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 تمييد 

ميرة سمية لمتكنولوجيا ىذا الدليؿ الذي ضع بيف يدي الطمبة األعزاء في جامعة األأف أيطيب لي 
 مشاريع التخرج. عدادا  ساسية في كتابة و القواعد األيحتوي عمى 

الجزء يتناوؿ لمخطط مشروع التخرج و  وؿ نموذجاً لدليؿ مف جزأيف: يتناوؿ الجزء األيتكوف ىذا ا
 روع خطوة خطوة.إعداد المشالثاني كيفية 

تقييميا ومساعدتيـ في كيفية عداد المشاريع ومعايير إبمتطمبات  تعريؼ الطالبالدليؿ إلى يدؼ وي
فس المشاريع البحثية المميزة في المجاؿ ذاتو، وىذه ىي القيمة المضافة التى تخرج ينا تقديـ مشروع

 .جامعتنااالرتقاء بالبحث العممي في مساعدة الطمبة في ننشدىا مف وراء 

لصحيحة والتي يفتقر أغمب الطمبة عايير والقواعد العممية الذا قمنا بإعداد دليؿ يتكوف مف أشير الم
ليا، إذ لوحظ مف خالؿ اإلشراؼ والتدريب الجماعي الذي يخضعوف لو في المكتبة اإللكترونية أف 

لتوثيؽ العممي المعتمدة في أغمبيـ يفتقروف إلى معرفتيا باالضافة الى ضعفيـ في اإللماـ بأساسيات ا
 APA Styleالجامعة وىي 

 

 واهلل ولي التوفيؽ
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................................................................................................

................................................................................................
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 ىميتو بإيجازأيوضح الطالب مجاؿ بحثو وداللة الموضوع و  Introduction)المقدمة: )

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

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

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

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

يحدد الطالب مشكمة البحث مبينا القيمة المضافة التي  (Research Problem)مشكمة الدراسة: 

جريت في نفس المجاؿ، ويعبر عنيا أسيضيفيا بحثو واختالفو عف الدراسات والمشاريع األخرى التي 

 المتعمقة بمشكمة المشروع. ةو بجممة خبرية، وتتضمف التعريؼ بالمتغيرات المستقمة والتابعأبسؤاؿ 

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

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

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

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

سؤاؿ الرئيس يحدد الطالب ال (Research Problemعناصر مشكمة المشروع )اسئمة الدراسة 

 سئمة الفرعية بمغة عممية دقيقة تبيف عالقتيا بمشكمة المشروع.ومايترتب عميو مف األ

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

................................................................................................ 
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ف يركز الطالب عمى أىمية الدراسة تعني أ (significance of the studyراسة )أىمية الد

ىداؼ البحث والقيمة المضافة التي أالفائدة العممية المتوقعو في مجاؿ تخصصو بعد تحقيؽ 

 سيضيفيا مشروعو.

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

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

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

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

ما  عممي لتعكس سموبأتصاغ الفرضيات ب (Research Hypothesis) فرضيات الدراسة

 و عدمو.أتأكيد صحتو يحاوؿ الطالب 

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

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

................ 
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المخطط الذي يوضح ارتباط متغيرات الدراسة مع بعضيا  (Research Modelأنموذج الدراسة )
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................................................................................................

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

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

يعرؼ الطالب المصطمحات الميمة التي  (Procedural Definitionsجرائية )التعريفات اإل

 سيتناوليا في مشروعو والتي وردت في متغيرات الدراسة.

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

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

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

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

 

يوضح الطالب  (Limitations and Delimitations of The Study)محددات الدراسة 
 في مشروعو. محددات الدراسة وحدودىا التي سيتناوليا

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

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

................................................................................................
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يحدد الطالب مجتمع الدراسة  (Procedures and Methodologies)المنيجية واالجراءات 
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................................................................................................
................................................................................................

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

حسب النظاـ المتبع في الجامعة  يكتبيا الطالب مرتبة (List of References)قائمة المراجع 
 .APAوىو نظاـ 

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

................................................................................................
........................ 
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 لممشروع مواصفات فنية عامة

 لى قواعد محددة يجب مراعاتيا كما يمي: إيخضع المشروع في طباعتو وتنظيمو 

، وعمى وجو واحد مف A4بيض أو العربية عمى ورؽ أنجميزية بالمغة اإل مطبوعاً يقدـ المشروع  .1
و  12والجداوؿ  14والعنواف الرئيسي  12 نجميزياإلالورقة، ويكوف حجـ الخط في النص 

والعنواف الرئيسي  14 عربيالنص ال في حجمو ويكوف (Time New Romans)نوع الخط 
  .( Simplified Arabic، و نوع الخط)12وفي الجداوؿ  16

ف كاف المشروع إ، والعكس 2.5سـ، وعمى اليسار  3.5ؾ مسافة اليامش مف جية التجميد ر تي .2
عمى و سـ مف األ3مى مع ترؾ ىامش مقداره عنجميزية، وترقـ الصفحات في األاإلبالمغة 
 ( سطراً 20سطر في الصفحة الوحدة )يتجاوز عدد األال ف أسفؿ، وينبغي سـ مف األ 2.5

ما عند أثناء الكتابة بالمغة العربية مسافة ونص أالسطر الذي يميو تكوف المسافة بيف السطر و  .3
 الكتابة بالمغة االنجميزية فتكوف مسافتيف.

تكوف المسافة عند كتابة العناويف الرئيسية وعناويف الجداوؿ والرسومات والمراجع والمالحؽ   .4
 ما المسافة بيف المرجع والذي يميو فتكوف مسافتيف.أمسافة واحدة 

ما بقية المعمومات في أ، 20عنواف المشروع واسـ الطالب والمشرؼ بخط غامؽ وحجـ يكتب  .5
 .16يكوف حجميا فصفحة العنواف 

ما العناويف أ 18سود غامؽ ويكوف حجـ الخط أتكتب العناويف الرئيسية في المشروع بموف  .6
 وال يتـ وضع خطوط تحتيا. 16سود غامؽ وحجـ أالفرعية والجانبية فتكتب بموف 

 .خطاء المغوية والنحويةالمشروع بمغة سميمة خالية مف األ يكتب .7
 0رقاـ مف و اختصار، وعند استخداـ األأرمز  وأف تبدأ برقـ أيجوز  تبدأ الجممة بكممة وال .8

 .تكتب رقماً ف 99ما مايزيد عف أكتابة،  تكتب  فأيجب  في النص 99 إلى
وؿ مرة، ويوضع االختصار بيف أل كتابتيا بشكؿ كامؿيتـ ات لمضرورة و تخدـ االختصار تس .9

ف يتـ أف يتـ استخداـ االختصار في بقية النص دوف وضع القوسيف، شريطة أقوسيف، عمى 
 ت المستخدمة ليتـ وضعيا في بداية المشروع.رااختصتجييز قائمة باال
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و أف تبدأ في وسط الصفحة أيجوز  عناويف المشروع الرئيسية في صفحات جديدة وال أتبد .10
 خرىا.آ
 سفؿ.واف الشكؿ والرسـ التوضيحي في األعمى، وعنيكتب عنواف الجدوؿ في األ .11
يرادىا إف يتـ أـ الجداوؿ والرسومات بشكؿ متسمسؿ لكؿ منيا داخؿ المشروع، عمى يتـ ترقي .12

 يجوز وضعيا في نياية المشروع. مباشرة بعد ذكرىا في النتائج والمناقشة وال
 ،(… .I. II. III)عند الكتابة بالمغة االنجميزية  الالتينية باألرقاـترقـ الصفحات التمييدية  .13

بجدية )أ، ب، ج، ...( عند ترقيـ الصفحات التمييدية في حالة األ وتستخدـ الحروؼ العربية
 الكتابة بالمغة العربية.

ويتـ استثناء صفحتي العنواف ....( 3. 2. 1باألرقاـ ) ترقـ صفحات متف المشروع كامالً  .14
 والتفويض.

يجوز استعماؿ ضمير المتكمـ بؿ يستعاض عنو بضمير الغائب مثؿ:  ثناء صياغة المتف الأ .15
نستثني مف ذلؾ صفحات التفويض درست واستخرجت نقوؿ درس الباحث واستخرج الباحث، 

 ىداء والشكر والتقدير.واإل
 وسنتحدث عنو الحقاً  APA Styleسموب التوثيؽ المعتمد في الجامعة وىو أيتـ استخداـ  .16

 بالتفصيؿ.
ما أيتـ وضعو بيف عالمتي تنصيص " " المباشر دوف تغيير  الحرفي في حالة االقتباس .17

غير المباشر وىو كتابة المعنى بمغة الباحث يتـ التوثيؽ بكتابة اسـ العائمة، وسنة االقتباس 
 (.2015حسيف، أبو النشر بعد النص )
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 التخرج شروع محتويات م

 جزاء حسب الترتيب التالي:أربعة أيتكون المشروع من 

 : الصفحات التمييدية التي تسبؽ فصوؿ المشروع.ولالجزء األ 

 : فصوؿ المشروع.الجزء الثاني

 والتوثيؽ. : قائمة المراجعالجزء الثالث

 : قائمة المالحؽ.الجزء الرابع

 الجداوؿ واألشكاؿ. :الجزء الخامس

 توضيحي مثاؿ، مع ما يمي تعريؼ لكؿ جزء مف األجزاءوفي
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 ول: الصفحات التمييديةالجزء األ 

 يتكوف الجزء األوؿ مف الصفحات األولى مف المشروع مرتبة كما يمي:

 

 Title                                                      صفحة العنواف ) الغالؼ الرئيسي(
Page 

                                  صفحة التفويض وحؽ التصرؼ في المشروع
Authorization Page 

 Committee                                                     قرار لجنة المناقشةصفحة 
Decision 

                                                  صفحة الشكر والتقدير
Acknowledgement Page 

                                                                  ىداءصفحة اإل
Dedication Page 

 List of                                                            المحتويات فيرسصفحة 
Content 

                                                       List of Tablesصفحة قائمة الجداوؿ
          

 List of                                                شكاؿ والرسـو البيانيةصفحة قائمة األ
Figures 
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 List of                                                         صفحة قائمة المالحؽ
appendices 

 List of                                                         صفحة االختصارات
Abbreviations 

 Abstract in                        في بداية المشروعتكوف صفحة المستخمص بالمغة العربية 
Arabic 

 Abstract in                    في نياية المشروع تكوفمستخمص بالمغة االنجميزية صفحة ال
 English  
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 صفحة العنوان 

 تحتوي الصفحة عمى البيانات التالية:يجب أف 

 شعار الجامعة 

 الطالبالتي استخدميا  نصعنواف المشروع حسب لغة ال 

 عداد المشروعإسماء الطالب الذيف قاموا بأ 

 ستاذ المشرؼ عمى المشروع سـ األا 

  اسـ الكمية والقسـ 

  عداد ىذا المشروع استكماال لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة البكالوريوس في إعبارة تـ

ة، وعندما يكوف ػ... في حالة الكتابة بالمغة العربي...........................تخصص 

 تبػميزية نكػبالمغة االنج

This Graduation Project was Submitted to Princess Sumaya university for 

technology in Partial Fulfillment of the Requirements of the award of 

Bachelor’s Degree in …………..…………………….. 

  فييا عداد المشروعإالتي تـ سنة الالشير و يذكر اسفؿ الصفحة 
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 والمثاؿ التالي يوضح الصفحات التي يتكوف منيا، الجزء األوؿ:
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Dr. ............................................. 
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 صفحة الممخص 

عداده، يميو اسـ إسماء الطالب الذيف قاموا بأتبدأ صفحة الممخص بعنواف المشروع، ثـ 

وتكوف جميعيا في وسط الصفحة، وبعد ذلؾ يبدأ الممخص في  Abstractالمشرؼ ثـ كممة ممخص 

ىدافيا أعطاء القاريء فكرة واضحة عف مشكمة الدراسة و إلى إبداية سطر جديد وييدؼ الممخص 

ىـ النتائج أل ات وطرؽ تحميؿ البيانات التي استخدميا الطالب وتمخيصاً و دأومجتمع الدراسة وعينتيا و 

ي يبيف لاتو جداوؿ، المثاؿ الأشكاؿ أو أجع ية مراأيشمؿ الممخص عمى واالستنتاجات الرئيسية، وال 

 . نجميزيةإلفي المغتيف العربية وا ترتيب المستخمص

أما ممخص الدراسة بالمغة اإلنجميزية فيأتي بعد صفحة الممخص بالمغة العربية بحيث يتضمف نفس 

 محتويات المخمص بالمغة العربية. 

 يمي، في المثاؿ التالي:وترتب صفحات الممخص كما 
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 التخرج مشروعفصول الجزء الثاني: 

 ات والتوصيات جيبدأ المتف بالفصوؿ وينتيي باالستنتا

 

 طار العام لممشروعإلا ول:الفصل األ 

 ويتناوؿ ىذا الفصؿ مايمي:

لى عرض خمفية كاممة عف موضوع المشروع بما يتيح لمقاريء فيـ إيدؼ و المقدمة وتأالتمييد  .1
جراء ىذا المشروع إخرى كما تتضمف مبررات ألى مصادر إع دوف الرجوع و نتائج المشر 

 خالؿ بالمعنى.ىميتو بشكؿ مختصر دوف اإلأو 
 اىتماميا وتعريؼ المتغيرات والمصطمحات المستخدمة . تحديد مشكمة المشروع ومحور .2
 ف وجدت.إسئمة المشكمة وفرضياتيا أ .3
 .ىذا المشروعىمية المشكمة والقيمة المضافة التي ستنتج عف أ .4
 نموذج المشروع أتحديد متغيرات المشروع ورسـ  .5
 وتذكر فييا العوامؿ التي تؤثر فييا. الدراسةمحددات  .6
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  والدراسات السابقة طار النظرياإلالفصل الثاني: 

 يتناوؿ ىذا الفصؿ مايمي:

 ىميتو،لتي تستنبط منيا مشكمة المشروع، أىدافو، أالنظري: وىو المرجعية النظرية ا طاراإل .1
 جراءاتو.ضو، منيجيتو، أدواتو، إو حدوده، مصطمحاتو، فر 

دبيات ما نشر حوؿ موضوع المشروع في األ و البحوث السابقة: وتيدؼ  إلى إبرازأالدراسات  .2
عالمية والنتائج التي تـ التوصؿ إلييا، وتكتب مراجعة األدبيات بشكؿ متسمسؿ يخدـ المحمية وال

 تعكس فيـ الباحث لتمؾ الدراسات.فكار الواردة في المشروع والتي األ

 

 : الطريقة واالجراءاتالفصل الثالث

 ىذا الفصؿ عمى العناويف التالية: مؿتويش

 منيج الدراسة 
  مجتمع الدراسة 
 وطريقة اختيارىا  الدراسة عينة 
 دوات الدراسة أ 
 الدراسة  جراءاتإ 
  سئمة اإلجابة عف أ، وكيفية حصائية التي تـ استخدامياوالمعالجة اإل لدراسةاتصميـ

 المشروع واختبار فرضياتيا حسب مقتضيات المشروع.

 

 ونتائجيا : تحميل البياناتالرابعالفصل 

الموضوع مبررًا خصوصية ما  بحاث المنشورة حوؿب نتائج الدراسة في ضوء نتائج األيناقش الطال
عف أسئمة الدراسة بشكؿ جابة رضيات الدراسة، كما يشتمؿ عمى اإلليو والنتائج التي تدعـ فتوصؿ إ
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ف خالؿ طرح ذ يقدـ الباحث نتائج كؿ سؤاؿ عمى حدة، ويختبر كؿ فرضية بحثية ممباشر، إ
 حصائية التي توضع موضع االختبار.)اختبار( الفرضية اإل

 

 االستنتاجات والتوصيات  :الخامسالفصل 

 حصؿ عمييا الباحث في الفصؿ السابؽ، ويقدـ تفسيراً  ىألىـ النتائج الت يتناوؿ ىذا الفصؿ ممخصاً 

خذ بعيف االعتبار ع األمف خالؿ مناقشتو ليا بشكؿ معمؽ، م ليو مف نتائجإلما توصؿ  معقوالً  عممياً 

ف تنعكس عمى صدؽ النتائج مما يجعؿ االستنتاجات منطقية ربطيا بمحددات الدراسة التي يجب أ

 .ومقبولة

التوصيات المبنية عمى نتائج الدراسة واستنتاجاتيا والتي تساعد في اتخاذ وينتيي الفصؿ بعدد مف 

 بحاثيـ.اريعيـ وأخريف في مشالتي قد يستفيد منيا الباحثيف اآلالقرارت و 

ف أالباحث نفسو وىنا يجب  ف تكوف التوصيات كميا مبنية عمى نتائج الدراسة وتعكس رأيوينبغي أ

 .القاريء مف فيـ التوصيات يو بشكؿ واضح وصريح ليتمكفأيكتب ر 

 والتوثيق الجزء الثالث: قائمة المراجع

يمي فصوؿ المشروع قائمة المراجع التي تعتبر جزءًا منو، وتأتي في جزأيف، ىما: قائمة المراجع 

لمغة العربية والعكس في ذا كانت لغة النص ابية، ثـ قائمة المراجع بالمغة اإلنجميزية )إبالمغة العر 

جميع المراجع التي ورد ذكرىا في متف  نجميزية( وتشمؿ القائمةكانت لغة النص المغة اإلالترتيب إف 

 المشروع.
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 عند إعداد القائمة:ات اليامة والواجب مراعاتيا رشادوفيما يمي بعض اإل

 يتـ كتابة كممة المراجع عمى صفحة جديدة في وسط الصفحة بحروؼ كبيرة وخط غامؽ .1

ورسائؿ جامعية  قاالت عممية وكتبتـ استخداميا في المشروع مف ميتـ كتابة كؿ المراجع التي  .2

 ى الجامعةلد ةحسب طريقة التوثيؽ المعتمد لكترونية ومقابالت مرتبة ىجائياً إومؤتمرات ومواقع 

  APA Styleوىي 

ف أؿ أمع مالحظة بتسمسؿ ودوف ترقيـ عائمة المؤلؼ،  ىجائيًا حسب اسـالمراجع  ترتب .3

 .اء الترتيبأثنالتعريؼ تيمؿ 

حدث ولو كاف األثـ  ـقدس المؤلؼ، نرتبيا حسب التاريخ األثر مف مصدر لنفأكفي حاؿ وجود  .4

 .ؿ مف عنواف المصدرألو حسب الحرؼ ا منشوراف في التاريخ نفسو نرتبيما ىجائياً  فالمصدرا

 التوثيق 

 American  مريكية لعمـ النفس،ـ الجمعية األلوجيا نظاو ميرة سمية لمتكنتعتمد جامعة األ

Psychological Association (APA) مثمة يما يمي القواعد الرئيسية لو مع أكثر انتشارًا، وفاأل

  توضيحية: 

 كتابة المراجع عند ورودىا في نص المشروع 

بذكر المؤلؼ نتياء الفكرة التي تناوليا الباحث ابعد لى المصدر في متف المشروع يشار إ .1

 (Abu-Hussein, 2015)( 2015حسيف، أبو )كما في المثاؿ التالي:  ،والسنة بيف قوسيف

و مصدر الفكرة كتابًا فتذكر الصفحة بعد المؤلؼ والسنة بيف قوسيف في أذا كاف المرجع إ .2

 ( 30، 2015نياية الفكرة، كما في المثاؿ التالي: )أبوحسيف، 
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 ,Dislearقاـ ديسمر ) و الجممة، كما يمي:يمكف أف يشار إلى المصدر في بداية الفقرة أ .3

 ( بتعريفيا حسب منظومة ىـر ماسمو....2016

ف قوسيف، وذكر نجميزي بيويكتب اسـ المؤلؼ بالعربي، مع اإلشارة إلى المصدر باإل

 شارة لممصدر.الصفحة عند اإلنتياء مف اإل

ضافة كممة إذا كاف المصدر أكثر مف مؤلفيف اثنيف، يشار إليو باسـ المؤلؼ األوؿ مع إ .4

ذا كاف المصدر بالمغة إ .et alو بإضافة كممة إذا كاف المصدر بالمغة العربية، أوآخروف 

وؿ مرة في المتف، كما فيف عندما يرد التوثيؽ أجميع المؤل ف يذكرة، مع مالحظة أاالنجميزي

 (Dessler, et al., 2016, 50)( و55، 2016عمياف، وآخروف، )في المثاؿ التالي: 

نتياء مف كوف مصدر الفكرة الواحدة أكثر مف مرجع واحد، يشار إلييا جميعيا عند اإلعندما ي .5

واًل ثـ المصادر األجنبية، ويفصؿ بيف كؿ مصدر فكرة حيث تذكر المصادر العربية، أال

 باإلنجميزية. )؛ وآخر فاصمة منقوطة )؛( بالعربية )

 

 كتابة المراجعأمثمة عمى 

ف آىكذا القر ، تكتب ي قاعدةألتزاـ بدوف اإل المراجع ائمةقفي صدر ة قرآنيال توثؽ النصوص .1

ف اسـ السورة ثـ فاصمة ثـ رقـ ويكتب في متف المشروع ىكذا بيف قوسي، الكريـ، سورة البقرة

 ( 25ية آ)سورة البقرة،  يةاآل
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 سفار ثـنجيؿ ثـ فاصمة اسـ األقائمة المراجع، ىكذا: لفظ اإل نجيمية فيوثؽ النصوص اإلت .2

ويكتب في متف المشروع ىكذا .، 2، يوحنا 2نجيؿ، صحاح ثـ نقطة، مثاؿ: األرقـ اإل ةفاصم

 (18: 2يوحنا  2ية )ح ثـ نقطتيف ثـ رقـ اآلصحاثـ رقـ اإل بيف قوسيف اسـ السفر ثـ فاصمة

 توثيؽ الكتب:  .3

a. في حالة المؤلؼ الواحد: 

 (Dessler,2015,50)( 100، 2015حسيف، أبو ) ىكذا: ،يكتب في متف المشروع

(. واقع خدمة البث 2015حسيف، نسريف ) أبو :ىكذا ،في قائمة المراجعيكتب و 

عماف: دار اليازوري لمنشر  .2ط ىمية نموذجا.نتقائي: مكتبة جامعة الرزقاء األاال

 والتوزيع.

Dessler, G. (2015) Human Resource Management. 14th ed. London: 

Pearson   

 
b.  و ثالثةأفي حالة وجود مؤلفيف: 

 (100، 2015حسيف، كميب، أبو كتب في متف المشروع )ي

( . واقع 2015حسيف، نسريف، و كميب، فضؿ ) أبو: ىكذا ،قائمة المراجع يكتب فيو 

شر ن. عماف: دار اليازوري لمىمية نموذجاً نتقائي: مكتبة جامعة الرزقاء األخدمة البث اإل

 والتوزيع.
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c. حالة عدـ وجود سنة نشر لمكتاب في: 

 ( 100حسيف، بدوف، أبو يكتب في متف المشروع )

حسيف، نسريف )بدوف(. واقع خدمة البث  أبوقائمة المراجع يكتب ىكذا  يكتب فيو 

 . عماف: دار اليازوري لمنشر والتوزيع.ىمية نموذجاً قاء األزر نتقائي: مكتبة جامعة الاإل

d. في حالة وجود كتاب مترجـ: 

مثاؿ: صمية/ سنة النشر المترجمة، الصفحة( في المتف )العائمة، سنة النشر األيكتب 

 ( 110، 1980/2015)رانجاثاف، 

. عنواف الكتاب. الدولة كممة وؿ )سنة ترجمة الكتاب(عائمة، األويكتب في المراجع ىكذا ال

نقطة سنة يف اسـ الناشر ترجمة اسـ المترجـ كامؿ فاصمة مكاف النشر نقطتيف شارحت

(. القوانيف الخمسة في عمـ المكتبات 2015صمية، مثاؿ: رانجاناثاف، شيالي )النشر األ

حسيف(. عماف: دار اليازوري لمنشر والتوزيع. )سنة أبو والمعمومات. )ترجمة: نسريف 

 (.1980صمية األ النشر

e. رمحر عداد إمف  في حالة وجود كتاب: 

 (10، 2015حسيف،  أبو): ىكذا الصفحة(يكتب في المتف )العائمة، سنة النشر، 

(. القوانيف الخمسة 2015حسيف، نسريف )محرر(. )أبو ىكذا:  ،ويكتب في قائمة المراجع

 في عمـ المكتبات والمعمومات. عماف: دار اليازوري لمنشر والتوزيع.

Dessler, G. and abu Hussein, N. (Eds.) (2015) Human Resource  

Management. 14th ed. London: Pearson   
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f.  و محررأفي حالة وجود كتاب بدوف مؤلؼ: 

:)القوانيف الخمسة لرانجاثاف، ، ىكذااسـ الكتاب، سنة النشر، الصفحة() يكتب في المتف

(. عماف: 2015القوانيف الخمسة لرانجاثاف. ) :ىكذا ،( ويكتب في قائمة المراجع2015

 دار اليازوري لمنشر والتوزيع.

g.  د مؤسسةعداإفي حاؿ كتاب مف: 

اسـ المؤلؼ وتكتب بقية المعمومات كما  مف عدت الكتاب بدالً أيوضع اسـ المؤسسة التي 

الكتاب االحصائي (. 2014حصاءات العامة )في بقية المصادر، مثاؿ: دائرة اإلتكتب 

 . عماف: وزارة التخطيطالسنوي

World Health Organization (2016). Global strategy for health. 

Geneva: WHO 

  توثيؽ المجالت: .4
وؿ )سنة النشر(. عنواف المقاؿ. اسـ المجمة ة المراجع اسـ العائمة، االسـ األفي قائم يكتب

 و تحتو خط، رقـ المجمد والعدد بيف قوسيف، الصفحات، اسـ المدينةأو مائؿ أبخط غامؽ 

(، 12) 36، مجمة الزرقاءنتقائي. اإل (. واقع خدمة البث2015نسريف )حسيف، أبو مثاؿ: 

و المدينة أ)في حاؿ عدـ وجود البمد  ردفمعة الزرقاء الخاصة، الزرقاء، األ، جا45-55

 يمكف عدـ ذكرىما(

Ittner, D., & Larcker, F. (2003). Coming up Short on Nonfinancial  

Performance Measurement. Harvard business review, 81(11), 88-95. 
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 توثيؽ البحوث المقبولة لمنشر: .5

وؿ ومف ثـ )مقبوؿ لمنشر( وعنواف اسـ العائمة لممؤلؼ، االسـ األيكتب في قائمة المراجع 

رقاـ أالبحث دوف ذكر المجمد والعدد و بؿ فييا البحث بموف غامؽ ثـ اسـ المجمة التي ق  

، مجمة المعايير محاسبيةدوات الرقابة الأ، مراد )مقبوؿ لمنشر( . يمافالصفحات، مثاؿ: 

 الدولية لممحاسبة. 

Dover, C. (Accepted for Publication). How Dashboards Can 

Change Your Culture. Strategic Finance 

 توثيؽ البحث المقدـ في مؤتمر عممي:  .6

. عنواف البحث بموف غامؽ، ويشار وؿ )سنة االنعقاد(تب اسـ العائمة لممؤلؼ، االسـ األكي  

(. 2015لى: )عنواف المؤتمر، ومكاف انعقاده(، مثاؿ: النتشو، ميا )إنو بحث مقدـ ألى إ

ردف، التربية السموكية في األ . بحث مقدـ في مؤتمرالشخصية القيادية ضمن معايير الجودة

 ردنية، عماف.الجامعة األ

 الجامعية: طروحاتواأل توثيؽ الرسائؿ .7

 النشر، الصفحة(في متف المشروع  )العائمة، سنة  توثؽ

مومات في (. واقع خدمات المع2015حسيف، نسريف )أبو  :ىكذا ،وتكتب في قائمة المراجع

ردنية، عة األمنشورة، الجام غير. رسالة جامعية نتقائي نموذجاً المكتبات: خدمة البث اإل

 .عماف. االردف
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Abu-Hussein, N. (2017). Dashboard and its Impact on Improving 

Human Resource Performance: Case Study at Manacer Group. 

Unpublished Master Dissertation, Department of Human Resources 

Management, University of Amman Arab. Amman. 

مة توثيؽ الصحؼ اليومية:  نكتبيا في المتف )العائمة، سنة النشر، الصفحة( وتكتب في قائ .8

المقاؿ. اسـ الصحيفة  وؿ )سنة، وشير ويوـ النشر(، عنوافاسـ العائمة، األالمراجع ىكذا 

( . اذار 19، 2017) طير، ماىرأبو مثاؿ: و مائؿ، رقـ العدد، الصفحة. أبشكؿ غامؽ 

 .50، ص 17838، ردنيةاأل  الدستور جريداستقالة شجاعة. 

 لكترونية:تصاؿ اإلثيؽ مصادر المعمومات مف شبكات اإلتو  .9

  (2016المتف )العائمة، كتب في ت  

(. التخطيط االستراتيجي لنظـ 2008محمود، احمد ) :ىكذا ،وتكتب في قائمة المراجع

 11 ، تـ استرجاعو فينترنتسبات السعودية، متاح عمى شبكة اإلجمعية الحاالمعمومات. 

 .2015آب، 

Burnaby, P. (2017). Use of Performance Measures, Balanced 

Scorecards and Dashboards. Managerial Auditing Journal, 32(2). 

Retrieved on Jan 10.2017, 

Available:http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/MAJ-

12-2016-1494  
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تصاؿ الشخصي: توثؽ في متف المشروع فقط، كما يمي: )اسـ و اإلأتوثيؽ المقابالت  .10

شخصية، حسيف، مقابمة أبو ( مثاؿ: )نسريف 2011، عبارة مقابمة شخصية، الشخص كامالً 

 توثؽ في قائمة المراجع والمصادر. نيا الأب ( عمماً 2011
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 Appendicesالجزء الرابع: المالحق 

لى رقميا في المتف، ا  لييا و إشارة يجوز وضع المالحؽ دوف اإل ال مباشرة،تأتي بعد قائمة المراجع 
يعكس  قاً ودقي ، موجزاً واضحاً  حمؿ عنواناً مرقمة ومعنونة حسب مضمونيا بشكؿ متسمسؿ وتوتكوف 

    ، مثاؿ:مضمونيا

 

 

 (1الممحؽ )

 دارية الداخميةلوحة القيادة اإل

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

................................................................................................
................ 
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 األشكال الجزء الخامس: الجداول و 

اما التي تكوف في المتف أالجداوؿ واالشكاؿ إما ضمف متف المشروع، أو قد تكوف في المالحؽ،ترد 
ف يكوف الخط غامقًا، كما فوؽ الجدوؿ عمى أ ف تعطى رقما متسمساًل، ويكوف عنوانيا واضحاً أفيجب 

 في المثاؿ التالي:

 (: التكرارات والنسب المئوية حسب سنوات الخبرة2جدول رقم )

 النسبة التكرار الخبرةسنوات 
 32.6 43 سنوات 5أقؿ مف 

 29.5 39 سنوات 10-5مف 
 22.7 30 سنة 15-11مف 
 15.2 20 سنة فأكثر 16

 100.0 132 المجموع
شكاؿ يمكف استخداميا في كتابة مشاريع التخرج والبحوث أنواع عديدة مف األأما األشكاؿ فيناؾ 

 البيانية وغيرىا.كالرسومات البيانية والصور والخطوط 

عنواف )بخط غامؽ( تحت الشكؿ كما يظير في يكتب المتسمساًل، مثؿ: الجداوؿ، و  وتعطى رقماً 
 المثاؿ التالي:
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 2112( عدد المستفيدين من خدمات المكتبة االلكترونية لشير شباط 1كل رقم )ش
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