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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 تمهيد

سيدنا محمد خاتم  على والسالم والصالة يعلم، لم ما اإلنسان علَّم بالقلم، علَّم الذي هلل الحمد
 :نبياء والمرسليناأل
 

 لطالب تقدم أن العليا في جامعة عمان العربيةلعمادة البحث العلمي والدراسات  فيطيب
 الرسائل لكتابة المنظمة القواعد على يحتوي  الذي الدليل بالجامعة هذا العليا الدراسات

خراجها طباعتها الجامعية وكيفية  .وا 
ويتكون هذا الدليل من جزئيين: الجزء االول عبارة عن نموذج مشروع مخطط رسالة 

 كيفية اعداد الرسائل الجامعية.الماجستير والجزء الثاني 
 

 عمادة البحث العلمي والدراسات العليا  اتخذت فقد بالغة أهمية من لهذا الدليل لما ونظرا  
 بالجامعة العليا الدراسات طالب تعريف أجل من الدليل هذا الالزمة إلعداد اإلجراءات كافة

 بمستوى  االرتقاء ن أن يؤديأملي تقويمها الجامعية ومعايير الرسائل إعداد خطط بمتطلبات
  .الجامعية الرسائل بمستوى  االرتقاء إلى الخطط

 
 ،،،والنجاح التوفيق لطلبتنا كلمتمنيا 

 عميد البحث العلمي والدراسات العليا

 األستاذ الدكتور رياض الشلبي  
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 (12نموذج )                                                   الدراسات العليا و عمادة البحث العلمي

 

 نموذج مشروع مخطط رسالة الماجستير 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــاسم الطالب/ الطالبة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الرقم الجامعي: ــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــالكلية: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القسم: ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 اجتيازها: ــــــــــــــــالتخصص: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       عدد الساعات التي تم 

 

 المشرف:

ان وموافق على ما جاء به كما انني موافق على مشروع خطة الرسالة اقر بانني اطلعت على 
       اكون مشرفا للطالب

 

 اسم المشرف على الرسالة والرتبة العلمية: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التوقيع: ــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــسم المشرف المشارك والرتبة العلمية )إن وجد(: ـــــــــــــــــــــــــ التوقيع: ـــــــــا

 

 

مع كتابة العنوان باللغة العربية واالنجليزية ويكتب باللغتين ):  )Title hesisT (عنوان الرسالة

 small letters) صغيرهاالنجليزية بحروف 
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في المقدمة يوضح الطالب مجال بحثه وداللة موضوعه في العنوان، كما يوضح (: )(Introductionالمقدمة 

 أهمية الموضوع بإيجاز(

.............................................................................................................

.............................................................................................................

................... 

 

يحدد الطالب مشكلة البحث مبينا أصالتها من حيث : )  (Research Problem)مشكلة الدراسة 
ضبوطة التي سيهتم بها اختالفها عن دراسات سابقة في المجال، ويعبر عنها بسؤال أو بجملة خبريه يركز على العوامل الم

 .في بحثه. وتتضمن صياغة مشكلة الدراسة التعريف بالمتغيرات المستقلة والتابعة المتعلقة بمشكلة الدراسة(

...............................................................................................
...............................................................................................

............................................... 

ن وجدت أسئلة فرعية (Research Questions): (اسئلة الدراسة   يحدد الطالب السؤال الرئيس، وا 

 .قتها بمشكلة البحث(يوردها بعد السؤال الرئيس بلغة علمية دقيقة تبين عال

.........................................................................................

.........................................................................................
............................................. 

أهمية الدراسة تعني أن يركز الطالب على : ) (Significance of the Research) ةأهمية الدراس
نجازه(  الفائدة العملية المتوقعة في مجال تخصصه بعد تحقيق أهداف البحث وا 

......................................................................................................

......................................................................................................

................... 
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تصاغ الفروض بأسلوب يبين ما يحاول الطالب : ) ( Research Hypothesis) فرضيات الدراسة

  وحسب المنهج العلمي المتبع(.  تأكيد صحته أو عدمه
 

.............................................................................................................

.............................................................................................................

................... 

)المخطط الذي يوضح ارتباط متغيرات الدراسة مع بعضها  : (Research Model) أنموذج الدراسة

 (.وحسب المنهج العلمي المتبعالبعض وتوثيق االنموذج بوضوح 

.............................................................................................................

.............................................................................................................

................... 

لمصطلحات المهمة التي ا  الطالبيعرف : ) (Procedural Definitions) التعريفات اإلجرائية
 تشتمل عليها أسئلة دراسته كما سترد في الرسالة وبيان طريقة قياسها(.

...............................................................................................
...............................................................................................

............................................... 

 Limitations and Delimitations of the) :محددات الدراسة وحدودها 

Research)  ( وحسب المنهج العلمي المتبعالدراسة وحدودها  محدداتيوضح الطالب.) 

...............................................................................................
...............................................................................................

............................................... 
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)استعراض لنتائج :  (Related Previous Studies) الدراسات السابقة ذات الصلة  

 (.مع الدراسة الحالية الدراسات السابقة ومنهجيتها والربط بينها مع مناقشة اوجه الشبه واالختالف

.............................................................................................................

.............................................................................................................

................... 

يحدد الطالب مجتمع الدراسة : ) (Procedures and Methodology)المنهجية واإلجراءات
وعينته، وكذلك منهجية الدراسة واجراءات تنفيذها، ويوضح أدوات البحث المستخدمة واألساليب اإلحصائية المستخدمة 

  لتحليل البيانات(.
.............................................................................................................

.............................................................................................................

................... 

 

 

 .(APAويذكر فيها المراجع مرتبة حسب نظام  ):  (List of References)قائمة المراجع
 

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

........................... 
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 الجزء الثاني

 كيفية اعداد الرسائل الجامعية
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 طار العام للرسالةاإل

تخضع الرسالة الجامعية في طباعتها وتنظيمها إلى قواعد محددة يجب مراعاتها كما 
 يلي:

نط أبيض ب   A4طروحة مطبوعة باللغة العربية أو اإلنجليزية على ورقة كوارتو قدم األت   .1

 Simplifiedيستعمل في ذلك الخط من نوع ، وعلى وجه واحد من الورقة، و 14

Arabic  إذا كانت باللغة العربية، ومن نوعTimes New Romans  إذا كانت باللغة

 اإلنجليزية.

سم  2.5 وهامش على اليسار مقداره ،سم   3.5يترك هامش على اليمين مقداره .2

األعلى مع ترك باإلنجليزية، وترقم الصفحة في  ذا كانت الرسالة مكتوبة  إمر عكس األبو 

سم من األسفل، وينبغي أن ال يتجاوز عدد  2.5سم من األعلى و  3هامش مقداره 

 ( سطرا .20األسطر في الصفحة الواحدة )

تترك مسافة ونصف بين السطر والسطر الذي يليه إذا كانت الكتابة بالعربية. كما تترك  .3

لكتابة السابقة والعنوان نجليزية، وتترك مسافتان بين امسافتان إذا كانت باللغة اإل

 الرئيسي الجانبي.
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تكون المسافة عند كتابة العناوين الرئيسية، وعناوين الجداول واألشكال، والمراجع  .4

بين المرجع والذي يليه فتكون  ةي مسافة واحدة(، أما المسافأوالمالحق مفردة )

 مضاعفة.

( ، أما بقية 20 نطبخط غامق )ب  واسم الطالب واسم المشرف  الرسالةيكتب عنوان  .5

 (.16المعلومات في صفة العنوان فتكتب بـ )بنط 

(، أما العناوين الفرعية 18)بنط  Boldسود غامق أتكتب العناوين الرئيسية بلون  .6

 .(16 والجانبية فتكتب بلون أسود غامق )بنط 

تبدأ الجملة بكلمة، وال يجوز أن تبدأ برقم أو رمز أو اختصار. وعند ورود األرقام من  .7

 99ما ما يزيد على أ ؛7في النص تكتب كتابة. فمثال  سبعة بدال  من  99صفر إلى 

 .132فتكتب باألرقام هكذا: 

ال يجوز استعمال ضمير المتكلم في المتن  بل يستعمل ضمير الغائب بدال  من ذلك  .8

"استعمل الباحث مقياس....." أو "استخرج الباحث الوسط الحسابي واالنحراف  :مثل

"استخرجت مؤشرات الصدق  :...."، ويجوز استعمال المبنى للمجهول مثلالمعياري 

والثبات للمقياسين..." ويجوز استعمال ضمير المتكلم في التفويض واإلهداء والشكر 

 والتقدير فقط.
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على الصفحة في اللغة العربية، أو في أ يسر يكتب رقم الصفحة عادة في الجانب األ .9

ول سم من السطر األ 1لغة اإلنجليزية على ارتفاع جانب األيمن أعلى الصفحة في ال

   سم تحت الحافة العليا للصفحة. 2.5من الصفحة، او 

ترقم الجداول والرسومات بشكل متسلسل لكل منها داخل الرسالة ويجب أن تظهر  .11

الجداول واألشكال والرسومات مباشرة بعد ذكرها في النتائج والمناقشة وال يجوز وضعها 

 رسالة.في نهاية ال

تستخدم األرقام  الرومانية  لترقيم  الصفحات التمهيدية  عند الكتابة  باللغة  .11

مثل )أ، ب،  ،( وتستخدم الحروف العربية األبجدية…I. II, III نجليزية )مثلاإل

    مهيدية في حالة الكتابة بالعربية.ج،....( لترقيم الصفحات الت

ألولى للمتن وحتى االنتهاء من ترقم صفحات متن الرسالة بدءا من الصفحة ا  .12

وال يظهر الرقم على صفحة  ، ....... الخ(.4، 3، 2، 1كتابة الرسالة باألرقام )

 العنوان.
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 أجزاء الرسالة الجامعية

 من اربعة اجزاء حسب الترتيب التالي:   تتكون الرسالة

 الصفحات األولى )التمهيدية( التي تسبق فصول الرسالة :الجزء األول
 فصول الرسالة :زء الثانيالج

 جع اقائمة المر  :الجزء الثالث
 قائمة المالحق :الجزء الرابع

 
 وفيما يلي تعريف بكل جزء من هذه األجزاء.
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 ولى: الصفحات األ الجزء األول 

 : مرتبة كما يليالصفحات األولى من الرسالة الجامعية  ول منالجزء األ تكون ي

                                              Title Page صفحة العنوان .1
                                 Authorization Page   صفحة تفويض .2
                             Committee Decision قرار لجنة المناقشةصفحة  .3
 Page                     Acknowledgementوالتقديرصفحة الشكر  .4
                                                 Dedication Page صفحة اإلهداء .5
 List of Contents                            صفحة  فهرس المحتويات .6

                                          List of Tables   صفحة قائمة الجداول .7
                                            List of Figures شكالصفحة قائمة األ .8
 List of Appendices                          صفحة فهرست المالحق .9

                     Abstract in Arabicصفحات الملخص باللغة العربية  .11
                 Abstract in English  نجليزيةصفحات الملخص باللغة اإل .11
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 صفحة العنوان

  البيانات التالية:ى ان علو تحتوي صفحة العن

 

  الرسالة باللغتين العربية واإلنجليزيةعنوان 
 اسم الطالب الذي قام بإعدادها 
 اسم األستاذ المشرف عليها 
  مقدمة استكماال  لمتطلبات الحصول على الدرجة عبارة تدل على أنها رسالة

  .من كليات جامعة عمان العربيةكلية وفي  ،معينالعلمية في تخصص 
 الرسالة.  نوقشت فيهال الصفحة الشهر والسنة التي يذكر أسف 

 

 :ولالصفحات التي يتكون منها الجزء األ والمثال التالي يوضح
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 لدى الطلبة   عن الحياة   اضالر   وعالقت ها ب ة  ي  س  ف  الن   ة  بَ اَل الص  
 حيفا في جامعة   العرب  

The Relationship Between Resilience and 

Life Satisfaction Among Arab Students in 

Haifa University  

 

 إعداد 
 اححنين زبير صب  

 
 إشراف

 نزيه حمدي محمد ستاذ الدكتور األ  
 

وِل على درجِة الماجستيِر في  َسالة  استكماال  ِلم َتَطلَِِّبات الح ص  َمْت َهِذِه الرِِّ ق دِِّ
ِص اإلرشاد النَّفسي والتَّربوي التربية   َتَخصُّ

 ةيَّ سِ فْ ة والنَّ ويَّ بَ رْ التَّ  العلومِ  ة  يَّ لِِّ ك  
 ة ان العربيَّ جامعة عمَّ 

 
   2115شباط / 
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 ( 9نموذج )   الدراسات العليا و عمادة البحث العلمي  

 

 

 

 تفويض

 

نحن الموقعين أدناه، نتعهد بمنح جامعة عمان العربية حرية التصرف في نشر 
لى الجامعة إكية الفكرية لرسالة الماجستير محتوى الرسالة الجامعية، بحيث تعود حقوق المل

 وفق القوانين واألنظمة والتعليمات المتعلقة بالملكية الفكرية وبراءة االختراع.
 

 

 المشرف الرئيس
 )ثالثة مقاطع(

 المشرف المشارك
 )إن وجد( 

 )ثالثة مقاطع(

 الطالب
 )ثالثة مقاطع(

 

 أ.د محمد نزيه حمدي

 

............................. 

 

 حنين زبير صبَّاح

 

   .................  : التوقيع

 : ....................التاريخ

 

 :  .................. التوقيع

 : ...................التاريخ

 

 :  ....................  التوقيع

 : ....................التاريخ
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 قرار لجنة المناقشة

 

                                       / الطالبةدمة من الطالب والمقوقشت هذه الرسالة ن  

  وعنوانها:

 "حيفا في جامعةِ  العربِ  لدى الطلبةِ  عن الحياةِ  اضالرِِّ وعالقت ها ب ة  يَّ سِ فْ النَّ  ة  بَ اَل الصَّ "
   /       /     وأجيزت بتاريخ  

 

 أعضاء لجنة المناقشة

 

 التوقيع  االسم

  مشرفا / رئيسا   .........................األستاذ الدكتور ...

  عضوا  / داخليا األستاذ الدكتور ............................

  عضوا  / خارجيا األستاذ الدكتور ............................

  مشرفا / مشاركا األستاذ الدكتور ............................
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 تقديرالشكر و صفحة ال 

 

 

من قدم المساعدة والعون للطالب بدءا  باألستاذ كل شكر توي هذه الصفحة على تح"

وكذلك تقديم الشكر  البحث،  قاموا بتحكيم أدوات ومن وأعضاء الهيئة التدريسية المشرف 

لى كل من ساهم في   ." نتاج الرسالةإإلى لجنة المناقشة وا 

 والمثال التالي يوضح ذلك: 
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 شكر وتقدير

سعني وقد شارفت هذه الرسالة على االنتهاء إال أن أتقدم بجزيل الشكر وخالص ال ي
الذي كان لتوجيهاته ...................... العرفان إلى المربي الفاضل األستاذ الدكتور 

 وآرائه الدور األكبر في إخراج هذا الجهد إلى حيز الوجود.

على تفضلهم بقبول مناقشة كما أتقدم بالشكر لألساتذة أعضاء لجنة المناقشة 
 على الخدمات الجليلة التي وفروها .  تحاد األردني لرياضة المعاقيناال الرسالة ، وأسرة

 والشكر الجزيل لمن ساهم في تطبيق إجراءات هذه الرسالة وتحليل البيانات.

 

 الباحث
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 اإلهداء

 ".يريدلطالب إهداء الرسالة إلى من ليمكن  "

 يوضح ذلك والمثال التالي 

 

 

 اإلهـــداء

 إلى روح والدتي الطاهرة ..

 إلى والدي أطال هللا بعمره ...

 إلى زوجتي الغالية ورفيقة درٍب عذب  ....

 إلى أبنائي نجوما  ساطعة في فضائي الرحب .....

 إلى األخوة واألحبة واألصدقاء ......

 الباحث                                                                     
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 صفحة المحتويات

تعد الصفحات المحتويات التي تتضمنها الرسالة من فهرست المحتويات والجداول 

 لى المعلومات في الرسالة. إشكال والمالحق بحيث تسهل على القارئ الوصول واأل

 والمثال التالي يوضح ذلك: 
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 فهرس المحتويات

 
 الصفحة الموضوع

 أ لعنوانا
 ب التفويض 

 ج قرار لجنة المناقشة
 د اإلهداء

 هـ شكر وتقدير
 و فهرس المحتويات

 ز قائمة الجداول
 ح قائمة المالحق

 ط الملخص باللغة العربية
 ي الملخص باللغة االنجليزية

 1 للدراسة العام الفصل األول: اإلطار
 41 ة الفصل الثاني: اإلطار النظري والدراسات السابق

 61 الفصل الثالث: الطريقة واإلجراءات
 71 الفصل الرابع: النتائج 

 95 الفصل الخامس: مناقشة النتائج والتوصيات
 111 المراجع 
 121 المالحق
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 قائمة الجداول
 

 الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول
ـــــة االجتما 1 ـــــرات الجـــــنس والعمـــــر والحال ـــــا  لمتغي ـــــراد الدراســـــة وفق ـــــع أف عيـــــة توزي

 والتحصيل العلمي
41 

 45 معامل االرتباط المصحح الرتباط كل بعد من أبعاد المقياس بالمقياس ككل 2
3  46 
4  47 
5  53 
6  56 
7  58 
8  61 
9  61 
11  62 
11  63 
12  64 
13  65 
14  66 

 

 

 



26 

 

 

 

 

 قائمة االشكال
 

 الصفحـة المحتوى  الرقـم
 15 أنموذج الدراسة 1
 22 قة بين ............العال 2
 41 المكونات الرئيسية 3
4  45 
5  55 
6  77 
7  79 
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 قائمة المالحق
 

 الصفحة عنوان الملحق رقم الملحق

 111 أداة الدراسة بصورتها األولية 1

 115 أداة الدراسة بصورتها النهائية 2

 111 قائمة بأسماء السادة المحكمين 3

 111 من جامعة عمان العربية كتاب تسهيل المهمة 4
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 صفحة الملخص

تبدأ صفحة الملخص بعنوان الرسالة، ثم اسم الباحث، يليها اسم المشرف والمشرف 

وتكون جميعا  في وسط الصفحة. وبعد  abstractالمشارك إن وجد، ثم كلمة ملخص 

إعطاء القارئ لى إذلك يبدأ الملخص في بداية سطر جديد، وتهدف صفحة الملخص 

ويشتمل الملخص على أهداف الدراسة ومجتمع  فكرة واضحة عن مشكلة الرسالة

الدراسة وعينتها وأدواتها وطرق تحليل البيانات وتلخيصا  للنتائج واالستنتاجات الرئيسة، 

 وال يشمل الملخص على أية مراجع أو أشكال أو جداول .

 

بحيث بعد صفحة الملخص باللغة العربية نجليزية فيأتي أما ملخص الدراسة باللغة اإل

 .يتضمن نفس محتويات الملخص باللغة العربية

 كما في المثال التالي: وترتب صفحات الملخص 
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في  العرب   لدى الطلبة   عن الحياة   اضالر   وعالقت ها ب ة  ي  س  ف  الن   ة  بَ اَل الص  
 حيفا جامعة  

 إعداد

 اححنين زبير صب   

 إشراف

 تور محمد نزيه حمدياالستاذ الدك

 الملخص

...............................................................................

.......................................................................................
.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................
................................................................ 
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فصول الرسالةالجزء الثاني :   

 فصول على النحو التالي: ةتتكون الرسالة من خمس

 للدراسة العام اإلطارالفصل األول: 

 يتناول هذا الفصل ما يلي:

، وتهدف على إعطاء خلفية كافية عن موضوع الرسالة بما يتيح مقدمةالتمهيدا  أو  .أ

لمصادر أخرى، كما تتضمن مبررات إجراء  للقارئ فهم النتائج والمناقشة دون الرجوع

 مكن. أالدراسة وأهميتها ويراعى أن تكون المقدمة مختصرة ما 

جرائيا . .ب  تحديد مشكلة الرسالة ومحور اهتمامها والتعريف بمصطلحاتها نظريا  وا 

 ن وجدت. إسئلة المشكلة وفرضياتها أ .ت

ثرائها.أ   .ث  همية المشكلة ومدى مساهمتها في تطوير المعرفة وا 

محددات الدراسة وتذكر فيها العوامل التي تؤثر في الصدق الداخلي والصدق الخارجي   .ج

 للبحث.

 كما يمكن أن يتضمن هذا الفصل تمهيدا  لتنظيم الرسالة في الفصول الالحقة. .ح
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 الفصل الثاني: اإلطار النظري والدراسات السابقة

 :ما يليهذا الفصل  يتناول

 وأهدافها، الدراسة، منها مشكلة تستنبط التي النظرية المرجعية هوو :اإلطار النظري ا. 
 إجراءاتها. وأوأدواتها  ومنهجيتها، وفروضها، ومصطلحاتها، وحدودها، وأهميتها،

 
تهدف إلى إبراز ما نشر حول موضوع الرسالة في و  ه:الدراسات أو البحوث السابق.ب

وتكتب مراجعة االدبيات على األدبيات المحلية والعالمية والنتائج التي تم التوصل إليها. 

 صورة األفكار العلمية المتسلسلة بحيث تعكس فهم الباحث لتلك الدراسات.

 جراءاتالفصل الثالث: الطريقة واإل

 يشتمل هذا الفصل على العناوين التالية:

 منهج الدراسة .1

 مجتمع الدراسة  .2

 الدراسةعينة  .3

  جراءاتهاا  و  أدوات الدراسة .4
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 جراءات الدراسة إ .5

يذكر تصميم الدراسة )إن وجد( وبخاصة في : حصائيةدراسة والمعالجة اإلتصميم ال .6

حصائية ، وكيفية الدراسات التجريبية . ويذكر الباحث في هذا البند المعالجة اإل

 تها حسب مقتضيات البحث .ايجابة عن أسئلة الدراسة، واختبار فرضاإل

 الدراسة الفصل الرابع : نتائج

سة في ضوء نتائج األبحاث المنشورة حول الموضوع مبررا  يناقش الطالب نتائج الدرا

جابة كما يشتمل على اإلخصوصية ما توصل إليه والنتائج التي تدعم فرضيات الدراسة. 

، ويختبر كل دم الباحث نتائج كل سؤال على حدةإذ يق ،عن أسئلة الدراسة بشكل مباشر

لصفرية( التي توضع موضع )ا حصائيةفرضية بحثية من خالل طرح )اختبار( الفرضية اإل

 .االختبار

 

 الفصل الخامس : مناقشة النتائج والتوصيات

، صل عليها الباحث في الفصل الرابعيتناول هذا الفصل ملخصا  للنتائج التي ح

، مع نتائج من خالل مناقشة معمقة لها ويقدم تفسيرا  علميا  معقوال  لما توصل إليه من
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ا  أو التي تنعكس بشكل أو بآخر على صدق النتائج وتوسيعهاإلشارة إلى محددات الدراسة 

، أي أن تفسير النتائج يجب أن يأتي مقرونا  بمحددات البحث تعميمها على مجتمع الدراسة

 لى استنتاجات منطقية .إللوصول 

ويشير الباحث في هذا الفصل إلى الدراسات التي اتفقت مع الدراسة الحالية     

، واالستفادة من الخلفية تبرير لهذا االتفاق أو االختالف تفق معها معوالدراسات التي لم ت

ر النتائج التي حصل عليها ، والبحوث التي تمت مراجعتها لتفسيالنظرية، واألدبيات

على نتائج الدراسة  ، بعدد من التوصيات المبنيةالباحث. وينتهي هذا الفصل، عادة

ارات وتلك التي تساعد في إجراء المزيد من ، والتي تساعد في اتخاذ القر واستنتاجاتها

 البحوث والدراسات . وينبغي أن تنبع التوصيات جميعها من نتائج الدراسة نفسها .

  المراجعالجزء الثالث: قائمة 

تأتي قائمة ، و يلي فصول الرسالة قائمة المراجع التي تعتبر جزءا  من هذه الرسالة      

لمراجع باللغة العربية ، ثم قائمة المراجع باللغة أو اللغات المراجع في جزأين هما : قائمة ا

 .ع المراجع التي ورد ذكرها بالمتناألجنبية . وتشمل قائمة المراجع جمي

 ، بتسلسل ودون ترقيم . جع هجائيا  حسب اسم عائلة المؤلفترتيب المراا. 
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ألـ التعريف ، ويظهر  ب. إذا كان اسم العائلة مسبوقا  بألـ التعريف )مثل الشهري( أ هملت

 المرجع تحت حرف )ش(.

. في حال وجود أكثر من مصدر لنفس المؤلف، نرتبها بناء على التاريخ، األقدم ثم ج

األحدث، ولو كان المصدران منشوران في التاريخ نفسه، نرتبهما حسب هجائيا حسب 

 الحرف األول من عنوان المصدر.

نجليزية بنفس الطريقة مع اختالفات العربية واإل ويجري إعداد قوائم المراجع في اللغةد. 

  .بسيطة

  :كتابة المراجعلى امثلة ع

إذا كان القرآن الكريم أحد المراجع فيوضع في صدر القائمة دون االلتزام بأي قاعدة  .1

  مثل:أخرى 

 القرآن الكريم 
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 الكتاب لمؤلف واحد :  .2

)ط. ثــم رقــم  .بخــط مائـل كتـابعنــوان ال)ســنة النشـر(.   ، االسـم األولالعائلــةاالسـم 
 الطبعة إن وجد(. مكان النشر: الناشر.

 كما في المثال التالي :

 .ملالكويت : دار األ .(3)ط.  . الحاسوب والمجتمع. (2112حمد   )أالعربي، 

 ر : الكتاب لمؤلفين أو أكث .3

ــة المؤلــف الثــاني، واســمه ؤلــف األول، ثــم االســم األولاســم عائلــة الم ، ثــم اســم عائل
الول، ويربط بين كـل اسـم والـذي يليـه حـرف العطـف )و( خالفـا  للمراجـع األجنبيـة، ا

عنــوان حيــث يوضــع حــرف العطــف قبــل اســم المؤلــف األخيــر فقــط  )ســنة النشــر(. 
 )ط. ثم رقم الطبعة إن وجد(. مكان النشر: الناشر. بخط مائل الكتاب

 كما في المثال التالي :

. المدخل إلى علم النفس(. 2112)  يطة، عليالعزة، سعيد، والمعاو جابر، جودت، 

 عمِّان: مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع.
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 كتاب أعدته مؤسسة : .4

علومـات يوضع اسـم المؤسسـة التـي أعـدت الكتـاب بـدل اسـم المؤلـف وتكتـب بقيـة الم
 .كما تكتب في بقية المصادر

 كما في المثال التالي :

: وزارة . بغداداب اإلحصائي السنوي الكت. (2117حصاءات العامة )دائرة اإل

 التخطيط .

 كتاب أعده محرر: .5

، ثـــم ســـنة النشـــر بـــين ســـم عائلـــة المحـــرر، ثـــم اســـم المحـــرر. يســـبقهما فـــارزةيكتـــب ا
 :اسم المدينةو  بخط مائل عنوان الكتاب، ثم سين يسبقهما كلمة محرر بين قوسينقو 

 ودار النشر.

 كما في المثال التالي :

 دار العلوم للنشر. :. عمانالحاسوب في التربية .(2111) العلي، أحمد )محرر(

مصادر  مراكز(. ٢٨٩١)  عيسى، مصباح و العمري، توفيق و ملحم، اياد )محررون(
دارة التقنيات التربوية  . الكويت: مكتبة الفالح.التعلم وا 
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 مقال في مجلة علمية :  .6

، رقم بخط مائل المجلة اسم. عنوان المقالة)سنة النشر(.   ، االسم األولاسم العائلة
 رقم صفحة النهاية.-)رقم العدد(، رقم صفحة البداية المجلد إن وجد

 كما في المثال التالي :

مسرح الجريمة: منظور جغرافي لدعم دور الشرطة في مكافحة (. 2112) جابر، محمد

  .134-97ص ص(، 1)، العدد 31المجلد  ،مجلة العلوم االجتماعية. الجريمة

 المرجع أطروحة أو رسالة جامعية :  إذا كان .7

.      بخــط مائــل عنــوان الرســالة)ســنة النشــر(.   للمؤلــف، االســم األول اســم العائلــة
 ، ثم اسم الجامعة والمدينة.أنها أطروحة أو رسالة غير منشورةواالشارة إلى 

 

البتدائية الكفايات التعليمية األدائية األساسية عند معلم المدرسة ا(. 1981مرعي، توفيق )
. رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة في األردن في ضوء النظم واقتراح برامج لتطويرها

 عين شمس، القاهرة، جمهورية مصر العربية.

أثر الثقافة التنظيمية على استخدام نظم دعم القرارات في قطاع (. 2113المقدادي، حنين )

غير منشورة، جامعة عمان ماجستير رسالة   .المصارف التجارية و اإلسالمية األردنية

 ، عمان، األردن.العربية
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 البحوث المقبولة للنشر : . 8

وعنــوان  .، ومــن ثــم )مقبــول للنشــر( بــين قوســينللمؤلــف، االســم األول اســم العائلــة
المجلــد والعــدد ذكـر دون  بخـط مائــل ثــم اسـم المجلــة التـي قبــل فيهـا البحــث، البحـث

 وأرقام الصفحات . 

 ل التالي:كما في المثا

 .مجلة دراسات نفسية، قياس االنفعال. النتشة، أحمد )مقبول للنشر(

 

 البحث المقدم في مؤتمر علمي : . 9

ويشار إلى أنه  بخط مائلعنوان البحث )سنة االنعقاد(.   للمؤلف، االسم األول اسم العائلة
 بحث مقدم إلى: ) عنوان المؤتمر، ومكان انعقاده(.

 : يكما في المثال التال

بحث  . صورة علم النفس لدى الجمهور العام في المجتمع الكويتي(. 1997)  خليفة، فيصل

 .          مقدم في مؤتمر الخدمة النفسية في دولة الكويت، جامعة الكويت، الكويت

 الكفايات المهنية للمعلم العربي في القرن . (1995)  ، علي، سامي وحبايبعدوان

 . بحث مقدم ة نظر أعضاء هيئة التدريس في كليات التربيةالحادي والعشرين من وجه
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، العربي في القرن الحادي والعشرين: تربية المعلم في المؤتمر التربوي العربي

 .، االردنعمان ،الجامعة األردنية

 . إذا كان  الكتاب مترجما  إلى اللغة العربية : 11

بخط  عنوان الكتابسنة النشر(. )  للمؤلف، الحرف األول من االسم األول اسم العائلة
)سنة نشر الكتاب  ، )اسم المترجم غير معكوس، مترجم(. مكان النشر: الناشر.مائل

 .األصلي(

 كما في المثال التالي: 

 ، موفق ترجمة الحمداني .الشخصية السليمة( . 1988)  ، تجورارد، س . والندزمان

( 1983لكتاب األصلي منشور عام )ا .بغداد: وزارة التعليم العالي ،، حمدوالكربولي

 . 

وضع سنة النشر )الت( أي ال . إذا ذكر المرجع دون ذكر سنة النشر يكتب في م11

ن لم يذكر من المرجع اسم المدينة التي نشر فيها الكتاب ، كتب ) ال م ( محل ا  . و تاريخ

 : كما في المثال التالياسم المدينة و )الن ( محل اسم الناشر . 

 )الن(. ،  )الم(:سالميةفن العمارة اإل .)الت(  رعم، السالم
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  نجليزيةقائمة المراجع باللغة األ 

 الكتاب لمؤلف واحد :  .1

 وعنوان الكتاب .ثم سنة النشر  ، ثم الحرف األول من اسمه األولاسم عائلة المؤلف
  .والمدينة والناشر بخط مائل

 :كما في المثال التالي

Vernon, P. (1961). The Structure of Human Abilities. London: Methuen. 

 الكتاب لمؤلفين أو أكثر :  .3

اسم عائلة المؤلف األول ، والحرف األول من اسمه األول ، ثم اسم عائلة المؤلف 
 بخط مائل وعنوان الكتاب .ثم سنة النشر ثاني والحرف األول من اسمه األولال

 .والمدينة والناشر

Turner, A. & Lawrence, P. (1965). Industrial Jobs and the Worker. 

Cambridge, Mass: Harvard University Press.    
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 كتاب أعدته مؤسسة :  .4

التي أعدت البحث محل اسم المؤلف وتكتب بقية  بخط مائلاسم المؤسسة يوضع 
 المعلومات مثل بقية المصادر 

World Health Organization (1981). Global Strategy for health for all by 

the year 2000. Geneva: WHO.  

 كتاب أعده محرر :  .5

عنوان يكتب اسم عائلة المحرر والحرف األول من اسمه الشخصي ثم تاريخ النشر ثم 
 .ومكان النشر ودار النشر بخط مائل الكتاب

Gibbs,  T., & Huang, N. (Eds.). (1991). Children of color: 

Psychological interventions with minority youth. San Francisco: 

Jossey-Bass. 

 

  علمية:مقال من مجلة  .6

ثم الشخصية. تكتب أسماء المؤلفين ، اسم العائلة أوال  ثم الحروف األولى من األسماء 
 ورقم المجلد والصفحات. بخط مائل اسم المجلة ثم  وعنوان البحثسنة النشر 

Gresswill, D., & Collins, C. (2003). Child abuse: A review. 

Canadian Journal of Criminology. Vol. 34, PP. 1-14. 
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Bandura, A., Ross, D., & Ross, S. (1963). Imitation of film- mediated 

aggressive models. Journal of Abnormal and Social psychology, Vol. 

66, PP. 3-11.  

  جامعية:ر رسالة إذا كان المصد .7

بخط وعنوان األطروحة  .ثم سنة التخرجاسم عائلة المؤلف والحرف األول من اسمه 
 ومكانها.ثم عبارة أطروحة دكتوراه غير منشورة ثم اسم الجامعة  . مائل

Bates,  J. (1997). The Genesis and Spirit of Imagination (Hegel’s Theory 

of Imagination Between 1801– 1807). Unpublished Doctoral 

Dissertation, Department of Philosophy, University of Toronto. 

Canada. 

تكتب حسب العادة ويكتب مقبول للنشر بدل المجلد  للنشر:البحوث المقبولة  .8

  .والصفحات

Bion, G. (Accepted for publication). The Genesis and Spirit of 

Imagination. Review of Public Health. 
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 لكترونية المصادر اإل 

ن عناصـــر المرجـــع تكتـــب علـــى إنترنـــت ، فـــعنـــد توثيـــق المعلومـــات المـــأخوذة مـــن اإل

 النحو التالي :

بخط ، ثم اسم الدورية أو عنوان المرجع وعنوان المقال أو الفصل .اسم المؤلف، والسنة
ضع نقطتان فاصلتان على الموقع وتو  available( ثم متاح on-lineوعبارة ) مائل

 .المحدد في الشبكة

 : ةالتالي االمثلةكما في   

Brown, S. (2003).  People,  groups and society (on-line).  Available: 

file://A:ABSCO host.Htm 

المطور لقياس اتجاهات المعلمين   (Vaughan)دراسة مقياس فون (. 2111) النصار، صالح
. بحث مقدم إلى مؤتمر جمعية القراءة والمعرفة. القراءة في المواد الدراسيةنحو تدريس 

 /http://www.arabicl.orgعلى الرابط  1/11/2111القاهرة. تم استرجاعه في 
search/Vaughan1.php 

Weinstein, C. (1999). Electronic reference formats recommended by the 

American Psychological Association. Washington, DC: American 

Psychological Association. Retrieved August 29, 2000, 

http://www.arabicl.org/%20seerah/Vaughan1.php
http://www.arabicl.org/%20seerah/Vaughan1.php
http://www.arabicl.org/%20seerah/Vaughan1.php
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http://www.apa.org/journals/webref.html 

   المالحققائمة  ابع:الجزء الر 

وتعطــى رقمــا  تــأتي المالحــق بعــد قائمــة المراجــع مباشــرة ، ويشــار إليهــا فــي مــتن الرســالة ، 

 حسب مضمونها . ومعنونه متسلسال  

 

 (1الملحق )

 المتغيرات االقتصادية الداخلية 

-------------------------------------------------- 

------------------------------------------------- 

 

 

 

http://www.apa.org/journals/webref.html
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 واالشكال الجداول

بالنسبة للجداول واألشكال فتتخلل فصول الرسالة ، وربما يكون بعض المالحق 

 حصائية مثال  .جداول يفضل عدم وضعها في متن الرسالة كالجداول اإل

، وبعنـوان )بخـط غـامق( يظهـر فـوق  وتعطى رقما متسلسـالتظهر الجداول في المتن 

 في المثال التالي : الجدول كما 

 سنوات الخبرةحسب  التكرارات والنسب المئوية: (1جدول )ال
 النسبة التكرار سنوات الخبرة

 32.6 43 سنوات 5قل من أ

 29.5 39 سنوات 01 - 5من 

 22.7 30 سنة 05 - 00من 

 15.2 20 كثرأسنة ف 16 

 100.0 132  المجموع

 

ال يمكن استخدامها في كتابة البحوث هناك أنواع عدة من األشكشكال فما األأ

 والرسائل الجامعية كالرسومات البيانية والصور والخطوط البيانية وأشكال االنتشار.

الجداول، وبعنوان )بخط غامق( يظهر تحت  :مثل ،شكال رقما متسلسالوتعطى األ

 الشكل كما يظهر في المثال التالي:
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 عوام السابقة(: مبيعات الشركة في األ11) الشكل
 

 

 التوثيق

 ، تعتمد جامعة عمان العربية نظام الجمعية األمريكية لعلم النفس

(APA) American Psychological Association ، األحدث واألوسع انتشارا 
 وفيما يلي القواعد األساسية لهذا النظام مع أمثلة توضيحية :

 في متن الرسالة بذكر المؤلف والسنة بين قوسين في نهاية الفكرة.يشار إلى المصدر  .1
 كما في المثال التالي:
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 .(David & Smith, 2014)المعاني تقوي الروابط بين مفردات الذاكرة 

ذا كان المرجع أو مصدر الفكرة كتابا  فتذكر الصفحة بعد المؤلف والسنة، .2 كما في  وا 
  المثال التالي:

 .(David & Smith, 2014, P.24)يزيد من القدرة على استرجاعها إعطاء معان للصور 

 :كما يليويمكن أن يشار إلى المصدر في بداية الفقرة أو الجملة، 

 العناصر االساسية......بتحديد  (David & Smith, 2014)قام ديفيد وسميث 

جليزية بين ويالحظ كتابة اسمي المؤلفين بالعربية، واإلشارة إلى المصدر مباشرة باإلن

 شارة للمصدر.قوسين، مع ذكر الصفحة عند االنتهاء من اإل

ول مع إضافة ذا كان للمصدر أكثر من مؤلفين اثنين، فيشار إليه باسم المؤلف األإ .3

ذا كان إ .et alإذا كان المصدر باللغة العربية، أو بإضافة كلمة  كلمة وآخرون 

ما يرد التوثيق أول جميع المؤلفين عندالمصدر باللغة اإلنجليزية، مع مالحظة أن يذكر 

 كما في المثال التالي: ،مرة في المتن

 (.55، ص.2013)العامر وآخرون، عند ترتيب أسماء المؤلفين، نسقط أل التعريف من االعتبار 

 

 .(David and  et al., 2014)  التخصص األكثر شعبية في علم النفس هو علم النفس اإلكلينيكي
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ليها جميعها عند إالفكرة الواحدة أكثر من مرجع واحد، يشار  عندما يكون مصدر .4

االنتهاء من الفكرة حيث تذكر المصادر العربية أوال ثم المصادر األجنبية. ويفصل بين 

 كل مصدر واآلخر فاصلة منقوطة )؛( بالعربية );( باإلنجليزية.

 
قتباس بوضعه إذا كان هناك اقتباس حرفي لنص من مصدر تتم اإلشارة إلى هذا اال .5

ذا كان االقتباس ال يتجاوز سطرين، أو وضعه وحده مكتوبا  بخط مائل إبين حاصرتين 

أو مختلف عن الخط الذي تكتب به الرسالة. وفي اللغة العربية يذكر النص كما في 

)أو = ص ص  المؤلف ثم سنة النشر وحرف ص عائلة مثلة السابقة ثم يليه اسماأل

 للصفحات( ثم رقم الصفحة.

ألنها اختصار لصفحة  ؛( 210-205:، أو نقطتان ص ص. 210) قد توضع نقطة ص 

 في اللغة اإلنجليزية. (PP:30-35)و  (P.30)أو صفحات على نمط 

 


