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 القواعد المنظمة لكيفية كتابة البحث وإخراجه 

 يعتمد منهج كتابة البحث على محورين هامين هما:

 قواعد الكتابة التارخيية. -1
 قواعد إخراج البحث الفنية. -2

 أواًل: قواعد الكتابة التاريخية:

 كل جزء من البحث:خاصة لعند كتابة البحث التارخيي جيب مراعاة قواعد   ما يخص المتن:ـ 1

  المقدمة:أــ 

ألهم مصادر الدراسة،   وعرضــ تشتمل على أمهية املوضوع وأسباب اختياره ،  
 و الدراسات السابقة ، املنهج املتبع يف البحث ، وتقسيم البحث.

فقراهتا تكتب من خالل  عند االنتهاء من كتابة البحث ألن املقدمة تكتبــ 
 لباحث طوال فرتة البحث.املعلومات اليت الحظها ا

   فصول البحث: ـــب 

 اسة.در ــ تشتمل على مباحث ال

 وضع نتيجة ختامية يف هناية كل مبحث.    ـــ

حال وجود تفاوت يف يف  و   )صول البحث متوازنة يف احلجم  جيب أن تكون فـــ  
  .(ذكر سبب ذلك يف املقدمةالتنويه و حجم الفصول ينبغي  

 استعراض نتائج البحث. الخاتمة:جـ ــ 

والرسوم داول  اجل،  والوالة و....تضم اخلرائط اجلغرافية ، قوائم اخللفاء  ـــ     لمالحق:اد ـــ  
 .  نسب...اخلالشجرات  و  واألشكال ،

 مبنت البحث .املالحق  ربط  تجيب أن  ــ  
 



 

 

 :مالحظات عامة اثناء الكتابة

 .جيب تقصي معلومات البحث من مصادرها األصليةــ  

  .لذلك يف اهلامش  اإلشارةيف حال عدم توفر املصدر األصلي ممكن االعتماد على املراجع مع  ــ   

 املوضوع.املراجع والدراسات احلديثة يستفاد منها يف ذكر آراء الباحثني حول  ــ 

 مع ضرورة التدقيق اللغوي واملطبعي.  ،الكتابة بلغة عربية سليمة   ـــ

 عند كتابة فقرات البحث ال بد من مراعاة التايل:ـــ  

 البد من وجود فقرة مكتوبة بني العنوان الرئيسي والفرعي. -
 ترك مسافة كلمة عند بداية كل فقرة جديدة. -
 وضع نقطة يف هناية كل فقرة.  -
  ترابط االفكار يف الفقرات.أمهية   -

   .يراعى التسلسل الزمين عند الكتابةــــ  

 خيتاريستطيع الباحث أن  ،هناك عدة طرق يف كيفية توثيق املصادر واملراجع مش: اا يخص الهو مـ 2
 ما يناسبه منها ولكن بشرط التقيد هبا طوال كتابة البحث.

 : المعتمد لدى الباحثة كالتالي  التوثيق أـــ 

 المصادر:  •

 مكان الطبعةاسم دار النشر و ) اسم الكتاباسم الشهرة، اسم املؤلف )تاريخ الوفاة(: 
 الصحفة.و تارخيها( اجلزء  و 

 مثال: 

م( 1960بريوت  دار صادر:  )  تاريخ الرسل والملوكهـ(:  310الطربي، حممد بن جرير )ت  
 .200ص  4ج



 

 

يف حال تكرار املصدر يف اهلوامش ال تكتب مجيع البيانات ويكتفى بذكر اسم الشهرة للمؤلف واجلزء 
 مرة.سم الكتاب يف كل  ثر من كتاب للمؤلف فالبد من ذكر اوالصفحة، إال يف حالة وجود أك

 على تكرار ملؤلف له كتاب واحد يف البحث:  :مثال

 .200ص 2الطربي، ج

 على تكرار ملؤلف له أكثر من كتاب يف البحث:  :مثال

 .200ص 2، جتاريخ الرسلالطربي:  

 .100ص 3، ججامع البيانالطربي:  

 المراجع:   •

 وتارخيها( اجلزء والصفحة.مكان الطبعة  اسم دار النشر و )  اسم الكتاباسم املؤلف كاماًل:  

  :مثال

 .10ص7م( ج1970القاهرة  دار املعارف :  )  تاريخ اإلسالمحسن إبراهيم حسن:  

 يف حال التكرار: :مثال

 .13ص  7حسن إبراهيم حسن: ج

 :يف حال وجود مؤلفني لكتاب واحد نذكرمها مجيعاً ــ  

 .13ص 7ج،    تاريخ اإلسالمحسن إبراهيم حسن:  

 .13ص،   العالم اإلسالميحسن إبراهيم حسن:  

 

 ويف حال أكثر نذكر األول وآخرون .   نذكرهم مجيعاً.  يف حال وجود أكثر من مؤلفني لكتاب واحدـــ 

 التوثيق: عندمالحظات عامة 

 .؛ عند توثيق املعلومة من أكثر من مصدر أو مرجع نضع بينهما فاصلة منقوطةـــ  



 

 

. مع مراعاة 20ص 4، ج 10ص 3املعلومة يف أكثر من جزء وأكثر من صفحة نكتب جاذا كانت ــ 
 ذكرها حسب ترتيب األجزاء.

  ألقدم زمنياً.حسب اترتب املصادر يف اهلوامش ــــ  

 ياً.هجائترتب املراجع  ــــ  

 :اتريفب/ التع

 الجغرافية: مواضعالتعريف بال •

 الوديان...اخلو   اجلبالو القرى واآلبار وموارد املياه  و املدن  من  اجلغرافية البلدان    املواضع املقصود بــ 

 اجلغرافية.  موضعيكون التعريف يف اهلامش عند أول ذكر للـــ  

واملسمى من خالل حتديد املوقع اجلغرايف  –)ضبط الكلمة بالشكل : واضع بامليتبع اآليت يف التعريف ـــ 
 احلايل من خالل الكتب اجلغرافية احلديثة(.   املسمىحتديد  و القدمية    املصادر

 التعريف باألعالم: •

 .يتم التعريف بالشخصية يف اهلوامش فقط عند أول ذكر هلا يف منت البحثـــ  

 )الشهرة واالسم الكامل، نسبه ، التواريخ املهمة ، وما اشتهر به ، وتاريخ الوفاة(.:  يتالايراعى  ــ  

 االعتماد على الكتب املختصة مثل كتب الرتاجم والسري.ـــ  

 التعريف السابق للشخصية بتوضيح رقم الصفحة ورقم اهلامش.اىل  عند الضرورة ميكن اإلحالة  ـــ  

يف اهلامش ويكتفى فقط بذكر املعلومات   مرة أخرى  االسمعند كتابة اسم الشخصية يف املنت ال يعاد ذكر  ـــ  
 .بالشخصيةاألخرى املتعلقة  

 .قي حال االستخدام األول  كامالً يف اهلامش  االسم إذا كتب اللقب يف املنت نذكر  ــ  

وميكن تكرارها يف حال  اخللفاء والوالة البد من ذكر تواريخ خالفتهم أو واليتهم يف املنت بني قوسنيـــ 
 .تباعد ذكر الشخصية يف املنت

 التعريف باأللفاظ الغامضة: •



 

 

 واالصطالحي مث الربطاملعىن اللغوي  –الضبط بالشكل ) :التعريف باأللفاظ الغامضة التايليتضمن ــ 
  التارخيي(

 يتم التعريف باللفظ الغامض عند أول ذكر له.ـــ  

: ابن منظور  ،النهاية يف غريب احلديث واألثر  :ابن األثري    :مثل    .اللغةباملختصة  عاجم  املاالعتماد على  ـــ  
 لسان العرب.

 

 البحث:  خراجالفنية إلواعد القثانياً: 

 متطلبات عمادة الدراسات العليا يف اخراج الرسائل العلمية يراعى االيت عند كتابة البحث:  حسب 

   ــ حجم الورق:  

 .A4ـــ يستخدم ورق حبجم 

 (.2.5سفلها )أعلى الصفحة و أـ  التايل:ك  ـــ هوامش الصفحات

 (.3أمين الصفحة )و   ،(2.5يسر الصفحة )أــ  
  .بأي إطار    اتـ عدم تأطري الصفح

 الخط: ــ 

 ــــ   Traditional Arabic   :  نوع الخط   -ـ  

 لون الخط: أسود -

 على كامل املستند(ولونه  )يراعى اعتماد نفس نوع اخلط     

 املضمون كالتايل:حسب    خيتلف :الخط  حجمــ             

 22حجم    :الرئيسيالعنوان    ـــ 

 20حجم   :العناوين اجلانبية  ــــ



 

 

 18  حجم:  املنتـــ  

       14حجم    :اهلامش  ــ  

 ــ التنسيق العام للفقرات: 

 نقاط  6ــ التباعد بني االسطر مبقدار واحد مفرد. وبني الفقرات مبقدار    

 (1.5مبقدار )ــ ترك مسافة بادئة بداية الفقرة   

 ترقيم الصفحات:

ـــ ترقيم الصفحات بدأ من صفحة العنوان) ال يظهر ترقيم على صفحة العنوان( اىل هناية املقدمة  
 (.  ، د، ه، و، ز، ح، ط، ي، ك، ل، م، نج  ،ب ،يكون بالرتقيم األجبدي ) أ

 اىل هناية البحث.، ......(  3،     2،   1)ــ الرتقيم بعد املقدمة يكون عددياً  

 ــ الرتقيم يكون يف أعلى الصفحة اىل جهة الشمال.

 صفحة الغالف:ــ 

 اآليت:النحو  ينبغي أن حيتوي الغالف على 

 ، ويكون نوع نياسم الدولة ووزارة التعليم واسم اجلامعة يف أعلى الصفحة إىل جهة اليم  -1
الدراسات العليا   ، واسم عمادةأسود  16بنط  وحجمه    Traditional Arabic  اخلط

 .14، بنفس اخلط السابق وحبجم  والكلية والقسم 
 سم2سم يف  5  جمه، ويكون حن يف أعلى الصفحة إىل جهة الشمال، ويكو شعار اجلامعة -2

 شعار للجامعة كالتايل:  أحدثعلى ان يعتمد 

 
على ان تكون املسافة بينه وبني اسم الكلية والقسم   ،أسود  22يكون حبجم  عنوان البحث   -3

 .12( مخس مرات خبط Enterبضغط )



 

 

مث ترك ، بعد العنوان  (Enter) 2, وترك مسافة  14رسالة او البحث خبط لالتعريف با -4
 ( ايضاً بينه وبيت اسم الطالبة.Enter)  2مسافة 

وأسم املشرف   ،14  األشراف،  18  حجمذكرمها    ،  14خط    اسم الطالبة والرقم اجلامعي -5
 .14التعريف به  ،  18

وتكون املسافة بينه وبني التعريف   .  14حبجم    امليالدي(-الفصل الدراسي والعام )اهلجري   -6
 (.Enter)2باملشرف 

 يكون التباعد بني كافة االسطر يف الغالف مفرد وتباعد الفقرات )صفر(. -7
 في الصفحة التالية نموذج لصفحة العنوان:
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