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تكتب الجملة بأقل عدد من الكلمات، إذا استطاع الباحث أن َيصوغ جملة 

في ثماِن كلمات فال يكتبها في عشر، فالجمل القصيرة أفضل من الجمل 
 .الطويلة

 .أفضل من الجمل االسمية( في اللغة العربية)الجمل الفعلية 

التقديم والتأخير بين الفعل والفاعل، والمبتدأ والخبر يكون حسب األهمية، 
 .مع مراعاة التطابق بيـن الجملة وما سبقها من ُجمل

المبني للمعلوم أفضل من المبني للمجهول إالَّ في حال حديث الباحث عن 
 .نفسه

 تجنَّب الجمل االعتراضية الطويلة التي تفصل بين الفعل والفاعل، 

 أو المبتدأ والخبر، وإذا استوجـب األمر فتوضع بين شرطتين 
 .  -    -: هكذا 

أن تكون الجمل مرتبطاً بعضها ببعض في تسلسل منطقّي، أي أن تترتب 
 .وهكذا... الجمـلة الثانية على األولى، والثالثة على الثانية

البساطة في التعبير، واإليجاز الواضح من أهم عوامل توصيل األفكار 
 .إلى ُمتلقيها



  The Paragraph:الفِْقرة

 :التالي (Paragraph)و يراعى في الفِقرة 

الفِقرة مجموعة من الجمل المترابطة في المعنى، وتعبِّر في مجموعهـا عن 
 .جزئية أساسيـة من جزئيات الموضوع

 .والفِقرة وحدة مستقلة بذاتها ال تحتاج إلى عنوان، وقد يكون لبعضها عنوان
 .يجب أالَّ تكون الفِقرة طويلة ُمملَّة، أو قصيرة ُمِخلَّة

 .ترتب الفقرات حسب التسلسل المنطقّي للتعبير عن النقطة التي تتناولها

إن كان بعدها فِقرة ) أن تكون الفقرة مرتبطة بالتي تسبقها وتلك التي تليها 
 (.أخرى

ج في االنتقال من فقرة إلى أخرى  .الحرص والتدرُّ
في ( Indentation)تبدأ كل فِقرة بسطر جديد، مع ترك خمس مسافات 

 .بداية هذا السطر، إال الفقرة األولى بعد العنوان
 .أوسع من المسافة التي بين السطور( Leading)ترك مسافة بين الفِقرات 

إذا وفته ( Subheading)قد يكون للفِقرة المستقلة بذاتها عنوان فرعي 

تعبيراً، وقد يكون لمجموعة من الفِقرات المستقلة لذاتها عنوان فرعي إذا لم 
 .توفه تعبيراً 



 : البحثخالصة 

يرسم الباحث خالصة البحث، وليعلم أنَّ أهم شيء في 

البحث هو نتائجه التي انتهى إليها، لذلك يعرض هذه 

مات ُيقصد منها أن تقود إلى أهم شيء  الخالصة وكأنَّها ُمقدِّ
 .في البحث وهو نتائجه

و في سبيل ذلك ينبغي التركيز على بعض النقاط الرئيسة، 
 .واألفكار ذات الصلة الوثيقة بنتائج البحـث وتحليلها



 :أهم النتائ  التي انتهى إليها البحث-

يرسم الباحث صورة سريعـة لما استطاع أن ُيسهم به في خدمة 

العلم بهذا اإلنتاج، وُيبيِّن في هـذه الصورة مواطن الكشف 

والتجديد في البحث، وآراءه ووجهات نظره، سواء بالنسبة لجوهر 

الموضوع أو بالنسبة لجزئياته، وُيبيِّن النتائج التي انتهى إليها 
 .البحث، ومدى قوة هذه النتائج أو ضعفها



 :التوصيات والمقترحات -3

يكتب الباحث التوصيات المتعلقة بأمور جديرة باالهتمام واإلبراز، 

وُيشترط أن تكون ذات صلة وثيقة بالنتائج التي أمكن الوصول إليها، 

وأن تكون محددة تحديداً دقيقاً، وتتجلَّى مهارة الباحث في الربط بين 

ما يتوصل إليه من نتائج وبين ما يوصي به من حلول للمشكالت التي 

أسفرت عنها الدراسـة، التي تشير إليها نتائج البحث بدون مبالغة أو 

كما يكتب الباحث مقترحات لدراساٍت أو مشكالٍت . حشو أو تطويل
 .مستقبلية ظهرت له من خالل بحثه

وبذلك يفتـح الباحث أمـام غيره من الباحثين آفـاقـاً جديدة للدراسة 

والبحث، ويضع أمامهـم مشكالت يمكن االستفادة منها في بحوث 
 .قادمة



 Conclusion:  الخاتمة

هي النتيجة المنطقية لكل ما جرى عرضه ومناقشته، وهي 

المساهمة األصيلة واإلضافـة العلمية الجديدة التي ُتنسب للباحث بال 

مزاحمة أو منافسة، إنَّها تذهب إلى أبعد من قضايا البحث ومقدماته 
ر النتائج  .حيث ُتعلَن فيهـا األحكام وُتقرَّ

و الخاتمة هي الجزء الذي يترك االنطباع األخير؛ لذا تحتاج إلى 

عناية في ترتيب األفكار، وجودة في الصياغة، واختيار الجمل 

من خاللها أنَّه وصل إلى نهاية البحث  القاريءوالعبارات، يحس 
 .بطريقة طبيعيـة متدرجة دون تكلُّف

 :و من أجل تحقيق المقصود بالخاتمة ينبغي أن يوضع فيها اآلتي



 Conclusions andاالستنتاجات والتوصيات
Recommendations  

تحتوي االستنتاجات عرض موجز ومراجعة لنتائج البحث أو الدراسة على 

ضوء األهداف الواردة في مقدمة الرسالة مع إبراز الحقائق المتوقعة من 

الدراسة في صياغة مختصرة وواضحة ثم وضع التوصيات المنبثقة من 

 نتائج البحث



 -:من األنظمة المعروفة في كتابة وفهرسة المراجع 
 :على الرابط (APA Style)نظام الجمعية السيكولوجية األمريكية 

http://owl.english.purdue.edu/resourse.html 
 :على الرابط( Harvard, or Name-Year, page Style)نظام هارفارد 

http://www.citewrite.qut.edu.au/cite/qutcite.jsp#harvard 
http://lib.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm 

  
 :(Chicago Style)نظام شيكاغو 

http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html 
  

 ,The American Chemical Society Style)أسلوب الجمعية الكيميائية األمريكية 
ACS )هنا يعطى المرجع رقماً يمكن استخدامه أكثر من مرة . لكتابة المراجع في رسائل الكيمياء

 .داخل متن الرسالة، ثم تكتب جميع المراجع مرتبة حسب أرقامها في قائمة المراجع في نهاية الرسالة
  

  Publication Listقائمة النشر

، ويجوز إرفاق نسخ منها ضمن هذا الجزء (إن وجدت)يرفق الباحث قائمة باألوراق العلمية المنشورة 
 .من الرسالة

  
  

http://owl.english.purdue.edu/resourse.html
http://www.citewrite.qut.edu.au/cite/qutcite.jsp#harvard
http://lib.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm
http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html


 الطريقـة الحالـة
 المثــال 

 (باللغة العربية)
 (باللغة االنجليزية)المثال 

عنتتتتتتدما يكتتتتتتون االقتبتتتتتتاس 
 :بالنص من مرجع

 .لم يذكر االسم في البداية *

تتق المرجتتع متتع أرقتتام الصتتفحات فتتي  ُيوثَّ
 .نهاية االقتباس

يكتب بتين قوستين لقتب المؤلِّتف ثتم فاصتلة "

ثتم ستنة النشتتر ثتم رقتتم الصتفحة أو صتتفحات 

 "االقتباس

يجتتتتتتتتتب : " وأضتتتتتتتتتاف

التفريتتق بتتين الدراستتات 

التجريبيتتتتة والدراستتتتات 

ستتتتتليمان، " )الوصتتتتتفية

 (.28، صه1423

She stated, “the 
most efficient 
……” (Sidkey, 
1996, p.5) 

 :التوثيق المختصر المباشر: الطريقة األولى

 :وتحته ثالثة أنواع

 .التوثيق باللقب أو العنوان فقط•

 .التوثيق باألرقام فقط•

 .التوثيق باللقب مع تاريخ النشر، ورقم الصفحة أو أرقام الصفحات•

 .لكن المهم هو اّطراد طريقة الباحث؛ فال يصح له الخلط بين هذه الطرق. هذا مع السعة والمرونة في هذا األمر

وتتجه جامعة طيبة نحو نظام التوثيق المختصر المباشر باللقب مع تاريخ النشر ورقم الصفحة، وُيستثنى من ذلك بع  .

 .  التخصصات، كالدراسات اإلسالمية واللغة العربية

 .والجدول اآلتي يبين طريقة التوثيق باللقب مع تاريخ النشر

 



 المثــــــال  الحــالة 

 .119: سورة البقرة، اآلية .القرآن الكريم

، كتتتاب األدب، بتتاب قتتتل الولتتد 15، حصتتحيح البختتاري .األحاديث
 .4/87خشية أن يأكل معه، 

كتتتاب لمؤلِّتتف واحتتد يتتذكر ألول 

 .مرة

، الستتتيرة النبويتتتة الصتتتحيحةالعمتتتري، أكتتترم ضتتتيا ، 

   مكتبة:المنورةالمدينة )،6ط

 (:اهلامش)التوثيق يف احلاشية : الطريقة الثانية

  Footnote Documentation 

 :أكثر ما ُتتَّبع هذه الطريقة يف البحوث الشرعية واللغة العربية وحنوهما
يكون ( سم3.5)توضع يف أسفل كل صفحة حواشيها، وُيفصل منت الرسالة عن احلاشية خبٍط أفقي طوله •

بينه وبني ُصلب الرسالة مسافة واحدة، وبينه وبني احلاشية مسافة واحدة أيضًا، وُيفصل بني سطور احلاشية 

 .مبسافة واحدة
ُمدوَّنًا يف أعلى لدى نهاية النص أو الفكرة، ( 1)ُتوضع أرقام مستقلة لكل صفحة على حدة، وُيبدأ برقم •

 .ُيقابله الرقم املماثل يف احلاشية
حبجم حرف )يوضع الرقم املوضوع يف احلاشية ُمحاذيًا للسطر وال ُيرفع عنه، وُيوضع بني قوسني كبريين •

، أي َيْدخل السطر (معلَّقة)وخيتار أن تكون احلاشية . ، واألرقام أحدها حتت اآلخر مبحاذاة تامة(احلاشية

، (مثاًل 15 -14إذا كان حجم اخلط ما بني )بالنسبة للعربي، ( 0.7)الثاني، فما بعده، جهة اليسار مبقدار 

 .لالجنليزيوجهة اليمني بالنسبة 

 



 قائمة المراجع
TEXT -IN                            ثبت المراجع (أ)        

REFERENCES 

يجب على الباحث ثبت وتوثيق المادة العلمية التي يستخدمها ويعتمد 

تحقيق أهداف دراسته من خالل تتابع  إتجاه فىعر  أفكاره  فىعليها 

فصول الدراسة مباشرة وفى نهاية الفقرة  فىعر  المادة العلمية 

العائلة للمؤلف، ثم سنة  إسم) المستخدمة وبين قوسين واضعاً داخله 
 (.النشر
 (2006، غلوش)
(Ghalwash, 2006) 

يذكر اسم العائلة للمؤلف زاد عدد المؤلفون عن اثنين مع مالحظة أنه إذا 
  .األول ثم كلمة وآخرون سوا  بالعربية أو اإلنجليزية

 (2006وآخرون،  غلوش)أو   (2006، وأبوشنب غلوش)
(Ghalwash and Abu-Shanab, 2006) or 

(Ghalwash, et al, 2006) 



Author, A.A. and Author, B., Year, Title of article. Title of journal, Vol (issue), pages Journal article 

Evans, W.A., 1994. Approaches to intelligent information retrieval. Information processing and 

management, 7 (2), 147–168. 

  

Author, A., Year. Title of book. Place of Publication: Publisher. Book 

Mercer, P.A. and Smith, G., 1993. Private viewdata in the UK. 2nd ed. London: Longman.   

Author, A., Year. Title of chapter. In: A. Editor and B. Editor, eds. Title of book. Place of publication: 

Publisher, pages. 

Chapter 

Bantz, C.R., 1995. Social dimensions of software development. In: J.A. Anderson, ed. Annual review 

of software management and development. Newbury Park, CA: Sage, 502–510. 

  

Author, A., Year. Title of document [online]. Source. Available from: URL [Accessed date Mon Year]. Internet 

document 

Holland, M., 2004. Guide to citing Internet sources [online]. Poole, Bournemouth University. 

Available from: http://www.bournemouth.ac.uk/library/using/guide_to_citing_internet_sourc.html 

[Accessed 4 November 2004]. 

  

Author, A. (or Title of Newspaper), Year. Title of article, Title of Newspaper, day Month, page, 

column. 

Newspaper article 

Independent, 1992. Picking up the bills, Independent, 4 June, p. 28a.   

Author, A., 1995. Title of thesis. Type of thesis (degree). Name of University. Thesis 

Agutter, A.J., 1995. The linguistic significance of current British slang. Thesis (PhD). Edinburgh 

University. 

  

نهاية الدراسة  فىتوثيق المراجع والمصادر العلمية ( ب)      
     BIBLIOGRAPHY         "الببلوجرافيا"

 :أمثلة لكتابة النوعيات املختلفة من املراجع

 



















 Proofreading: البحثمراجعة 
 :و من الجوانب التي ينبغي التأكد من وجودها وتأملها بدقة أثنا  هذه المرحلة ما يلي

سالمة الُجمل، والعبـارات من األخطا  النحويـة واللغوية، وال مانع من االستعانة ببعـ  المتخصصين في هذا المجال 
 .لتصحيح البحث وتنقيحه

وضوح األفكار والمعاني، ومراعاة الترابط والتالحم بينها، وهذا يستلزم ابتعاد البحث عن الغمو  واإلشكال، سوا  
 .كان بسبب األسـلوب، أو  بسبب استعمال رسم الكلمة، أو عالمات الترقيم استعماالً خطأً 

كفا ة اإلطار العام للبحث وعرضه للموضـوع عرضاً واضحاً سليماً، وبيان الهـدف منه، والطريقـة التي جرى السير 
 .في ضوئها لمعالجة مباحثه ومشكالته

صياغة العناوين الرئيسة، ووضعها في أماكنها المناسبـة؛ إذ المفرو  في العناوين اإليجاز مـع استيفا  المعنى 
 .المقصود

ج األفكار وتطورها من مبحث إلى آخر، ومن نقطة إلى أخرى، بحيث تقود كلها مجتمعة إلى نتيجة البحث  .تدرُّ
 .البد  من أول السطر عند تدوين فكرة معينة، أو نقطة مهمة؛ حتى يبدو البحث أكثر تنسيقاً 

 .التأكد من سالمة ترقيم اإلحاالت المشار إليها بالحاشية
 .استعمال عالمات الترقيم واإلمال  استعماالً صحيحاً 

إعطا  عناية كافية لنقل اآليات القرآنية، ورسمها رسماً مطابقاً للرسم العثماني، ونسخها بوساطة الحاسوب من 

المصـاحف اإللكترونية، كما ينبغي العنايـة بنقل األحاديث النبوية الشريفة وتخريجها بطريقة سليمة بحسب أصول هذا 
 .التخصص

تجنب التكرار واإلعـادة سوا  في العبارات، أو في األفكار، فالتكرار عيب في الكتابـة، ومدعاة إلى فقدان اهتمام 
 .القاري 

 .التأكد من أنَّ كل ما حوته الرسالة مهم، وذو عالقة وثيقة بالبحث

 .التأكد من قائمة المراجع، ومن مقابلتها لما يشار إليه في المتن



  Thesis Binding:الرسالةتجليد 
 .تجلَّد الرسالة تجليداً فنياً 

لرسائل الماجستير، واللون ( األزرق الفاتح)يكون التجليد باللون 
 .لرسائل الدكتوراه( األسود)

 (.كما ورد في صفحة العنوان)ُتطبع البيانات على الغالف، 

وُيوضع فيه شعار الجامعة، اسم الجامعة، : ُتطبع البيانات على الكعب

، المدينة المنورة، السنة (ماجستير، دكتوراه)اسم الباحث، نوع الرسالة 
 (4انظر أنموذج رقم . )بالهجري والميالدي



1-دليل كتابة الرسالة العلمية بجامعة تبوك 

2-دليل كتابة الرسالة العلمية بجامعة طيبة 




