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الحمد x والصالة والسالم على أشرف اNنبياء والمرسلين وبعد:

فالرســالة العلميــة عمــل بحثــي منظــم، ينفــذ وفــق منهجيــة علميــة محــددة، 

ويهــدف إلــى اســتكمال الحصــول علــى درجــة علميــة معينــة، ومعلــوم أن 

خطــة البحــث هــي الخطــوة اNولــى فــي رحلــة البحــث العلمــي لكاتــب الرســالة 

أمــام  ترســم  فهــي  الرســالة،  لتنفيــذ  العريضــة  الخطــوط  وهــي  العلميــة، 

ــج متوقعــة ســلفا. ــه إلــى نتائ الطالــب طريقــا ســالكا واضحــا يصــل ب

وNهميــة خطــة البحــث فــي إعــداد الرســائل العلميــة قامــت وكالــة الكليــة 

للدراســات العليــا والبحــث العلمــي بإعــداد  هــذا الدليــل، الــذي نتمنى أن يكون 

ــة الماجســتير فــي الكليــة فــي تصميــم  ــا لطــالب مرحل ــا ومرشــدا وهادي عون

خطــط بحوثهــم  ورســائلهم العلميــة ، ونأمــل أن يجــدوا فيــه إجابــات عــن 

استفســاراتهم عــن مراحــل الخطــة وإجراءاتهــا وضوابطهــا . وقــد جــاء الدليــل 

متوافقــا مــع مــا ورد فــي الالئحــة الموحــدة للدراســات العليــا فــي الجامعــات 

الســعودية وقواعدهــا التنفيذيــة فــي جامعــة اNميــر ســطام بــن عبــد العزيــز. 

       وفــي الختــام نســأل اx العلــي الكريــم أن يوفــق كل مطلــع علــى محتــواه، 

وكل دارس لفقراتــه وبنــوده، واx الموفــق فــي البــدء والختام.

                                         

عميد كلية التربية
د. عبد الرحمن بن عبيد الرفدي
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الكلمات الدالة في الدليل :

الالئحــة: الالئحــة الموحــدة للدراســات العليــا فــي الجامعــات الســعودية وقواعدهــا 
التنفيذيــة فــي جامعــة اNميــر ســطام بــن عبــد العزيــز.

البرنامج: برنامج الماجستير.

القسم: القسم الذي ينتمي إليه طالب الماجستير.

الكلية: كلية التربية.

الجامعة: جامعة اNمير سطام بن عبد العزيز.

الطالب: طالب الماجستير في مختلف أقسام كلية التربية.

المرشــد العلمــي: عضــو هيئــة التدريــس المعيــن مــن قبــل مجلــس القســم 
المعنــي؛ ليســاعد الطالــب فــي اختيــار موضــوع رســالته، وإعــداد خطــة البحــث، 

وفــق القواعــد والضوابــط الســارية فــي الجامعــة.

المشــرف: عضــو هيئــة التدريــس المــوكل بمهمــة ا[شــراف علــى الرســالة بعــد 
المعنــي  القســم  مجلــس  مــن  بتوصيــة  ذلــك  ويكــون  البحــث،  خطــة  اعتمــاد 
وموافقــة مجلــس الكليــة، وإقــرار مجلــس عمــادة الدراســات العليــا فــي الجامعــة.

لجنــة متابعــة تعديــالت خطــط الدراســات العليــا: اللجنــة المختصــة بمراجعــة 
الخطــط ومتابعــة إجــراء التعديــالت التــي تــم اقتراحهــا مــن قبــل مجلــس الكليــة 

علــى خطــة بحــث الطالــب.
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أمور مهمة يجب التنبه لها )1(:

١ -   ال يجوز للطالب التقدم بخطة البحث، إال إذا حقق الشرطين التاليين: 

أ - اجتيازه  ٥٠% على اNقل من المقررات الدراسية في برنامجه.

ب - حصوله على معدل تراكمي بتقدير ال يقل عن جيد جد� (المادة ٤٢).

٢ - يحــدد القســم مرشــد� علميــ� للطالــب بعــد تحقيقــه للشــرطين الســابقين، 
لتوجيهــه ومســاعدته فــي اختيــار موضــوع الرســالة، وإعــداد خطــة البحــث، 

وفــق القواعــد والضوابــط الســارية فــي الجامعــة.

٣ - يقتــرح مجلــُس القســم المشــرَف علــى الرســالة، وُيرفــع بذلــك إلــى مجلــس 
الكليــة للموافقــة، ثــم ُيرفــع لمجلــس عمــادة الدراســات العليــا للموافقــة. 
ويفضــل أن يكــون المرشــد العلمــي هــو المشــرف علــى الرســالة، مــا لــم 

يتعــارض ذلــك مــع تخصصــه (المــادة ٤١ -٣، ٤٢).

٤ -  يجــب أن تتميــز موضوعــات رســائل الماجســتير بالجــدة واNصالــة، وذلــك 
مــن خــالل اختيــار موضوعــات جديــدة بالكامــل أو فــي معظــم جزئياتهــا، 
والتعامــل مــع الموضوعــات المختــارة، مــن زوايــا جديــدة غيــر متطــرق لهــا 

مســبق� (المــادة ٤٣).

٥ -  تكتــب خطــة البحــث باللغــة العربيــة، مــع جــواز كتابتهــا بلغــة أخــرى بموافقــة 
ومجلــس  والكليــة  القســم  مجلــس  مــن  وبتوصيــة  الجامعــة،  مجلــس 
عمــادة الدراســات العليــا فــي الجامعــة، علــى أن تحتــوي علــى ملخــص واٍف 

لهــا باللغــة العربيــة (المــادة ٤٤).

  (١) - وفق� لالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية وقواعدها التنفيذية بجامعة اNمير سطام بن عبد العزيز
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الشروط الشكلية والموضوعية لخطة البحث:

أوًال: الشروط الشكلية لخطة البحث:

البحــث  لخطــة  العــام  الشــكل  فــي  توافرهــا  الواجــب  الشــروط  بهــا  يقصــد 
وتصميمهــا الخارجــي مــن حيــث خصائــص الخــط والصفحــات وطريقــة التوثيــق، 

وتكــون علــى النحــو التالــي:

محتويات غالف خطة البحث. انظر ملحق رقم (٣).. 1

يســار . 2 و  وأســفل  أعلــى  مــن   ( ٢٫٥ســم   ) للهوامــش:  المســافات 
.(٤) رقــم  ملحــق  انظــر  الصفحــة.  يميــن  مــن  و(٣٫٥ســم)  الصفحــة، 

عدم وضع إطار للصفحات داخل الخطة.. 3

4 . Times New  للنصــوص العربيــة و  Traditional Arabic:نــوع الخــط
Roman  للنصــوص ا[نجليزيــة.

حجــم الخــط للنصــوص العربيــة: للعناويــن الرئيســة (بنــط غامــق ٢٠)، . 5
للعناويــن الفرعيــة (بنــط غامــق ١٨), للنصــوص داخــل المتــن (بنــط 

عــادي  ١٦), وللنصــوص ا[نجليزيــة داخــل المتــن (بنــط عــادي ١٤).

تباعــد اNســطر: يفضــل أن تكــون الســطور فــي متــن البحــث علــى . 6
مســافة ١٫٥، أي متباعــدة بمقــدار ســطر ونصــف عــن بعضهــا البعــض.

ترقيــم الصفحــات: يكــون بأعلــى الجهــة اليســرى مــن الصفحــة، وأال . 7
يتجــاوز عــدد صفحــات الخطــة ٢٥ صفحــة، بمــا فيهــا قائمــة المراجــع.

ــة فــي متــن الخطــة وفــي . 8 التوثيــق: يكــون التوثيــق للعلــوم التربوي
اNمريكيــة  النفــس  علــم  جمعيــة  نظــام  حســب  المراجــع  صفحــة 
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النظــام  وهــو   ،American Psychological Association(APA)
المتبــع فــي توثيــق المراجــع والمصادر في اNبحاث العلميــة والتربوية، 

ومــن ضمنهــا الرســائل الجامعيــة. انظــر ملحــق (١) وملحــق (٢).

ثانيD: الشروط الموضوعية لخطة البحث (عناصر خطة البحث):

يقصــد بهــا العناصــر الواجــب توافرهــا داخــل متــن الخطة، والتي ترتبــط بموضوع 
خطــة البحــث، وتكــون مرتبــة على النحــو التالي:

١ -  عنوان البحث :  

يراعى فيه:

أن يحتوي العنوان على المتغيرات الرئيسة للبحث.- 

البحثــي -  الســؤال  مــع  متوافًقــا  العنــوان  يكــون  أن 
عنــه. ا[جابــة  المــراد  البحثيــة)  (الفرضيــة  الرئيــس 

أن يكون محدد� ومختصر� وسليم� لغوي�.- 

أال يحتــوي علــى كلمــات غامضــة أو تحتمــل أكثــر مــن - 
معنــى وأال يكــون فيــه حشــو.

٢ - المقدمة :  

يجــب أن تشــتمل علــى فقــرات تمهيديــة، يليهــا عــرض للفكــرة العامــة للبحــث 
مدعمــة بمعلومــات نظريــة وتوصيــات نتائــج دراســات ســابقة موثقــة، وتكــون 
ــد  المقدمــة واضحــة ومباشــرة، تعطــي فكــرة عامــة عــن البحــث، وتختــم بتحدي

المشــكلة التــي ســيقوم الباحــث بتناولهــا.
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٣ - مشكلة البحث : 
ُتعرض المشكلة، ثم تصاغ االفتراضات البحثية على النحو التالي: 

فرضيــة بحثيــة (عبــارة تقريريــة)، تكــون بأســلوب إثبــات أو نفــي، فإمــا . 1
أن يتــم اســتخدام أســلوب الفرضيــة الصفريــة الــذي يشــير إلــى عــدم 
وجــود فــروق بيــن متغيــرات الدراســة المســتقلة وتأثيرهــا علــى المتغيــر 
التابــع، وإمــا أســلوب الفرضيــة البديلــة الــذي يشــير إلــى وجــود فــروق بيــن 
المتغيــرات المســتقلة فــي تأثيرهــا علــى المتغيــر التابــع. أو عــن طريــق 
الســؤال البحثــي، فيمكــن أن يســتخدم الباحــث ســؤاالً رئيســ�، ويتبعــه 

بأســئلة فرعيــة مرتبطــة بالســؤال الرئيــس.

ومن اNمور التي ينبغي مراعاتها عند صياغة االفتراضات البحثية:

- أن ترتبط اNسئلة بالمشكلة وتنبثق منها.

- أن ترتب اNسئلة ترتيب� منطقي�.

- أن تصاغ صياغة بحثية.

٤ - أهداف البحث :

 يــورد الطالــب فيهــا اNهــداف المتوقــع تحقيقهــا مــن وراء القيــام بالبحــث، وتكون 
واقعيــة، وقابلــة للقيــاس، وواضحــة، وبعيــدة عــن الغمــوض، وترتبــط بمشــكلة 

البحــث.

٥ - أهمية البحث :

والفائــدة  البحــث،  لموضــوع  والعمليــة  العلميــة  الِقيمــة  فيهــا  الطالــب  يــورد 
المرجــوة مــن تحقيــق البحــث Nهدافــه، وذلــك مــن خــالل عــرض المبــررات النظريــة 
غيــر  جديــدة  وتعميمــات  معلومــات  مــن  البحــث  ســيضيفه  فيمــا  المتمثلــة 



 الدليل االجرائي لكتابة خطة البحث لرسائل املاجست!

14

موجــودة حاليــ�، با[ضافــة إلــى المبــررات العمليــة (التطبيقيــة) التــي تتمثــل فــي 
كيفيــة إســهام البحــث فــي تقديــم الحلــول لمشــكلة البحــث. وننبــه إلــى أهميــة 
التفريــق بيــن أهميــة البحــث وأهــداف البحــث، حيــث إن أهميــة البحــث تركــز علــى 
القيمــة العلميــة والعمليــة التــي ســتتحقق مــن وصــول البحــث Nهدافــه التــي 
وضعهــا، أي أن أهميــة البحــث تأتــي الحقــة علــى اNهــداف المتوقعــة مــن البحــث، 

ونتيجــة لهــا فــي حــال تحققهــا.

٦ - تعريف المصطلحات: 

فــي  اNساســية  والمتغيــرات  المصطلحــات  لتعريــف  مختصــر�  عرضــ�  تتضمــن   
فــي  ورد  والــذي  للمصطلــح،  العلمــي  التعريــف  تضميــن  هنــا  ويتــم  البحــث، 
المراجــع العلميــة، با[ضافــة إلــى التعريــف ا[جرائــي للمصطلــح، والــذي يقصــده 

الباحــث فــي بحثــه الحالــي.

٧ - حدود البحث: 

يــورد الطالــب فيــه المحــددات المرتبطــة بالموضــوع، ســواء أكانــت بشــرية (الفئــة 
المســتهدفة)، أم زمانيــة (وقــت تنفيــذ البحــث)، أم مكانيــة (مــكان تنفيــذ البحــث 
يتناولــه  الــذي  الموضــوع  بحــدود  (ترتبــط  موضوعيــة  أم  الجغرافــي)،  وإطــاره 

البحــث).

٨ - الدراسات السابقة: 

ــورد الطالــب بعــض الدراســات الســابقة ذات االرتبــاط بموضــوع البحــث، بحيــث  ي
يتــم التركيــز علــى هــدف الدراســة والعينــة واNدوات المســتخدمة با[ضافــة إلــى 
أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة. وتختــم الدراســات الســابقة بتعقيــب 
عليهــا، يشــتمل علــى توضيــح أبــرز نقــاط التشــابه واالختــالف بينهــا وبيــن البحــث 

الحالــي، ويمكــن أن يكــون هــذا التعقيــب بعــد كل دراســة ســابقة.
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٩ - منهج البحث وإجراءاته: 

ــا، أم  يشــير الطالــب هنــا إلــى المنهــج الــذي سيســتخدمه، ســواًء أكان تجريبّيً
ــا، أم غيرهمــا، والــذي يتــم تحديــده حســب طبيعــة البحــث المــراد القيــام  وصفّيً
بــه. وكذلــك يتــم تحديــد مجتمــع البحــث، وطريقــة اختيــار العينــة، وأســلوب جمــع 
ــا، واNدوات التــي سيســتخدمها الطالــب، وإجــراءات  البيانــات ومعالجتهــا إحصائّيً

تقنينهــا وتطبيقهــا. 

١٠ - تقسيمات الرسالة :

يصمــم الطالــب تقســيمات الرســالة مــن خــالل تحديــد فصــول، تحــوي عناويــن 
رئيســة، وعناويــن فرعيــة، وربمــا تحــوي تقســيمات أصغــر، حســب طبيعــة البحــث.

وهــذه التقســيمات تأتــي بحســب مــا يقتضيــه موضــوع البحــث، حيــث يتــم 
مراعــاة مــا يلــي:

أ - ليــس هنــاك عــدد محــدد للفصـــول (أو اNبــواب) متفــق عليــه، بــل 
ذلــك خاضــع لموضـــوع البحــث ومــا فيــه مــن مشــكالت.

ب - كمـــا أنَّــه البـــد لموضــوع البحـــث مــن عنــوان، فكذلــك البــد لــكل 
فصــل مــن عنــوان، فــال يجــوز تركــه ُغْفــًال، ال عنــوان لــه.

ج - البــد مــن الترابــط بيــن عنــوان الموضــوع وفصولــه، وهكــذا، 
حتــى يظهــر البحــث كتلــة واحــدة مترابطــة اNجــزاء.

د - ينبغــي أن تكــون هــذه العناويــن شــاملة لمــا تــدل عليــه، مانعــة 
مــن دخــول غيرهــا فيهــا، وأن تكــون قصيــرة بقــدر ا[مــكان، وأن 
تكــون موضوعيــة تتحــرى الصــدق والحقيقــة، وأالَّ تكــون متكلفــة 

فــي عبارتهــا.
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هـــ - الترابــط والتــدرج المنطقــي بيــن أبــواب البحــث وفصولــه، حتــى 
ة. الوصــول إلــى النتائــج المرجــوَّ

١١ - المراجع والمصادر:

يعــرض فيــه الطالــب المراجــع والمصــادر المحكمــة التــي اســتند إليهــا فــي كتابــة 
البحــث، ويتــم ذلــك وفــق ضوابــط الدليــل الصــادر عــن جمعيــة علــم النفــس 

اNمريكيــة (APA) النســخة السادســة. انظــر الملحــق رقــم (١) 
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مراحل تسجيل خطة البحث:  

المرحلــة اNولــى: تقديــم خطــة البحــث إلــى القســم، موقعــة مــن قبــل المرشــد 
العلمــي الــذي تــم تعيينــه مــن قبــل مجلــس القســم.

المرحلــة الثانيــة: عــرض خطــة البحــث ومناقشــتها فــي (ســيمنار) أو مــن ِقبــل 
اللجنــة المكلفــة مــن القســم بمراجعــة الخطــط. 

المرحلة الثالثة: عرض خطة البحث على مجلس القسم [قرارها. 

المرحلــة الرابعــة: فــي حــال وافــق مجلــس القســم علــى خطــة البحــث، يقتــرح 
المجلــس اســم المشــرف علــى الرســالة، والمشــرف المســاعد 
-إن وجــد -، أو أســماء أعضــاء لجنــة ا[شــراف مــع تحديد رئيســها. 

انظــر ملحــق رقــم (٥) و(٦)

المرحلــة الخامســة: يرفــع مجلــس القســم توصيتــه فــي حــال الموافقــة علــى 
خطــة البحــث إلــى مجلــس الكليــة، مــع إرفــاق نســخة مــن خطــة البحــث معتمــدة 

بتوقيــع المرشــد وتاريخــه.

المرحلــة السادســة: يتــم التعامــل مــع خطــة البحــث مــن قبــل مجلــس الكليــة 
علــى النحــو التالــي:

الكليــة . 1 مجلــس  يرفــع  البحــث  خطــة  علــى  الموافقــة  حــال  فــي 
توصيتــه إلــى مجلــس عمــادة الدراســات العليــا فــي الجامعــة. انظــر 

رقــم (٧) ملحــق 

فــي حــال الموافقــة علــى خطــة البحــث مــع التعديــل تــرد إلى القســم . 2
[جــراء التعديــالت مــن قبــل الطالــب، ثــم تعــرض علــى لجنــة متابعــة 
مجلــس  إلــى  ترفــع  ثــم  فقــط،  العليــا  الدراســات  خطــط  تعديــالت 
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عمــادة الدراســات العليــا فــي الجامعــة معتمــدة بتوقيــع المشــرف 
وتاريخــه.

مالحظــات . 3 لوجــود  البحــث  خطــة  علــى  الموافقــة  عــدم  حــال  فــي 
الــالزم. [جــراء  القســم  إلــى  البحــث  خطــة  تــرد  جوهريــة 

علــى  العليــا  الدراســات  عمــادة  مجلــس  موافقــة  حــال  فــي  الســابعة:  المرحلــة 
بإقرارهــا. يقــوم  الخطــة، 

المرحلــة الثامنــة: تبــدأ مرحلــة كتابــة الرســالة مــن قبــل الطالــب بالتنســيق مــع 
مشــرفه اNكاديمــي.
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مصادر الدليل ومراجعه : 

الماجســتير  لرســائل  البحــث  خطــة  كتابــة  دليــل  (١٤٢٦هـــ).  طــالل.  المعجــل، 
الســعودية. العربيــة  المملكــة  الريــاض،  ســعود،  الملــك  جامعــة  والدكتــوراه. 

المعجــل، طــالل. (١٤٣٧هـــ). دليــل كتابــة الرســائل العلميــة. جامعــة اNميــر ســطام 
بــن عبــد العزيــز. الخــرج، المملكــة العربيــة الســعودية.

جامعــة ســلمان بــن عبــد العزيــز. (١٤٣٥هـــ). الالئحــة الموحــدة للدراســات العليــا 
فــي الجامعــات الســعودية وقواعدهــا التنفيذيــة. الخــرج، المملكــة العربيــة 

الســعودية.

American Psychological Association. (2010). Publication manual of 
the American Psychological Association (6 th ed.). Washington, 
DC: Author.
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ملحق رقم )1(

االقتباس والتوثيق 

)APA( بنظام جمعية علم النفس األمريكية

اواًل: توثيق االقتباس: 

نتناول هنا كيفية توثيق االقتباسات في متن البحث.

•    توثيق اقتباس لمؤلف معروف وتاريخ معروف:

يتبــع عنــد االقتبــاس فــي متــن البحــث طريقــة «المؤلــف، التاريــخ»، فيذكــر االســم 
اNخيــر للمؤلــف وتاريــخ النشــر فقــط، ويمكــن صياغــة ذلــك فــي أربعــة أســاليب:

أمثلة:

وقد أشار (القحطاني، ١٤٣٩هـ) إلى مجموعة من سمات اNطفال المتفوقين - 

في دراسة حديثة تناولت سمات اNطفال المتفوقين (القحطاني، ١٤٣٩هـ)،...- 

في عام ١٤٣٩هـ ، أشار القحطاني إلى مجموعة من سمات ل¨طفال المتفوقين- 

هناك مجموعة من سمات اNطفال المتفوقين ومنها....(القحطاني، ١٤٣٩هـ).- 

•    توثيق اقتباس لمؤلف غير معروف وتاريخ معروف: 

إذا كان المؤلــف غيــر معــروف فــي حيــن أن التاريــخ معــروف، كمــا هــي الحــال فــي 
المعلومــات الصــادرة عــن صفحــة إلكترونيــة، يمكــن اســتخدام العنــوان باختصــار 

داخــل عالمــات تنصيــص عوضــا عــن اســم المؤلــف:
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 مثال:
وقد أجريت دراسة مماثلة في تدريب الطالب على كتابة البحث العلمي 

(«استخدام APA»، ١٤٢٤هـ )

•     توثيق اقتباس لمؤلف وتاريخ غير معروفين:

إذا كان المؤلــف غيــر معــروف والتاريــخ أيضــا غيــر معــروف، كمــا هــي الحــال فــي 
المعلومــات الصــادرة عــن صفحــة إلكترونيــة، يمكــن اســتخدام العنــوان باختصــار 
داخــل عالمــات تنصيــص عوضــا عــن اســم المؤلــف، وبعدهــا يكتــب د.ت. (أي 

بــدون تاريــخ)

مثال:

أفضــل  يتعلمــون  أنهــم  تبيــن  الطــالب،  بحــوث  تناولــت  أخــرى  دراســة  وفــي 
د.ت.)  ،«APAو («النمــوذج  بالنمــوذج 

•     توثيق اقتباس حرفي: 

يتم ذلك وفق أساليب متعددة توضحها اNمثلة التالية:

وقــد أشــار إلــى  «أن المعلــم الجيــد هــو مــن يحــدد الوســيلة التعليميــة - 
المناســبة لدرســه» (الحازمــي، ١٤٣١هـــ، ص٤٥)، ولكنــه لــم يحــدد المعاييــر 
التــي علــى أساســها يتــم اختيــار الوســيلة التعليميــة المناســبة للــدرس.

يحــدد -  مــن  هــو  الجيــد  المعلــم  «فــإن  (١٤٣١هـــ)،  الحازمــي  رأي  وحســب 
(ص٤٥). لدرســه»  المناســبة  التعليميــة  الوســيلة 

وذكــر الحازمــي (١٤٣١هـــ، ص٤٥) «أن المعلــم الجيد هو من يحدد الوســيلة - 
التعليميــة المناســبة لدرســه» ، ولكنــه لــم يحــدد المعاييــر التــي علــى 

أساســها يتــم اختيــار الوســيلة التعليميــة المناســبة للــدرس.
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•     توثيق اقتباس حرفي أطول من أربعين كلمة:

يوضــع االقتبــاس الحرفــي إذا كان أطــول مــن أربعيــن كلمــة فــي فقــرة خاصــة 
دون اســتخدام عالمــات التنصيــص، وذلــك بعــد خمــس مســافات مــن الهامــش 

اNصلــي اNيمــن للمتــن.

مثال:

ويتفــق الباحــث مــع مــا ذكــره فــؤاد أبــو حطــب (١٩٨٩ م) مــن توضيــح حــول تعلــم 
المفاهيــم والمعلومــات حيــن قــال:

المفاهيــم  تعلــم  كيفيــة  عــن  لدينــا  المتوافــرة  للشــواهد  أن  شــك  وال   
تأثيرهــا علــى عمليــة التدريــس. فمســتوى التصــور يتوقــف علــى التعليــم 
والخبــرة بدرجــة أكبــر مــن توقفــه علــى الــذكاء. ومســتوى المفهــوم عنــد 
طفــل معيــن يتناســب مــع عــدد الخبــرات التــي مــر بهــا وأنواعهــا فيمــا 
يتصــل بهــذا المفهــوم، وعلــى ســبيل المثــال مفهــوم الطفل عــن اNمانة 
يمكــن أن ينمــو إذا رأى ســلوكا أمينــا فــي عــدد مــن المواقــف المختلفــة 

المنوعــة. (ص٨٤)

•     توثيق اقتباس fكثر من مؤلف:  

إذا كان االقتبــاس مــن مصــدر ألَّفــه اثنــان فيذكــر االســم اNخيــر لهمــا - 
عنهمــا. اقتبــاس  ورد  كلمــا 

أمــا إذا كان االقتبــاس عــن عمــل لثالثــة أو Nربعــة أو لخمســة مؤلفيــن - 
فيذكــر االســم اNخيــر للجميــع عنــد أول اقتبــاس، ثــم يكتفــى الحقــ� بذكــر 

االســم اNخيــر لــ¨ول مــع كلمــة (وآخــرون).

أمــا إذا كان االقتبــاس عــن عمــل لســتة مؤلفيــن فيكتفــي بذكــر االســم - 
اNخيــر لــ¨ول مــع كلمــة (وآخــرون). 
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ثانيًا: توثيق المراجع:

بعــد نهايــة فصــول البحــث مباشــرة تأتــي قائمــة المراجــع التــي اســتعان بهــا 

الضوابــط  وفــق  المراجــع  قائمــة  ترتيــب  يتــم  بحيــث  بحثــه،  متــن  فــي  الباحــث 

التاليــة، حيــث تمــت االســتفادة مــن الدليــل الصــادر عــن جمعيــة علــم النفــس 

السادســة: النســخة   (APA) اNمريكيــة 

عدم ترقيم المراجع.. 1

يتــم ترتيــب المراجــع حســب اNحــرف الهجائيــة لالســم اNخير . 2

مــع إهمــال (أل) التعريــف فــي الترتيب.

يكون تباعد أسطر المرجع الواحد مفرًدا (١سم).. 3

يكون تباعد اNسطر بين كل مرجعين مزدوًجا (٢سم).. 4

عندمــا يطــول توثيــق المرجــع الواحــد Nكثــر مــن ســطر . 5

فيجــب أن تكــون اNســطر اNخــرى بعيــدة (خمــس مســافات) 

عــن هامــش الســطر اNول.

مثال:

النفســي  واالحتــراق  النفســية  الضغــوط  مصــادر   .( م   ٢٠٠٧) محمــد.  الزيــودي، 

لــدى معلمــي التربيــة الخاصــة فــي محافظــة الكــرك وعالقتهــا ببعــض 

.١٨٩-٢١٩ دمشــق،٢٣(١٢)،  جامعــة  مجلــة  المتغيــرات. 
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وفيما يلي كيفية توثيق هذه المراجع بأشكالها التالية:

•       الكتب.
•       الدوريات.

•       الرسائل العلمية (الماجستير والدكتوراه).
•       غير المطبوعات.

•       المصادر ا[لكترونية.
•       المصادر اNجنبية.

1 - توثيق الكتب :

كتاب لمؤلف واحد:

االســم اNخيــر، االســم اNول. (التاريــخ). عنــوان الكتــاب (بخــط مائــل). بلــد النشــر: 
الناشــر.

مثال:

السميري، لطيفة. (١٤١٨هـ). النماذج في بناء المناهج. الرياض: دار عالم الكتب.

كتاب لمؤلفين أو أكثر: 

االســم اNخيــر، االســم اNول للمؤلــف اNول؛ ثــم االســم اNخيــر، واالســم اNول للمؤلــف 
الثانــي. (التاريــخ). عنــوان الكتــاب (بخــط مائــل). بلــد النشــر: الناشــر.

مثال:

المنهــج  علــي. (١٤١٦هـــ).  الختــم،  وســر  راشــد؛  والكثيــري،  إبراهيــم؛  الشــافعي، 
العبيــكان. مكتبــة  الريــاض:  جديــد.  منظــور  مــن  المدرســي 
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كتاب مجهول المؤلف:

عنوان الكتاب (بخط مائل). (الطبعة). (التاريخ). بلد النشر: الناشر.

مثال:

تعليم التعبير اللغوي للمبتدئين. (ط٣). (١٩٩٢ م ). بيروت: مكتبة لبنان.

كتاب بدون تاريخ:

االســم اNخيــر، االســم اNول. عنــوان الكتــاب (بخــط مائــل). (الطبعــة). بلــد النشــر: 
الناشــر.

مثال:

قطب، محمد. دراسات في النفس ا[نسانية. دار القلم. بدون تاريخ.

عدة أعمال لمؤلف واحد وطريقة ترتيبها:

حيــن تتعــدد المراجــع لمؤلــف واحــد فيتــم ترتيبهــا وفــق التاريــخ اNقــدم، فــإن 

تطابقــا فــي التاريــخ فيتــم الترتيــب وفــق عنــوان المرجــع مــع إهمــال (ال) 

التاريــخ  بعــد  للترتيــب  هجائــي  حــرف  وإضافــة  الترتيــب،  فــي  التعريــف 

مباشــرة.

 االســم اNخيــر، االســم اNول. (التاريــخ). العنــوان. اســم المجلــة، رقــم المجلــد (بخــط 

مائــل) (رقــم العــدد)، الصفحــات
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مثال:

المقوشــي، عبــداx. (١٤١٢هـــ، أ). قيــاس التفكيــر التجريــدي حســب نظريــة بياجيــه 
الملــك  التربية-جامعــة  بكليــة  التحقــوا  الذيــن  الجــدد  الطلبــة  لــدى 
ســعود فــي الفصــل الدراســي اNول للعــام الجامعــي ١٤٠٩ هـــ/١٤١٠ هـــ 
وعالقتــه ببعــض المتغيــرات. مجلــة جامعــة الملــك ســعود، ٤(١)،١-٢١.

نظريــة  حســب  التجريــدي  التفكيــر  قيــاس  ب).   ، هـــ   ١٤١٢)  .xعبــدا المقوشــي، 
الميدانيــة  التربيــة  طــالب  لــدى  المتغيــرات  ببعــض  وعالقتــه  بياجيــه 
الذيــن ســوف يتخرجــون مــن كليــة التربية-جامعــة الملــك ســعود مــع 
نهايــة الفصــل الدراســي اNول للعــام الجامعــي ١٤٠٩ هـــ /١٤١٠ هـــ . مجلــة 

ســعود،٤(١)،١٧٩-١٩٨. الملــك  جامعــة 

كتاب من تأليف منظمة أو جمعية:

المنظمــة. (التاريــخ). عنــوان الكتــاب (بخــط مائــل). (رقــم الطبعــة). بلــد النشــر: 
الناشــر.

مثال:

الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية. (١٤٢٥ هـ ). تربية اNطفال (ط٢). 
 الرياض: جامعة الملك سعود.

كتاب في طبعة غير طبعته اfولى:

االســم اNخيــر، االســم اNول. (التاريــخ). عنــوان الكتــاب (بخــط مائــل). (الطبعــة) بلــد 
النشــر: الناشــر.
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مثال:

للناطقيــن  العربيــة  اللغــة  تعليــم  إبســتيمولوجيا  م).   ١٩٨٢) غســان.  بــادي، 
للمالييــن. العلــم  دار  بيــروت:  (ط٤)  اNخــرى.  باللغــات 

طبعة منقحة أو مزيدة: 

االســم اNخيــر، االســم اNول. (التاريــخ). عنــوان الكتــاب (بخــط مائــل). (طبعــة مزيدة) 
بلد النشــر: الناشــر.

مثال:

للناطقيــن  العربيــة  اللغــة  تعليــم  إبســتيمولوجيا  م).   ١٩٨٢) غســان.  بــادي، 
للمالييــن. العلــم  دار  بيــروت:  مزيــدة)  (طبعــة  اNخــرى.  باللغــات 

مؤلف من عدة مجلدات: 

االســم اNخيــر، االســم اNول. (التاريــخ). عنــوان الكتــاب. رقــم المجلــد. عنــوان المجلــد 
(بخــط مائــل). (الطبعــة). بلــد النشــر: الناشــر.

مثال:

العربيــة  المملكــة  فــي  التعليــم  تاريــخ  موســوعة   .( هـــ   ١٤٢٣) المعــارف.  وزارة 
الريــاض. (ط٢).  شــخصيات.  تراجــم  اNول.  المجلــد  عــام.  مائــة  فــي  الســعودية 

مؤلف ذو محرر:

االســم اNخيــر، االســم اNول(محــرر). (التاريــخ). عنــوان الكتــاب (بخــط مائــل). بلــد 
النشــر: الناشــر.
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مثال ١:

هارتمــان، جورج(محــرر). (١٩٩٤ م ).  منهــج البحــث فــي التربيــة المقارنــة وتحليــل 
المناهــج. القاهــرة: اNنجلــو المصريــة.

االســم اNخيــر، االســم اNول. (التاريــخ). العنــوان المختــار. فــي اســم المحــرر (محــرر). 
عنــوان الكتــاب (بخــط مائــل). (الصفحــات المختــارة). بلــد النشــر: الناشــر.

مثال٢:

مولــي، ميشــال. (١٩٩٤ م ). المنهــج الجوهــري فــي تحليــل المنهــج المدرســي. 
فــي هارتمــان، جورج(محــرر). منهــج البحــث فــي التربيــة المقارنــة وتحليــل 

المناهــج. (ص ص١٥٠-١٦٠). القاهــرة: اNنجلــو المصريــة.

عمل منشور في سلسلة:

االســم اNخيــر، االســم اNول. (التاريــخ). عنــوان الكتــاب (بخــط مائــل). فــي اســم 
السلســلة (بخــط مائــل). بلــد النشــر: الناشــر.

مثال:

مؤسســات  مــن  المجــازة  العلميــة  الرســائل  دليــل   .( (١٤١٧هـــ  محمــد.  أبانمــي، 
التدريــس.  وطــرق  المناهــج  تخصــص  فــي  بالمملكــة  العالــي  التعليــم 
فــي سلســلة مطبوعــات مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة الثالثــة. الريــاض: 

مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة.
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عمل مترجم:

مائــل).  (بخــط  الكتــاب  عنــوان  (التاريــخ).  اNول.  االســم  للمؤلــف،  اNخيــر  االســم 
الناشــر. النشــر:  بلــد  للمترجــم).  واNخيــر  اNول  االســم  (ترجمــة 

مثال:

وجابــر  كاظــم،  أحمــد  (ترجمــة  المناهــج.  أساســيات   .( م   ١٩٨٢) رالــف.  تايلــور، 
العربيــة. النهضــة  دار  مصــر:  عبدالحميــد). 

وثيقة حكومية:

الجهــة المؤلفــة. (التاريــخ). عنــوان الوثيقــة (بخــط مائــل). المدينــة: الناشــر. رقــم 
النشــر.

مثال:

فــي  العليــا  للدراســات  الموحــدة  الالئحــة   .( هـــ   ١٤٣٥) العليــا.  الدراســات  عمــادة 
والتنفيذيــة  التنظيميــة  وا[جــراءات  والقواعــد  الســعودية  الجامعــات 
للدراســات العليــا بجامعــة ســلمان بــن عبدالعزيــز. الريــاض: جامعــة ســلمان 

بــن عبدالعزيــز. (بــدون رقــم نشــر).

مقدمة أو تقديم أو مدخل أو تمهيد: 

االســم اNخيــر، االســم اNول. (التاريــخ). نــوع المقــال. فــي مؤلــف الكتــاب. عنــوان 
الكتــاب (بخــط مائــل). (صفحــات المقــال). اســم بلــد النشــر: الناشــر.
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مثال:

الطنطاوي، سليم. (٢٠٠١ م ). مقدمة. في بادي، غسان. (١٩٨٢ م ). إبستيمولوجيا 
تعليــم اللغــة العربيــة للناطقيــن باللغــات اNخــرى. (ص ص ا – د). بيــروت: 

دار العلــم للمالييــن.

تقرير سنوي:

عنوان التقرير (بخط مائل). (التاريخ). بلد النشر: الناشر.

مثال:

التقريــر الســنوي لعمــادة الدراســات العليــا للعــام الجامعــي ١٤٣٤-١٤٣٥ (١٤٣٥ هـــ). 
الخــرج: جامعــة ســلمان ابــن عبدالعزيــز.

2 - توثيق  الدوريات :

بحث في مجلة:

االســم اNخيــر، االســم اNول. (التاريــخ). عنــوان البحــث. اســم المجلــة، العــدد (بخــط 
مائــل)، الصفحــات.

مثال:

الخطــط  فــي  الــواردة  ل¨ســئلة  تحليليــة  دراســة  هـــ).   ١٤٢٣) محمــد.  الديحــان، 
الدراســية التــي يعدهــا معلمــو الصــف اNول المتوســط. رســالة التربيــة 

.٣٤  -١  ،١٤ النفــس،  وعلــم 

Bean, J., & Kuh, G. (1988). The relationship between author gender 
and the methods and topics used in the study of college students. 
Research in Higher Education, 28 (2), 130-144. 
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بحث في مجلة ذات صفحات متصلة:

االســم اNخيــر، االســم اNول. (التاريــخ). عنــوان البحــث. اســم المجلــة، المجلــد (بخــط 
مائــل) (رقــم العــدد). الصفحــات.

مثال:

ــة فــي التعليــم  ــادات التربوي ــارك. (٢٠١٥ م ). تقييــم ممارســة القي ــي، مب القحطان
العــام للقيــم ا[داريــة التربويــة بمحافظــة الخــرج. مجلــة العلــوم التربويــة 

.٨٩٧-٩٥١  ،(٣)٨ والنفســية، 

بحث في مجلة ذات صفحات غير متصلة:

Baumberger, J., & Bangert, A. (1996).  Research designs and statistical 
techniques used in the Journal of Learning Disability, 1989-1993. 
Journal of Learning Disability, 29, 313-316.

بحث أو ورقة عمل في مؤتمر:

االســم اNخيــر، االســم اNول. (الســنة والشــهر). عنــوان البحــث (بخــط مائــل). عنــوان 
المؤتمــر. مــكان انعقــاد المؤتمــر. البلد.

مثال:

الشــايع، فهــد. (١٤٢٥ هـــ ، ذو القعــدة). ا[نتــاج العلمــي Nعضــاء هيئــة التدريــس 
فــي كليــات العلــوم ا[نســانية فــي جامعــة الملــك ســعود ومعوقاتــه. بحث 
مقــدم فــي نــدوة تنميــة أعضــاء هيئــة التدريــس فــي مؤسســات التعليــم 
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العالــي: التحديــات والتطويــر. جامعــة الملــك ســعود. الريــاض. 

مقال في دورية أسبوعية:

اســم  المقــال.  عنــوان  واليــوم).  والشــهر  (الســنة  اNول.  االســم  اNخيــر،  االســم 
الصفحــة. مائــل)،  (بخــط  العــدد  المجلــة. 

مثال:

عبداx، محمد. (١٤٢٥ هـ ، شوال ٢٩). مهارات التدريس. رسالة البحوث. ١١٢، ٧.

مقالة من صحيفة يومية:

اســم  المقــال.  عنــوان  واليــوم).  والشــهر  (الســنة  اNول.  االســم  اNخيــر،  االســم 
الصفحــة. رقــم  الصفحــة  عنــوان  مائــل).  (بخــط  الصحيفــة 

مثال:

الكثيــري، ســعود. (١٤٢٥ هـــ ، محــرم ٢٨). تطويــر المناهــج: رؤى فــي الميزان. جريدة 
الريــاض. مقاالت١٩. 

3. توثيق الرسائل العلمية )الماجستير والدكتوراه(:

رسالة علمية غير منشورة:

(رســالة  مائــل).  (بخــط  الرســالة  عنــوان  (التاريــخ).  اNول.  االســم  اNخيــر،  االســم 
ماجســتير أو دكتــوراه غيــر منشــورة). القســم، الكليــة، الجامعــة: اســم 

البلــد. 
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مثال:

ملحــم، عايــد. (٢٠٠٧ م ). درجــة امتــالك اNفــراد المعوقيــن الملتحقيــن بمراكـــز 
التأهيـــل المهنـــي لمهــارات الحيــاة االنتقاليــة (رســالة ماجســتير غيــر 
منشــورة). قســم التربيــة الخاصــة، كليــة التربيــة، الجامعــة اNردنيــة: 

عمــان.

رسالة علمية منشورة:

(رســالة  مائــل).  (بخــط  الرســالة  عنــوان  (التاريــخ).  اNول.  االســم  اNخيــر،  االســم 
البلــد.  اســم  الجامعــة:  الكليــة،  القســم،  دكتــوراه).  أو  ماجســتير 

الظاهــري، محمــد. (١٩٩٥ م ) .  الــدور السياســي للقبيلــة فــي الجمهوريــة العربيــة 
اليمنيــة ١٩٦-١٩٩٠(رســالة ماجســتير منشــورة) كليــة االقتصــاد والعلــوم 

السياســية، جامعــة القاهــرة: القاهــرة.

4 - توثيق غير المطبوعات:

خطاب أو محاضرة:

االســم اNخيــر، االســم اNول. (الســنة والشــهر واليــوم). عنــوان المحاضــرة (بخــط 
المدينــة:  مائــل).  (بخــط  الصحيفــة  اســم  توضيحيــة].  مائل).[معلومــات 

المــكان.

مثال:

الطريــري، عبدالرحمــن. (١٤٢٥ هـــ ، ذو القعــدة ٢). كلمــة افتتاحيــة لعميــد الكليــة. 
ألقيــت فــي نــدوة تنميــة أعضــاء هيئــة التدريــس فــي مؤسســات التعليــم 

العالــي: التحديــات والتطويــر. الريــاض: جامعــة الملــك ســعود.
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عمل فني:

الفنان. (التاريخ). عنوان ا[نتاج (بخط مائل). [لوحة زيتية]. المدينة: المكان.

مثال:

محمد، عمر. (١٤٢٠ هـ ). الكتاتيب. [لوحة زيتية]. الرياض: متحف العاصمة.

خريطة، رسم بياني، جدول، شكل توضيحي:

االســم اNخيــر، االســم اNول. (التاريــخ). عنــوان العمــل. [معلومــات توضيحيــة]. فــي 
مؤلــف الكتــاب. عنــوان الكتــاب (بخــط مائــل). الصفحــة. بلــد النشــر: الناشــر.

مثال:

العســاف، صالــح. (١٤١٦ هـــ ). عوائــق الصــدق الداخلــي والصــدق الخارجــي فــي 
التصميمــات التمهيديــة [جــدول]. فــي صالــح العســاف. المدخــل إلــى البحــث 

فــي العلــوم الســلوكية. (ص٣٢٩). الريــاض: مكتبــة العبيــكان.

5 - توثيق المصادر اإللكترونية:

     يراعــى فيهــا مــا تــم بيانــه فــي توثيــق المراجــع وفــق نــوع كل مرجــع، مــع إضافــة 
تاريــخ االســترجاع مــن ا[نترنــت وعنــوان الموقــع، فــإذا كان المرجــع بحثــ� فــي مجلــة 

فتتبــع الطريقــة ا¬تية:

االســم اNخيــر، االســم اNول. (الســنة والشــهر). عنــوان البحــث (بخــط مائــل). عنــوان 
[التاريــخ  فــي  اســترجاعه  تــم  المؤتمــر.  انعقــاد  مــكان  البلــد.  المؤتمــر. 

الهجــري] علــى الرابــط [يوضــع الرابــط كامــال].
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مثال:

النصار، صالح. (٢٠٠١ م ). دراســة مقياس فون ( Vaughan) المطور لقياس اتجاهات 
المعلميــن نحــو تدريــس القــراءة فــي المــواد الدراســية. بحــث مقــدم إلــى 
مؤتمــر جمعيــة القــراءة والمعرفــة. القاهــرة. تــم اســترجاعه فــي ١٤٢٥/١١/١ هـــ 

php.http://www.arabicl.org/ seerah/Vaughanعلــى الرابــط ١

6 - توثيق المراجع األجنبية :

     يتبــع فــي كتابــة المراجــع اNجنبيــة اNســلوب نفســه الموضــح فــي 
كتابــة قائمــة المراجــع العربيــة، وإليــك -أخــي الطالــب أختــي الطالبة- 

عرضــا لبعــض النمــاذج فــي كتابــة المراجــع اNجنبيــة:

1. Books:

Example:

Gall, M., Borg, W. & Gall, J. (1996). Educational research: An 

introduction (6th ed). New York: Longman. 

2. Journals:

• Citing articles in journals with continuous pagination: 

Example:

Bean, J., & Kuh, G. (1988). The relationship between author 

gender and the methods and topics used in the study of 

college students. Research in Higher Education, 28 (2), 

130-144. 



 الدليل االجرائي لكتابة خطة البحث لرسائل املاجست!

37

• Citing articles in journals with non-continuous pagination:

Example:

Baumberger, J., & Bangert, A. (1996).  Research designs and 

statistical techniques used in the Journal of Learning 

Disability, 1989-1993. Journal of Learning Disability, 29, 

313-316.

•	 Citing articles in monthly periodicals:

Example:

Chandler-Crisp, S. (1988, May) “Aerobic writing”: a writing 

practice model. Writing Lab Newsletter, pp. 9-11. 

 

• Citing articles in weekly periodicals

Example:

Kauffmann, S. (1993, October 18). On films: Class-consciousness. 

The New Republic, p.30. 

 

• Newspaper articles:

Example:

Monson, M. (1993, September 16). Urbana firm obstacle to office 

project. The Champaign-Urbana News-Gazette, pp. A1, A8. 
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3 - ERIC Documents:

Example:

Kennedy, R. (1988, January). Statistical methodology content 

analysis of selected educational research journals. Research 

reports, general information analyses, AR. (ERIC 

Document Reproduction Service No. ED298138).

4 - Doctoral Dissertations and Master’s Theses

For a published dissertation or thesis, use the following template:

Author, A. A. (year). Title of doctoral dissertation or master’s 
thesis (Doctoral dissertation or master’s thesis). Retrieved from 

Name of database. (Accession or Order No.).

Example:

Rashed, D. H.  (2008).   A case study of international ESL 

learners’ perceptions of technology use in English language 

Learning (master’s thesis). Retrieved from ProQuest 

Dissertations and Theses database. (UMI No. 1456443).

For an unpublished dissertation or thesis, use the following 

template:
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Author, A. A. (year). Title of doctoral dissertation or master’s 

thesis (Unpublished doctoral dissertation or master’s thesis). 

Name of Institution, Location.

Example:

Alhoshan, H. (2009). Postsecondary outcomes of students 

with visual and auditory impairments in Saudi Arabia: 

Implications for special education policy (Doctoral 

dissertation). Teachers College, Columbia University, New 

York.

Dissertation obtained from Dissertation Abstracts International 

(DAI): 

Example:

Al Kathiri, Saud. (2002). The Characteristics of Master’s Theses 

Conducted in the Department of Curriculum & Teaching 

Methods from 1983 through 2002 at King Saud University, 

Saudi Arabia. Dissertation Abstracts International, 11 (01), 

55B. (UMI No. 931597).
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5 - Electronic Information:

Article obtained from the internet or a full-text database:

Example:

Stemler, S. (2001). An overview of content analysis. Practical 

Assessment, Research and Evaluation, 7 (17). [Available 

online]. Retrieved April 1, 2002 from http://ericae.net/

pare/getvn.asp?v=7&n=17
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الملحق رقم )2(

االقتباس والتوثيق لقسم الدراسات اإلسالمية

أواًل: توثيق االقتباس:

يكون التوثيق في الحاشية، ويراعى التالي:

- يتم ترقيم الحواشي في كل صفحة على حدة.

حرفيــ� يوثــق بــدون كلمــة (ينظــر)، وإن كان بمعنــاه  - إن كان النــص منقــوالً 
فُيبــدأ التوثيــق بكلمــة (ينظــر)، ثــم ُيســتكمل التوثيــق، وفــي كلتــا الحالتيــن 

تراعــى اNمثلــة ا¬تيــة:

ْلُت َوِإلَْيِه ُأِنيُب    [هود: ٨٨]. أ - مثال توثيق ا¬يات الكريمة :   َعَلْيِه َتَوكَّ

ب - مثال توثيق الحديث الشريف : 

حديــث عائشــة رضــي اx عنهــا عــن النبــي U قــال: «إن أبغــض  -1
الرجــال إلــى اx اNلــّد الَخِصــم». الحديــث فــي صحيــح البخــاري، 
ويوثــق فــي الحاشــية بالطريقــة ا¬تيــة: أخرجــه البخــاري، كتــاب 
المظالــم، بــاب قــول اx تعالــى:® وهــو ألــد الخصــام ، (٥٦٤/٣)، 

حديــث رقــم (٢٤٥٧).

حديــث عقبــة بــن عامــر رضــي اx عنــه قــال: ســمعت رســول  -2
اx صلــى اx عليــه وســلم يقــول: «مــن عــال ثــالث بنــات وصبــر 

عليهــن وكســاهن مــن ِجّدتــه ُكــنَّ لــه حجابــ� مــن النــار».

الحاشــية  فــي  ويوثــق  المفــرد،  اNدب  فــي  للبخــاري  الحديــث    
بالطريقــة ا¬تيــة: أخرجــه البخــاري فــي اNدب       المفــرد ص: ٣١، 

بــاب مــن عــال جاريتيــن أو واحــدة، حديــث رقــم (٧٦).

- 1

 - 2
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ج - مثــال توثيــق ســائر المراجــع اNخــرى: معانــي كلمــات النــاس، اNنبــاري، 
 .(٥١٧/١)

ث - إذا تكــرر العــزو للكتــاب نفســه علــى نحــو متتــاٍل وال فاصــل بينهمــا 
فيقــال: المرجــع الســابق ثــم الجــزء - إن وجــد - والصفحــة.

د - إذا تكــرر العــزو للكتــاب والمؤلــف نفســه فيكتفــى بذكــر اســم الكتــاب 
دون المؤلــف، إال إذا كان هنالــك أكثــر مــن كتــاب بالعنوان نفســه كاNحكام 
الســلطانية للمــاوردي واNحــكام الســلطانية للفــراء؛ فالبــد حينئــٍذ مــن 

ذكــر اســم الكتــاب واســم المؤلــف حيثمــا كان العــزو.

هـــ - إذا اعتمــد الباحــث اختصــار عناويــن بعــض الكتــب فعليــه أن ينــص 
لتقريــب  (اختصــار�  التقريــب  مثــل:  البحــث،  إجــراءات  فــي  ذلــك  علــى 
التهذيــب)، أو الصحيحــة (اختصــار� لسلســلة اNحاديــث الصحيحــة وشــيء 

مــن فقههــا وفوائدهــا)، وهكــذا.

و - لتوثيــق االقتبــاس مــن كتــاب لمؤلَفْيــن ُيكتــب: اســم الكتــاب، واالســم 
اNخيــر للمؤلَفْيــن، ثــم الجــزء -إن وجــد -والصفحــة. مثــال: معجــم الفقهــاء، 

قلعجــي وحمــاد، ٤٢٦/٣.

ز - لتوثيــق االقتبــاس مــن كتــاب لثالثــة مؤلِفيــن فأكثــر يكتــب: اســم 
الكتــاب، واالســم اNخيــر Nول مؤلــف، ثــم بقيــة البيانــات. مثــال: ا[ســالم 

.١٢٣ ص:  وآخــرون،  غــدة  أبــو  المجتمــع،  وبنــاء 

ح - عنــد توثيــق اقتبــاس مــن كتــاب ألفتــه جمعيــة أو منظمــة؛ فــإن اســم 
الجمعيــة أو المنظمــة يحــل محــل المؤلــف.

ط - إذا اســتخدم الباحــث أكثــر مــن طبعــة لكتــاب واحــد؛ فعليــه أن ينبــه 
إلــى ذلــك فــي الحاشــية الســفلية، ويذكــر كامــل المعلومــات لــكل طبعــة 

فــي فهــرس المراجــع.
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ثانيًا: توثيق المراجع:

بعــد نهايــة فصــول البحــث مباشــرة تأتــي قائمــة المراجــع التــي اســتعان بهــا 
الباحــث فــي متــن بحثــه، بحيــث يتــم ترتيــب قائمــة المراجع وفــق الضوابــط التالية:

 ١. ترقيم المراجع.

٢. يتــم ترتيــب المراجــع حســب الحــروف الهجائيــة لالســم اNخيــر مــع إهمــال 
(أل) التعريــف فــي الترتيــب.

٣. يكون تباعد أسطر المرجع الواحد مفردا (١سم). 

٤. يكون تباعد اNسطر بين كل مرجعين مزدوجا (٢سم). 

٥. عندمــا يطــول توثيــق المرجــع الواحــد Nكثــر مــن ســطر فيجــب أن تكــون 
اNســطر اNخــرى بعيــدة (خمــس مســافات) عــن هامــش الســطر اNول. 

وفيما يلي كيفية توثيق هذه المراجع بأشكالها التالية:

	 الكتب•

	 بحث في مجلة (دورية)•

	 الرسائل العلمية (ماجستير/ دكتوراه)•

	 تقرير سنوي•

	 وثيقة حكومية•

	 عمل مَتْرجم•
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الكتب :

اسم الكتاب، اسم المؤلف، الطبعة، در النشر، مكانها، تاريخ الطبعة.

مثال:

الموطــأ، لمالــك بــن أنــس، تحقيــق محمــد فــؤاد عبدالباقــي، ط١، دار إحيــاء التــراث 
العربــي، بيــروت، ١٤٠٦ هـــ .

صحيــح ســنن الترمــذي، لمحمــد ناصــر الديــن اNلبانــي، ط١، مكتبة المعارف للنشــر 
والتوزيــع، الريــاض، ١٤٢٠ هـ  .

بحث في مجلة (دورية) :

عنوان البحث، اسم المؤلف، اسم المجلة، رقم العدد، تاريخه.

مثال:

الطيــر وعالمــه فــي الشــعر الجاهلــي، الدكتــور عبدالقــادر الرباعــي، مجلــة مجمــع 
اللغــة العربيــة اNردنــي، العــدد ٣١، ذو القعــدة، ١٤١٦ هـــ . 

الرسائل العلمية (ماجستير/ دكتوراه)

اســم الرســالة، اســم الباحــث، رســالة دكتــوراه / ماجســتير غيــر منشــورة، اســم 
الجامعــة، البلــد، تاريــخ المناقشــة.

مثال:

غيــر  ماجســتير  رســالة  وتخريــج،  دراســة  الســتة  الكتــب  علــى  الحميــدي  زوائــد 
منشــورة، أعدهــا الطالــب مــراد مصطفــى كمــال، ونوقشــت فــي قســم 
الكتــاب والســنة بكليــة الدعــوة وأصــول الديــن بجامعــة أم القــرى، مكــة 

المكرمــة، ١٤٠٦ هـــ - ١٩٨٦ م .
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تقرير سنوي :

عنوان التقرير. (التاريخ). بلد النشر: الناشر.

مثال:

التقريــر الســنوي لعمــادة الدراســات العليــا للعــام الجامعــي ١٤٣٤-١٤٣٥. (١٤٣٥ هـــ ). 
الخــرج: جامعــة ســلمان بــن عبدالعزيــز. 

وثيقة حكومية :

اسم الكتاب، اسم المؤسسة الحكومية، تاريخ الكتاب.

مثال:

الكتاب ا[حصائي السنوي، وزارة الصحة، ١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م .

عمل مَتْرجم :

اســم الكتــاب، اســم المؤلــف اNصلــي، اســم المترجــم، الطبعــة، دار النشــر، بلــد 
النشــر، تاريــخ النشــر.

مثال:

ق، ط١، المجلــس اNعلــى  كتابــات أساســية، هيدجــر، ترجمــة إســماعيل المصــدِّ
للثقافــة، القاهــرة، ٢٠٠٣ م .
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السعوديةالعربيةاململكة
التعليموزارة

عبدالعزيزجامعة بن سطام األمري
... كلية
... قسم

بب الكتابة توسيط مع صفوف خمسة في المعلومات هذه 14نطتكتب
 

  

ملحق رقم)3(

محتويات صفحة الغالف وخصائص الخط فيها
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ملحق رقم )4(

نموذج المسافات بين الهوامش

 

      

٢٫٥ سم

٢٫٥ سم

سم٣٫٥ سم
 ٣٫٥
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المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

جامعة اNمير سطام بن عبدالعزيز
كلية التربية بالخرج

وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي

ملحق رقم )5(

نموذج تعيين مشرف لطالب ماجستير 

نموذج تعيين مشرف لطالب ماجستير/ دكتوراه

الرقم الجامعي:اسم  الطالب:

الكلية:التخصص الدقيق:القسم االكاديمي:
عدد الوحدات المقررةالداخلة في المعدل التراكمي:(       ) 

المعدل التراكمي:(        )
عدد الوحدات المقررة 

للرسالة : (           )

ان
نو
ع

لة
سا

بالعربيةالر

با[نجليزية

اسم المشرف 
(ثالثي)

الرتبة 
اNكاديمية

الرقم 
الجامعي

التخصص 
الدقيق

اسم المشرف 
المشارك(إن وجد) ثالثي

الرتبة 
اNكاديمية

الرقم 
الجامعي

التخصص 
الدقيق

الطالب الذين يشرف عليهم:

المشرف المشاركالرقمالمشرفالرقم
تاريخ اإلشرافرقمهاسم الطالبتاريخ اإلشرافرقمهاسم الطالب

11
22

33
44
55

   
 صفحة ١ من ٢    
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ل 
ما
تع

س
ال

م
س
لق
يوصي مجلس القسم في جلسته رقم (    ) بتاريخ    /     /        بالموافقة على ا

تعيين المشرف أعاله

التاريخ:التوقيع:اسم رئيس القسم:

ل 
ما
تع

س
ال

ية
كل

يوصي مجلس الكلية في جلسته رقم (    ) بتاريخ    /     /        بالموافقة على ال
تعيين المشرف أعاله 

التاريخ:التوقيع:اسم عميد الكلية:

ل 
ما
تع

س
ال

دة
ما
لع
التوقيع:عميد الدراسات العليا:ا

qالطالب مسجل للرسالة
 qالطالب أنهى المقررات التكميلية

q تنطبق عليه التعليمات
ملحوظات عميد الدراسات العليا

قرار عميد الدراسات العليا:                            
                         q  أوافق               q  ال أوافق

التاريخ:       /         /                                                   التوقيع: 

مالحظــة: بنــاء علــى المــادة (١٨)، (٣٩) وحســب المــادة (٤٢) مــن الالئحــة الموحــدة 
فــي  التنفيذيــة  وقواعدهــا  الســعودية  الجامعــات  فــي  العليــا  للدراســات 
ــز؛ ال يســجل الطالــب للرســالة إال بعــد  جامعــة اNميــر ســطام بــن عبــد العزي
دراســة مــا ال يقــل عــن (٥٠%) من المقررات الدراســية، وبمعــدل تراكمي ال يقل 
عــن (جيــد جــدا)، وأن يكــون قــد أنهــى بنجاح المســاقات االســتدراكية،ويرفق 
البحــث  مشــروع  مــن   ونســخة  الرســالة،  بحــث  مشــروع  مناقشــة  نمــوذج 

بصيغتــه النهائيــة مــع هــذا النمــوذج

صفحة ٢ من ٢ 
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المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

جامعة اNمير سطام بن عبدالعزيز
كلية التربية بالخرج

وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي

ملحق رقم)6(

نموذج تعهد االلتزام باألنظمة والتعليمات الخاصة بكتابة رسالة 
الماجستير 

تعـــهد

االلتزام باNنظمة والتعليمات الخاصة بكتابة رسالة الماجستير أو الدكتوراه

     

أتعهــد أنــا الطالــب / الطالبــة ...............................................الرقــم الجامعــي ..........
..................................... المســجل فــي برنامــج  �ماجســتير /  �دكتــوراه، قســم 
........................................................... كليــة........................................................... االلتــزام 
باNنظمــة والتعليمــات النافــذة فــي جامعــة اNميــر ســطام بــن عبــد العزيــز، كمــا 
أتعهــد بــأن أكتــب رســالتي ملتزمــ� بأســس اNمانــة العلميــة فــي كتابــة الرســالة 
والبحــوث ، وأال تكــون رســالتي منقولــة عــن أي رســائل أو كتــب ســابقة، وأتحمــل 
كامــل المســؤولية القانونيــة إذا ثبــت عــدم تقيــدي بأســس اNمانــة العلميــة فــي 

كتابــة الرســالة. 

                                                                                      توقيع الطالب

                                                                 التاريخ      /     /      ١٤هـ

- يرفق هذا التعهد مع نموذج تعيين المشرف وعنوان الرسالة. 
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المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

جامعة اNمير سطام بن عبدالعزيز
كلية التربية بالخرج

وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي

ملحق رقم)7(

             نموذج اعتماد خطة ماجستير 

:Ref………………………                                                                      ......................................:الرقـــم

:Date ………………………                                                                 التاريخ: ....................................هـ

  (نموذج اعتماد خطة رسالة جامعية)

القسم:

الكلية:

البرنامج: أ- ماجستير

              ب- دكتوراه

معلومات عامة:

اسم الطالب:

الرقم الجامعي:   التخصص: 

تاريخ االلتحاق بالجامعة: الفصل:  العام الدراسي: 

عنوان الرسالة:

المشرف: 

رأي المشرف:

توصية لجنة المناقشة في القسم (يدونها رئيس القسم):

توصية مجلس الكلية (يدونها وكيل الكلية للدراسات العليا):

      صفحة ١ من ٢   



 الدليل االجرائي لكتابة خطة البحث لرسائل املاجست!

52

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

جامعة اNمير سطام بن عبدالعزيز
كلية التربية بالخرج

وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي

يتضمن مشروع الخطة العناوين التالية للتخصصات التي ينطبق عليها ذلك:

١ - خلفية المشكلة وأهميتها: (إن وجد)
مقدمة

مشكلة البحث
أهداف البحث
أهمية البحث

٢ - اjطار النظري والدراسات السابقة:
ا[طار النظري

الدراسات السابقة

أسئلة الدراسة و/أو فرضياتها

٣ - منهجية الدراسة:
مجتمع الدراسة

 عينة الدراسة

 أداة الدراسة

 صدق اNداة

 ثبات اNداة

 إجراءات التطبيق

٤ - عرض النتائج

٥ - الخاتمة والمناقشة والتوصيات

٦ - المراجع

٧ - المالحق

                                                                                             صفحة ٢ من ٢
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اإلشراف العام

فريق إعداد الدليل

د . عبد الرمحن بن عبيد الرفدي

د . مبارك بن سعد الوزرة .................... رئيسًا

د . عبد اهلل حممد العسكر  ..................... عضوًا

د . إمـــام حممـــد قــــزاز ..................... عضوًا

د . أمانى عبد التواب صاحل  .................. عضوًا

د . خالد أمحد عبد العال ..................... عضوًا

أ. د  عمر أبو اجملد النعيمي .................. عضوًا

أ . نوف حممد احمليميد  ....................... عضوًا
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