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يقذيح
رصااةنا منًةزضااثْ (Master's Thesis) ٛااٗ ارااةر اااٍ أٔرمق يكثٕبااا أٔ تي  ٚا يكثاإ
نرطااح َظ ا ٘ أٔ تطرٛياا ٙيثعهااب بًٕػاإ َظ ا ٘ أٔ تطرٛياا ٙفااٗ ئضاالٖ منثتظظااةب منضااةبب
درمصاثٓة فااٗ منًيا رمب منلرمصاٛا منثًٓٛلٚااا ٔمنًضااةال نكثةباا ْاارِ من صااةنا ٔتعثرا ْاارِ من صااةنا
يكًها نًثطهرةب منطظٕل اهٗ منلرزا بعل مالَثٓةء يٍ منًي رمب منًي ر
ٔمنرطح منعهً ٙارةر اٍ درمصا ضةنا يعُٛا درمصا َظ ٚا أٔ تطرٛيٛا أٔ مالخُ ٍٛيعة ،درمصا
يٕزز أٔ يٕصعا ،يٍ أزم مكثشةف ضيٛياا ياة أٔ تيضا ٛراةْ يعُٛاا أٔ تطإ ٚأصاهٕ  ٔ ،نا
ٔفية نيٕمال ٔأطٕل اهًٛا يثعةرف اهٓٛة
ٔمن صاااةنا ْاااٗ يطظاااها منعهاااى ٔمنًع فاااا ٔمنترااا ٔمنثس باااا منعيهٛاااا منثاااٗ ٚتٕػااآة ؽةنااا
منلرمصةب منعهٛةٚٔ ،كٌٕ قةدرمً اهٗ منثعر ٛآُة كثةبا ٔتعثًل من صةنا منسٛل اهٗ:
 – 1منياا مءمب منٕمصاااعا ٔماؽاات منًضاااثً فااٗ يٕػااإ من صااةنأ ،مالاثًاااةد فااٗ نااا اهاااٗ
منًظةدر منطلٚدا
 – 2منثع ف اهٗ آرمء منغٔ ٛفًٓٓاة فًٓاة طاطٛطة ،ياد منلقاا ٔم يةَاا فاٗ َيام ْارِ مٜرمء دٌٔ
تط ٚفٔ ،تيًٓٛٛة ٔنٛش يس د ص دْة
 – 3منث تٔ ٛمنثضهضم منًُطي ٙنهًةد منعهًٛا
 – 4ئز مء منًيةرَةب ٔمصثتتص منُثةئر يُٓة
 – 5مالنثزمو بعُٕمٌ من صةنأ ،منط ص اهٗ مضثٕمئٓة اهٗ ياة ْإ ٔخٛاب منظاها بةنًٕػإ فياؾ
دٌٔ منلخٕل فٗ يٕػٕاةب غ ٛيثعهيا بّ يٍ ق  ٚأٔ بعٛل
 – 6يُطيٛا منُثةئر ٔمنثٕطٛةب ٔمرترةؽًٓة بثطهٛم منرٛةَةب
ٔٚشث ؽ نه صةنا منسٛل ية ٚهٗ:
 – 1أٌ تعةنر يشكها أٔ رةْ نٓة أًْٛثٓة يٍ ٔزٓا منُظ منعهًٛا أٔ منثطرٛيٛا أٔ مالقثظةدٚا
 – 2أٌ تيٕو اهٗ يُٓر اهً ٙصهٛى
 – 3أٌ ت ماٗ فٓٛة منُٕمض ٙمنشكهٛا ٔمنًٕػٕاٛا
انقغى األول – انقىاعذ انشكهيح انعايح وذُغيق انشعانح
انقىاعذ انشكهيح انعايح:
 – 1تكثااا من صاااةنا بةنهغاااا منع بٛاااا ٔتؼاااى يهتظااا ٍٛأضااالًْة بةنهغاااا منع بٛاااا ٔمٜخااا بةنهغاااا
ماَسهٛزٚاٚٔ ،سٕز كثةبا من صاةنا بةنهغاا ماَسهٛزٚاا اُالية تيثؼاٗ ؽرٛعاا منرطاح ٔقالر منرةضاح
اهااٗ نا بُااة ًء اهااٗ مقثا مش منًش ا ف ٔيٕمفيااا يسهااش منيضااى ،يااد ػ ا ٔر أٌ تثؼااًٍ من صااةنا
يضثتهظ ٍٛبةنهغث ٍٛمنع بٛا ٔماَسهٛزٚا
 – 2تطرد من صةنا اهٗ ٔرق أبٛغ ييةس "ٔ ،"A4تكٌٕ منطرةاا اهاٗ ؽةبعاا نٛازر ٔبةصاثتلمو
أضال با مير تُضااٛب منكهًااةب منشااةئعا ،يداام "ٔ ،"Microsoft Wordتكاإٌ منطرةاااا اهااٗ ٔزااّ
ٔمضاال يااٍ مناإرق ٔبااةنهٌٕ م صاإدٔ ،بط ا ٔف يااٍ َاإ " "Arabic Transparentبطسااى 14
نهًلختب بةنهغاا منع بٛاأ ،بطا ٔف ياٍ َإ " "Times New Romanبطساى  12نهًالختب
بةنهغا ماَسهٛزٚا
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 – 3ال تياام منٓاإمي اااٍ  3 5صااى يااٍ منسةَ ا م ًٚااٍ 2 5ٔ ،صااى يااٍ بااةق ٙمنسٓااةب نه صااةئم
منًكثٕبا بةنهغ ا منع بٛا ،أية بةنُضرا نه صةئم منًكثٕبا بةنهغاا ماَسهٛزٚاا فااٌ منٓإمي ال تيام ااٍ
 3 5صى يٍ منسةَ م ٚض ٔ  2 5صى يٍ بةق ٙمنسٓةب
ٚ – 4ثا ف فا مغ ٍٛباا ٍٛمنضااطٕر ٔٚضااثدُٗ يااٍ نا منٓاإمي ٔ ،منعرااةرمب منًيثرضااا يااٍ يظااةدر
أخ ٖٔ ،قةئًا منً مزد
ٚ – 5س ت قٛى زًٛد طيطةب من صةنا ،اهٗ أٌ ٚرلأ منث قٛى بعل طيطا منرضًها ،بطٛح ٚثى ت قٛى
منظايطةب قراام يااثٍ من صاةنا بااةنط ٔف منع بٛااا م بسلٚاا "أ  ، ،ذ ،دْ ،ااك ،ٔ ،ز ْٔكاارم" ئ م
كثراة من صاةنا بةنهغاا منع بٛاا ،أٔ بة رقاةو من ٔيةَٛاا منظاغ "i, ii, iii, iv, v, vi" ٛئ م كثراة
من صةنا بةنهغا ماَسهٛزٚاٚٔ ،ثى ت قٛى يثٍ من صةنا فٗ ٔصؾ أصيم منظيطا بة رقةو منُٓلٚاا ،2 ،1
 ،3أٔ بة رقةو منع بٛا 1, 2, 3
 – 6تسهل َضخ من صةنا منتةطا بةنًكثراةب فاٗ طإرتٓة منُٓةئٛاا بثسهٛال ييإ٘ ()Hard Cover
بةنهٌٕ م زرق منغةيب
ٚ – 7رهغ الد منُضخ منًيليا بعلد أاؼةء نسُا منًُةقشا يؼةفة ئنٓٛة الد "َ "5ضخ نهًكثرا منعةيا
ٔيكثرا منلرمصةب منعهٛاة بةنكهٛاا ،بةاػاةفا ئناٗ االد " "11أقا مص يليساا نثإز اهاٗ منسٓاةب
منًعُٛا
ذُغيق أو يكىَاخ انشعانح:
تثكٌٕ من صةنا يٍ منًكَٕةب منثةنٛا:
أٔال – منغتف منتةرزٙ
خةَٛككة – طيطةب منسزء منثيلًٙٚ
خةندككة – قٕمئى منًطثٕٚةب ٔم شكةل ٔمنسلمٔل
رمبعة – يثٍ من صةنا
خةيضة – قةئًا منً مزد ٔمنًتضب
صةدصة – يهتض ٔيضثتهض من صةنا بةنهغا م خ ٖ
أوال – انغالف انخاسجي:
ٚس أٌ تؼى من صةنا غتف ،ٍٛمنغتف منتاةرز ٙم ًٚاٍ بةنهغاا منع بٛاأ ،منغاتف منتاةرزٙ
م ٚض بةنهغا ماَسهٛزٚا
 – 2انغالف انخاسجي تانهغح انعشتيح:
ٚظٓ منغتف منتةرز ٙم  ًٍٚبةنهغا منع بٛا اهٗ منُطٕ منثةنٗ:
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جامعة الملك عبد العزيز (على بعد  6سم من أعلى الصفحة)

كلية االقتصاد واإلدارة
()Arabic Transparent 16-Bold

عنوان الرسالة
(على بعد  21سم من أعلى الصفحة)
()Arabic Transparent 24-Bold

اسم معد الرسالة
(على بعد  28سم من أعلى الصفحة)
()Arabic Transparent 20-Bold

جدة
(على بعد  16سم من أعلى الصفحة)

الشهر والسنة الهجرية – الشهر والسنة الميالدية
()Arabic Transparent 16-Bold
5

: – انغالف انخاسجي تانهغح اإلَجهيضيح1
:ٗا اهٗ منُطٕ منثةنٚزٛض بةنهغا ماَسهٚ  مٙظٓ منغتف منتةرزٚ
KING ABDUL-AZIZ UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMICS&ADMINISTRATION
(Times New Roman, 12-Bold)

TITLE
(Times New Roman, 20-Bold)

By
Author
(Times New Roman, 14-Bold)

Jeddah
Month, Year – Month, Year
(Times New Roman, 12-Bold)
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 – 3كعة انشعانح تانهغح انًعذج تها انشعانح:
أ – كعة انشعانح تانهغح انعشتيح:
(منثتظااض منعااةو) ،
ٕٚػااص كع ا من صااةنا فااٗ أاااتِ منلرزااا منعهًٛااا ،أٖ يةزضااثٛ
ٔمنضُا منٓس ٚا ٔمنًٛتدٚأ ،فاٗ منٕصاؾ اُإمٌ من صاةنأ ،فاٗ أصايهّ مصاى يعال من صاةناٚٔ ،كإٌ
متسةِ منكثةبا يٍ أاهٗ ئنٗ أصيم اهٗ منُطٕ منثةنٗ:
ياجغريش .....
××12×× - 24

××××× عُــــــــىاٌ انشعــــــــانح ×××××

اعى
يعذ انشعانح

أ – كعة انشعانح تانهغح اإلَجهيضيح:
(منثتظااض منعااةو) ،
ٕٚػااص كع ا من صااةنا فااٗ أاااتِ منلرزااا منعهًٛااا ،أٖ يةزضااثٛ
ٔمنضُا منٓس ٚا ٔمنًٛتدٚأ ،فاٗ منٕصاؾ اُإمٌ من صاةنأ ،فاٗ أصايهّ مصاى يعال من صاةناٚٔ ،كإٌ
متسةِ منكثةبا يٍ أصيم ئنٗ أاهٗ اهٗ منُطٕ منثةنٗ:
Master Degree of….
14xx – 20xx

xxxxx Thesis's Title xxxxx

Author

ويجة أٌ ذكىٌ انكراتح عهً انغالفيٍ وعهً انكعة تانهىٌ انزهثي.
شاَيـا– طفحاخ انجضء انرقذيًي:
تؼى طيطةب منسزء منثيل ًٙٚية ٚهٗ:
 – 2طفحري انعُىاٌ انذاخهي:
تٕػد طيطا منعُٕمٌ بةنهغا منع بٛا بعل طيطا منرضًها يٍ منسةَ م ًٚاٍ نه صاةنا ٔطايطا
منعُٕمٌ بةنهغا ماَسهٛزٚا بعل طيطا منرضًها يٍ منسةَ م ٚض
أ – انعُىاٌ انذاخهي تانهغح انعشتيح:
ٚظٓ منعُٕمٌ منلمخه ٙم  ًٍٚبةنهغا منع بٛا اهٗ منُطٕ منثةنٗ:
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جامعة الملك عبد العزيز (على بعد  6سم من أعلى الصفحة)

كلية االقتصاد واإلدارة
()Arabic Transparent 16-Bold

عنوان الرسالة
(على بعد  21سم من أعلى الصفحة)
()Arabic Transparent 24-Bold

اسم معد الرسالة
(على بعد  25سم من أعلى الصفحة)
()Arabic Transparent 20-Bold

رسالة مقدمة الستكمال متطلبات درجة الماجستير فى ( ....التخصص العام)
(على بعد  29سم من أعلى الصفحة)
()Arabic Transparent 16-Bold

اسم المشرف (أو المشرفين) على الرسالة
(على بعد  13سم من أعلى الصفحة)
()Arabic Transparent 20-Bold

جدة
(على بعد  17سم من أعلى الصفحة)

الشهر والسنة الهجرية – الشهر والسنة الميالدية
8

)Arabic Transparent 16-Bold(
:ب – انعُىاٌ انذاخهي تانهغح اإلَجهيضيح
:ٗا اهٗ منُطٕ منثةنٚزٛض بةنهغا ماَسهٚ  مٙظٓ منعُٕمٌ منلمخهٚ
KING ABDUL-AZIZ UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMICS&ADMINISTRATION
(Times New Roman, 12-Bold)

TITLE
(Times New Roman, 20-Bold)

By
Author
(Times New Roman, 14-Bold)

A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the
Master Degree of … (Major Field)
(Times New Roman, 12-Bold)

Supervised By
(Times New Roman, 14-Bold)

Jeddah
9

Month, Year – Month, Year
)(Times New Roman, 12-Bold
 – 1طفحري انثغًهح:
تٕػد طيطا نهرضًها بعل كم يٍ طيطث ٙمنعُٕمٌ منلمخه ٙم ٔ ًٍٚم ٚض ٔ ن ٔفياة نه صاى
منعدًةًَٚٔ ،ٙكٍ كثةبا أٚا ق آَٛا أٔ ضلٚح ش ٚف فٗ طيطث ٙمنرضًها
 – 3طفحح االعرًاد:
ٔتط ا ر بةنهغااا منع بٛااا أٔ منهغااا ماَسهٛزٚااا ٔفيااة نهغااا من صااةنأ ،تطثاإٖ اهااٗ َااض ماثًااةد
من صةنا ٔأصًةء ٔتٕقٛعةب نسُا منطكى اهٗ من صةنأ ،تظٓا طايطا مالاثًاةد بةنهغاا منع بٛاا كًاة
ٚهٗ:
عُىاٌ انشعانح
اعى يعذ انشعانح
"ذًد انًىافقح عهً قثىل هزِ انشعانح اعركًاال نًرطهثاخ دسجح انًاجغريش فً "...
نجُح انحكى عهً انشعانح
م صًةء
 – 1دكثٕر
 – 2دكثٕر
 – 3دكثٕر
 – 4دكثٕر

منثٕقٛعةب

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

(يش فة)
(اؼٕم)
(اؼٕم)
(اؼٕم)

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

ٔتظٓ طيطا مالاثًةد بةنهغا ماَسهٛزٚا كًة ٚهٗ:
TITLE
AUTHOR'S NAME
"This thesis has been accepted in partial fulfillment of the
"requirements for the Master Degree of ….
COMMITTEE
NAME
SIGNATURE
1 – Dr.---------------------------- (Supervisor) --------------------)2 – Dr.---------------------------- (Member
--------------------)3 – Dr.---------------------------- (Member
--------------------)4 – Dr.---------------------------- (Member
--------------------11

 – 4طفحح اإلهذاء:
ْٔٗ طيطا مخثٛةرٚا ،ضٛح ًٚكٍ نًعل من صةنا أٌ ٚضسم ئْلمئّ نه صةنا ئنٗ يٍ ٚ ٚال بةنهغاا
منع بٛا أٔ بةنهغا ماَسهٛزٚا ٔفية نهغا من صةناٚٔ ،رلأ ماْلمء بةنهغا منع بٛا بةنعرةر منثةنٛا:
"هزِ انشعانح يهذاِ إنً ".....
ٔٚرلأ ماْلمء بةنهغا ماَسهٛزٚا بةنعرةر منثةنٛا:
""This thesis is dedicated to ….
 – 5طفحح انشكش:
تعُإٌ ْارِ منظايطا بكهًاا "شاك " فاٗ ٔصاؾ منضاط ياٍ ضساى (ٕٚٔ ،)20-Boldػاص يعال
من صةنا فٗ ْرِ منظيطا ٔفياة نهغاا من صاةنا كهًاا يإزز ٚعرا فٓٛاة ااٍ شاك ِ ٔتيال ِ ٚنكام ياٍ
صةالِ فٗ ئالمد من صةنا صإم ًء ياٍ منًشا ف ٍٛاهاٗ من صاةنا ٔأاؼاةء نسُاا منطكاىٔ ،كارن منارٍٚ
صااةالِٔ فااٗ منلرمصااا منًٛلمَٛااأ ،ئ م كةَااة من صااةنا بةنهغااا ماَسهٛزٚااا فاااٌ ْاارِ منظاايطا تعُاإٌ
بكهًا""ACKNOWLEDGEMENT
 – 6طفحح انًغرخهض:
تعل ْرِ منظيطا يٍ منظيطةب منٓةيا فٗ من صةنا ضٛح ٚس اهٗ يعل من صةنا أٌ ٚعطٗ فٓٛة
منيةرب فك ٔمػطا ٔيطكًا ٔيٕزز ااٍ يطثإٖ من صاةنا فًٛاة ال ٚزٚال ااٍ فيا ٔمضال ٔفاٗ
طايطا ٔمضال ٚٔ ،سا أٌ ٚطثإٖ منًضااثتهض اهاٗ أْاالمف منرطاح ٔم صااةن ٛمنًضاثتليا نسًااد
بٛةَةتّ ٔمخثرةر ف ٔػّٔ ،كرن منُثةئر ٔمنثٕطٛةب منثاٗ تٕطام ئنٓٛاة منرةضاح ٔٚسا أٌ ٚطا ر
منًضثتهض بةنهغث ٍٛمنع بٛا ٔماَسهٛزٚا
ٔٚثى تُضٛب طيطا منًضثتهض بةنهغا منع بٛا اهٗ منُطٕ منثةنٗ:
عُىاٌ انشعانح
اعى يعذ انشعانح
يغرخهض
ٔٚثى تُضٛب طيطا منًضثتهض بةنهغا ماَسهٛزٚا اهٗ منُطٕ منثةنٗ:
TITLE
AUTHOR'S NAME
ABSTRACT
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شانصا– قىائى انًحرىياخ واألشكال وانجذاول:
 – 2طفحح انًحرىياخ:
ٔتشااًم منًطثٕٚااةب ( )Contentsاُااةٔ ٍٚمنيظاإلٔ ،اُااةٔ ٍٚمنًرةضااح من ئٛضااٛا منًثي اااا
يُٓة ،خى منعُةٔ ٍٚمني اٛأ ،أيةو ك ًم يُٓة رقى طيطثّ
 – 1طفحح األشكال:
ٔتشااًم قةئًااا م شااكةل ( )List of Figuresمن صاإو منثٕػااٛطٛأ ،منرٛةَٛااأ ،منت ا مئؾ،
ٔمنظاإر منيٕتٕغ مفٛااأ ،تؼااى أرقااةو م شااكةلٔ ،اُةُٔٓٚااةٔ ،أيااة ك ا ًم يُٓااة رقااى طاايطثّ ٔيااٍ
منؼ ٔر٘ أٌ ٚشةر ئنٗ منشكم فاٗ ياثٍ من صاةنا ٔقرام اا ع منشاكم منار٘ ٚيؼام أٌ ٚكإٌ فاٗ
طاايطا يضااثيها ٚٔ ،ماااٗ أٌ ٕٚػااد فااٗ أاهااٗ كاام شااكم فااٗ يااثٍ من صااةنا رقااى منشااكم ٔاُاإمٌ
منشكم ٔ ،ن ٔفية نًة ٚهٗ ئ م كةَة من صةنا بةنهغا منع بٛا:
شكم سقى (سقى انفظم – سقى ذغهغم انشكم فً انفظم) – عُىاٌ انشكم
ٔئ م كةَة من صةنا بةنهغا ماَسهٛزٚا فاٌ رقى ٔإُمٌ منشكم ٚأخر منشكم منثةن:ٙ
Figure (Chapter No. - Figure No.) – Figure's Title
 – 3طفحح انجذاول:
ٔتؼاى قةئًاا منسالمٔل ( )List of Tablesأرقاةو منسالمٔلٔ ،اُةُٔٓٚاةٔ ،أياةو كا ًم يُٓاة رقاى
طيطثّ ُٔٚطرب اهٗ منسلمٔل فٗ يثٍ من صةنا ية ُٚطرب اهٗ منشكم
ساتعا – يرٍ انشعانح:
ٚيضى يثٍ من صةنا اةد ئنٗ فظٕلٔ ،قل تيضاى منيظإل ئناٗ يرةضاحٔ ،تطثإٖ منيظإل اهاٗ
منً مضاام منثااٗ  ًٚا بٓااة منرطااح ٔمن صااةنا يااٍ ي ضهااا منثتطااٛؾ ضثااٗ ي ضهااا منتتطااا ٔمنُثااةئر
ٔمنثٕطٛةبًٚٔ ،كٍ ا ع ْرِ منً مضم اهٗ منُطٕ منثةنٗ:
انًشحهح األونىً :ي ضهاا منثتطاٛؾٔ ،تشاًم فظإل منًيلياأ ،ي مزعاا م دبٛاةب (منلرمصاةب
منضةبيا) مب منعتقا
انًشحهح انصاَيح :ي ضها منرطحٔ ،تشًم منيظم منًثعهب بأصهٕ منرطح ٔزًد منرٛةَةب
انًشحهىىح انصانصىىح :ي ضهااا منثطهٛاام ٔ تعًااٛى منُثااةئرٔ ،تشااًم منيظاام منًثعهااب بثطهٛاام منرٛةَااةب
ٔيُةقشا منُثةئر
انًشحهح انشاتعح :ي ضها منتتطأ ،تؼى منيظم م خ ٛمنًثعهب بتتطاا منلرمصاا ٔمنُثاةئر
ٔمنثٕطٛةب ٔم بطةج منًضثيرهٛا
ٔفٗ ػٕء ية صرب ًٚكٍ تيضٛى من صةنا ئنٗ منيظٕل منثةنٛا:
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انفظم األول :انًقذيح ()Introduction
ضٛح أٌ فظم منًيليا ًٚدم ماؽةر منعةو نه صةنا فٛس أٌ ٚغطٗ منُيةؽ منثةنٛا:
 – 1منثع ٚف بتهيٛا ٔضسى منًشكهاُٚٔ ،ثْٓ ٙرم منثع ٚاف ااةد بثطلٚال ٔمػاص نهًشاكها ٔقال ٚاثى
ن فٗ طٕر تضةؤالب ،يد تطلٚل ضلٔدْة
 – 2أًْٛا منرطح ْٔلف أٔ أْلمف منلرمصا ()Objectives
 – 3ف ٔع أٔ ف ػٛةب منرطح ()Hypotheses
 – 4ضلٔد منلرمصا ()Limitations of the Study
 – 5ترٕ ٚمن صةنا ،أٖ خطا منلرمصا ()Plan of the Study
انفظم انصاًَ :يشاجعح األدتياخ ()Review of Literature
ٔٚؼى ْرم منيظم منُيةؽ منثةنٛا:
 – 1ا ا ع ياإزز نهلرمصااةب منضااةبيا مب منعتقااا بًٕػاإ منلرمصاااٚٔ ،تضااأ أٌ ٚؼااى ْاارم
منًٕزز منٓلف يٍ منلرمصا ٔأصهٕ منرطح ٔمنُثةئر
 – 2تطهٛم َٔيل منلرمصةب منضةبيا يد ا ع منيؼةٚة منًعهيا ٔم صئها منثاٗ ناى تسا آُاة ٔمنثاٙ
تضثٕز منلرمصا
 – 3منطسر ٔمنر مْ ٍٛمنثٗ تإٚل منلرمصا منطةنٛأ ،أَٓة صثًأل ف مغاة ً أٔ تؼاٛف فًٓاة زْٕ ٚاة أٔ
زلٚلم
 ٚ – 4ماااٗ ااا ع منلرمصااةب منضااةبيا ا ػااة زيُٛااة ،يااد مالْثًااةو بعاا ع اُاإمٌ منلرمصااا
ٔمنً زد نٓة
انفظم انصانس :أعهىب أو يُهج انثحس ()Research Methodology
ٔٚطثٕٖ ْرم منيظم اهٗ منُيةؽ منثةنٛا:
 – 1يسثًد منلرمصا ٔأصهٕ مخثٛةر منعُٛا ٔأصهٕ زًد منرٛةَةب
 – 2تطهٛم ف ٔع أٔ ف ػٛةب منرطح أٔ منلرمصا نثطيٛب أْلمفٓة
 – 3يعاااة ٛٚأٔ قٕماااال مخثراااةر منيااا ٔعٔ ،م صاااةنٔ ٛمنًياااةٛٚش ماضظاااةئٛا منًًكُاااا الخثراااةر
مني ٔع
 – 4ئقةيااا مناالنٛم اهااٗ طااطا أصااهٕ أٔ ياآُر منرطااح يااٍ درمصااةب أخا ٖ ،أٔ يااٍ مالخثرااةرمب
منًرلئٛا ٔمنلرمصةب مالصثطتاٛا نٓرِ منلرمصا
انفظم انشاتع :ذحهيم انثياَاخ وَرائج انذساعح ()Data Analysis & Results
ٔٚطثٕٖ ْرم منيظم اهٗ منُيةؽ منثةنٛا:
َ – 1ثةئر تسًٛد منرٛةَةب ٔمالصثرٛةَةبٚٔ ،يؼم ا ػٓة فٗ زلمٔل
َ – 2ثةئر مخثرةر ف ٔع منلرمصا ٔمازةبا اهٗ منثضةؤالب ٔاتقثٓة بأْلمف منلرمصا
 – 3ماشةر ئنٗ منُثةئر أٔ منيؼةٚة أٔ منًشكتب منثٗ تاى مكثشاةفٓة أخُاةء ئزا مء منلرمصاا يظاةدفا
أٔ كُثٛسا نٓة
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انفظم انخايظ :يهخض انذساعح وانُرائج وانرىطياخ واألتحاز انًغرقثهح
()Summary, Conclusions, Recommendations, and Further Researches

ٔٚطثٕٖ ْرم منيظم اهٗ منُيةؽ منثةنٛا:
 – 1يهتض منلرمصا ْٕٔ ،ارةر اٍ ٔطف يٕزز نهًشكهأ ،أصهٕ منرطح
َ – 2ثةئر منلرمصا منثاٗ تاى منٕطإل ئنٓٛاة ،ياد يتضظاا االو ماشاةر ئناٗ أٚاا َثاةئر ناى تثُةٔنٓاة
منلرمصا
 – 3منثٕطٛةب منثٗ ًٚكٍ أٌ ٚيليٓة منرةضح أٔ يعل من صاةنا بُاة ًء اهاٗ منُثاةئر منثاٗ تٕطام ئنٓٛاة
نطم يشكها منلرمصا
 – 4ا ع م بطةج منًضثيرها منًثعهيا بًٕػٕ منلرمصا ٔمنث ٙقل تيثص يسةالب زلٚل نلرمصاةب
ئػةفٛا تكٌٕ منطةزا ئنٓٛة يهطا
خايغا – قائًح انًشاجع وانًالحق:
 – 1قةئًا منً مزد:
ْٔٗ ارةر اٍ قةئًا تؼى زًٛاد منً مزاد ( )Referencesمنثاٗ تاى من زإ ئنٓٛاة فاٗ ياثٍ
من صةنا ي ترا أبسلٚة ضض مصى منًإنف ٔٚثى ترٕ ٚمنً مزد ئنٗ:
أ – ي مزد ا بٛأ ،تيضى ئنٗ كث ٔدٔرٚةب ٔرصةئم زةيعٛا يدتٚٔ ،ثى ترٕٚرٓة أبسالٚة ٔفياة
نتصى م ٔل منًثعةرف اه ّٛفٗ منُظةو منع ب ٙنألصًةء ٔت قًٓٛة كًة ٚهٗ:
( )2اعى انًؤنف األول فانصاَي فانعائهح (عُح انُشش) ،عُىاٌ انكراب( ،تهذ انُاشش :اعى انُاشش،
انطثعح).
( )1اعىىىى انًؤنىىىف األول فانصىىىاَي فانعائهىىىح (عىىىُح انُشىىىش)" ،عُىىىىاٌ انًقانح"،اعىىىى انًجهىىىح أو
انذوسيح( ،تهذ انُاشش :اعى انُاشش ،انًجهذ ،انعذد ،شهش اإلطذاس).
– ي مزاد أزُرٛاأ ،تيضاى أٚؼاة ئناٗ كثا ٔدٔرٚاةب ٔرصاةئم زةيعٛاا أٚؼاةٚٔ ،اثى ترٕٚرٓااة
أبسلٚة ٔفية صى منعةئها منًثعةرف اه ّٛفٗ منُظةو م زُر ٙنألصًةء ٔت قًٓٛة كًة ٚهٗ:
(1) Family name, First name Initial (Year), Book's Title, (City:
)Publisher, edition
(2) Family name, First name Initial (Year), " Article's Title",
Periodical's Name, (City: Publisher, Volume No.).
ذ – طيطةب مالَث َةٔ ،تعثًل اهٗ ك إُمٌ منظيطا اهٗ مالَث َة كًة ٚهٗ:
(3) Family name, First name Initial (Year), " Article's Title",
Http://www.web page. edu, Month. (Visit Date).
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ٔٚيؼاام أٌ ٚعثًاال منرةضااح اهااٗ طاايطةب مالَث َااة منثااٗ تُثٓااٗ " ".eduأٔ " ".govأٔ
" ".orgفٗ منطظٕل اهٗ منًعهٕياةب ٔمنرٛةَاةب بااثرةرْاة زٓاةب رصاًٛا تطا ص اهاٗ دقاا ياة
تُش ِ يٍ يعهٕيةب اهٗ مالَث َة ،أية منًظةدر م خ ٖ فٛس منط ص ٔمنثأكل يٍ يظلرْة
ٔفٗ ضةنا تك مر من زٕ ئنٗ َيش منًإناف ٔنكاٍ نكثا أٔ أبطاةج أٔ يياةالب يتثهياا فاَاّ ٚكثياٙ
بٕػد خؾ ( _______ ) يكةٌ ماصى ،يد ت ت ٛمنً مزد ت تٛرة زيُٛة
 – 2منًتضب:
ٔتؼى منًتضب ( )Appendicesية ٚهٗ:
أ – منسلمٔل منكرٛ
– يت زةب منطةص منًطرٕاا
ذ – مصثًةر مالصثيظةء (مالصثرةَا) ()Questionnaire
عادعا – يهخض ويغرخهض انشعانح تانهغح األخشي:
ٚكث يهتض (ٔ )Summaryيضثتهض ( )Abstractمن صةنا بةنهغاا م خا ٖ ،ضٛاح ٚكثا
يهتض ٔمفٗ بةنهغا ماَسهٛزٚا نه صةئم منًط ر بةنهغا منع بٛا ٔمنعكش بةنعكشٚٔ ،س أٌ ٚكٌٕ
منًهتض ٔمفٛة ٔأكد مصثيةػا يٍ منًضثتهض ،كًة ٚسا أٌ ٚكإٌ ييا ؤمً برمتاّ ٔٚعكاش منًساةل
منعةو نهرطح ٔمنُيةؽ منًطلد منثٗ اةنسٓة منرطح ٔمنُثةئر ٔمنثٕطٛةب منثٗ تى منثٕطم ئنٓٛة
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انقغى انصاًَ – انًالحظاخ انًىضىعيح عهً كراتح انشعانح
أوال – االقرثاط:
تعثًل منرطٕج ٔمن صةئم اةد اهٗ منرطٕج ٔمن صةئم ٔم اًةل منًُشٕر نهٕطٕل ئنٗ فكا
أٔ مالصثشٓةد ب أ٘ ٔ ،ن نهًُةقشا أٔ منًيةرَا أٔ ئقةيا منلنٛم ٔمنر ْةٌ أٔ ٘ غ ع آخ ٚتلو
منلرمصأ ،قل ٚكٌٕ مالقثرةس َظة ً ض فٛة ،أٖ مقثرةس يرةش  ،أٔ أٌ ٚعٛال منرةضاح طاٛةغثّ بكتياّ
ْٕ ،أٖ مقثرةس غ ٛيرةش ٔ ،تيثؼٗ م يةَا منعهًٛا نتقثرةس بُٕا ّٛي ماة ية ٚهٗ:
ٚ – 1س تٕخٛب يظلر مالقثرةس ،أٖ ٚس ماشةر ئنٗ طاةضرّ ،ياد كا منً زاد منًظالر فاٗ
منطةشٛا فٗ يثٍ من صةنأ ،كرن فٗ قةئًا منً مزد
ٚ – 2س أٌ ٚكٌٕ مالقثرةس دقٛية ٔيٕػٕاٛة ٔدٌٔ تط ٚف
ٚ – 3سا أٌ ٚراالأ مالقثرااةس بعتيثاا ٙتُظااٛض (”)ُٚٔ ،ثٓاا ٙأٚؼااة بعتيثاا ٙتُظااٛض (“) ،يااد
ماشةر فٗ آخ ْة ئنٗ منًظلر
ٚ – 4يؼم أٌ ٚكٌٕ مالقثرةس يٍ منًظةدر م ٔنٛأ ،نٛش َيت اٍ يظةدر خةَٕٚا
ٚ – 5س يتضظا أٌ مالقثرةس منزمئل اٍ منطل بط ٚيا منيض ٔمنهزق (ٚ )Cut & Pasteؼاعف
يٍ قًٛا من صةنا ،كًة أٌ خهٕ من صةنا يٍ مالقثرةس ٚيهم يٍ قًٛثٓة منعهًٛا
ٚ – 6س ماشةر ئنٗ يظلر مالقثرةس فٗ ضةشٛا َيش طيطا من صةنا منٕمرد بٓة مالقثرةس ٔنٛش
فااٗ آخ ا منيظاام أٔ من صااةنا ٌ ااالد طاايطةب من صااةنا يااٍ منكد ا ٚااإدٖ ئنااٗ ئرْااةق منيااةرب
ٔمَيطااة منث كٛااز ٔتضهضاام م فكااةر نؼا ٔر من زاإ ئنااٗ آخا من صااةنا نهٕقاإف اهااٗ منًظاالر
منًيثرش يُّ ،أية فاٗ ضةناا منرطإج منثاٗ تُشا فاٗ منالٔرٚةب منعهًٛاا َٔظا مً نيهاا االد طايطةتٓة
بةنًيةرَا نظيطةب من صةئم منعهًٛا فًٛكٍ ماشةر ئنٗ منًظلر ب ٍٛقٕصٚ ) ( ٍٛرك فًٓٛاة ماصاى
ٔمنثةرٚخ ٔأضٛةَة رقى منظايطا ،اهاٗ أٌ تاثى ماشاةر ئناٗ منًظالر كاةيت فاٗ َٓةٚاا منرطاحٔ ،فاٗ
ضةنا ماشةر ئنٗ منًظلر فٗ َيش منظايطا فًاٍ منؼا ٔر٘ أٌ تأخار ؽ ٚياا كثةباا منًظالر فاٗ
منطٕمش ٙمنظٕر منثةنٛا:
أ – انًظادس انعشتيح:
( )1فٗ ضةنا ك منًظلر أٔ منً زد ٔل ي :
( أ ) ئ م كةٌ منً زد كثة :
(*) اعى انًؤنف األول فانصاَي فانعائهح (عُح انُشش) ،عُىاٌ انكراب( ،تهذ انُاشش :اعىى انُاشىش،
انطثعح) ،سقى انظفحح (ص )...أو أسقاو انظفحاخ (ص ص .).... - ....
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ٔئ م زمد الد منًإني ٍٛاٍ ختخا ،فٛكث مصى منًإنف م ٔل يثرٕاة

"ٔآخ ٌٔ"

(ب) ئ م كةٌ منً زد ييةنا فٗ يسها أٔ دٔرٚا اهًٛا:
(*) اعىىىى انًؤنىىىف األول فانصىىىاَي فانعائهىىىح (عىىىُح انُشىىىش)" ،عُىىىىاٌ انًقانح"،اعىىىى انًجهىىىح أو
انذوسيىىح( ،تهىىذ انُاشىىش :اعىىى انُاشىىش ،انًجهىىذ ،انعىىذد ،شىىهش اإلطىىذاس) ،سقىىى انظىىفحح (ص )...أو
أسقاو انظفحاخ (ص ص .).... - ....
( )2فٗ ضةنا ك منًظلر أٔ منً زد أٔ منًيةنا ي
بًُٓٛة:

أخ ٖ بلٌٔ ماشةر ئنٗ يظةدر أخ ٖ

(*) انًشجع انغاتق ،ص  ...أو ص ص ...
أخا ٖ ياد ماشاةر ئناٗ ي مزاد أخا ٖ

( )3فٗ ضةنا ك منًظلر أٔ منً زد أٔ منًيةناا يا
بًُٓٛة:
(*) اعى انًؤنف األول فانصاَي فاألعشج (عُح انُشش) ،يشجع عثق ركشِ ،ص  ...أو ص ص ...
ب – انًظادس األجُثيح:
( )1فٗ ضةنا ك منًظلر أٔ منً زد ٔل ي :
( أ ) ئ م كةٌ منً زد كثة (:)Textbook

(*) First name Initial Family name (Year), Book's Title, (City:
… Publisher, edition), p. … or pp. … -
ٔئ م زمد الد منًإني ٍٛاٍ ختخا ،فٛكث مصى منًإنف م ٔل يثرٕاة

""et al.

(ب) ئ م كةٌ منً زد ييةنا فٗ يسها اهًٛا:
(*) First name Initial Family name (Year), " Article's Title",
 … Periodical's Name, (City: Publisher, Volume No.), p. … or pp.…
( )2فٗ ضةنا ك منًظلر أٔ منً زد أٔ منًيةنا ي
بًُٓٛة (أٖ منً زد منضةبب):

أخ ٖ بلٌٔ ماشةر ئنٗ يظةدر أخ ٖ
… (*) Ibid., p. … or pp. … -

( )3فٗ ضةنا ك منًظلر أٔ منً زد أٔ منًيةناا يا
بًُٓٛة (أٖ ي زد صرب ك ِ):

أخا ٖ ياد ماشاةر ئناٗ ي مزاد أخا ٖ
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 … (*) First name Initial Family name (Year), op. cit., p. … or pp.…
ٚ – 7س يتضظا أٌ ماشةر ئنٗ يظلر مالقثرةس فٗ ضةشٛا َيش منظيطا منإمرد بٓاة مالقثراةس
ال تغُٗ اٍ ٔزٕد قةئًا منً مزد منً ترا أبسلٚة فٗ َٓةٚا من صةنا
شاَيا – انرىاصٌ:
ٚيظل بةنثٕمزٌ فٗ من صةئم منعهًٛا:
 – 1منثٕمزٌ فٗ منثيضاٛى منالمخه ٙنهيظإل ياٍ ضٛاح االد منًرةضاح فاٗ كام فظام ،فات ٚسإز أٌ
ٚطثٕٖ فظم ية اهٗ يرطد ٍٛفٗ ضٚ ٍٛطثٕٖ فظم آخ اهٗ خًضا يرةضح يدت
 – 2م نثٕمزٌ فٗ الد طيطةب كم فظم ،فت ٚسٕز أٌ ٚطثٕٖ فظم ية اهٗ اش طيطةب بًُٛة
ٚطثٕٖ فظم آخ اهٗ خًض ٍٛطيطأ ،ئًَة ٚيؼم أٌ ٚكٌٕ الد منظيطةب يثٕمزٌٔ ،نكٍ نٛش
بةنؼ ٔر أٌ ٚكٌٕ َيش منعلد
 – 3التوازن فى تسلسل العناوين الرئيسية والفرعية والتفريعات التفصيلية الداخلية كما يلي:
الفصل األول ××××× :عنوان الفصل ×××××
الفصل الثانى ××××× :عنوان الفصل ×××××
المبحث األول ××× :عنوان المبحث ×××
المبحث الثانى ××× :عنوان المبحث ×××
أوال ××× -
ثانيا ××× -
–2
–1
أ –
ب–
( )2
( )1
(أ)
(ب)

أو
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الفصل األول ××××× :عنوان الفصل ×××××
:2 . 2
:2 . 1
الفصل الثانى ××××× :عنوان الفصل ×××××
 ××× :1 . 2عنوان ×××
 ××× :1 . 1عنوان ×××
××× - 1 . 1 . 2
××× - 1 . 1 . 1
–2
–1
أ–
ب–
( )2
( )1
(أ)
(ب)
شانصا – أعانية جًع انثياَاخ:
ٚعل زًد منرٛةَةب يٍ أْى خطإمب منرطاح ٔمنعًإد منييا ٘ الصاثكًةنّ ٔتطيٛيأّ ،تطثاةذ ئناٗ
زٓاال ٔيٓااةر ٔمَثرااةِ كر ٛا يااٍ منرةضااح ٔٚضاا ٛزًااد منرٛةَااةب اااةد فااٗ متسااةْ ،ٍٛم ٔل تسًٛااد
منرٛةَااةب ٔمنًعهٕيااةب منًثعهيااا بةنسةَا منُظا ٘ نهرطااح يااٍ يظااةدرْة منًتثهيااأ ،مندااةَ ٙتسًٛااد
منرٛةَةب منًثعهيا بةنسةَ منثطرٛي ٙمنًٛلمَ ٙأٔ منثس ٚرٚٔ ،ٙعثًل مالتسةِ مندةَٗ اهٗ منيٕمئى منًةنٛا
منًُشٕر ٔمالصثرٛةَةب ٔمنًيةبتب منشتظٛا ٔمنًتضظا منًرةش
ساتعا – يُاهج انثحس انعهًي:
 – 2انًىىىُهج انىشىىىائقي أو انرىىىاسيخيٚ :عثًااال ْااارم منًااآُر اهاااٗ تسًٛاااد منرٛةَاااةب ٔمنًعهٕياااةب
منثةرٚتٛأ ،تُيضى يظةدر بٛةَةب ْرِ منرطٕج ئنٗ يظةدر أٔنٛا ْٔٗ أق ية تكإٌ ئناٗ منٕمقاد
يدم منضستب منثةرٚتٛا نهٕضلمب مالقثظةدٚأ ،يظةدر خةَٕٚا ْٔٗ منًظةدر م خ ٖ منتةرزٛاا
منًضةَل نهًظةدر م ٔنٛا يدم بٛةَةب منظُةاا ٔمنًإش مب مالقثظةدٚا منًتثهيا
 – 1انًُهج انىطفً أو انًغحً :منًُٓر منٕطيٗ ارةر اٍ منط ٚيا منثٗ ٚعثًل اهٓٛة منرةضدٌٕ
فٗ منطظٕل اهٗ بٛةَةب ٔيعهٕيةب ٔمفٛا ٔدقٛيا اٍ منٕمقد يطام منلرمصاا ،أياة منًآُر منًضاطٗ
فٓااإ اراااةر ااااٍ تسًٛاااد ياااُظى نهرٛةَاااةب منًثعهياااا بًإصضاااةب مقثظاااةدٚا أٔ ئدمرٚاااا أٔ خيةفٛاااا أٔ
مزثًةاٛا
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 – 3انًىىُهج انىطىىفً أو دساعىىح حانىىحٚ :ياإو ياآُر درمصااا منطةنااا اهااٗ أصااةس مخثٛااةر ٔضاال
مقثظةدٚا ٔمضل كش كا يدتٔ ،زًد منرٛةَةب منثيظٛهٛا اٍ زًٛد أَشطثٓة فٗ درمصا ٔطيٛا اٍ
ؽ ٚب منًتضظا منًرةش منًثعًيا ٔئزا مء منًياةبتب منشتظاٛا ٔفطاض منضاستب ٔمنًضاثُلمب
ًٔٚكااٍ أٚؼااة مصااثتلمو مالصااثرٛةَةب ًٔٚكااٍ تعًااٛى َثااةئر درمصااا منطةنااا اهااٗ منطااةالب م خ ا ٖ
منًشةبٓا بش ؽ أٌ تكٌٕ ْرِ منطةنا يًدها نهًسثًد منً مد تعًٛى منُثةئر اهّٛ
 – 4انًىىىُهج انرجشيثىىىيٚٔ :اااثى فاااٗ منًتثرااا مب ضٛاااح تاااثى ئزااا مء منثساااةر ٔيتضظاااا منُثاااةئر
ٔتيضااْ ٛةٔ ،قاال ٚياإو منرةضااح باااز مء بعااغ منثغٛٛا مب منًثعًاال نتليااا أْاالمف بطدااّ ٔدرمصااثّ
ٔٚعثًل ْرم منًآُر فاٗ تسًٛاد منرٛةَاةب ٔمنًعهٕياةب اهاٗ منًتضظاا منشتظاٛا منثاٗ ٚثالخم فٓٛاة
منرةضح يٍ آٌ ٜخ ٔ ،ال ٚيثظ دٔرِ اهٗ منً مقرا ٔمنًتضظا ٔتضسٛم ية  ٚمِ اٍ بعل كًة فٗ
منًُةْر م خ ٖ
 – 5انًُهج اإلحظائي :منًُٓر ماضظةئ ٙفٗ منرطح منعهً ٙارةر اٍ مصثتلمو منط ق منكًٛا
ٔمن ٚةػٛا منًتثهيا فٗ يعةنسا ٔتطهٛم منرٛةَةب ٔمصثت مذ منُثةئرٚٔ ،عثًل ْرم منًُٓر اهٗ زًد
منرٛةَةب ٔتُظًٓٛة ٔتطهٛهٓة ئضظةئٛة خى تيض ٛمنُثةئر منًضثت زا
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