراجعة االدبيات( الدراسات السابقةفي 

 الثاني ... وهكذا.

o ا ية رقملعناوين تحت الفرعتمنح ا ا  ا ا ثالثا وان بعد القارطعة الثانية، ويمثل الرقم الثالث تسلسل العن صحيحا

. العنوان تحت 1.1.2تي: وذلك كاآل والعنوان الفرعي، الرئيسيتحت الفرعي المتفرع من العنوان 

 الثاني... وهكذا. . العنوان تحت الفرعي2.1.2األول والفرعي 

 . نوع وحجم خط الكتابة7.1

ب ية، ويجنجلي اإلأو  باللغة العربية عند كتابة الرسائل العلمية Times New Romanنوع الخط  ستخدمي

الكلمات في  بعض تمطيط أحرفأو  عدم تمديد، مع الكتابة باليدأو  الخط أنواع أخرى مني أمن  جميعها أن تخلو

ا ن تأالعلمية التي يجب  اءسماأل باستثناءي كلمات بخط مائل أيجب عدم كتابة  من الرسائل العلمية.أي ج ء  كتب وفقا



 .لعلميةرسائل اال لكتابة لمواصفات الفنية والشكليةادليل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دم ية. يستخنجلي باللغة اإلالرسائل العلمية في حالة كتابة  .et al ختصاراإلأو  (،1.2ليه )الفقرة إلما سبق اإلشارة 

 حجام مختلفة للخط سيتم التعرض لكل منها بالتفصيل الحقا.أكتابة الفي 

 . الجداول واألشكال التوضيحية2.1

التوضيحية  باألشكاليقصد ( عبارة عن مجموعة من الصفوف واألعمدة تحوي بيانات، وTablesالجداول )

(Illustrations )الجداول كل من م ترقّ  .البيانية والكروكية والهندسية والخرائط والصور وغيرها الرسومات

ا  التوضيحية األشكالو ا لما هو موجود  منفصل عن بعضها بشكل تسلسليا  ا. منه بقائمة كل  وفقا

 األحرف الدالة على الفروق المعنويةما االختصارات والرموز وأ يكتب رقم وعنوان الجدول في األعلى

ألحرف الدالة اوتكتب االختصارات والرموز و أسفله التوضيحي ، في حين يكتب رقم وعنوان الشكلهأسفل فتكتب

 ومعبراا مختصراا  التوضيحي الشكلأو  الجدول ويجب أن يكون عنوانبداخله. أو  الشكلأسفل  على الفروق المعنوية

بل يكتب كامالا )الجنس  التوضيحي الشكلأو  العلمية في عنوان الجدول اختصار األسماءعن محتواه. يجب عدم 

 والنوع(.



 .لعلميةرسائل اال لكتابة لمواصفات الفنية والشكليةادليل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 كتابة الرسائل العلميةب الخاصة . المواصفات الفنية والشكلية2

، متنات التمهيدية يليها الالغالف الخارجي ثم الصفح وهيرئيسية:  أج اء ثالثة من الرسائل العلمية تتكون

 صفحةو رطروحةاألأو  بغير لغة الرسالة ستخلصالم)ان وجدت(، و لمالحقلى هذه األج اء الرئيسية اضاف إوي  

لك ن ذإعن بعضها البعض ف ج اءاألنظراا الختالف هذه  ،رطروحةاألأو  بغير لغة الرسالة وصفحة الغالف االعتماد

 تي:، وذلك كاآلخاصة بها وشكلية فنيةكل منها مواصفات كتابة يجعل ل

 Outer Coverرجي . الغالف الخا2.2

يستخدم للغالف الخارجي ورق مقوى مقاوم للطي، ويجب أن  ،وخلفيةكعب ويتكون الغالف الخارجي من واجهة 

ا بجلد اصطناعي   ألرطروحات الدكتوراه. لونزرق الأولون لرسائل الماجستير أسود اليكون مغلفا

 . واجهة الغالف الخارجي2.2.2

 سم. 2.5 فيكون لجانبين األيمن واأليسراسم، أما  2األعلى واألسفل  للجانبينيكون إرطار الكتابة  :الكتابةحدود 

ا ن يكون الخط داكنأ ويجب: تكتب البيانات بماء الذهب، لون وحجم الخط عند الكتابة  14و 15 وبحجم (Bold) ا

  .يةنجلي عند الكتابة باللغة اإل 13و 14باللغة العربية وبحجم 

ية، لي نجباللغة العربية واللغة اإل على واجهة الغالف الخارجي الكتابةبيانات ومواصفات  (2و) (1) ناالملحق يوضح

 .على التوالي

 الخارجي . كعب الغالف1.2.2

سم، ويجب أن تتوسط الكتابة الحافتين اليمنى  1.5األعلى واألسفل  للجانبينيكون إرطار الكتابة  :الكتابةحدود 

 واليسرى للكعب، مع مراعاة أن تكون المسافات بين فقرات البيانات المختلفة متساوية على الكعب.

ا : تكتب البيانات بماء الذهب، ويكون الخط داكنلون وحجم الخط  .15وبحجم  ا

 على كعب الغالف الخارجي. الكتابة( بيانات ومواصفات 3الملحق ) يوضح

 . خلفية الغالف الخارجي2.2.2

 ي كتابة.أخالية من  الخارجي تكون خلفية الغالف 

 Preliminary Pages . الصفحات التمهيدية1.2

 جم.  21زنة  A4بيض مقاس أ: ورق الورق ولون نوع

في الجانب األيمن من الصفحة عند الكتابة باللغة العربية وللجانب األيسر  سم 3.5يكون إرطار الكتابة  :الكتابةحدود 

 سم. 2.5للجوانب األخرى يكون و، يةنجلي عند الكتابة باللغة اإل



 .لعلميةرسائل اال لكتابة لمواصفات الفنية والشكليةادليل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تعرض سيتم ال حجام مختلفة للخطأستخدم ، وتعلى هذه الصفحات للكتابةيستخدم اللون األسود الخط:  وحجم لون

ا    .لكل منها بالتفصيل الحقا

ا  رطروحةاألأو  تب الصفحات التمهيدية للرسالةتر  تي: للتسلسل اآل وفقا

 White Page . صفحة بيضاء2.1.2

 ي كتابة.أهي عبارة عن صفحة خالية من 

 Internal Cover Page . صفحة الغالف الداخلية1.1.2

 .البيانات الموجودة على واجهة الغالف الخارجي على نفس الداخليةتحتوي صفحة الغالف 

  Declarationاإلقرار . صفحة 2.1.2

، أما 14حجم  داكن صفحة بخطاليكتب عنوان باللغة العربية  رطروحةاألأو  إذا كانت الرسالة: حجم ونوع الخط

بقية النص و داكن 13عنوان بخط حجم اليكتب ية فنجلي إذا كانت باللغة اإلو، عادي 13بقية النص فيكتب بحجم 

 .عادي 12كتب بحجم ي

 رطروحةألاأو  ب لغة كتابة الرسالةية حسنجلي بيان ومواصفات اإلقرار باللغة العربية واإل (5و) (4) ناالملحق يوضح

 .على التوالي

  Approval sheet االعتماد. صفحة 2.1.2

لغة  بية حسنجلي باللغة العربية واإل االعتمادعلى صفحة  الكتابةبيانات ومواصفات  (2و) (6) ناالملحق يوضح

 .، على التواليرطروحةاألأو  كتابة الرسالة

 Abstract طروحةاألأو  بلغة الرسالة . المستخلص2.1.2

 :على اآلتي صلخستمال يحتوييجب أن 

 رطروحةاألأو  عنوان الرسالة. 

 رطروحةاألأو  الطالب والدرجة العلمية للرسالة اسم. 

 الجامعة وسنة الحصول على الدرجة. اسم 

 كاديميةاألالمشرف ودرجته  اسم. 

 .المستخلص 

  لى قة عطبّ المعامالت الم  و واهميتها البحث مشكلة ،الهدفتي: آليحتوي على انص المستخلص، ويجب أن

دمة في المستخ والعينات الوحدات التجريبية وعدد نوع ورطبيعةو بالبحثأوالعينات الوحدات التجريبية 

ات التجريبية يست على الوحدالمتغيرات التي ق  أو  الصفات )االستجابة(و للبحثالتجريبي التصميم ، والبحث

 ملخص النتائج النهائية للبحث.و لتقدير تسثير المعامالت عليها



 .لعلميةرسائل اال لكتابة لمواصفات الفنية والشكليةادليل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  الدالةالكلمات (Key words وهي الكلمات الرئيسية التي يمكن استخدامها ،) ،للبحث عن موضوع الدراسة

 كلمات، وتكتب أسفل المستخلص. 6ي يد عددها عن  ويراعى أال

 13خط حجم ب جميع البيانات التي تسبق نص المستخلص كتبإذا كانت الكتابة باللغة العربية ت: وع الخطحجم ون

بخط  البيانات قبل النصكتب ية فتنجلي عادي، وإذا كانت الكتابة باللغة اإل12فيكتب بحجم  المستخلص داكن أما نص

 .عادي 11خط  بحجم ويكتب النص داكن 12حجم 

  يدي اإلمكان، وفي جميع األحوال يجب أالقدر  المستخلص في صورة فقرة واحدة وباختصاريكتب  عدد الكلمات:

 كلمة. 211المستخلص عن نص 

 دةمفر المسننافات بين األسننطر في حين تكون ،للمسننتخلصسننم في بداية السننطر األول  1تترك مسننافة المساااتات: 

line spacing Single. 

 .المستخلصعلى صفحة  الكتابة( بيانات ومواصفات 9)و (2) ناالملحق يوضح

  Dedication اإلهداءصفحة  . 2.1.2

، أما بقية 14حجم  داكن صفحة بخطاليكتب عنوان باللغة العربية  رطروحةاألأو  إذا كانت الرسالة: حجم ونوع الخط

كتب يبقية النص و داكن 13عنوان بخط حجم اليكتب ية فنجلي إذا كانت باللغة اإلو، عادي 13النص فيكتب بحجم 

 . عادي 12بحجم 

 .اإلمكانيتجاوز نص اإلهداء صفحة واحدة، وأن يكون مختصراا بقدر  أال يجب

 Acknowledgement الشكر والتقديرصفحة . 7.1.2

داكن، أما بقية  14صفحة بخط حجم اليكتب عنوان باللغة العربية  رطروحةاألأو  إذا كانت الرسالة: حجم ونوع الخط

كتب يبقية النص و داكن 13عنوان بخط حجم اليكتب ية فنجلي إذا كانت باللغة اإلو، عادي 13النص فيكتب بحجم 

  .عادي 12بحجم 

، 1.5تكون  Line spacingسم في بداية السطر األول لكل فقرة، المسافات بين األسطر  1تترك مسافة المساتات: 

  (.pt) درجات 6تكون   and after paragraphsSpacing beforeالمسافات قبل وبعد الفقرات 

 مكان.بقدر اإل باختصاريتجاوز نص الشكر والتقدير صفحة واحدة، وأن يكتب  أاليجب 

 Lists والقوائم Contentsالفهرس .2.1.2

 واالختصارات التوضيحية ألشكالوالجداول ل وقوائممحتويات للفهرس  الرسائل العلميةيوجد داخل 

ات ذ في صورة جداولوالقوائم كتب الفهرس ي. به في صفحة خاصةقائمة أو  أن يكتب كل فهرسيجب ، والمالحقو

 وصتطابق نصتأن  ، ويجبليالحاسب اآل باستخدامطرق الفهرسة ب حدود مخفية )غير مرئية(، ويمكن االستعانة

 .رطروحةاألأو  الرسالة متنمع تلك الموجودة في  القوائمأو  داخل الفهرسوأرقام صفحاتها  العناوين
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م حجداكن بخط  القائمةأو  الفهرسيكتب عنوان باللغة العربية  رطروحةاألأو  إذا كانت الرسالة حجم ونوع الخط:

وتكتب  13حجم داكن بخط  العناوينكتب ية فتنجلي ، أما إذا كانت باللغة اإلعادي 12 خط بحجم محتوياتهوتكتب  14

 .عادي 12 خط بحجم محتوياته

الفهرس  خلدايكتب العنوان الرئيسي  .اا تساوي صفر القائمةأو  المسافة قبل وبعد عنوان الفهرس تكون :اتالمسات

، في حين يةجلي نقصى يسار الصف عند الكتابة باللغة اإلعند الكتابة باللغة العربية وأ بداية من أقصى يمين الصف

قبل كتابة العنوان الفرعي، وفي حالة )حسب لغة الكتابة( الصف  يسارأو  سم عن أقصى يمين 1.5تترك مسافة 

 الصف، وهكذا كلما تفرعت العناوين. يسارأو  سم عن أقصى يمين 1.1العنوان تحت الفرعي تترك مسافة 

ورة ص يتم اعداد الفهرس والقوائم باستخدام الفهارسة بواسطة الحاسب االلي، ويمكن ان ت عد في الصفوف واألعمدة:

 ملم. 1.2 حوالي الصف ارتفاع، ويكون مخفية الخطورط )غير مرئية( صفوف وأعمدةت جداول ذا

 Contents المحتويات تهرس. 2.2.1.2

 .الرسائل العلميةمحتويات ل فرعيةوال الرئيسيةعناوين جميع الالفهرس كشاف ميسر يعرض 

 List of Tables قائمة الجداول. 1.2.1.2

 ، وتلغى القائمة إذا كان عدد الجداولرطروحةاألأو  جميع الجداول الموجودة بالرسالةمرتبة بعناوين قائمة تتمثل في  

 أقل من جدولين.

 List of Illustrations األشكال قائمة. 2.2.1.2

كان عدد  ، وتلغى القائمة إذابالرسائل العلميةشكال التوضيحية الموجودة جميع األبعناوين قائمة مرتبة  في مثلتت

 من شكلين.األشكال أقل 

 List of Appendices المالحق قائمة. 2.2.1.2

 .بالرسائل العلميةجميع المالحق الموجودة بعناوين قائمة مرتبة  في مثلتت 

فات تكون مواصو مع الموجود بالمتن الخاصة به قائمةملحق في الأو  شكلأو  كل جدول وعنوانيجب أن يتوافق رقم 

 .مطابقة لتلك الخاصة بفهرس المحتويات هذه القوائم كتابة

 List of Abbreviations قائمة االختصارات. 2.2.1.2

ا في ستخدم ي  لعلميةالمصطلحات اأو  المركباتأو  العديد من المؤسسات اءسمألعلمية  اختصاراتالكتابة أحيانا

 االختصارات ترتببها.  ةخاص قائمةوبشكل واضح في  االختصاراتهذه  تعريففي هذه الحالة يجب  ،غيرهاأو 

ا ألبجدي مخفي الخطورط في جدول الرسائل العلميةفي متن  الوارد ذكرها سم إلكل اختصار ا ويكتب مقابل ،تهاوفقا

مطابقة لتلك الخاصة بفهرس  قائمةال هلهذ كتابة. تكون مواصفات الن وجدتوترجمته إ المعروف بهالكامل 

 المحتويات.

 .بقائمة االختصارات الكتابة( بيانات ومواصفات 11الملحق ) يوضح
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 The Main Body متنال. 2.2

)مراجعة  الدراسات السابقةومن المقدمة  ويشمل كالا  رطروحةاألأو  عد المتن الج ء الرئيسي للرسالةي  

 المراجع. ومواد ورطرائق البحث والنتائج والمناقشة والتوصيات وأخيراا االدبيات( 

كتابة باللغة العربية وللجانب األيسر عند الكتابة في الجانب األيمن عند ال سم 3.5إرطار الكتابة  يكون :الكتابةحدود 

 سم. 2.5للجوانب األخرى يكون و، يةنجلي باللغة اإل

خط داكن تكتب العناوين الرئيسية بباللغة العربية  الكتابةإذا كانت سود اللون، أمتن بخط اليكتب  لون وحجم الخط:

 .13، أما بقية النص فيكتب بخط عادي حجم 13بخط داكن حجم  وتحت الفرعية تكتب العناوين الفرعيةو، 14حجم 

وتحت تكتب العناوين الفرعية و، 13تكتب العناوين الرئيسية بخط داكن حجم ية نجلي باللغة اإل الكتابة إذا كانتو

 .12بخط عادي حجم بقية النص ويكتب ، 12بخط داكن حجم الفرعية 

 Line spacingالمسافات بين األسطر  وتكون سم في بداية السطر األول لكل فقرة، 1تترك مسافة المساتات: 

في ، (pt) درجات 6تكون  Spacing before and after paragraphsالمسافات قبل وبعد الفقرات  ماأ ،1.5

درجة  Spacing after 12عده وب (ptدرجة ) صفر Spacing before المسافة قبل أي عنوان رئيسي حين تكون

(pt،) عنوان القبل  حالة العنوان الفرعي تكون وفيSpacing before 12 ( درجةpt)  وبعدهSpacing after 6 

 (ptدرجة )

اخل دمن الصفحات  في أي صفحة بين الفقرات المختلفة خالية من الكتابةيجب عدم ترك مسافات  مالحظة هامة:

 . متنال ج اءأمن  ج ء كل

فادي الخطورط عمدة ذات خطورط مفردة ويجب تيتكون الجدول من صفوف وأ شكال التوضيحية:واأل الجداول

 في شكل الجدول. من الخطورطأي أنواع أخرى أو  الم دوجة والمتقطعة

د داكن حجم سوأبخط  الجداول واالشكال التوضيحيةتكتب عناوين إذا كانت الكتابة باللغة العربية : حجم ونوع الخط

أما إذا كانت الكتابة ، 12وال يتجاوز  9، في حين تكتب البيانات داخل الجدول بخط عادي ال يقل حجمه عن 13

، في حين تكتب البيانات بداخل الجدول بخط عادي ال يقل 12تكتب العناوين بخط داكن حجم ية فنجلي باللغة اإل

 أسفلالتي  الدالة على الفروق المعنويةاألحرف تكتب االختصارات والرموز و .11وال يتجاوز  9حجمه عن 

 .2حجم  عاديبخط  بداخلهأو  لشكلأو ا الجدول

 Line spacingالمسافات بين األسطر  سم، وتكون 1.2الى  1.2يكون ارتفاع الصف داخل الجدول بين المساتات: 

ن تكون أيجب (، وptة )درج صفر فتكون Spacing before and after يةبعدالو يةقبلالالمسافات  ماأ ،مفردة

 تلوين.أو  ي تظليلأجميع خاليا الجداول خالية من 

باشرة، ويمكن م تهناقشمو ينتهي فيها ذكره بعد الصفحة التيتوضيحي في صفحة مستقلة  شكلأو  جدول كل يوضع

 ابقةفي الصفحة الس نتهى ذكرها ومناقشتهاإ ن تكون جميعهاصفحة واحدة بشررط أفي  أو شكل وضع أكثر من جدول

 ، وعند تقسيم الجدول الى أكثر من صفحة واحدة يجب إعادة كتابة عنوان الجدول في كل صفحة.بالمتن



 .لعلميةرسائل اال لكتابة لمواصفات الفنية والشكليةادليل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

13 
 
 

 Introduction . المقدمة2.2.2

توضيح للمشكلة تحت الدراسة ومبررات وأهداف عرض وتحتوي على و ،متنالالذي يبدأ به  الج ءهي 

أن تكون قصيرة بقدر اإلمكان دون  ويراعى. رطروحةاألأو  الرسالة ج اءأالدراسة، ويمكن أن تتضمن تمهيداا لتنظيم 

 البحث. أو  األهداف من الدراسةأو  الفقرة األخيرة من المقدمة على الهدف تحتوياإلضرار بمفهومها، ويجب أن 

 Literature Review)مراجعة االدبيات(  راسات السابقة. الد1.2.2

 في هذا الج ء عرضوي   ،لمية للبحث والمشكلة تحت الدراسةقاعدة المعلومات الع مثلهي الج ء الذي ي

خاص على النحو المشار اليه في الفقرة بسسلوب  رطروحةاألأو  وضوع الرسالةالدراسات السابقة ذات العالقة بم

 .( من هذا الدليل. 1.2)

 ونقلها وتوثيقها وأن تكون جميعها ذات السابقة الدراسات استقراءالصدق والن اهة والحيادية في  تحرييجب 

 ومة.لمعلمنها اقاة تالمسالمراجع أو  لمرجعافقرة إلى أو  نهاية كل جملةأو  عالقة بموضوع الدراسة، ويشار في بداية

ا. يمكن أن يجب  قسم هذا يأن تكون الجمل مترابطة ذات تحليل وتخريج جيد وليست مجرد ملخص لما تم بحثه سابقا

ا للمواضيع عناوين فرعية وتحت فرعيةإلى  الج ء  .القياسات المدروسةأو  الصفاتأو  وفقا

 Materials and Methods . مواد وطرائق البحث2.2.2

خصائص وبالتفصيل إلى مكان إجراء الدراسة والفترة ال منية التي أجريت فيها  الج ءتطرق في هذا يتم ال

ابعة المتغيرات التو( العوامل المؤثرةالعينة التي تطبق عليها المتغيرات المستقلة )أو  ورطبيعة مجتمع الدراسة

للدراسة  (statistical model) والنموذج الرياضي (experimental design) التصميم التجريبيو)االستجابة( 

الطرائق واألدوات والمعدات واألجه ة وسب ابرمجيات الحو (statistical tests) اإلحصائية واالختبارات

حث قسم مواد ورطرائق البت انيمكن و. الدراسةأو  التجربةتنفيذ  في واتبعت استخدمت التياإلجراءات والخطوات و

ا وتحت فرعية فرعية  عناوينإلى   .غيرها حسب ما يقتضيه البحثأو  للمواضيع سالفة الذكروفقا

 Results. النتائج 2.2.2

ا النتائج المتحصل عليها  ت ستعرض ا لطبيعة أو  جداولوترفق ب نصيا ا اهذه أشكال توضيحية وفقا لنتائج موضحا

وفقاا ة وتحت فرعي عناوين فرعيةإلى  تقسيم هذا القسميمكن . المعامالت المختلفة بالتجربةهم الفروقات بين أ

 .في الدراسات السابقة اليهاالتطرق  العناوين التي تمأو  للمواضيع

 Discussion . المناقشة2.2.2

الل نتائج من خالاليه  تلما توصل ة موضوعيةعلمي اتقدم تفسيروت   ،البحث نتائج في هذا الج ءيناقش 

المناقشة إلى  مقست. يمكن أن البحثمن عدمه مع نتائج  مناقشتها ومقارنتها بنتائج الدراسات السابقة من حيث اتفاقها

ا  عناوين فرعية وتحت فرعية ، ويجب أن تحتوي الفقرة األخيرة من المناقشة على للنتائج المتحصل عليهاوفقا

 .(Conclusion) االستنتاجات
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 يمكن دمج ج ئي النتائج والمناقشة في ج ء واحد رئيسي يسمى في هذه الحالة النتائج والمناقشة. مالحظة هامة:

 )اختياري( Recommendationsالتوصيات . 2.2.2

حة واحدة، صفالتوصيات يتجاوز نص  أاليجب و المتعلقة بالبحث.إلى أهم التوصيات  الج ءفي هذا طرق الت يمكن

 .اإلمكانوأن يكون مختصراا بقدر 

 References . المراجع7.2.2

 المساعدةو بحث،لالنظري ل األساسإلعداد بها ن استعالمراجع والمصادر هي منابع المعلومات المختلفة التي ي  

 العلمية،ل الرسائ، الكتب تي:اآل نواع المراجع فيأتتمثل  علمية صحيحة. أسسنتائج على العلى تفسير ومناقشة 

 ،وغيرها المطبوعات الرسمية وشبكة المعلومات الدولية )االنترنت( ،منشورات المؤتمرات ،علميةالالدوريات 

 جهات اعتبارية.أو  شخصيات أنهاعلى  األنواعويجب التعامل مع جميع هذه 

 شقين هامينتتعلق هذه العملية بو، في الرسائل العلميةتتطلب عملية توثيق المراجع تقديم معلومات كافية عنها 

ورطريقة كتابتها في قائمة المراجع. يجب تحري الدقة في أن تضم قائمة  ،جع في المتناللمر اإلشارةرطريقة  :وهما

ي مرجع في قائمة أيجب التسكد من عدم توثيق وكتابة كما المراجع جميع المراجع المذكورة في نصوص المتن، 

 في المتن. غير مذكورالمراجع 

 متنال. توثيق وكتابة المراجع تي 2.7.2.2

 المرجع لفمؤ كان إذاف، ليه في النصإومكان اإلشارة ه في المؤلفينعلى عدد متن التعتمد عملية توثيق المرجع في 

ا شخص رك في كتابة وإذا شا ،سنة النشر قوسينفقط يليه بين  لقبه ي كتب النصأو  في بداية الجملة هاسمذكر اا وواحدا

ين عندها من شخص أكثر تهفي كتاب شاركأما إذا سنة النشر بين قوسين،  يليهلقب كل منهما  ي كتبن االمرجع شخص

ا بكلمة وآخرون  .et al كلمةبباللغة العربية( و رطروحةاألأو  )عند كتابة الرسالة يكتب لقب الكاتب األول فقط متبوعا

 .يلي ذلك سنة النشر بين قوسين ية(نجلي باللغة اإل رطروحةاألأو  )عند كتابة الرسالة

 يةنجلي تي حالة الكتابة باللغة العربية واللغة اإل مثلة لتوثيق مراجع مختلفة تي بداية النص بالمتنأ

 ( ...2113) الطبيبدرس 

 ...Hermas (2113 ) شارأ

Hermas (2013) cited that… 

 ( أن ...2111ذكر ال رزاح وابوحجر )

 …Jenser (1922 )و Dabajوضح أ
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Dabaj and Jenser (1987) demonstrated that… 

 ( ...2112خرون )آوضح بن سعد وأ

 ... (2115خرون )آو Ashegدرس 

Asheg et al. (2015) studied that … 

ا لت ألقابأو  بين قوسين لقب فيوضع ة النصجع في نهايامؤلفي المرأو  كر اسم مؤلفذ   أما إذا  رتيبالمؤلفين وفقا

حدث(، على أن يفصل بين اسم المؤلف وتاريخ النشر الخاص بمرجعه فاصلة األاألقدم إلى تواريخ هذه المراجع )من 

، ويجوز اإلشارة الى رقم صفحات الكتاب المستقاة منه فاصلة منقورطة الذي يليه عادية وبين المرجع والمرجع

 .المعلومة على أن توضع شارحة ):( بينها وبين سنة النشر

 ةينجلي تي حالة الكتابة باللغة العربية واللغة اإل تي نهاية النص بالمتنامثلة لتوثيق مراجع مختلفة 

أحمد ؛ Hussein، 1999و Al-Batshan؛ Freeman،1922) على أن ...جمعت بعض الدراسات أ

 (.2112جميل، و 2112وناجي،

Many studies confirmed that … (Dabaj and Jenser, 1987; Hermas, 2013 and Asheg et al., 2015)  

ا  ي في نفس السنة، ف اءسماألأو  سمبنفس اال المؤلفين أكثر من مرجع واحد منشورأو  قد يكون لذات المؤلفأحيانا

ا المؤلفين كما ذكر أو  المؤلف اسمهذه الحالة يتم كتابة  ا للتسلإوبعد كتابة السنة تتم سابقا  األبجديسل ضافة حرف وفقا

 للغة المرجع.

  المؤلفين تي نفس السنة تي المتنأو  من مرجع لذات المؤلف أكثرمثلة لتوثيق أ

 دراسة ...Al-Hazmi  (1988a )ىجرأ

 في دراسة ... Al-Hazmi ((1988bوجد 

 ... (1992a) وآخرون Enab وضحأ

 ... (1992b)وآخرون  Enab وجد

 . توثيق وكتابة المراجع تي قائمة المراجع1.7.2.2

داكن بحجم  سود اللونأبخط  لقائمة المراجع يكتب العنوان الرئيسيإذا كانت الكتابة باللغة العربية  لون وحجم الخط:

 يكتب العنوانية فنجلي ، أما إذا كانت الكتابة باللغة اإل12، أما بيانات المراجع بالقائمة فتكتب بخط عادي حجم 14

 .12المراجع بالقائمة بخط عادي حجم  بيانات ، في حين تكتب13سود اللون داكن بحجم أبخط  الرئيسي



 .لعلميةرسائل اال لكتابة لمواصفات الفنية والشكليةادليل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 Spacingالمرجع ) قبل ةتكون مفردة، المساف (Line spacingأسطر المرجع الواحد )المسافات بين المساتات: 

before) وبعد المرجع اا تكون صفر (Spacing after ) درجة. يكتب السطر األول لكل مرجع في أقصى  6تكون

 سم عن بداية السطر. 1.1اليسار حسب لغة المرجع وتبدأ كتابة األسطر التالية له بمسافة أو  اليمين

سنة ولقاب مؤلفيها أأبجدية و نوع ولغة المراجع على المراجع قائمةعملية توثيق وكتابة المراجع في تعتمد 

 والا تليهاأتكتب المراجع العربية  بحيثفي قائمة واحدة  واألجنبية(العربية )المراجع جميع  . تكتب وترتبالنشر

 يوضع القرآن الكريم دائما في بداية قائمة المراجع عند استخدامه كمرجع، اما باقي المراجع األجنبية،المراجع 

ا ألبجدية الحروف المكونة أللقاب مؤلفيهاترتب ف  )لقب أول الباحثين وألقاب المشاركين األخرين في البحث( ثم وفقا

ا رقامأ، وفي هذه الحالة ال تمنح المراجع األحدثفيث يكتب المرجع األقدم بح سنة النشر،  .ئمةفي القا متسلسلةا

تصارات ي اخأوعدم استخدام  )إن وجد( بيهأ اسمه واسمالمؤلف ولقب كتابة ب في القائمةالمراجع العربية  توثق

 اسمؤلف والم اسمبكتابة الحرف األول من  ويكتفى كامال جنبية فيكتب اللقب، أما في المراجع األمي منهأل لإلشارة

ا للترتيب اآل واألجنبيةالمؤلفين في المراجع العربية  اءأسم. تكتب )إن وجد( بيهأ مؤلف األول تي: يكتب لقب الوفقا

 الحال وكذلكه فاصلة عادية، اسمحسب لغة المرجع( ويفصل بين لقبه وباقي  أواختصارهمايه )أب اسمه واسميليه 

سم اكل مؤلف والذي يليه فاصلة منقورطة ما عدا ل الكامل سمالمؤلفي المرجع، مع وجوب أن تفصل بين اباقي ل

 حسب لغة المرجع. "and" كلمةأو  حرف "و" قهيسب األخيرالمؤلف 

 مراجع تي قائمة المراجعالمثلة لتوثيق أ

 Book كثرأأو  كتاب له مؤلف

ا الأكثر وقد يكون أو  واحد لمؤلف عبارة عن كتاب وثق وي ،اعتباريةمنظمة ذات شخصية أو  مؤسسةأو  مؤلف شخصا

 :في القائمة على الشكل التالي

المؤلف  ماس ،االخيرلقب المؤلف الثاني ... والمؤلف  اسم ،الثانيالمؤلف األول؛ لقب المؤلف  اسم ،لقب المؤلف األول

مثلة . وفيما يلي أالناشر، عنوان الناشر اسمإن وجدت.  غير االولى الطبعةرقم . سنة النشر. عنوان الكتاب. االخير

 :توضح ذلك

منشورات جامعة  الحيواني.. مقدمة في علم اإلنتاج 1992عياد.  ومجيد، احمد ،بو عائشة، عبد السالم؛ القمارطيأ

 .رطرابلس، ليبيا ،رطرابلس

 . معجم علم النفس والطب النفسى. دار النهضة العربية. القاهرة.1992جابر.  ،كفافى، عالء وعبد الحميد

Falconer, D.S. and Mackay F.S. 1996. Introduction to quantitative genetics. Fourth ed., 

Longman, Essex, England. 



 .لعلميةرسائل اال لكتابة لمواصفات الفنية والشكليةادليل 
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Parker, B.L.; El-Bouhssini, M. and Skinner, M. 2001. Field guide: Insect pests of wheat 

and barley in North Africa, West and Central Asia. International Center for 

Agricultural Research in the Dry Area (ICARDA). Aleppo, Syria. 

 Translated Book كتاب مترجم

المؤلف  ماس ،االخيرلقب المؤلف ... والثاني المؤلف  اسم ،الثانيالمؤلف األول؛ لقب المؤلف  اسم ،لقب المؤلف األول

 ماسإن وجدت.  غير األولى الطبعةرقم . لقب المترجم، اسم المترجم :. سنة النشر. عنوان الكتاب. ترجمةاالخير

 :توضح ذلك امثلةوفيما يلي  الناشر، عنوان الناشر.

 ،نادية وخليل ،الشريف ؛فاء. العقل وأشجاره السحرية. ترجمة األعسر، ص2115مارينا. ، دامانودوج.  ،هوبسن

 ع ة. الطبعة الثانية. دار الفكر العربي. القاهرة.

أحمد عبد  ،دوابة . المقاومة النباتية للنيماتودا الطفيلية. ترجمة2112بريدج.  ،كوك وجون ،روجر؛ ستار، جيمس

 لمي والمطابع، جامعة الملك سعود.السميع. النشر الع

 Book Section نون مختلفولها مؤلف عد وبداخله أج اءكتاب له محرر م  

فصول مختلفة لكل منها مؤلف خاص به، ويوثق في أو  عبارة عن كتاب له محرر رئيسي ويوجد بداخله أج اء

 :النحواآلتيالقائمة على 

 محررالب : لقفيالمستخدم.  الفصل. عنوان نشرالالمستخدم. سنة  الفصلمؤلف  اسم المستخدم، الفصلمؤلف  لقب

الناشر، عنوان الناشر، أرقام  اسمالمرجع )المحرر(. عنوان المرجع. الرئيسي محرر الاسم ، للمرجع الرئيسي

 :توضح ذلكوفيما يلي أمثلة  .الفصل المستخدمصفحات 

. مكافحة النيماتودا 2111. نوري راضي ،الحسنيواحمد السيد  ،أسماعيل ؛خليفة حسين ،دعباج ؛أبوغربية، وليد

أحمد  ،زهير ع ي  ودوابة ،اسطيفان ؛حمد سعدأ ،الحازمي ؛وليد ابراهيم ،غربيةأبو :فيبالطرق الفي يائية. 

ائل و. نيماتودا النبات في البلدان العربية. اصدار الجمعية العربية لوقاية النبات، دار )المحررون(عبد السميع 

  1145 -1122، صفحات للنشر، عمان األردن

Fairfull, R.W. 1990. Heterosis. In: Crawford, R.D. (Ed.). Poultry breeding and genetics. 

Elsevier Science Publishers, New York, USA. pp. 705-759. 

 Thesis and Dessirtiationالرسائل العلمية 

 ويوثق في القائمة على النحو التالي: ،الدكتوراه ارطروحاتو الماجستير رسائل عبارة عن

 رطروحةاألأو  . درجة الرسالةرطروحةاألأو  . عنوان الرسالةرطروحةاألأو  المؤلف. سنة الرسالة اسملقب المؤلف، 

يما يلي وف. الكلية والجامعة والبالد التي منحت فيها الدرجةالقسم و. غير منشورةأو  ويجوز اإلشارة الى انها منشورة

 :توضح ذلك امثلة



 .لعلميةرسائل اال لكتابة لمواصفات الفنية والشكليةادليل 
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 نتخابي في الخطورط النقية لساللة دجاج لحمالوراثية وتقييم العائد اإل. تقدير المعايير 2114دردور، عمار امحمد. 

 كلية ال راعة، جامعة رطرابلس، ليبيا.قسم اإلنتاج الحيواني، تجاري )اصيل(. رسالة ماجستير. 

ير دكتوراه غ رسالة. الخصائص السيكولوجية والفسيولوجية فى عالقتها باألداء. 1926السمادونى، إبراهيم السيد. 

 .، مصرجامعة رطنطا ،كلية التربية علم النفس، نشورة.م

 Journal Article مقالة تي دورية علمية

 النحو اآلتي:وثق في القائمة على توالنشرات، أو  الصحفأو  في دورية كالمجالت ةمنشور مقالةعبارة عن 

المؤلف  ماس ،االخيرلقب المؤلف ... والثاني المؤلف  اسم ،الثانيالمؤلف األول؛ لقب المؤلف  اسم ،لقب المؤلف األول

دد(: العأو  صدار، رقم المجلد يليه )رقم اإلكامالا بدون اختصارات الدورية اسم. سنة النشر. عنوان المقالة. االخير

 :توضح ذلكمثلة أوفيما يلي الصفحات.  أرقام

. تطاير األمونيا من األسمدة النيتروجينية. المجلة 2111يوسف منصور.  ،حجرأبو ال رزاح، المبروك محمد و

 .33-29(: 2)15 ،الليبية للعلوم ال راعية

. تسثير نوع المستسصل وحامض الجبرليك 2112. يآمنة عل ،عبد السالم محمد والبوزيدي ،بن حمينة ؛بن سعد، زهير

(GA3على اإلكثار الدقيق لثالثة هجن من الفلفل ) Capsicum annuum L.. المجلة الليبية للعلوم ال راعية، 

12(1- 2 :)19-25. 

. بعض المتغيرات المنبئة باالستخدام المفررط لإلنترنت لطالب الدراسات 2112الطبيب، مصطفى عبد العظيم. 

 .32-13(: 3)13العليا. مجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية. 

Hermas, S.A. 2013.Investigations on body weights and measurements of the Libyan 

Maghrabi Camel. The Libyan Journal of Agriculture, 18 (1-2): 24-30. 

Dabaj, K.H. and Jenser, G. 1987. List of plants infected by root-knot nematodes in 

Libya. International Nematology Network Newsletter, 4 (3): 28-33. 

Asheg, A.A.; EL-Nyhom, S.M.; Eissa, A.E.; Kammon, A.M.; Kanoun, A.H.; Ben Naser, 

K.M. and Abouzeed Y. M. 2015. Effect of some Libyan medicinal plants on 

hematological profile, cholesterol level and immune status of broiler chicken. 

Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 6 (2): 

1164-1170. 

  Proceedings of Conferenceعلمي  كتاب وقائع مؤتمر

 ويوثق في القائمة على الشكل التالي: مؤتمر علمي،كتاب وقائع  عن مقالة منشورة في عبارة



 .لعلميةرسائل اال لكتابة لمواصفات الفنية والشكليةادليل 
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المؤلف  ماس ،االخيرلقب المؤلف الثاني ... والمؤلف  اسم ،الثانيالمؤلف األول؛ لقب المؤلف  اسم ،لقب المؤلف األول

كان متاريخ و . عنوان المؤتمر،مؤتمرالكتاب وقائع لقب، اسم محرر : في. )سنة المؤتمر(. عنوان الموضوع. االخير

 .. أرقام الصفحاتعقد المؤتمر

والوقاية المتكاملة كسداة في استدامة محاصيل البيوت المحمية.  اإلنتاج: استعراضية. ورقة 2112حنفي، عبد الحق. 

نتاج ووقاية النبات لمحاصيل إالمتكاملة لعناصر  اإلدارةيوسف )محرر(. المؤتمر األول في  ،ابوجودة :في

 .29-21 ص صبيروت لبنان.  ،2112فبراير  2البيوت المحمية. 

Nahaisi, M.H.; Abougrain, A.K.; Madi, N.S. and Dabaj, K.H. 2008. Microbiologcal 

quality of greenhouse fresh produce. In: Tuzel, Y., G.B. Oztekin and M.K. Meric 

(eds.), Proceeding of the International Symposium on Strategies towards 

Sustainability of Protected Cultivation in Mild Winter climate. April, 7-10, 2008 

Antalya, Turkey. pp. 765-770. 

 مطبوعة رسمية

التقارير والمطبوعات الرسمية التي تستخدم بشكل رئيسي للغرض الذي أصدرت من أجله وهذا يجعلها  عبارة عن

 ويوثق في القائمة على الشكل التالي:، واالنتشارمحدودة التوزيع 

 ،التقرير )إن وجد(، عنوان المؤسسةالمؤسسة. السنة. عنوان التقرير. الجهة التابعة لها المؤسسة الرسمية، رقم  اسم

 وفيما يلي امثلة لتوضيح ذلك:

-يإنجلي ، يإنجلي -عربي. معجم المصطلحات العلمية في علوم وقاية النبات. 2116الجمعية العربية لوقاية النبات. 

 لبنان. ،ديثة، بيروت. دار النهضة الحعربي

الحليب والخام الطازج.  – 354. المواصفة القياسية الليبية رقم 2113المرك  الورطني للمواصفات والمعايير القياسية. 

 رطرابلس، ليبيا.

 web شبكة المعلومات الدولية )االنترنت(

ا قع موثوقاهذا النوع من المراجع بحيث يكون لمو استخداميجب التحري في  ( .intمواقع المنظمات الدولية ) ا مثلبه ا

 ويوثق في القائمة على الشكل التالي:، (.edu( والمواقع التعليمية ).gov) والمواقع الحكومية

WHO.int. 2015.WHO | Financial crisis and global health. [online] Available at: 

http://www.who.int/topics/financial_crisis/en [Accessed 18 Nov. 2015]. 

Elnilenews.net. 2015. 

http://www.who.int/topics/financial_crisis/en
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صحة االنسان النيل  علىخطورتها  ىات الحيوية في أعالف الدواجن ومدالمضاد يكتب: استخدام ،أحمد علي

 .Available at: http://elnilenews.net/?p=5065 [Accessed 18 Nov [online] اإلخباري

2015]. 

ا للطريقة  مرجعاليمكن االستعانة ببعض المواقع االلكترونية على شبكة المعلومات الدولية لمعرفة رطريقة كتابة  وفقا

 https://www.citethisforme.comسالفة الذكر، مثل: 

 الباحثين تي نفس السنةأو  من مرجع واحد لنفس الباحث أكثر توثيق

ا لما ذكر سابقو عدد مؤلفيه يشار إلى المرجع حسب ا نوعه وفقا ي ه عن المراجع األخرى لنفس المؤلف في ي، ولتما

 .روحةرطاألأو  سنة النشر في متن الرسالةتم كتابة نفس الحرف األبجدي الممنوح لهذا المرجع بعد تنفس السنة 

المؤلف  ماس ،االخيرلقب المؤلف الثاني ... والمؤلف  اسم ،الثانيالمؤلف األول؛ لقب المؤلف  اسم ،لقب المؤلف األول

 النحو اآلتي:ويوثق في القائمة على  ،. السنة+حرف. عنوان الموضوع. باقي بيانات المرجع حسب نوعهاالخير

Al-Hazmi, A.S. 1988a. Relative host suitability of corn and alfalfa cultivars to 

Meloidogyne javanica. Pakistan Journal of Nematology 6: 101-105. 

Al-Hazmi, A.S. 1988b. Infectivity of Meloidogyne javanica as influenced by soil 

texture. Journal of Collage of Agriculture, King Saud University, 1: 173-179. 

Enab, A.A.; M. Soltan; F.H. Abdou and G. Gebriel. 1992a. Expected vs. actual response 

to selection in Norfa chickens. Minufiya Journal of Agriculture. Research, 17: 

1865 – 1886. 

Enab, A.A.; M. Soltan; F.H. Abdou and G. Gebriel. 1992b. Completely and partial 

restricted selection indices in Norfa chickens. Minufiya Journal of Agriculture. 

Research, 17: 1887 –1916. J 

 Appendicesالمالحق . 2.2

ودها جعد وي  شكال أأو  حصائيجداول توضيحية كجداول التحليل اإلأو  استبيانأو  استماراتأو  عبارة عن وثائق

ا هام ا وضروري ا سبب ألنها قد تتأو  ،عددهاأو  ،بسبب رطولها ؛متنالعلى الباحث أن يضعها في  يتعذر ؛ ولكنللبحث ا

لكل  ن يكونيجب أ في إضعاف وتسلسل رطرح مواضيع البحث، عندها يلجس الباحث إلى وضعها بعد قائمة المراجع.

و أ ليها في متن الرسالةاإلشارة إأو  وتصنف وترقم المالحق حسب ذكرها به يوضح محتواه، ملحق عنوان خاص

ا المالحق على نوعها، فإذا كانت المالحق نص كتابةفات تعتمد مواص. رطروحةاأل  ،اا توضيحي شكالا أو  جدوالا،أو  ،ا

ا لما ذ   كتابتهتكون مواصفات  ا وفقا  .بهذا الدليل كر سابقا

https://www.citethisforme.com/
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 طروحةاألأو  الرسالة كتابةبغير لغة  صفحات. 2.2

 طروحةاألأو  الرسالةكتابة  لغةغير ب صالمستخل. 2.2.2

لى اللغة إرجم تيو ؛العربيةإلى اللغة  الرسائل العلمية المكتوبة بسحد اللغات الحية )غير العربية( صلخستترجم مي  

ا  كتابة المستخلصتكون مواصفات . العربيةاللغة ب ية إذا كتبتنجلي اإل ا لما ذكر سابقا ة المكتوب بها حسب اللغ وفقا

 .(.11.2.3)انظر الفقرة 

  طروحةاألأو  الرسالةكتابة  لغةغير ب االعتماد صفحة. 1.2.2

 وتترجم ؛يةالعربإلى اللغة  الرسنننائل العلمية المكتوبة بسحد اللغات الحية )غير العربية( في االعتماد صنننفحةتترجم 

 (.2أو  6)انظر الملحق  العربيةاللغة ب كتبتية إذا نجلي لى اللغة اإلإ

  طروحةاألأو  كتابة الرسالة الداخلية بغير لغةالغالف  صفحة. 2.2.2

ترجم وت ؛يةالعربإلى اللغة  الرسنننننائل العلمية المكتوبة بسحد اللغات الحية )غير العربية( فيالغالف  صنننننفحةتترجم 

 (.2أو  1)انظر الملحق العربية اللغة ب كتبت إذاية نجلي لى اللغة اإلإ

 بيضاء  صفحة. 2.2

 .كتابة أي من خالية صفحة عن عبارة هي

 



 .باللغة العربية لغالف الخارجيبيانات ومواصفات الكتابة على واجهة ا. (1ملحق )
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 .الكتابة على كعب الغالف الخارجيومواصفات بيانات (. 3ملحق )
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 .الكتابة على صفحة اإلقرار باللغة العربيةومواصفات بيانات (. 4ملحق )
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 اإلقرار

بسن ما اشتملت عليه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاص، سم الطالب(............ ..........)انا أقر أ  

أي ج ء منها لم يقدم من قبل لنيل أي أو  باستثناء ما تمت اإلشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة ككل

أو  الرسالة توظيفبحثية أخرى، وللجامعة حق أو  مؤسسة تعليمية بحث علمي لدى أيأو  درجة علمية

بما ال  أو النشر اإلعارةأو  راض االرطالعواالستفادة منها كمصدر مرجعي للمعلومات ألغ رطروحةاأل

 يتعارض مع حقوق المكلية الفكرية المقررة بالتشريعات النافذة.

 : ______________.التوقيع

 م21/       /             : التاريخ
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 .العربيةاالعتماد باللغة ابيانات ومواصفات الطباعة على صفحة . (6ملحق )
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