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 كلمة رئيس الجامعة
 

 

دور رئيسي في استدامة لها العليا  فالدراسات .ة العلوم التطبيقيةئيسية التي ترتكز عليها جامعتعتبر الدراسات العليا أحد أهم األعمدة الر

األعزاء من داخل مملكة البحرين وخارجها.  وإنه لمن دواعي سروري أن أضع بين  لبتناواستقطاب طالجامعة على المدى الطويل 

اً أميناً يجيب عن استفساراتكم الدراسات العليا في الجامعة ليكون مرشدالصادر عن عمادة البحث العلمي و أيديكم كتيب الدراسات العليا

دراستكم،  تحتاجونها خالل مراحللتي سالتفاصيل المهمة اة.  فقد وردت الدراسات العليا في الجامع وإجراءات أسئلتكم حول برامجو

 العلمية التي تطمحون في الحصول عليها بإذن هللا. ونيل الدرجةاألمر الذي ينعكس إيجاباً على تحصيلكم العلمي 

 

 دراستكم. والتقدم فيمع تمنياتي لكم بالتوفيق 
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 عميد البحث العلمي والدراسات العلياكلمة 
 

لدراسات العليا في جامعة العلوم التطبيقية الصادر عن عمادة البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة كتيب ايسرني أن أقدّم إليكم 

الدراسات تفصيالً مبسطاً لبرامج . ويقدم الكتيب نبذة عن أهداف ومهام ومسؤوليات القائمين على الدراسات العليا في الجامعةتضمن الذي ي

على الوجه األكمل. العليا إكمال دارستهم  تعلى طلبة الدارسابما يسهل الدراسات العليا المتبعة فيما يخص  واإلجراءات العليا في الجامعة

البحث  إلجراءالمطلوبة  والمنهجيةالموضوع المناسب  اختيارحيث  من االماجستير وأهميته رسالةكما تضمن الكتيب ملخصاً عاماً عن 

ً مقرر في إضافة لما تم دراسته  الرسالةوإرشادات لكتابة خطة ل البحث وشك رسالة الكتابة  إنجاز علىمناهج البحث العلمي. وحرصا

ق بطريقة علمية ذات مواصفات عالمية تم إعداد دليل كتابة الرسائل في الجامعة لضمان توحيد األسلوب في الكليات ومراعاة التوثي

قراءة  من المراجع العلمية بمصادرها المتنوعة وفق معايير عالمية موحدة. أخيراً ترجو عمادة البحث العلمي والدراسات العليا واالقتباس

 هذا الكتيب بتمعن لما جاء فيه من ذكر لكل ما يجول في خاطرك أثناء دراستك في الجامعة. 

 

 وهللا الموفق.

       

                           

 

 عميد البحث العلمي والدراسات العليا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 المقدمة
 

َ في تحقيق خطة العليا دوراً  الدراسات تؤدي ذات جودة  علمية مميز وإنتاج بحوثاالستراتيجية والقائمة على تقديم تعليم  الجامعة هاما

حيث تحرص الجامعة على احتضان برامج دراسات عليا  .ودوليا وإقليمياا األكاديمي والبحثي محليا من أجل االرتقاء بمستواه عالية

يسر عمادة البحث العلمي والدراسات لذا  .بشكل عام والمنطقة المحلي لخدمة المجتمع مميزة ومؤهلة أجيالرائدة تسهم في تخريج 

والقائمين على  في الجامعة لطلبة الدراسات العليا مرجع األساسالليكون سات العليا الدرا تقدم كتيبأن  جامعة العلوم التطبيقيةالعليا في 

ً الكتيب شرح يتضمن. تنفيذه من أعضاء هيئة التدريس واإلداريين خطط الماجستير( ورامج الدراسات العليا المطروحة )ب عن مفصالً  ا

اإلجراءات المتعلقة بالدراسة ومراحل تسجيل ون الدراسات العليا، المهام والمسؤوليات لجميع المعنيين بشؤوو، الخاصة بها الدراسية

الطلبة بضرورة توجه عمادة البحث العلمي والدراسات العليا لذا  .الماجستير رسائل إلعدادبمناقشتها، ودليل مفصل  انتهاءً ثم الرسالة 

هذا الدليل  لىإإضافة  مراجعتهمللطلبة  األخرى التي يمكنأما الجهات  .همتعلق بدراستخطوة تأي  اتخاذقبل  على الكتيبالدائم  االطالع

 :يفه

 مدير البرنامج 

 مدير الدراسات العليا في الكلية 

  رئيس القسم األكاديمي 

 الطالب نتسب إليهاعميد الكلية التي ي 

 ة البحث العلمي والدراسات العلياعماد 

 القبول والتسجيل دائرة 

 موضوعات الكتيب: عريفات التي سيمر ذكرها في سياق تليا بعض الولتسهيل االطالع وفهم الكتيب تجدون تا

 جامعة العلوم التطبيقية :الجامعة 

 العميد: عميد البحث العلمي والدراسات العليا 

 عميد الكلية: عميد الكلية التي تطرح برنامج الماجستير 

 رئيس القسم الذي يطرح فيه برنامج الماجستير :رئيس القسم 

 دير برنامج الماجستير المعني مدير البرنامج: م 

  ماجستيرالمدير الدراسات العليا: مدير الدراسات العليا في الكلية التي تطرح برنامج 

 برنامج الماجستير( البرنامج: برنامج الدراسات العليا( 

  لجنة المناقشة أمامخالل فترة دراسته ويناقشها  بأعدادهاالرسالة: رسالة الماجستير التي يقوم الطالب 

 المشرف: المشرف على رسالة الماجستير 

 وخارجي : عضو هيئة التدريس الذي يقوم بمناقشة رسالة الماجستير وهما داخليالممتحن 

 الخارجي: عضو هيئة التدريس الذي يقوم بمناقشة رسالة الماجستير ويكون من خارج الجامعة الممتحن 

  الخارجي  أوين الداخلي الممتحن أحدون لرسالة الماجستير ويك رئيس لجنة المناقشة :لجنةالرئيس 

 

عمادة البحث وإذ تتشرف  ،لجامعةااللكتروني لموقع الوضع هذا الدليل على أن عمادة البحث العلمي والدراسات العليا ستقوم بب علما

ً  أو فصل دراسي في مطلع كل عام جديد العلمي والدراسات العليا برامج الدراسات  مختلففي يدة من أعزائنا الطلبة جد باستقبال أفواجا

 خاللتسعى بكل إمكانياتها لتقديم العون والمساعدة لتسهيل وتيسير األمور على أبنائنا الطلبة عند القبول والتسجيل و العمادةفإن  العليا

  عة وحتى تخرجهم.الجامفي  دراستهمفترة 

http://ksu.edu.sa/
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 برامج الدراسات العليا في الجامعة :الفصل األول

 يا في جامعة العلوم التطبيقيةبرامج الدراسات العل 1.1

 برامج للدراسات العليا لنيل درجة الماجستير في الكليات المختلفة كما في الجدول أدناه: التطبيقية خمسةتطرح جامعة العلوم 

 برنامج الماجستير الكلية/القسم 

 إدارة الموارد البشرية العلوم اإلدارية/إدارة األعمال 1

 إدارة األعمال األعمالالعلوم اإلدارية/إدارة  2

 المحاسبة والتمويل العلوم اإلدارية/ المحاسبة والتمويل 3

 القانون التجاري الحقوق/ القانون الخاص 4

 القانون الحقوق / القانون 5

 

 اه:ساعة معتمدة إجبارية واختيارية مع رسالة ماجستير وكما في الخطط أدن 36ولكل برنامج ماجستير خطة دراسية مكونة من 

 ماجستير في إدارة الموارد البشريةالالخطة الدراسية لبرنامج  1.2

 ( ساعة معتمدة، مفصلة كاآلتي:36)من الموارد البشرية  إدارةتتكون الخطة الدراسية للماجستير في 

 

 ( ساعة معتمدة وهي كما يلي:24مقررات إجبارية ) .1
 الساعات المعتمدة المتطلب السابق أسم المقرر رمز المقرر

BA601 3 - إحصائيبحث وتحليل  أساليب 

HR639 3 - تدريب وتطوير الموارد البشرية 

HR631 3 - قوانين وتشريعات العمل البحريني 

HR633 3 - تخطيط وتوظيف الموارد البشرية 

HR635 3 - عالقات العمل والممارسات 

HR638 3 - الحوافز والتعويضات في الموارد البشرية إدارة 

HR637 3 - الموارد البشرية الدولية ةإدار 

HR644 3 - الموارد البشرية االستراتيجية إدارة 

 

 ( ساعات معتمدة يتم اختيار مقررين من المقررات التالية:6مقررات اختيارية ) .2

 الساعات المعتمدة المتطلب السابق أسم المقرر رمز المقرر

BA654 3 - القيادة والسلوك التنظيمي 

BA661  3 - عمالاألريادة 

HR640 3 - الخدمة المدنية إدارة 

HR641 3 - األداء إدارة 

HR642 3 - تخطيط المسار الوظيفي 

HR643 3 - التفاوض إدارة 

HR691  3 - الموارد البشرية إدارةموضوعات خاصة في 

 

 ( ساعات معتمدة6رسالة ماجستير ) .3

 ةالساعات المعتمد المتطلب السابق أسم المقرر رمز المقرر

HR 699 الرسالة 
تراكمي بمعدل مقررات  8اجتياز

 6 %75ال يقل عن 
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 ماجستير في إدارة األعمالالالخطة الدراسية لبرنامج  1.3

 

 ( ساعة معتمدة، مفصلة كاآلتي:36األعمال من )إدارة لماجستير في برنامج التتكون الخطة الدراسية 

 ( ساعة معتمدة وهي كما يلي:24مقررات إجبارية ) .1

 الساعات المعتمدة المتطلب السابق أسم المقرر لمقرررمز ا

BA601 3 - ساليب بحث وتحليل احصائيأ 

BA611 3 - دارة تسويقيةإ 

BA621 3 - تمويل الشركات 

BA631 3 - دارة الموارد البشريةإ 

BA641 3 - دارة العمليات والقراراتإ 

MIS611 3 - نظم المعلومات االدارية 

ACF611  3 - االداريةالمحاسبة 

BA664 3 - االستراتيجية االدارة 

 

 ( ساعات معتمدة يتم اختيار مقررين من المقررات التالية:6) -مقررات اختيارية:  .2

 

 ( ساعات معتمدة6رسالة ماجستير ) .3

 الساعات المعتمدة المتطلب السابق أسم المقرر رمز المقرر

BA699 مقررات معتمدة بمعدل  8اجتياز  الرسالة

 %75تراكمي اليقل عن 
6 

 الخطة الدراسية لبرنامج ماجستير في المحاسبة والتمويل  1.4

 ( ساعة معتمدة مفصلة كاآلتي:36تتكون الخطة الدراسية للماجستير في المحاسبة والتمويل من )

 

 ( ساعة معتمدة وهي كما يلي:24مواد إجبارية ) .1

 الساعات المعتمدة المتطلب السابق أسم المقرر لمقرررمز ا

MAF624  3 - محاسبة إدارية متقدمة 

MAF650 3 - إدارة مالية متقدمة 

MAF691 
أساليب البحث العلمي واإلحصاء التطبيقي 

 للمحاسبة والتمويل
- 3 

MAF603 3 - متقدم  إفصاح مؤسسي 

MAF653 3 - إدارة المحفظة االستثمارية 

MAF631 3 - محاسبة ضريبية متقدمة 

MAF658 3 - تحليل وإدارة المخاطر المالية 

MAF604 3 - تحليل مالي متقدم 

 

 ( ساعات معتمدة يتم اختيار مقررين من المقررات التالية:6) -مواد اختيارية:  .2

 الساعات المعتمدة المتطلب السابق سم المقررا رمز المقرر

BA645 3 - دارة الجودة الشاملةإ 

 ECO601 3 - داريالاقتصاد اإل 

BA652 3 - المنظمات تصميم وسلوك 

BA653 3 - االعمال خالقياتأ 

BA655 3 - التغيير التنظيمي 

BA662 3 - األعمال الدولية 

BA663 3 - االبتكار وريادة األعمال 

BA691  موضوعات خاصة في االدارة E - 3 

 الساعات المعتمدة المتطلب السابق سم المقررا رمز المقرر

ECO601 3 -   قتصاد إدارياإل 

MAF660 3 - تدقيق متقدم 
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 ( ساعات معتمدة6رسالة ماجستير ) .3

 الساعات المعتمدة المتطلب السابق أسم المقرر رمز المقرر

MAF699 ال  تراكميبمعدل مقررات  8اجتياز الرسالة

 6 %75يقل عن 

 

 لخطة الدراسية لبرنامج الماجستير في القانون التجاريا  1.5

 ( ساعة معتمدة، مفصلة كاآلتي:36تتكون الخطة الدراسية لبرنامج الماجستير في القانون التجاري من )

 ( ساعة معتمدة و هي كما يلي:18مواد إجبارية ) .1

 معتمدةالساعات ال المتطلب السابق اسم المادة رقم المادة

MCL621 3 - دراسات معمقة في الشركات التجارية 

MCL 620 3 - دراسات معمقة في قانون التجارة 

MCL 624 3 - دراسات معمقة في عقود التجارة الدولية 

MCL 623 
دراسات معمقة في قوانين الملكية الصناعية 

 والتجارية
- 3 

MCL 622 3 - دراسات معمقة في التحكيم التجاري 

ML 601 3 - دراسات معمقة في مناهج البحث القانوني 

 

 ( ساعات معتمدة/ مسار الرسالة9) -مواد اختيارية:  .2

 

 ( ساعات معتمدة9رسالة ماجستير ) .3

 الساعات المعتمدة المتطلب السابق اسم المادة رقم المادة

MCL 600 الرسالة 

معتمدة  مقررات 7اجتياز 

(21hrs)  ال تراكمي وبمعدل

 %75يقل عن 

ساعات معتمدة 9  

 الخطة الدراسية لبرنامج الماجستير في القانون 1.6

 

 ( ساعة معتمدة، مفصلة كاآلتي:36للماجستير في القانون من ) تتكون الخطة الدراسية

 ( ساعة معتمدة وهي كما يلي:15مواد إجبارية ) .1

MAF671 3 - نظم معلومات محاسبية متقدمة 

MAF654 3 -   تمويل إسالمي 

MAF651 3 - تمويل المشاريع الريادية 

 الساعات المعتمدة المتطلب السابق اسم المادة رقم المادة

MCL 628 دراسات معمقة في قانون تشجيع وحماية المنافسة (E)  - 3 

MCL 625 3 - دراسات معمقة في األوراق التجارية 

ML 615 

دراسات معمقة في قانون الخطابات والمعامالت 

 االلكترونية
- 3 

MCL 626 3 - دراسات معمقة في العمليات المصرفية 

MCL 627 

 دراسات معمقة في قوانين البورصة و األوراق المالية

(E) 
- 3 

ML 611 3 - دراسات معمقة في القانون المدني 

MCL 629 3 - البحري دراسات معمقة في القانون 



9 

 

 الساعات المعتمدة المتطلب السابق اسم المادة رقم المادة

MCL 620 3 - دراسات معمقة في قانون التجارة 

ML 631 3 - دراسات معمقة في القانون الجنائي 

ML 601  3 - معمقة في مناهج البحث القانونيدراسات 

ML 641 3 - دراسات معمقة في القانون اإلداري 

ML 611 3 - دراسات معمقة في القانون المدني 

 

( ساعة معتمدة من إحدى المجموعتين االختياريتين، وهي 12( ساعة معتمدة، وعلى الطالب اختيار )12مواد اختيارية ) .2

 كما يلي:

 ساعة معتمدة( 12المجموعة األولى )

 الساعات المعتمدة المتطلب السابق اسم المادة رقم المادة

ML 613 3 - دراسات معمقة في قانون العمل 

ML 614  دراسات معمقة في قانون المرافعات المدنية

 والتجارية
- 3 

ML 681 3 - فقه المعامالت اإلسالمية 

ML 615 دراسات معمقة في قانون الخطابات والمعامالت 

 االلكترونية
- 3 

ML 612 3 - دراسات معمقة في القانون الدولي الخاص 

MCL 622 3 - دراسات معمقة في التحكيم التجاري 

MCL 629 3 - دراسات معمقة في القانون البحري 

 

 ساعة معتمدة( 12المجموعة الثانية )

 الساعات المعتمدة المتطلب السابق اسم المادة رقم المادة

ML 651 اسات معمقة في النظم السياسية والقانون در

 الدستوري
- 3 

ML 661 3 - دراسات معمقة في القانون الدولي العام 

ML 634 3 - الجرائم االقتصادية 

ML 632 3 - دراسات معمقة في قانون اإلجراءات الجنائية 

ML 671 3 - دراسات معمقة في المالية والتشريع الضريبي 

ML 633 3 - المعلومات جرائم تقنية 

ML 642 3 - القضاء االداري 

 

 ( ساعات معتمدة9رسالة ماجستير ) .3

 الساعات المعتمدة المتطلب السابق اسم المادة رقم المادة

ML 600 الرسالة 

مقررات معتمدة  7اجتياز 

(21hrs)  ال تراكمي وبمعدل

 %75يقل عن 

ساعات معتمدة 9  
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 ياإجراءات الدراسات العل :الفصل الثاني

 
 من أجل تسهيل فهم وتطبيق الئحة الدراسات العليا في جامعة العلوم التطبيقية تم تقسيم اجراءات الدراسات العليا كما يلي:

 إجراءات تقديم طلب االلتحاق ومتطلبات القبول 

 إجراءات مرحلة دراسة المقررات 

  الرسالة أو المشروع التطبيقي واإلشرافواعداد إجراءات تسجيل 

  تشكيل لجنة المناقشةإجراءات 

 إجراءات المناقشة ومنح الدرجة 

 نشر نتائج أبحاث رسائل الماجستير 

 

 إجراءات تقديم طلب االلتحاق ومتطلبات القبول 2.1

يتقدم الطالب/الطالبة بطلب االلتحاق بالبرنامج الذي يرغب التسجيل فيه إلى ادارة القبول والتسجيل ضمن الفترة الزمنية  .1

القبول المعد لهذا الغرض )طلب التحاق بالجامعة( على أن ترفق به األوراق الثبوتية الالزمة وفق المحددة، وفق نموذج 

 اللوائح المعمول بها في الجامعة.

 ترسل ادارة القبول والتسجيل الطلب ومرفقاته إلى الكلية والقسم المعني بالبرنامج. .2

شروط القبول الخاصة بالبرنامج واكتمال األوراق يقوم القسم المختص بدراسة طلبات االلتحاق والتحقق من توفر  .3

 الثبوتية الالزمة حسب نموذج التقديم.

لزم األمر( ألغراض المنافسة وفق نموذج مقابلة طلبة الماجستير لغايات القبول  إذاالتحريري  واالمتحانإجراء المقابلة ) .4

(01-GS-DRGS-ASU)1. 

قبول مع الالماجستير أو  في برنامجطبة ادارة القبول والتسجيل بالقبول يرفع القسم توصياته إلى عمادة الكلية ويتم مخا .5

ل الفصل الدراسي األول من خال همايجتاز مقررات إستدراكية حسب تخصص الطالب/الطالبة في البكالوريوسدراسة 

 % 70معدل ال يقل عن ب  قبوله

لشروط المعتمدة في الئحة الدراسات العليا ويصادق يتم إجراء معادلة المواد التي درسها الطالب/الطالبة سابقا وحسب ا .6

 عليها من قبل القسم المعني.

يتم إشعار أصحاب الطلبات من قبل ادارة القبول والتسجيل ضمن المدة المحددة برسائل قبول أو رفض وترسل قائمة  .7

 ل والتسجيل.بالطلبة المقبولين إلى عمادات الكليات بعد إكمال إجراءات القبول من قبل ادارة القبو

يراجع الطالب/الطالبة ادارة القبول والتسجيل ضمن الفترة الزمنية المحددة للتسجيل وإجراء إختبار تحديد مستوى اللغة  .8

اإلنجليزية )يشترط لقبول الطالب/الطالبة المقدم لدراسة أي من برامج الماجستير أن ينجح في امتحان تحديد مستوى 

( أو مايعادلها بعالمة ال تقل عن TOEFLرف الجامعة أو عليه توفير شهادة التوفل )اللغة االنجليزية المعتمد من ط

استدراكيتين بنجاح في اللغة االنجليزية  واجتياز مادتينالطالب/الطالبة خالل السنة األولى بدراسة  وإال يلتزم(، 450)

 .50%، وتكون درجة النجاح فيهما تحدد من قبل الكلية

 المقرراتإجراءات مرحلة دراسة  2.2

 للمقرراتالتسجيل  استمارةيراجع الطالب/الطالبة مرشده )مدير البرنامج( في القسم لتسجيل المقررات الدراسية وفق  .1

(ASU-DAR 28).ويرسل النموذج الى ادارة القبول والتسجيل للسير في اجراءات تسجيل المقررات لذلك الفصل ، 

                                                 
 العليا، الرجاء مراجعة السياسةجميع النماذج الخاصة بالدراسات العليا مرفقة بسياسة الدراسات  1



11 

 

العملية الدراسية ومواظبة الطلبة ومتابعة معدالتهم التراكمية وإشعار  في الكلية بالتأكد من سير البرنامجيقوم مدير  .2

 رئيس القسم وعمادة الكلية بموقف الطلبة من خالل تقرير متابعة فصلي يقدم إلى عمادة الكلية.

يس يتم تطبيق الئحة الدراسات العليا في الجامعة فيما يخص السماح للكادر التدريسي بمرتبة أستاذ مساعد في التدر .3

-ASU-DRGS-GSواإلشراف وفق نموذج السماح )بالتدريس/ اإلشراف( في برامج الماجستير لألساتذة المساعدين )

رج رسالتي الماجستير ا)من خ أدنيالتخصص كحد  محكمين فيبتحديد سنتين خبرة اكاديمية ونشر بحثين  (02

 (.والدكتوراه

بذلك وتصدر  النموذج الخاصخص طلبات تأجيل الدراسة حسب يتم تطبيق الئحة الدراسات العليا في الجامعة فيما ي .4

 الموافقة من قبل عميد الكلية وحسب الئحة الدراسات العليا.

يتم تسجيل طلبة الدراسات العليا في الجامعة في بداية كل فصل دراسي في ادارة القبول والتسجيل حسب اللوائح  .5

 ء الطلبة المسجلين للمتابعة.المعمول بها في الجامعة ويتم إعالم الكليات بأسما

 إجراءات تسجيل واعداد الرسالة أو المشروع التطبيقي واإلشراف 2.3

 مقررات 8من مقررات الخطة الدراسية )اي بما يعادل  %75اجتاز ما يعادل  إذايجوز للطالب تسجيل رسالة الماجستير  .1

 .%75ال يقل عن تراكمي وبمعدل  (لحقوقلبرامج كلية امقررات  7اإلدارية و  لبرامج كلية العلوم معتمدة

  (ASU-DRGS-GS-03)نموذج عنوان ومقترح رسالة ماجستير  يقدم الطالب/الطالبة مقترح رسالة الماجستير وفق .2

يتم فحص مقترح الرسالة المقدم من الطالب/الطالبة بواسطة لجنة تشكل في القسم المعني لهذا الغرض للموافقة عليه  .3

تخصص الطالب، تخصص المشرف، رغبة الطالب، أهمية الموضوع مراعاة )مع  وعلى المشرف وموضوع البحث

نموذج فحص  ( وفق، موافقة جهة التطبيق ان كان البحث يتطلب ذلكبالنسبة لمملكة البحرين، وحدوده وامكانية تحقيقه

والداسات العليا ( ويتم ارساله إلى عمادة البحث العلمي ASU-DRGS-GS-04وتقييم المقترحات البحثية وإجازتها )

 الستحصال الموافقة على عنوان ومقترح الرسالة.عليم العالي تمجلس الل األمانة العامةلمخاطبة 

 تعيينه مشرفا على الرسائل في برامج الدراسات العليا مايلي:لفي عضو هيئة التدريس  يشترط .4

 ان يكون برتبة استاذ او استاذ مشارك 

 ف على طلبة الدراسات العلياان يكون لديه خبرة كافية في اإلشرا 

 ان يكون لديه الخبرة الكافية في مجال موضوع الرسالة المقترح 

  ان يكون لديه القدرة الكافية على القيام باألدوار والمسؤوليات المحددة في الئحة وسياسة الدراسات العليا

 كمشرف على رسائل الدراسات العليا

 كما يلي شراف عليها بحد اقصى من قبل عضو هيئة التدريسيكون عدد الرسائل المتزامنة والمسموح األ: 

 خمسة رسائل للمشرف من رتبة استاذ -

 اربعة رسائل للمشرف من رتبة استاذ مشارك -

البحث )بعد حصوله على موافقة عميد كليته وعميد  ثالث رسائل للمشرف من رتبة استاذ مساعد -

 الدراسات العليا(العلمي و

 راق البحثية المنشورة في تخصصهان يكون لديه عدد من االو 

( ويتم ASU-DRGS-GS-05نموذج اقرار تعيين مشرف ) يصدر عميد الكلية األمر الخاص باإلشراف بموجب .5

 إشعارعمادة البحث العلمي والدراسات العليا بذلك.

والدراسات العليا كانت الرتبة األكاديمية للمشرف استاذا مساعدا يتوجب الحصول على موافقة عميد البحث العلمي  إذا .6

 .(ASU-DRGS-GS-02) السماح بالتدريس واإلشرافعلى ذلك وحسب نموذج 

يجوز لمجلس الكلية اإلستعانة بأهل الخبرة واإلختصاص أو ممن لديهم بحوث منشورة في ذات التخصص للقيام  .7

 باإلشراف على رسائل الماجستير.

طالب/الطالبة الحصول على الموافقة الخاصة باخالقيات بعد تحديد المشرف واعداد مقترح الرسالة، يتوجب على ال .8

 (.(ASU-DRGS-R-04البحث العلمي وفق نموذج اخالقيات البحث العلمي 
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ومدير الدراسات العليا يقوم الطالب/الطالبة بتقديم سيمنار خاص بمقترح الرسالة بحضور رئيس القسم ومدير البرنامج   .9

 لتدريسية في القسم والمهتمين.و من رغب من اعضاء الهيئة افي الكلية 

التسجيل  استمارةيتم تسجيل رسائل الماجستير أو المشروع التطبيقي وفق نموذج خاص في ادارة القبول والتسجيل وفق  .10

من قبل مدير البرنامج ويرسل النموذج الى ادارة القبول والتسجيل التمام عملية  ويعتمد (ASU-DAR 28) للمقررات

 تسجيل الرسالة.

-ASU-DRGS) متابعة الفصلي لرسالة الماجستيرمتابعة الطالب/الطالبة من قبل المشرف وفق نموذج تقرير التتم  .11

GS-06.وترسل نسخ منه الى مدير البرنامج ومدير الدراسات العليا في الكلية وعمادة البحث العلمي والدراسات العليا ) 

اقتضت ظروف البحث ذلك بحيث يتم ارسال التعديل الى  اإذيجوز للطالب وبالتنسيق مع المشرف تعديل خطة الرسالة  .12

 الستحصال الموافقة على ذلك.عليم العالي تمجلس الل األمانة العامةعمادة البحث العلمي والدراسات العليا لمخاطبة 

القسم لعميد البحث العلمي والدراسات العليا البت بتعديل عنوان او مقترح الرسالة بتوصية من عميد الكلية ورئيس  .13

-ASU-DRGS-GS) نموذج تعديل عنوان او مقترح رسالة ماجستير ومدير البرنامج والمشرف على الرسالة بموجب

، ليتم بعد الموافقة على التعديل المقترح، مخاطبة مجلس التعليم العالي الستحصال الموافقة عليه من قبل عمادة 07

 البحث العلمي والدراسات العليا.

ة بكتابة رسالته أو المشروع التطبيقي بعد إتمام متطلبات البحث من خالل توجيه المشرف وفق دليل يقوم الطالب/الطالب .14

 اعداد الرسائل المعتمد في الجامعة والعمل على تدقيقها لغويا.

رغبة الطالب/الطالبة بتغيير  في حال عدم رغبة المشرف باالستمرار في االشراف على رسالة الطالب/الطالبة او .15

 لمجلس الكلية الموافقة على تعيين مشرف جديد على الرسالة بناء على ترشيح مجلس القسم المعني بموجب المشرف،

مع مراعاة الشروط المطلوبة في تعيين المشرفيين والواردة في المادة  ASU-DRGS-GS-08)) نموذج تغيير مشرف

 طالبة مع المشرف األول.من الئحة الدراسات العليا مع احتساب المدة التي قضاها الطالب/ال 21

في حال إنتهاء الطالب/الطالبة من إعداد الرسالة أو المشروع التطبيقي يقوم بتسليم نسخة منها للمشرف والذي بدوره  .16

يعلم مدير البرنامج إلجراء الالزم بخصوص اجراءات ما قبل المناقشة مع ضرورة قيام الطالب/الطالبة بتقديم سيمنار 

 لقسم المعني.برسالته المنجزة في ا

في حال تسجيل الطالب/الطالبة للمشروع التطبيقي وعدم االنتهاء منه في فصل التسجيل ترصد عالمة "غير مكتمل"  .17

ترصد له عالمة  االضافي نهاية الفصل المشروع تسليمالستكمال المشروع وفِي حال عدم ويعطي فصل إضافي واحد 

 صفر ويتم إعادة التسجيل للمشروع التطبيقي.

 راءات تشكيل لجنة المناقشةإج 2.4

وعمل تقرير نسبة ASU-DRGS-GS-9) يقوم المشرف بإكمال النموذج الخاص بإتمام الطالب/الطالبة الرسالة ) .1

مراجعتها وتدقيقها شكليا من قبل عمادة البحث العلمي والدراسات العليا ومن ثم إرسالها الى  ليتمفي الرسالة  االقتباس

 المحكم الخارجي.

سم العلمي بمخاطبة ادارة القبول والتسجيل بإتمام الطالب/الطالبة الرسالة واستالم اإلشعار من ادارة القبول يقوم الق .2

 األكاديمي.بالموافقة للتأكد من سالمة موقف الطالب/الطالبة والتسجيل 

البحث العلمي إلى عمادة  القسم المعنيالوارد من  االقتباسترسل الرسالة أو المشروع التطبيقي مرفقة بتقرير  .3

والدراسات العليا الجراء التدقيق من الناحية الشكلية والتأكد من التزام الطالب/الطالبة بدليل اعداد الرسائل المعتمد في 

 (ASU-DRGS-GS-10) نموذج المالحظات الشكلية على رسالة الماجستير الجامعة وفق

تقويم المحكم الخارجي وفق نموذج الرسالة للمناقشة  لبيان صالحيةيرسل رئيس القسم الرسالة إلى المحكم الخارجي  .4

 (.ASU-DRGS-GS-11)للرسالة قبل المناقشة 
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( من قبل رئيس القسم ASU-DRGS-GS-11)تقويم المحكم الخارجي للرسالة قبل المناقشة التأكد من أستالم نموذج  .5

لمي والدراسات العليا تمهيداً لتشكيل لجنة والذي يقوم بعرضه على عميد الكلية وارسال نسخة منه الى عمادة البحث الع

 المناقشة.

بعد التأكد من سالمة موقف الطالب/الطالبة واستالم تقرير ايجابي من المحكم الخارجي، يقوم عميد البحث العلمي  .6

يا في والدراسات العليا بإصدار قرار تشكيل لجنة المناقشة بناًء على تنسيب عميد الكلية وتوصية لجنة الدراسات العل

 . (ASU-DRGS-GS-12نموذج تشكيل لجنة مناقشة لطلبة الماجستير ) الكلية بموجب

 فيمن يتم تعيينه عضوا في لجنة المناقشة للرسائل في برامج الدراسات العليا مايلي: يشترط .7

  داخل او خارج مملكة البحرين  احدى الجامعاتان يكون الممتحن الخارجي عضو هيئة تدريس في 

 و لجنة المناقشة برتبة استاذ مساعد على األقل ان يكون عض 

 ان يكون لديه الخبرة في األشراف او كعضو في لجان مناقشة رسائل طلبة الدراسات العليا 

 المذكورة في هذه  يات المحددة في )واجبات الممتحنان يكون لديه القدرة على القيام باألدوار والمسؤول

 (السياسة

 ة في مجال موضوع الرسالةان يكون لديه الخبرة الكافي 

 ان ال يكون هناك تضارب في المصالح بينه وبين الطالب/الطالبة او المشرف على الرسالة المقدمة للمناقشة 

 الداخلي والخارجي. الممتحنلعضو األعلى رتبة اكاديمية من بين اتكون لجنة المناقشة برئاسة  .8

خارجي( مع النماذج الخاصة بالمناقشة قبل اسبوعين على األقل ترسل الرسائل إلى أعضاء لجنة المناقشة )الداخلي وال .9

 من تاريخ المناقشة. 

لموضوع إلى لجنة المرسلة الية لتحكيمها، يُحال ا في حال ورود تقرير سلبي من المحكم الخارجي بخصوص الرسالة .10

 الدراسات العليا في الكلية لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بذلك.

 ة ومنح الدرجةإجراءات المناقش 2.5

1.  ً وتكون مفتوحة لحضور المهتمين وتتم إجراءاتها على )ومن الممكن ان تكون المناقشة غير علنية( تناقش الرسالة علنا

 النحو التالي:

 .يبدأ بإفتتاح جلسة المناقشة بقراءة قرار تشكيل لجنة مناقشة رسالة الماجستير 

 وي يلخص فيه موضوع البحث ومنهجيته ونتائجه يطلب رئيس اللجنة من الطالب/الطالبة تقديم عرض شف

 وتوصياته في مدة اقصاها خمسة عشر دقيقة.

  مع مراعاة إعطاء الوقت الكافي للطالب لالجابة على  إلى الممتحن الخارجي أوالً تعطى األولوية في المناقشة

 استفسارات لجنة المناقشة.

 نموذج تقييم رسالة ماجستير بعد المناقشة )نموذج الممتحنين(ة بعد اإلنتهاء من المناقشة تخلو اللجنة للمداولة وتعبئ 

نموذج التقدير النهائي لرسالة ماجستير بعد ( وكذلك تعبئة ASU-DRGS-GS-13الخاص بكل عضو في اللجنة )

( التخاذ القرار بخصوص التقدير العام ASU-DRGS-GS-14قبل رئيس اللجنة ) من المناقشة )نموذج اللجنة(

 لنهائية للطالب/الطالبة.والدرجة ا

  نموذج قــــــرار لجنة مناقشة رسالة يعلن رئيس اللجنة قرارها بحضور أعضاء اللجنة والطالب/الطالبة بموجب

 ( موقعا من جميع أعضاء اللجنة.ASU-DRGS-GS-15) الماجستير

قة مجلس الكلية بما ال يتعارض في حال رفض الرسالة فإنه باإلمكان إعادة تسجيل الرسالة بتوصية من المشرف ومواف   .2

 الئحة الدراسات العليا. ( من16( والمادة )8مع المادة )

في حالة وجود حاجة الجراء بعض التعديالت على الرسالة يتم منح الطالب/الطالبة فترة محدودة وفق الئحة الدراسات  .3

ة جميع التعديالت المطلوبة. وفي حالة استيفاء العليا وبعد إتمام التعديالت تقرر اللجنة فيما إذا استوفى الطالب/الطالب

-ASUالتعديالت( )جميع المتطلبات يقوم اعضاء اللجنة بتعبئة نموذج قرار لجنة مناقشة رسالة الماجستير )بعد إجراء 

DRGS-GS-16.) 
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لنائب رئيس دم تقريراً عنها إجراءات المناقشة كاملة ويقتقييم من ينوبه مسؤولية  عميد البحث العلمي والدارسات العليا أو يتولى .4

 .(ASU-DRGS-GS-17) المناقشة تقييم إجراءات وفق نموذج متابعةالجامعة للشؤن األكاديمية والتطوير 

 أعضاء لجنة المناقشة بتوقيع الصفحة الرسمية داخل الرسالة بعد إجراء جميع التعديالت المطلوبة. يقوم  .5

 ة اذا لم يتم اجراء التعديالت المطلوبة في الموعد المحدد من قبل اللجنة.الطالب/الطالبة راسبا في مقرر الرسال يعتبر .6

 /الطالبة جميع شروط التخرج، ترفع توصية من مجلس الكلية بمنحه درجة الماجستير إلى مجلس الجامعة.الطالبعند استيفاء  .7

 نشر نتائج أبحاث رسائل الماجستير 2.6

رسائل الماجستير في المجالت العلمية وفي وقائع المؤتمرات مع مراعاة  تشجع جامعة العلوم التطبيقية نشر نتائج أبحاث 

 مايلي:

 يكون حق نشر نتائج أبحاث رسائل الماجستير للطالب وللمشرف على الرسالة معاٌ. .1

 يتم وضع اسم الطالب/الطالبة كمؤلف أول عند النشر ووضع اسم المشرف كمؤلف ثان. .2

وزارة أو مؤسسة يجب الحصول على موافقة تلك الجهة قبل النشر  ت منوفق بياناإذا كان بحث الماجستير أجري  .3

 البحث العلمي. اتلضمان أخالقي

 

يتم تطبيق ما ورد في الئحة الدراسات العليا بخصوص المقررات االستدراكية، المقررات شامال مقرر الرسالة 

اإلنقطاع، التأجيل، اإلنسحاب، االنتقال  معادلة المقررات، التقديرالعام، مدة الدراسة، حاالت اإلنذار، الفصل،و

 وفقا للنماذج المعتمدة من قبل مركز ضمان الجودة واالعتمادية.
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 والواجباتالمهام : الفصل الثالث

 
يحتوي هذا الفصل على جميع الواجبات والمسؤوليات التي يتوجب على جميع المعنيين بشؤون الدراسات العليا القيام بتنفيذها 

 راءات المتبعة في تسيير األمور المتعلقة بالدراسات العليا وتشمل:بخصوص اإلج

 

 مهام ومسؤوليات عمادة البحث العلمي والدراسات العليا 

 مهام عميد الكلية 

 مهام رئيس القسم 

 مهام مدير البرنامج 

 مهام مدير الدراسات العليا 

 واجبات المشرف 

 واجبات الطالب 

  واجبات الممتحن 

 مناقشةواجبات رئيس لجنة ال 

 

 عمادة البحث العلمي والدراسات العليا  وواجباتمهام  3.1

 العمل على تحديث لوائح الدراسات العليا كلما دعت الحاجة وبصورة دورية. -1

 متابعة تنفيذ تعليمات وضوابط الئحة الدراسات العليا المعمول بها في الجامعة.  -2

ذين يتولون التدريس واإلشراف على طلبة الدراسات التأكد من توفر الشروط الخاصة بأعضاء الهيئة التدريسية ال -3

 العليا.

المتابعة والتنسيق مع الكليات واللجان المختصة بشأن مناقشات رسائل الماجستير )تحديد المواعيد، اإلشراف،  -4

 تعيين الممتحنين الداخليين والخارجيين(.

 ة و بصورة منتظمة.متابعة التقارير الدورية من المشرفين على الطلبة في ما يخص الرسال -5

بناء قواعد البيانات الخاصة بالدراسات العليا، محدثة بشكل دوري، للرجوع إليها في الكليات عند اختيار العناوين  -6

 المقترحة لرسائل الماجستير لمنع التكرار في العناوين والموضوعات.

 بة الدراسات العليا.الموافقة على قيام األساتذة المساعدون في الكليات باالشراف على رسائل طل -7

 والتأكد من سالمة سير اجراءات المناقشة. اقشة لرسائل الماجستيرنالموافقة على تشكيل لجان الم -8

 بخصوص عناوين رسائل الماجستير ومواعيد ولجان المناقشة.عليم العالي تمجلس الل األمانة العامةاستحصال موافقة  -9

 . متابعة وتقييم سير إجراءات مناقشات الماجستير -10

 

 مهام عميد الكلية 3.2

 .اقتراح قواعد وسياسات القبول في برامج الدراسات العليا في الكلية واإلشراف على تنفيذها -1

 .متابعة تنفيذ اإلجراءات والتعليمات الخاصة بتسجيل الرسائل العلمية وإعدادها وتعيين لجان المناقشة -2

 .الطلبة وأعضاء هيئة التدريسمتابعة إعداد قاعدة بيانات للدراسات والبحوث التي يقدمها  -3

 .مراجعة وتطوير النظم واللوائح التي تنظم الدراسات العلياالمساهمة في  -4

 .دراسة برامج الدراسات العليا المقترحة ورفع التوصية باعتمادها إلى مجلس الجامعة -5

اديمية التي تتم على هذه مراجعة الخطط الدراسية الجديدة لبرامج الدراسات العليا، أو التعديالت والمراجعات األك -6

 .الخطط، ورفع توصية باعتمادها إلى مجلس الجامعة

 بشأن قبول الطلبة في برامج الدراسات العليا في الكلية المعنية. والتسجيل مخاطبة دائرة القبول  -7

 لة.استالم تقرير متابعة فصلي من مدير الدراسات العليا حول موقف طلبة الماجستير خالل مرحلة اعداد الرسا -8

برامج ارسال تنسيب لجنة الدراسات العليا في الكلية بالموافقة على قيام االساتذة المساعدون باإلشراف في  -9

 العليا إلى عميد البحث العلمي والدراسات العليا للموافقة عليها. الدراسات

 إرسال رسائل الماجستير إلى المحكم العلمي لتقييمها. -10

في الكلية بتشكيل لجان المناقشة وارساله إلى عميد البحث العلمي والدراسات  اصدار تنسيب لجنة الدراسات العليا -11

 العليا.
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 مهام رئيس القسم 3.3

 تحديد احتياجات القسم من أعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بالدراسات العليا. -1

 لبرنامج.متابعة طلبات اإللتحاق ببرنامج الدراسات العليا في القسم والتأكد من شروط القبول الخاصة با -2

 رفع التوصيات إلى عمادة الكلية بشأن قبول الطلبة في برنامج الماجستير. -3

 متابعة وضع جدول المقررات الدراسية لكل فصل دراسي وفق خطة الدراسة لطلبة الدراسات العليا. -4

إرسال تنسيب مدير البرنامج )لتحديد المشرف وتحديد موضوع البحث مع مراعاة تخصص الطالب/الطالبة و  -5

تخصص المشرف ورغبة الطالب/الطالبة وأهمية الموضوع لمملكة البحرين( إلى عميد الكلية إلرساله إلى عميد 

  البحث العلمي والدراسات العليا.

متابعة أعضاء هيئة التدريس في القسم فيما يتعلق باإلشراف على الطلبة وفقاً للتقارير الفصلية الواردة من المشرف  -6

 ا، كما يقوم بمخاطبة دائرة القبول و التسجيل في حالة إتمام الطالب/الطالبة لدراسته.ومدير الدراسات العلي

العمل على حث أعضاء هيئة التدريس في القسم على تقديم مقترحات لتحديث الخطة الدراسية فيما يتعلق ببرامج  -7

 .الدراسات العليا

 سياسات المعتمدة في الجامعة.التأكد من إجراءات جودة البرامج االكاديمية وبما يتوافق مع ال -8

 مهام مدير البرنامج  3.4

، وتعزيز العالقات الجماعية ما بين أعضاء هيئة التدريس بما يوفر مناخ عمل منتج وإيجابي البرنامج ادارة -1

 والموظفين وما بين أعضاء هيئة التدريس والطالب

 االستراتيجية للكلية والجامعةوضع وتنفيذ األهداف والخطط االستراتيجية للبرنامج والمرتبطة بالخطة  -2

التأكد من تطبيق إجراءات تنسيق المسائل المتعلقة بضمان الجودة مع رئيس وحدة ضمان الجودة واالعتماد بالكلية و -3

الجودة المتعلقة بالبرامج االكاديمية وحسب اللوائح والسياسات ودليل الجودة المعتمد في الجامعة، بما فيها 

 لبرنامج.االستبانات المتعلقة با

 تقديم الدعم في تطوير وتنفيذ األنشطة التسويقية والخطط الموضوعة للبرنامج -4

 كتابة وتحرير وتنسيق كتيب )كتيبات( البرنامج والمواد الدعائية والتعليمية . -5

 تخطيط وجدولة اجتماعات البرنامج والفعاليات الخاصة به وحضورها ومتابعتها. -6

 وحسب توجيهات عميد الكلية.إعداد التقارير الخاصة بالبرنامج  -7

 ارتباط وحلقة وصل بين البرنامج والقسم الذي ينتمي اليه. نقطةرئاسة جميع اجتماعات البرنامج والعمل ك -8

 بها من حيث القبول.واصدار التوصية المناسبة  العليا في البرنامج للدراسات المتقدمين طلبات في النظر -9

 .والتعليمات المعتمدة في الجامعة األنظمة مع يتفق بما تواالمتحانا شؤون الطلبة الدراسية متابعة -10

 متابعة تسجيل الطلبة للمقررات في كل فصل دراسي وتسجيل الرسائل. -11

 إلى رئيس القسم المعني. المناقشة لجان تشكيل رفع توصية لجنة الدراسات العليا في القسم بخصوص -12

 .الماجستير رسائل ىعل مشرفين تعيين رفع توصية لجنة الدراسات العليا بخصوص -13

 متابعة التقدم العلمي للطالب بإعتباره المرشد االكاديمي للبرنامج بخصوص انجاز الطالب/الطالبة في اعداد رسالته. -14

ذلك  تقييم مقرر الرسالة  ووضع خطة عمل تالئم نتائج ل ءقصاستقائمة احث طلبة الدراسات العليا على تعبئة  -15

 .اءاالستقص

 ، والتأكد من تنفيذ خطة التطوير المقترحة في التقرير.(APRRالسنوية للبرنامج ) اعداد تقرير المراجعة -16

 مهام مدير الدراسات العليا 3.5

قيادة الدراسات العليا في الكلية بما يوفر مناخ عمل منتج وإيجابي ، وتعزيز العالقات الجماعية ما بين أعضاء هيئة  -1

 الطالب.التدريس والموظفين وما بين أعضاء هيئة التدريس و

 تطوير وتنفيذ األهداف والخطط االستراتيجية للدراسات العليا والمرتبطة بالخطة االستراتيجية للكلية والجامعة. -2

 تقديم الدعم في تطوير وتنفيذ األنشطة التسويقية والخطط الموضوعة للدراسات العليا في الكلية. -3

 والمواد الدعائية والتعليمية . كتابة وتحرير وتنسيق كتيب )كتيبات( برامج الدراسات العليا -4

 تخطيط وجدولة اجتماعات برامج الدراسات العليا في الكلية والفعاليات الخاصة بها وحضورها ومتابعتها. -5

 إعداد التقارير الخاصة ببرامج الدراسات العليا وحسب توجيهات عميد الكلية. -6

 كلية في كل ما يتعلق في هذه البرامج.التنسيق مع روساء األقسام ومديري برامج الدراسات العليا في ال -7

وتقديم تقرير متابعة فصلي شامل إلى عمادة الكلية بخصوص التقدم الحاصل على اداء الطلبة في اعداد   إعداد -8

 رسائل الماجستير نهاية كل فصل دراسي.  
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مرتبطة بالسالمة الفكرية العمل على تدقيق المقترحات البحثية والتأكد من استيفاء كافة إجراءات تسجيل الرسالة وال -9

مجلس ل األمانة العامة الى ونماذج أخالقيات البحث العلمي والسيمينار األول وذلك تمهيدا إلرسال الخطط البحثية

 .عليم العاليتال

متابعة توزيع األعباء اإلشرافية ومشاركة أعضاء هيئة التدريس في لجان مناقشات الرسائل في برامج الدراسات  -10

 كلية. العليا في ال

 .الرسالةمناقشة  بما فيهاحضور أنشطة الدراسات العليا  -11

متابعة تنفيذ الطالب/الطالبة لكافة المالحظات الخاصة بالمراجعة الشكلية للرسائل العلمية والتي تتم من خالل عمادة  -12

النموذج المعد لهذا  البحث العلمي والدراسات العليا للتأكد من التزام الطالب/الطالبة بدليل الدراسات العليا وحسب

 الغرض . 

دراسة السيرالذاتية للمناقشين الخارجيين باالشتراك مع رؤساء األقسام في الكلية، وإعداد قوائم المناقشين  -13

 الخارجيين في كل برنامج تمهيدا العتماد هذه القوائم بداية كل عام دراسي .

 .متابعة سيرمناقشات رسائل الدراسات العليا في كليته -14

من استيفاء الطالب/الطالبة جميع المتطلبات والمالحظات والتعديالت المقترحة  على الرسالة من قبل لجنة  التأكد -15

 المناقشة. 

 شجيع الطالب على نشر األبحاث الناتجة من رسائلهم في المجالت والمؤتمرات العلمية.ت -16

 لتقييم الدوري. المشاركة في تطوير الئحة الدراسات العليا حال خضوع الالئحة للمراجعة وا -17

 متعلقة ببرامج الدراسات العليا.والمال اخرى يكلفه بها عميد الكلية اداء اية اع -18

 واجبات المشرف  3.6

 فيه تتوافر بحيث تقديم المساعدة العلمية والتوجيه المستمر للطالب/للطالبة أثناء اختيار موضوع الرسالة -1

 للتطبيق. والقابلية واألصالة، عناصرالجدة

قواعد بيانات الرسائل العلمية المسجلة في عمادة البحث العلمي والدراسات العليا بشكل دوري عند الرجوع إلى  -2

 اختيار العناوين المقترحة لرسائل الماجستير لمنع التكرار في العناوين والموضوعات.

 خالل مراحل اعداد الرسالة وكتابتها.للطالب تقديم المساعدة العلمية والتوجيه المستمر  -3

 .البحث العلمي عند الطالب/الطالبةعلى تنمية مهارات وقدرات  العمل -4

 متابعة ما يكتبه الطالب/الطالبة و توجيهه بشكل دوري ودقيق. -5

( و رفعه Progress Reportتقديم تقييم فصلي عن أداء الطالب/الطالبة العلمي لقياس تقدمه في موضوع الرسالة ) -6

 إلى مدير الدراسات العليا.

ر للطالب/الطالبة بااللتزام بأخالقيات الكتابة العلمية والتعليمات واإلرشادات الموضحة في دليل التوجيه المستم -7

 إعداد الرسائل الجامعية.

إرشاد الطالب/الطالبة إلى القراءات واألدبيات التي تساعده في اعداد بحثه وإيجاد الحل العلمي والمنطقي للمشاكل  -8

 البحثية التي تواجهه.

 واعطاء الطالب/الطالبة المالحظات )إن وجدت( قبل تسليمها للقسم والممتحنين.قراءة الرسالة  -9

 توجيه الطالب/الطالبة توجيهاً علمياً وحثه على:  -10

 .حضور المؤتمرات العلمية 

 .حضور مناقشات الرسائل 

 التواصل مع رئيس القسم في حالة تقصير الطالب/الطالبة في اعداد وانجاز رسالته. -11

شهادة تثبت  وأمد واحضار رسالة تغوي للرسالة بواسطة مدقق لغوي معالطالب/الطالبة للتدقيق اللالتأكد من اجراء  -12

 ذلك.

ه مع مالحق الرسالة عند ارسالها الى عمادة البحث العلمي قللرسالة وارفا (Turnitinجراء تحليل االقتباس )إ -13

 والدراسات العليا للتدقيق.

المطلوبة من عمادة البحث العلمي والدراسات العليا بخصوص النواحي  حث الطالب/الطالبة على اجراء التعديالت -14

 الشكلية في الرسالة ومتابعتها واعتمادها. 

 التنسيق مع القسم المعني إلختيار لجنة مناقشة رسالة الطالب/الطالبة. -15

لى الرسالة قبل خالل فترة تقييم صالحية الرسالة للمناقشة، اذا طلب احد الممتحنين أو كليهما اجراء تعديل ع -16

 المناقشة فإنه على المشرف إبالغ الطالب/الطالبة بإجراء التعديالت الالزمة.

 (.Mock VIVA) تهيئة الطالب/الطالبة للمناقشة النهائية عن طريق عمل مناقشة تشبه المناقشة النهائية -17

 ترتيب موعد المناقشة بالتنسيق مع القسم المعني. -18

بحث على األقل من الرسالة  في المجالت والدوريات أو المؤتمرات العلمية تشجيع الطالب/الطالبة على نشر  -19

 )المحكمة(.
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 الموضوعية والنزاهة في تقييم الطالب/الطالبة وعدم التأثير على تقدير لجنة المناقشة. -20

اقشة بعد انتهاء المناقشة واصدار الحكم على الرسالة يقوم المشرف بتسليم الطالب/الطالبة مالحظات لجنة المن -21

 مكتوبة ليقوم بإجراء التعديالت الالزمة ان وجدت.

 متابعة اجراء التعديالت المطلوبة من لجنة المناقشة واعتمادها. -22

 واجبات الطالب 3.7

 االلتزام بالتعليمات واالرشادات الخاصة بالكتابة العلمية والموضحة بدليل اعداد الرسائل والمعتمد في الجامعة. -1

ت البحث العلمي عند اعداد ومناقشة  الرسالة: الصدق والنزاهة واألمانة العلمية، التواضع التحلي وااللتزام باخالقيا -2

العلمي، األنصاف والموضوعية، الدقة في نقل المعلومة ونقل اراء االخرين، النقد الهادف، سرية وحماية معلومات 

 لحيادية في البحث وعدم التحيز.المشاركين المستهدفين في  البحث، احترام الملكية الفكرية لدى االخرين، ا

مأل اإلستبانات والنماذج واالستمارات المطلوبة من قبل الجامعة والكلية والقسم العلمي والبرنامج وحسب التعليمات  -3

 المعمول بها في الجامعة.

تثبت مد واحضار رسالة او شهادة تغوي معالتأكد من خلو الرسالة من األخطاء اللغوية وذلك بعرضها على مدقق ل -4

 ذلك.

ً إلى مشرفه ويتم ارسالها الى عمادة البحث  -5 تسليم الرسالة بعد انهاء اعدادها وكتابتها بشكل كامل وتدقيقها لغويا

 العلمي والدراسات العليا لتدقيقها من الناحية الشكلية ومدى مطابقتها لدليل اعداد الرسائل المعتمد في الجامعة.

 لرسالة والمطلوبة من قبل عمادة البحث العلمي والدراسات العليا.اجراء جميع التعديالت الالزمة على ا -6

عتماده وتدقيقها من قبل عمادة البحث العلمي والدراسات العليا إلى مشرفه والذي بدوره يسلمها تسليم الرسالة بعد ا -7

 إلى رئيس القسم االكاديمي إلكمال إجراءات الترتيب للمناقشة وتسليم النسخ للممتحنين.

 (.Soft Bindingنسخ األولية للرسالة التي يتم إرسالها للممتحنين مجلدة بالتجليد غير المقوى )تكون ال -8

 عدم التواصل مع أي من أعضاء لجنة المناقشة بعد تسليم الرسالة لهم لتحكيمها ألي سبب من األسباب. -9

 يلي: خالل اجراء المناقشة يلتزم الطالب/الطالبة بما -10

 

 دقيقة. 15علمية توضح تسلسل الرسالة واهم النتائج في مدة ال تتعدى عرض موضوع رسالته بطريقة  -أ

 الحرص على اإلجابة على اسئلة الممتحنين بطريقة علمية توضح فهمه لموضوع الرسالة. -ب

 ان التقدير العام للرسالة سيكون بناء على نتيجة المناقشة العلمية.ب العلم -ت

دة البحث وااللتزام باجراء التعديالت المطلوبة على الرسالة تقبل النقد البناء من لجنة المناقشة لتحسين جو -ث

 من قبل لجنة المناقشة.

 بعد اتمام مناقشة الرسالة على الطالب/الطالبة ان يعلم بأن نتيجة المناقشة  تكون كما يلي: -11
 قبول الرسالة بدون تعديالت، أو 

 خالل اسبوعين أو قبول الرسالة بتعديالت طفيفة 

 يالت جوهرية بدون اعادة المناقشة ) مع اجراء التعديالت خالل شهرين(، أوقبول الرسالة بتعد 

  شهور(، أو 3قبول الرسالة بتعديالت جوهرية و اعادة المناقشة )مع اجراء التعديالت خالل 

 .رفض الرسالة  وذلك لضعف مستواها 

ة في قرار لجنة المناقشة، بعكسه يعتبر أكمال التعديالت المطلوبة من قبل لجنة المناقشة خالل الفترة الزمنية المحدد -12

 الطالب/الطالبة راسباً في مقرر الرسالة.

نسخ من الرسالة  5 من قبل لجنة المناقشة، يقوم الطالب/ الطالبة بتسليمبعد اتمام جميع التعديالت واعتمادها  -13

(Hardcopy إلى مكتب عميد الكلية يتم تجهيزها حسب دليل اعداد الرسائل المعتمد في ).الجامعة 

 واجبات الممتحن  3.8

 التحقق من أن الرسالة المقدمة للمناقشة هي من عمل واعداد الطالب/الطالبة نفسه. -1

 التحقق من التسلسل العلمي والمنطقي للرسالة. -2

التحقق من أن الطالب/الطالبة لديه األلمام الكامل برسالته ولديه القدرة على الدفاع عنها وما توصل إليه من نتائج  -3

 يات.وتوص

األمانة العلمية في التحقق من جودة الرسالة من حيث استيفاء جوانب المحتوى العلمي والتحليل والتأصيل والحداثة و -4

 الماجستير. درجة ، وترتقي الى مستوىالبحث العلمي

كتابة التقرير بخصوص صالحية الرسالة للمناقشة )تقرير الصالحية( من قبل الممتحن الخارجي و إرساله قبل  -5

 وعد انعقاد المناقشة إلى رئيس القسم. م

 أن تكون المناقشة علمية ومبنية على قراءة دقيقة للرسالة المقدمة للمناقشة. -6

 بحيث تهدف إلى التحسين والرقي بجودة الرسالة المقدمة. وموضوعيةأن تكون المالحظات على الرسالة علمية  -7
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 في مناقشة الرسالة واصدار الحكم عليها.الحرص على الموضوعية والعدالة والنزاهة وعدم التحيز  -8

تقديم المالحظات على الرسالة مكتوبة على الرسالة نفسها و/أو تقديم تقرير مفصل بالمالحظات وتسليمها للمشرف  -9

 بعد المناقشة.

 ةالتحقق من تناسب جودة الرسالة ومستوى الطالب/الطالبة مع التقدير الذي يتم منحه الطالب/الطالبة )رفض الرسال -10

  ممتاز( -جيدجداً  -جيد –مقبول  –

 التقدير النسبة املئوية
 ممتاز 90%-100%
 جيد جدا   80%-89%
 جيد 70%-79%

 راسب فأقل-69%
 

  واجبات رئيس لجنة المناقشة 3.9

 وتقديم أعضاء اللجنة والطالب/الطالبة وعنوان الرسالة. وقراءة قرار تشكيل اللجنةيقوم بإفتتاح المناقشة  -1

 دقيقة. 15طالب/الطالبة بتقديم نفسه ثم عرض ملخص موجز لرسالته بما ال يزيد عن السماح ال -2

 على رئيس اللجنة توفير الجو المناسب للمناقشة. -3

بالبدء بالمناقشة واإلبتداء بالممتحن الخارجي لمناقشة الطالب/الطالبة مع اإلشارة إلى اإللتزام بالوقت المحدد  ذنإلا -4

 ومن ثم المشرف. له ومن ثم الممتحن الداخلي

 اعطاء الطالب/الطالبة الوقت الكافي لإلجابة على أسئلة لجنة المناقشة. -5

 عدم السماح للحضور بالتدخل في المناقشة بأي حال من األحوال. -6

 عدم السماح للمشرف على الرسالة بالتدخل المباشر للدفاع عن الطالب/الطالبة اثناء مناقشة الرسالة. -7

وم رئيس اللجنة بالطلب من الحضور إخالء قاعة المناقشة للبدء بالمداولة إلصدار الحكم و بعد انتهاء المناقشة يق -8

 التقدير على الرسالة.

 طالب/الطالبة.للحث اعضاء اللجنة على الموضوعية والنزاهة عند وضع التقدير  -9

 المناقشة.لجنة ملء النموذج الخاص بتقييم الطالب/الطالبة وتوقيعه من جميع أعضاء  -10

 الطالب/الطالبة والحضور للدخول إلى قاعة المناقشة العالن نتيجة المناقشة. دعوة -11

 إعالن الحكم النهائي والتقدير العام طبقاً للوائح المعمول بها في الجامعة بحيث تكون نتيجة مناقشة الرسالة كما يلي: -12

 قبول الرسالة بدون تعديالت، أو 

 خالل اسبوعين أو قبول الرسالة بتعديالت طفيفة  

 قبول الرسالة بتعديالت جوهرية بدون اعادة المناقشة )خالل شهرين(، أو 

  شهور(، أو 3قبول الرسالة بتعديالت جوهرية و اعادة المناقشة )خالل 

 .رفض الرسالة  وذلك لضعف مستواها 
تقرير  في حال غياب الطالب/الطالبة أو تأخره ألكثر من نصف ساعة ألي سبب من األسباب، تقوم اللجنة بإعداد -13

 بهذا الخصوص وتسليمه إلى رئيس القسم المعني إلتخاذ اإلجراء المناسب.

اذا اخل الطالب/الطالبة بإجراءات المناقشة والخروج عن األعراف الجامعية، على رئيس اللجنة إيقاف المناقشة  -14

 اذ اإلجراء المناسب.فوراً على أن تقوم لجنة المناقشة بإعداد تقرير بذلك ورفعه إلى رئيس القسم المعني إلتخ
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 الرابع: متطلبات رسالة الماجستير الفصل
 

 ومتطلبات إنجاز الرسالة خطة البحث .41

  يو الموضوو،  والمهج أركيان ييي ) )يرتكيز عليى ثالثية  بحث علمييتحتاج  الرسالة أو المشروع التطبيقي  إلى قيام الطالب بإنجاز 

. فالموضوع يكتسب تميَّزه من أيميته، وبمقدار إسهامه في سد العلمية ثة كلما زادت قيمتهوكلما تميَّز البحث في أركانه الثال. (والشكل

درجية مصيداقيته فيي  رتفيعالمينه  حينميا ت ةتيزداد صيالحيوة، أو ترشيد القرارات التطبيقية في شؤون التنمية ثيدفراغات األدبيات الح

تم اختيار الطريقة األنسب لجمع البيانيات )أو حتيى المزاوجية بيين عيدة للبحث، بحيث ي جيداتحقيق يدف البحث، ويذا يتطلب تصميماً 

كتيب فيهيا البحيث. وااخيراج اليرد ء يلتحليل البيانات وتفسيريا. أّما شكل البحث فيعني الصييةة التيي  رصينةطرق(، ثم اتباع طرق 

للكتابية  وترتييب رص عليى اتبياع أسيلوبالباحيث أن يحيللبحث كفيل بإضعاف البحث حتى ليو تميَّيز فيي موضيوعه ومنهجيتيه، وعليى 

ية العلمية.بالمعنى حث الجاذبية، )يخلو من ااسهاب الممل واالقتضاب المخلالبايضمن بهما   (، عالوة على الجّدِّ

 

  الموضو،: 1.1.4

الجيية يييو البحييث ومحييور الدراسيية. وكلمييا كييان الموضييوع جديييداً أو فيييه جوانييب جديييدة وكيي ان يسييهم فييي مع بالموضييوع المقصييود

موضوعات علمية في شتى مجاالت الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية والتربوية؛ كان إقبال الدارسيين علييه أكبير، وكيان أكثير 

دَّة واالبتكار وااضافة في الموضوع االقتصيار عليى كشيف الجدييد وال أن يكيون الموضيوع غيير  جاذبية ألنظار العلماء. وال تعني الجِّ

إنَّ إحسياس اليدارس المليّب بيانَّ الموضي وع جيدير بالدراسية، أو شيعوره  يناك أمور أخرى تيتم مراعاتهيا.، بل فحسب مطروق من قبل

بوجود مشكلة يُراد حلُّ ها؛ يم ا البدايية المنطقيية للقييام ببحيث علميي أصييل، وييذا ييو السيبيل إليى اابيداع الفكير  واألصيالة العلميية. 

وليى فيي الطرييق الطوييل اعيداد البحيث وإخراجيه، وإنَّ ُحسين اختييار الموضيوع أو المشيكلة ييو واختيار الموضيوع ييو الخطي وة األ

محور العمل العلمي النياجب، ويضيع الباحيث فيي اعتبياره أنَّ ييذا البحيث سييكون محي ور نشياطه وبيؤرة تفكييره لوقيت لييس بالقصيير. 

 ا أن يتييذكر أنَّييه يقييدم بحثيياً تكميلييياً للحصييول علييى درجييةطالييب الدراسييات العليييعلييى حييرص علييى أصييالة الموضييوع، فأيمييية الورغييم 

 ، وأنَّه يعمل منفرداً في إطار موارد مادية محدودة.الماجستير

 ، يُستحسن لطالب الدراسات العليا أن يتفادى اآلتي)موفق اختياٍر موضوع البحثأن يكون وفي سبيل  

 الية.الموضوعات العلمية المعقَّدة التي تحتاج إلى تقنية ع -1

 الموضوعات الخاملة التي ال تبدو ممتعة. -2

 الموضوعات التي يصعب العثور على مادتها العلمية. -3

 الموضوعات الواسعة جداً، والضيقة جداً، وكذا الموضوعات الةامضة التي ال سبيل إلى حقيقة األمر فيها. -4

 الموضوعات التي يشتد حولها الخالف، وال جدوى من بحثها. -5

 لموضوعات التي كتب فيها العديد من األبحاث والرسائل العلمية أو الموضوعات التقليدية.ا -6

 

 ) وخط  البحث المهجج 2.1.4

ة من قبل المتخصصين في منهجية البحوث التي يتبعها الباحث للوصول أو الكشيف المنه  يو  مجموعة من القواعد وااجراءات المقَرَّ

إّن اكتسياب القي درة عليى القييام ببحيث علميي منهجيي مكتميل الجي وانب  التوصل إلى نتائ  بحثية سيليمة.عن الحقيقة، أو التي تقود إلى 

ليس باألمر السه ل، ولكن التدريب المتواصل واالستعداد الفطر  والنفسي، وااصةاء إلى توجيهات األساتي ذة المتخصصيين كفيلية أن 

 خطة البحثأما  ويو الهدف األساس للبحوث في الدراسات العليا بالجامعات. تنمي موايب الط الب، وتُضاعف قدراتهم على البح ث،

ويشييمل ذلييك عناصيير الخطيية جميعهييا، ال تقسيييمات  ،المشييروع الهندسييي الييذ  يُقييام عليييه عييالج المشييكلة التييي قُصييدت بالبحييثيييي 

 مدروسية قيد يكيون سيبيله الفشيلوالبحيث مين دون خطية سيابقة  موضوعات الرسالة فحسب، على ما شاع خطا عند عيدد مين الطيالب

إنجياز البحيث أبسيط وأكثير واضحة ومبسطة، ومنه  البحث واضحاً وسليماً، وتحديد المشكلة دقيقاً وواضيحاً، كيان  الخطةكلما كانت و

 ُ عيت مجاالت 15ويُفترض أن تكون يذه الخطة مختصرة بقدر المستطاع )ال تزيد عن  .نجاحا هيا صفحة(، ومهميا اختلفيت البحيوث وتنوَّ

 فالمفروض أن تتضمن الخطة العناصر اآلتية)

 ينبةي أن ال يكون طويالً. عهوان الرسال : .1
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 وتتضمن) لة جديرة بالدراسة وقابلة للبحثتهدف إلى تهيئة ذين القار ء إلى أنَّ يناك موضوعاً أو مسا المقدم : .2

 تمهيداً عاماً عن مجال البحث. -

 سابقة.اللدراسات انتائ   -

 الموضوع، مشتملة على األيمية النظرية والتطبيقية المتوقعة من يذا البحث. دراسةالمبررات ل -

 سؤال عام يعبر عن المشكلة. -

 تحديديا في تساؤالت.أو  مباشروتصاغ بشكل  تعرض المشكلة مباشرةً  : مشكل  البحث .3

 .ويفضل أن تُصاغ بشكل نقاط ويُفضل أن تتضمن األيداف العامة المتوقعة للبحثأهداف البحث:  .4

يوضييع تحييت يييذه الفقييرة القِّيميية العلمييية والعملييية لموضييوع البحييث، ، )إذا لييم تُييدم  مييع المقدميية(  أهميوو  موضووو، البحووث: .5

 ويمكن إبراز يذا الجانب من خالل اآلتي)

 إبراز بعض الجوانب أو وصفها أو شرحها. -

 التاكد من صحة بعض النظريات واألفكار من عدمها. -

 من المعلومات.ما يو متوفر لسد بعض الثةرات  -

 .ئةطابعض التفسيرات الخعن كشف  -

 تصحيب بعض المناي . -

 حل بعض المشكالت العلمية. -

 إضافة علمية جديدة، أو تطوير متوقع. -

 

المشكلة إطاراً معيناً وعبيارات محيّددة، والتصيرف بالزييادة أو النقصيان قي د  منبحدود البحث مهمة لةرض  حدود البحث:  .6

يا  بالعناصيرإنَّ يذا العنصر يو المكان المناسب للتصريب  مطلوبة.يفقده تاثيره وفاعليته ال التيي يرييد الباحيث اسيتبعاديا ممَّ

العنوان الرئيس للبحث، وذكريا ينا ضرور  لتحديد مسار الموضيوع منيذ البدايية، حتيى ال تكيون ثمية ثةيرة  تظهر فيال 

 تحديد الفترة الزمنية وميدان إجراء البحث. ويدخل كذلك في بيان حدود البحث) يؤاخذ عليها من قبل المناقشين.

 

على الباحث االطيالع عليى الدراسيات السيابقة فيي موضيوع البحيث، ودراسيتها دراسي ة نقديية فاحصية، الدراسات السابق :  .7

م الباحث قائمة وصفية لها، وتقويماً مختصراً لمحتواييا.ايتبو ة وتتجليى نتيائ  ييذه الخطيو  ن مدى صلتها بالموضوع، ويُقّدِّ

 في البحث في أمرين مهمين)

 تفاد  التكرار في البحوث. -

غات المقنعة لدراسة الموضوع الذ  تم اختياره. -  إيجاد المسّوِّ

يستطيع الباحث من خالل العرض للدراسات السابقة أن يبرز قدراتيه العلميية، فكتابتهيا بصيورة علميية ناقيدة داللية النضي  

لسيابقة ييي) تحدييد موقيع البحيث منهيا؛ لتكاميل البحيوث العلميية واسيتثمار العلمي في موضوع البحث. ومهمية الدراسيات ا

 الوقت.

 

ض فييه الباحيث إليى الميينه  اليذ  سيسيتخدمه، والعَيِّّنية، وطييرق جميع البيانيات ومعالجتهييا، موهجج البحوث ور راتاتو :  .8 يتعييرَّ

س والقواعيد وااجيراءات للوصيول إليى واألدوات التي سيستخدمها. والةاية من المنه  بيان ما سيلتزم به الباحث من األس

 نتائ  علمية سليمة.

 

  شكل البحث: 3.1.4

(، بما يضفي عليه الصبةة التنظيمية، ويوفر له الرسالة، وتنسيق عناصره شكالً وكتابة )وكتابته طريقة تنظيم البحث شكل البحث يمثل

 عليها.قدراً من الجاذبية، التي تََوافََق العُرف العلمي العام على السير 

  جدولة مراحل البحث )الخطة الزمنية(:  2.4

على الباحث أن يحرص على إنجاز بحثه في الفترة المح ددة له، ويذا يتطلب منه أن يضع توقيتاً زمنياً لكل مرحلة من مراحله، يلتيزم 

طية للتفاصييل وزحمهيا بالمعلوميات شخصياً بتنفيذه أمام مشرفه، األمر اليذ  يفييده فيي إتماميه فيي الوقيت المطليوب. ال مجيال  فيي الخ

مجال يذه التفاصييل يياتي فيي أثنياء كتابية الموضيوع. وفيي البحيوث ال يُتوقيع للخطية أن تكيون وافيية مسيتكملة مين أول أن الكثيرة؛ إْذ 

 محاولة، كما ال يُفترض فيها أن تكون نهائية، فكثيراً ما يطرأ عليها التةيير.
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درجة الماجستير؛ فطالب الماجستير يبدأ بإعداد خطة بحثيه لتقيديمها  اتطلبتث الخاص بإكمال مخطة البحث تقدم قبل الشروع في البح

ليزم الطاليب بيان يتصيل وإعيداد الخطية يُ  ،مين المقيررات الدراسيية ٪75إلى عمادة الدراسات العليا في الجامعية بعيد أن يجتياز دراسية 

ار موضييوع يدرسييه وتحديييد مطالييب دراسيية الموضييوع النظرييية أحييد المتخصصييين فييي مجييال دراسييته ليسيياعده فييي اختيييبمشييرفه أو 

وتحديد مصادر المعرفة الالزمة، كما يناقش معه الموضوع ليوضب له مناي  البحث المالئمة. يعد الطالب الخطية ويوافيق  ،والتطبيقية

يس وطيالب الدراسيات ( بحضيور عيدد مين أعضياء ييئية التيدرseminarتناقش الخطة مع الطاليب فيي حلقية بحيث )المشرف وعليها 

العليا، وقد يطلب من الطالب إعادة النظر في بعض أجزاء الخطية قبيل أن ترفيع إليى لجنية الدراسيات العلييا ثيم تقيدم إليى مجليس القسيم 

 لتعتمد رسمياً.

 -الهدف الرئيس اعداد خطة البحث يو أن يقنع الطالب المختصين بما يلي)

 إن البحث الذ  سيعده) –أوالً 

 مهمة نظريا وعملياً في مجال تخصصه. حاجة يلبي -

 أو أنه يحسم قضية دار حولها مناظرات وجدال في مجال تخصصه.  -

 ما قد تم تاسيسه بناء على معطيات علمية وتحديات معاصرة. أو أنه سيقّوم أمراً ما أو أن يعيد بناءً  -

 من حيث) لعلوم التطبيقية، اإن موضوع البحث واقعي ومقنع على أنه مشروع بحث مقبول في جامعة  –ثانياً 

 إنه يتناول موضوعاً يمكن القيام به في الفترة النظامية للدراسة. -

 يمكن إعداده باامكانيات المتوفرة النظرية والعملية.  -

 يمكن أن يشرف عليه أحد المتخصصين في الجامعة. -

 إن الطالب لديه إلمام بالمعارف والمهارات الالزمة للقيام بالبحث.  –ثالثاً 

إن لدى الطالب دراية باالعتبارات األخالقية والقضيايا المتصيلة بالبحيث، وأنيه قيد خطيط ليحصيل عليى الموافقيات الضيرورية  –رابعاً 

 لها.

  على أن يبدأ العمل فور تسجيل الموضوع. هبحثه تحديدا واضحاً يساعدلموضوع الطالب تحديد إن  –خامساً 

أو المشييكلة، وأيييداف البحييث، وفروضييه، وحييدوده، ومصييطلحاته، وأيميتييه، تتكييون خطيية البحييث ميين تحديييد موضييوع البحييث 

 ومنهجه، وخطواته، والتصور العام لفصول الرسالة.

 

 / تقرير المشروع التطبيقي في إعداد رسائل الماجستير إلرشاديةالمبادئ ا  3.4

 لغاي  ا1.3.4  

 )طالب فرصةإلى تزويد ال /  تقرير المشروع التطبيقي تهدف رسالة الماجستير

 )أ( للحصول على خبرة في مجال البحث والتحليل 

 وحل المشكالت والمهارات العملية والكتابية، وكذلك تنظيم وإدارة الوقت. دقا)ب( الظهار التفكير الن

 )ج( تطوير المهارات في خدمة المجتمع. 

 وسيلة للتمييز بين قدرات الطالب.)د(  

 

 : شرو، التطبيقيتقرير الم/ الرسال  تقسيمات 2.3.4

إلى فصول تحو  عناوين رئيسة وعناوين فرعية، وربما تحو  تقسيمات أصةر، حسب  / تقرير المشروع التطبيقيتقسم الرسالة 

، وتكون التقسيمات كما ياتي الحقاً في دليل اعداد الرسائل ويذه التقسيمات تاتي بحسب ما يقتضيه موضوع البحث طبيعة البحث.

 ويراعى اآلتي)

 ليس يناك عدد محدد للفص ول )أو األبواب( متفق عليه، بل ذلك خاضع لموض وع البحث وما فيه من مشكالت. -أ

 عنوان. بالكم ا أنَّه الب د لموضوع البح ث من عنوان، فكذلك البد لكل فصل من عنوان، فال يجوز تركه  -ب

 البحث كتلة واحدة مترابطة األجزاء. البد من الترابط بين عنوان الموضوع وفصوله، ويكذا، حتى يظهر -ج

ينبةي أن تكون يذه العناوين شاملة لما تدل عليه، مانعة من دخول غيريا فيها، وأن تكيون قصييرة بقيدر اامكيان، وأن تكيون  -د

 موضوعية تتحرى الصدق والحقيقة، وأالَّ تكون متكلفة في عبارتها.

ة.الترابط والتدرج المنطقي بين أبواب البحث وفص-ي   وله حتى الوصول إلى النتائ  المرجوَّ

 

 : المرا ع 3.3.4
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وتكيون المراجيع موثقية حسيب األصيول كميا يياتي  يعرض فيه الباحث أيم المراجع التي حصل عليها خالل مرحلة كتابة الخطية.

 الرسائل. اعداد الحقاً في دليل

 

بيين منيه محتيوى الرسيالة. ويُعيرف بانَّيه أصيةر ملخيص ممكين يو اللفظ الذ  يت :تقرير المشرو، التطبيقي/  عهوان الرسال  -4.3.4

 للمحتوى. والعنوان الجيد يو الذ  يراعي األمور اآلتية)

 أن يكون مفصحاً عن موضوعه.  -1

 أن تتبين منه حدود الموضوع وأبعاده. -2

 أن ال يتضمن ما ليس داخالً في موضوعه. -3

 لرئيسة بصورة ذكية.أن يكون قصيراً بقدر اامكان، ويكون إيحاؤه باألفكار ا -4

 أن يكون مرناً بحيث لو احتاج إلى إجراء تعديل فيه كان ذلك ُممكناً. -5

 

ولوضوح العنوان وداللته على موضوع الدراسة بعٌد آخر، ذلك أنَّه بعد استكمال الرسالة وطباعتها فإنَّها ستُصنَّف ضمن قوائم 

التاكد من تميز كلماتها بحيث تكون مفتاحاً لمضمونها، دالة على  المكتبات، وتُفهرس ضمن مجموعاتها حسب العنوان، فال بد من

 موضوعها، تساعد على تصنيفها وفهرستها بشكل صحيب.
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 دليل إعداد رسائل الماجستير في جامعة العلوم التطبيقية: الخامسالفصل 

 

 المقدمة  5.1

الدددليل جميددع عناصددر " الرسددالة " الجامعيددة مدعمددة  يوضددح  .يهدددف دليددل كتابددة الرسددائل الجامعيددة إلددى إعددداد رسددالة جدداهزة للمناقشددة

باألمثلة، وإن االلتزام به يضدمن انسدجام الرسدالة مدع المعدايير العالميدة للنشدر بعدد إجازتهدا مدن لجندة المناقشدة، كمدا يسداعد الددليل طلبدة 

جراء الدراسة وفق أخالقيدات البحدث العلمدي. ومدن الدراسات العليا على االلتزام بقواعد الكتابة العلمية، وااللتزام بالمنهجية العلمية في إ

أجل التسهيل على طلبة الدراسدات العليدا. يجدب أن تكتدب الرسدائل الجامعيدة بلغدة علميدة سدليمة خاليدة مدن األخطداء اللغويدة والمطبعيدة، 

نايددة والمجدداز مددا أمكددن. لتسددهيل عمليددة ايصددال المعلومددة للقددارئ حيددث يسددتخدم الباحددث جمددل قصدديرة، وتجنددب اسددتخدام االسددتعارة والك

وتتميز الكتابة العلمية بأنها بسيطة ومباشرة؛ حيث يعبر الباحث عن أفكاره ويرتبها بأسلوب واضح يضمن الترابط فيمدا بينهدا، ويوضدح 

يغة معناها، ويستخدم صيغة الفعل المضارع )المستقبلي( لألفعدال التدي يدود القيدام بهدا كمدا هدو الحدال فدي مخطدط البحدث، واسدتخدام صد

 الفعل الماضي لألفعال التي قام بها كما هو الحال بعد انجاز الرسالة والنتائج والخالصة.

 مكونات رسالة الماجستير  5.2

 

 تتكون رسالة الماجستير من ثالثة أجزاء رئيسية وهي حسب الترتيب التالي:

 

 التمهيدية( التي تسبق فصول الرسالة. الجزء األول: الصفحات األولى( 

 ني: فصول الرسالة.الجزء الثا 

 الجزء الثالث: قائمة المراجع والمصادر والمالحق. 

 الصفحات األولى من الرسالة 5.3

 

تتكددون الصددفحات األولددى مددن رسددالة الماجسددتير مددن: صددفحة العنددوان، صددفحة تفددويض الجامعددة باستنسدداخ الرسددالة أو أي جددزء منهددا، 

، صفحة المحتويات )فهرس المحتويات(، صفحة قائمة الجداول، صفحة وصفحة إجازة الرسالة، صفحة الشكر والتقدير، صفحة اإلهداء

 قائمة األشكال، صفحة فهرسة المالحق، صفحة الملخص باللغة العربية، وصفحة الملخص باللغة اإلنكليزية وهي بالتفصيل كاآلتي:

 

 صفحة العنوان: .1

( ويليهدا ال يزيد عدد كلمات عنوان الرسالة على عشر كلماات ويفضل أنتحتوي صفحة العنوان على البيانات التالية: عنوان الرسالة )  

ان وجد( . وفدي حالدة مشدرف )اسم الطالب الذي قام بإعدادها، وأسماء أعضاء هيئة التدريس المشرف الرئيسي واسم المشرف المساعد 

نفس المسدتوى األفقدي متبوعدا  مساعد يوضع اسم المشرف الرئيسي على يمين الصفحة واسم المشرف المساعد على يسار الصفحة وفي

بالرتبة األكاديمية لكل منهما، والعبارة التي تدل على أنها رسالة مقدمة استكماال لمتطلبات الحصول علدى الدرجدة العلميدة فدي تخصدص 

يده الرسدالة معين، وفي كلية معينة من جامعة العلوم التطبيقية، ويدذكر فدي أسدفل الصدفحة التداريخين الهجدري والمديالدي التدي نوقشدت ف

 على أن يكون التاريخ الهجري على اليمين والتاريخ الميالدي على اليسار.

 

عنوان الرسالة هو اختصار معبر عن المشكلة البحثية التدي تناولتهدا الرسدالة، ويحددد العندوان بشدكل واضدح موضدوع الدراسدة، ويشدمل 

يضداف عندوان باللغدة اإلنجليزيدة فدي الجهدة الثانيدة )مدن اليسدار إلدى على المتغيرات والعالقة بينهم وكذلك مجتمع الدراسة )إن أمكدن( و

ة اليمين( من الرسالة والذي هو ترجمة لصفحة العنوان باللغة العربية أو عنوان باللغة العربية من الجهدة االولدى إذا كاندت الرسدالة باللغد

 اإلنجليزية. كما يطبع على كعب الرسالة ما يأتي:

 مملكة البحرين 

 عة العلوم التطبيقيةشعار جام 

 اسم الطالب 

 اسم المشرف 
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 عنوان الرسالة حسب لغتها 

 السنة الهجرية ثم السنة الميالدية 

 

 والنموذج التالي يوضح صفحة العنوان:

 

 مملكة البحرين

 جامعة العلوم التطبيقية

 ……………… كلية

 

 عنوان الرسالة 

…………………………………. 

 

 

 ، جامعة العلوم التطبيقية --------------------رسالة مقدمة الى كلية  

 

 ----------------كجزء مكمل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في

 

 اعداد الطالب

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

 

 إشراف

 -------------------المشرف المساعد )ان وجد(                     ---------------------المشرف الرئيسي 

 

 

 التاريخ الميالدي الهجري التاريخ   
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 تعهد األصالة واأللتزام بأخالقيات البحث العلمي ولوائح الجامعة .2

 

 

 مملكة البحرين

 جامعة العلوم التطبيقية

 ……………… كلية

 

 .......................أنا الطالب/ الطالبة:........................................          الرقم الجامعي:..............

 :...................................البرنامج   :.................................القسم................................  الكلية:

 

د اقر بأنني قد التزمت بقوانين ولوائح جامعة العلوم التطبيقية وقراراتها السارية المعمول بها والمتعلقة باعدا

 رسائل الماجستير عند إعداد رسالتي والمعنونة بـ:  

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

.................................................................................................................................. 
وذلك بما ينسجم مع األمانة العلمية وكافة المعايير األخالقية المتعارف عليها في كتابة الرسائل العلمية.  كما 

ة. أنني أقر واتعهد بأن رسالتي هذه غير منقولة أو مستلة من رسائل أو كتب أو أبحاث أو أي منشورات علمي

وبناًء على ما تقدم فإنني أتحمل كامل المسؤولية القانونية بكافة انواعها اذا ثبت غير ذلك وعدم تقيدي والتزامي 

 بما ورد في النص اعاله.

 

                       :........................................توقيع الطالب: 

 التاريخ:        /      /

 

 

 ة:صفحة تفويض الجامع .3

 يفوض الطالب جامعة العلوم التطبيقية بحق استنساخ الرسالة أو أجزاء منها، وتظهر هذه الصفحة على الشكل التالي:

 التفويض
 

 أفوض أنا ...............................................................) االسم الثالثي(

 

سالتي للمكتبات أو المؤسسات أو الهيئات أو األشخاص عند او نَُسخ من ر جامعة العلوم التطبيقية بتزويد أجزاء

 طلبها.

 

 االسم:........................................  

 التوقيع:......................................  

 التاريخ:.....................................  
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 (:صفحة إجازة الرسالة ) قرار لجنة المناقشة .4

تتضمن صفحة إجازة الرسالة عنوان الرسالة، وعبارة تدل على مناقشة الرسالة والتقدير، وتاريخ اإلجدازة، ثدم أسدماء أعضداء 

 لجنة المناقشة وتواقيعهم، وتكون على النحو التالي:

 

 قرار لجنة المناقشة

 

يوم  ).............( فقد تم مناقشة الرسالة رقم ).............( تاريخ في ).............(  اإلدارياألمر  إلىاستنادا  

 (-----------الموسومة بـ ).................................( وأجيزت بتاريخ ).............( بتقدير)

 أعضاء لجنة المناقشة:

 ---------------رئيسا           التوقيع ---------------------الدكتور-1

 ---------------عضوا            التوقيع--------------------الدكتور-2

 --------------عضوا ومشرفا  التوقيع-------------------الدكتور-3

 

 

 

 صفحة الشكر والتقدير: .5

تحتوي هذه الصفحة على الشدكر لكدل مدن قددم المسداعدة والعدون للطالدب بددءاً بالمشدرف الرئيسدي والمشدرف المسداعد )إن وجدد(، 

سسدات التدي قددمت المشدورة.  كمدا يتوجده الطالدب بالشدكر إلدى الدذين شداركوا بالدراسدة، أي األفدراد الدذين أجريدت واألساتذة والمؤ

عليهم الدراسة، وجميع الذين قاموا بتحكديم أدوات البحدث، وقدد يكدون مدن المفضدل تقدديم الشدكر إلدى لجندة المناقشدة، وإلدى كدل مدن 

وتكون عبارات الشكر  ساعد في تحليل البيانات إحصائياً، ومن قام بطباعة الرسالة.ساهم في إنتاج الرسالة، كالمدقق اللغوي، ومن 

 رصينة دون إطناب أو مبالغة ويخصص كما في الصفحة التالية:

 

 

 شكر وتقدير

 

 مثال

 

يسعدني أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لألستاذ الددكتور).........................( الدذي أشدرف علدى هدذا العمدل 

لم يبخل بجهد أو نصيحة وكان مثالً للعالم المتواضدع.  كمدا أشدكر األسدتاذ الددكتور)..............................( و

 .اإلحصائيةالذي أبدى الكثير من النصح حول المعالجة 

 

( علددى تفضددلهم بقبددول أسددمائهم )تددذكروال يفددوتني أن أقدددم الشددكر إلددى األسدداتذة الكددرام أعضدداء لجنددة المناقشددة 

مناقشدددددة هدددددذه الرسدددددالة.  والشدددددكر موصدددددول إلدددددى الدددددذي سددددداعدني فدددددي التحليدددددل اإلحصدددددائي للبياندددددات، 

واآلنسددة.).................................( لتحملهددا مشدداق طباعددة الرسددالة والتعددديالت الكثيددرة المتكددررة عليهددا، 

لدذي قضدى مدن وقتده فدي المراجعدة اللغويدة وشكري وامتنداني إلدى األسدتاذ.).......................................( ا

 للرسالة.
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 صفحة اإلهداء: .5

يملك الطالب الحق في إهداء الرسالة إلى من هو جدير بذلك اإلهداء، فقد يكون اإلهداء شخصياً كاألب، أو أسرة الطالب. وقد يكون 

كلتدا الحدالتين، وتستحسدن أن تكدون عبدارات اإلهدداء  اإلهداء عاماً، كأن يهدي ذلك الجهد لكل متعلم عربي،  أو قد يتضدمن اإلهدداء

 معبرة عن عواطف حقيقة أصيلة، بال مبالغة، مثال:

 

 

 اإلهداء

 

 مثال:

 

 (.أسماؤهمأهدي هذه الرسالة إلى زوجتي التي تحملت معي عناء الصبر على إعداد الرسالة وأوالدي ) يذكر 

 

 

 

 صفحة المحتويات: .6

هل على القارئ عملية الوصول إلى عناوين المعلومات ضمن الرسالة، وترقم جميع الصدفحات تعد صفحات فهرسة المحتويات لتس

التددي تسددبق مددتن الرسددالة بددالحروف األبجديددة )أ، ب، ج،......(.  بينمددا تددرقم صددفحات المددتن بدددءا مددن الصددفحة األولددى باألرقددام ) 

 ،............ الخ(.3،2،1

 

 اإلداريةم للرسائل في كلية العلو فهرس المحتويات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الموضوع

 

 الصفحة

 ترقيم ابجدي تفويض الجامعة

 ترقيم ابجدي الرسالة إجازة

 ترقيم ابجدي الشكر و التقدير

 ترقيم ابجدي اإلهداء

 ترقيم ابجدي المحتويات

 ترقيم ابجدي قائمة الجداول

 ترقيم ابجدي األشكالقائمة 

 ترقيم ابجدي قائمة المالحق

 ترقيم ابجدي ةالملخص باللغة العربي

 ترقيم رقمي العام للبحث( اإلطارالفصل األول )

 ترقيم رقمي النظري للبحث( اإلطارالفصل الثاني )

 ترقيم رقمي الفصل الثالث )منهجية البحث(

 ترقيم رقمي (وتحليلها ومناقشتهاالفصل الرابع )النتائج 

 ترقيم رقمي (والتوصياتالفصل الخامس )االستنتاجات 

 ترقيم رقمي والمصادرع المراج

 ترقيم رقمي المالحق

الجانااب األيساار ماان  ويظهاار فاايالملخااص باللغااة اإلنجليزيااة 

 الرسالة

 ترقيم رقمي
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 فهرس المحتويات للرسائل في كلية الحقوق

 :مالحظة

فواصل الفصول مثال الصفحة المكتوب بها الفصل الثالث "منهجية البحث" يؤخذ الرقم في االعتبار وال يكتدب علدى الصدفحة 

 وهكذا كل الفواصل بالرسالة.

 

 حسب الحاجة(: وإنماصفحة قائمة الجداول )ليست الزامية  .7

في الرسالة لتسهل على القارئ عمليدة الوصدول اليهدا ضدمن الرسدالة بحيدث تكدون علدى الشدكل  إدراجهام تعد قائمة بالجداول التي ت

 التالي: 

 قائمة الجداول

 الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 الموضوع

 

 الصفحة

 ترقيم ابجدي تفويض الجامعة

 ترقيم ابجدي الرسالة إجازة

 ترقيم ابجدي لتقديرالشكر و ا

 ترقيم ابجدي اإلهداء

 ترقيم ابجدي المحتويات

 ترقيم ابجدي قائمة الجداول

 ترقيم ابجدي األشكالقائمة 

 ترقيم ابجدي قائمة المالحق

 ترقيم ابجدي الملخص باللغة العربية

 ترقيم رقمي المقدمة

الاب التابعاة الفصل األول )ويدرج تحته المباحث التابعة لهاذا الفصال والمط

 لكل مبحث والفروع التابعة لكل مطلب والفقرات التابعة لكل فرع....(

 ترقيم رقمي

الفصل الثاني )ويدرج تحته المباحث التابعة لهذا الفصال والمطالاب التابعاة 

 لكل مبحث والفروع التابعة لكل مطلب والفقرات التابعة لكل فرع....(

 ترقيم رقمي

ه المباحث التابعة لهذا الفصال والمطالاب التابعاة الفصل الثالث )ويدرج تحت

 لكل مبحث والفروع التابعة لكل مطلب والفقرات التابعة لكل فرع....(

 ترقيم رقمي

 ترقيم رقمي -االستنتاجات و التوصيات -الخاتمة  

 ترقيم رقمي المراجع و المصادر

 ترقيم رقمي المالحق

 ترقيم رقمي جانب األيسر من الرسالةالملخص باللغة اإلنجليزية و يظهر في ال
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 حسب الحاجة(: وإنما)ليست الزامية  صفحة قائمة األشكال .8

سدالة لتسدهل علدى القدارئ عمليدة الوصدول اليهدا ضدمن الرسدالة بحيدث تكدون علدى فدي الر إدراجهاتعد قائمة باألشكال التي تم 

 الشكل التالي:

 قائمة األشكال

 الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل

   

   

   

 

   (Abstract)صفحة الملخص   .9

فدي الرسدالة  القارئ فكدرة واضدحة عدن مشدكلة الرسدالة، بحيدث يشدتمل علدى معلومدات تلخدص مدا جداء إعطاءيهدف الملخص إلى 

كلمـاـة أو صافحة  300ملخاص رساالة الماجساتير عان بحيث ال يحتوي على أية مراجع أو جداول أو أشكـال، ويجــب ان ال يزيد 

 :. ويضم  الملخصونصف

 

 وترتب صفحات الملخص على النحو التالي:

 

 

 .………عنوان الرسالة

 

 إعداد

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

 

 إشراف

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

 

 الملخص

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

 

 

 

 

وبما أن الملخدص باللغدة األجنبيدة هدو  أما الملخص باللغة األجنبية فيأتي في نهاية الرسالة، ويكون ترجمة أمينة للملخص باللغة العربية،

النافذة التي يطل من خاللها العالم الخارجي على جامعة العلدوم التطبيقيدة فيجدب أن يكتدب بوضدوح وبلغدة سدليمة وليسدت بالضدرورة ان 

 يكون الملخص ترجمة حرفية للملخص باللغة العربية أو العكس.

 فصول الرسالة  5.4

 

راسات العليا في الجامعة باستثناء برامج الدراسات العليا في كلية الحقوق، من عدة فصول على تتكون الرسالة، في جميع برامج الد

 النحو التالي:

 

 .الفصل االول: اإلطار العام للبحث 

  :أدبيات الدراسةالفصل الثاني (Literature Review) واإلطار النظري للبحث.أ 

 ( الفصل الثالث: منهجية البحثMethodology) 

 رابع: النتائج والمناقشةالفصل ال (Results and Discussion ) 

 ( الفصل الخامس: االستنتاجات والتوصياتConclusions and Recommendations) 
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 الفصل األول: اإلطار العام للبحث

 

موضدوع  المقدمة: تهدف المقدمة إلى وضدع المشدكلة فدي إطارهدا أو مجالهدا العدام وذلدك بتنداول  الدراسدة بشدكل عدام وتنتهدي ب -1

 الدراسة بشكل خاص.

 تحديد مشكلة  الدراسة )المشكلة التي ستناقشها  الدراسة( ومحور اهتمامه. -2

 تحديد أهمية  الدراسة وتشمل االهمية العلمية والعملية. -3

 تحديد أهداف  الدراسة أو تساؤالته المطلوب اإلجابة عليها على ان تكتب مرقمة بالتسلسل. -4

 لدراسة على ان تكون مرقمة بالتسلسل وربطها بأهداف  الدراسة.(  اHypothesesتحديد فروض ) -5

 التعريف بمصطلحات  الدراسة نظرياً وإجرائياً. -6

 و عدد فصولها مع نبذه عن كل فصل. دراسة ويستعرض هيكل  الدراسة ككلهيكل  ال -7

 

 الفصل الثاني:  اإلطار النظري

 

 يشمل هذا الفصل على االتي:

بموضوع  الدراسة وكذلك المفاهيم والخلفية  النظرية لموضوع بحيث يبدأ الباحث بعرض كدل مدا  البحوث المنشورة والمتعلقة -1

 ( في الموضوع تبرر موضع الرسالة.Research Gapكتب )قدر اإلمكان( حول الموضوع بشكل عام وينتهي بفجوة بحثية )

2-  ً ً  طريقة الكتابة ليست سردا بل نقاشا  (Criticism( وانتقادا منطقيا وعلميا )Analysis) ( وتحليليا دقيقاDiscussion) علميا

ا كمددا هددو معددروض بأدبيددات ( التددي ستشددملها الدراسددة وطددرق قياسددهVariablesيددتم تحديددد وتعريددف تددام لكددل المتغيددرات ) -3

الباحث/الباحثدة ببحثده مدع  ه)كمدا يسدتخدم إجرائديبحيث يكون لكل متغير تعريف نظري )كما باألدبيات( وتعريف  الموضوع

 ضيح طريقة قياسه(.تو

( للدراسدة يوضدح عددد المتغيدرات Theoretical/Conceptual Frameworkينتهدي ذلدك الفصدل بوضدع نمدوذج نظدري ) -4

 والعالقات التبادلية بينهم.

 

 الفصل الثالث: منهجية البحث

 

 تتطرق منهجية البحث بشكل خاص إلى:

 .( الدراسةSample( وعينة )Populationمجتمع ) -1

 ( مع تبرير علمي لسبب اختيارهم.Respondentsم )المستقصي منه -2

( واألسلوب اإلحصائي Data Collection Tools( وأدوات جمع المعلومات )Research Philosophy) أسلوب الدراسة -3

(Statistical Techniquesوبرنامج التحليل ) المستخدمة. 

 بالترتيب. أجزاء الدراسة -4

 الطالب في بحثه للحصول على تصاريح جمع المعلومات.وأية إجراءات قام بها  محددات الدراسة -5

 ( واجزائها وعالقتها مع كل من األهداف والفروض.Questionnairesشرح قوائم االستقصاء ) -6

 (.Reliability( وثباتها )Validityاجراءات التأكد من صدقية أداة جمع المعلومات وتحكيمها ) -7

 . أهداف الدراسةلمقابالت وغيرها( لتحقيق طريقة توزيع استمارة االستقصاء )أو اجراء ا -8

 

 الفصل الرابع: النتائج وتحليلها ومناقشتها

 

 أو) أهداف الدراسةمن عدمه. ويتم الربط بين  أهداف الدراسةومناقشة مدى تحقق  فروض الدراسةويشمل هذا الفصل اختبار 

مع نتائج الدراسات السابقة كما هو ومناقشتها  النتائجمناقشة علمية معمقة لتلك مع  اليه الدراسةتساؤالته( وبين ما توصلت 

 .)اتفاقا واختالفا( باألبيات الخاصة بموضوع الدراسة
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 الفصل الخامس: اإلستنتاجات والتوصيات

 

 اإلستنتاجات: -أ

توصدل إليده مدن نتدائج مدن يتناول هذا الفصل ملخصا لإلستنتاجات التي يحصل عليها الباحث من رسالته، ويقدم تفسيراً علمياً معقدوالً لمدا 

ا خالل مناقشة معمقة لها ) يبين الباحث في هذه الجزئية مدى اتفاق نتائجه أو اختالفها مدع نتدائج الدراسدات السدابقة ومدا تفسدير وداللدة هدذ

لجوانب التي تقدع االتفاق أو االختالف ( ، مع االشارة إلى محددات الدراسة ) يركز الباحث هنا على المحددات الموضوعية ، حيث يبين ا

ة ضمن المتغيرات المدروسة وال تتناولها الدراسة الحالية مدثال تقتصدر الدراسدة الحاليدة عندد تناولهدا للعدالدة التنظيميدة علدى دراسدة العدالد

مجتمدع التوزيعية واالجرائية دون التطرق لعدالة المعلومات(التي تنعكس بشدكل أو بدرخر علدى صددق النتدائج وتوسديعها أو تعميمهدا علدى 

الدراسة، أي إن تفسير النتائج يجب ان ياتي مقروناً بمحددات  الدراسة للوصول إلى استنتاجات منطقيدة تدرتبط بشدكل وثيدق بالنتدائج التدى 

 تم التوصل اليها،  مشيراً إلى ما توصل إليه الباحث من البحوث السابقة مبيناً مدى التوافق واالختالف معها وتبرير ذلك.

 

 التوصيات:-ب

 ويمكن تقسيم التوصيات الى قسمين:

( حدول بعدض النتدائج غيدر Future Researchesوهدي الجدزء الخداص بدإجراء الدراسدات والبحدوث المسدتقبلية ) توصيات نظرياة .1

المتوقعة والتي تحتاج إلى مزيد من الدراسة. وهذا الجزء مفيد للباحثين المستقبليين حيث يرشدهم الدى أمداكن وموضدوعات البحدوث 

 تقبلية في ذلك التخصص.المس

وهي عبارة عن توصيات إجرائية وعملية كأن يوصدي الباحدث )بعدد أن يكشدف قصدورا فدي مهدارات معيندة عندد  توصيات تطبيقية  .2

موظفي الحكومة( بعقد دورات تدريبية لرفع مهاراتهم في بعض جوانب الوظيفة العامة. والبد أن ال تكون هدذه التوصديات عامدة بدل 

 الى أطراف بعينها لضمان تحقيقها. كما يجب أن تعكس نتائج واستنتاجات الدراسة. محدده وموجهه 

 

 الجداول واألشكال

 الجداول .أ

من أجل عرض المعلومات واألرقام بشكل منظم ومقروء فإنها قد تنظم على شدكل جدداول بطريقدة مبسدطة مفهومدة بحيدث يسدتطيع 

 رها المتنوعة بحيث:القارئ استيعابها وربط العالقات المختلفة بين عناص

 يكون لكل جدول رقم متسلسل في كل فصل. -1

 يكون لكل جدول عنوانا يوضع اعاله. -2

 تحت الجدول.يكتب مصدر )مرجع( الجدول ان كان مأخوذاً من مصدر  -3

 

 األشكال .ب

وربددط  احيانددا يددتم عددرض المعلومددات باسددتخدام األشددكال والرسددومات بطريقددة مبسددطة مفهومددة بحيددث يسددتطيع القددارئ اسددتيعابها

 العالقات المختلفة بين عناصرها المتنوعة بحيث:

 يكون لكل شكل رقم متسلسل في كل فصل. -1

 يكون لكل شكل عنوانا يوضع اسفله. -2

 تحت الشكل.يكتب مصدر )مرجع( الشكل ان كان مأخوذاً من مصدر  -3

 فصول الرسالة في كلية الحقوق  5.5

بالخاتمددة تنتاجات وتوصدديات.  حيددث يبدددأ المددتن بالمقدمددة وينتهددي تشددتمل مكونددات الرسددالة علددى: المقدمددة، وفصددول، وخاتمددة واسدد

 والتوصيات، وتختلف عناوين المتن باختالف موضوع الرسالة ومنهجيتها، ويتم ترتيبها على النحو التالي: واالستنتاجات

 المقدمة: .1

 للبحث اآلتية: األساسية المحاور تتضمن

 النظرية. حيةالنا من البحث موضوع ملخص أفكار الباحث واتجاه -

 تحديد مشكلة البحث. -

 تحقيقها. إلى يرمي التي واألهداف أهمية البحث -

 لالختبار. وضعها التي البحث والفروض مجاالت -
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 دراسته. الباحث في اتبعه الذي العلمي المنهج -

 اختيارها. استخدمها وكيفية التي األدوات -

 البحث. طريق اعترضت التي الصعوبات -

 أو البشرية، والزمانية، والمكانية. حدود الدراسة: الموضوعية -

  .تحقيقها إن وجدت أو البيانات في جمع اتخذت التي الميدانية الخطوات -

 العنصر األخير هو التقسيم الرئيسي للبحث. -
 

 :الى ويقسم :األول الفصل .2

  ثاٍن....( أول،(مباحث -

 ثاني...( ومطلب أول، )مطلب مطالب الى يتفرع مبحث كل -

 ثاني،...( وفرع أول، فروع )فرع الى يتفرع مطلب كل -

 ثانية....( وفقرة أولى، )فقرة فقرات الى يتفرع فرع كل -

 .األول الفصل خالصة -

 :الى ويقسم :الثاني الفصل .3

  ثاٍن....( أول،(مباحث -

 ثاني...( ومطلب أول، )مطلب مطالب الى يتفرع مبحث كل -

 ثاني،...( وفرع أول، فروع )فرع الى يتفرع مطلب كل -

 ثانية....( وفقرة أولى، )فقرة فقرات الى رعيتف فرع كل -

 .الثاني الفصل خالصة -

 مالحظات

 يكون عدد الفصول في الرسالة  حسب ما يقتضية موضوع الرسالة على ان ال يقل عن فصلين. -

داول في حال استخدام جداول وأشكال في الرسالة، يتم االلتزام بما تم توضيحه سابقا في هذا الباب بكيفية اعداد هذه الج -

 واألشكال.

 الخاتمــة واالستنتاجات والتوصيات: – 3

يعتبر هذا الجزء من الرسالة الذي يكشف فيه الباحث عن حالتين تتصالن اتصاالً وثيقاً به وببحثده، األولدى يتنداول فيهدا تلخديص مدا 

 ت بناًء على هذه النتائج. توصل إليه، والثانية يتناول بها بالتلخيص آراءه المتعلقة بما توصل إليه من نتائج وتوصيا

 المراجع والمصادر والمالحق  5.6
 

يتم توثيق المصادر والمراجع في متن الرسالة وفي قائمة المراجع عند كتابة الرسائل، في جميع برامج الدراسات العليا في 

 ( وعلى النحو التالي:APAيكية )الجامعة باستثناء برامج الدراسات العليا في كلية الحقوق، باستخدام نظام جمعية علم النفس األمر

 

 Reference Citation in the Textتوثيق المراجع في متن الرسالة   .1

عند استخدام نظام جمعية علم النفس األمريكية، يجب كتابة اسم الشهرة أو االسم الثالث لمؤلف المرجع مصدر المعلومة، 

رجع في سياق الجملة من الفقرة في متن الرسالة يوضع تاريخ نشر ملحق به تاريخ النشر بعد وضع فاصلة.  عند اإلشارة إلى الم

 المرجع فقط بين قوسين، او يوضع االسم والتاريخ بين القوسين كاآلتي:

 

  مرجع لمؤلف واحدSingle Author Reference 

 مثال التالي:يوثّق اسم مؤلف المرجع متبوعاً بتاريخ نشره او يوضع اسم الشهرة والتاريخ بين القوسين كما في ال

 مثال

 ( بدراسة حدد فيها ..2004قام لطيّف )

Lotayif (2004) made a study examining the relationship between entry modes and defensive strategies 

… 
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 ( من الجائز اإلقرار...2003استناداً على دراسة سابقة )الرويلي، 

According to an earlier study (Smith, 2006) it is argued that… 

 

  مرجع تأليف ثنائي مشتركTwo Authors Reference 

يوثق أسماء المؤلفين المشتركين مع أولوية كتابة إسم الشهرة للمؤلف األول يتبعه إسم الشهرة للمؤلف المشترك الثاني ويوضع 

 ما في المثال التالي:تاريخ نشر المرجع فقط بين قوسين، او يوضع االسماء والتاريخ بين القوسين ك

 مثال

 ( بدراسة حول...2007قام لطيّف والرجال )

Lotayif and ElRagal (2007) indicated that… 

 ( من الجائز اإلقرار ...2007وعلى دراسة سابقة )لطيّف والرجال، 

According to an earlier study (Lotayif and ElRagal, 2007) indicated that… 

 

 كثر من مؤلفين اثنينمرجع تأليف ألMore than Two Authors Reference 

في حالة اإلشارة إلى مرجع مشترك ألكثر من مؤلفين إثنين، يوثق اسم الشهرة للمؤلف األول فقط، مع اإلشارة إلى المشاركين 

 كما في المثال التالي: .".et alاآلخرين بمصطلح و"آخرون"، وباإلنجليزية " 

 مثال

 ( بدراسة حول...1995رون )قام الخليلي وآخ

Al-Khalili, et al. (2008) argued that… 

 ( يمكن اإلقرار بأن...1995إستناداُ إلى نتائج سابقة )الخليلي وآخرون، 

According to a previous study (Smith, et al. 2008) it is argued that… 

 

 كثر من مرجع لمؤلف واحد في نفس السنةأ 

More than one Journal’s article for the same author in the same year 

( a, b,cلبيان أن المعلومة أو االقتباس من عدة مراجع لمؤلف واحد في تاريخ مشترك تلحق الحروف الهجائية )أ، ب، ج، أو 

 بعد التاريخ.

 مثال

 ، أ، ب( أن...2004ذكر لطيّف )

According to another opinion (Lotayif, 2004a and Lotayif, 2004b) it is… 

 

  مرجع لمعلومة من عدة مصادرSources Reference –Multi  

لبيان أن هناك أكثر من مرجع ألكثر من مؤلف لمعلومة محددة في سياق  الدراسة، ترتب المراجع على التوالي من المرجع 

 األحدث إلى المرجع األقدم اعتمادا على تواريخ نشر المراجع المعنية.

 لمثا

 ( على أن...1980، وعجاوي، 1999، الطويل، 2006أجمعت بعض الدراسات )أبولبدة، 

Based on previous studies (Smith, 2007, Sanderson, 1999, and Peter, 1980), it is... 

 

  اقتباس نص من مصدر آخرExact Citation of Statement from another Reference 

من مرجع في داخل فقرة، يفضل أن يكون مختصراً في أقل من أربعين كلمة قدر األمكان، وإذا  عند االقتباس الحرفي لنص

تجاوز ذلك يجب إبرازه بالفصل في فقرة مستقلة.  مع ضرورة حصر النص المقتبس بقوسين صغيرين كإشارة إلى أن ملكية 

مؤلف المرجع وتاريخ النشر و صفحة االقتباس النص المحصور لمؤلف المرجع المعنى.  كما يجب كتابة النص مسبوقاً باسم 

 بين قوسين أيضاً.

 

 مثال
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 ( كاآلتي " كما نقول بأن تربة السلونشاك الزراعية..."2002نصت موسوعة العيسوي )

Smith (1995) stated that “Perennial sea grass with a net of…” 

 مرجع مقروء إلكترونياe Visual Referenc –line or Audio -On 

 

ً )اإللكترونية، والسمعية،  تنطبق القواعد أعاله لتوثيق المعلومات من كافة أنواع أوعية المعلومات المطبوعة والمقروءة آليا

ً بتاريخها أو تاريخ االطالع عليها إذا  والبصرية( وعليه يوثق فقط اسم المسئول المباشر عن المعلومة )كمؤلف لها( ملحقا

 اإللكترونية(.كانت من موقع على الشبكة 

 

  ًمرجع اتصال أو مقابلة شخصياPersonal Communication or Interview Reference 

يقصد بها المراجع المسموعة وغير المنشورة والمعتمدة على إفادات من المقابالت الشخصية أو االتصال أو رسائل البريد 

الكامل للطرف المرجع ونوع االتصال وتاريخه في متن اإللكتروني وغيرها.  يجب توثيق هذه المراجع بالنص على االسم 

 الرسالة فقط، وال يلزم تضمينها قائمة المراجع في نهاية الرسالة.

 مثال

أوضح المشرع بأنه من الخطأ االعتماد على بيانات إحصائية غير موثقة )محمد عبدالعزيز عبدهللا، مقابلة شخصية، بريد 

 (.2005إبريل  12فية، إلكتروني مقابلة شخصية/ مكالمة هات

The legal consultant acknowledged that it is a case of blackmailing (Mohammed Mosa, Personal 

interview /E-mail /Phone call, April 15, 2005. 

 

  References Listتوثيق المراجع في قائمة المراجع .2

 

ثدم بعددها المراجدع باللغدة   References in Arabicعنوان: مراجدع باللغدة العربيدة تكتب المراجع المنشورة باللغة العربية أوال تحت 

تتم كتابة المراجع والمصادر في قائمة المراجدع كمدا هدو . References in Englishاالنجليزية تحت عنوان مراجع باللغة االنجليزية 

 (APA)معتمد من قبل جمعية علم النفس األمريكية ال (1الملحق رقم )موضح تاليا. وللتفاصيل االضافية يتم الرجوع الى 

  واحدمرجع )كتاب( لمؤلف     A book of single author  

 مثال:

 مصر. –، طيبة للنشر، القاهرة مبادئ اإلدارة(، 2006لطيف، منصور، )

Kline, P., (1997), "An Easy Guide for Factor Analysis", Routledge, London.    

 

 )لمؤلفين اثنين     مرجع )كتابA book of double authors  

 مثال:

 .  )الطبعة الثانية(. جون وايلي، نيويورك.(،  المدخل إلى علم النفس1986عدس، عبدالرحمن وتوق، محي الدين، )

Lawrence, P.R. and Lorsch, J. W., (1967), "Organizations and Environment", Irwin, Homewood, 

IL.  

  

  كتاب له أكثر من مؤلفين أثنينمرجع   A book of more than two authors  

 مثال:

 . عمان: مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيعالمدخل إلى علم النفس(، 2002جابر، جودت، العزة، سعيد، والمعايطة، علي، )

Krause, K. L., Bochner, S.,and Duchesne, S., (2006), Educational psychology for learning and 

teaching (2nd  ed.). Melbourne, Australia: Thomson. 

 

    مرجع فصل من كتابA book Chapter      

هو المرجع المنشور ضمن محتويات مرجع جامع لعدد من الموضوعات قام بإعداده وتحريره مؤلف آخر.  يجب بيان مؤلف الموضوع 

 ً ، ملحق به، تاريخ نشر المرجع الجامع الحاوي للموضوع بين قوسين، يتبعه محرر المرجدع الجدامع المحدد الذي قد تم الرجوع إليه فعليا

 ثم عنوان المرجع الجامع وبياناته وأرقام صفحات الموضوع المعني في المرجع الجامع. Inوباإلنجليزية  في:مسبوقاً بكلمة 
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 مثال

ة لتالميددذ واحددة سدديوة بجمهوريددة مصددر العربيددة. فددي سددمية فهمددي (،  دراسددة عددن سددمات الشخصددي1976الطهطدداوي، إبددراهيم أحمددد، )

 .354-337.  الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، الصفحات. ، موسوعة الجمعية المصرية للدراسات النفسية)محرر( 

Lotayif, M., "Entry Modes and Defensive Marketing Strategies Model”, In {Kiefer, Lee and Steve 

Carter, (2005), “Global Marketing Management, 1st Edition", P. 176. 

 

 

  مرجع من دوريات علمية منتظمةPeriodical Reference         

بانفس هو المرجع المنشور ضمن محتويات دورية علمية منتظمة )مجالت، صحف، نشدرات(. يسدجل أسدم مؤلدف الموضدوع المرجدع )

( معرف بمعنى اما تحته خا  او ااامق او مائالتاريخ نشر الدورية بين قوسين، ثم عنوان الموضوع واسم الدورية ) (،الطريقة السابقة

 يتبعه رقم المجلد ورقم اإلصدارة بين قوسين تليها أرقام صفحات الموضوع.

 

  واحدلمؤلف طريقة كتابة مرجع مجلة     A journal’s article of single authors  

 مثال:

لطيّ ف، منصور ،)2017( , حدود التنافس والتكامل بين المناطق اللوجستية في الشرق األوسط", مجلة السياسة الدولية – مؤسسة 

.16-11(, صفحات  210, اصدار ) 52االهرام )ملحق تحوالت استراتيجية(, عدد   

Lotayif, M., (2018), “Global Competitiveness Index’s (GCI) Impacts on FDI and Tourism: Case of 

Egypt”, Arab Management Association (AMA), April, pp. 20-32. 

 

  لمؤلفين اثنين                     طريقة كتابة مرجع مجلةA journal’s article of double authors  

Lotayif, M., and El-Ragal, A., (2004), "Investigating and Modelling GATS Impacts on the Developing 

Countries: Evidence from the Egyptian Banking Sector", the Journal of American Academy of 

Business, Cambridge, Vol. 4, No. 1 & 2, (March), pp. (496-502). 

 

 طريقة كتابة  مرجع اكثر من مجلة لمؤلف واحد بنفس السنة 

More than one Journal’s article for the same author in the same year  

Lotoyif, M., (2015a), "University Industry (U-I) Relationship: Evidence from an Egyptian University", 

“International Journal of Business and Management (IJBM), Vol. 10, No. 4, (April), pp.113-122. 

https://doi.org/10.5539/ijbm.v10n4p113 

 

Lotayif, M., (2015b), "The Components of Marketing Strategies Making (MSM) and the Relationships 

with Strategy Antecedents and Consequences: Evidences from Egypt", The Business Review, 

Cambridge (BRC), Vol. 2, (December), pp. 27-136. 

 

 مرجع منشور من وقائع مؤتمرات علمية محكمة  An Article in Conference Proceedings            

تكون طريقة التوثيق شبيهة بطريقة توثيق الدوريات من كل التفاصيل  هو المرجع المنشور ضمن محتويات مؤتمر علمي محكم.

 (Bold, Italic, Underlined)غامق(. –مائل  -داخلية مع إختالف وحيد و هو ان مايتم تعريفه هو اسم المؤتمر ) خطال

 :مثال

Lotayif, M., (2004), “P-E Gap Model in Measuring Service Quality”,  The 14th Arabic Annual 

Conference for Managerial Development and Training titled “Managing the Performance of 

Enterprises”, Sponsored by team in Cairo Sheraton (Egypt) from April 20th to 22nd. 

 

Lotayif, M.,  (2002), “Dependency Relationships with Defensive Marketing Strategies; Evidence from 

Egyptian Banking Sector”, The first International Conference on Information and Management 

Science (IMS2002); in Xi’An, China, May 27th – 31st. 

 

https://doi.org/10.5539/ijbm.v10n4p113
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  مرجع من رسالة علمية أو مطبوعة اير منشورةUnpublished Source Reference     

اة( أو المصدر غير المنشور.  يسجل أسم معد هو المرجع المقروء من الرسائل العلمية بمستويات الرسالة المختلفة )ماجستير، دكتور

متبوعاً بتاريخها بين قوسين، ومن ثم العنوان ومستوى الرسالة أوبيان نوع المصدر مع  بنفس الطريقة السابقة(الرسالة أو المصدر)

 إضافة كلمة غير مطبوعة ثم موقع إجازتها.

 مثال

, كلية الدراسات رسالة ماجستير اير منشورةمقترحة في تدريس القراءة,  ( ، أثر استخدام استراتيجيات1993الخاجة، نعيمة محمد، )

 العليا، جامعة الخليج العربي، البحرين.

 

Lotayif, M., (2001) End-point Detection of Arabic Speech Based on End-words Properties", 

Unpublished MSc Thesis, Faculty of Engineering, Jordan University, Jordan. 

 

Lotayif, M., (2004), "GATS Impacts on Entry Modes and Defensive Marketing Strategies in the 

Egyptian Banking Sector", PhD Thesis, Business School, University of Plymouth. 

 

  من مطبوعة رسمية مرجعReference from Official Publication     

يقصد بها المطبوعات والتقارير الرسمية والمنتجة ألغراض العمل في جهات إعدادها غير المتوفرة أو الموزعة بشكل واسع، لذا من 

 المستحسن الدقة واالستزادة في التعريف ببياناتها.

 مثال

( , تقرير موازنة الفصل األول من الميزانية الجارية على ضوء التوسع األفقي والرأسي للعمالة 2003هيئة االستشارات االقتصادية، )

 ، المنامة، مملكة البحرين./رم15/2003وزارة المالية والتخطي  االقتصادي، تقرير رقم المؤقتة خالل الربع األخير من السنة المالية.  

Bahrain Monetary Agency, (2007), Financial Position of Bahraini Insurance Firms.  In: Financial 

Data, Section 6, Insurance Market Review 2007, Bahrain Monetary Agency (BMA), Manama, 

kingdom of Bahrain, PP. 52-53. 

 

  ً  On-line or Audio, Visual Reference      مرجع مقروء الكترونيا

ستخدام وسيلة مساعدة )جهاز قراءة، استماع، أو عرض مرئي(، من وعاء معلومات مستحدث، مثل هو المرجع المقروء با

اإللكترونيات والتسجيالت المرئية والمسموعة.  يسجل أسم مؤلف المرجع متبوعاً بتاريخه بين قوسين، ومن ثم العنوان وباقي البيانات 

 ليه تاريخ زيارة الموقع في المراجع اإللكترونية.ويضاف إ..…www ) تبعاً لنوعية المصدر، عنوان الموقع )

 مثال

مجلة الخليج (، مسألة توطين األقليات األثنية وانعكاساتها على ثقافة الغذاء والتغذية في مملكة البحرين, 2004الدوسري، محمد ،)

 .2004مارس  http://www.agu.edu.bh ،20. )اإلصدارة اإللكترونية: 95-90(: 4) 23 العربي للبحوث العلمية،

Wojick, D.E, Warnick, W.L., and Carroll, BC, (2006), The Digital Road to Scientific knowledge 

Diffusion: A Faster, Better way to Scientific Progress? Commentary. D-Lib. Magazine, 12 (6): 12-20. 

(Available on-line: http://www.dlib.org/, June 6, 2006.  

 

 طريقة كتابة مرجع )قاموس أو موسوعة          Reference book – dictionary or encyclopedia entry 

 مثال

Hwang, E. G., (2002), North Korea: Economic system, In D. Levinson, & K. Christenson (Eds.), 

Encyclopedia of modern Asia (Vol. 4, pp. 350-353). New York, NY: Charles Scribner's Sons. 

 

  موقع الكتروني()طريقة كتابة مرجع    Webpage     

 مثال

New Zealand Trade and Enterprise, (2018), Agribusiness, retrieved from https: 

//www.nzte.govt.nz/en/export/market-research/agribusiness/ 

 

https://pearl.plymouth.ac.uk/handle/10026.1/1660
https://pearl.plymouth.ac.uk/handle/10026.1/1660
http://www.agu.edu.bh/
http://www.nzte.govt.nz/en/export/market-research/agribusiness/
http://www.nzte.govt.nz/en/export/market-research/agribusiness/
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 المراجع والمصادر والمالحق للرسائل في برامج الدراسات العليا في كلية الحقوق 5.7

راسات العليا في كلية الحقوق يتم توثيق المصادر والمراجع في متن الرسالة وفي قائمة المراجع عند كتابة الرسائل في برامج الد

 على النحو التالي:

 توثيق المصادر والمراجع في الحاشية )الهامش( -1

  يشار إلى المصادر أو المراجع المستخدمة في متن البحث بأرقام متسلسلة كل صفحة على حدة، وتوضع بين

 (1)لصفحة التالية من جديد بالرقم ، وتبين في الهوامش ومن ثم يبدا الترقيم في ا(3(، )2) (،1)قوسين إلى األعلى: 

 وهكذا في كل صفحة من صفحات الرسالة.

 يتم ترتيب قائمة المصادر والمراجع في الهوامش حسب ورودها في المتن رقميا 

  يكتب المصدر او المرجع عند وروده ألول مرة كامال بالتفاصيل كما يكتب في قائمة المراجع، وادا تم الرجوع

 كما هو مبين تاليا حسب نوعه.اليه مرة اخرى يكتب 

 .)عند تكرار استخدام نفس المصدر في نفس الصفحة تكتب عبارة )المصدر نفسة، الجزء/الصفحة 

 توثق المصادر و المراجع الواردة في متن البحث في الحاشية السفلية بالشكل التالي: 

و المتن وتوثق بالشكل التالي: ]اسم )تكتب وفق الرسم العثماني(: يشار إليها في الحاشية أ اآليات القرآنية .1

 السورة يتبعه نقطتان: ثم رقم اآلية[. 

 [.55( ]األعراف: 1مثال: ) 

يشار إليه في المتن أو الحاشية "حسب موضوع البحث" توثق بالشكل التالي: ]اسم  األحاديث النبوية الشريفة: .2

 ، رقم الجزء/رقم الصفحة: رقم الحديث[.: اسم المصنف، اسم الكتاب/اسم البابأو اسم الشهرة عائلة المؤلف
[.234: رقم الحديث 1/53( ]مسلم: صحيح البخاري، العلم/الفهم في العلم، 1مثال: )      

  الكتب: .3

إذا كان للكتاب مؤلف واحد: اسم عائلة المؤلف أو اسم الشهرة، عنوان الكتاب أو جزء منه يدل عليه )الجزء أو  -

 المجلد/الصفحة(.

 (. 2/233ن منظور، لسان العرب )ج( اب1مثال: )  

 في حال عدم توفر أجزاء تكتب الصفحة فقط   

 (30لطيف، مبادئ اإلدارة، )ص( 1مثال: )  

 إذا كان للكتاب مؤلفان: اسم عائلة المؤلفين، عنوان الكتاب أو جزء منه يدل عليه )الجزء أو المجلد/الصفحة(. -

 (.30نونية )ص( عبد العال ومنصور، المنهجية القا1مثال: )  

إذا كان للكتاب مجموعة مؤلفين: اسم عائلة المؤلف األول وآخرون، عنوان الكتاب أو جزء منه يدل عليه  -

 )الجزء أو المجلد/الصفحة(.

 (.55( الكيالي وآخرون، موسوعة السياسة )ص1مثال: )  

يدل عليه )الجزء أو  إذا كان الكتاب باللغة األجنبية: اسم عائلة المؤلف، عنوان الكتاب أو جزء منه -

 المجلد/الصفحة(.

Example: (1) Latif, Principles of Law (p. 78). 

( اسم عائلة المؤلف، عنوان البحث أو جزء منه 1) بحث في مؤتمر او دورية او صحيفة أو مجلة مطبوعة: .4

 )الصفحة(.

 (.5... )صحدود التنافس والتكامل،  لطيف( 1مثال: )  

Example: (1) Sadon, Law Evaluation of ….. (p. 10). 

 

 ( اسم عائلة المؤلف، عنوان األطروحة أو الرسالة او جزء منه )الصفحة(.1) :او رسالة أطروحة .5

 (.5... )صأثر استخدام استراتيجيات،  الخاجة( 1مثال: )  

Example: (1) Sadon, Quality of Service Assessment … (p. 25). 

  ت:منشورات المؤسسات والهيئا .6

 ( اسم المؤسسة، عنوان المنشور )تاريخه، الصفحة(.1إذا كانت المادة المنشورة بحثا او تقريراً: ) 

 (.10ص، 2016حزيران  2( وزارة الثقافة، قانون المراكز الثقافية )1مثال: )  

Example: (1) Special Libraries Association, Directory of Business … (2nd of May 2015, p. 10) 

 ( عنوان الصك، الصك القانوني )رقم الصك(. 1) الصكوك القانونية و القوانين واألنظمة: .7

 (. 5/2006( تنظيم العقود العامة، نظام العقود )1مثال: ) 

 في حال كان اسم العائلة متشابه ألكثر من مصدر أو مرجع في الحاشية: .8
نوان الكتاب )الصفحة(.  نذكر اسم العائلة: ثم االسم األول، ع باللغة العربية:  
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 (.50( حامد: سعيد، الدولة العربية )ص1مثال: ) 

 (.20( حامد: أحمد، االنتداب البريطاني )ص3)               

مصدر أو مرجع واحد دون مصدر فاصل  " منفي حال تكرر االقتباس في الصفحة نفسها "الحاشية نفسها .9

ات مختلفة عن المرجع السابق توثق كاآلتي: تستخدم كلمة بينهما، وكان االقتباس مأخوذ من صفحة أو صفح

 المرجع نفسه بدون ذكر اسم المؤلف ثم فاصلة ثم رقم الصفحة.
(. 3/43)ج اإلدارة( لطيف، 1مثال: )  

 .  68( المرجع السابق، ص2)                                                           

  . 40( المرجع نفسه، ص3) 

 .  102( المرجع نفسه، ص4)  

 

 الرسالة نهاية فيقائمة المصادر والمراجع  والمراجع فيتوثيق المصادر  -2

 تقسم إلى جزئين: مباشرة بحيثفي نهاية الرسالة بعد الخاتمة  الباحث في إعداد رسالته بها استعانالتي ترتب قائمة المصادر والمراجع 

ترتيبا هجائيا حسب أسماء المؤلفين وفقاً لحروف االبتداء لمراجع العربية بحيث ترتب ويشتمل على قائمة بالمصادر وا :الجزء األول 

ودون النظر إلى نوعية المرجع كتاباً كان أم رسالة علمية  )أل، وابن، وأبو(مع إهمال  مرتبة ترتيباً ألفبائياً كما وردالسم عائلة المؤلف 

 .أم مقالة في دورية علمية

ترتيبا هجائيا حسب أسماء المؤلفين وفقاً المراجع والمصادر ويشتمل على المراجع األجنبية التي ترتب  من قائمة :الجزء الثاني

إلى نوعية المرجع كتاباً كان أم رسالة علمية  ودون النظرالسم عائلة المؤلف، مع مراعاة محاذاتها إلى يسار الصفحة، لحروف االبتداء 

 أم مقالة في دورية علمية.

مراجع والمصادر في قائمة المراجع كما هو موضح تاليا وحسب نوع المرجع او المصدر حسب النموذج المعتمد من قبل تتم كتابة ال

 .(APA)جمعية علم النفس األمريكية 

 

 مرجع كتاب 

ة هو المرجع من كتاب معين وبمسئولية محددة لمؤلف واحد أو مشترك أو ان يكون المرجع صادر عن مؤسسة أو منظمة ذات شخصي

 إعتبارية، يكتب على الشكل التالي:

 ، عنوان الناشر.(، الناشر)الطبعة إذا وجدت عنوان الكتاب، ،األسم األخير، األسم األول، )سنة النشر(

( في اإلنجليزية، أو الخط الغامق Italicsيوضع خط تحت عنوان الكتاب، وقد يستعاض عن ذلك باستخدام أسلوب الخط المائل )

(Boldفي العرب ).ية، والغرض من ذلك هو تمييز العنوان عن باقي العناصر، ويجب اتباع اسلوب واحد في الرسالة 

 

  واحدمرجع )كتاب( لمؤلف     A book of single author  

 مثال:

 مصر. –طيبة للنشر، القاهرة  ،مبادئ اإلدارة(، 2006لطيف، منصور، )

Kline, P., (1997), "An Easy Guide for Factor Analysis", Routledge, London.    

 

                                                            مرجع )كتاب( لمؤلفين اثنينA book of double authors  

 مثال:

 )الطبعة الثانية(.  جون وايلي، نيويورك.  .المدخل إلى علم النفس(،  1986عدس، عبدالرحمن وتوق، محي الدين،  )

Lawrence, P.R. and Lorsch, J. W., (1967), "Organizations and Environment", Irwin, Homewood, 

IL.  

  

 مرجع كتاب له أكثر من مؤلفين أثنين    A book of more than two authors  

 مثال:

 الثقافة للنشر والتوزيع. عمان: مكتبة دار المدخل إلى علم النفس( 2002جابر، جودت، العزة، سعيد، والمعايطة، علي. )

Krause, K. L., Bochner, S.,and Duchesne, S., (2006), Educational psychology for learning and 

teaching (2nd ed.). Melbourne, Australia: Thomson. 
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  مرجع فصل من كتابA book Chapter                  

ع لعدد من الموضوعات قام بإعداده وتحريره مؤلف آخر.  يجب بيان مؤلف الموضوع هو المرجع المنشور ضمن محتويات مرجع جام

المحدد الذي قد تم الرجوع إليه فعلياً، ملحق به، تاريخ نشر المرجع الجامع الحاوي للموضوع بين قوسين، يتبعه محرر المرجع الجامع 

 ناته وأرقام صفحات الموضوع المعني في المرجع الجامع.ثم عنوان المرجع الجامع وبيا In: وباإلنجليزية فيمسبوقاً بكلمة 

 مثال

(،  دراسة عن سمات الشخصية لتالميذ واحة سيوة بجمهورية مصر العربية. في سمية فهمي 1976الطهطاوي، إبراهيم أحمد، )

 .354-337ر، الصفحات. الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مص  موسوعة الجمعية المصرية للدراسات النفسية.)محرر( ، 

Lotayif, M., "Entry Modes and Defensive Marketing Strategies Model”, In {Kiefer, Lee and Steve 

Carter, (2005), “Global Marketing Management, 1st Edition", P. 176. 

 

         مرجع من دوريات علمية منتظمةPeriodical Reference           

بنفس مرجع المنشور ضمن محتويات دورية علمية منتظمة )مجالت، صحف، نشرات(. يسجل أسم مؤلف الموضوع المرجع )هو ال

( معرف بمعنى اما تحته خ  او اامق او مائل(، تاريخ نشر الدورية بين قوسين، ثم عنوان الموضوع واسم الدورية )الطريقة السابقة

 ين تليها أرقام صفحات الموضوع.يتبعه رقم المجلد ورقم اإلصدارة بين قوس

  واحدلمؤلف طريقة كتابة مرجع مجلة          A journal’s article of single authors  

 مثال:

سسة مؤ –مجلة السياسة الدولية  حدود التنافس والتكامل بين المناطق اللوجستية في الشرق األوسط",( , 2017لطيّف، منصور )

.16-11(, صفحات  210, اصدار ) 52تيجية(, عدد االهرام )ملحق تحوالت استرا  

Lotayif, M., (2018), “Global Competitiveness Index’s (GCI) Impacts on FDI and Tourism: Case of 

Egypt”, Arab Management Association (AMA), April, pp. 20-32. 

 

  لمؤلفين اثنين   طريقة كتابة مرجع مجلةA journal’s article of double authors  

Lotayif, M., and El-Ragal, A. (2004), "Investigating and Modelling GATS Impacts on the Developing 

Countries: Evidence from the Egyptian Banking Sector", the Journal of American Academy of 

Business, Cambridge, Vol. 4, No. 1 & 2, (March), pp. (496-502). 

 

 طريقة كتابة  مرجع اكثر من مجلة لمؤلف واحد بنفس السنة 

More than one Journal’s article for the same author in the same year  

Lotayif, M., (2015a), "University Industry (U-I) Relationship: Evidence from an Egyptian University", 

“International Journal of Business and Management (IJBM), Vol. 10, No. 4, (April), pp.113-122. 

https://doi.org/10.5539/ijbm.v10n4p113 

 

Lotayif, M., (2015b), "The Components of Marketing Strategies Making (MSM) and the Relationships 

with Strategy Antecedents and Consequences: Evidences from Egypt", The Business Review, 

Cambridge (BRC), Vol. 2, (December), pp. 27-136. 

 

 مرجع منشور من وقائع مؤتمرات علمية محكمة  An Article in Conference Proceedings            

تكون طريقة التوثيق شبيهة بطريقة توثيق الدوريات من كل التفاصيل  المنشور ضمن محتويات مؤتمر علمي محكم.هو المرجع 

 (Bold, Italic, Underlined)غامق(. –مائل  -الداخلية مع إختالف وحيد و هو ان مايتم تعريفه هو اسم المؤتمر ) خط

 :مثال

Lotayif, M., (2004), “P-E Gap Model in Measuring Service Quality”,  The 14th Arabic Annual 

Conference for Managerial Development and Training titled “Managing the Performance of 

Enterprises”, Sponsored by team in Cairo Sheraton (Egypt) from April 20th to 22nd. 

https://doi.org/10.5539/ijbm.v10n4p113


41 

 

Lotayif, M., (2002), “Dependency Relationships with Defensive Marketing Strategies; Evidence from 

Egyptian Banking Sector”, The first International Conference on Information and Management 

Science (IMS2002); in Xi’An, China, May 27th – 31st. 

 

  مرجع من رسالة علمية أو مطبوعة اير منشورةUnpublished Source Reference      

هو المرجع المقروء من الرسائل العلمية بمستويات الرسالة المختلفة )ماجستير، دكتوراة( أو المصدر غير المنشور.  يسجل أسم معد 

ر مع متبوعاً بتاريخها بين قوسين، ومن ثم العنوان ومستوى الرسالة أوبيان نوع المصد بنفس الطريقة السابقة()المصدر الرسالة أو 

 إضافة كلمة غير مطبوعة ثم موقع إجازتها.

 مثال

, كلية الدراسات رسالة ماجستير غير منشورة( ، أثر استخدام استراتيجيات مقترحة في تدريس القراءة, 1993الخاجة، نعيمة محمد، )

 العليا، جامعة الخليج العربي، البحرين.

Lotayif, M., (2001) End-point Detection of Arabic Speech Based on End-words Properties", 

Unpublished MSc Thesis, Faculty of Engineering, Jordan University, Jordan. 

 

Lotayif, M., (2004), "GATS Impacts on Entry Modes and Defensive Marketing Strategies in the 

Egyptian Banking Sector", PhD Thesis, Business School, University of Plymouth. 

 

  مرجع من مطبوعة رسميةReference from Official Publication       

بشكل واسع،  يقصد بها المطبوعات والتقارير الرسمية والمنتجة ألغراض العمل في جهات إعدادها غير المتوفرة أو الموزعة

 لذا من المستحسن الدقة واالستزادة في التعريف ببياناتها.

 مثال

( , تقرير موازنة الفصل األول من الميزانية الجارية على ضوء التوسع األفقي والرأسي للعمالة 2003هيئة االستشارات االقتصادية، )

 ، المنامة، مملكة البحرين./رم15/2003خطي  االقتصادي، تقرير رقم وزارة المالية والتالمؤقتة خالل الربع األخير من السنة المالية.  

Bahrain Monetary Agency, (2007), Financial Position of Bahraini Insurance Firms.  In: Financial 

Data, Section 6, Insurance Market Review 2007, Bahrain Monetary Agency (BMA), Manama, 

kingdom of Bahrain, PP. 52-53. 

 

  ً  On-line or Audio, Visual Reference      مرجع مقروء الكترونيا

هو المرجع المقروء باستخدام وسيلة مساعدة )جهاز قراءة، استماع، أو عرض مرئي(، من وعاء معلومات مستحدث، مثل 

 ً بتاريخه بين قوسين، ومن ثم العنوان وباقي البيانات  اإللكترونيات والتسجيالت المرئية والمسموعة.  يسجل أسم مؤلف المرجع متبوعا

 ويضاف إليه تاريخ زيارة الموقع في المراجع اإللكترونية...…www ) تبعاً لنوعية المصدر، عنوان الموقع )

 مثال

مجلة الخليج حرين, (، مسألة توطين األقليات األثنية وانعكاساتها على ثقافة الغذاء والتغذية في مملكة الب2004الدوسري، محمد ،)

 .2004مارس  http://www.agu.edu.bh ،20. )اإلصدارة اإللكترونية: 95-90(: 4) 23 العربي للبحوث العلمية،

Wojick, D.E, Warnick, W.L., and Carroll, BC, (2006), The Digital Road to Scientific knowledge 

Diffusion: A Faster, Better way to Scientific Progress? Commentary. D-Lib. Magazine, 12 (6): 12-20. 

(Available on-line: http://www.dlib.org/, June 6, 2006.  

 

 طريقة كتابة مرجع )قاموس أو موسوعة          Reference book – dictionary or encyclopedia entry 

 مثال

Hwang, E. G., (2002), North Korea: Economic system, In D. Levinson, & K. Christenson (Eds.), 

Encyclopedia of modern Asia (Vol. 4, pp. 350-353). New York, NY: Charles Scribner's Sons. 

 

  موقع الكتروني()طريقة كتابة مرجع     Webpage     

 مثال

https://pearl.plymouth.ac.uk/handle/10026.1/1660
https://pearl.plymouth.ac.uk/handle/10026.1/1660
http://www.agu.edu.bh/


42 

 

New Zealand Trade and Enterprise, (2018), Agribusiness, retrieved from 

https://www.nzte.govt.nz/en/export/market-research/agribusiness/ 

 

 

 الملخص باللغة اإلنجليزية )أو باللغة األخرى اير لغة الرسالة(. 5.8

 

 

Thesis Title 

 

By: 

 

Student Name:----------------------------- 

 

Supervisor (s) 

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

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

 

Abstract 

 

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

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

 

 

 

 الطباعة والتنظيم 5.9

 

 تخضع رسالة الماجستير في طباعتها وتنظيمها إلى قواعد محددة يجب مراعاتها كما يلي:

 

، وعلدى وجده 14أبديض حجدم A4تُقدم الرسالة مطبوعة على الحاسب اآللي باللغدة العربيدة أو االنجليزيدة علدى ورقدة كدواترو  -1

 Times Newإذا كانت باللغة العربية، ومن نوع  Simplified Arabicاحد من الورقة، ويستعمل في ذلك الخط من نوع و

Romans .اذا كانت باللغة االنجليزية 

سددم يعكددس االمددر اذا كانددت الرسددالة مكتوبددة  2.5سددم وهددامش علددى اليسددار مقددداره  3.25يتددرك هددامش علددى اليمددين مقددداره  -2

سدم مدن األسدفل، وينبغدي أن ال  2.5سدم مدن األعلدى و  3تدرك هدامش مقدداره مع وسط قم الصفحة في االسفلباإلنجليزية، وتر

 ( سطراً.20يتجاوز عدد االسطر في الصفحة الواحدة )

ألدف( كلمدة تقريبداً، أمدا الحدد األعلدى فهدو  25صدفحة او) 100يكون الحد األدنى لعدد صفحات رسالة الماجستير مع المالحدق  -3

 ضعف ذلك.

تترك مسافة ونصف بين السطر والسطر الذي يليه اذا كانت الكتابة بالعربية. كمدا تتدرك مسدافتان اذا كاندت باللغدة االنجليزيدة،  -4

 وتترك مسافتان بين الكتابة السابقة والعناوين التي تليها.

مفدردة )أي مسدافة واحددة(، أمدا  تكون المسافة عند كتابة العناوين الرئيسية، وعناوين الجداول واالشكال، والمراجع والمالحدق -5

 المسافة بين المرجع والذي يليه فتكون مضاعفة.

(، أمدا بقيدة المعلومدات فدي صدفحة العندوان فتكتدب بـدـ 20ف بخط غامق )حجدمالرسالة واسم الطالب واسم المشر يكتب عنوان -6

 .Bold( و خط غامق  16)حجم

http://www.nzte.govt.nz/en/export/market-research/agribusiness/
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وغددامق،  14 فتكددون بحجددم مددا العندداوين الفرعيددة والجانبيددة(، أ18)حجددم Boldتكتددب العندداوين الرئيسددة بلددون أسددود غددامق  -7

 والتوضع الخطوط تحت العناوين عند ذلك.

. كتابدةفدي الدنص تكتدب  99الجملة بكلمة، وال يجوز ان تبدأ برقم أو رمز أو اختصار. وعند ورود األرقام مدن صدفر إلدى  تبدأ -8

 .132قام هكذا: فتكتب باألر 99؛ أما ما يزيد على 7فمثال تكتب سبعة بدال من 

 ورقة مثال. 50ورقات واخر  10ان تكون فصول الرسالة متناسقة من حيث عدد الصفحات فال يجوز ان يكون فصل  -9

ال يجدددوز اسدددتعمال ضدددمير المدددتكلم فدددي المدددتن بدددل يسدددتعمل ضدددمير الغائدددب بددددالً مدددن ذلدددك مثدددل " اسدددتعمل الباحدددث مقيددداس  -10

الحسددابي واالنحددراف المعيدداري ....................."، ويجددوز اسددتعمال المبنددي .................." أو " اسددتخرج الباحددث الوسددط 

ويجوز استعمال ضمير المتكلم في التفدويض واإلهدداء ”. للمجهول مثل "استخرجت مؤشرات الصدق والثبات للمقياسين.......

 والشكر والتقدير فقط.

 يكون لون الغالف الخارجي للرسالة هو اللون األزرق الغامق. -11
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 على التوثيق في قائمة المراجع العلمية امثله :ملحق
 

 فيما يلي التوضيح لكيفية التوثيق العلمي للمراجع والمصادر التي تم الرجوع إليها إلعداد الرسالة:

 )ا( مرجع مباشر

 )ب( مرجع اير مباشر

 )ج( مرجع من اصدار دوريات علمية منتظمة

 ة محكمة)د( مرجع منشور في وقائع مؤتمرات علمي

 )ه( مرجع من رسائل علمية مطبوعة اير منشورة

 )و( مرجع من مطبوعات رسمية

 )ز( مرجع من موقع الكتر ونى

 

 Direct Referenceمرجع مباشر  -أ

هو المرجع من كتاب معين وبمسئولية محددة لمؤلف واحد أو مشترك أو ان يكون المرجع صادر عن مؤسسة أو 

 على الشكل التالي: منظمة ذات شخصية اعتبارية، يكتب

 )الطبعة إذا وجدت(، الناشر، عنوان الناشر. عنوان الكتاب،االسم األخير، االسم األول، )سنة النشر( 

( في Italicsيوضع خط تحت عنوان الكتاب، وقد يستعاض عن ذلك باستخدام أسلوب الخط المائل )

هو تمييز العنوان عن باقي العناصر،  ( في العربية، والغرض من ذلكBoldاإلنجليزية، أو الخط الغامق )

 واحد في الرسالة. أسلوبويجب اتباع 

 مثال

 مصر. –طيبة للنشر، القاهرة  ،مبادئ اإلدارة(، 2006لطيف، منصور، ) -1

)الطبعة الثانية(.  جون وايلي،   .المدخل إلى علم النفس(، 1986عدس، عبدالرحمن وتوق، محي الدين،  ) -2

 نيويورك.

.  مؤسسة الناشر العربي، مؤشرات التقرير السنوي العاشر للتنمية في دول شرق آسيا(،2007اليونسكو،  ) -3

 بيروت، لبنان.

4- Lotayif, Mansour, (2006), “Principles of Management”, Teba Press,  

Cairo, Egypt. 

5- Hutchinson, J.M., Sanderson, T.R., and Andrew, M.K., (1998),The Genera  

of Flowering Plants: Vol II: Dicotyledonous, Oxford University Press, 

London, UK. 

6- ICA, (1998),Challenge of Migrated Francophile African Archives,  

International Congress of Archives, ICA, University of Paris Sorbonne  

press, Paris, France. 

 erenceIndirect Refمرجع اير مباشر  -ب

هو المرجع المنشور ضمن محتويات مرجع جامع لعدد من الموضوعات قام بإعداده وتحريره مؤلف آخر.  يجب 

بيان مؤلف الموضوع المحدد الذي قد تم الرجوع إليه فعلياً، ملحق به، تاريخ نشر المرجع الجامع الحاوي للموضوع بين 

ً بكلمة في ثم عنوان المرجع الجامع وبياناته وأرقام In : وباإلنجليزية   قوسين، يتبعه محرر المرجع الجامع مسبوقا

 صفحات الموضوع المعني في المرجع الجامع.

 مثال

(،  دراسة عن سمات الشخصية لتالميذ واحة سيوة بجمهورية 1976الطهطاوي، إبراهيم أحمد، ) -1

الهيئة   سية.موسوعة الجمعية المصرية للدراسات النفمصر العربية. في سمية فهمي )محرر( ، 

 .354-337المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، الصفحات. 

2- Lotayif, M., "Entry Modes and Defensive Marketing Strategies Model”,  

In {Kiefer, Lee and Steve Carter, (2005), “Global Marketing Management, 
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1st Edition", P. 176. 

 

  Periodical Referenceت علمية منتظمةمرجع من اصدار دوريا  -ج

هو المرجع المنشور ضمن محتويات دورية علمية منتظمة )مجالت، صحف، نشرات(. يسجل أسم مؤلف 

(، تاريخ نشر الدورية بين قوسين، ثم عنوان الموضوع واسم بنفس الطريقة السابقةالموضوع المرجع )

( يتبعه رقم المجلد ورقم اإلصدارة بين قوسين تليها لمعرف بمعنى اما تحته خ  او اامق او مائالدورية )

 أرقام صفحات الموضوع.

 مثال

حدود التنافس والتكامل بين المناطق اللوجستية في الشرق ( ,2017لطيّف، منصور ) -1

, اصدار 52عدد  مؤسسة االهرام )ملحق تحوالت استراتيجية(, –مجلة السياسة الدوليةاألوسط",

 .16-11(, صفحات 210)

2-Lotayif, M., (2018), “Global Competitiveness Index’s (GCI) Impacts  

 on FDI and Tourism: Case of Egypt”, Arab Management Association 

(AMA), April, pp. 20-32. 

 

 مرجع منشور من وقائع مؤتمرات علمية محكمة -د

يقة التوثيق شبيهة بطريقة توثيق الدوريات من هو المرجع المنشور ضمن محتويات مؤتمر علمي محكم. تكون طر

 ,Bold)غامق(. –مائل  -كل التفاصيل الداخلية مع اختالف وحيد و هو ان ما يتم تعريفه هو اسم المؤتمر ) خط

Italic, Underlined) 

 مثال:

1- Lotayif, Mansour, (2004), “P-E Gap Model in Measuring Service Quality”,  

The 14th Arabic Annual Conference for Managerial Development and 

Training titled “Managing the Performance of Enterprises”, Sponsored 

by team in Cairo Sheraton (Egypt) from April 20th to 22nd. 

 

2- Lotayif, Mansour, (2002), “Dependency Relationships with Defensive  

Marketing Strategies; Evidence from Egyptian Banking Sector”,  

The first International Conference on Information and Management  

Science (IMS2002); in Xi’An, China, May 27th  – 31st. 

 

 Unpublished Source Referenceمرجع من رسالة علمية أو مطبوعة اير منشورة   -هـ

رجع المقروء من الرسائل العلمية بمستويات الرسالة المختلفة )ماجستير، دكتوراه( أو المصدر غير المنشور.  هو الم

ً بتاريخها بين قوسين، ومن ثم العنوان ومستوى  بنفس الطريقة السابقة(يسجل أسم معد الرسالة أو المصدر) متبوعا

 م موقع إجازتها.الرسالة أو بيان نوع المصدر مع إضافة كلمة غير مطبوعة ث

 مثال

رسالة ماجستير اير ( ، أثر استخدام استراتيجيات مقترحة في تدريس القراءة, 1993الخاجة، نعيمة محمد، ) -1

 , كلية الدراسات العليا، جامعة الخليج العربي، البحرين.منشورة

2- Lotayif, Mansour, (1994), Management of Customer Complains as a Defensive Marketing 

Strategy and its Effects on the Organization: Applied on the Egyptian Hotel Industry", 

Unpublished MSc Thesis, Faculty of Commerce, Cairo University, Egypt. 

 



46 

 

3- Lotayif, Mansour, (2004), "GATS Impacts on Entry Modes and Defensive Marketing Strategies in the 

Egyptian Banking Sector", PhD Thesis, Business School, University of Plymouth. 

 

 Reference from Official Publicationمرجع من مطبوعة رسمية  -و

اض العمل في جهات إعدادها غير المتوفرة أو الموزعة بشكل يقصد بها المطبوعات والتقارير الرسمية والمنتجة ألغر

 واسع، لذا من المستحسن الدقة واالستزادة في التعريف ببياناتها.

 مثال

( , تقرير موازنة الفصل األول من الميزانية الجارية على 2003هيئة االستشارات االقتصادية، ) -1

وزارة المالية ربع األخير من السنة المالية.  ضوء التوسع األفقي والرأسي للعمالة المؤقتة خالل ال

 ، المنامة، مملكة البحرين./ر م15/2003والتخطي  االقتصادي، تقرير رقم 

2- Bahrain Monetary Agency, (2007), Financial Position of Bahraini Insurance Firms.  In: Financial 

Data, Section 6, Insurance Market Review 2007, Bahrain Monetary Agency (BMA), Manama, 

kingdom of Bahrain, PP. 52-53. 

 

ً  -ز  line or Audio, Visual Reference-Onمرجع مقروء الكترونيا

هو المرجع المقروء باستخدام وسيلة مساعدة )جهاز قراءة، استماع، أو عرض مرئي(، من وعاء معلومات مستحدث، مثل 

لمرئية والمسموعة.  يسجل أسم مؤلف المرجع متبوعاً بتاريخه بين قوسين، ومن ثم العنوان وباقي اإللكترونيات والتسجيالت ا

 ويضاف إليه تاريخ زيارة الموقع في المراجع اإللكترونية...…www ) البيانات تبعاً لنوعية المصدر، عنوان الموقع )

 مثال

كاساتها على ثقافة الغذاء والتغذية في مملكة (، مسألة توطين األقليات األثنية وانع2004الدوسري، محمد، ) -1

.)اإلصدارة اإللكترونية: 95-90(: 4) 23 مجلة الخليج العربي للبحوث العلمية،البحرين, 

http://www.agu.edu.bh ،20  2004مارس. 

 

2- Wojick, D.E, Warnick, W.L., and Carroll, BC, (2006),The Digital Road to Scientific knowledge 

Diffusion: A Faster, Better way to Scientific Progress? Commentary. D-Lib. Magazine, 12 (6): 

12-20. (Available on-line: http://www.dlib.org/, June 6, 2006.  

 

https://pearl.plymouth.ac.uk/handle/10026.1/1660
https://pearl.plymouth.ac.uk/handle/10026.1/1660
http://www.agu.edu.bh/

