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عمادة الدراسات العليا 
شكل يحتوي هذا الدليل على المعلومات األساسية لكتابة الرسائل العلمية ب

ال يحتوي الدليل على تفاصيل قد تعتمد على التخصص . موجز ومختصر
.العلمي ويكون ذلك تبعا لتوجيهات األقسام المختصة بهذا الشأن
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(( والمناقشة النتائج وتسمى المناقشة مع النتائج تدمج قد

.الطالب يدرسه الذي والتخصص بياناته عرض في الباحث وطريقة البحث طبيعة حسب على
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) العالمي المراجع كتابة منهج الطائف بجامعة العليا الدراسات عمادة تتبع
  األجنبية، أو العربية المراجع سواء المؤلف السم وفقًا أبجديا المراجع ترتيب ويراعى .هارفارد جامعة من (
 ثم يراألخ باالسم فيكتب اإلنجليزي االسم أما اللقب، ثم األوسط ثم األول باالسم بدءا كامال يكتب العربي االسم أن فارق مع 

.وجد إن واألوسط األول لالسم االبتدائية الحروف
.وسليم آلي بشكل المراجع إلدراج  مثل الشهيرة المراجع إدارة برامج استخدام يفضل
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قـواعد كتـابة المـراجع 
للرسائل العلمية بجامعة الطائف

 العالمي المراجع كتابة منهج الطائف بجامعة العليا الدراسات عمادة تتبع
 وفقًا أبجديا المراجع ترتيب ويراعى .هارفارد جامعة من

 ابدء كامال يكتب العربي االسم أن فارق مع األجنبية، أو العربية المراجع سواء المؤلف السم
 فالحرو ثم األخير باالسم فيكتب اإلنجليزي االسم أما اللقب، ثم األوسط ثم األول باالسم

.وجد إن واألوسط األول لالسم االبتدائية

 :جزئيين على يشتمل أن فيجب ومكتمال صحيحا العلمي العزو يكون لكي
 إلى اإلشارة وتكون ،)( المنقول النص عند ذلك إلى باإلشارة العزو يتم•

 نالمؤلفي/المؤلف اسم يذكر ن[ البحث، في المتبعة المراجع كتابة طريقة بحسب المرجع
 الطرق من وغيرها )( هارفارد جامعة بنظام المتبعة الطريقة كانت إذا النشر، وعام

 بطال/الباحث لها يتبع التي التعليمية المؤسسة في المعتمد النظام حسب المعتمدة
.اشرًامب االقتباس كان إذا منها المقتبس الصفحة رقم إلى اإلشارة يتم كما .العليا الدراسات

 اسم بذكر )( المراجع قائمة في مكتمال المرجع كتابة يتم•
 حيث وغيرها، النشر ودار نشره وتاريخ المرجع، واسم والعام، المؤلفين، أسماء أو المؤلف
 مجلة في منشورة بحثية ورقة أو كتاب هو هل المرجع نوع باختالف المعلومات تختلف
.إلكتروني موقع أو مؤتمر، ورقة أو علمية،

 ويجب .وغيرها  برنامج مثل اآللي والتوثيق المراجع إدارة برامج باستخدام وينصح
 التخصص في الجيدة العلمية الرسائل من عينة إلى الرجوع العليا الدراسات طالب على

.له يتبع الذي العلمي

العلمي) االستشهاد(أجزاء العزو 
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