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 استهالل

بأدلة الدراسات العليا بالجامعات الليبية ، واستثماراً لجهود لجان  عمالً على توحيد الخطوط الرئيسة    

التحكيم والمناقشة والتقويم السري فيما يعود بالنفع على األبحاث واألطروحات وحركة البحث العلمي بمزيد 

 جب قراروبية إلى اللجنة المشكلة بمالنفع والتعمق، أسندت مهمة مراجعة أدلة الدراسات العليا بالجامعات اللي

 م.7272( لسنة 72السيد/ وزير التعليم العالى والبحث العلمي المعدل بالقرار رقم )

     ً منه باشرت اللجنة عملها بالخصوص، وعقدت عدة اجتماعات في مواقع  وبناًء على ذلك، وانطالقا

 متتعدة، قامت خاللها بالخطوات اآلتية:

 بالجامعات الليبية ودراستها.دلة الدراسات العليا على معظم أاالطالع  .2

 إدارات رؤوساء الجامعات ووكالء الشؤون العلمية بها ومديري عدة لقاءات مع السادةجراء إ .7

 الدراسات العليا الذين سمحت ظروفهم بذلك.

استلمت اقتراحات وتعديالت وتصورات تقدم بها بعض السادة أعضاء هيئة التدريس المهتمون  .3

وخلصت من خالل ماتقدم الى صياغة دليل موحد ينظم المواصفات الفنية  ،ببرامج الدراسات العليا

ات تضمن خالصة ادلة الجامع ،والشكلية لكتابة الرسائل واألطروحات العلمية في الجامعات الليبية

الليبية ومقترحات من تم اللقاء بهم من رؤوساء الجامعات ووكالء الشؤون العلمية ومديري إدارات 

وبهذا وضع هذا العمل في صورته وماتقدم به بعض أعضاء هيئة من توصيات،  الدراسات العليا

 ثلى والنهائية وفق ماهو مدون في ماياتي.الم

 

 

 -اللجنة: إعداد 

−  ً  السيد الدكتور / محمد عبد الحميد الطبولي                 رئيسا

 عضواً    حمد العماري                   السيد الدكتور / مختار م −

 عضواً    رحومة                  السيد الدكتور / موسى مسعود أ −

 عضواً    السيد الدكتور / محمد علي الكندي                         −

 عضواً    السيد الدكتور / مفتاح محمد البكوش                      −

 عضواً    السيد الدكتور / عبد الله محمد النقراط                     −

 عضواً    السيد الدكتور / محمد علي الطاهر                        −

 مقرراً     السيدة الدكتورة/ سمية عبد القادر سليمان                −
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 الدليل مقدمة .1

اإلجازة الدقيقة أطروحة واإلجازة العالية )الماجستير( العلمية كالً من رسالة  واألطروحات لئرساال تشمل

وفقاً للتشريعات المنظمة لشؤون الدراسات  ،من متطلبات منح الدرجة العلمية اجزءً  ، ويُمثل كل منهما)الدكتوراه(

ً  مفصالً  تقريراً  الرسالة العلميةتعد العليا بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي داخل ليبيا.  للعمل الذي  جسيداً وت ودقيقا

 ، وهذا يؤدي إلى تحقيق األهداف التي تقوم عليها. بحثهمشكلة لقام به الطالب للوصول إلى حل 

قواعد  :هماو ؛بهما االلتزامساسيتين يجب أعلى ركيزتين  واألطروحات وكتابتها الرسائل العلميةيعتمد إعداد 

الوسائل والمواد و ،األدوات واستخدام ،بمنهجية البحث العلمي االلتزامتشمل قواعد العقل  األخالقية.العقل والضوابط 

األخطاء  نهما ممن أيً  خلو المتمثل فياللغوي السليم  األسلوبتباع الى مشكلة البحث، باإلضافة إ لدراسةالمناسبة 

شكل كامل ب االلتزامي وتتمثل الضوابط األخالقية ف. استخدام التعابير الواضحة سهلة الفهمو ،واللغوية اإلمالئية

 ،معامالتوتطبيق ال ،والدقة في كل ما يتعلق بتوثيق المعلومات والبيانات والموضوعية، بالصدق والنزاهة واألمانة

 وعرض النتائج ومناقشتها.

 محتويات رسالة الماجستير وأطروحة الدكتوراه. 

 : آلتيعة أجزاء تأتي حسب الترتيب اتتكون الرسالة  أو األطروحة من أرب -

 الجزء األول : الصفحات األولى ) التمهيدية ( التي تسبق فصول أو أقسام رسالة الماجستير أو الدكتوراه.

 الجزء الثاني : فصول أو أجزاء رسالة الماجستير أو أطروحة الدكتوراه .

 الجزء الثالث : قائمة المصادر والمراجع .

 قائمة المالحق . -

 ولغة آخرى .ملخص البحث باللغتين العربية  -

تابة التي يجب االلتزام بها عند ك العامة والخاصة والشكلية ،يهدف هذا الدليل إلى توضيح المواصفات الفنية

 لتحقيق التجانس والنمطية في الشكل العام لها. ،العلميةرسائل ال

 

 العلميةواألطروحات لكتابة الرسائل  امةالع الفنية والشكلية مواصفاتال  .2

 و أسلوبها الكتابة. لغة 1.2

ى يجب أن تحتوي علبإحدى اللغات الحية، وإذا كتبت أًي منهما بغير العربية  ئل واألطروحاتتُكتب الرسا

يزية، وفي جميع باللغة اإلنجل ، وبالمثل عند كتابتها بالعربية يجب أن تحتوي على مستخلصلص باللغة العربيةستخم

 .مواالعتناء بعالمات الترقي واإلمالئية واألسلوبية غويةخطاء الل  أن تكتب بلغة سليمة خالية من األ حوال يجباأل



 .لعلمية في الجامعات الليبيةا واألطروحات رسائلال لكتابة لمواصفات الفنية والشكليةادليل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

1 
 
 

لمات ك باستخدام ،فكار بأسلوب مفهوم وواضحاألعن فيها عبر أن يُ  ئل أو األطروحاتيجب عند كتابة الرسا

كون ت أالوالكناية والمجاز ما أمكن ذلك، مع وجوب  ،كاالستعارة ،نات اللفظيةتجنب المحس  ووجمل قصيرة  ،مباشرة

طويلة بحيث ال تزيد عن سبعة إلى عشرة أسطر، وأن تكون عالقتها مرتبطة بالفقرة ( Paragraph)الفقرة العلمية 

وبهذا الخصوص يجب عدم نقل ، لمعالجة الفكرة محل العرض ،التي تسبقها وممهدة للتي تليها داخل السياق العام

 سالتدليالسرقة وعد من ضروب الغش ون ذلك يُ إحيث  ؛دون اإلشارة إلى مصدرها في النص ات أو معلوماتبيان أي

(Plagiarism) ،ة وعند الضرور ،الحدود أضيق)النقل الحرفي للنص من المرجع( وحصره في  ي االقتباستفادو

تعمل ضمير بل يس ،والشكر والتقديرإال في صفحتي اإلهداء نص ال يجوز استعمال ضمير المتكلم في الو .القصوى

و " استخرج الباحث الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ...... "، أ" استعمل الباحث مقياس .... "  مثل ؟الغائب

 .مؤشرات الصدق والثبات للمقياسين ..... "  خرجت  ويجوز استعمال المبني للمجهول مثل " استُ 

 مقدمةالو الشكر والتقدير واإلهداء :الرسالة أو األطروحة مثلفي الرئيسية  يُكتب عنوان كل جزء من األجزاء

وال  ،بأسم او فعل جملة أو فقرة بكلمة أيتبدأ . صفحة جديدةفي  وغيرها .)مراجعة األدبيات( .. الدراسات السابقةو

ً نه يكتب نصيإابتدأت برقم ف(، وإذا ما .و، إلى، في ..أحرف )مثل و، اختصار أو رمز أو بي منهما أبداية تكتب   ا

 .85تكتب خمسة وثمانون وليس  فمثالً 

عالمات الترقيم عند الكتابة مثل الفاصلة )،( والقاطعة  استخدامكيفية وأهمية بتامة الدراية اإللمام واليجب 

لشرطة المائلة وا (-الفاصلة المنقوطة )؛( والشارحة ):( وعالمة التعجب )!( وعالمة االستفهام )؟( والشرطة )و).( 

 ةعالم( و] [)القوسان المعقوفان و( )(العاديان ) "( والقوسان" االقتباس )عالمات التنصيص مثل عالمة )/(، و

 .وغيرهاوالقوسان المزهران  لآليات القرآنية  ( وعالمة الصلة )=( .الحذف )..

( ويجب عدم Italicوبخط مائل ) كامالً  دقيق(نبات أو كائن أو  العلمي ألي كائن حي )حيوان سماليكتب ا

ره أو عند ذك التوضيحية سم العام له في عنوان الرسالة أو األطروحة أو في الجداول أو األشكالالكتفاء بذكر ااال

ول مرة، ويختصر اسم الجنس في ألالعلمية كاملة الجنس والنوع عند ذكرها  األسماءتكتب ، وألول مرة في النص

للداللة على نوع واحد   .spبه االختصار ة عدم كتابة اسم النوع يكتب اسم الجنس ويلحق المرات التالية، وفي حال

 فيكتب بخط غير مائل. االختصارأما  ،يكتب الجنس بأحرف مائلةو ،من نوع أكثرللداللة على  .sppأو 

 االختصارات. 2.2

 هافقط، ويشترط كتابة أًي من لضرورةا عند المصطلحات واألسماء العلمية كتابة في تستخدم االختصارات

ي أول مرة فقط ف كامالً  اختصارهالُمراد سم العلمي االيكتب المصطلح أو . باللغة العربية األصلية عند كتابتهابلغتها 

 World Health Organization (WHO)منظمة الصحة العالمية  :بين قوسين مثل االختصارويكتب معه 

وأدينوسين ثالثي  American Psychological Association (APA) لعلم النفس والجمعية األمريكية

أو  المصطلح اختصاروعند ذكره في المرات التالية يكتب ، Adenosine Tri Phosphate (ATP)الفوسفات 

وحة الواردة في الرسالة أو األطر االختصاراتجميع كتابة قائمة بيجب و ،دون وضعه بين قوسينفقط  العلمي االسم

 ً  .(9، 5، 3، 7األبجدي )انظر الفقرة لترتيبها  وفقا



 .لعلمية في الجامعات الليبيةا واألطروحات رسائلال لكتابة لمواصفات الفنية والشكليةادليل 
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 . نوع الورق وبرامج الكتابة والنسخ2.2

 (A4مقاس )ملم  792×  722بعاده القياسية ، أبيض اللونأعلى جهة واحدة من ورق الرسائل العلمية  تكتب

جم، ويستثنى من ذلك الغالف الخارجي الذي يكون من ورق مقوى مقاوم للطي. يستخدم الحاسب اآللي  82بزنة 

ً Word Processorفي الكتابة بمنسق الكلمات   باستخدامي كتابة باليد، وتنسخ أمن  ، ويجب أن تكون خالية تماما

  طابعة ليزرية.

 صفحاتال. عدد 2.2

لذي ا البحث، ونوعيته وتفّرده، وابتكارهوإنما في جودة  ،هاكمن في عدد صفحاتتال  الرسائل العلميةأن أهمية 

وأال يزيد عن ( صفحة 222عن )  (الماجستير) جازة العاليةاإل عدد صفحات رسالة يقل يراعى أالو  تعرضه.

( 252) مائة وخمسينعدد صفحاتها عن  يقل فيراعى أال (الدكتوراهجازة الدقيقة )اإلما أطروحة أصفحة، ( 722)

مع مراعاة بعض التخصصات  .وفي كلتا الحالتين ال يشمل هذا العدد صفحات المالحق( 422و ال يزيد عن )صفحة، 

 واستكمال موضوع البحث.

 . ترقيم الصفحات2.2

 وتُدرج الرسالة أو األطروحة، المالحق في صفحة من بآخر وانتهاءصفحة اإلهداء ب بدءاالصفحات  ترقم

  .27وحجم  Times New Romanالرسالة أو األطروحة في منتصف أسفل كل صفحة بخط نوع أرقام صفحات 

 ويكون ترقيم الصفحات وفقاً لآلتي:

  رتيب الحروف حسب ت المستخلص باستخداممن صفحة اإلهداء وحتى صفحة  بدءاترقم الصفحات التمهيدية

إذا ُكتبت بغير اللغة باللغة العربية، أما  كتابة الرسالة أو األطروحة)أ، ب، ج، د، هـ ...( عند  أبجد هوز

 ...( I ،II ،III ،IV) ستخدم األرقام الرومانيةالعربية فت

  (... 3، 7، 2)األرقام العربية  باستخدام ، آخر صفحة في المالحق حتىالمقدمة  من صفحاتالترقم. 

 ة والفرعية. ترقيم العناوين الرئيس2.2

  الصفحات التمهيديةفي ال ترقم العناوين. 

  وفقاً لآلتي:المالحق  وترقم العناوين من المقدمة 

o الدراسننننات السننننابقة7)منننندخل الدراسننننة(  . المقدمننننة2 صننننحيحاً:ة رقمنننناً تمنننننح العننننناوين الرئيسنننن . 

. 2 . التوصننننننيات6المناقشنننننة . 5. النتنننننائج 4 وطرائقنننننه البحننننننث . منننننواد3دبينننننات( )مراجعنننننة األ

 . المالحق.8المراجع 

 وحجمه خط الكتابة . نوع2.2

باللغة العربية أو  العلمية واألطروحات عند كتابة الرسائل Times New Romanنوع الخط  ستخدمي

، مع عدم تمديد أو تمطيط أحرف الكتابة باليدالخط أو  أنواع أخرى مني أمن جميعها  اإلنجليزية، ويجب أن تخلو

لمية التي الع باستثناء األسماءي كلمات بخط مائل أيجب عدم كتابة  الرسائل العلمية.بعض الكلمات في أي جزء من 



 .لعلمية في الجامعات الليبيةا واألطروحات رسائلال لكتابة لمواصفات الفنية والشكليةادليل 
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الرسائل العلمية في حالة كتابة  .et al االختصار(، أو 2.7)الفقرة  في ليهإاإلشارة  تن تكتب وفقاً لما سبقأيجب 

 منها بالتفصيل الحقا.حجام مختلفة للخط سيتم التعرض لكل أكتابة الباللغة اإلنجليزية. يستخدم في 

 مالحظة :

 (.7-مقاس اللغة العربية مطروحاً منه )الخط هو دائماً نفس  زية فحجمبالنسبة للكتابة باللغة اإلنكلي .2

 ال توضع الخطوط تحت العناوين . .7

 . الجداول واألشكال التوضيحية2.2

التوضيحية  باألشكاليقصد ( عبارة عن مجموعة من الصفوف واألعمدة تحوي بيانات، وTablesالجداول )

(Illustrations )الجداول كل من م ترقّ  .البيانية والكروكية والهندسية والخرائط والصور وغيرها الرسومات

ً  األشكالو  بقائمة كٍل منها. وفقاً لما هو موجود  منفصل عن بعضها بشكل التوضيحية تسلسليا

 األحرف الدالة على الفروق المعنويةت والرموز وأما االختصارا ،في األعلى وعنوانه الجدول يكتب رقم 

ألحرف الدالة اوتكتب االختصارات والرموز و ،أسفله وعنوانه التوضيحي الشكل ، في حين يكتب رقمهأسفل فتكتب

 ومعبراً مختصراً  التوضيحي ويجب أن يكون عنوان الجدول أو الشكلالشكل أو بداخله. أسفل  على الفروق المعنوية

 بل يكتب كامالً )الجنس ،التوضيحي العلمية في عنوان الجدول أو الشكل اختصار األسماءيجب عدم وعن محتواه. 

 والنوع(.

 مالحظات عامة . . 2.2

أما القرون  7222 -7222:  أتيإلى ( كما ي –تكتب الفترة ) من . و م2957نوفمبر  22:  أتييكتب التاريخ كما ي -1

فتكتب كاملة بالحروف دون األرقام مثل : القرن التاسع عشر على أن يكون التاريخ أصال وما يقابله بالتاريخ 

 الميالدي ..

 : اآلتيعند اإلشارة إلى الوقت وك يستحسن استخدام نظام األربع والعشرين ساعة -2

(23:25  ،29:32 . ) 

،  %22) اآلتيي الجداول واألشكال فتكتب ك( . أما ف %34.22، %22النص مثل )تكتب النسب المئوية في داخل  -2

22%  .) 

وال يترك فراغ بين الرقم ووحدة  ( m , Km, Kg)تكتب وحدة القياس حسب مختصراتها )م ، كغم ، كم ( أو  -2

 القياس المختصرة .

 

 العلمية واألطروحات بكتابة الرسائل الخاصة . المواصفات الفنية والشكلية2

ية ثم الصفحات التمهيد ،الغالف الخارجي ة: وهيرئيس أجزاء ثالثة من العلمية واألطروحات الرسائل تتكون

حة األطروبغير لغة الرسالة أو ستخلص الم)ان وجدت(، و لمالحقة ا، ويُضاف إلى هذه األجزاء الرئيسيليها المتن



 .لعلمية في الجامعات الليبيةا واألطروحات رسائلال لكتابة لمواصفات الفنية والشكليةادليل 
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عن بعضها البعض  األجزاءنظراً الختالف هذه  ،ألطروحةبغير لغة الرسالة أو ا وصفحة االعتماد وصفحة الغالف

 ، وذلك كاآلتي:خاصة بها وشكلية ن ذلك يجعل لكل منها مواصفات كتابة فنيةإف

 Outer Coverرجي . الغالف الخا1.2

ويجب أن يستخدم للغالف الخارجي ورق مقوى مقاوم للطي،  ،كعب وخلفيةويتكون الغالف الخارجي من واجهة 

ً بجلد اصطناعيكون  وفيما يتعلق بلون الرسالة أو األطروحة يترك األمر للجامعات وفق شعاراتها ي. مغلفا

 وخصوصياتها .

 . واجهة الغالف الخارجي1.1.2

 سم. 7.5 فيكون لجانبين األيمن واأليسراسم، أما  7األعلى واألسفل  للجانبينيكون إطار الكتابة  :الكتابةحدود 

ً ن يكون الخط داكنويجب أ: تكتب البيانات بماء الذهب، وحجمه الخط لون عند الكتابة  14و 15وبحجم  (Bold) ا

 . عند الكتابة باللغة اإلنجليزية 23و 24باللغة العربية وبحجم 

واللغة  ،باللغة العربية على واجهة الغالف الخارجي و مواصفاتها الكتابة بيانات (7و) (2) انالملحق يوضح

 .اإلنجليزية، على التوالي

 الخارجي . كعب الغالف2.1.2

سم، ويجب أن تتوسط الكتابة الحافتين اليمنى  2.5األعلى واألسفل  للجانبينيكون إطار الكتابة  :الكتابةحدود 

 واليسرى للكعب، مع مراعاة أن تكون المسافات بين فقرات البيانات المختلفة متساوية على الكعب.

ً : تكتب البيانات بماء الذهب، ويكون الخط داكنو حجمه الخط لون  .25وبحجم  ا

 على كعب الغالف الخارجي. ومواصفاتها الكتابة( بيانات 3الملحق ) يوضح

 . خلفية الغالف الخارجي2.1.2

 ي كتابة.أخالية من  الخارجي تكون خلفية الغالف 

 Preliminary Pages . الصفحات التمهيدية2.2

 جم.  82زنة  A4بيض مقاس أ: ورق و لونه الورقنوع 

في الجانب األيمن من الصفحة عند الكتابة باللغة العربية وللجانب األيسر  سم 3.5يكون إطار الكتابة  :الكتابةحدود 

 سم. 7.5للجوانب األخرى يكون و، عند الكتابة باللغة اإلنجليزية

لتعرض سيتم ا حجام مختلفة للخطأستخدم ، وتعلى هذه الصفحات للكتابةيستخدم اللون األسود : وحجمه لون الخط

 ً   .لكل منها بالتفصيل الحقا

 ترتب الصفحات التمهيدية للرسالة أو األطروحة وفقاً للتسلسل اآلتي: 



 .لعلمية في الجامعات الليبيةا واألطروحات رسائلال لكتابة لمواصفات الفنية والشكليةادليل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

01 
 
 

 White Page . صفحة بيضاء1.2.2

 ي كتابة.أهي عبارة عن صفحة خالية من 

 Internal Cover Page . صفحة الغالف الداخلية2.2.2

 .البيانات الموجودة على واجهة الغالف الخارجي الداخلية على نفستحتوي صفحة الغالف    

  Declarationاإلقرار . صفحة 2.2.2

، أما 24حجم  داكن صفحة بخطاليكتب عنوان إذا كانت الرسالة أو األطروحة باللغة العربية : ونوعه الخط حجم

كتب يبقية النص و داكن 23حجم عنوان باليكتب كانت باللغة اإلنجليزية ف، وإذا عادي 23بقية النص فيكتب بحجم 

 .عادي 27بحجم 

باللغة العربية واإلنجليزية حسب لغة كتابة الرسالة أو  ومواصفاته اإلقرار بيان (5و) (4) انالملحق يوضح   

 .على التوالي األطروحة

  Approval sheet االعتماد. صفحة 2.2.2

ة باللغة العربية واإلنجليزية حسب لغ االعتمادعلى صفحة  ومواصفاتها الكتابة بيانات  (2و) (6) انالملحق يوضح   

 .، على التواليكتابة الرسالة أو األطروحة

 Abstractبلغة الرسالة أو األطروحة  . المستخلص2.2.2

  :ة قطبّ المعامالت المُ و و أهميته البحث مشكلة و ،الهدفنص المستخلص، ويجب أن يحتوي على اآلتي

تخدمة المس والعينات الوحدات التجريبية وعدد وطبيعة البحث ونوعهأوالعينات على الوحدات التجريبية 

الوحدات  يست علىالصفات )االستجابة( أو المتغيرات التي ق  و للبحثالتجريبي التصميم ، وفي البحث

ماته عن ال يزيد عدد كل، على أالنهائية للبحثملخص النتائج و التجريبية لتقدير تأثير المعامالت عليها

 ( كلمة .252)

 ( الكلمات الدالةKey wordsوهي الكلمات الرئيس ،) ،ة التي يمكن استخدامها للبحث عن موضوع الدراسة

 كلمات، وتكتب أسفل المستخلص. 6ويراعى أال يزيد عددها عن 

قبل  البياناتكتب تفكانت الكتابة باللغة اإلنجليزية عادي، وإذا 27يكتب بحجم  المستخلص نص : و نوعه الخطحجم 

 .عادي 22 بحجم ويكتب النص ،داكن 27حجم ب النص

 دةمفر المسننافات بين األسننطر في حين تكون ،للمسننتخلصسننم في بداية السننطر األول  2تترك مسننافة المسااافات: 

line spacing Single. 

 .المستخلصعلى صفحة  ومواصفاتها الكتابة ( بيانات9)و (8) انالملحق يوضح



 .لعلمية في الجامعات الليبيةا واألطروحات رسائلال لكتابة لمواصفات الفنية والشكليةادليل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  Dedication اإلهداءصفحة  . 2.2.2

، أما 24حجم  داكن صفحة بخطاليكتب عنوان إذا كانت الرسالة أو األطروحة باللغة العربية : ونوعه الخطحجم 

كتب يبقية النص و ،داكن 23حجم عنوان باليكتب ، وإذا كانت باللغة اإلنجليزية فعادي 23بقية النص فيكتب بحجم 

 . عادي 27بحجم 

 (22. أنظر الملحق )اإلمكانيتجاوز نص اإلهداء صفحة واحدة، وأن يكون مختصراً بقدر  أاليجب 

 Acknowledgement الشكر والتقديرصفحة . 2.2.2

بقية داكن، أما  24حجم صفحة باليكتب عنوان إذا كانت الرسالة أو األطروحة باللغة العربية : ونوعه الخطحجم 

كتب بحجم يبقية النص و ،داكن 23حجم عنوان باليكتب ، وإذا كانت باللغة اإلنجليزية فعادي 23النص فيكتب بحجم 

  .عادي 27

، 2.5تكون  Line spacingسم في بداية السطر األول لكل فقرة، المسافات بين األسطر  2تترك مسافة المسافات: 

  (.pt) درجات 6تكون   before and after paragraphsSpacingالمسافات قبل وبعد الفقرات 

 .(22ينظر الملحق ) مكان.بقدر اإل باختصارصفحة واحدة، وأن يكتب  عن يتجاوز نص الشكر والتقدير أاليجب 

 Listsوالقوائم  Contentsالفهرس .2.2.2

 التوضيحية ألشكالوالجداول ل وقوائممحتويات للفهرس  العلمية واألطروحات الرسائليوجد داخل 

ي فوالقوائم كتب الفهرس ي. به في صفحة خاصةقائمة يجب أن يكتب كل فهرس أو ، والمالحقواالختصارات و

أن  ب، ويجليالحاسب اآل باستخدامطرق الفهرسة ذات حدود مخفية )غير مرئية(، ويمكن االستعانة ب صورة جداول

، روحةالرسالة أو األط متنمع تلك الموجودة في  أو القوائم داخل الفهرسوأرقام صفحاتها  العناوين وصتطابق نصت

 .و عددهامع مراعاة التخصص في نوعية كتابة الفهارس وترتيبتها 

جم حداكن بخط  الفهرس أو القائمةيكتب عنوان إذا كانت الرسالة أو األطروحة باللغة العربية  :ونوعه الخط حجم

وتكتب  23حجم داكن بخط  العناوينكتب كانت باللغة اإلنجليزية فت ، أما إذاعادي 27 بحجم وتكتب محتوياته 24

 .عادي27 بحجم محتوياته

الفهرس  داخل يكتب العنوان الرئيستكون المسافة قبل وبعد عنوان الفهرس أو القائمة تساوي صفراً.  :اتالمساف

في حين  ،عند الكتابة باللغة العربية وأقصى يسار الصف عند الكتابة باللغة اإلنجليزية بداية من أقصى يمين الصف

قبل كتابة العنوان الفرعي، وفي حالة )حسب لغة الكتابة( الصف  أو يسار سم عن أقصى يمين 2.5تترك مسافة 

 رعت العناوين.الصف، وهكذا كلما تف أو يسار سم عن أقصى يمين 2.2العنوان تحت الفرعي تترك مسافة 

ورة ص لي، ويمكن ان تُعد فيسطة الحاسب اآلرسة بواد الفهرس والقوائم باستخدام الفهيتم اعدا الصفوف واألعمدة:

 ملم. 2.8 حوالي الصف ارتفاع، ويكون مخفية الخطوط )غير مرئية( صفوف وأعمدةجداول ذات 

 Contents المحتويات فهرس. 1.2.2.2

 .العلميةواألطروحات الرسائل محتويات ل فرعيةة والالرئيسعناوين جميع الالفهرس كشاف ميسر يعرض    



 .لعلمية في الجامعات الليبيةا واألطروحات رسائلال لكتابة لمواصفات الفنية والشكليةادليل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 List of Tablesقائمة الجداول . 2.2.2.2

، وتلغى القائمة إذا كان عدد جميع الجداول الموجودة بالرسالة أو األطروحةمرتبة بعناوين قائمة تتمثل في     

 الجداول أقل من جدولين.

 List of Illustrations األشكال قائمة. 2.2.2.2

غى القائمة العلمية، وتلواألطروحة  بالرسائل شكال التوضيحية الموجودة جميع األبعناوين قائمة مرتبة  في مثلتت   

 إذا كان عدد األشكال أقل من شكلين.

 List of Appendices المالحق قائمة. 2.2.2.2

 .العلميةواألطروحات بالرسائل جميع المالحق الموجودة بعناوين قائمة مرتبة  في مثلتت 

تكون و ،مع الموجود بالمتن قائمة الخاصة بهأو شكل أو ملحق في الو عنوانه كل جدول  يجب أن يتوافق رقم

 .مطابقة لتلك الخاصة بفهرس المحتويات كتابة هذه القوائممواصفات 

 List of Abbreviationsقائمة االختصارات . 2.2.2.2

العديد من المؤسسات أو المركبات أو المصطلحات العلمية  ألسماءعلمية  الكتابة اختصاراتأحياناً في ستخدم ي

 االختصارات ترتببها.  ةخاص قائمةوبشكل واضح في  االختصاراتهذه  تعريففي هذه الحالة يجب  ،أو غيرها

ً  مخفي الخطوط في جدول الرسائل العلميةفي متن  الوارد ذكرها  السماكل اختصار  تها، ويكتب مقابلألبجدي وفقا

مطابقة لتلك الخاصة بفهرس  قائمةال ه. تكون مواصفات الكتابة لهذوترجمته إن وجدت المعروف بهالكامل 

 المحتويات.

 .بقائمة االختصارات الكتابة( بيانات ومواصفات 27الملحق ) يوضح

 أطروحة الدكتوراه .رسالة الماجستير و من الصفحات األولى  . 2.2.2.2

 عند الكتابة باللغة العربية : وأطروحة الدكتوراه تتكون الصفحات األولى من رسالة الماجستير

 )صفحة العنوان )الغالف الخارجي 

 . صفحة العنوان )الغالف الداخلي( وتتطابق مع محتويات الغالف الخارجي 

 . حقوق الطبع 

 أو األطروحة صفحة إجازة الرسالة. 

  اإلهداء )اختياري( .صفحة 

 . صفحة الشكر والتقدير 

 . صفحة قائمة الجداول 

 . صفحة قائمة األشكال 

 . صفحة قائمة المالحق 



 .لعلمية في الجامعات الليبيةا واألطروحات رسائلال لكتابة لمواصفات الفنية والشكليةادليل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 . صفحة المصطلحات 

 .)صفحات الخالصة )توضع نسخة باللغة اإلنكليزية نهاية الرسالة وتليها صفحة الواجهة باإلنكليزية 

 :نم عند الكتابة باللغة اإلنكليزية وأطروحة الدكتوراه تتكون الصفحات األولى من رسالة الماجستير -ثانيا

 . )صفحة العنوان ) الغالف الخارجي 

  صفحة العنوان ) الغالف الداخلي( وتتطابق مع محتويات الغالف الخارجي 

 . حقوق الطبع 

 أو أطروحة الدكتوراه صفحة إجازة رسالة الماجستير . 

 حة اإلهداء )اختياري ( .صف 

 . صفحة الشكر والتقدير 

 . صفحة قائمة المحتويات 

 . صفحة قائمة الجداول 

 . صفحة قائمة األشكال 

 . صفحة قائمة المالحق 

 . صفحة قائمة المصطلحات 

  صفحة الخالصة(Abstract)  توضع نسخة باللغة العربية نهاية الرسالة وتليها صفحة الواجهة بالعربية

. 

 The Main Body متنال. 2.2

ت( )مراجعة االدبيا الدراسات السابقةللرسالة أو األطروحة ويشمل كالً من المقدمة و يُعد المتن الجزء الرئيس

 المراجع.المصادر و والنتائج والمناقشة والتوصيات وأخيراً  و طرائقه البحث ومواد

في الجانب األيمن عند الكتابة باللغة العربية وللجانب األيسر عند الكتابة  سم 3.5يكون إطار الكتابة  :الكتابةحدود 

 ،في النظام العالمي أو ما يعادلها باألنش في النظام اإلنجليزي سم 7.5للجوانب األخرى يكون و، باللغة اإلنجليزية

  . )إنش( 2ما بقية الهوامش فتكون أ )إنش( 2.56تكون مسافة الهامش من جهة التجليد 

بخط داكن  ةتكتب العناوين الرئيس ،إذا كانت الكتابة باللغة العربيةسود اللون، أمتن بخط اليكتب  لون وحجم الخط:

 .23، أما بقية النص فيكتب بخط عادي حجم 23بخط داكن حجم  وتحت الفرعية تكتب العناوين الفرعيةو، 24حجم 

وتحت تكتب العناوين الفرعية و، 23ة بخط داكن حجم لرئيستكتب العناوين اوإذا كانت الكتابة باللغة اإلنجليزية 

 .27بقية النص بخط عادي حجم ويكتب ، 27بخط داكن حجم الفرعية 



 .لعلمية في الجامعات الليبيةا واألطروحات رسائلال لكتابة لمواصفات الفنية والشكليةادليل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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المسافة عند  تكونو العربيةو ليزيةكتكون المسافة بين السطور عند الكتابة مسافة ونصف باللغة اإلن المسافات: 

افة ما المسافة بين الفقرات فتكون مسأكتابة العناوين الرئيسة وعناوين الجداول والرسومات والمراجع مسافة واحدة 

 . ونصف

اخل دمن الصفحات  في أي صفحة بين الفقرات المختلفة خالية من الكتابةيجب عدم ترك مسافات  :مهمةمالحظة 

 متن. ال أجزاءكل جزء من 

ويجب تفادي الخطوط  ،يتكون الجدول من صفوف وأعمدة ذات خطوط مفردة شكال التوضيحية:واأل الجداول

 في شكل الجدول. المزدوجة والمتقطعة أو أي أنواع أخرى من الخطوط

ود داكن سأبخط  شكال التوضيحيةالجداول واألتكتب عناوين إذا كانت الكتابة باللغة العربية : ونوعه الخط حجم

أما إذا كانت الكتابة ، 27وال يتجاوز  9، في حين تكتب البيانات داخل الجدول بخط عادي ال يقل حجمه عن 24حجم 

، في حين تكتب البيانات بداخل الجدول بخط عادي ال يقل 27تكتب العناوين بخط داكن حجم باللغة اإلنجليزية ف

 أسفلالتي  الدالة على الفروق المعنويةاألحرف تكتب االختصارات والرموز و .22وال يتجاوز  9حجمه عن 

 .8حجم  عاديبخط  أو الشكل أو بداخله الجدول

 Line spacingالمسافات بين األسطر  سم، وتكون 2.8لى إ 2.2رتفاع الصف داخل الجدول بين يكون االمسافات: 

ن تكون أيجب (، وptة )درج صفر فتكون Spacing before and after يةبعدالو يةقبلالالمسافات  أما ،مفردة

 ي تظليل أو تلوين.أجميع خاليا الجداول خالية من 

مباشرة،  هتناقشمو ينتهي فيها ذكره بعد الصفحة التيتوضيحي في صفحة مستقلة  جدول أو شكل كل يوضع   

ذكرها ومناقشتها في الصفحة  انتهىويمكن وضع أكثر من جدول أو شكل في صفحة واحدة بشرط أن تكون جميعها 

 لى أكثر من صفحة واحدة يجب إعادة كتابة عنوان الجدول في كل صفحة.ابقة بالمتن، وعند تقسيم الجدول إلسا

 Introduction . المقدمة1.2.2

، ةالدراس ومبررات ،توضيح للمشكلة تحت الدراسةعرض وتحتوي على المتن، والذي يبدأ به  الجزءهي 

أن تكون قصيرة بقدر اإلمكان دون اإلضرار  ويراعىجزاء الرسالة أو األطروحة. أويمكن أن تتضمن تمهيداً لتنظيم 

، ومنهج الفقرة األخيرة من المقدمة على الهدف أو األهداف من الدراسة أو البحث تحتويبمفهومها، ويجب أن 

 . الدراسة

 Literature Reviewدبيات( )مراجعة األ . الدراسات السابقة2.2.2

 في هذا الجزء عرضويُ  ،قاعدة المعلومات العلمية للبحث والمشكلة تحت الدراسة مثلهي الجزء الذي ي

الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الرسالة أو األطروحة بأسلوب خاص على النحو المشار اليه في الفقرة 

 .( من هذا الدليل. 2.7)

عها وأن تكون جمي ،وتوثيقها دهاونق السابقة الدراسات استقراءالصدق والنزاهة والحيادية في  تحرييجب 

منها قاة تالمسلمرجع أو المراجع اذات عالقة بموضوع الدراسة، ويشار في بداية أو نهاية كل جملة أو فقرة إلى 



 .لعلمية في الجامعات الليبيةا واألطروحات رسائلال لكتابة لمواصفات الفنية والشكليةادليل 
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ً  ،أن تكون الجمل مترابطة ذات تحليل وتخريج جيديجب و  المعلومة.  و وليست مجرد ملخص لما تم بحثه سابقا

 أو الصفات أو القياسات المدروسة. ضوعاتوفقاً للمو عناوين فرعية وتحت فرعيةإلى  هذا الجزءيقسم يمكن أن 

 Materials and Methods وطرائقه البحث . مواد2.2.2

خصائص  وبالتفصيل إلى مكان إجراء الدراسة والفترة الزمنية التي أجريت فيها  الجزءتطرق في هذا يتم ال

لتابعة المتغيرات او( العوامل المؤثرةأو العينة التي تطبق عليها المتغيرات المستقلة ) و طبيعته مجتمع الدراسة

للدراسة  (statistical model) والنموذج الرياضي (experimental design) التصميم التجريبيو)االستجابة( 

والمعدات واألجهزة الطرائق واألدوات وسب ابرمجيات الحو (statistical tests) اإلحصائية واالختبارات

بحث قسم مواد وطرائق الت انيمكن و. الدراسةأو  التجربةتنفيذ  في واتبعت استخدمت التيوالخطوات  ،اإلجراءاتو

 .أو غيرها حسب ما يقتضيه البحث ،سالفة الذكر ضوعاتوفقاً للمووتحت فرعية فرعية  عناوينإلى 

 Results. النتائج 2.2.2

ً النتائج المتحصل عليها  تُستعرض لنتائج موضحاً اهذه جداول أو أشكال توضيحية وفقاً لطبيعة وترفق ب ،نصيا

وفقاً ة وتحت فرعي عناوين فرعيةإلى  تقسيم هذا القسميمكن و. هم الفروقات بين المعامالت المختلفة بالتجربةأ

 .في الدراسات السابقة ليهاإأو العناوين التي تم التطرق  ضوعاتللمو

 Discussion . المناقشة2.2.2

الل نتائج من خالليه إ تلما توصل ة موضوعيةعلمي اتقدم تفسيروتُ  البحث، نتائج في هذا الجزءيناقش 

المناقشة إلى  قسمتيمكن أن و. البحثمناقشتها ومقارنتها بنتائج الدراسات السابقة من حيث اتفاقها من عدمه مع نتائج 

ً  عناوين فرعية وتحت فرعية للنتائج المتحصل عليها، ويجب أن تحتوي الفقرة األخيرة من المناقشة على وفقا

 (.Conclusionاالستنتاجات )

 يسمى في هذه الحالة النتائج والمناقشة. تائج والمناقشة في جزء واحد رئيسيمكن دمج جزئي الن :مهمة مالحظة 

 )اختياري( Recommendationsالتوصيات . 2.2.2

حة واحدة، صفالتوصيات يتجاوز نص  أاليجب و إلى أهم التوصيات المتعلقة بالبحث. في هذا الجزءطرق الت يمكن

 .اإلمكانوأن يكون مختصراً بقدر 

 References المراجعالمصادر و. 2.2.2

 المساعدةو بحث،لالنظري ل األساسإلعداد بها ن استعالمراجع هي منابع المعلومات المختلفة التي يُ المصادر و

الرسائل و، كتبال اآلتي: المراجع فيالمصادر ونواع أتتمثل  علمية صحيحة. أسسعلى  ومناقشتها نتائجال على تفسير

 المطبوعات الرسمية وشبكة المعلومات الدولية )االنترنت(و ،منشورات المؤتمراتو ،علميةالالدوريات و العلمية،

 شخصيات أو جهات اعتبارية. أنهاعلى  األنواع، ويجب التعامل مع جميع هذه وغيرها
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تتعلق و، ةالعلميواألطروحات في الرسائل المراجع تقديم معلومات كافية عنها المصادر وتتطلب عملية توثيق 

بتها وطريقة كتا ،حسب خصوصية كل تخصص جع امرلللمصادر وا اإلشارةطريقة  :وهما مهمينالعملية بشقين  هذه

المراجع و المصادرالمراجع جميع المصادر والمراجع. يجب تحري الدقة في أن تضم قائمة المصادر وفي قائمة 

 المصادر و مرجع في قائمةمصدر أو ي أيجب التأكد من عدم توثيق وكتابة كما المذكورة في نصوص المتن، 

 في المتن. غير مذكورالمراجع 

 متنالفي  وكتابتها المراجعالمصادر و . توثيق1.2.2.2

فإذا كان  ،ليه في النصإومكان اإلشارة  ،هفي المؤلفينمتن على عدد الالمرجع في المصدر وتعتمد عملية توثيق     

سنة  يليه بين قوسين ،فقط لقبه يُكتب في بداية الجملة أو النص هذكر اسماً وواحداً شخص المرجعدر والمصمؤلف 

ما إذا أيليه سنة النشر بين قوسين، لقب كل منهما  يُكتبن االمرجع شخصدر والمصوإذا شارك في كتابة  ،النشر

ة الرسالة )عند كتاب من شخصين عندها يكتب لقب الكاتب األول فقط متبوعاً بكلمة وآخرون أكثر تهفي كتاب شارك

ر شيلي ذلك سنة الن )عند كتابة الرسالة أو األطروحة باللغة اإلنجليزية( .et al بكلمةأو األطروحة باللغة العربية( و

 مع مراعاة العلوم التي توثق في الهامش وتقدم اسم الكتاب على اسم مؤلفه. .بين قوسين

 . في حالة الكتابة باللغة العربية واللغة اإلنجليزية مثلة لتوثيق مراجع مختلفة في بداية النص بالمتنأ

 ( ...7223) الطبيبدرس 

 Hermas (7223... ) شارأ

Hermas (2013) cited that… 

 ( أن ...7222بوحجر )أالزرزاح وذكر 

 …Jenser (2982 )و Dabajوضح أ

Dabaj and Jenser (1987) demonstrated that… 

 ( ...7227خرون )آبن سعد واوضح أ

 .( ..7225خرون )آو Ashegدرس 

Asheg et al. (2015) studied that … 

 رتيبالمؤلفين وفقاً لت ألقابأو  بين قوسين لقب فيوضع ة النصجع في نهاياكر اسم مؤلف أو مؤلفي المرذُ  أما إذا

حدث(، على أن يفصل بين اسم المؤلف وتاريخ النشر الخاص بمرجعه فاصلة األاألقدم إلى تواريخ هذه المراجع )من 

لى رقم صفحات الكتاب المستقاة منه إ ، ويجوز اإلشارةفاصلة منقوطة الذي يليه عادية وبين المرجع والمرجع

 .لى أن توضع شارحة ):( بينها وبين سنة النشرالمعلومة ع
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 في حالة الكتابة باللغة العربية واللغة اإلنجليزية مراجع مختلفة في نهاية النص بالمتنمصادر ومثلة لتوثيق أ

أحمد ؛ Hussein، 2999و Al-Batshan؛ Freeman،2982) جمعت بعض الدراسات على أن ...أ

 (.7228جميل، و 7222وناجي،

Many studies confirmed that … (Dabaj and Jenser, 1987; Hermas, 2013 and Asheg et al., 2015)  

ي في نفس السنة، ف بنفس االسم أو األسماء قد يكون لذات المؤلف أو المؤلفين أكثر من مرجع واحد منشورأحياناً 

 األبجديسل ضافة حرف وفقاً للتسلإوبعد كتابة السنة تتم سابقاً هذه الحالة يتم كتابة اسم المؤلف أو المؤلفين كما ذكر 

 للغة المرجع.

  مرجع لذات المؤلف أو المؤلفين في نفس السنة في المتنمصدر أو من  أكثرمثلة لتوثيق أ

 دراسة ...Al-Hazmi  (1988a )ىجرأ

 في دراسة ... Al-Hazmi ((1988bوجد 

 ... (1992a)وآخرون  Enab وضحأ

 ... (1992b)وآخرون  Enab وجد

 المراجعالمصادر وفي قائمة  وكتابتها المراجعالمصادر و توثيق. 2.2.2.2

سود أخط ب المراجعالمصادر وقائمة في  يكتب العنوان الرئيسإذا كانت الكتابة باللغة العربية  :وحجمه الخط لون

، أما إذا كانت الكتابة 27بخط عادي حجم لقائمة فتكتب في االمراجع المصادر و، أما بيانات 24اللون داكن بحجم 

المراجع المصادر وبيانات  ، في حين تكتب24داكن بحجم سود اللون أبخط  الرئيس يكتب العنوانباللغة اإلنجليزية ف

 .27بالقائمة بخط عادي حجم 

المصدر  قبل ةتكون مفردة، المساف (Line spacingالمرجع الواحد )المصدر أو أسطر المسافات بين المسافات: 

درجة. يكتب السطر األول  6تكون ( Spacing after) وبعد المرجعاً تكون صفر (Spacing beforeالمرجع )أو 

سم  2.2المرجع وتبدأ كتابة األسطر التالية له بمسافة المصدر و لكل مرجع في أقصى اليمين أو اليسار حسب لغة 

 عن بداية السطر.

ات حسب طبيعة التخصص المراجع المصادر و في قائمة وكتابتها المراجع المصادر و تعتمد عملية توثيق 

 وفق األمثلة الواردة الحقاً .

 المراجعالمصادر ومراجع في قائمة الالمصادر ومثلة لتوثيق أ
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اختيار ب بالكلياتأن تقوم لجنة الدراسات العليا  اللجنةفقد رأت  اتبالجامعنظراً الختالف طبيعة التخصصات 

وطريقة كتابة قائمة المراجع في نهاية الهامش أو في نظام كتابة الرسالة بالنسبة إلى ذكر المراجع داخل الرسالة 

 الرسالة، على أن تخطر إدارة الدراسات العليا والتدريب بالجامعة بذلك.

 ويمكن االستعانة باستخدام إحدى األنظمة اآلتية:

1- APA system (Citing & Referencing: APA Style). 

2- Harvard System (Citing & Referencing: Harvard Style) 

3- Vancouver  System  (Citing & Referencing: Vancouver Style) 

4- Latex system (Citing & Referencing: Latex Style) 

طريقة التوثيق وفق نظام جمعية علماء  ويوجد بشبكة المعلومات الدولية طريقة استخدام هذه األنظمة، ومثال على

 ( APA)  النفس األمريكية / النسخة الخامسة

Documentation Methods by American Psychological Association System 

(APA ) . 

 

 . Capitalizedكتابة كلمة المراجع على صفحة جديدة في وسط السطر بحروف كبيرة  .1

في نص رسالة الماجستير فقط . وال يجوز كتابة أي مرجع لم يرد ذكره كتابة المراجع التي ورد ذكرها  .2

 في رسالة الماجستير .

تكتب المراجع حسب ترتيب الحروف الهجائية لالسم األخير للمؤلف " اسم العائلة " . وتبدأ الكتابة من  .3

عربية مرجع باللغة الأقصى الشمال إذا كان المرجع باللغة اإلنكليزية، ومن أقصى اليمين في حالة كتابة ال

. 

في االقتباس ولكونه يمثل اإلنتاج العلمي والذي هو ملكية خاصة لمؤلفه مهما كانت نوعية بحثه، لذا فإن  .4

لكي يتصف البحث والباحث باألمانة العلمية . وهنا  ،أي اقتباس يحتاج إلى االلتزام بالقواعد التي تحكمه

 البد من التأكيد على :

 شر ) كتابته نصـــاً ( بين عالمتي تنصيص )"  "( .يوضع االقتباس المبا .أ

في حالة االقتباس غير المباشر ) كتابة وتلخيص مفهومه ( فيوثق المرجع بذكر )اسم العائلة ، سنة  .ب

 النشر ( .
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 ج . بعض عالمات الترقيم المعتمدة في قائمة المصادر والمراجع 

  الكتاب أو الرسالة الجامعية ، بعد سنة النشر ، بعد رقم النقطة ).( : تأتي بعد اسم المؤلف، بعد عنوان

 الطبعة .

  الفاصلة )،( : تأتي للفصل بين اسم العائلة واسم الباحث، بعد اسم دار النشر ، بعد اسم المدينة، بعد اسم

 دور النشر، بعد أرقام الصفحات إذا تعددت .

 . النقطتان ):( : تأتي بعد مدينة النشر، بعد سنة النشر 

 المة التنصيص )"   "( : تأتي لحصر عنوان البحث، وتقرير المقالة، عنوان الرسالة الجامعية، عنوان ع

 الكتاب .

 تأتي لحصر كلمة تحرير أو أعداد أو جمع، مدينة النشر ودار النشر وسنة النشر في حالة  انالقوس : ) (

 الكتاب .

  المؤلف في حالة تكراره لمرة ثانية أو أكثر .الخط األفقي الصغير )ــــــــ( : يستعمل مكان اسم 

 ( يستعمل تحت عنوان الكتاب إذا لم يكتب بخط مختلف .------------الخط األفقي الكبير : ) 

 

 كتابة المراجع عند ورودها في النص : .5

Documentation in the text 

 : ةألتيلب وفق الصيغة اث، وفي الغانص البح داخلبحثه تثبت المراجع التي يعود إليها الطالب في 

 )عائلة المؤلف، سنة إصدار المرجع (

 (1122مثال باللغة العربية : )أحمد، 

 (Ahmed, 2011)مثال باللغة اإلنكليزية : 

 باللغة اإلنكليزية . pالحظ هنا ال نحتاج لذكر حرف ص باللغة العربية، أو 

 Documentation Referenceكتابة المراجع عند ورودها في قائمة المراجع  .6

  :يأتيوتشمل المراجع عادة ما

 أحد المراجع فيوضع إذا كان القرآن الكريم -أ

 (Citing Books)توثيق الكتب  -ب 

  (Journals)توثيق مجالت  -ج

 توثيق الرسائل الجامعية -د
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  (Newspapers)صحيفة يومية  -هـ 

 مصدر المعلومات من شبكات االتصال اإللكترونية -و

  (Personal Interviews)المقابالت أو االتصال الشخصي  -ز

 : يأتي ماوتكون طريقة كتابة كل منها ك

 أحد المراجع فيوضع في صدر القائمة دون االلتزام بأي قاعدة . إذا كان القرآن الكريم -1

 ثم النقطة.عند استخدام القرآن في قائمة المراجع نضع لفظ القرآن الكريم ثم الفاصلة، اسم السورة 

 مثال  : القرآن الكريم، سورة البقرة .

 أما في نص أو داخل النص :

 نضع بين القوسين اسم السورة ثم فاصلة، رقم اآلية الكريمة التي رجع إليها 

 ( 12مثال : ) سورة البقرة ، آية 

 :  (Citing Books)توثيق الكتب  2-

 في حالة وجود مؤلف واحد فيكتب المرجع كما يأتي : -أ

 ليزية ( .جب بين اللغة العربية واللغة اإلنمالحظة  ) ليس هناك فرق في الترتي

 ليزية :جمثال باللغة العربية واإلن

 نقطتين شارحة اسم الناشر نقطة
مكان أو مدينة 

 النشر
 فاصلة

الدولة أو 

 المقاطعة
 نقطة

عنوان 

الكتاب بخط 

 غامق

 نقطة
سنة النشر 

 بين قوسين

اسم العائلة )فاصلة،( 

 االسم للمؤلف

 

. publisher : 

Place of 

publication 

(city) 

، Country . 

Book 

Title 

Bold 

. 
(Year) 

Publication 

Author 

 (family, 

name) 

 

 . لبنان، بيروت : المؤسسة الجامعية للكتب . نظم اإلدارة المحلية( . 2991برير، كامل )

. New York Longman.  An introduction Educational Research :Gall , M (1997).  

 وفي حالة وجود أكثر من طبعة فيكون :
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 مثال :

 ( . لبنان، بيروت : المؤسسة الجامعية للكتب .   1( . نظم اإلدارة المحلية )ط2991برير، كامل )

ed) . New York thAn introduction (4 Gall, M (1997). Educational Research :

Longman. 

 باإلنكليزي . (gall ,1997)( بالعربي،  2991علما بأن التوثيق داخل النص يكون )برير، داخل النص : 

 : اآلتيلفان للكتاب فيكتب المرجع كفي حالة وجود مؤ -ب

 .و عائلتهالمؤلف الثاني  نفس السياق األول سوى إضافة اسم

 مثال :

. عمان : دار زهران للنشر والتوزيع  مبادئ االقتصاد الجزئي( . 1122البدور، جابر، وأحمد، عبدالغفور )

. 

) Management information systems Laudon, Kennthe, &laudon, Jane (2004

Hall  –. Upper Saddle River, new Jersey : Prentice  :managing the digital firm

International,  Inc. 

 علما بأن التوثيق داخل النص يكون ) العائلة لألول والعائلة للثاني، السنة، الصفحة ( .

. publisher : 

Place of 

publication 

(city) 

، Country . 

Book 

Title 

(Edition No). 

. 
(Year) 

 

Author 

 (family , 

name) 

 اسم الناشر نقطة
نقطتين 
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مكان أو مدينة 
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 فاصلة

الدولة أو 
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عنوان الكتاب + 

رقم الطبعة بين 

 قوسين

 نقطة
سنة النشر 

 بين قوسين

اسم العائلة )فاصلة،( 

 االسم للمؤلف

. publisher : 

Place of 

publication 

(city) 

، Country . 
Book 

Title. 
. 

(Year) 

 

Author 

(family, name) 

And second Author 

 (family, name) 
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نقطتين 
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مكان أو مدينة 
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متبوعا بفاصلة ثم اسم المؤلف 

 الثاني
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 باإلنكليزي .  (Laudon & Laudon, 2004)( بالعربي و1122)البدور، وأحمد، 

 لو كان هناك ثالثة مؤلفين . وكذلك

 : اآلتيصدار للكتاب فيكتب المرجع كفي حالة عدم وجود سنة إ -ج

 دون محل سنة النشر .فس السياق األول سوى إضافة كلمة ن

 

 مثال :

 . عمان : دار زهران للنشر والتوزيع . مبادئ االقتصاد الجزئيالبدور، جابر، واحمد، عبدالغفور )بدون( . 

Management information systems  Laudon, Kennthe, & laudon, Jane (n.d) 

Hall  –. Upper Saddle River , new Jersey : Prentice  :managing the digital firm

International ,  Inc. 

 علما بأن التوثيق داخل النص يكون ) العائلة لألول والعائلة للثاني، بدون، الصفحة ( .

 باإلنكليزي .  (laudon & Laudon, n.d)دون( بالعربي و حمد، أ)البدور، و

 : اآلتيكتاب مترجم فيكتب المرجع ك في حالة وجود -د

 ،ين شارحةثم نقطت ،نقطة انتهاء عنوان الكتاب كلمة ترجمةنفس السياق السابق سوى إضافة بين قوسين بعد 

ي النهاية ف ثم االسم الكامل للمترجم . وباإلنكليزي نفس الشيء وتستبدل النقطتين شارحة بفاصلة . ثم نضيف

  .صلياألسنة تأليف الكتاب 

 

. publisher : 

Place of 

publication 

(city) 

، Country . 
Book 

Title. 
. 

(n.d) 

 

Author 

(family, name) 

And second Author 

 (family, name) 

 اسم الناشر نقطة
نقطتين 

 شارحة

مكان أو مدينة 

 النشر
 فاصلة

الدولة أو 

 المقاطعة
 نقطة

عنوان 

 الكتاب 
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ذكر كلمة 

دون محل 

سنة النشر 

 بين قوسين

اسم العائلة، االسم للمؤلف األول ثم 

فاصلة مع حرف واسم العائلة 

متبوعا بفاصلة ثم اسم المؤلف 

 الثاني
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( . قوة أمي . اليابان ) ترجمة : ماهر الشربيني ( . عمان : دار جهينة للنشر 1112مثال : توراو، توكودا )

 ( . 2991والتوزيع . )سنة النشر األصلية 

نهاية ي فالحظ أن السنة هي سنة نشر ترجمة الكتاب وليست سنة تأليف الكتاب األصلي أما سنة التأليف فتوضع 

 صلية بين قوسين .أللمرجع يسبقها عبارة سنة النشر اكتابة ا

 كتاب مترجم من الفرنسية لإلنجليزية : فيما يأتي

Laplace, P . (1951) A Philosophical essay on Probabilities (F.W.Truscot, Trans.) . 

New York Dover . (Original work published 1874) . 

 علما بأن التوثيق داخل النص يكون ) العائلة، سنة النشر األصلية / سنة الترجمة (

 باإلنكليزي .  (Laplace, 1814/1951)( بالعربي، و 2991/ 1112مثال : )توكودا، 

 : اآلتيؤلف أو محرر فيكتب المرجع كم في حالة وجود كتاب بدون -هـ 

 بين قوسين .  (Eds)نبدأ باسم محرر الكتاب ليحل محل المؤلف متبوعا بكلمة 

 

( . مراجعات حول العروبة واإلسالم وأوروبا . الكويت، 2991. ) (.Eds)حسان إعباس،  مثال :

 الكويت العاصمة : مطبعة الجامعة .

Original 

work 

Published 
. 

publishe

r 
: 

Place of 

publicatio

n 

(city) 

، 

Name of 

Translation & 

Translate 

word 

Country . 
Book 

Title. 
. 

(Year of 

Translation 

) 

Author 

(family, 

name) 

 

ذكر عبارة 

سنة النشر 

األصلية ثم 

 توضع السنة

 اسم الناشر نقطة
نقطتين 

 شارحة

مكان أو مدينة 

 النشر
 فاصلة

كلمة ترجمة : ثم 

 اسم المترجم كامل

الدولة أو 

 المقاطعة
 نقطة

عنوان الكتاب 

باللغة التي 

 ترجم بها

 نقطة
سنة ترجمة الكتاب 

 بين قوسين

اسم العائلة، 

 اسم للمؤلف 

. publisher : 

Place of 

publication 

(city) 

، Country . 
Book 

Title. 
. 

(Year) 

 
(Eds). 

Editor 

(family 

,name) 

 

 اسم الناشر نقطة
نقطتين 

 شارحة

مكان أو مدينة 

 النشر
 فاصلة

الدولة أو 

 المقاطعة
 نقطة

عنوان 

 الكتاب
 نقطة

سنة 

التحرير 

 بين قوسين

 (Eds)كلمة 

 متبوعة بنقطة

اسم العائلة، االسم 

 للمحرر



 .لعلمية في الجامعات الليبيةا واألطروحات رسائلال لكتابة لمواصفات الفنية والشكليةادليل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

21 
 
 

Massaro, D. (Eds.) (1992) . Conceptual and Methodological issues . 

Washington DC : American Psychological Association . 

 علما بأن التوثيق داخل النص يكون ) العائلة، سنة النشر، الصفحة ( 

  (Massaro, 1992 )(   2991)عباس،  

 المرجع كما يأتي :دون مؤلف او محرر فيكتب في حالة وجود كتاب  -و

نستخدم نفس الطريقة الواردة في )أ( أعاله مع عدم ذكر المؤلف أو المحرر ونبدأ باسم الكتاب مباشرة 

 ليحل محله .

 

 ( . لبنان، بيروت : المؤسسة الجامعية للكتب .2991. ) نظم االدارة االداريةمثال : 

. (1977) . New York : Longman .  Educational Research : An Introduction 

 التوثيق داخل النص يكون ) اسم الكتاب، سنة النشر ( .علما بأن 

 (Educational Research : An Introduction. 1977)(  2991)نظم المعلومات اإلدارية ، 

 فيكتب المرجع كما يأتي : Journalsتوثيق مجالت  -1

 

 

. 
publishe

r 
: 

Place of 

publication 
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، Country . 
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Book 
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-12(، 21) 12( . أهمية نظم المعلومات اإلدارية . مجلة دراسات، 1121مثال : الصيدي، عبدالغفور )

 ، الجامعة األردنية، عمان، األردن .21

Qrunfleh , M M (1991) . Studies on the haw Thom (Crataegusazarohus  L): II. 

Changes in abscisic acid content during cold stratification in relation to seed 

germination . Journal of Horticultural Science, 1(66),223- 226. 

 مالحظة : يمكن عدم ذكر البلد والمدينة في حالة عدم وجودها .

 : توثيق الرسائل الجامعية فيكتب المرجع كما يأتي -2

 

 

 مثال :

أثر التنمية البشرية في تطوير اإلدارة الصناعية وبناء منظمة األعمال ( . 1119رمضان، طارق )

 أطروحة دكتوراه، جامعة عين شمس، القاهرة، مصر . .الريادية 

Service Teacher -"Class Teacher" Per Evaluation of theSmadi , Y.M (1999) . -Al

.unpublished Doctoral  Education Programmer at the University of Jordan

Dissertation , University Brighton , UK. 

 فيكتب المرجع كما يأتي : Newspapersصحيفة يومية  -3
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. 

(Year) 

 

Editor 

(family , name 

 

 نقطة

المدينة 

متبوعة 

بفاصلة ثم 

 اسم الدولة

 فاصلة
مكان أو مدينة 

 النشر
 فاصلة

نكتب جملة 

 رسالة ماجستير
 نقطة

عنوان الرسالة  أو 

 األطروحة بخط مائل أو

 تحته خط أو غامق

 نقطة
سنة بين 

 قوسين

اسم العائلة، االسم 

 للمحرر
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. pages of      

Article 
، NO)) ، Name of  

newspaper 
. Articles 

Title 
، (YEAR, 

MONTH ,DAY) 

Author (family, 

name) 

 نقطة

الصفحة أو 

الصفحات التي 

احتلها المقال في 

 المجلة

 فاصلة رقم العدد فاصلة

اسم الصحيفة غامق 

أو بخط مائل أو تحته 

 خط

 فاصلة عنوان المقال نقطة
سنة وشهر ويوم 

 النشر بين قوسين

اسم العائلة، االسم لمؤلف 

 المقال )أو أكثر من مؤلف(

 

  .1،ص. 221نوفمبر(. أمن المعلومات و النظم اإلدارية.جريدة الراي،  21، 1121العتوم، جالل )

Almansor,Ali (2010, November21).Cultivating positive emotions to optimize health. 

Jordan Times, No.5290,p.5.                                                                                

 علما بأن التوثيق داخل النص يكون ) العائلة، سنة النشر(.

 

 إذا كان مصدر المعلومات من شبكات االتصال اإللكترونية فتكتب المراجع كما يأتي : -4

 

Web 

 address 
. Retrieved 

 Date  

Vol. &(no.) Page of  

Article 
، Name  

Of Jurnal 
. Title of 

 Article 
. Year)) . Author 

(family,name) 

 تحديد 

 عنوان

 الموقع االلكتروني 

 متبوعا بنقطة 

 تاريخ زيارة نقطة 

 الموقع باليوم 

 والشهر ثم فاصلة 

 وتذكر السنة

 رقم المجلد

 يليه بين 

 قوسين  

 رقم العدد

 الصفحات 

 احتلهاالتي 

 المقال في 

 المجلة  

 اسم المجلة  فاصلة 

 بخط مائل 

 أو تحته خط

 عنوان البحث نقطة

 أو المقال 

 سنة النشر نقطة

 بين قوسين

 اسم العائلة،  نقطة

 االسم لمؤلف المقال

 )أو أكثر من مؤلف( 

 مثال :

 (. التخطيط االستراتيجي لنظم المعلومات. جمعية الحاسبات السعودية، 1119محمود، أحمد )

 ، على شبكة األنترنت :1121أبريل،  22زيارة 

http://www.govit.org.sa/estratege.asp 

being.-itive emotions to optimize health and wellFredrickson, B.L.(2000). Cultivating pos 

28, Retrieved July 12,2010 from-, 3(11),25Prevention &Treatment 

http://journals.apa.org/prevention/volume3/pre0030001a.html. 

 بأن التوثيق داخل النص )العائلة، سنة النشر(. علما

في حالة أخذ المقال من الموقع من مكان آخر ليس مجلة، فنستخدم نفس األسلوب حذف فقرة اسم المجلة و  -أ: مالحظة

 عددها.

http://www.govit.org.sa/estratege.asp
http://journals.apa.org/prevention/volume3/pre0030001a.html.
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 إذا كان مصدر المعلومات من أحد المواقع على األنترنت ال تتوفر فيه المعلومات أعاله: -ب

 (. تاري( زيارة الموقع.Available(. متوفر )on-lineسم األول. )تاري((. عنوان الدراسة. )االسم األخير، اال

 

 

 

 Personal Interviewsالمقابالت أو االتصال الشخصي  -5

 أتي :كما ي، ر وإنما فقط تذكر في نص المشروعال توثق المقابالت و االتصاالت الشخصية في قائمة المراجع و المصاد

 ، عبارة " مقابلة شخصية، السنة .كامالً اسم الشخص 

 مثال:

 (2111) وجدان أبو الهيجا، مقابلة شخصية، 

(Mashhoor Al-Refai, Personal communication, 2012) 

 Book كثرأكتاب له مؤلف أو 

 ،اعتباريةمؤلف شخصاً أو مؤسسة أو منظمة ذات شخصية الوقد يكون  ،أكثرأو  ،واحد لمؤلف عبارة عن كتاب

 آلتي:يوثق في القائمة على الشكل او

 . سنة النشر. عنوان الكتاب.واسمهاالخير، لقب المؤلف ... و واسمهالثاني، ؛ لقب المؤلف واسمه، لقب المؤلف األول

 :توضح ذلكأمثلة  أتي. وفيما يالناشر، عنوان الناشر اسمإن وجدت.  ولىغير األ الطبعةرقم 

منشورات جامعة  الحيواني.. مقدمة في علم اإلنتاج 2998عياد.  ومجيد، حمدأ ،بو عائشة، عبد السالم؛ القماطيأ

 .طرابلس، ليبيا ،طرابلس

 . معجم علم النفس والطب النفسى. دار النهضة العربية. القاهرة.2998كفافى، عالء وعبد الحميد، جابر. 

Falconer, D.S. and Mackay F.S. 1996. Introduction to quantitative genetics. Fourth ed., 

Longman, Essex, England. 

Parker, B.L.; El-Bouhssini, M. and Skinner, M. 2001. Field guide: Insect pests of wheat 

and barley in North Africa, West and Central Asia. International Center for 

Agricultural Research in the Dry Area (ICARDA). Aleppo, Syria. 
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 Translated Book كتاب مترجم

 . سنة النشر. عنوان الكتاب.واسمهاالخير، لقب المؤلف ... و واسمهالثاني، ؛ لقب المؤلف واسمه، لقب المؤلف األول

 ةمثلأ أتيوفيما ي الناشر، عنوان الناشر. اسمإن وجدت.  غير األولى الطبعةرقم . واسمهلقب المترجم،  :ترجمة

 :ذلك توضح

الشريف، نادية وخليل،  ؛. العقل وأشجاره السحرية. ترجمة األعسر، صفاء7225هوبسن، ج. ودامانود، مارينا. 

 عزة. الطبعة الثانية. دار الفكر العربي. القاهرة.

أحمد عبد  ،دوابة . المقاومة النباتية للنيماتودا الطفيلية. ترجمة7227بريدج.  ،كوك وجون ،روجر؛ ستار، جيمس

 السميع. النشر العلمي والمطابع، جامعة الملك سعود.

 Book Section نون مختلفوعد وبداخله أجزاء لها مؤلفكتاب له محرر م  

ويوجد بداخله أجزاء أو فصول مختلفة لكل منها مؤلف خاص به، ويوثق في  عبارة عن كتاب له محرر رئيس    

 :اآلتي النحوالقائمة على 

اسم ، رجعللم الرئيس محررال: لقب في المستخدم. الفصل. عنوان نشرال. سنة واسمه المستخدم، الفصلمؤلف  لقب

 .الفصل المستخدمالناشر، عنوان الناشر، أرقام صفحات  اسمالمرجع )المحرر(. عنوان المرجع.  الرئيسمحرر ال

 :توضح ذلكأمثلة  أتيوفيما ي

. مكافحة النيماتودا 7222. ، نوري راضيالحسنيوحمد السيد أ ،سماعيلإ؛ خليفة حسين ،دعباج؛ أبوغربية، وليد

أحمد  ،زهير عزيز ودوابة ،اسطيفان ؛حمد سعد، أالحازمي؛ براهيمإوليد  ،غربيةأبو :فيبالطرق الفيزيائية. 

ائل صدار الجمعية العربية لوقاية النبات، دار وإودا النبات في البلدان العربية. . نيمات)المحررون(عبد السميع 

  2245 -2282للنشر، عمان األردن، صفحات 

Fairfull, R.W. 1990. Heterosis. In: Crawford, R.D. (Ed.). Poultry breeding and genetics. 

Elsevier Science Publishers, New York, USA. pp. 705-759. 

 Thesis and Dessirtiationالرسائل العلمية 

 :اآلتي يوثق في القائمة على النحوو ،الدكتوراه طروحاتأو الماجستير رسائل عبارة عن    

 .ويجوز اإلشارة الى انها منشورة أو غير منشورة الدرجة.. عنوان الرسالة أو األطروحة. السنة. واسمه لقب المؤلف،

 :توضح ذلك مثلةأ أتيوفيما ي. القسم والكلية والجامعة والبالد التي منحت فيها الدرجة

اج لحم النقية لساللة دج نتخابي في الخطوط. تقدير المعايير الوراثية وتقييم العائد اإل7224دردور، عمار امحمد. 

 كلية الزراعة، جامعة طرابلس، ليبيا.قسم اإلنتاج الحيواني، صيل(. رسالة ماجستير. أتجاري )
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الخصائص السيكولوجية والفسيولوجية فى عالقتها باألداء. رسالة دكتوراه غير . 2986السمادونى، إبراهيم السيد. 

 منشورة. علم النفس، كلية التربية، جامعة طنطا، مصر.

 Journal Article مقالة في دورية علمية

 اآلتي:و النحوثق في القائمة على تومنشور في دورية كالمجالت أو الصحف أو النشرات،  بحث قصيرعبارة عن     

. سنة النشر. عنوان المقالة. واسمهاالخير، لقب المؤلف ... و واسمهالثاني، ؛ لقب المؤلف واسمه، لقب المؤلف األول

لة مثأ يأتيوفيما الصفحات.  أرقامصدار أو العدد(: رقم المجلد يليه )رقم اإلو ، دون اختصاركامالً  الدورية اسم

 :توضح ذلك

. تطاير األمونيا من األسمدة النيتروجينية. المجلة 7222يوسف منصور.  ،حجرأبو الزرزاح، المبروك محمد و

 .33-79(: 7)25 ،الليبية للعلوم الزراعية

. تأثير نوع المستأصل وحامض الجبرليك 7227. يآمنة عل ،عبد السالم محمد والبوزيدي ،بن حمينة ؛بن سعد، زهير

(GA3على اإلكثار الدقيق لثالثة هجن من الفلفل ) Capsicum annuum L.. المجلة الليبية للعلوم الزراعية، 

22(2- 7 :)29-75. 

. بعض المتغيرات المنبئة باالستخدام المفرط لإلنترنت لطالب الدراسات 7228الطبيب، مصطفى عبد العظيم. 

 .32-23(: 3)23العليا. مجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية. 

Hermas, S.A. 2013.Investigations on body weights and measurements of the Libyan 

Maghrabi Camel. The Libyan Journal of Agriculture, 18 (1-2): 24-30. 

Dabaj, K.H. and Jenser, G. 1987. List of plants infected by root-knot nematodes in 

Libya. International Nematology Network Newsletter, 4 (3): 28-33. 

Asheg, A.A.; EL-Nyhom, S.M.; Eissa, A.E.; Kammon, A.M.; Kanoun, A.H.; Ben Naser, 

K.M. and Abouzeed Y. M. 2015. Effect of some Libyan medicinal plants on 

hematological profile, cholesterol level and immune status of broiler chicken. 

Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 6 (2): 

1164-1170. 

  Proceedings of Conferenceعلمي  كتاب وقائع مؤتمر

 :آلتييوثق في القائمة على الشكل او مؤتمر علمي،كتاب وقائع  فيمنشور  بحثعن  عبارة

. )سنة المؤتمر(. عنوان واسمهاالخير، لقب المؤلف ... و واسمهالثاني، ؛ لقب المؤلف واسمه، لقب المؤلف األول

 .ات. أرقام الصفحمكان عقد المؤتمرتاريخ و مؤتمر. عنوان المؤتمر،الكتاب وقائع لقب، اسم محرر : فيالموضوع. 
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والوقاية المتكاملة كأداة في استدامة محاصيل البيوت المحمية.  اإلنتاج: استعراضية. ورقة 7228حنفي، عبد الحق. 

نتاج ووقاية النبات لمحاصيل إالمتكاملة لعناصر  اإلدارةيوسف )محرر(. المؤتمر األول في  ،بوجودةأ :في

 .79-72 ص صبيروت لبنان.  ،7227فبراير  2البيوت المحمية. 

Nahaisi, M.H.; Abougrain, A.K.; Madi, N.S. and Dabaj, K.H. 2008. Microbiologcal 

quality of greenhouse fresh produce. In: Tuzel, Y., G.B. Oztekin and M.K. Meric 

(eds.), Proceeding of the International Symposium on Strategies towards 

Sustainability of Protected Cultivation in Mild Winter climate. April, 7-10, 2008 

Antalya, Turkey. pp. 765-770. 

 مطبوعة رسمية

هذا يجعلها و ،للغرض الذي أصدرت من أجله ت الرسمية التي تستخدم بشكل رئيسالتقارير والمطبوعا عبارة عن    

 :آلتييوثق في القائمة على الشكل او، واالنتشارمحدودة التوزيع 

 ،المؤسسة. السنة. عنوان التقرير. الجهة التابعة لها المؤسسة الرسمية، رقم التقرير )إن وجد(، عنوان المؤسسة اسم

 مثلة لتوضيح ذلك:وفيما يأتي أ

-يإنجليز، إنجليزي-عربي. معجم المصطلحات العلمية في علوم وقاية النبات. 7226الجمعية العربية لوقاية النبات. 

 لبنان. ،حديثة، بيروت. دار النهضة العربي

الحليب والخام الطازج.  – 354. المواصفة القياسية الليبية رقم 7223المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية. 

 طرابلس، ليبيا.

 web شبكة المعلومات الدولية )االنترنت(

ً قع موثوقاهذا النوع من المراجع بحيث يكون لمو استخداميجب التحري في      ا مثل مواقع المنظمات الدولية به ا

(int.والمواقع الحكومية ) (gov.( والمواقع التعليمية )edu.) ،تيالشكل اآل ويوثق في القائمة على: 

WHO.int. 2015.WHO | Financial crisis and global health. [online] Available at: 

http://www.who.int/topics/financial_crisis/en [Accessed 18 Nov. 2015]. 

Elnilenews.net. 2015. 

نسان النيل إلصحة ا علىخطورتها  ىالمضادات الحيوية في أعالف الدواجن ومد يكتب: استخدام ،أحمد علي

 .Available at: http://elnilenews.net/?p=5065 [Accessed 18 Nov [online] اإلخباري

2015]. 

http://www.who.int/topics/financial_crisis/en
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قاً لمعرفة طريقة كتابة المرجع وف ،يمكن االستعانة ببعض المواقع االلكترونية على شبكة المعلومات الدولية    

 https://www.citethisforme.comللطريقة سالفة الذكر، مثل: 

 من مرجع واحد لنفس الباحث أو الباحثين في نفس السنة أكثر توثيق

يزه عن المراجع األخرى لنفس المؤلف في ي، ولتماً نوعه وفقاً لما ذكر سابقو عدد مؤلفيه يشار إلى المرجع حسب    

 بعد سنة النشر في متن الرسالة أو األطروحة.تم كتابة نفس الحرف األبجدي الممنوح لهذا المرجع ت ،نفس السنة

. السنة+حرف. عنوان واسمهاالخير، لقب المؤلف ... وواسمهالثاني، ؛ لقب المؤلف واسمه، لقب المؤلف األول

 النحو اآلتي:ويوثق في القائمة على  ،الموضوع. باقي بيانات المرجع حسب نوعه

Al-Hazmi, A.S. 1988a. Relative host suitability of corn and alfalfa cultivars to 

Meloidogyne javanica. Pakistan Journal of Nematology 6: 101-105. 

Al-Hazmi, A.S. 1988b. Infectivity of Meloidogyne javanica as influenced by soil 

texture. Journal of Collage of Agriculture, King Saud University, 1: 173-179. 

Enab, A.A.; M. Soltan; F.H. Abdou and G. Gebriel. 1992a. Expected vs. actual response 

to selection in Norfa chickens. Minufiya Journal of Agriculture. Research, 17: 

1865 – 1886. 

Enab, A.A.; M. Soltan; F.H. Abdou and G. Gebriel. 1992b. Completely and partial 

restricted selection indices in Norfa chickens. Minufiya Journal of Agriculture. 

Research, 17: 1887 –1916. J 

: واللّغة العربية الدراسات اإلسالميةالتوثيق في   

تي : آلوأما إذا كان بالمعنى فيحال عليه كا ،كان الكالم بالنصإذا  7/282تقان في علوم القرأن للسيوطي مثال : اإل

. 3/242ينظر االتقان في علوم القرأن للسيوطي   

تي : ورود المصدر ألول مرة فيكون كاآل وإذا أراد أن يتبع طريقة معلومات النشر عند  

إبراهيم ، دار التراث ، القاهرة ، تحقيق : محمد أبي الفضل االتقان في علوم القرأن للحافظ جالل الدين السيوطي ، 

( .7/252ه ) 2425الطبعة الثالثة   

تي : رواه البخاري في صحيحه ، كتاب : التفسير ، باب : تفسير سورة النساء ، الحديث رقم ويخرج الحديث كاآل

. رضي الله عنه  –( من حديث أبي هريرة 3/742)  322  

) مادة : صرف( . 5/262بن منظور لسان العرب التي : ينظر : ية كاآلويحال على المعاجم اللغو  

https://www.citethisforme.com/
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. وإذا كانت اآلية غير كاملة فتخرج كاآلتي: سورة البقرة من 72وتخرج اآليات الكريمة كاآلتي: سورة البقرة اآلية 

. 32اآلية   

  طرق التهميش ومكانه من البحث : للباحث أن يتبع طريقاً من الطرق األتية :

التهميش في أسفل الصفحة . –الطريقة األولى   

يش في نهاية كل فصل .التهم –الطريقة الثانية   

 التوثيق في العلوم اإلنسانية :

 أوال: التوثيق فيما يخص الحاشية السفلية أو الهامش .

  واما فكرة ، ففي حالة االقتباس الحرفي يجب كتابة الكالم بين عالمتي  ،ما اقتباس حرفيإويكون في حالتين

ً  :التنصيص مثال  ب رقم ويكت و تساؤالت وإشكالية تستوجب الحل"أ ،" البحث العلمي يتطلب فروضا

الحاشية ، أما في حالة أن المعلومة مأخوذة من مصدر أو مرجع ودخل فيها أسلوب وتحليل الباحث فهي 

 ،للبحث العلمي خطوات يجب على الباحث اتباعها"   :تي آلتكتب عالمات التنصيص وتكون كا تعد فكر وال

 .  "لى النتائج واالستنتاجاتإالبحث وصوال  ةبداية من تحديد الموضوع ومشكل

 ون توثيق رة يكفك ووأما فيما يخص توثيق الحاشية السفلية أو الهامش سواء كانت المعلومة مأخوذة اقتباس أ

 تي :آلمة واحد كاالمعلو

يكتب اسم الباحث ، أسم الكتاب . عنوان الكتاب : أسم البلد . دار النشر ، الطبعة إن وجدت ، المجلد  -

 إن وجد ، العدد إن وجد ، الجزء إن وجد ، السنة ، رقم الصفحة . 

 مثال : 

م ، 7222،  بن منظور ، لسان العرب . بيروت : دار صادر ، الجزء الخامس عشر ، الطبعة األولىا

 . --ص 

وبخصوص كتابة الطبعة األولى أو الثانية تعتبر مهمة على اعتبار أن الطبعة الثانية أو الثالثة قد     

أو إضافة من قبل المؤلف أو الباحث لهذا تَعد كتابة الطبعة مهمة  ،والتعديل ،يحدث فيها نوع من التغيير

 في البحث العلمي.

 

 ت السابقة .التوثيق في الدراسا -ثانياً 

  في حالة االستعانة بالدراسات السابقة والتي تتمثل في رسالة الماجستير أو الدكتوراه غير المنشورة أو بحث

ي تآلجب كتابة المعلومات وتوثيقها كامجلة علمية محكمة ي مندوة أ ممنشور سواء أكان في مؤتمر علمي أ

: 

عة ، سم الجاماسم المقال أو البحث ، ادكتوراه (  –العلمية ) ماجستير  يكتب اسم الباحث ، أسم الرسالة -

 سم القسم إن وجد ، السنة مثال:اسم الكلية ، 

   سمية عبدالقادر سليمان ، تنظيم المجتمع العربي بين التمسك بالهوية واالندماج العالمي ، جامعة طرابلس

 م .7224، كلية اآلداب ، رسالة ماجستير، 

الة ) رس عدم نشرها تكتبوتكتب )رسالة ماجستير أو دكتوراه منشورة(  في حالة النشر، وفي حالة 

 ماجستير غير منشورة( .

 سم المجلة والعدد مثال :امنشورة في مجلة علمية يجب كتابة وفي حالة البحث أو الرسالة  -
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 فية العربية . جامعة المرقب : مجلة ماهر عبدالعزيز الضبع ، الجامعة ودورها في الحفاظ على الهوية الثقا

العلوم اإلنسانية والتطبيقية ، مجلة علمية فكرية ثقافية جامعية محكمة ، تصدر عن كلية اآلداب والعلوم 

 م . 7224، السنة  5زليتن ، العدد 

وفي حالة البحث أو الدراسة مقدمة إلى ندوة علمية أو مؤتمر علمي يجب أن يذكر ، كذلك في حالة  -

نترنت( يجب أن توثق بدقة أي يجب أن اإللكترونية شبكة المعلومات ) االالدراسة من المصادر  أخذت

 يذكر :

 سم المؤلف ، عنوان الدراسة أو البحث أو الورقة العلمية : البلد ، المصدر إن وجد ، التاريخ والسنة ، ا

 الموقع مثال :

أحمد عبدالعزيز ، تجارب الحوار ونماذجه بين النزعة المركزية الغربية والتابعة العربية ،  -

 today.com www.islamم ، 3/5/7224

أحمد حمادة ، معلومات حول الكاتب والكتاب )صموئيل هنتغتون( . دمشق : مؤسسة الوحدة للصحافة  -

 .mailto:admin@thawra-sy.comم ، 7226والطباعة والنشر ، 

دراسة نبيل متولي ، الحفاظ على الهوية العربية اإلسالمية في مدرسة المستقبل . دمشق : المؤتمر  -

م ، 7222الثاني لوزارة التربية والتعليم والمعارف في الوطن العربي ، يوليو 

http//www.informatics.gov.sa/ebook/book/habil metwallipaper.rtf. 

 ثالثاً: التوثيق فيما يخص المصادر والمراجع .

  .و  ،الموسوعات و ،المعاجم اللغوية وتشمل كال من ) ،إن وجدت وهي أمهات الكتب يجب كتابة المصادر

 يزاً يقدم القران الكريم ويفرد مم ، على انللدراسة واألعمال اإلبداعية التي تتخذ حقالً  ،أمهات الكتب العربية

( كلها تعد من المصادر وفي حالة استعانة الباحث بها يجب كتابتها في المصادر والمراجع عن قائمتي

 المصادر وليس المراجع أو غيرها مثال األتي : 

 القرأن الكريم . .2

ية العامة للكتاب ، إبراهيم مذكور ،ـ معجم مصطلحات العلوم االجتماعية . القاهرة : الهيئة المصر .7

 م .2925

اندرية الالند ، الموسوعة الفلسفية ، ترجمة" أحمد خليل" ، بيروت : منشورات عويدات، الطبعة الثانية  .3

 م .7222، 

 م .2992محمد عاطف غيث ، قاموس علم االجتماع . اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية ،  .4

  . ومثالهاوتشمل كل الكتب والمؤلفات من المهتمين والبحاثة   المراجع: 

 م .2948أبو نصر الفارابي ، آراء أهل المدينة الفاضلة . القاهرة : مكتبة الحسين ، الطبعة الثانية ،  .2

 ومثالهاسائل الماجستير والدكتوراه( . وتشمل كال من ) رالرسائل العلمية : 

زينب سالم أبوالهول ، تأثير برامج الرعاية االجتماعية بظاهرة العولمة في الوطن العربي . جامعة   .2

 م ،    7224طرابلس ، كلية اآلداب ،  قسم الخدمة االجتماعية رسالة ماجستير غير منشورة ، 

 . أم لتقى علمي، م أم ، ندوة علمية أم علميوث المنشورة سواء أكانت في مؤتمروتشمل البح الدوريات ، 

 :الهاحكمة كلها تَعد دوريات مثمجلة علمية م

قطب مصطفى سانو ، في التواصل مع اآلخر معالم وضوابط ووسائل " نحن واآلخر ورقة عمل  .2

 م . 7226مارس  8-6مقدمة إلى المؤتمر السنوي الثاني ، الكويت : من 

ليمي العربي والتوثيق في العلوم االجتماعية أحمد خليفة ، ندوة الهوية والتراث . القاهرة : المركز اإلق .7

 م .2998، الطبعة الثانية ، 

بداع األدبي والفني ، الرباط : منشورات المجلس لبقومي للثقافة العربية ، الملتقى العربي األول لإل .3

 السلسلة الثامنة ، الطبعة األولى .

http://www.islam/
http://www.islam/
mailto:admin@thawra-sy.com
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العربية ، مجلة المستقبل العربي حسن حنفي ، األصالة والمعاصرة . بيروت : مركز دراسات الوحدة  .4

 م .2982،  78، العدد 

  ) لت المأخوذة من شبكة األنترنت مث.وتتمثل في كل المعلوما المصادر اإللكترونية ) شبكة المعلومات : 

أحمد عبدالعزيز ، تجارب الحوار ونماذجه بين النزعة المركزية الغربية والتابعة العربية ،  .2

 today.com www.islamم ، 3/5/7224

  . المراجع األجنبية إن وجدت 

  مالحظة مهمة :

 تي وفق خطوات البحث العلمي.المصادر والمراجع يجب مراعاة اآل في توثيق -

 ترتيب جميع العناوين بالحروف األبجدية أبجد هوز . .2

قط في الحاشية السفلية أو الهامش ف يجب عدم كتابة رقم الصفحة في توثيق المصادر والمراجع وتكتب .7

. 

في توثيق القرأن الكريم في المصادر والمراجع يجب أوال كتابة القرأن الكريم في خانة المصادر ، وال  .3

كتب ياألية ورقمها ويكتفي الباحث فقط بكتابة ) القرأن الكريم ( مرة واحدة في األول ونص يجب كتابة 

 ية مكان االستعانة باآلية الكريمة .األية ورقمها في الحواشي السفلنص 

سم المؤلف في توثيق ا استعان به الباحث يجب عدم تكراروقد  ،عندما يكون للمؤلف أكثر من مرجع .4

 تي:آلوالمراجع ونكتفي فقط بكتابته كاالمصادر 

 ةعقيل حسين عقيل ، منطق الحوار بين األنا واآلخر . بيروت : دار الكتاب الجديدة المتحدة ، الطبع -

 م .7224األولى ، 

ن بالى تفسير النتائج . دمشق : دار إالبحث العلمي من تحديد المشكلة  ، خطوات____________ -

 م.7222كثير ، الطبعة األولى ، 

 Appendicesالمالحق . 2.2

عد يُ حصائي أو أشكال كجداول التحليل اإل ،أو جداول توضيحية ه،ان، أو استباستماراتأو  ،عبارة عن وثائق    

ً وضروري مهًماجودها و ا أو ألنه ،أو عددها ،بسبب طولها ؛متنالعلى الباحث أن يضعها في  يتعذر ؛ ولكنللبحث ا

جب ي البحث، عندها يلجأ الباحث إلى وضعها بعد قائمة المراجع. ضوعاتقد تتسبب في إضعاف وتسلسل طرح مو

يوضح محتواه، وتصنف وترقم المالحق حسب ذكرها أو اإلشارة إليها في  ،أن يكون لكل ملحق عنوان خاص به

أو  جدوالً،أو  اً،المالحق على نوعها، فإذا كانت المالحق نص كتابةتعتمد مواصفات متن الرسالة أو األطروحة. 

ً وفقاً لما ذُ  كتابتهتكون مواصفات  اً،توضيحي شكالً   .بهذا الدليل كر سابقا

 طروحةاألأو  الرسالة كتابة بغير لغة صفحات. 2.2

 الرسالة أو األطروحةكتابة  بغير لغة صالمستخل. 1.2.2

لعربية؛ اإلى اللغة  اللغات الحية )غير العربية( أحدالعلمية المكتوبة ب واألطروحات الرسائل صلخستترجم ميُ     

ً  وفقاً لما ذكر المستخلصكتابة تكون مواصفات . العربيةاللغة ب إلى اللغة اإلنجليزية إذا كتبتترجم وي حسب  سابقا

 .(.22.7.3اللغة المكتوب بها )انظر الفقرة 

http://www.islam/
http://www.islam/
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  الرسالة أو األطروحةكتابة  بغير لغة صفحة االعتماد. 2.2.2

لى اللغة إ اللغات الحية )غير العربية( العلمية المكتوبة بإحدى واألطروحات في الرسائل االعتماد صفحةتترجم     

 (.2أو  6)انظر الملحق  العربيةاللغة ب إلى اللغة اإلنجليزية إذا كتبت العربية؛ وتترجم

  كتابة الرسالة أو األطروحة الداخلية بغير لغةالغالف  صفحة. 2.2.2

لى اللغة إ اللغات الحية )غير العربية( واألطروحات العلمية المكتوبة بإحدى في الرسننائلالغالف  صننفحةتترجم     

 (.7أو  2العربية )انظر الملحق اللغة ب اللغة اإلنجليزية إذا كتبتإلى ترجم العربية؛ وت

 بيضاء  صفحة. 2.2

 .كتابة أي من خالية صفحة عن عبارة هي
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 اإلقرار

بأن ما اشتملت عليه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت ...................... نا أقر أُ 

أو ،اإلشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أي درجة علمية 

ة لة أو األطروحة واالستفادالرسا توظيفبحث علمي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى، وللجامعة حق 

ة لكيحقوق الم وأو النشر بما ال يتعارض  ألغراض االطالع أو اإلعارة ،للمعلومات امرجعي اً مصدرمنها 

 الفكرية المقررة بالتشريعات النافذة.

 : ______________.التوقيع

 م72/       /             : التاريخ
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 الملخص
في مجال اإلدارة، ونظرًا ألهمية هذا الموضوع، فان  مهمةإدارة الوقت من الموضوعات التعد     

مشكلة الدراسة تكمن في استقصاء طبيعة العالقة بين إدارة الوقت واألداء الوظيفي لدى مديري 
 اإلدارات العليا والوسطى بالمستشفيات العامة والخاصة في مدينة بنغازي.

ن مجتمع الدراسة من جميع مديري اإلدارات العلي      ا والوسطى بالمستشفيات العامة والخاصةتكوَّ
مديرًا وتم أخذ عينة بالطريقة العشوائية الطبقية  (225)الواقعة في مدينة بنغازي والبالغ عددهم 

 (139)تم استرجاع استبانة على عينة الدراسة  (145)وبعد توزيع عدد  ،مديراً  (145)بلغ عددها 
 استمارة صالحة للتحليل اإلحصائي.

ولتحقيق أهداف الدراسة، يتم االستعانة  ،ولتحليل البيانات التي جمعت من عينة الدراسة    
، حيث تم استخدام (SPSS)بالحاسب اآللي واستخدام برنامج الِحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

 طواالنحرافات المعيارية، كما تم استخدام معامل االرتبا ،والمتوسطات الحسابية ،النسب المئوية
وقد خلصت  ،)بيرسون( لقياس االرتباط بين إدارة الوقت وأبعاد األداء الوظيفي للمدرين قيد الدراسة

 :أتيى مجموعة من النتائج أهمها ما يهذه الدراسة إل
أن مديري اإلدارات العليا والوسطى بالمستشفيات العامة والخاصة في مدينة بنغازي  -3

 أيضًا. اجاء مستوى األداء الوظيفي مرتفعً  كما ،لديهم مستوى مرتفع في إدارة الوقت
وقت، ارة العدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية للمتوسطات متغيري الدراسة )إد -4

 لمتغير نوع المنظمة. ى األداء الوظيفي ( تعز 
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Abstract 

 
Time management is an important subject in the field of management. 
Due to the importance of this subject, the problem of the study is to 
investigate the nature of the relationship between time management 
and job performance among the managers of the higher and middle 

departments in public and private hospitals in Benghazi city. 
The study community consists of all managers of the higher and 
middle administrations in the public and private hospitals located in 
the city of Benghazi (225). The sample is randomized to (145) 
managers. After the distribution of (145) questionnaires on the study 
sample, Valid for statistical analysis. 
In order to analyze the data collected from the sample of the study and 
to achieve the objectives of the study, the use of the computer and the 
use of the statistical packages for social sciences (SPSS), where the 
percentages and the averages and standard deviations were used, and 
the correlation coefficient (Pearson) to measure the correlation 
between time management and performance dimensions The results 
of this study were summarized as follows: 
1 - The managers of the higher and middle departments in public and 
private hospitals in the city of Benghazi have a high level of time 
management as well as high level of job performance. 
2 - No significant differences of statistical significance of the variables 
of the study variables (time management, functional performance) to 
the variable of the type of organization. 
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Meaning Abbreviation 

Decision Support System DSS 

Data Flow Diagram DFD 

Electronic Training E-TRAINING 

Electronic Mail E-MAIL 

Entity Relationship Diagram ERD 

Enterprise Resources ERP 

Graphical User Interface GUI 

Human Resources planning HRM 

Information Technology IT 

Identification ID 

Liquid Crystal Display LCD 

Net Present Value NPV 

Princess Sumaya University for Technology PSUT 

Present Value PV 

Retum on Investment ROI 

Strengths Weaknesses Opportunities and 
Threats 

SWOT 

Technical , Economic , Legal , Operational and 
Schedule 

TELOS 

Total Cost of Ownership TCO 

Wide Area Network WAN 

Word of Mouth WOM 



 

 

 


