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تقــدم جامعــة الملــك عبدالعزيــز ممثلــة بعمــادة الدراســات العليــا « دليــل كتابــة

الرســائل العلميــة « فــي نســخة مطـ ٌـورة .وقــد أعــدت اللجنــة العلميــة المكلفــة هــذا

الدليــل بدراســة مــا توصلــت إليــه أنظمــة كتابــة الرســائل العلميــة فــي الجامعــات
ً
عالميــا ،كمــا اســتطلعت وجهــات نظــر مجموعــة مــن أســاتذة الجامعــة
المرموقــة

فضــا عــن آراء
أصحــاب الخبــرة األكاديميــة واإلشــراف علــى الرســائل العلميــة،
ً

مجموعــة مــن الطــاب المتميزيــن ،إضافــة إلــى آراء أعضــاء مجلــس عمادة الدراســات

العليــا ،الــذي يضــم فــي عضويتــه وكالء الكليــات للدراســات العليــا والبحــث العلمــي
فــي الجامعــة الذيــن أفــادوا هــذا الدليــل بالملحوظــات ووجهــات النظــر.

ً
كتابــة
ويجــب علــى كل طالــب االلتــزام بهــذا الدليــل عنــد إعــداد الرســالة
وتنظيمـ ًـا وإخراجـ ًـا تمهيـ ً
ـدا لمناقشــتها .وقــد ُأرفقــت نمــاذج توضيحيــة فــي آخــر هــذا

الدليــل حــول كل مــا يتعلــق بإعــداد الرســالة العلميــة لالسترشــاد بهــا.

أهداف الدليل

•إعــداد الرســائل العلميــة وفقـ ًـا لمعاييــر جــودة الرســائل العلميــة فــي الجامعــات
العالميــة المرموقــة.

•مســاعدة طــاب الدراســات العليــا فــي إعــداد رســالة علميــة ،تبنــى علــى أســس
علميــة؛ تفكيـ ً
ـا ،ونتيجـ ًـة.
ـرا ،وتحليـ ً

ً
أكاديميا.
•تقديم الرسائل العلمية بصورة موحدة ومنظمة
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اإلطار العام للرسالة
يجــب أن تُ ظهــر رســائل الماجســتير أو الدكتــوراه رؤيــة معرفيــة أكاديميــة بالبحــث
ُ
حيــث إن هنــاك معاييــر عالميــة لجــودة بنــاء الرســالة العلميــة
العلمــي المعاصــر،
تظهــر مــن خــال البنــاء العــام لهيكلهــا ومــا تتضمنــه مــن عــرض وتحليــل وإخــراج.

ً
أوال :التعريفات
يقصد بالتعريفات هنا مصطلحات الدليل.

البحث العلمي

هــو عمليــة منظمــة يقــوم بهــا الباحــث مــن أجــل دراســة الحقائــق فــي شــأن مســألة

أو مشــكلة معينــة تســمى (موضــوع البحــث) ،باتبــاع طريقــة علميــة منظمــة تســمى
(منهــج البحــث) ،بغيــة الوصــول إلــى حلــول مالئمــة أو إلــى نتائــج منطقيــة تســمى

(نتائــج البحــث) .وتعــد رســائل الماجســتير والدكتــوراة أحــد أهــم مخرجات البحــث العلمي.

الرسالة

هــي بحــث علمــي يتقــدم بــه الطالــب الســتكمال متطلبــات الحصــول علــى درجــة
علميــة بحيـ ُ
ـث تعـ ُـد وفقـ ًـا لمناهــج البحــث العلمــي المتعــارف عليــه .وتقســم الرســالة

العلميــة األكاديميــة إلــى مســتويين اثنيــن همــا :الماجســتير والدكتــوراه ،ولــكل
منهمــا حــدوده المعرفيــة العلميــة كمــا يأتــي:

رسالة الماجستير

هــي دراســة علميــة أو مهنيــة ،ال بــد أن تظهــر فيهــا قــدرات الطالب على اســتخدام

مصــادر المعلومــات ،ومعالجة موضــوع بحثه بجدارة.

رسالة الدكتوراة

هــي محصلــة دراســة يجريهــا الطالــب ،ويجــب أن تظهــر فيهــا قدراتــه ومهارتــه
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الالئقــة بمســتوى مرحلــة الدكتــوراة فــي معالجــة الموضــوع العلمــي بشــمولية
وصــوال لتقديــم إضافــة فــي الحقــل العلمــي.
وعمــق،
ً

1 .ممارسة وتطبيق مناهج البحث العلمي.
2 .رفع مستوى الكفاءة العلمية والمهنية.
3 .تحقيق اإلبداع الفكري.

مس االحتياجات المجتمعية.
4 .حل مشكلة علمية أو تطبيقية تَ ُّ
5 .اإلضافة العلمية إلى المعرفة.

ً
ثالثا :متطلبات جودة الرسالة

1 .أن يكــون موضوعهــا ممــا يهــم قطاعـ ًـا مناسـ ً
ـبا مــن المجتمــع ســواء فــي الحاضــر
أو المســتقبل.

2 .أن تعالــج مشــكلة أو ظاهــرة لهــا أهميتهــا مــن وجهة النظر العلميــة ،أو التطبيقية
ً
ً
عالميا.
إقليميا ،أو
محليـ ًـا ،أو وطنيـ ًـا ،أو
3 .أن تقوم على منهج علمي سليم.

4 .أن تلتزم بالموضوعية وعدم التحيز.

5 .أن تكتــب الرســالة بلغــة علميــة واضحــة ال تحتمــل التأويــات ،ســليمة مــن
األخطــاء اللغويــة.

6 .يجــب أن تكــون رســائل الدكتــوراه ذات أبعــاد معرفيــة أكاديميــة أكثــر عمقـ ًـا مــن
رســائل الماجســتير فــي الموضــوع والتحليــل والنتائــج.

ً
عالميا في الرسائل العلمية.
7 .أال تزيد نسبة االستالل عن الحدود المسموح بها
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ً
ثانيا :أهداف الرسالة

8 .االعتمــاد علــى توثيــق المعلومــات باســتخدام مراجــع ومجــات علميــة ومواقــع
معتمــدة وأصيلــة.

ً
رابعا :معايير الشكل العام للرسالة

يجــب أن يلتــزم الطالــب عنــد إعــداد الرســالة وتنســيقها بضوابط النســخ واإلخراج

العلمــي ،وفــي التالــي توضيــح ألهــم الضوابط الشــكلية العامة:

 .1حجم الرسالة

•االلتــزام بالحــد األقصــى لعــدد كلمــات الرســالة العلميــة (ماجســتير – دكتــوراه)
طبقـ ًـا لمــا تقــره مجالــس الكليــات بالجامعــة.
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 .2الغالف

ً
ورقيا يأخذ في االعتبار معايير الغالف وهي كما يلي:
عند طباعة الرسالة

•غــاف رســالة الدكتــوراه يكــون باللون األخضر الغامــق ،وتكتب كل المعلومات
عليــه بالخط الذهبــي الغامق.

•غــاف رســالة الماجســتير يكــون باللون األزرق الغامــق ،وتكتب كل المعلومات
عليــه بالخــط الذهبــي الغامق.

 .3طباعة الرسالة

ً
ورقيا تكون الطباعة على وجه واحد من الورقة.
•عند طباعة الرسالة

 .4نوع وحجم الخط

•نــوع الخــط فــي غــاف الرســالة وعناويــن الفصــول يكــون كمــا فــي النمــاذج
المرفقــة آخــر هــذا الدليــل.
•نــوع الخــط فــي متــن الرســالة المكتوبــة بالعربيــة،»Sakkal Majalla« :
وبمقــاس ( ،)16باســتثناء اآليــات القرآنيــة الكريمــة تٌ كتــب بالخــط العثمانــي أمــا
وتوحــد علــى
األحاديــث الشــريفة فتكتــب بنفــس بنــط الرســالة وخــط المتــن،
ً
مســتوى الرســالة.
•تٌ كتب اإلحاالت أو الحواشي بمقاس (.)12

•نـ�وع الخـ�ط فـ�ي متـ�ن الرسـ�الة المكتوبـ�ة باللغـ�ة إلنجليزيـ�ة( (�Times New Ro
 )manبمقــاس (.)12

•تٌ كتب المراجع بنفس نوع ومقاس خط متن الرسالة المشار إليه أعاله.

•توضــح النمــاذج المرفقــة فــي نهايــة الدليــل بالتفصيــل نــوع ومقــاس الخطــوط
التــي تســتخدم فــي جميــع عناصــر الرســالة.

 .5الهوامش

•تكــون المســافة مــن الجهــة اليمنــى للصفحــة بمقــدار ( )3ســم فــي الرســائل
المكتوبــة باللغــة العربيــة.

•تكــون المســافة مــن الجهــة اليســرى للصفحــة بمقــدار ( )3ســم فــي الرســائل
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المكتوبــة باللغــة اإلنجليزيــة.

•تكون المسافة من الجهات الثالث األخرى للصفحة بمقدار ( )2,5سم.

•يجب أن تقسم الصفحة إلى فقرات.

•تترك مسافة ( )1سم بداية كل فقرة.

•يكون التباعد بين أسطر كتابة المستخلص بمقدار مسافة (.)1

•يكون التباعد بين كتابة أسطر متن الرسالة بمقدار مسافة (.)1,15
•يكون التباعد بين كتابة أسطر الحواشي بمقدار مسافة (.)1

•يكون التباعد بين كتابة أسطر كتابة المراجع بمقدار مسافة (.)1

 .7استخدام عالمات الترقيم:

•يجب العناية بدالالت عالمات الترقيم ومواضعها في الجمل.

•ال يجب أن تكون هناك مسافة بين عالمة الترقيم والكلمة التي قبلها.
•يجب أن تكون هناك مسافة بين عالمة الترقيم والكلمة التي بعدها.
•أهم عالمات الترقيم وأكثر مواضع استخدامها كاآلتي:
أهم عالمات الترقيم

مواضع االستخدام

النقطة ( ) .

توضع في نهاية الجملة ،وفي نهاية الفقرة.

الفاصلة ( ) ،

توضع بين عناصر الجملة ،أو مكوناتها.

الفاصلة المنقوطة ( ؛ ) توضع بعد تفسير شيء أو تعليله.
النقطتان ( ) :

توضع قبل شرح شيء أو تفسيره ،وكذلك في النسبة والتناسب
وفي مقول القول.

الشرطة ( ) -

تستخدم للجمل االعتراضية.

عالمة االستفهام (؟)
عالمة الحذف ()...
عالمة التنصيص (" ")
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 .6الفقرات وتباعد األسطر:

توضع بعد نهاية الجملة االستفهامية ،سواء ً أكانت أداة االستفهام
موجودة في الجملة أم محذوفة.
تستبدل مكان الكالم المحذوف من عبارة معينة
حرفي ًا ،وتستخدم لتحديد
تستخدم عند كتابة نص مقتبس أي منقول
ّ
بداية االقتباس المباشر ونهايته

11

12

القسم الثاني

إعداد الرسالة
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إعداد الرسالة
تُ عــد الرســائل العلميــة وفــق معاييــر وضوابــط أكاديميــة محــددة ،هــذه المعاييــر

ً
علميــة
األكاديميــة تهــدف إلــى إخــراج البحــث العلمــي فــي صــورة تجعلــه أكثــر

وموضوعيـ ًـة وجذبـ ًـا للقــارئ .وتحتــوي الرســالة العلميــة علــى ثالثــة أقســام كمــا يأتــي:

ً
أوال :األوائل
هــي الصفحــات الداخليــة للرســالة العلميــة التــي تأتــي بعــد الغــاف حتــى بدايــة

كتابــة الفصــل األول (تنظــر النمــاذج المرفقــة).

ويكــون ترقيــم صفحــات األوائــل دون غيرهــا مــن الرســالة باألرقــام الرومانيــة

( )..…,I, II,IIIإذا كانــت الرســالة مكتوبــة باللغــة اإلنجليزيــة ،أو ترقيمهــا بالحــروف
العربيــة ( أ ،ب ،ج ).... ،إذا كانــت الرســالة مكتوبــة باللغــة العربيــة ،ويكــون ترتيــب

األوائــل كاآلتــي:

1 .صفحة العنوان الخارجية.
2 .صفحة البسملة.
3 .صفحة العنوان الداخلية.
4 .صفحة نموذج إجازة الرسالة.
5 .حقوق النشر.
6 .صفحة اإلهداء (اختيارية).
7 .صفحة الشكر والتقدير.
8 .المستخلص :ويشترط فيه اآلتي:
 .أأال تزيد كلمات المستخلص عن ( 350كلمة).
ذيل المستخلص بخمس كلمات مفتاحية.
.بأن ُي ّ
 .جأن يتضمــن المســتخلص مــا يأتــي :األهــداف ،والمنهــج ،وأهــم النتائــج
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والتوصيــات.

باللغــة العربية).

9 .قائمــة المحتويــات :هــي عناويــن الفصــول ،والعناويــن الرئيســة المتفرعــة منهــا،
ثــم العناويــن الفرعيــة ،وأمــام كل منهــا رقــم صفحتــه ،علــى أن يبــدأ كل فصــل

بمقدمــة .وتوضــع قائمــة المحتويــات فــي البدايــة فــي الرســائل المكتوبــة باللغــة
اإلنجليزيــة ،وتوضــع فــي النهايــة فــي الرســائل المكتوبــة باللغــة العربيــة.

	10.قائمة الجداول :هي أرقام الجداول وعناوينها ،وأمام كل منها رقم صفحته.
11.قائمــة األشــكال :هــي الرســوم التوضيحيــة ،أو البيانيــة ،أو الخرائــط ،أو الصــور
الفوتوغرافيــة ،متضمنــة أرقــام األشــكال ،وعناوينهــا ،وأمــام كل منهــا رقــم
صفحتــه.

12.قائمة الرموز :هي الرموز المستخدمة في الرسالة.

ً
ثانيا :المتـن
تقســم الرســالة العلميــة إلــى عــدد مــن الفصــول أو األبــواب حســب النمــوذج

المســتخدم فــي ذلــك ،بحيــث يكــون لــكل فصــل أو بــاب منهــا عنــوان ،وينقســم
بــدوره إلــى عناويــن رئيســة ،لتمثــل النقــاط األساســية التــي يتناولهــا ،وتقســم
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المســتخلص باإلنجليزيــة (( :)Abstractتنطبــق عليــه مواصفــات المســتخلص

العناويــن الرئيســة بدورهــا إلــى عناويــن فرعيــة تغطــي العناويــن الرئيســة ،وتنقســم

العناويــن الفرعيــة إلــى عناويــن تحــت الفرعيــة وهــي تغطــي العنــوان الفرعيــة التــي

تتبــع لهــا .وجميــع العناويــن الرئيســة والفرعيــة ومــا تحــت الفرعيــة يجــب أن تكــون

ً
ً
ً
وثيقــا بعنــوان الفصــل.
موضوعيــا
ارتباطــا
مرتبطــة
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تقسيم الرسالة
النموذج األول

في هذا النموذج تكون الرسالة مقسمة إلى خمسة فصول رئيسة ،وفق ًا لما يأتي:

الفصل األول :المقدمة

يجب أن يتضمن هذا الفصل النقاط اآلتية:

1 .عرض مشكلة الدراسة بوضوح أو الفجوة البحثية مع تحليل وتبيين حدودها.
2 .أهمية الدراسة.
3 .الهدف من الدراسة.
4 .تساؤالت أو فرضيات الدراسة إن كان البحث يتطلب ذلك.
5 .ذكــر مختصــر للمنهــج المســتخدم (بالنســبة للتخصصــات التــي ال تحتــاج ألن
ـا للمنهــج وطــرق البحــث ليكــون الفصــل الثالــث فــي الرســالة،
ـا كامـ ً
تفــرد فصـ ً

يمكــن االكتفــاء بعــرض المنهــج وإجــراءات المعالجــة المنهجيــة وتوضيحهــا فــي
هــذا الفصــل األول).

6 .مصطلحات الدراسة.
7 .عرض فصول الرسالة.

الفصل الثاني :الدراسات السابقة

يجب أن يتضمن هذا الفصل النقاط اآلتية:

1 .رصــد ونقــد وتحليــل لألعمــال الســابقة ذات العالقــة بموضــوع الدراســة وفــق
تسلســل منطقــي وفكــري مناســب.

2 .ربــط مــا توصلــت إليــه الدراســات الســابقة ونتائجهــا بموضــوع الدراســة ،وأن
هنــاك حاجــة لموضــوع البحــث ،ومــا ســوف يقدمــه مــن إضافــات علميــة.

3 .يمكــن تســمية فصــل الدراســات الســابقة ببعــض التســميات األخــرى التــي
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تتناســب وطبيعــة تخصــص الرســالة ومنهــا :اإلطــار الفكــري.

(بالنســبة للتخصصــات التــي ال تحتــاج إلــى هــذا الفصــل يمكــن االكتفــاء بمــا

ذُ كــر عــن المنهــج بالنقطــة ( )5مــن الفصــل األول)
يتناول هذا الفصل النقاط اآلتية:

1 .عرض المنهج أو المناهج المستخدمة في الدراسة وأسباب اختيارها.
2 .تحديد مجتمع وعينة الدراسة وإجراءات االختيار بما يتالءم مع طبيعتها.
3 .إجراءات جمع البيانات ،وتحديد أدواتها.
4 .المعاييــر المســتخدمة فــي التأكــد مــن صحــة المعطيــات مــن حيــث الكــم ،أو
ً
معــا.
الكيــف ،أو بهمــا

5 .كيفية تحليل المعطيات لتحقيق األهداف.
6 .يمكــن اإلشــارة فــي هــذا الفصــل إلــى الحصــول علــى الموافقــات األخالقيــة
والتصاريــح الالزمــة للتطبيــق الميدانــي إذا تطلــب األمــر.

الفصل الرابع :النتائج والمناقشة

يعــد هــذا الفصــل أســاس الرســالة العلميــة ،ويمكــن أن يقســم هــذا الفصــل إلــى

مباحــث بعناويــن رئيســة تتضمــن العناويــن الفرعيــة عنــد الحاجــة (الكليــات النظريــة
ً
ســردا أكثــر لموضوعــات الدراســة فــي التحليــل
قــد تحتــاج بعــض موضوعاتهــا
والمناقشــة) .كمــا يمكــن أن يقســم هــذا الفصــل إلــى فصليــن مســتقلين ،يكــون
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الفصل الثالث :المنهج وطرق البحث

أحدهمــا بعنــوان“ :نتائــج الدراســة” والثانــي بعنــوان“ :مناقشــة النتائــج” .وتتنــاول
النتائــج والمناقشــة النقــاط اآلتيــة:

1 .عرض النتائج الخاصة بالدراسة وتحليلها.
2 .ربط ومقارنة تحليل النتائج مع أهداف الدراسة.
3 .ربط ومقارنة نتائج الدراسة وتفسيراتها مع الدراسات األخرى التي سبق نشرها.
4 .يمكــن تســمية هــذا الفصــل فــي بعــض التخصصــات النظريــة بفصــل التحليــل
ـدال مــن النتائــج والمناقشــة.
والمناقشــة بـ ً
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الفصل الخامس :التوصيات

1 .يجب العناية باالختصار والوضوح في هذا الفصل ،وأن يتناول النقاط اآلتية:
حلــوال ممكنــة
2 .أبــرز نتائــج الدراســة فــي صــورة اســتنتاجات مســببة ،بوصفهــا
ً
لمشــكلة الدراســة.

3 .عرض التوصيات المتعلقة بالدراسة وأهدافها.
4 .عرض أي مقترحات تخص أي دراسة مستقبلية مكملة لموضوع الرسالة.
ويمكــن تســمية هــذا الفصــل بفصــل النتائــج والتوصيــات فــي بعــض

التخصصــات النظريــة.

النموذج الثاني

التخصصــات التــي ال ينطبــق عليهــا النمــوذج األول يمكــن أن تُ َق ّســم الرســالة

فيهــا إلــى أبــواب ،واألبــواب إلــى فصــول ،والفصــول إلــى مباحــث ،والمباحــث إلــى
مطالــب ،والمطالــب إلــى مســائل.

ً
ثالثا :اللواحق
يقصد باللواحق كل ما يكتب بعد جميع الفصول ،وتتضمن اآلتي:

ً
تبعا ألســلوب االستشــهاد
هــي قائمــة المراجــع المستشــهد بهــا فــي المتن مرتبة

المســتخدم فــي الرســالة ،مــع وجــوب توحيــد أســلوب االستشــهاد فــي كامل الرســالة
ســواء داخــل المتــن أو فــي كتابــة المراجــع ،وبحيــث يكــون أســلوب االستشــهاد مــن

األســاليب المعتمــدة لــدى الجامعة.

المالحق
وتحتوي على:
•الجداول الكبيرة.
•الخرائط الكبيرة.
•مخرجات الحاسبات المطبوعة.
•االستبانات.
•أي مواد أخرى تنطبق عليها صفة الملحق.
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المراجع
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القسم الثالث

االقتباس
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االقتباس
يجــب أن تُ دعــم الرســائل العلميــة باقتباســات متعــددة ،تعكــس مســتوى االطــاع

والمتابعــة البحثيــة للحقــل العلمــي ُيفــاد منهــا فــي تعزيــز األفــكار والحلــول للمشــكلة
البحثيــة وقضاياهــا .ويجــب فــي هــذه الســياقات مراعــاة أخالقيــات البحــث واألمانــة
العلميــة وحقــوق اآلخريــن ،ومراعــاة الحــدود المســموح بهــا لنســبة االقتبــاس فــي

الرســائل العلميــة ،وااللتــزام بالموضوعيــة التامــة والحياديــة فــي نقــل أفــكار اآلخريــن
بالضوابــط العلميــة لكتابــة مــا يتــم الرجــوع إليــه مــن استشــهادات.

ً
أوال :أنواع االقتباس
لالقتباس صورتان في عملية االستشهاد هما:
ً
الم ْقتَ َبس.
1 .االقتباس المباشر ،ويكون
اقتباسا أو ً
نقال حرفيا للنص ُ
المقتَ َبس.
2 .االقتباس غير المباشر ،ويكون بتصرف صياغي في النص ُ

ً
ثانيا :ضوابط االقتباس
1 .يجب توثيق المصدر المقتَ َبس منه حسب أسلوب االستشهاد المستخدم.
ويســبق النــص المقتَ َبــس
ُ 2 .يكتــب نــص االقتبــاس بيــن عالمتــي تنصيــص « ُ ».....
بنقطتيــن (  .) :وإذا كان االقتبــاس غيــر مباشــر اليوضــع بيــن عالمتــي تنصيــص.

3 .إذا زاد عــدد كلمــات النــص المقتبــس عــن ( )60كلمــة ولــم يتجــاوز ( )200كلمــة
فيبــرز علــى شــكل فقــرة تبعــد عــن الهامــش بمقــدار أربــع مســافات مــن يميــن

ويســار حــدود الكتابــة ،وال توضــع لــه عالمتــا تنصيــص فــي هــذه الحالــة.

4 .يجــب أن ترفــق االستشــهادات المطولــة بالمالحــق آخــر الرســالة ،وهــي كل مــا
زاد عــن ( )200كلمــة.

5 .يجب أن تقل نسبة االقتباس المباشر في الرسالة عن .% 20
6 .كثرة مواطن االقتباس المباشر يضعف من قيمة الرسالة.
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أخطــاء فتنقــل كمــا هــي ،وتوضــع الكلمــة الخطــأ بيــن قوســين مربعيــن ويشــار
للخطــأ فــي الحاشــية.

ـزء مــن النــص بحيــث َي َحـ ّـرف
8 .ال يجــوز فــي حالــة االقتبــاس المباشــر أن ُي َقتطــع جـ ٌ
المعنــى عمــا أراده صاحبــه.

9 .إذا كانــت هنــاك رغبــة وفائــدة بحــذف عبــارة أو جملــة مــن النــص المستشــهد
منــه ،فيكــون ذلــك باســتخدام عالمــة الحــذف  ...التــي هــي عبــارة عــن ثــاث
نقــاط ،وينبغــي اســتخدامها قبــل أو بعــد االقتبــاس ،أو قبــل وبعــد االقتبــاس

فــي آن واحــد عنــد اللــزوم.

	10.إذا كانــت هنــاك فائــدة مــن إضافــة معلومــة أو شــيء يشــرح فــي ســياق متــن
المقتبــس فيكــون ذلــك داخــل قوســين مربعيــن [ ].

11.إذا كانــت هنــاك فائــدة فــي تأكيــد كلمــة أو عبــارة فــي ســياق المقتَ َبــس منــه،
فيوضــع خـ ٌ
ـط تحــت المقصــود ،أو يكتــب بعدهــا بيــن قوســين مربعيــن [التأكيــد
مــن قبــل الطالــب].
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ً
ً
وترقيمــا ،حتــى لــو تضمــن النــص المقتبــس
نصــا
ُ 7 .ينقــل االقتبــاس المباشــر
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أساليب االستشهاد
تعتمد جامعة الملك عبد العزيز ثالثة أساليب في توثيق االستشهاد هي:
1 .أسلوب االسم والتاريخ.
2 .أسلوب األرقام.
3 .أسلوب الحواشي.
وهنــاك مواقــع الكترونيــة معتمــدة وموثوقــة يمكــن الرجــوع إليهــا عنــد الحاجــة

للتأكــد مــن صحــة ومطابقــة كتابــة أســاليب االستشــهاد والمراجــع ،ويحــق لــكل
كليــة اختيــار أحــد األســاليب الثالثــة الســابقة بمــا يتناســب مــع حقولهــا العلميــة مــع

االلتــزام بالضوابــط التاليــة:

ً
أوال :أسلوب االسم والتاريخ
المعتمــد فــي أســلوب االســم والتاريــخ هــو األســلوب العالمــي (،)APA Style

وضوابــط اســتخدام هــذا األســلوب كمــا يأتــي:

1 .يكتــب اســم المؤلــف أو المؤلفيــن ويتبــع ذلــك بتاريــخ النشــر ،ويكــون كل ذلــك
بيــن قوســين داخــل المتــن ( ).

2 .تكتب في نهاية الرسالة قائمة بالمراجع المستشهد بها.
3 .ترتــب المراجــع هجائيـ ًـا باســم العائلــة ،أو اســم الشــهرة بالنســبة لــكل المصــادر،
ويكــون الترتيــب تاريخيـ ًـا (األقــدم فاألحــدث) فيمــا يخــص أعمــال المؤلــف الواحــد

ســواء كان منفـ ً
ـردا أو مــع آخريــن.

4 .يمكــن اســتخدام برامــج وتطبيقــات الحاســب اآللــي لتوثيــق االستشــهاد
ً
طبقــا ألســلوب
فــي عمليــة التوثيــق والتنظيــم والترتيــب التلقائــي للمراجــع

االستشــهاد المســتخدم فــي الرســالة.
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المعتمــد فــي أســلوب األرقــام هــو األســلوب العالمــي (( ،MLA Styleوضوابــط

اســتخدام هــذا األســلوب كمــا يأتــي:

ُ 1 .يرقــم االستشــهاد داخــل النــص بوضــع الرقــم بيــن قوســين [ ] ،ويبــدأ الترقيــم
مــن الرقــم [ ،]1وإن تكــرر المرجــع المستشــهد منــه فاليعطــى رقمـ ًـا جديـ ً
ـدا ،بــل

يشــار إليــه بالرقــم المرجعــي الــذي أخــذه مــن قبــل فــي متــن الرســالة.

2 .أرقــام االستشــهاد والتوثيــق داخــل متــن الرســالة تحــال مباشــرة إلــى قائمــة
المراجــع فــي نهايــة الرســالة.

3 .عنــد االستشــهاد بأكثــر مــن مرجــع ،فــي موضــع واحــد ،تكتــب أرقــام المراجــع
بترتيــب تصاعــدي ،ويفصــل بينهــا بفاصلــة إذا كانــت غيــر متتاليــة ،وتســتخدم
الشــرطة ( )-بيــن األرقــام عنــد توالــي األرقــام وأمثلــة ذلــك فــي متــن الرسـالـــة:
[ ]10 ، 8 ، 5 ، 2إذا كانــت غيــر متتاليــة [ ] 8 - 10 ، 2 - 5إذا كانــت متتاليــة.

4 .يمكــن اســتخدام برامــج وتطبيقــات الحاســب اآللــي لتوثيــق االستشــهاد
ً
طبقــا ألســلوب
فــي عمليــة التوثيــق والتنظيــم والترتيــب التلقائــي للمراجــع

االستشــهاد المســتخدم فــي الرســالة.
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ً
ثانيا :أسلوب األرقام
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ً
ثالثا :أسلوب الحواشي
المعتمــد فــي أســلوب الحواشــي أســفل الصفحــة ( )Footnotesهــو األســلوب

العالمــي ( ،)Chicago Styleوضوابــط اســتخدام هــذا األســلوب كاآلتــي:

1 .ال يســتخدم مــن أســلوب كتابــة الحواشــي إال مــا هــو أســفل الصفحــة ،ويســمى
فــي هــذه الحالــة “ التذييــل”.

2 .تبدأ أرقام حواشي كل صفحة بالرقم ( )1وهكذا في كل صفحة.
3 .توضع األرقام في المتن والحاشية بين قوسين ( ).
4 .تكــون أرقــام الحواشــي فــي المتــن علويــة (أي أعلــى الســطر) ،وفــي نهايــة
ً
مباشــرا أو غيــر مباشــر.
االقتبــاس ســواء كان

5 .تكتــب أرقــام الحواشــي بعــد عالمــة الترقيــم وليــس قبلهــا إن وجــدت عالمــة
ترقيــم عنــد االستشــهاد.

أوال فــي متــن النــص فيكتــب رقــم الحاشــية بعــد اســم
6 .إذا ذُ كــر اســم المؤلــف ً
المؤلــف مباشــرة.

7 .يفصــل بيــن المتــن والحاشــية بخــط طولــه 3ســم ،ويكــون بينــه وبيــن متــن
الرســالة مــن األعلــى تباعــد مســافة واحــدة ،وبينــه وبيــن الحاشــية أســفل منــه
أيضــا تباعــد مســافة واحــدة.

ً
بدءا برقم الحاشية.
9 .تطبع الحواشي السفلية ببنط (،)12
	10.بالنســبة لالستشــهاد بآيــة أو آيــات كريمــة مــن القــرآن الكريــم تكتــب اآليــة أو
اآليــات كاملــة بيــن قوســين مــع التشــكيل واســتخدام الخــط العثمانــي ثــم يكتــب

بعــد القوســين اســم الســورة ورقــم اآليــة أو اآليــات ،مثــل:

•﴿ وأقيموا الوزن بالقسط وال تخسروا الميزان ﴾ الرحمن :اآلية 9
11.إذا كان االستشــهاد جـ ً
ـزءا مــن آيــة يضــع الباحــث ثــاث نقــاط متتاليــة فــي الجــزء
غيــر المستشــهد بــه مــن اآليــة ،مثــل:

•﴿ إن الله يأمر بالعدل واإلحسان  ﴾ ...النحل :من اآلية 90
•﴿  ...وال تبخسوا الناس أشياءهم  ﴾ ...األعراف :من اآلية 85
ً
علما ﴾ طه :من اآلية 114
•﴿  ...وقل رب زدني
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8 .يكون التباعد بين سطور الحاشية بمقدار مسافة واحدة.
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كتابة المراجع
يجــب أن تكتــب المراجــع فــي آخــر الرســالة بصــورة تتطابــق مــع مــا تــم اختيــاره

مــن أســاليب االستشــهاد الثالثــة فــي كتابــة الرســالة العلميــة ،وتــم اســتخدامه فــي

التوثيــق .وأســاليب االستشــهاد العالميــة هــي:
أوال :أسلوب االسم والتاريخ
ً
ً
ثانيا :أسلوب األرقام
ً
ثالثا :أسلوب الحواشي

وهذه األساليب الثالثة البد أن يقابلها في نهاية الرسالة قائمة مراجع (.)References

ً
أوال :ضوابط ترتيب المراجع
1 .استكمال البيانات الببليوجرافية للمراجع.
ً
رقميا إذا كان االستشهاد في المتن على أسلوب األرقام.
2 .أن تكون مرتبة
ً
هجائيا ( )Alphabeticalإذا كان االستشهاد في المتن على
3 .أن تكون مرتبة
أسلوب االسم والتاريخ.

ً
ثانيا :ضوابط استخدام المراجع
1 .تقع المراجع بعد نهاية متن الرسالة ،وقبل المالحق (إن وجدت).
2 .ال ُيقبــل تصنيــف المراجــع بحســب نــوع مصــادر المعلومــات (كتــب ،دوريــات...،
إلخ).

3 .ال تعــد االتصــاالت الشــخصية (مقابلــة ،اتصــال هاتفــي ،خطــاب) مرجعـ ًـا ويجــب
أال تضمهــا قائمــة المراجــع ،إنمــا يكتفــى بذكرهــا فــي المتــن.

4 .للباحــث أن يستشــهد بعمــل ألحــد مؤلفــي فصــول كتــاب متعــدد المؤلفيــن،
مســتقال ،أو إلــى
مدخــا
ولــه أن يحيــل القــارئ إلــى المرجــع األصلــي إذا كان
ً
ً
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مؤلــف فصــل آخــر فــي الكتــاب نفســه يســبقه فــي الترتيــب الهجائــي.

•يكــون ترتيــب قائمــة المراجــع حســب ضوابــط أســلوب االستشــهاد
المســتخدم فــي الرســالة.

•عنــد كتابــة المرجــع يكتــب الســطر األول علــى الهامــش وتبعــد الســطور
التاليــة أربــع مســافات عــن الهامــش.

6 .يمكــن اســتخدام أحــد تطبيقــات أو برامــج الحاســب اآللــي لترتيــب قائمــة المراجــع
تلقائيـ ًـا حســب األســلوب المســتخدم فــي توثيق االستشــهاد بالرســالة.
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5 .عند ترتيب المراجع يجب على الطالب مراعاة اآلتي:
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الجداول واألشكال
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الجداول واألشكال
ً
أوال :الجداول

تســتخدم الجــداول وسـ ً
ـيلة إيضاحيــة ،أو تفســيرية ،لفكــرة مهمــة مــن خــال األرقــام.
وضوابــط اســتخدام الجــداول كاآلتــي:
مسلسال على مستوى الفصل.
1 .يكون ترقيم الجداول
ً
2 .يكتب رقم كل جدول وعنوانه في وسط السطر أعلى الجدول.
3 .يســتخدم نوع وحجم الخط ( )Sakkal Majalla-16 Boldفي الرســائل المكتوبة
باللغــة العربيــة ،وفــي الرســائل المكتوبــة باللغــة اإلنجليزيــة يســتخدم نــوع وحجــم
الخط (.)Times New Roman-14 Bold
4 .تكتــب عناويــن األعمــدة فــوق العمــود ذي العالقــة ،وبالخــط المكتــوب بــه عنوان
الجــدول نوعـ ًـا وحجمـ ًـا ،وباقــي بيانــات الجــدول تكتــب بالخــط ذاتــه نوعـ ًـا وحجمـ ًـا،
علــى أن ال يكــون عريضـ ًـا (.)Bold
5 .إذا كان المدخــل أكبــر مــن عــرض العمــود فــي العمــود األول فيكتــب علــى
ســطرين أو ثالثــة ،بحيــث تكــون الســطور التاليــة مكشــوفة بمقــدار مســافة
واحــدة ،وتكــون األرقــام المرادفــة لهــذا المدخــل أمــام الســطر األخيــر.
6 .ترتب األرقام في األعمدة اآلحاد تحت اآلحاد ،والعشرات تحت العشرات وهكذا.
7 .تكتــب الجــداول فــي مكانهــا الصحيــح مــن المتــن الــذي يشــير إليهــا ،أو أقــرب مــا
تكــون إليــه إذا لــم تتســع الصفحــة.
8 .ال توضــع الجــداول فــي صفحــات مســتقلة ،إنمــا تكتــب فــي مكانهــا الصحيــح
مــن المتــن أو فــي الصفحــة التاليــة عنــد الضــرورة.
9 .الجــداول ذات األعمــدة الكثيــرة التــي تتجــاوز عــرض الســطر يمكــن أن توضــع
بعــرض الصفحــة.
	10.تعــد قائمــة للجــداول وتليهــا قائمــة األشــكال بعــد قائمــة محتويــات الرســالة إذا
كانــت قائمــة المحتويــات فــي بدايــة الرســالة.
11.إذا كانــت الجــداول كبيــرة ( 3صفحــات أو أكثــر) يكــون موقعهــا فــي المالحــق فــي
آخــر الرســالة.
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12.تكتــب شــروح الجــداول تحتهــا مباشــرة ،ويشــار إليهــا فــي متــن الجــدول بعالمــات
نجميــة (*) علويــة.
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