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 اجلزء األول
 ـــامـــــــعــــ
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 الرسالة الجيدة 

 ةــــــة الرسالـــــــــــــلغ 

 ةـــــاختيار موضوع الرسال 

 اــــــــــــادة وتوزيعهــــــع املـــــــــــــجم 

 قواعد وأسلوب الرسالة 
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 تعريفات:أواًل: 

 :دراسة املاجستير

 يتميز باملقدرة على التعرف  -1
ً
، أي يكون فردا

ً
 متبصرا

ً
دراسة املاجستير هي جزء من تعلم طالب الدراسات العليا ليكون فردا

ج التي يتوصل إليها، وربطها باملفاهيم أو املسائل املهمة، وإيصال استنتاجاتها إلى املشكالت املهمة، ودراستها، وتحليل النتائ

 إلى اآلخرين بلغة سليمة، وبأسلوب واضح وطرح موضوعي.

 على قدرة طالب الدراسات العليا على إجراء دراسة منطقية لها أهميتها في مجال  -2
ً
تتم دراسة املاجستير لتكون دليال

 أسلوب مدرك ومفهوم.تخصصه، بحيث يعرض نتائجه ب

 :الرسالة

الرسالة هي عمل علمي يتقدم به الدارس للحصول على درجة علمية معينة، أو الستكمال متطلبات الحصول على هذه الدرجة. 

 ملناهج البحث العلمي املتعارف عليها.
ً
 يقدمه الدارس عن عمل تعهده وأتمه وفقا

ً
 وافيا

ً
 وتمثل الرسالة تقريرا

 :رسالة املاجستير

العليا في مستوى ( هي محصلة دراسة علمية أو مهنية يجريها طالب الدراسات Master's Dissertationرسالة املاجستير ) -1

 درجة املاجستير، وهي عادة وثيقة تقدم في شكل وأسلوب تحدده الجامعة املختصة.

ق البحث املناسبة، وتنظيم رسالة املاجستير يجب أن تظهر بجالء قدرة طالب الدراسات العليا على استخدام طرائ -2

 مناسب. املعلومات األولية والثانوية في كل ذي معنى، وعرض النتائج بأسلوب نثري واقعي تحت إشراف أكاديمي

 الرسالة اجليدةثانيًا: 

 شروط الرسالة الجيدة:

 من املجتمع، سواء في الحاضر أم املستقبل. -1
ً
 مناسبا

ً
 أن يكون موضوعها مما يهم قطاعا

 مشكلة أو ظاهرة لها أهميتها من وجهه النظر العلمية، أو التطبيقية، أو الوطنية، أو االقتصادية.أن تعالج  -2

 أن تقوم على منهج علمي سليم. -3

، وكما هو موضح في األقسام  -4
ً
 ملا هو متعارف عليه علميا

ً
أن تراعى فيها النواحي الفنية والشكلية، وأن يكون إخراجها مطابقا

 التالية من هذا الدليل.

 لغة الرسالةثالثًا: 

 تصاغ الرسائل باللغة العربية، ومعها ملخص واف باللغة اإلنجليزية.  -1

يجوز كتابة الرسائل باللغة اإلنجليزية، عندما تقتض ي ذلك طبيعة الدراسة، بناء على اقتراح املشرف وموافقة مجلس  -2

 
ً
 لها باللغة العربية. القسم واعتماد مجلس البحث العلمي، وفي هذه الحالة يقدم الباحث ملخصا

ً
 وافيا
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 اختيار موضوع الرسالةرابعًا: 

 لدراسة موضوع ما وجب عليه قبل تسجيله والتقيد به أن يسأل نفسه األسئلة التالية:
ً
 إذا وجد الطالب من نفسه ميال

 هل يستحق هذا املوضوع ما سيبذل فيه من جهد؟ -1

 ؟مكن كتابة رسالة عن هذا املوضوعمن املهل  -2

 أن أقوم بهذا العمل؟ هل أستطيع -3

 هل أحب هذا املوضوع وأميل إليه؟ -4

 آخر.
ً
 فإذا كانت االجابة بالنفي في أٍي من هذه األسئلة فليحاول الطالب موضوعا

".. ُيحسننننن أن يطلننننب إلننننى الطالننننب أن يكتننننب بتننننعة بحننننون فنننني املننننادة التنننني تخصننننص فيهننننا فننننإن هننننذه البحننننون بإشننننراف األسننننتاذ سننننتعطي 

 صة للتدريب على عمله في الرسالة بنجاح".الطالب فر 

 تغيري املوضوعخامسًا: 

 باإليجنناب فمننن األفتننل أن … ينصننح الطالننب أن يسننأل نفسننه مننن حننين إلننى آخننر األسننئلة التنني سننبق ذكرهننا 
ً
فننإذا لننم تكننن اإلجابننة دائمننا

 ركه..".يتوقف.. ويجب أن ال يأسف على الوقت والجهد اللذين يكون قد بذلهما في املوضوع الذي ت

 مجع املادة وتوزيعهاسادسًا: 

 الطريقة األولى: طريقة البطاقات.

 من الورق املقوى حجم 
ً
سنم. وتندون الكتابنة علنى عنرض البطاقنة وعلنى وجنه واحند ويستحسنن أن يكتنب 14×10تصنع البطاقات غالبا

 .واسم املصدر –الصفحة رقم الجزء و  –في البطاقة الواحدة اقتباس واحد ويكتب في ٍأسفل البطاقة اسم املؤلف 

 ( يمكن للباحث أن يستخدم برنامجEND NOTE.) 

 الطريقة الثانية: طريقة الدوسيه املقسم:

عبارة عن غالف منن الكرتنون منع مكعنب بنه حلقتنان يمكنن فتحهمنا وإغالقهمنا وينؤتر ببتنعة أوراق مثقوبنة لتوضنع فني هناتين الحلقتنين 

وهننننذه ميننننزة هامننننة يمتنننناز بهننننا الدوسننننيه عننننن  –فنننني أي وقننننت وفنننني أي مكننننان فنننني الدوسننننيه  ومننننن املمكننننن أن يتنننناف مننننا قنننند يلننننزم مننننن األوراق

 الكراسات وما شابهها".

 .ويمكن توظيف إمكانيات الحاسب اآللي بمهارة عالية في هذا املجال مما يوفر الوقت والجهد واملال

 قواعد وأسلوب الرسالةسابعًا: 

 .البد من سالمة قواعد اللغة وقواعد اإلمالء 

 .يرجع الطالب إلى من يجيد اللغة العربية إذا شعر أن هناك هفوات لغوية أو إمالئية 

 .البد للرسالة العلمية من وضوح وجالء 

 :والبد للرسالة األدبية من أسلوب جميل    
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 كيف يختار الكلمات؟ (1)

 كيف ينظم الكلمات في جمل؟ (2)

 كيف يكون من الجمل فقرات؟ (3)

واسع ليمد الطالب باللفظة التي تدور فني خلنده وليمنده باأللفنار املرادفنة للمعننى الواحند إذا كنان  : البد من االستعانة بمعجمالكلمات

والبنند مننن تحاانن ي اسننتعمال األلفننار الغريبننة واملعقنندة حتننى ال  هننذا املعنننى سننيتكرر فنني الرسننالة. والبنند مننن اسننتعمال الكلمننات املعاصننرة.

 جنبية إال إذا كانت اصطالحات.ويجب عدم استعمال الكلمات األ  تعيق سبيل القارئ.

 : الجمل

 .تكتب بأقل ما يمكن من األلفار 

 .أن تكون كل جملة موافقة ملا قبلها وملا بعدها 

 .الجمل القصيرة تفُتل الجمل الطويلة بوجه عام 

 :األسلوب

 .السجع جميل إن جاء بدون تكلف 

 .التزاوج بين الجمل محبوب 

 .تكرار املعنى معيب 

أعم يشمل خطة الرسالة والبراعة في عرض املادة، وترتيب الفقرات وابراز النتائج وكل ما من شأنه أن لألسلوب معنى آخر 

 يؤثر في قيمة الرسالة.

 ولتحقيق ذلك يجب مراعاة ما يأتي:

 .عدم اإلكثار من إيراد البراهين على املبادئ املسلم بها 

 .عدم الوقوع في املبالغات بل على الطالب أن يقصد ما يكتب 

 .عدم اللجوء إلى العبارات التهكمية الساخرة 

 .عدم اللجوء إلى التعبيرات املثيرة للجدل والخالف 

 :الضمائر

 التعبيرات التي يجب أن تغلب على األسلوب فهي مثل: 

 ..يبدو أنه 

 ..يظهر مما سبق 

 يتضح من ذلك.. املادة املعروفة عن هذا املوضوع تبرز أن 

 الفقرات:

 ذاتها ال تحتاج إلى عنوان.الفقرة واحدة قائمة ب 

 .له عنوان ومن مجموعة الفصل يتكون الباب )
ً
 الفقرة ذات املوضوع الواحد تكون )فصال
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 :التفريغ

 
ا
 عن أسطر األصول.أول

ً
 : تبدأ أسطر الفروع داخلة قليال

 
ا
 : توضع األسطر ذات الرتبة الواحدة تحت بعتها البعض.ثانيا

 
ا
 أرقام أخرى للفروع وتوضع رموز لفروع أخرى.: توضع األرقام لألصول وتوضع ثالثا

 األلقاب:

 الشخص  عائلة  ال يستحسن استعمال األلقاب مثل دكتور، أستاذ، عميد، وزير، في الرسالة، ويستحسن أن يذكر اسم

 بدون لقبه.

 .تستثنى ثالثة مواضع تذكر فيها األلقاب والوظائف 

 ع ألقابه.عند ذكر مصادر الرسالة، فإن اسم املؤلف يذكر م -1

 في حالة شكر الذين ساعدوا الباحث. -2

 يكتب في الحاشية. -3

 الختصارات:

 .ق.م: قبل امليالد 

 .م. التاريخ امليالدي 

 .هن: التاريخ الهجري 

 .ر(: رض ي هللا عنه( 

  جزء.ج : 

 ص: صفحة 

 عالمات الترقيم:

 .النقطة ).( وتوضع في نهاية الجملة التامة املعنى وفي نهاية الكالم 

 فاصلة )،( وتوضع في األحوال التالية:ال 

 
ا
 : بعد لفظ املنادى مثل يا علي، أقبل.أول

 
ا
 : بين الجملتين املرتبطين في املعنى واالعراب: خير الكالم ما قل ودل، ولم يطل فيمل.ثانيا

 
ا
 : بين الشرط والجزاء وبين القسم والجواب.ثالثا

 
ا
 ق، وال تلميذ مجد.: بين املفردات املعطوفة: ما خاب تاجر صادرابعا

 :الفاصلة املنقوطة )؛( وتوضع في األحوال التالية 

 
ا
.أول

ً
 فيها: محمد يستحق الجائزة؛ ألنه أبلى بالًء حسنا

ً
 : بعد جملة ما بعدها يكون سببا

 
ا
 : بين الجملتين املرتبطين في املعنى دون االعراب: إذا رأيتم الخير فخذوا به؛ وإذا رأيتم الشر فدعوه.ثانيا
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 قطتان ):( وتوضعان في املواضع التالية:الن 

 
ا
 : بين لفظ القول والكالم املقول مثل: أول

 فأعف ثم أقول: ال يعنيني  ولقد أم على اللئيم يسبني 

  
ا
 : بين الش يء وأقسامه )مثل( اثنان ال يشبعان: طالب العلم، وطالب مال.ثانيا

 
ا
 ل على بند.: قبل األمثلة )مثل: أصابع اليد( وبعد العد الداثالثا

 .عالمة االستفهام )؟( توضع عقب جملة االستفهام 

 ( بر فيها عن فرح أو حزن أو تعجب.عالمة التعجب  !!( توضع في آخر جملة يعَّ

 ( وتوضع في املواضع التالية:-الشرطة ) 

 في أول السطر. -
ً
 بين العدد واملعدود إذا وقعا عنوانا

 من كتاب االمالء. –بتصرف  –مختصرة  ضة:لتفصال جملة أو كلمة معتر ( -…  -لشرطتان )ا -
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 الثانياجلزء 
 تبويب الرسالة
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 األوائل:

 وتشتمل على ما يأتي، بالترتيب:

 :صفحة البسملة  -1

جميع أوعية املعلومات التي تصدرها األكاديمية تخصص صفحة كاملة للبسملة التي تكتب مستقلة، أو تكتب مع آية قرآنية )اسم 

 رة ورقم اآلية( أو حديث شريف .السو 

 :صفحة الغالف  -2

 :تتم صفحة الغالف العناصر التالية

 عن متمون الرسالة، ويليه العنوان الفرعي إن وجد.عنوان الرسالة :   1- 2
ً
 ومعبرا

ً
 ويكون مختصرا

 اسم الباحث.   2-2

 التخصص الدقيق)يذكر(  (.عبارة:" دراسة مقدمة لنيل درجه املاجستير في ) التخصص العام )يذكر(/  2-3

 اسم املشرف )املشرفين( وألقابهم العلمية.  2-4

 اسم املدينة التي تقع فيها األكاديمية )غزه( -اسم األكاديمية 2-6

 بالسنة )بالهجري وامليالدي(. 2-7
ً
 الشهر الذي أجيزت فيه الرسالة من القسم املختص متبوعا

 .على درجة املاجستير في )التخصص( دراسة مقدمة الستكمال متطلبات الحصول  2-8

 صفحة اإلهداء  -3

 يمكن ملعَد الرسالة أن يسجل إهداءه في هذه الصفحة. 

 Acknowledgment صفحة الشكر والتقدير  -4

وتقدير(، وتحت هذا  لصفحة وفي منتصف السطر كلمة )شكرسم من أعلى ا 5يجب أال تزيد عن صفحة واحدة، وتعنون على بعد 

واملناقشين الذين تفتلوا بمناقشة الرسالة، املشرفين إدارة األكاديمية و سطر تحَرر كلمة موجزة، وفيها يشكر الباحث العنوان بأربعة أ

 ومن يدين لهم بفتل في إعداد رسالته.

 Abstract الخالصة -5

 موجز مختصر للرسالة باللغتين العربية واإلنجليزية ويشترط فيه:

 يث يغني عن قراءة املتن.يجب أن يغطي امللخص جوانب البحث، بح -

 كلمة في رسالة املاجستير. 300يجب أال يتجاوز  -

 ويشترط أن يشمل محتواه النقاط التالية:

 للمشكلة موضوع الدراسة -        
ً
 دقيقا

ً
 ، ومجالها.، والهدف من الدراسةعرضا

 ملنهج البحث وخطته. -        
ً
 موجزا

ً
 وصفا

 راز ما فيها من أهمية أو قصور.أهم النتائج، متتمنة إب -        

 الخالصة والتوصيات.  -       
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 يجب أن يخلو من املراجع، والجداول، واألشكال، واملعادالت. -

سم من أعلى الصفحة وفي منتصف السطر عنوان الرسالة، وتحت هذا العنوان بسطرين اسم الباحث،  2,5يعنون على بعد   -

 بداية امللخص. وبعد سطرين كلمة امللخص، ثم سطرين 

   (abstract)خالصة   -6

(  2000باللغة املغايرة للغة الرسالة ) أي إذا كانت الرسالة بالعربية فيكون امللخص باالنجليزية، والعكس صحيح( على أال يتجاوز )وتكون 

 (Arabic transparent-20 bold)سم من أعلى الصفحة وفي منتصف السطر عنوان الرسالة بحروف  2.5ألفي كلمة. ويعنون على بعد

إذا كانت الرسالة محررة باللغة اإلنجليزية، وتحت  (times new roman-14 bold)إذا كانت الرسالة محررة باللغة العربية أو بحروف 

 (، ثم سطرين بداية امللخص.abstractأو  خالصةهذا العنوان بسطرين اسم الباحث، ثم سطرين كلمة )

 TABLE OF CONTENTS قائمة املحتويات -7

تشتمل قائمة املحتويات على عناوين الفصول، والعناوين الرئيسة املتفرعة عنها، ثم العناوين الفرعية )الهامشية(، وأمام كل منها 

 رقم صفحته 

 LIST OF FIGURES قائمة الشكال  -8

ام األشكال، وعناوينها، الرسوم التوضيحية، والبيانية، والخرائط، والصور الفوتوغرافية، وتتم أرق وتشمل قائمة األشكال

 .وأمام كل منها رقم صفحته 

 LIST OF FIGURES قائمة الجداول   -9

 وتتم قائمة الجداول أرقام الجداول، وعناوينها، وأمام كل منها رقم

 قائمة املحتويات -10

Arabic Transparent-20 Bold 

 محتويات الرسالة

 ....................................................................................اإلهداء    .........................

 ............................................................... ................شكر وتقدير .........................

 .............. ...........................................................امللخص ......................................

 ............  ....................................................قائمة املحتويات ...................................

 ........................ ........................................قائمة األشكال ....................................

 ................................................ ..............قائمة الجداول .....................................

 .............................................................قائمة الرموز واملصطلحات .......................

 ....................................................األول: املقدمة ......................................الفصل 

 ...... ....................................................................مشكلة الدراسة  ....................  -

 ....... .....................................................................تساؤلت الدراسة .................. -
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 ....................................... ......أهداف الدراسة ............................................... –

 ................................أهمية الدراسة) النظرية، التطبيقية(...............................  –

 .............فرضيات الدراسة)إن وجدت(.............................................................. -

 .......................................نموذج الدراسة )يوضح متغيرات الدراسة( إن وجدت.... -

 ........................................................................تعريف املصطلحات..............  –

 ............................. ............منهج الدراسة .................................................... –

 ........... ..............................الفصل الثاني: اإلطار النظري ..................................

 .................................... مقدمة .................................................................. 1

 ........................................ املبحث األول ...................................................... 2

 ........ ............................................ املبحث الثاني...........................................3

 .................................................... املبحث الثالث...........................................4

 ....... .........................................................الفصل الثالث: الدراسات السابقة ...

 ................الدراسات املحلية........................................................................ – 1

 ....... ...................الدراسات العربية ............................................................ – 2

 ..................الدراسات األجنبية.................................................................... – 3

 .................التعقيب على الدراسات السابقة والفجوة البحثية.......................... -4

 ......... ......الدراسة ............................................ الفصل الرابع: منهجية وإجراءات

 ........... ...........................................الفصل الخامس:  النتائج  والتوصيات..........

 .........................................................................................................املراجع -

 .........................................................................................................املالحق -
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 الثالثاجلزء 
 فصول الرسالة
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 الفصل األول

 عنوان الدراسة: 

  
ً
 ومحددا

ً
يعبر عن املحتوى العام للدراسة بشكل صريح. ويشترط أن يتمتع عنوان الدراسة  يشترط أن يكون عنوان الدراسة واضحا

بالحداثه وعدم التكرار، )عنوان البحث عبارة بسيطة سهلة واضحة مفصلة شاملة محددة ملجال البحث وطبيعته ومتغيراته 

 ال يزيد عن و  ،ستقلة والتابعة وعناصره مجتمعة(امل
ً
ة كحد أقص ى، كذلك على الطالب بعد أن كلم 15أن يكون العنوان مختصرا

يختار العنوان أن يتأكد من وجود املراجع وتوافرها للدراسة الذي سوف يقوم بعملها، وفي حال كانت الدراسة ميدانية عليه 

 من تخصصه. 
ً
 الحصول على موافقة مكان تطبيق الدراسة. وحيث يقوم الطالب بتحديد موضوع دراسته انطالقا

 مقدمة: 

املقدمة على الخلفية النظرية للدراسة قيد البحث، ) متمونها عبارة عن تمهيد يبدأ من العمومية بشكل عام وينتهي بالتركيز تحتوي 

 3على عنوان الدراسة وبشكل تدريجي، بهدف الوصول إلى تحديد مشكلة الدراسة(. من املمكن أن تكون املقدمة من صفحة إلى 

التي استخدمها الطالب في دراسته، بحيث ال يقل عدد املراجع التي استخدمها الطالب في صفحات، ويكون متمونها من املراجع 

 املقدمة عن أربعة مراجع)عربية وأجنبية(. 

 مشكلة الدراسة:

 بيئة الدراسة أو املكانيفتل أن تبدأ املشكلة التي تم تحديدها للدراسة على شكل تقديم مختصر بفقرة تشير لوجود قصور في 

اره الطالب إلجراء بحثه أو عندما نريد الفحص أو التعرف على املؤسسة موضوع البحث وقدرتها على تحقيق أهدافها على الذي يخت

أن تكون موثقه لبيان النجاح أو القصور في قدرة املؤسسة على تحقيق أهدافها، )وهذا ما يسمى اإلحساس بمشكلة الدراسة(.وعادة 

تقارير األداء في املؤسسة أو من واقع املقابالت التي يجريها الباحث مع األفراد املعنيين في ما يكون التوثيق في هذه الفقرة من 

املؤسسة، أو من نتائج دراسات سابقة للموضوع نفسه. ويفتل أن تطرح املشكلة على شكل سؤال رئيس ي يعكس عنوان البحث، 

 لى شكل أسئلة. على أن تتفرع منه أسئلة فرعية، بحيث يتم تحويل فرضيات الدراسة ع

 مثال على صياغة مشكلة الدراسة:

 تتمثل مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي: ) صياغة عنوان الدراسة على شكل سؤال(.  -

 وينبثق عن السؤال الرئيس التساؤالت الفرعية التالية: )يعاد صياغة الفرضيات على شكل تساؤالت(. -

 ت واضحة ومحددة تشير إلى وجود حاجة لالستقصاء العلمي.وتصاغ املشكلة البحثية بعبارا -

 أهداف الدراسة: 

يجب أن تعكس األهداف مشكلة الدراسة وأسئلتها، باإلضافة ملا يجب أن تخرج به الدراسة من توصيات، كما ينبغي أن تتوافر شرط 

 كتابة الهدف من حيث الدقة والوضوح وإمكانية التحقيق... 

 أهمية الدراسة: 

 صياغة أهمية الدراسة كما يأتي:  يتم

 
ا
 أهمية نظرية: وتتمثل في أهمية الدراسة، وأهمية املوضوع. -أول
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ا
أهمية تطبيقية: وتتمثل في نتائج الدراسة املتوقعة حيث ستفيد فئة معينة في اتخاذ القرار.) ماذا ستفيد هذه الجهات  -ثانيا

 ، للمؤسسات ذات العالقة، املجتمع، والبحون املستقبلية.(.....إلخ( ومنهم للباحث نفسه3(.......2(.......1

 فرضيات الدراسة:

والفرضية هي عبارة عن جملة أو سلسة جمل تعبر عن عالقة بين متغيرات الدراسة. والفرضية إما أن تكون صفرية، بحيث تنفي 

 قة بين متغيرات الدراسة.وجود أية عالقة بين املتغيرات املستقلة والتابعة، أو إيجابية بحيث تؤكد وجود عال

 مثال على الفرضية الصفرية:

 ….. ال توجد فروق/ عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة -

 مثال على الفرضية البديلة:

 توجد عالقة/ فروق  ذات إحصائية.. -

 حدود الدراسة

 وتنقسم إلى:

 أ( الحد املوضوعي: املوضوع الذي سيتم تناوله في الدراسة.  

 الحد املكاني: مكان إجراء الدراسة.ب( 

 ج( الحد الزماني: فترة إجراء الدراسة. 

 د( الحد البشري: أفراد مجتمع الدراسة.  

 مصطلحات الدراسة:

 .الكلمات املفتاحية من العنوان. ويتم تعريف هذه املصطلحات كما تبناها الباحث في الدراسة 

 دراسة بحاجة لتعريف، إما من مراجع أو يتم تعريفها من قبل الباحث بما يتالءم الكلمات املمثلة باملتغير التابع في عنوان ال

وطبيعة الدراسة، )التعريف اإلجرائي(، مع األخذ باالعتبار توثيق املصطلح حال أخذه من مرجع. وفي حال التعريف اإلجرائي 

يقوم بإعداد التعريف اإلجرائي الخاص  ملصطلح ما على الطالب أن يرجع لتعريفين على األقل من مراجع مع التوثيق، ثم

 بالدراسة ذات العالقة. 
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 الفصل الثاني:

 اإلطار النظري 

يقسم اإلطار النظري إلى مباحث يتم من خاللها تناول متغيرات الدراسة بالبحث املعمق كما يمكن تقسيم املبحث الواحد إلى عدة 

 مطالب إذا اقتتت الحاجة.

ن املهم أن يتم الربط بين متغيرات الدراسة في املباحث املختلفة، وأن تبرز شخصية الباحث في هذا مع ضرورة التوثيق الجيد، وم

 الفصل.

 الفصل الثالث:

 الدراسات السابقة

 وتشمل مراجعة األدبيات النقاط التالية:                                                               

 ، ودراسات عربية، ودراسات أجنبية  على التوالي.فلسطينيةإلى دراسات  ةتقسيم الدراسات السابق – 1 

 عرض الدراسات السابقة من الحديث للقديم. – 2 

)في هذا البند على الطالب التعقيب على الدراسات السابقة من حيث مدى تقاربها من ة تعقيب عام على الدراسات السابق – 3 

 جوانب القصور فيها )املوضوعات التي لم تشملها الدراسة أو تغطيها ( موضوع الدراسة ويمكن انتقادها وذكر

 أو تتيف إضافة علمية أو منهجية جوهرية أو  – 4 
ً
الحجج والبراهين التي تؤيد الحاجة لهذه الدراسة، وأنها ستمأل فراغا

 جديده) الفجوة البحثية(.

 جدول يوضح الفجوة البحثية للدراسة

 الدراسة الحالية الفجوة البحثية نتائج الدراسات السابقة

يتم تحديد أهم املتغيرات واملوضوعات 

 التي تناولتها الدراسات السابقة

يتم تحديد املجاالت التي لم تتطرق 

إليها الدراسات السابقة أو لم 

 
ً
 وافيا

ً
 تحللها تحليال

يتم تحديد أهم اإلضافات التي 

سيقدمها البحث بحيث يغطي 

 الفجوة البحثية
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 صل الرابع:الف

 املنهجية والجراءات

 النقاط التالية: (methodology) يتناول املنهج البحثي:

 مجتمع الدراسة: 

 حيث يحدد الطالب الفئة التي يستهدفها البحث، وبيان خصائص هذه الفئة

 عينة الدراسة: 

نة الدراسة ملجتمع الدراسة، بحيث وفيها يتم تحديد حجم العينة وطريقة اختيارها، وخصائصها، ويجب التأكد من تمثيل عي

 يمكن ت
ً
 .عميم نتائجها على املجتمع كامال

 أداة الدراسة:

ومبررات  وفيها يتم التطرق إلى وصف األداة من حيث مجاالتها، وطريقة إعدادها، واملصادر التي تم االعتماد عليها أثناء اإلعداد

 .استخدام اختيارها

 صدق األداة: 

بأنها صادقة إذا قامت بقياس ما صممت لقياسه وليس شيئا آخر، وبالتالي هل حصل الباحث  يمكن وصف أداة الدراسة

 من خالل األداة على املعلومات والبيانات عن املوضوع أو املتغيرات التي يريد قياسها. 

 ثبات األداة:

 قدرة األداة على قياس ما صممت لقياسه في فترات زمنية متفاوتة.

 إجراءات الدراسة: 

 *طرق توزيع االستمارات  

 *طرق جمع االستمارات وتفريغها   

 *أي إحصاءات أو أدوات قام الطالب باستخدامها.  

 *التوزيع التكراري والنسب املئوية   

 *االختبارات التي يجب استخدامها لفحص الفرضيات   
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 الفصل اخلامس

 التحليل والنقاش:

 ويتم وفق اآلتي:

 عنوان الفقرة. -

 .ؤالنص الس -

 .نتيجة السؤال -

تفسير النتيجة من وجهة نظر الباحث وباالستعانة باإلطار النظري والدراسات السابقة مع الربط بين الدراسة والدراسات  -

 وتبرير ذلك. من حيث أوجه االتفاق أو االختالفالسابقة 

في تحليل البيانات املتعلقة بأسئلة الدراسة وأثناء ضرورة األخذ باالعتبار التعليق املنطقي والعلمي على النتائج، سواء أكانت  -

تحليل البيانات املتعلقة بفرضيات الدراسة باإلضافة لرأي الباحث، وهنا يجب أن تظهر شخصية الباحث وإسهاماته في هذا 

اء اتفقت أم الفصل، مع االستفادة مما تم عرضه من دراسات سابقة وإطار نظري، لتعزيز ما توصل إليه الباحث من نتائج سو 

 تعارضت هذه الدراسات مع ما توصل إليه الباحث من نتائج ، مع ضرورة إبداء رأي الباحث في هذه النتائج.

 السادسالفصل 
 

 توصيات الدراسة:نتائج و 

 .األطراف ذات الصلة بمخرجات البحثوتصاغ بطريقة إجرائية، ويفتل أن تكون موجهة لجميع  التحليل والنقاشتنبثق من 

 :دراسات مستقبليةات مقترح

 تنبثق من النتائج ويتم من خاللها اقتراح موضوعات أخرى لها عالقة بموضوع الدراسة والتي ملس الباحث شح الدراسات حولها.

 املراجع:

 املؤلف.عائلة هي قائمة تتم جميع املراجع املستشهد بها في املتن مرتبة هجائيا حسب اسم 

 وتقسم إلى:

 ةاملراجع العربي -أوال

 املراجع األجنبية -ثانيا 

 :املالحق

 وتتضمن: 

 الجداول الكبيرة. -

 الخرائط الكبيرة. -

 .(outputs)املطبوعة التحليلمخرجات  -

 .(questionnaire)استمارة االستقصاء ) االستبانة( -

 أية مواد أخرى تنطبق عليها صفة امللحق. -
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نت الرسالة بالعربية فيكون امللخص باالنجليزية، والعكس صحيح( على باللغة املغايرة للغة الرسالة ) أي إذا كا  (abstract)خالصة  -

 Arabic)سم من أعلى الصفحة وفي منتصف السطر عنوان الرسالة بحروف  2.5( ألفي كلمة. ويعنون على بعد 2000أال يتجاوز )

transparent-20 bold)  إذا كانت الرسالة محررة باللغة العربية أو بحروف(times new roman-14 bold)  إذا كانت الرسالة

(، ثم سطرين بداية abstractأو  خالصةمحررة باللغة اإلنجليزية، وتحت هذا العنوان بسطرين اسم الباحث، ثم سطرين كلمة )

 امللخص.
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 عــالرابزء ـــاجل
ة ــة الرسالـــطباع

 وجتليدها وتقدميها
 وسائل الكتابة ونوعية الورق 

 مواصفات النسخ 

 الحروف 

 صفات الطباعةموا 

 طريقة القتباس والتوثيق 

 قائمة املراجع 
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 وسائل الكتابة ونوعية الورق

( مع استخدام البرامج ذات )البنط( والحروف املتنوعة ، مثل معالج الكلمات PCتكتب الرسالة بالحاسب الشخص ي ) -1

(Word Processor أو نظام النشر املكتبي ، )(Desk Top Publishing Systemتحس ، ) إلجراء أية تصحيحات، أو إدخال 
ً
با

أية تعديالت سواء بالحذف أو اإلضافة ، كما أن تنوع الحروف و)البنط( يساعد في إبراز العناوين ومستوياتها ، بل ويتفي 

، فتبدو وكأنها مطبوعة في إحدى املطابع.
ً
 على الرسالة رونقا

 يفتل استخدام طابعة ليزر ما أمكن ذلك . -2

 جرام . 100إلى  80سم( ويكون وزن الورق من  A4 x21 29,7ورق أبيض مقاس )تنسخ الرسالة على  -3

 مواصفات الطباعة:

 تطبع الدراسة ضمن املواصفات التالية: .1

a. ( الورق: من حجمA4( بأبعاد )21 x 29.سم ) 

b.  :سم عن اليمين. 3.5سم من أعلى وأسفل وعن اليسار،  3الهوامش 

c. .املسافة بين األسطر: مفرد 

d. ( نقاط.6الفقرات ) املسافة بين 

e.  الخطوط في اللغة العربيةSimplified Arabic غامق  16غامق لعنوان البحث،  18، وفي املتون الداخلية يكون، حجم الخط

 عادي للجداول. 12عادي لباقي النصوص وترقيم الصفحات،  14غامق للعناوين الفرعية،  14للعناوين الرئيس، 

f.  :الخطوط باللغة اإلنجليزيةTimes New Roman 12غامق للعناوين الرئيس،  14غامق لعنوان البحث،  16، حجم الخط 

 عادي للجداول. 10عادي لباقي النصوص وترقيم الصفحات،  12غامق للعناوين الفرعية، 

 ( صفحة حد أقص ى، وال يشمل الفهارس واملالحق.140( صفحة حٍد أدنر، )70يحرص الطالب أن يكون حجم الرسالة ) .2

 رسالة شهادة تدقيق لغوي من مدقق لغوي مختص.يرفق مع ال .3

 ذا تم التحليل اإلحصائي من جهة خارجية(. يرفق مع الرسالة شهادة محلل احصائي مختص )إ .4

 طريقة االقتباس والتوثيق:

 القتباس: .1

a. :االقتباس الحرفي 

i. ( كلمة أو أقل من ذلك، يتم وضعه بين قوسين مقلوبين ".."40إذا كان االقتباس في حدود ) دون إحدان أي تغيير ،

 في تنسيق الطباعة، سواء حجم الخط أم أبعاد الهوامش، ويوضع التوثيق بعد القوس الثاني مباشرة.

ii. ( كلمة، يتم وضعه بين قوسين مقلوبين "..."، ويكتب في فقرة جديدة منفردة، ويكون 40إذا زاد االقتباس عن )

سم من اليسار واليمين، ويوضع التوثيق 1ة، ويزاد في هامشه ( للغة اإلنجليزي10( للغة العربية، وخط، )12بخط )

 بعد القوس الثاني مباشرة.
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iii.  إذا كان االقتباس الحرفي على شكل تعداد نقطي أو رقمي، نبدأ من سطر جديد، ونتع االقتباس بين قوسين

اية النقطة األخيرة، دون مقلوبين "..."، بحيث يكون القوس األول قبل بداية النقطة األولى، والقوس الثاني بعد نه

 أن نغير في الهوامش أو حجم الخط. ويوضع التوثيق بعد القوس الثاني مباشرة.

b.  االقتباس باملعنى: عند إحدان تغيير في صياغة النصر األصلي، يجب املحافظة على الفكرة األساسية للكاتب، وال نتع

 ة املقتبسة. االقتباس بين قوسين، ويتم اإلشارة للتوثيق في نهاية الفكر 

c. .في جميع األحوال يتم تحديد رقم )أرقام( الصفحات محل االقتباس في التوثيق 

 قائمة املراجع:

 تثبت املراجع في نهاية البحث على النحو التالي: -

: كل ما له مؤلف، مثل: الكتب والبحوث واملؤتمرات
ا
 أول

فراغ للبعد غير املتوفر. أما بخصوص عالمات الترقيم، ُيكتب في ثمانية أبعاد، ونكتفي باملتوفر منها فقط، دون ترك 

فنفصل بين كل بعدين بنقطة ).(، ونفصل بين مكونات البعد الواحد بفاصلة )،(، أما تاريخ النشر، فنفصله عما بعده 

 بنقطتين ):(. وذلك على النحو التالي:

d. :البعد األول، بيانات املؤلفين 

i. فصل بينهم بحرف العطف )و(، بحيث نبدأ باسم العائلة، ثم باقي االسم، مثل: إذا كان املؤلفون بين واحد وثالثة، ن

 [.بدوان، علي، والسهلي، نبيل، و...]

ii. [ :الفرا، فاروق وآخرونإذا كانوا أكثر من ثالثة، نكتفي باألول، ونكتب بعده كلمة )وآخرون(، مثال.] 

e.  :البعد الثاني، تاريخ النشر 

 بنقطتين، مثال: )يكتب تاريخ النشر بين قوسين، م
ً
 (:2015تبوعا

f.  :البعد الثالث، العنوان 

 [اقتصاد إسرائيل على مشارف القرن الواحد العشرينيكتب العنوان بلون غامق، مثال: ]

g. :البعد الرابع، بيانات السلسلة والطبعة 

ط، ثم رقم  إذا كان املرجع يتبع سلسلة نكتب اسم السلسلة ورقمها، وإذا كانت طبعته الثانية فأكثر، نكتب

 من أكثر من جزء نكتب عدد األجزاء. ]
ً
 أجزاء[ 5، 3. ط(22سلسلة كتب فلسطينية، رقم )الطبعة، وإذا كان مكّونا

h.  :البعد الخامس، بيانات التبعية ملرجع أكثر عمومية 

i. من كتاب/موسوعة ملؤلف محّدد، نكتبه بصيغة: في، ثم عنوان الكتاب/املوسوعة، ثم عدد أج 
ً
زائه، إذا كان فصال

جزء،  2في الكمية والنوعية في االستراتيجية اإلسرائيلية، ثم جزء الكتاب/املوسوعة، ثم صفحات الفصل، مثال: ]

 [.(142نننن  111، )ص ص 1ج

ii.  في مجلة علمية نكتب بصيغة: اسم املجلة تحته خط، ثم رقم الجزء/املجلد، ثم العدد، ثم صفحات 
ً
إذا كان بحثا

 ([.49 – 32، )ص ص 157، عدد 39، مجلد لدوليةالسياسة االبحث، مثال: ]
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iii.  في مؤتمر/ندوة/يوم دراس ي، نكتبه بصيغة: في، ثم عنوان املؤتمر/الندوة/اليوم الدراس ي، ثم موعد 
ً
إذا كان بحثا

في الندوة االستراتيجية: انعقاده، ثم عدد األجزاء، ثم الجزء الذي صدر فيه، ثم رقم صفحات البحث، مثال: ]

 .[(98 – 83، )ص ص 4أجزاء، ج  4، 1998أكتوبر  5 – 3عاًما،  25عد حرب أكتوبر ب

i. :.....،البعد السادس: بيانات الترجمة، والتحقيق، والتحرير 

 ....[رمتان، تحرير: محمد محمود أحمد، نكتب صفة كل شخص قبل اسمه، ثم اسمه بطريقة عادية، مثل: ]ترجمة: سعيد حسن

j.   :البعد السابع، بيانات النشر 

i. ريخ النشر، يكتب كما ورد في البعد الثاني.تا 

ii. [ :للدراسات غزةمركز الناشر، ومكان النشر: يكتب اسم دار الناشر، ثم فاصلة، ثم مكان النشر، مثال 

[، وإذا كان هناك أكثر من دار نشر، نكتبها جميعها متتابعة، مع مكان النشر لكل منها، مثال: غزة، واالستراتيجيات

 ، ومركز الجزيرة للدراسات، الدوحة، و...[.ات، بيروتمركز باحث للدراس]

iii.  إذا كان املرجع رسالة جامعية، نستبدل دار النشر باسم الجامعة، ومكان النشر باملدينة/الدولة التي توجد

 الجامعة فيها.

k. .البعد الثامن، البعد اإلضافي: وهو يشبه املالحظات الخاصة 

أو مقابلة، وما في حكمها، يكتب في هذا املكان نوع املرجع بين قوسين، مثل  إذا كان املرجع رسالة جامعية، أو تقرير،

)رسالة ماجستير غير منشورة(، )أطروحة دكتوراه غير منشورة(، )تقرير(، )دراسة(، وإذا كان املرجع من االنترنت وله 

(، وفي هذه الحالة ال نتع نقطة http://www.moqatel.comمؤلف، نكتب في هذا املكان عنوان الصفحة الرئيسة )

 في نهاية السطر.  

l. مالحظات : 

a.  عن مؤسسة، تعامل املؤسسة معاملة املؤلف، تكتب كما هي دون 
ً
إذا لم يوجد مؤلف محدد، وكان املرجع صادرا

 (:[2011قلب، مثل: ]الجامعة اإلسالمية )

b. وإذا كان ،
ً
هناك مؤلف له أكثر من مرجع، يتم ترتيب مراجعه بحسب تاريخ نشرها، وإذا  يتم ترتيب املراجع أبجديا

 نشرت في التاريخ نفسه يتم ترتيبها حسب العنوان.

 
ا
 مراجع ذات طبيعة خاصة: -ثانيا

a. 1254. عدد 4/8/1996: نكتب عنوان الصحيفة، وتاريخ نشرها، وعددها، ومكان صدورها، مثل: ]األيام. الصحف ،

 القدس[.

b. نكتب اسم املوقع، ثم عنوان الصفحة الرئيسية، مثل: )مقاتل في الصحراء،  لنترنتصفحات ا :

http://www.moqatel.com 15/04/2015، ويتاف تاريخ التوثيق وساعته، نقطة في نهاية السطر(، وال تتع 

 مساًء. 5الساعة 

c. تكتب معلوماتها كاملة كما جاءت في غالف الوثيقة، أو كم، وما في حكمهاالوثائق واملستندات، وقرارات املحا :

 [م1967حزيران/يونيو  7(، الصادر بتاريخ 242قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم )مقدمتها، مثال: ]

d. ابلة أجراها : تكتب على الشكل التالي: اسم الشخص، ثم سنة املقابلة بين قوسين، ثم ):(، ثم عبارة "مقاملقابلة

(: "مقابلة أجراها الباحث"، غزة، 2011فرج الغول )الباحث"، ثم مكان املقابلة، ثم تاريخ املقابلة، مثال: ]

 [، وإذا أجراها شخص آخر نيابة عن الباحث نكتب: "مقابلة أجراها ...... نيابة عن الباحث"م10/11/2011

http://www.moqatel.com/
http://www.moqatel.com/
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 التوثيق في متن البحث: .2

a. (.15اآلية، يوضع اسم السورة ورقم اآلية بين قوسين. مثال: )اإلسراء: : بعد نهاية اآليات القرآنية 

b. اسم الكتاب، يتبعه فراغ، فرقم الجزء، تتبعه شرطة مائلة، فرقم الصفحة، يتبعه األحاديث النبوية الشريفة :

 [.1/234:53نقطتان، ثم رقم الحديث إن وجد. ]صحيح البخاري 

c. يشار لها بين قوسين في متن البحث، بأن يذكر اسم الشهرة أو عائلة كمهاالكتب، واملراجع، والدوريات، وما في ح :

 (.57: 2007املؤلف، يتبع بفاصلة، فتاريخ النشر، ثم نقطتين، فرقم الصفحة. )الشامي، 

d. )يوضع اسم عائلة الكاتب إن وجد، أو أول كلمة في عنوان املوقع، ثم فاصلة، ثم تاريخ الشبكة العنكبوتية )النترنت :

تسلسلي )تصاعدي(، مثننننننال:  وضع رقميألقواس شر املقالة، ثم نقطتين، ثم كلمة "نت" بين قوسين، وبعد إغالق ان

(Islam-al ،2010 :)يكتب فيها ويتم توثيق مراجع االنترنت في نهاية قائمة املراجع،  (2) نت(: 2005)النابلس ي،  (1) نت

 بتاريخ زيارة املURL)عنوان املوقع 
ً
 وقع. ( متبوعا

e. صحيفة[.1/5/1997ة"، مثال: ]األيام، فصحي : اسم الصحيفة، ثم تاريخ النشر، ثم ):(، ثم كلمة:الصحف : 

f. مقابلة[.2/4/2011: اسم عائلة الشخص، ثم تاريخ املقابلة، ثم كلمة "مقابلة"، مثال: ]املغاري، املقابلة : 

g. مباشرة بعد االقتباس، ونكتب بيانات الوثيقة في  : نتع رقم الهوامش السفليةالوثائق واملستندات وما في حكمها

 [. (1)الهوامش، مثال: ]...

  

 مت حبمد اهلل،

**** 

*** 

* 

 

                                                 

 .، بين السلطة الفلسطينية، واالحتالل اإلسرائيلي15/1/1997بروتوكول إعادة االنتشار في مدينة الخليل بالضفة الغربية بتاريخ  )1(


