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 القسم األول

 أساسيات في البحث العلمي
Basics of Scientific Research 

 : Definition of Scientific Research تعريف البحث العلمي: -1-1
و يعرِّف العلماء  مدلول لغوي عام تعين: طلب الشيء وإثارته وفحصه. كلمة هلا البحث

عملية علمية، ُجتمع هلا احلقائق والدراسات، وتستوي فيها العناصر  املتخصصون البحث بأنَّه:
املادية واملعنوية حول موضوع معني دقيق يف جمال التخصص؛ لفحصها وفق مناهج علمية مقرَّرة، 

هذه النتائج هي مثرة  ف معني؛ ليتوصل مـن كل ذلك إىل نتائج جديدة.يكون للباحث منها موق
 مأ البحث، والغاية اليت ينشدها الباحث من وراء العملية العلمية الفكرية، سواء كانت نظرية

 جتريبية، وهي ما يُعربَّ عنها، علمياً، باإلضافة اجلديدة املطلوبة يف البحوث العلمية العالية.
  Bases of Scientific Research العلمي: أركان البحث -1-2

للبحث العلمي ثالثة أركان ال يقوم إالَّ عليها، وكل واحد منها ميثل أمرًا مهمًا يف ظهوره باملظهر 
 .الذي ينبغي أن يكون عليه. وهذه األركان هي : (املوضوع، واملنهج، والشكل)

 Topicالموضوع:  -1
ر الدراسة. وكلما كان املوضوع جديدًا أو فيه جوانب حمو هو املوضوع: هو املقصود بالبحث و 

جديدة وكـان يسهم يف معاجلة موضوعات علمية يف شىت جماالت احلياة السياسية واالجتماعية 
 واالقتصادية والرتبوية؛ كان إقبال الدارسني عليه أكرب، وكان أكثر جاذبية ألنظار العلماء.

 املوضوع االقتصار على كشف اجلديد وَحْسب، وال أن وال تعين اِجلدَّة واالبتكار واإلضافة يف
يكون املوضوع غري مطروق من قبل، بل إ�ا تتناول ذلك وتتناول غريه؛ وقد قالوا: "ال يؤلِّف 
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، أو مجع متفرق، أو تكميل ناقص، أو تفصيل جممل، أو جديدالعاقل إال ألحد أمور: اخرتاع 
 أو تبيني خطأ". ،همتذيب مطول، أو ترتيب خمتلط، أو تعيني مب

 Methodologyالمنهج:  -2
املنهج: هو جمموعة من القواعد واإلجراءات املَقرَّة من قبل املتخصصني يف منهجية البحوث اليت 
يتبعها الباحث للوصول أو الكشف عن احلقيقة، أو اليت تقود إىل التوصل إىل نتائج حبثية 

 سليمة.
 Structureالشكل:  -3

يقة تنظيم البحث، وتنسيق عناصره شكًال وكتابة (تقرير البحث)، مبا شكل البحث: هو طر 
يضفي عليه الصبغة التنظيمية، ويوفر له قدرًا من اجلاذبية، اليت تـََواَفَق الُعرف العلمي العام على 

 السري عليها.
ملوضوع . فاالقارئوكلما متيَّز البحث يف أركانه الثالثة زادت قيمته، وتنامى حظه من التقدير لدى 

زه من أمهيته، ومبقدار إسهامه يف سد فراغات األدبيات احلية، أو ترشيد القرارات يكتسب متيُّ 
التطبيقية يف شؤون التنمية احلساسة. واملنهج تزداد صالحيته حينما تعلو درجة مصداقيته يف 

نسب حتقيق هدف البحث، وهذا يتطلب تصميمًا واعيًا للبحث، حبيث يتم اختيار الطريقة األ
جلمع البيانات (أو حىت املزاوجة بني عدة طرق)، مث اتباع طرق ناضجة لتحليل البيانات 
وتفسريها. أّما شكل البحث فيعين الصيغة اليت كتب فيها البحث. واإلخراج الرديء للبحث  
كفيل بإضعاف البحث حىت لو متيَّز يف موضوعه ومنهجيته، وعلى الباحث أن حيرص على اتباع 

رتيٍب للكتابة، يضمن بما للبحث اجلاذبية، (خيلو من اإلسهاب اململ واالقتضاب أسلوٍب وت
ية العلمية.   املخل)، عالوة على اجلدِّ

  The Researcherالباحث: -1-3
الباحث: هو الشخص الذي توافرت فيه االستعدادات الفطرية والنفسية، باإلضافة إىل الكفاءة 

بد أن يتميَّز الباحث األصيل  و ال عًة للقيام ببحث علمي.العلميـة املكتسبة اليت تؤهله جممو 
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تنظيماً  القارئباملرونة الفكرية، وأن تكون له القدرة على تنظيم املعلومات اليت يريد نقلها إىل 
منطقيًا له معنـاه ومدلوله، وأن يتحلَّى باألمانـة العلمية، وأن يتحلَّى بالصرب على متاعب البحث، 

ال يضن الباحث يف سبيل   إذالذي هو روح العمل العلمي وسر اإلبداع؛  بحثواإلخـالص يف ال
 أو تفكري. كمال حبثه مبا يتاح من مال أو جهد أو وقت

إّن اكتساب القـدرة على القيام ببحث علمي منهجي مكتمل اجلـوانب ليس باألمر السهـل، 
ىل توجيهات األساتـذة ولكن التدريب املتواصل واالستعداد الفطري والنفسي، واإلصغاء إ

املتخصصني كفيلة أن تنمي مواهب الطـالب، وُتضاعف قدراتم على البحـث، وهو اهلدف 
 األساس للبحوث يف الدراسات العليا باجلامعات.

 : Thesesالرسالة الجامعية/ األطروحة  -1-4
طلب احلصول هي وثيقة متثل حبث املؤلف ونتائجه واملقدمة من قبله لدعم رسالته يف الرسالة 

 على درجة علمية أو مؤهل مهين.
 Defining Research Topicالمشكلة): اختيار موضوع الرسالة ( تحديد -1-4-1

(Problem Choice)  
إنَّ إحساس الدارس امللّح بأنَّ املوضـوع جدير بالدراسة، أو شعوره بوجود مشكلة يُراد حلُّـها؛ مهـا 

أصيل، وهذا هو السبيل إىل اإلبداع الفكري واألصالة  البداية املنطقية للقيام ببحث علمي
 العلمية.

واختيار املوضوع هو اخلطـوة األوىل يف الطريق الطويل إلعداد البحث وإخراجه، وإنَّ ُحسن 
يضع يف  أن الباحثجيب على اختيار املوضوع أو املشكلة هو حمور العمل العلمي الناجح، و 

  تفكريه لوقت ليس بالقصري. وحمطور نشاطه اعتباره أنَّ هذا البحث سيكون حمـ
 ويف سبيل اختياٍر موفق ملوضوع البحث، ُيستحسن لطالب الدراسات العليا أن يتفادى اآليت:

 املوضوعات العلمية املعقَّدة اليت حتتاج إىل تقنية عالية. -1
 املوضوعات اخلاملة اليت ال تبدو ممتعة. -2
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 مادتا العلمية. املوضوعات اليت يصعب العثور على -3
املوضوعات الواسعة جداً، والضيقة جداً، وكذا املوضوعات الغامضة، اليت ال سبيل  -4

 إىل حقيقة األمر فيها.
 املوضوعات اليت يشتد حوهلا اخلالف، وال جدوى من حبثها. -5

  Thesis Titleعنوان الرسالة:  -1-4-2
رسالة. ويُعرف بأنَّه أصغر ملخص ممكن عنوان الرسالة: هو اللفظ الذي يتبني منه حمتوى ال

 للمحتوى. والعنوان اجليد هو الذي يراعي األمور اآلتية:
 أن يكون مفصحاً عن موضوعه.  -
 أن تتبني منه حدود املوضوع وأبعاده. -
 أن ال يتضمن ما ليس داخًال يف موضوعه. -
 ة.أن يكون قصرياً بقدر اإلمكان، ويكون إحياؤه باألفكار الرئيسة بصورة ذكي -
 أن يكون مرناً حبيث لو احتاج إىل إجراء تعديل فيه كان ذلك ُممكناً. -

ولوضوح العنوان وداللته على موضوع الدراسة بعٌد آخر، ذلك أنَّه بعد استكمال الرسالة 
وطباعتها سُتصنَّف ضمن قوائم املكتبات، وتُفهرس ضمن جمموعاتا حسب العنوان، فال بد من 

يث تكون مفتاحًا ملضمو�ا، دالة على موضوعها، تساعد على التأكد من متيز كلماتا حب
 تصنيفها وفهرستها بشكل صحيح.

 Research Proposal خطة البحث العلمية وعناصرها: -1-5
عالج املشكلة  وفقها يتم اليت جراءاتاإلتتضمن و  خطة البحث: هي اهليكل التنظيمـي للرسالة،

 كماتقسيمات موضوعات الرسالة فحسب،   ليسو شمل عناصر اخلطة مجيعها، وهي تالبحث. 
 شاع خطأ عند عدد من الطالب.

الباحث يف وضع خطة  ، وليتفادَ اإلخفاقوالبحث من دون خطة سابقة مدروسة قد يكون سبيله 
وتبعث عنده احلرية واالختالط، إذ كلما   ،القارئالرسالة التقسيمات العديدة املعقدة اليت تربك 
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ومبسطة، ومنهج البحث واضحًا وسليماً، وحتديد املشكلة دقيقاً كانت التقسيمات واضحة 
 أيسر وأمشل. القارئوواضحاً، كان استيعاب 

ويتم إعداد خطة البحث قبل الشروع يف البحث اخلاص بإكمال مطالب درجة املاجستري أو 
ه يف ليساعد وإعداد اخلطة يلزم الطالب أن يتصل بأحد املتخصصني يف جمال دراسته الدكتوراه؛

اختيار موضوع يدرسه وحتديد مطالب دراسة املوضوع النظرية والتطبيقية وحتديد مصادر املعرفة 
الطالب اخلطة  الالزمة، كما يناقش معه املوضوع ليوضح له مناهج البحث املالئمة. وبعد أن يعد

 (seminar) وجملس القسم حبضور عدد من أعضاء هيئة التدريس تناقش ويوافق عليها مشرفه
اخلطة مع الطالب يف حلقة حبث ، وقد يطلب من الطالب إعادة النظر يف بعض أجزاء اخلطة 

 .مث تقدم إىل جملس القسم لتعتمد رمسًيا علمية متخصصةقبل أن ترفع إىل جلنة 
 :يأيتويكمن اهلدف الرئيس إلعداد خطة البحث هو أن يقنع الطالب املختصني مبا 

 :إن البحث الذي سيعده – أوالً 
 .يف جمال ختصصه وعملياً  سد حاجة مهمة نظرياً ي •
 .أو أنه حيسم قضية دار حوهلا مناظرات وجدال يف جمال ختصصه •
بناء على معطيات علمية وحتديات  أسِّسما أو أن يعيد بناء ما قد  أو أنه سيقوم أمراً  •

 .معاصرة
 :ة من حيثإن موضوع البحث واقعي ومقنع على أنه مشروع حبث مقبول يف اجلامع – ثانياً 
 .النظامية للدراسة املّدةميكن القيام به يف  إنه يتناول موضوعاً  •
 .ميكن إعداده باإلمكانات املتوفرة النظرية والعملية •
 .ميكن أن يشرف عليه أحد املتخصصني يف اجلامعة •

 .إن الطالب لديه إملام باملعارف واملهارات الالزمة للقيام بالبحث – ثالثاً 
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طالب دراية باالعتبارات األخالقية والقضايا املتصلة بالبحث، وأنه قد خطط إن لدى ال – رابعاً 
 .ليحصل على املوافقات الضرورية هلا

تسجيل  عقبيساعد على أن يبدأ العمل  واضحاً  إن الطالب قد حدد حبثه حتديداً  – خامساً 
 .املوضوع

  Proposal Elementsعناصر الخطة:
نَّ لكل حبث طبيعته، وهـذا يقتضي أن تكون له خطة مناسبـة، من املسلَّم به يف جمال البحوث؛ أ

صفحة)، ومهما  15 علىويُفرتض أن تكون هذه اخلطة خمتصرة بقدر املستطاع (ال تزيد 
 اختلفت البحوث وتنوَّعت جماالتا فاملفروض أن تتضمن اخلطة العناصر اآلتية:

 : (سبق احلديث عنه).Thesis Title  عنوان الرسالة -1
: يفضل أن تكون يف البداية، وتتضمن خمتصرًا لتعريف Definitions  يفاتالتعر  -2

 املصطلحات واملتغريات األساسية للبحث. 
إىل أنَّ هناك موضوعاً أو مسألة  القارئ: تدف إىل تيئة ذهن  Introduction  املقدمة -3

 جديرة بالدراسة وقابلة للبحث. وتتضمن:
o .متهيداً عاماً عن جمال البحث 
o لدراسات سابقة. نتائج 
o  مسوِّغات دراسة املوضوع، مشتملة على األمهية النظرية والتطبيقية املتوقعة من

 هذا البحث.
o .تنتهي بسؤال عام يعرب عن املشكلة 

ا ال حتتوي على Problem  مشكلة البحث -4 : (سبق احلديث عنها). مع مالحظة أ�َّ
ا تعرض املشكلة مباشرًة. ولصياغتها  طريقتان: مقدمة أخرى، وإمنَّ

o .(تقريرية) صياغة مباشرة 
o .حتديدها يف تساؤالت 
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 : يُفضل أن تتضمن األهداف العامة املتوقعة للبحث.Objectives  أهداف البحث -5
 (إذا مل تُدمج مع املقدمة). أمهية موضوع البحث: -6

o  يوضع حتت هذه الفقرة الِقيمة العلمية والعملية ملوضوع البحث، وميكن إبراز
 خالل اآليت:هذا اجلانب من 

o .إبراز بعض اجلوانب أو وصفها أو شرحها 
o .التأكد من صحة بعض النظريات واألفكار من عدمها 
o .سد بعض الثغرات يف ما هو متوفر من املعلومات 
o .كشف القناع عن بعض التفسريات اخلطأ 
o .تصحيح بعض املناهج 
o .حل بعض املشكالت العلمية 
o .إضافة علمية جديدة، أو تطوير متوقع 

: (إذا مل يُؤخذ بأسلوب كتابة تعريفات Research Terms  لحات البحثمصط -7
 خمتصرة قبل املقدمة):

o  ويُذكر هنا عدد من التعريفات للمصطلحات املرتبطة مبوضوع البحث كما
وردت يف الرتاث األديب للبحث، وَخيُْلص الباحث منها بتعريفات إجرائية 

 .خاصة ببحثه
 : Research Limitations  حدود البحث -8

o  حدود البحث مهمة لغرض تبيني درجة الصدق الداخلية واخلارجية، ولكن
ليس من الضروري دائمًا أن تكون يف عنوان مستقل، إنَّ لعنوان املشكلة إطاراً 
معينًا وعبارات حمّددة قد ال تفي بكل ما يرغب الباحث يف دراسته، كما قـد 

ناوهلا، والتصرف يف العنوان يوحي العنـوان أحيانًا مبوضوعات ليس يف خلده ت
 بالزيادة أو النقصان قـد يفقده تأثريه وفاعليته املطلوبة.
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o  إنَّ هذا العنصر هو املكان املناسب للتصريح باألبعـاد اليت يريد الباحث
به العنوان الرئيس للبحث، وذكرها هنا ضروري؛  استبعادها ممَّا ال ُيشعـر

عليها من  ه ال تكون مثة ثغرة يؤاخذالبداية، حىت لتحديد مسار املوضوع منذ
. ويدخل كذلك يف بيان حدود البحث: حتديد الفرتة الزمنية وميدان وناملناقش

 إجراء البحث.
(إذا مل يُؤخذ بأسلوب  :Literature Review )الدراسات السابقةالدراسة املرجعية ( -9

 املقدمة): دجمها ضمن
موضوع البحث، ودراستها دراسـة  على الباحث االطالع على الدراسات السابقة يف

م الباحث قائمة وصفية هلا، وتقومياً  نقدية فاحصة، ويبنيِّ مدى صلتها باملوضوع، ويُقدِّ
 .خمتصراً حملتواها

 وتتجلى نتائج هذه اخلطوة يف البحث يف أمرين مهمني:
o .تفادي التكرار يف البحوث 
o ياره.إجياد املسوِّغات املقنعة لدراسة املوضوع الذي مت اخت 

يستطيع الباحث من خالل العرض للدراسات السابقة أن يربز قدراته العلمية، فكتابتها 
بصورة علمية ناقدة داللة النضج العلمي يف موضوع البحث. ومهمة الدراسات السابقة 

 هي: حتديد موقع البحث منها؛ لتكامل البحوث العلمية واستثمار الوقت.
 : Research Methodology  منهج البحث وإجراءاته -10

يتعرَّض فيه الباحث إىل املنهج الذي سيستخدمه، والَعيِّنة، وطرق مجع البيانات 
به الباحث  هومعاجلتها، واألدوات اليت سيستخدمها. والغاية من املنهج بيان ما سيلتزم

 من األسس والقواعد واإلجراءات للوصول إىل نتائج علمية سليمة.
 : These Parts (Chapters)  تقسيمات الرسالة -11

وتقسم الرسالة إىل فصول حتوي عناوين رئيسة وعناوين فرعية، ورمبا حتوي تقسيمات 
 أصغر، حسب طبيعة البحث.
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 و هذه التقسيمات تأيت حبسب ما يقتضيه موضوع البحث، ويراعى اآليت:
o  ليس هناك عدد حمدد للفصـول (أو األبواب) متفق عليه، بل ذلك خاضع

 يه من مشكالت.ملوضـوع البحث وما ف
o بد لكل فصل من عنوان، فال جيوز  كذلك الو بـد ملوضوع البحـث من عنوان،  ال

 تركه ُغْفًال ال عنوان له.
o بد من الرتابط بني عنوان املوضوع وفصوله، وهكذا، حىت يظهر البحث كتلة  ال

 واحدة مرتابطة األجزاء.
o  من دخول غريها فيها، ينبغي أن تكون هذه العناوين شاملة ملا تدل عليه، مانعة

وأن تكون قصرية بقدر اإلمكان، وأن تكون موضوعية تتحرى الصدق واحلقيقة، 
 وأالَّ تكون متكلفة يف عبارتا.

o  الرتابط والتدرج املنطقي بني أبواب البحث وفصوله، حىت الوصول إىل النتائج
 املرجوَّة.

 : References  املراجع -12
 حصل عليها خالل مرحلة كتابة اخلطة. ويعرض فيه الباحث أهم املراجع اليت

  Timetableجدولة مراحل البحث (الخطة الزمنية): -1-6
على الباحث أن حيرص على إجناز حبثه يف الفرتة احملـددة له، وهذا يتطلب منه أن يضع توقيتاً 

مه يف زمنيًا لكل مرحلة من مراحله، يلتزم شخصيًا تنفيذه أمام مشرفه، األمر الذي يفيده يف إمتا
 الوقت املطلوب.

يف اخلطة للتفاصيل وزمحها باملعلومات الكثرية؛ إْذ جمال هذه التفاصيل يأيت يف أثناء كتابة  ال جمال
املوضوع. ويف البحوث ال يُتوقع للخطة أن تكون وافية مستكملة من أول حماولة، كما ال يُفرتض 

 فيها أن تكون �ائية، فكثرياً ما يطرأ عليها التغيري.
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 القسم الثاني

 صياغة الرسالة وكتابتها
Writing and Editing the Thesis 

هذه املرحلة من أهم مراحـل البحث، إذ ينتقل الباحث مـن مرحلة اجلمع والتدويـن والرتتيب 
ا تعين أن ينقل الباحث إىل القرَّاء الصورة  واالختيار إىل الكتابة. وهي من أشّق املراحل؛ أل�َّ

النتائج اليت  وصوًال إىل يراد حلها موضوعه يف مجيع مراحل البحث، منذ كان مشكلةالكاملة عن 
توصَّل إليـها. وتعين عرض جهوده برصد املعلومـات وحتليلها ومناقشتها وإعالن النتائج اليت مت 

وصل إليها، وفق منهج علمـي سليم، يبدو من خالله التنظيم السليم والرتتيب الدقيق واملعاجلة 
ئبة، مع ظهور الشخصية العلمية فيما يصل إليه من نتائج وآراء، وما خيوضه من حتليالت. الصا

وجهد يف التحليل واالستنتاج بأسلوب علمي رصني  وتعين إخراج ما وصـل إليه من رصٍد علميٍّ 
 وبألفاظ بارعة يف التعبري.

 :عمومياتأوًال: 
تبار عند صياغة البحث، ألمهيتها يف وهناك أمور على الباحث أن يراعيها، ويأخذها يف االع

 :يأيت، دومنا لبس أو تشويش، أمهها ما القارئإىل  توصيـل مراده
ختري يف إجراء الدراسة، مع مراعاة التسلسل لرسالة وفق املنهج البحثي الذي اتصاغ ا -1

 املنطقي للموضوع.
) جتسيدًا لرحلة البحث خطوًة خطوة من خالل خمطط Writingتكون الصياغة ( -2

 الرسالة.
ويستعرض حمتويات الفصـل الرئيسـة،  ،يبدأ كل فصل بتمهيد يوضح اهلدف منه -3

ما توصل إليه حسب  صل مبوجز يعرض فيه باختصار خالصةويُفضَّـل أن ُخيتتم كل ف
 املنهـج البحثّي.
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 بعبارات قوية وينهيه بعبارات قوية. -أو تفريعاته–على الباحث أن يبدأ الفصل  -4
يُفضَّل أن يبدأ باألدلة األقـل قوة، وأن ينتهَي فإنّه األدلة واحلجج، ق الباحـث اس إذا -5

 باألدلة األقوى، متدرجاً يف عرض أفكاره.
 ء الثابتة أو املسلَّمات.ىيُورد الباحث براهني على املباد ال داعي ألن -6
مناقشة اآلراء املختلفة جيب أن تكون دون تيُّب ودون جماملة، ولكن بأسلوٍب  -7

 وعية تامة دومنا حتيُّز.مهذب وموض
 التسلسل املنطقي للموضوع وتفريعاته. -8
 تأكيد األفكار اليت يريد الباحث أن يربزها. -9

على الباحث أن يتوخَّى الدقة يف اختيار األلفاظ اليت تناسب املقام، وجيب عـدم  -10
ا �ّ ألخل، إاملبالغة يف استخدام تعبريات مطاطة، مثل: كثرية جداً، ال حد هلا ... 

 ست من الكتابة العلمية يف شيء.لي
االبتعاد عن األسلوب الساخـر والتجريح، ليسا من الرسائل العلمية يف شيء، بل ليسا  -11

 من الكتابـة العلمية على اإلطالق.
على الباحث أن يتجنب كل ما يفتح بابًا للخالف السليب، وهنا تظهر الرباعة يف  -12

 الصياغة.
ومن مث ُحيِدث خلًال  ،ي إىل اخلروج عن املوضوعاحلد، قد يؤدِّ  علىاالستطراد الزائد  -13

يف التسلسل املنطقي للموضوع، مثل إضافة مجلة أو ِفقرة ال يتطلبها املوقف، أو 
 إضافة فصل ال عالقة له باملوضوع.

) وباملثـل إخلجتنُّب استخدام ضمري املتكلم (أنا، حنن، أرى، نرى، توصلت إىل ... -14
ام ضمري الغائب، أو الفعل املبين للمجهول: ُوجد، ضمري املخاطب، واألفضل استخد

 استُنتج، ُحدِّد.



 كتابة وتقديم األطروحة الجامعية في جامعة دمشق  دليل

 19 

 جتنُّب االعتداد والفخر، فهما يرتكان أثراً سيئاً يف املتلقي. -15
 البساطة واإلجياز أفضل السبل لتوصيل األفكار دومنا لبس أو تشويش . -16
جانب  العناية الكافية بعالمات الرتقيم، وبوضعها يف مواضعها الصحيحة، إْذ هذا -17

 أساسي يف وضوح الصياغة، والبعد عن الوقوع يف اللبس.
العناية الكافية بقواعد اللغة واإلمالء؛ وذلك ملا لصحة كتابة الكلمة إمالئياً ِمن أمهية؛  -18

 لئال يكتبها كلمًة، فُتقرأ كلمًة أخرى.
   Styleثانياً: األسلوب:

ى، وهو الدليل على مدى إدراك األسلوب: هو القالب التعبريي الذي حيتوي العناصر األخر 
عناصر البحث وعمقها يف نفـس الباحث، وإذا كانت معاين البحث وأفكاره واضحة يف ذهن 

 صاحبه؛ أمكن التعبري عنها بأسلوب واضح، وتعبري مشرق .
واحلقائق العلمية تستوجب تدوينها يف أسلوب له خصائصه يف التعبري والتفكري واملناقشة، وهو ما 

األسلوب العلمي، وهو أهـدأ األساليب وأكثرها احتياجاً إىل املنطـق والفكر، وأبعدها عن ُيسمَّى ب
اخليـال الشعري، ألنَّه خياطب العقل، وُحيفُِّز الفكر، ويشرح احلقائق العلمية اليت قد ال ختلو من 
غمـوض وخفاء. وأظهر ميزات هذا األسلوب الوضوح، الذي جيب أن يبدو فيه أثر القوة 

مـال، وقوته يف سطوع بيانـه ورصانة حججه، ومجاله يف سهولة عباراته، وسالمـة الذوق يف واجل
 اختيار كلماته، وحسن تقريره املعىن مـن أقرب وجوه الكالم. 

ويف سبيل التعبري بأسلوب علمي جذَّاب، ينبغي أن يكون اختيار اجلمل دقيقاً، واألسلوب 
 سلوب العلمي اآليت:متنوعاً، غري مسرتسٍل، ويشرتط يف األ

 الوضوح والسهولة، حبيث يُفهم ألول وهلة . -
 البعد عن غريب اللفظ والزخرفة (أي احملسنات البديعية). -
 االعتماد على املنطق السديد. -
 األفكار اليت يريد الباحث أن يربزها. تاكيد -
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 التسلسل املنطقّي للموضوع وتفريعاته. -
 خلوه من األخطاء اهلجائية واللغوية. -

 ألساس يف أسلوب الكتابة هو الكلمة، فمنها تنتظم اجلملة، ومن اجلملة تتكون الِفقرة، ومنو ا
 جممـوع الِفقرات تتكون نقاط املوضوع، ومن جمموع هذه النقاط يكتمل املوضوع.

 Vocabularyالكلمة: 
 :يأيتمراعاة ما  حيال الكلمةو على الباحث 

عربِّ عن املعـىن املقصود بكل دقة، اليت تُ  )Vocabulary Choiceانتقاء الكلمة ( -1
للكلمة، فلكل كلمة  (Semantics)ودومنا أي لبس، أي مراعـاة الداللة اللفظية 

 مدلوهلا يف التخصص املعني.
تنمية حصيلته من مفردات اللغـة حبيث متده بالكلمة اليت تعربِّ عن املعىن الذي يقصده  -2

 امللل عند القراءة. قارئالبكل دقة، كما متده باملرتادفات اليت جتنب 
 استخدام الكلمات الواضحة واملعاصرة. -3
عد متداولة، إالَّ إذا ة، أو الكلمات القدمية اليت مل تجتنُّب استخدام غريب الكلم -4

 استوجب األمر ذلك، حسب طبيعة البحث.
 جتنُّب استعمال الكلمات أو املصطلحات احلديثة الظهور حىت يستقر أمرها. -5
لكلمـات األجنبية، إالَّ إذا كانت مصطلحـات علمية أو فنية مل يستقر جتنَّب استعمال ا -6

 األمـر على ترمجتها، أو كان هناك هدٌف علميٌّ ِمن وراء استعماهلا.
 جتنب استعمال الكلمات العامية. -7
احلرص على استعمال الرتمجة الصحيحة للمصطلح حسب ما أُقّر لدى جمامع اللغة  -8

أو يف جمامع اللغات األخرى؛ إذا كانت الرسالة  -باللغة العربيةإذا كانت الرسالة –العربية 
 بلغة أخرى.
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  The Sentenceالجملة:
 :يتاآل (Sentence)و يراعى يف اجلملة 

  ع الباحث أن َيصوغ مجلة يف مثاينتكتب اجلملة بأقل عدد من الكلمات، إذا استطا  -1
 الطويلة.كلمات فال يكتبها يف عشر، فاجلمل القصرية أفضل من اجلمل 

 اجلمل الفعلية (يف اللغة العربية) أفضل من اجلمل االمسية. -2
التقدمي والتأخري بني الفعل والفاعل، واملبتدأ واخلرب يكون حسب األمهية، مع مراعاة  -3

 التطابق بيـن اجلملة وما سبقها من ُمجل.
 املبين للمعلوم أفضل من املبين للمجهول إالَّ يف حال حديث الباحث عن نفسه. -4
جتنَّب اجلمل االعرتاضية الطويلة اليت تفصل بني الفعل والفاعل، أو املبتدأ واخلرب، وإذا  -5

 . - -استوجـب األمر فتوضع بني شرطتني هكذا : 
أن تكون اجلمل مرتبطًا بعضها ببعض يف تسلسل منطقّي، أي أن ترتتب اجلمـلة الثانية  -6

 على األوىل، والثالثة على الثانية... وهكذا.
 ة يف التعبري، واإلجياز الواضح من أهم عوامل توصيل األفكار إىل ُمتلقيها.البساط -7

  The Paragraphالِفْقرة:
 :اآليت (Paragraph)و يراعى يف الِفقرة 

الِفقرة جمموعة من اجلمل املرتابطة يف املعىن، وتعربِّ يف جمموعهـا عن جزئية أساسيـة من  -1
 جزئيات املوضوع.

 ذاتا ال حتتاج إىل عنوان، وقد يكون لبعضها عنوان.والِفقرة وحدة مستقلة ب -2
 جيب أالَّ تكون الِفقرة طويلة ُمملَّة، أو قصرية خمُِلَّة. -3
 ترتب الفقرات حسب التسلسل املنطقّي للتعبري عن النقطة اليت تتناوهلا. -4
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 أن تكون الفقرة مرتبطة باليت تسبقها وتلك اليت تليها ( إن كان بعدها ِفقرة أخرى). -5
 ص والتدرُّج يف االنتقال من فقرة إىل أخرى.احلر  -6
) يف بداية هذا Indentationتبدأ كل ِفقرة بسطر جديد، مع ترك مخس مسافات ( -7

 السطر، إال الفقرة األوىل بعد العنوان.
 ) أوسع من املسافة اليت بني السطور.Leadingترك مسافة بني الِفقرات ( -8
) إذا وفته تعبرياً، وقد Subheadingعي (قد يكون للِفقرة املستقلة بذاتا عنوان فر  -9

 يكون مموعة من الِفقرات املستقلة لذاتا عنوان فرعي إذا مل توفه تعبرياً.

 Proofreadingثالثاً : مراجعة البحث: 
 :يأيتو من اجلوانب اليت ينبغي التأكد من وجودها وتأملها بدقة أثناء هذه املرحلة ما 

األخطاء النحويـة واللغوية، وال مانع من االستعانة ببعـض سالمة اُجلمل، والعبـارات من  -1
 املتخصصني يف هذا امال لتصحيح البحث وتنقيحه.

وضوح األفكار واملعاين، ومراعاة الرتابط والتالحم بينها، وهذا يستلزم ابتعاد البحث عن  -2
 مبسبب استعمال رسم الكلمة، أ مالغموض واإلشكال، سواء كان بسبب األسـلوب، أ

 عالمات الرتقيم استعماًال خطًأ.
كفاءة اإلطار العام للبحث وعرضه للموضـوع عرضًا واضحًا سليماً، وبيان اهلـدف منه،  -3

 والطريقـة اليت جرى السري يف ضوئها ملعاجلة مباحثه ومشكالته.
صياغة العناوين الرئيسة، ووضعها يف أماكنها املناسبـة؛ إذ املفروض يف العناوين اإلجياز  -4

 استيفاء املعىن املقصود. مـع
تدرُّج األفكار وتطورها من مبحث إىل آخر، ومن نقطة إىل أخرى، حبيث تقود كلها  -5

 جمتمعة إىل نتيجة البحث.
نقطة مهمة؛ حىت يبدو البحث أكثر  مالبدء من أول السطر عند تدوين فكرة معينة، أ -6

 تنسيقاً.
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 ليها باحلاشية.املشار إ (اإلسناد) التأكد من سالمة ترقيم اإلحاالت -7
 استعمال عالمات الرتقيم واإلمالء استعماالً صحيحاً. -8
إعطاء عناية كافية لنقل اآليات القرآنية، ورمسها رمسًا مطابقًا للرسم العثماين، ونسخها  -9

بوساطة احلاسوب من املصـاحف اإللكرتونية، كما ينبغي العنايـة بنقل األحاديث النبوية 
 يمة حبسب أصول هذا التخصص.الشريفة وخترجيها بطريقة سل

جتنب التكرار واإلعـادة سواء يف العبارات، أو يف األفكار، فالتكرار عيب يف  -10
 الكتابـة، ومدعاة إىل فقدان اهتمام القارىء.

 التأكد من أنَّ كل ما حوته الرسالة مهم، وذو عالقة وثيقة بالبحث. -11
 يف املنت.التأكد من قائمة املراجع، ومن مقابلتها ملا يشار إليه  -12
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 القسم الثالث

 النواحي الفنية للرسالة
Technical Aspects 

  Introductionأوًال: مقدمة البحث:
بعد إمتام الصياغة النهائية للبحث، واالستعراض التام ملباحث املوضوع، واستيفـاء الكتابة يف 

مي، وحينئذ يكون من جزئياتـه وكلياته، تكون صورة البحث قد اتضحت متامـاً، واكتمل بناؤه العل
 السهل حتديد النقاط، وحصر املعلومات اليت يُرغب يف تدوينها يف املقدمة.

فاملقدمة هي مطلع البحث، وأول ما يواجه القارئ، و با يبدأ قراءة البحث ومن خالهلا يتكوَّن 
ما تصـوره لديـه احلكم املبدئي عن مستواه العلمي، واالستمرار يف قراءته أو عدم ذلك، بناء على 

من مستـوى علمي هلذه الرسالة. فال بد إذن أن تبدأ قوية مشرقة، متسلسلة األفكار، واضحـة 
 األسلوب متماسكة املعـاين، تستميل القارئ، وجتذب انتباهه.

 و ينبغي أن يوضع يف املقدمة ما يأيت:
 االستفتاح املناسب للموضوع. .1
 ليت سُتثار فيه.إعالن املوضوع والتعريف به يف ضوء املشكالت ا .2
 صلة موضوع البحث باملوضوع العام للعلم الذي جيري البحث يف حميطه . .3
صلة موضوع البحث باملوضوع اخلاص الذي جيري البحث يف حميطه. وإذا كان هناك  .4

نظريات أو نتائج علمية قد ُقدِّمت يف هذه املشكلة، فينبغي الربط بني املشكلة وهذه 
 النظريات أو النتائج.
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  Text: المتن: ثانياً 
ينقسم منت الرسالة إىل فصول، ويبدأ باملقدمة، وينتهي باخلامتة، وختتلف عناوين املنت وتوزيع 

توضيح لبعض مناذج املنت وتوزيعه إىل  يأيتحمتوياته باختالف ختصص الرسالة ومنهجها. وفيما 
 فصول، (حبسب أنواع اماالت اليت جترى فيها الدراسة):

 
 ي تستخدم المنهج المسحي أو الوصفي أو التجريبي:الدراسات الت-أ

 :يأيتيف هذا النموذج يتم تقسيم املنت وفقاً ملا
 :(اإلطار العام) الفصل األول

 ويشتمل على: مقدمة البحث، ومشكلته، وأهدافه، وأمهيته، مث املصطلحات واحلدود.
 :(أدبيات البحث) الفصل الثاني

جلزء األول اإلطار النظري (املفاهيم والنظريات ذات العالقة...) ويف ويتألف غالبًا من جزأين يُعرض يف ا
، وقد يتم دمج اجلزأين يف فصل واحد حتت عنوان: )الدراسات السابقةالدراسة املرجعية (اجلزء الثاين 

(أدبيات البحث). وجيوز أن يتضمن الفصل يف �ايته فروض البحث الناجتة عن املراجعة الناقدة العميقة 
 بيات.لألد

 (منهج البحث وإجراءاته):الفصل الثالث
وفيه يتم عرض منهج البحث،وأدوات البحث، وجمتمع البحث وعينته، واإلجراءات (اخلطوات)، 

 واألساليب اإلحصائية املستخدمة.
 (نتائج البحث ومناقشتها):الفصل الرابع

املادة املعروضة، يتم فيه عرض نتائج البحث ومناقشتها وقد يقسم قسمني؛ بناًء على كمية 
 فيكون اجلزء األول حتت عنوان: نتائج البحث، والثاين حتت عنوان: مناقشة نتائج البحث.

 (اخلامتة): الفصل الخامس
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 وفيه يتم تقدمي ملخص لنتائج البحث، وتقدمي التوصيات واملقرتحات يف ضوء تلك النتائج.
 ئقي أو التاريخي: األسلوب المتبع في الدراسات التي تستخدم المنهج الوثا-ب

، لن تكون هناك إجراءات ميدانية؛ وعليه ميكن فحسبيف هذا النوع من الدراسات اليت تعتمد على الوثائق 
 :اآليتتوزيع حمتويات املنت على النحو 

 (اإلطار العام):الفصل األول
يشتمل على: مقدمة، مشكلة البحث وأسئلته، أهداف البحث، أمهية البحث، مصطلحات 

 حدود البحث. البحث،
 (أدبيات البحث):الفصل الثاني

يتألف غالبًا من جزأين، يُعرض يف اجلزء األول اإلطار النظري (املفاهيم والنظريات ذات 
) ويف اجلزء الثاين الدراسات السابقة، وقد يتم دمج اجلـزأين يف فصل واحـد حتت ...العالقة
 (أدبيات البحث).  عنوان:

 ث ومناقشتها):(نتائج البح الفصل الثالث
يـَْعرض نتائج البحث ومناقشتها وقد يقسم قسمني، بناًء على كمية املادة املعروضة؛ فيكون اجلزء 

 األول حتت عنوان نتائج البحث، والثاين حتت عنوان: مناقشة نتائج البحث.
 (اخلامتة) أو (اخلالصة والتوصيات واملقرتحات).: الفصل الرابع

 ث، والتوصيات واملقرتحات يف ضوء النتائج.يُقدِّم ملخصاً لنتائج البح
  Documentationثالثاً: توثيق البحث:

 عند االستفادة من مصدر يف كتابة البحث،  •
o ما أن يُقرأ الوارد فيه وتُعاد صياغتهإ 
o  .وإما أن يتم االقتباس حرفيا 
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د الكاتب، كما جله اإلشارة إىل املصدر الذي استقيت منه املعلومة حفظاً  ويف كلتا احلالتني جيب
 . أن موثوقية البحث تكون مرتفعة كلما دعم املكتوب باإلشارة إىل أعمال سابقة

 الحالة األولى (االقتباس الَحْرفي)
تستخدم يف حال عدم التمكن من إعادة الصياغة دون اإلخالل باملعىن (مثال عند اقتباس 

قتبس بني عالميت تنصيص، مث يتم وضع النص املو  تعريف)، وجيب عدم اإلكثار من هذه الطريقة
لكاتب، مث فاصلة، مث سنة النشر، مث ليرتك فراغ، مث نضع قوسني ( ) ونكتب االسم األخري 

 فاصلة ورقم الصفحة إن وجد.
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 أمثلة:

 ،للتطور االقتصادي جيداً  حتليلياً  اقتصادياً  " ويتفق دارسو ابن خلدون على أنه قدم منوذجاً 
لت من مراحل البداوة الالمستقرة إىل االستقرار الريفي الزراعي ، إىل وكيف يتم يف جمتمعات انتق

 )99، ص. 1995." (احلبيب، وسياسياً  واقتصادياً  متصري املدن ومنوها وازدهارها اجتماعياً 
 على٪ من شدته عند سطح املاء، وال تزيد 82 حنو"تبلغ شدة الضوء على عمق مرت واحد 

 )12، ص  2004وآخرون،  ٪ على عمق مخسة أمتار" (جماهد40
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يكتب امساء هؤالء الكتاب حيث يفصل بينها بفاصلة يف حال كان هناك أكثر من كاتب،  -
 .واو قبل اسم الكاتب األخريونضع حرف 

 )2005(األمحد، اليوسف، الغنام، والشاجيي،  :المث
 يف حال عدم وجود تاريخ للنشر نضع د. ت. -
 )75زارة الرتبية، د. ت.، ص. ) أو (و 55(الغامن، د. ت.، ص  ال:مث
 : يف حال عدم وجود مؤلف، نضع أول كلمة أو كلمتني من عنوان املقالة. ظةو حمل
 ) 25-11، ص. ص. 2005(دور النازية،  )15، ص. 1999(التلوث البيئي،  ل:مثا

 الحالة الثانية (القراءة وإعادة الصياغة)
االقتباس غري املباشر أي بإعادة صياغة من كاتب االقتباس باملعىن، أو كما يعرف أحياناً بإذا كان 

) واحد، يكتب بني قوسني اسم املؤلف indirect quotationالبحث وأسلوبه، من كتاب ملؤلف (
األخري أو اسم العائلة (اللقب أو الشهرة)، متبوعا بفاصلة، مث سنة النشر متبوعة بفاصلة (إذا  

رقم الصفحة أو الصفحات يف كل مرة يذكر كانت سنة النشر غري معروفة يكتب بدون)، مث 
فيها املرجع، وإذا كانت الفكرة املقتبسة فكرة عامة من املرجع فال ضرورة لذكر أرقام الصفحات. 
وعند كتابة اسم املؤلف يف اجلملة يكتب بعده بني قوسني سنة النشر متبوعة بفاصلة، مث رقم 

 .إن وجدت) – الصفحة أو الصفحات
 أمثلة:
أنه يوجد تفاوت كبري يف  )2001ويف دراسة حول مستويات القلق، أشار اخلضر ( -

 ...مستويات
) فقد تبني أن من أهم العوامل 1985ووفقا لدراسة قام با األمحد، السامل، والعثمان ( -

 .املؤثرة يف قياس الذكاء ..
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نفسه، نضع يف حال وجود أكثر من مصدر للمؤلف نفسه وكال املصدرين منشور يف التاريخ 
 حرف أ بعد املصادر األول، وحرف ب بعد املصدر الثاين للتفرقة بينهما.

واملصدر الذي يوضع له حرف األلف يكون  ب)1999و (السعيد،  أ)1999مثال: (السعيد، 
 على عنوان املصدر الثاين.  هجائياً  اً عنوانه سابق

  Tables رابعاً: الجداول:
أحيانًا بالنصوص، تعمل على توضيح أو تفسري اجلدول وسيلة إيضـاح باألرقام، و  -1

 نقطة من نقـاط البحث، أو تربز فكرة مهمة جيعلها مركزة وقوية ومدعمة باألرقام.
 يكون ترقيم اجلداول مسلسًال على مستوى املنت أو على مستوى الفصل. -2
السطر أعلى اجلدول: يُكتب  ) من أولTable Numberيكتب رقم كل جدول ( -3

  .هنفس ) يف السطرTable Heading(عنوان اجلدول 
 ) فوق العمود ذي العالقة.Column Headingsُتكتب عناوين األعمدة ( -4
ُتكتب الوحدات القياسية حتت عنوان العمود خمتصرة وفق ما اتفق عليه أهل  -5

 االختصاص، وتكون بني قوسني.
ين أو يف العمود األول، إذا كان املدخل أكرب من عـرض العمود، فُيكتب على سطر  -6

ثالثـة، حبيث تكون السطور التالية مكشوفة مبقـدار مسافة واحدة، وتكون األرقام 
 املرادفـة هلذا املدخل أمام السطـر األخري.

 تُرتَّب األرقام يف األعمدة: اآلحاد حتت اآلحاد، والعشرات حتت العشرات.... -7
 وهكذا.

وُيشار إليها يف منت ُتكتب تذييالت اجلداول حتتها مباشرة، حتت العمود األول،  -8
 ) ُعلوية.Asterisksاجلدول بعالمـات جنمية (

تُوضع اجلداول يف مكا�ا الصحيح من املنت، وقبل احلديث عنها، أو أقرب ما تكون  -9
 إليه إذا مل تتسع الصفحة.
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ا تُوضع يف مكا�ا الصحيح من  -10 اجلداول الصغرية ال توضع يف صفحات مستقلة، إمنَّ
 لتالية.املنت أو يف الصفحة ا

اجلداول ذات األعمدة الكثرية، اليت تتجاوز عرض السطر، ُتطبع بعرض الصفحة،  -11
جنليزية، أمَّا عربية، وإىل اليسار يف املتون اإلويكـون رأس اجلدول إىل اليمني يف املتون ال

 ترقيم الصفحة فيكون بنفس مكان الصفحات األخرى.
 ، بعد فهرس احملتويات.إذا كانت اجلداول كثرية، فتـَُعد قائمة للجداول -12
إذا كانت اجلداول كبرية، ثالث صفحات فأكثر، يكون موقعها يف املالحق يف آخر  -13

 .الرسالة
   Figuresخامساً: األشكال:

األشكال هي وسيلة إيضاح حلظية، ال حتتاج إىل إعمال الفكر فيما يريد الباحث أن يربزه  -
 من رأي أو نتيجة أو شرح.

 ع: خطية، صور فوتوغرافية، صور ملونة.األشكال على ثالثة أنوا  -
 Line Drawingsاألشكال الخطية: -أ

 هي وسيلة تشرح من أول وهلة النتيجة اليت يرغب الباحث يف إعال�ا.
تشتق الرسوم البيانية عادة من جداول أو أرقام تسبقها، توضح الفكرة نفسها اليت وضع  -

 الرسم إلبرازها.
قلة حىت يتحقق اهلدف منه وهو املقارنة املنظورة، يكون الرسم البياين يف صفحة مست -

 وهذه ال تتحقق إالَّ إذا كان الرسم كله أمام العني يف وقت واحد.
 تراعى الدقة التامة يف النسبة بني اخلطوط واحلقائق الرقمية اليت يشري إليها. -
 .توضع الرسوم وفق املقاس املطلوب باستخدام برجميات احلاسب اآليل -
 Halftonesليلة (الفوتوغرافية) الصور الظ-ب
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 وهي وسيلة توضيحية طبيعية تؤكد الشرح الوارد يف النص ألول وهلة.
 الصور الظليلة أي امسمات: كاملناظر الطبيعية، صور عضو به مرض... اخل. -
صور جمهرية: األنسجة، خاليا، قطاعات صخرية...اخل. وهذه جيب أن حتدد عليها نسبة  -

 ).Scannerالصورة على احلاسب باستخدام جهاز املاسح الضوئي ( التكبري. ويتم إنزال
 Colored Photosالصور الملونة  -ج

هي وسيلة توضيحية، يلعب فيها وللتباين اللوين فيها أثر يف توصيل مراد الباحث، ويف كثري 
 من األحيان يكون للون داللة علمية.

 عنوان الشكل. يف الصور امهرية ال بد من إثبات نسبة التكبري يف -
 ).Scannerيتم إنزال الصورة بوساطة احلاسب اآليل، باستخدام املاسح الضوئي( -
 ويتبع فيما سبق اآليت: -

على مستوى املنت، أو على مستوى  تُرقَّم مجيع األشكال والصور ترقيماً مسلسالً  - أ
 الفصل.

) مثل Figure Caption) وعنوانه (Figure Numberيكون رقم الشكل ( - ب
 أعلى الشكل وكذلك عنوانه.اجلداول 

 بد من إثبات ذلك أسفل الشكل . إذا كان الشكل مأخوذاً عن مصدر ما، فال - ت
إذا كانت األشكال كبرية، فيلصق الشكل بعرض الصفحة، ويكون رأس الشكل  - ث

 جنليزية.عربية، وإىل اليسار يف النصوص اإلإىل اليمني مثل اجلداول يف النصوص ال
رائط والرسوم اليت متأل مساحة صفحتني، تُوضع يف األشكال الكبرية مثل اخل - ج

 مكا�ا من النص أثناء التجليد، وُتطبَّق وتدخل يف الرتقيم العام.
إذا كان احلجم كبريًا واملقاسات متنوعة، فيـَُعد جيب يف بطن الغالف اخلارجي  - ح

األمامي أو اخللفي، وتُوضع فيه هذه األشكال بعد تطبيقها، مع اإلشارة إىل 
  املنت.ذلك يف



 كتابة وتقديم األطروحة الجامعية في جامعة دمشق  دليل

 34 

 Conclusion سادساً: الخاتمة:
هي النتيجة املنطقية لكل ما جرى عرضه ومناقشته، وهي املسامهة األصيلة واإلضافـة العلمية 
ا تذهب إىل أبعد من قضايا البحث  اجلديدة اليت تُنسب للباحث بال مزامحة أو منافسة، إ�َّ

 ئج.تُعَلن فيهـا األحكام وتُقرَّر النتا ففيهاومقدماته 
و اخلامتة هي اجلزء الذي يرتك االنطباع األخري؛ لذا حتتاج إىل عناية يف ترتيب األفكار، وجودة يف 
الصياغة، واختيار اجلمل والعبارات، حيس القارئ من خالهلا أنَّه وصل إىل �اية البحث بطريقة 

 ع فيها اآليت:و من أجل حتقيق املقصود باخلامتة ينبغي أن يوض طبيعيـة متدرجة دون تكلُّف.
  خالصة البحث:-1

يرسم الباحث خالصة البحث، وليعلم أنَّ أهم شيء يف البحث هو نتائجه اليت انتهى إليها، 
ا ُمقدِّمات يُقصد منها أن تقود إىل أهم شيء يف البحث وهو  لذلك يعرض هذه اخلالصة وكأ�َّ

واألفكار ذات الصلة الوثيقة نتائجه. ويف سبيل ذلك ينبغي الرتكيز على بعض النقاط الرئيسة، 
 بنتائج البحـث وحتليلها.

 أهم النتائج التي انتهى إليها البحث:-2
يرسم الباحث صورة سريعـة ملا استطاع أن ُيسهم به يف خدمة العلم بذا اإلنتاج، ويُبنيِّ يف هـذه 

جوهر إىل الصورة مواطن الكشف والتجديد يف البحث، وآراءه ووجهات نظره، سواء بالنسبة 
جزئياته، ويُبنيِّ النتائج اليت انتهى إليها البحث، ومدى قوة هذه النتائج أو إىل بالنسبة  ماملوضوع أ
 ضعفها.

 التوصيات والمقترحات: -3
يكتب الباحث التوصيات املتعلقة بأمور جديرة باالهتمام واإلبراز، وُيشرتط أن تكون ذات صلة 

، وأن تكون حمددة حتديدًا دقيقاً، وتتجلَّى مهارة الباحث وثيقة بالنتائج اليت أمكن الوصول إليها
يف الربط بني ما يتوصل إليه من نتائج وبني ما يوصي به من حلول للمشكالت اليت أسفرت 
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عنها الدراسـة، اليت تشري إليها نتائج البحث دون مبالغة أو حشو أو تطويل. كما يكتب الباحث 
 ية ظهرت له من خالل حبثه.مقرتحات لدراساٍت أو مشكالٍت مستقبل

وبذلك يفتـح الباحث أمـام غريه من الباحثني آفـاقـًا جديدة للدراسة والبحث، ويضع أمامهـم 
 مشكالت ميكن االستفادة منها يف حبوث قادمة.

 Bibliography سابعاً: قائمة المراجع:
هو اختصار لـ و  APA Styleيتم توثيق املصادر يف البحث وفقا لطريقة أو نسق يسمى بالـ 

American Psychological Association  ألن اجلمعية النفسية األمريكية هي من وضع أسس
هو  APAلكن منط  Chicagoو  MLAهذا النسق. علما بأنه يوجد أنساق أخرى كثرية مثل 

 الشائع وهو الذي اعتمدته جامعة دمشق لسهولته وانتشاره.

  Books الكـــتــــــب
 فيمايأيت سنوجزهاتب ميكن أن منيز جمموعة من احلاالت الكتوثيق  عند
 كتاب لمؤلف واحد: .1

(ط. مث رقم الطبعة إن وجد). عنوان الكتاب ا االسم األخري، االسم األول. (سنة النشر). 
 مكان النشر: الناشر.

 
 أمثلة:

 ). بريوت:1(ط.  رؤييت : التحديات يف سباق التميز). 2006آل مكتوم، حممد بن راشد. (
 املؤسسة العربية للدراسات والنشر.

. الكويت: 1984 – 1952التجربة التخطيطية يف دولة الكويت وزارة التخطيط. (د. ت.). 
 وزارة التخطيط.

 حتى ستة مؤلفين:كتاب لمؤلفـَـين اثنين  .2
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 نسري على النظام السابق، لكننا نضع فاصلة وبعدها واو قبل اسم آخر كاتب.
 الكّتاب حبسب ترتيب ورودهم على غالف الكتاب أو صفحة العنوان.  والحظوا أننا نضع أمساء

 
 أمثلة:

أحاديث االحتكار حجيتها وأثرها يف ). 2000الشاجيي، يوسف خليفة، والكمايل، رؤوف. (
 ). بريوت: دار ابن حزم.3(ط.  الفقه اإلسالمي

. نية يف عامل متغرياملسؤولية القانو ). 1999السامل، حممد، خليل، أمحد، والراجحي، حممد. (
 ن.د.

. عّمان: املدخل إىل علم النفس). 2002جابر، جودت، العزة، سعيد، واملعايطة، علي. (
 مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع.

Cavalli, R. S., Thomson, G., & Jefferson, S. (2007). Informatics (2nd Ed.). New 
York: Sage Publishing. 
 

 ستة مؤلفين:كتاب له أكثر من  .3
 تـُـكتب أمساء املؤلفني حىت املؤلف السادس مث نضيف عبارة وآخرون.

 
 كتاب مترجم: .4

عنوان الكتاب مع وضع االسم األخري للمؤلف، احلرف األول من االسم األول. (سنة النشر). 
 (اسم املرتجم غري معكوس، مرتجم). مكان النشر: الناشر. خط حتته

 
 أمثلة:
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(فراس حلمي، مرتجم).  املدخل إىل علم النفس الصناعي والتنظيمي). 1999رجييو، ر. (
 بريوت: دار الشروق.

  (فؤاد أبو حطب، مرتجم). القاهرة: عامل الكتب. الضعف العقلي ).1972أوكونر، ن. (
 فصل من كتاب له محرر: .5

اسم احملرر  االسم األخري ملؤلف الفصل أو املقالة، االسم األول. (سنة النشر). عنوان املقالة. يف
(ط. رقم الطبعة، ص ص. رقم صفحة  عنوان الكتاب مع وضع خط حتتهغري معكوس (حمرر)، 

 رقم صفحة النهاية). مكان النشر: الناشر.-البداية
 

  أمثلة:
قراءات علم )، ). الفارايب وابن خلدون. يف لويس مليكة (حمرر1965سويف، مصطفى. (

 قاهرة: الدار القومية للنشر.). ال73-3، ص ص. 3(ط.  النفس االجتماعي
 فصل من كتاب ليس له محرر: .6

عنوان االسم األخري ملؤلف الفصل أو املقالة، االسم األول. (سنة النشر). عنوان املقالة يف 
رقم صفحة النهاية). -(ط. رقم الطبعة، ص ص. رقم صفحة البداية الكتاب مع وضع خط حتته

 مكان النشر: الناشر.
 

  أمثلة:
، ص 3(ط.  علم النفس: اجتاهات ومهومتاريخ علم النفس. يف ). 1965فى. (سويف، مصط

 ). القاهرة: الدار القومية للنشر.73-3ص. 
  Print Encyclopediaالموسوعـــات الورقيــــة 

 فيمايأيت سنوجزهاميكن أن منيز جمموعة من احلاالت املوسوعـــات الورقيــــة توثيق  عند
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 لف:مقالة من موسوعة لها مؤ  .1
على املقالة، أو يف حال كان هناك مؤلف  كان اسم الكاتب مكتوباً   إذانستخدم هذه القاعدة 

 يكون مؤلفا لكل مقاالتا.  ومن مثَّ (أو أكثر) لكل املوسوعة 
 عنوان املوسوعة مع وضع خط حتتهاالسم األخري، االسم األول. (سنة النشر). عنوان املقالة. يف 

 رقم صفحة النهاية). مكان النشر: الناشر.-صفحة البداية (ج. رقم اجلزء، ص ص. رقم

  أمثلة:
 ،3(ج.  دائرة املعارف الربيطانيةالكويت. يف  ). املكتبات املدرسية يف1999العلى، أمحد. (

 ). د.ن.503 -501ص ص. 
(ص.  موسوعة علم النفس و التحليل النفسي ). حصر القلق. يف1993اخلالدي، حسني. (

  دار سعاد الصباح.). الكويت: 304
-(Vol. 26, pp. 501 Encyclopedia Britannica. In DepressionSmith, R. K. (1993). 

508). Chicago: Encyclopedia Britannica. 
 

 مقالة من موسوعة دون معرفة المؤلف (نبدأ بعنوان المقالة): .2
 للمقالة.  مل يكن هناك مؤلف ال للموسوعة بشكل عام أو إذانستخدم هذه القاعدة 

(ج. رقم اجلزء، ص ص. رقم  عنوان املوسوعة مع وضع خط حتتهعنوان املقالة. (سنة النشر). يف 
 رقم صفحة النهاية). مكان النشر: الناشر.-صفحة البداية

 

  أمثلة:
). 130-128، ص ص. 7(ج.  املوسوعة العربية العاملية ). يف1996التلوث البيئي. (

 وعة للنشر والتوزيع. الرياض: مؤسسة أعمال املوس
Relativity. (1993). In Encyclopedia Britannica (Vol. 26, pp. 501-508). Chicago: 
Evans Publishing. 
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املوسوعات اإللكرتونية (مثل ويكيبيديا) تعامل معاملة مقاالت اإلنرتنت وليس 

 .املوسوعات املطبوعة
 

 Magazines and Newspapersالمجالت والصحف 
 فيمايأيت سنوجزهاميكن أن منيز جمموعة من احلاالت امالت والصحف توثيق  عند

 

 مقالة من مجلة أو دورية .1
. االسم األخري، االسم األول. (سنة النشر، اليوم إن وجد مث الشهر إن وجد). عنوان املقالة

رقم صفحة -ة، رقم املد إن وجد(رقم العدد)، رقم صفحة البدايعنوان املة مع وضع خط حتته
 النهاية.

 

  أمثلة:
، خريف). إعداد نسخة عربية الختبار القدرة امليكانيكية بواسطة 1999اخلضر، عثمان. (

 .40-26)، 52(13، املة الرتبوية. الكمبيوتر
). مسرح اجلرمية: منظور جغرايف لدعم دور الشرطة يف مكافحة اجلرمية. 2002جابر، حممد. (

 .134-97)، 1(30 ،جملة العلوم االجتماعية
Ross, D., Johnson, R. T., & Smith, G. K. (1999, July). Satisfaction among 
College Students. Psychology Review, 16(2), 88-90. 
 

 مقالة من صحيفة يومية  .2

اسم الصحيفة مع وضع االسم األخري، االسم األول. (سنة النشر، اليوم الشهر). عنوان املقالة. 
 رقم صفحة النهاية.-، رقم العدد، ص. رقم صفحة البدايةتهخط حت

 

  أمثلة:
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-14، ص ص. 1044 ،القبس فرباير). اإلعالم العريب. 20، 2003الفضلى، حسني. (
16. 

 .33، ص. 12، الوسطيونيو).  18، 2005أسباب السعادة. (
 

 
دوريات  تعترب مقاالت من ProQuestاملقاالت اليت استخرجتموها من قاعدة بيانات 

 ألن هلا أصال مطبوعا، وُتطّبق عليها قاعدة مقاالت الدوريات.
 

 Internet Articlesمقاالت منشورة على اإلنترنت  .3

عنوان املقالة مع وضع خط االسم األخري ملؤلف، االسم األول. (سنة نشر املقالة، اليوم الشهر). 
 .......http://wwwسرتجعت يف تاريخ اليوم الشهر، السنة من . احتته

 

  أمثلة:
 من 2010شباط،  13. (د. ت.) مت اسرتجاعها بتاريخ القلق

 http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%82  
 من 2003آذار،  15 تاريخ سرتجعت يفا سيكلوجية العدوان. .الطويل، عزت. (د.ت.)

 http://www.elazeyem.com/agression.htm  
Thomson, A. (2005, November 15). The Importance of the Internet. Retrieved 
January 12, 2007 from  www.un.org/files/internet.html  

 

 Conference Proceedingsوقائع المؤتمرات والندوات 
عنوان البحث أو املقالة مع وضع خط االسم األخري للمؤلف، االسم األول. (تاريخ االنعقاد). 

 . قــُـّدم إىل اسم الندوة أو املؤمتر، مكان االنعقاد.حتته
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%82
http://www.elazeyem.com/agression.htm
http://www.elazeyem.com/agression.htm
http://www.un.org/files/internet.html
http://www.un.org/files/internet.html
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  أمثلة:
إدمان املقامرة ملتداويل األسهم يف سوقي الكويت ). ديسمرب 5-3، 2006ثمان. (اخلضر، ع

. قّدم إىل املؤمتر الدويل الثالث لكلية العلوم االجتماعية جبامعة الكويت، والسعودية لألوراق املالية
 الكويت.

صورة علم النفس لدى اجلمهور العام يف امتمع إبريل).  8-6، 1997خليفة، فيصل. (
  . حبث مقدم يف مؤمتر اخلدمة النفسية يف دولة الكويت، جامعة الكويت، الكويت. وييتالك

 

 Theses and Dissertationsرسائل الماجستير والدكتوراه 
. نوعها، عنوان الرسالة مع وضع خط حتتهاالسم األخري للمؤلف، االسم األول. (سنة النشر). 

 اسم اجلامعة، مكان النشر.

  أمثلة:
. دراسة مقارنة ملستوى القلق عند املراهقات والكفيفات واملبصرات). 1974( سامية. لقطان،ا

  رسالة ماجستري، جامعة عني مشس، القاهرة.
القرض العام وسيلة لتمويل اإلنفاق العام : دراسة تطبيقية على دولة ). 2003السنايف، مبارك. (

 . رسالة ماجستري، جامعة الكويت، الكويت.الكويت
 

 ات هاّمــة جـــًدا واستثناءات القواعد مالحظ
 ة نكتب د. ن. وهي تعين دون ناشر.يف حال عدم معرفة ناشر الكتاب أو املوسوع •
وهي  ،يف حال عدم معرفة تاريخ النشر نكتب (د. ت.) يف القوسني اخلاصني بالتاريخ •

عة، وباللغة قبل اسم املوسو  فيدائما نكتب (.n.d)  تعين دون تاريخ وباإلنكليزية يقابلها
 .Inاإلنكليزية نكتب 
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 1st) ) وباللغة اإلنكليزية5) أو (ط. 3طبعة الكتاب بذا الشكل (ط.  نعرب عن رقم •

ed.) (2nd ed.) (3rd. ed.) (4th ed.) إخل ... 
و  .Volدائما نكتب ج. قبل رقم اجلزء أو املد للموسوعة، وباللغة اإلنكليزية نكتب  •

No.  
للكتاب أو عدم وجود جزء للموسوعة أو جملد للدورية، ال  يف حال عدم وجود طبعة •

 نكتب شيئا.
يف مواقع اإلنرتنت، تاريخ االسرتجاع يعين اليوم الذي قمنا فيه مبشاهدة الصفحة.  •

" وباللغة اإلنكليزية 2008يناير،  15ونكتبها على هذا الشكل: "اُسرتجعت يف تاريخ 
حيث يتم تقدمي الشهر على  … Retrieved January 15th, 2008 fromيقابلها 

 اليوم.
يف حال عدم وجود مؤلف، نبدأ بعنوان املقالة أو الكتاب، مث سنة النشر، مث بقية  •

 التفاصيل كاملعتاد. 
 خلإعند كتابة أمساء املؤلفني يتم إسقاط األلقاب مثل دكتور، مهندس، ...  •
ي، يوسف خليفة. حبيث كان االسم ثالثيا أو رباعيا يكتب بذه الطريقة: الشاجي  إذا •

 يوضع اسم العائلة أو االسم األخري، مث االسم األول مث أسم األب فاجلد وهكذا.
اإلنكليزية) نكتب االسم  أمعند كتابة أمساء املؤلفني األجانب (سواء يف املصادر العربية  •

ل  األخري مث نضع فاصلة مث فراغ مث احلرف األول من اسم املؤلف األول مث نقطة. ويف حا
كان هناك اسم أوسط نضع أيضا أول حرف منه بعد احلرف األول من االسم األول. 

ريي ولو كان "ج، .Robin, S. Jتكتب على شكل  Sarah James Robinمثال 
 ج.  : تومسون،اآليت شكلالامسه على  ناكتبتومسون" مؤلفا لكتاب مرتجم  

تيبهم املكتوب يف عند وجود أكثر من مؤلف لنفس املصدر، نضع الكتاب وفقا لرت  •
املصدر وال نرتبهم هجائيا، ألن ترتيبهم يعكس مدى مسامهة كل كاتب يف العمل، أو 
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يعكس املكانة العلمية لذا حنافظ على ترتيبهم. ونضع دائما قبل اسم الكاتب األخري 
 .&و، وباإلنكليزية 

خطيط أو يف حال كان املؤلف جهة يكتب االسم كامال دون أن يُقلب، مثال وزارة الت •
 الصندوق العريب للتنمية.

 ستة، نكتب أول ستة أمساء ونضع عبارة وآخرون. ويقابلها علىعند زيادة عدد الكتاب  •
 .et alباإلنكليزية 

 33-15عند كتابة الصفحات نضع شرطة بني األرقام وليس "إىل". مثال  •
إذا غاب  يف حال وجود جملد وعدد، نضع رقم العدد بني قوسني للتفرقة بينهما. أما •

ن املد ال يوجد دون رقم املد فيوضع رقم العدد مباشرة دون احلاجة للقوسني. علما بأ
 العدد.

ال بد أن يكتب   1، مثال شهر اً األشهر دوما تكتب على شكل أمساء وليس أرقام •
مثال  January، وهكذا. واألشهر يف املصادر اإلنكليزية تكتب كاملة، كانون الثاين

 .Janوليس 
وحرف   Shiftفاصلة العربية هذا شكلها (،) وميكن احلصول عليها بالضغط على زرال •

 ، "ن"
) وميكن احلصول عليها بالضغط على زر "و" بعد ,أما الفاصلة اإلنكليزية فهذا شكلها (
 تغيري لغة لوحة املفاتيح إىل اإلنكليزية.

ك فراغ بعد عالمة مث يرت  ،عالمات الرتقيم (النقاط والفواصل) توضع جبانب آخر كلمة •
 الرتقيم، وليس العكس.

 :عند عمل قائمة المصادر (ببليوغرافيا)
يتم ترتيب املصادر هجائيا حسب أمساء عائالت املؤلفني مع ترقيم كل مصدر. ويف  •

حال عدم وجود اسم للمؤلف كما يف حال بعض املقاالت من املوسوعات مثال، يتم 
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ن اسم املؤلف. ويف حال بدء األمساء باحلرف االعتماد على عنوان املقالة كما لو كا
 نفسه، ننظر إىل ثاين حرف من االسم األخري، وهكذا. 

 جيب أن تكون قائمة املصادر مرقمة. •
عند ترتيب أمساء املؤلفني، نسقط أل التعريف من االعتبار (لكننا نكتبها)، فمثال مؤلف  •

 يب. اسم عائلته السامل، يعترب مبدوءا حبرف السني حني الرتت
يف حال وجود أكثر من مصدر لنفس املؤلف، نرتبها بناء على التاريخ، األقدم مث  •

يف التاريخ نفسه، نرتبهما حسب هجائيا حسب  يناألحدث، ولو كان املصدران منشور 
 احلرف األول من عنوان املصدر.

 

 
ل نضع ال نقوم أبدا بتقسيم قائمة املصادر إىل أجزاء، جزء للموسوعات، وجزء للكتب. ب

 املصادر مجيعها معا ونرتبها هجائيا حسب االسم األخري للمؤلف.
 مثال على قائمة مصادر نهائية

 يدرج الباحث يف �اية البحث قائمة بأهم املصادر واملراجع اليت استعان با يف إعداد حبثه،
 ة:آلتياوكذلك املراجع اليت يتوقع أن يستفيد منها يف إعداد رسالته، مع مراعاة الضوابط 

تقسم قائمة املراجع إىل قسمني حيتوي القسم األول على قائمة باملراجع العربية ترتب  •
فيها أمساء املؤلفني هجائيًا تبعًا السم عائلة املؤلف مع إمهال (أل) التعريف يف الرتتيب 

 دون النظر إىل نوعية املرجع كتاباً كان أم رسالة علمية أم مقالة يف دورية علمية.
لقسم الثاين من قائمة املراجع على املراجع األجنبية اليت ترتب فيها أمساء املؤلفني حيتوي ا •

هجائياً، مع مراعاة حماذاتا إىل يسار الصفحة، وترتب املراجع دون النظر إىل نوعية 
 املرجع كتاباً كان أم رسالة علمية أم مقالة يف دورية علمية.

 قائمة المصادر العربية
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  Appendices : المالحق:ثامناً 
من األفضل أال يلجأ الباحث إىل وضع ملحق للبحث قدر اإلمكان، فإذا دعت احلاجة إىل 

ولكن إدخاهلـا يف صلب البحث وموضوعاتـه يسبب انقطاعاً وضعه، كأن يكون هناك أمور مفيدة 
ومما ميكن أن يوضع يف  يف تسلسل األفكار وترتيبها، فينبغي أن يضعها يف مكان خاص با.

 امللحقات:
االستبانات والرسائل الشخصية اليت هلا فائدة للبحث، واألسئلة اخلاصة اليت أقام  -1

 الباحث عليها بعض نتائج حبثه.
 ومناذج األشكال.اخلرائط  -2
 اجلداول املطولة. -3
 اإلحصاءات اخلاصة. -4
 الرسوم البيانية. -5
 وسائل اإليضاح والصور -6
بعده، وإّما املعتمدة، إمَّا قبل االقتباس  ينبغي توثيق امللحقات وذلك بتدوين املصادر •

 وُيشار إليها يف احلاشية.

http://www.un.org/files/internet.html
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نفسه بني قوسني ُيشار للملحقات بأرقام متسلسلة، وتُوضع اإلشارة على نفس السطر  •
 ). ويستمر بعد ذلك.1مثل: انظر امللحق رقم (

 يُوضع رقم امللحق يف أعاله، ويُكتب حتت الرقم عنوان أو عبارة ُحتدِّد ما ورد يف امللحق. •
 بعد قائمة املراجع.يت املالحق تأ •
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 القسم الرابع
 القواعد التنفيذية للرسالة

Guidelines for Structuring the Thesis 
 : ترتيب الرسالة:أوالً 

و هو الطريقة العملية يف تنظيم الرسالة من أوهلا إىل آخرها، تنظيمًا طبيعيًا ينبغي أن يكون 
 :اآليتالبحث خارجـاً عليه يف هيكله العام، وتكون وفق النسق 

  Title Page:الغالفصفحة  -1
ة دمشق، يكتب يف أعلى الصفحـة يف اجلهة اليمىن اجلمهورية العربية السورية، جامع •

 الكلية، القسم، ويف اجلهة اليسرى شعار اجلامعة.
 جملس البحث العلمي).ه ر وسط الصفحة عنوان البحث (كما أقيكتب يف  •
 ة:اآلتيالدرجة والتخصص، ويعرب عنها بالعبارة  •

 رسالة مقدمة لنيل (درجة املاجستري) أو (الدكتوراه) يف (يكتب التخصص).
 مسجل رمسياً يف اجلامعة).اسم الطالب أو الطالبة (كما هو  •
اسم املشرف يليه مسماه العلمي، مث الكلية اليت يعمل با، مث اجلامعة وكذا املشرف  •

 .-إن وجد–املساعد 
 . العام اجلامعي، ويُدوَّن بالتاريخ امليالدي •

  Approval Page ، وتوقيعات جلنة املناقشةجلنة احلكمصفحة قرار  -2
 Acknowledgment Pageصفحة شكر وتقدير:  -3

يعرض فيها الشكر والتقدير لألشخاص واملؤسسات اليت أسهمت يف تذليل صعوبات البحث، 
وقدَّمت التسهيالت املمكنة، فكان لذلك فضل كبري يف تقدُّم البحث واإلملام جبوانبه. على أن 

 يكون خمتصراً صادقاً بعيداً عن اإلسراف واإلسفاف.
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  Table of Contentsفهرس احملتويات: -4
فاصيل اليت ُتدوَّن حتت هذا العنوان تكون حبسب التقسيم األساس للموضوع: من الت  •

 فصول، وعناوين رئيسة، وفرعية.
تدون عناوين التقسيمات األساسية خبط عريض واضح، وتكون التقسيمات األخرى   •

بد من  الثانوية املتفرعة عن تلك خبط أدق من عناوين التقسيمات األساسية. وال
وين بقائمة احملتويات مع ما هو ُمدوَّن بداخل الرسالة، دون زيادة أو نقص مطابقة العنا

 ف. وتوضع أرقام الصفحات املقابلة لكل عنوان.أو أي نوع من االختال
 .-إن وجدت-  List of Tablesقائمة اجلداول -5
 .-إن وجدت- List of Figuresقائمة األشكال والرسوم البيانية. -6
  Abstractاملستخلص: -7

كلمة مستخلص وحدها يف وسط الصفحة، وتبدأ كتابة املستخلص يف سطر   ُتكتب  •
) كلمة كحٍد أقصى (ال يزيد عن صفحة واحدة). 350جديد، ويُكتب يف حدود (

 وجيب أن يُكتب عنوان الرسالة واسم الباحث أعلى املستخلص.
وجيب أن يكون مستخلص البحث وافيًا يشمل أهداف البحث، وجمتمع الدراسة،   •

 ينة، واألدوات، وطرق حتليل البيانات، وتلخيصاً ألهم النتائج والتوصيات الرئيسة.والع
) وأن يتصف بالدقة Key wordsيف البحث (املفتاحية ويشمل املستخلص الكلمات   •

يف تنظيم وعرض األفكار، وجيب أالَّ يشمل امللخص على مراجع أو أشكال أو 
 جداول.

  Main Text منت البحث (فصول البحث). -8
  Referencesاملراجع. -9



 كتابة وتقديم األطروحة الجامعية في جامعة دمشق  دليل

 50 

  Appendicesمالحق البحث -10
  English Abstract.اإلجنليزيةاملستخلص باللغة  -11
 : English Cover Pageاإلجنليزيةصفحة العنوان باللغة  -12

ه ويكون يف آخر صفحة من الرسالة، وبالتايل فإنَّ  غة العربيةويكون صورة مطابقة لنظريه بالل
تكون هذه الصفحة مطابقة يف التصميم لصفحة العنوان و يكون يف أول صفحة من اليسار. 

 باللغة العربية .
  Instructions for Typesettingثانياً: تعليمات طباعة الرسالة:

إنَّ مسؤولية الرسالة كتابة وتنظيمًا وتصحيحًا تقع على الباحث، وجيب عليه عند طباعة الرسالة 
 اتباع اآليت:

ب اآليل، وباستخدام برنامج منسق الكلمات، األكثر ُتطبع الرسالة باستخدام احلاس  •
 شهرة يف اجلامعة عند طباعة الرسالة. حالياً، مثًال منسق الكلمات (وورد).

 ).A4ُتطبع الرسالة على ورق أبيض مقاس (  •
 ُتطبع على وجه واحد فقط.  •
 سم) يشغل بعضها يف جتليد الرسالة فيما3يُرتك إىل ميني الصفحة حاشية مبقدار (   •

 سم) إىل اليسار، يف الرسائل باللغة العربية.2.5بعد، وحاشية مبقدار (
سم) يشغل بعضها يف جتليد الرسالة، 3يُرتك إىل يسار الصفحة حاشية مبقدار (  •

 .اإلجنليزيةسم) على األقل إىل اليمني يف الرسائل باللغة 2وحاشية مبقدار ( 
سم) على األقل، غري حمتسب 2ُترتك حاشية يف أعلى الصفحة ويف أسفلها بعرض (  •

 فيها مسافَة العنوان يف رأس وتذييل الصفحة.
د...) لرتقيم الصفحات  ج، ب، ُميِْكُن أن ُتستخدم احلروف العربية األجبدية (أ،  •

التمهيدية يف حالة الكتابة بالعربية، وتستخدم األرقام الرومانية لرتقيم الصفحات 
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) ويبدأ الرتقيم باستخدام األرقام من I,II(مثل... زيةاإلجنليالتمهيدية عند الكتابة باللغة 
 صفحة املقدمة، ويُوضع الرقم أو الرمز يف الصفحة من األعلى يف وسطها أو يف الزاوية.

يكتب عنوان الرسالة يف أعلى الصفحة جوار رقم الصفحة، بينما يوضع عنوان كل فصل  •
 أسفل الصفحة.

 ة: اآلتيضمن تسلسل الصفحات يف احلاالت  يُغفل تدوين األرقام رمساً، ولكن يُعد  •
 . صفحة عنوان الرسالة 
 .إذا توسط الصفحة عنوان رئيسي 
 .إذا بدأت الصفحة بباب أو فصل جديد 

 تراعى المسافات في الكتابة باللغة العربية على النحو اآلتي: 
 )(يف النص، ويف املقتبسات، ويف احلاشية، ويف املراجع .املسافة بني السطور مفرد •
 يستخدم البنط األسود يف مجيع العناوين الرئيسة والفرعية. •
) 6يكتب عنوان الفصل خبط كبري أسود، وبينه وبني بداية النص مسافة ترتاوح ما بني ( •

 ) نقطة (حبسب حجم اخلط).12إىل (
 ) نقاط.6العنوان الفرعي يكون بينه وبني النص مسافة ( •
مستوياتا ويراعى، أيضاً، االطّراد يف  يراعى التدرج يف حجم العناوين، وذلك حبسب •

التنسيق، حبيث تكون عناوين الفصول على مستوى واحد، واملباحث على مستوى آخر 
 واحد، وهكذا.

 على النحو اآلتي: اإلنجليزيةتراعى المسافات في الكتابة باللغة  
 ُتستعمل مسافة ونصف بني السطور يف كتابة ُصلب البحث.  •
 مسافة واحدة بني السطور .املستخلص يُكتب على  •
 املقتبسات ُتكتب على مسافة ونصف بني السطور، وتُبعد عن احلاشية بأربع مسافات. •
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 املراجع تُنسخ على مسافة واحدة مع ترك مسافة ونصف بني كل مرجع وآخر. •
 ُيستخدم البنط األسود يف مجيع العناوين الرئيسة والفرعية.  •
) Simplified Arabicمن اخلط العريب ( )16(يكتب املنت يف البحوث العربية بنط  •

 .من نفس اخلط )12أسود، واحلاشية بنط ( )18غامق ( والعناوين بنط
) Times New Roman) من اخلط (14بنط ( اإلجنليزيةينسخ املنت يف البحوث   •

 ) أسود.20-16والعناوين بنط (
 وأصوهلا، وعالمات الرتقيم . يراعى يف الطباعة كتابة الفقرة •

 Thesis Binding لثاً: تجليد الرسالة:ثا
 جتلَّد الرسالة جتليداً فنياً . •
يكون التجليد باللون (األزرق الفاتح) لرسائل املاجستري، واللون (األسود) لرسائل  •

 الدكتوراه.
 ُتطبع البيانات على الغالف، (كما ورد يف صفحة العنوان). •
ة، اسم الباحث، نوع الرسالة ُتطبع البيانات على الكعب: ويُوضع فيه اسم اجلامع •

  .ةمليالديا، السنة دمشق(ماجستري، دكتوراه)، 
 رابعاً: تقديم الرسالة:

م ُنَسخًا ُجملَّدة جتليدًا عاديًا إىل جلنة املناقشة. أما النسخ النهائية فتجلد  على الباحث أن يُقدِّ
سالة يتم تقدمي الرسالة للجهات وبعد الدفاع واملوافقة على طباعة الر جتليدًا فنيًا كما ورد أعاله، 

 ة: اآلتيجيب أن تتصف باملواصفات اليت النسخة اإللكرتونية احملددة بقوائم التوزيع إىل جانب 
حيتوي القرص على ملفَّني: األول حيوي الرسالة كاملة من الغالف إىل الغالف، والثاين  •

 .اإلجنليزيةوب حيوي ملخصني: باللغة العربية
 .PDFات يكون تنسيق امللفَّ  •
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 يكون غالف الرسالة هو الصفحة األوىل من امللفَّني. •
 كتابة اسم الطالب والكلية والقسم مباشرة على سطح القرص املدَمج. •
 حيمل ملف الرسالة اسم الطالب. •
 .PDFالتأكد من ُخلو الرسالة من األخطاء اإلمالئية واللغوية قبل حتويلها إىل تنسيق  •
تنسيق صفحات الرسالة نتيجة نقل امللف من جهاز  التأكد من عدم حدوث خلٍل يف •

 .PDFآلخر قبل حتويل الرسالة إىل تنسيق 
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 ا ورد في قرار مجلس البحث العلمي)(كم عنوان الرسالة

 
 درجة (الماجستير أو الدكتوراه) في (التخصص) لنيلرسالة مقدمة 

 
 

 إعداد
 (اسم الطالب/الطالبة)

 
 

 إشراف
 (اسم المشرف أو أسماء المشرفين)
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