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 تمهيد -1

 ، وبعد،أشرف المرسلينوالصالة والسالم على الرحمن الرحيم بسم هللا 
والمصادق عليه من طرف  (*)3أساتذة جامعة قسنطينةمجموعة من فإن هذا الدليل المعّد من طرف 

الخاصة بالقواعد يضم عددا من التوجيهات واإلرشادات  ،03/11/2021 المجلس العلمي للجامعة بتاريخ:
هم في ايس د، بغية اعتماد نموذج موحّ 3قسنطينةلفائدة طلبة الدكتوراه لجامعة الشكلية إلعداد األطروحة 

نوعية المناقشة بحصر تركيز جهد األساتذة الخبراء تحسين وفي  ،تبديد بعض هواجس الطلبة وتردداتهم
 على مضمون األطروحة.

عّد لها دليل خاص بكل كلية لتحريره، سي   متطلبات علميةأيضا أن لهذا المضمون  اإلشارة إلىمع 
  ، وذلك تبعا لخصوصية كل منها.ومعهد

والتي ينصح الطالب  يخضعان لقوانين الوصاية ة أطروحة الطور الثالثإعداد ومناقشللتذكير، فإن 
 باالطالع عليها، وخاصة منها:

والمتعلق بشروط وإجراءات مناقشة أطروحة دكتوراه  8310مارس  30المؤرخة في  33المنشور رقم  -
 .1880أوت  11من  852-80علوم والتي تخضع ألحكام المرسوم التنفيذي رقم 

والمحدد لكيفيات تنظيم التكوين في الطور  8312جوان  38المؤرخ في  521القرار الوزاري رقم  -
 الثالث وشروط إعداد أطروحة الدكتوراه ومناقشتها.

وفي األخير، على الطالب أن ال يتردد في طلب أي توضيح بخصوص محتوى هذا الدليل من 
 ي كليته أو في اإلدارة المركزية.مشرفه  أو من  مصالح الدراسات العليا ف

 
 14/12/8381: في قسنطينة 

 
 
 
 
 
 
  

                                                             

: د. صليحة كبابي، د. سارة بولحية، د. السعيد مساهمة: أ.د. فضيل دليو؛ إعداد: أ.د. كريمة بن محمد؛ تنسيق (*) 
 دراحي، د. وداد سميشي، د. ابتسام دراحي، د. رقية بوعظم.



 

 

3 
 

 
 المحتوياتفهرس 

 

 الصفحة الموضوع
 8 .....................................................................  . تمهيد1

  

 5 ..............................................................   . قواعد عامة2
 5 .................................................................   نوع الورق  1.8
 5 ................................................................   الورق  قياس 8.8
 5 ....................................................    األطروحة عدد صفحات 3.8
 5 ...........................................................    ترقيم الصفحات 2.8
 5 ..........................................................   الصفحات هوامش 5.8
 5 ...............................................................   الكتابة خط  2.8
 2 ............................................................. ما بين األسطر 1.8
 2 ................................................... )الفارغة( الصفحات البيضاء 0.8
 2 .............................................................. رأس الصفحات وأسفلها 8.8

 2 ...................................الصفحات المقدمة لعناصر األطروحة  ........... 13.8
 2 الطباعة  ............................................................................. 11.8

  

 7 ...............................................   والعنوان ين. صفحات الغالف3
 1 ..............................................   الغالف الخارجي األماميصفحة  1.3

 8 .............................................................   العنوانصفحة  8.3

 11 ................................................   الغالف الخارجي الخلفيصفحة  3.3
 18 ..................................................    الجامع بين الغالفين ظهر األطروحة 2.3

  

 13 ........................................................    . الصفحات األولية4
 13 .......................................................... شخصيال  تصريحال 1.2

 13 ...................................................................    الشكر 8.2

 13 ...................................................................   اإلهداء 3.2

 13 ...................................................الملخص والكلمات المفتاحية   2.2

 13 ..........................................................   فهرس المحتويات 5.2

 15 ...........................................................قائمة المختصرات  2.2



 

 

4 
 

  

 11 ............................................................  . متن األطروحة5
 12 ............................................................ األطروحة متنة بني 1.5

 12 ................................... متن األطروحةفي والصور...  واألشكال الجداول 8.5

 11 .................................................. األطروحة متنفي االقتباسات  3.5
  

 10 ............................................................. صادرالمقائمة . 1
  

 10 .................................................................   . المالحق7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5 
 

 عامة قواعد .2
أبيض من ورق : ورق أبيض مقّوى بالنسبة للغالفين الخارجيين األمامي والخلفي، و نوع الورق  1.8

 غرام( بالنسبة للمتن. 03أو أكثر من  مساو  معياره النوع الجيد )
 

 ملمA4 (813/881 .) فئة: تكتب األطروحة على أوراق من الورق  قياس 8.8
 

 ثالثين حوالي )ال تتجاوز فحةص 233و 103 ما بينعددها راوح يت :األطروحة عدد صفحات 3.8
راجع أن ت ويفضل، أصالهي العربية  هالغة تحرير  أن اإلشارة إلىمع  .بما فيها المالحق ألف كلمة(

 .كتابة األطروحةغة أو متقن ل من طرف مدقق لغوي  األطروحةالنسخة النهائية من 
 

 الترقيم التسلسلي من صفحة العنوان إلى آخر صفحة في المراجع حساب: يبدأ الصفحاتترقيم  2.8
الترقيم ومن الحساب: باألرقام العربية )في وسط أسفل الصفحة ومن دون زخرفة(. وتستثنى من  والمالحق

 .)الفارغة( البيضاء (اتة)ــالصفحو  صفحة الغالف
)التي تحمل عنوانها: مقدمة، الفصل األول...( لعناصر األطروحة  المقدمةالصفحات  مالحظة:

 ترقم.تحسب و 
 

سم من باقي الجوانب )يسار،  8.5سم من يمين الصفحة و  3.3 :الصفحات )أبعادها( هوامش 5.8
، وجعل في حدود هامشي اليمين واليسار( Justify)أعلى وأسفل الصفحة(، مع ضرورة تصفيف النص 

 سم. 31الفقرات متناسقة مع البدء بكتابتها بعد ترك هامش إضافي 
 

 النوع والحجم :خط الكتابة 2.8
 . "Times New Roman" :، وباللغة األجنبية"Arabic Simplified"باللغة العربية:  نوع الخط - 

 في: حجم الخط -
 12 متن النص. 
  :خط داكن 12عناوين الفصول ( –Bold/Gras-). 
  :خط داكن( 12العناوين الفرعية (. 
 18: الصفحة رأسو  الهوامش 
  :13خط ملخص الغالف الخارجي الخلفي باللغة اإلنجليزية 

أقل بنقطتين يكون : في متن النص العربي واألرقام غير العربيةبالنسبة لحجم خط اللغات  :مالحظة
، الخ. 13: وفي الهوامش 12 :وفي عناوين الفصول 18 :( من النص العربي، أي في متن النص-38)
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( والرقم 14(...: خط النص العربي )حجمه: Lavigerieمن قانون "الفيجري" ) 85فمثال في عبارة: المادة 
 (.18كتابتهما: خط واالسم األجنبي )حجم 

 

بالنسبة للنص الرئيس لألطروحة، وواحد فقط  سم 1.15: المسافة بين األسطر: ما بين األسطر 1.8
 والمراجع والمالحق. الفهارس(و  الملخصو  والشكر ولية )التصريحبالنسبة للصفحات األ

 

توضع فقط بعد صفحة الغالف الخارجي األمامي وقبل صفحة : / الفارغةالصفحات البيضاء 0.8
 الغالف الخارجي الخلفي.

 

اسم وعنوان الجزء  رأس الصفحة(: يتضمن En-tête et Bas de page) رأس الصفحة وأسفلها 8.8
، (Simplified Arabic) 18، ويكتب بخط مائل داكن وبحجم في أقصى اليسار المعني من األطروحة

 ومثاله:
 

 وكاالت األنباء العالمية                                                                                    
 

... 
 

  
عنصر  في ، كما هو مبّيناألطروحةفي  الصفحات فهو مخصص لرقم ترتيب ما أسفل الصفحةأ

 .، سابق الذكر2.8 ""ترقيم الصفحات
 

 األطروحة ألجزاءالصفحات المقدمة  13.8
بصفحة  وقائمة المالحق...( صادر)الفصول وقائمة الم األطروحة لكل جزء من أجزاءيتم التقديم 

بصفة –مرفقا  في أعلى وسط الصفحة العنوان كذا...(و الجزء وعنوانه )مثال: الفصل األول تحمل رقم 
 .(عناصر خمسةحوالي عناصره عندما يكون عددها محدودا )ال يفوق أهم ب -اختيارية

 

لتيسير كتابة ) على وجه الصفحة فقط دون خلفهاباللون األسود تكتب األطروحة : الطباعة 11.8
عدم وضع إطار محيط بمحتوى الصفحات وال تلوين أو زخرفة ، مع (اليدوية الفورية للخبيرالمالحظات 

 .(/Ressortالنابضاستعمال دون )الطباعة الواضحة والتجليد ي خلفيتها. كما يجب تحرّ ل
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 والعنوانين . صفحات الغالف3
من دون زخرفة، و على التوالي ساسية، العناصر األ تبرز فيه: الغالف الخارجي األمامي صفحة 1.3

 :أدناه (1)للمثال تبعا 
 .)أعلى يمين الصفحة( وشعار الجامعة * اسم الجامعة، الكلية/المعهد، القسم 
 والتخصص.الفرع  /* الشعبة 
عند –: العنوان الرئيس والعنوان الفرعي * عنوان األطروحة بخط داكن )داخل إطار أو من دونه( 
 .أصغر بحجم خط -الضرورة

 مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث. * عبارة: أطروحة  
 .ه(ولقب هاسمعبارة: إعداد الطالب )*  
 * السنة الجامعية الخاصة بتاريخ المناقشة. 

 .1رقمالتوضيحي  جدوللا فيمرفق وصفحة العنوان حجم خط كتابة محتويات الغالف : مالحظة
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  الخارجي األمامي(: الغالف 1مثال )
 
 

 3جــامعـة قسنطـينة
 كلية ...............
 قسم ..................

 التخصص: .................       الشعبة: ........../ الفرع: ...........
 
 

 

 

 العنوان الرئيس لألطروحة
 )عند الضرورة( "العنوان الفرعي"

 

 الثالثمقدمة لنيل شهادة دكتوراه الطور  أطروحة
 
  

 )ة(ـإعداد الطالب
 االسم واللقب

  
 
 
 
 
 

 
 3333/  3333السنة الجامعية 
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هي تتضمن نفس و  بيضاء: تفصل بينها وبين صفحة الغالف األمامي ورقة صفحة العنوان 8.3
 ( أدناه:8مع إضافة العناصر اآلتية المبينة في المثال ) محتويات هذا األخير

 .)المكتبي(* الرقم التسلسلي والرمز  
)اسم ولقب المشرف( إلى يسار عبارة: إعداد  -إشراف تحتوليس –* عبارة: إشراف األستاذ  

 الطالب )اسمه ولقبه(.
عضو( ورتبهم العلمية و ، ومقرر مشرفو * أسماء وألقاب أعضاء المناقشة وصفتهم )رئيس،  

 وأسماء الجامعات التي ينتمون إليها.
 

 .1رقمتوضيحي الجدول الوصفحة العنوان مرفق في : حجم خط كتابة محتويات الغالف مالحظة
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  (: صفحة العنوان8مثال)
 
  

 3ةنجــــامعـة قسنطـي
 كلية العلوم السياسية
 قسم العالقات الدولية

 
 8383الرقم التسلسلي:....../

ـــز:ع س/ د.أ. ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ  الرمــ
 

 العلوم السياسية/ فرع: عالقات دولية                       تخصص: دراسات إستراتيجية وأمنية: شعبة
 

 
 

 
  الثالث أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الطور

 إشراف                                                )ة( ـإعداد الطالب
 صالح كبارة أ.د.                      فاطمة الزهراء مراد   

 
 أعضاء لجنة المناقشة 
 رئيسا أستاذ التعليم العالي                       3جامعة قسنطينة     العاليعبد  نواري  
 امشرفا ومقرر         التعليم العاليأستاذ                 3جامعة قسنطينة          كبارةصالح  
 عضوا مناقشا        التعليم العاليأستاذ                    بسكرة امعة ج    رياض محمد      
 عضوا مناقشا    أستاذ التعليم العالي                    8قسنطينة جامعة   مهدي     الحسني 
 أستاذ محاضر "أ"         عضوا مناقشا                1جامعة قسنطينة يوسف معلم          
 عضوا مناقشا  أستاذ محاضر "أ"                         الجزائرجــامعة             زارلبنى ج 

 
 8383-8318السنة الجامعية 

 

 التحول الديمقراطي في الجزائر والسودان

 دراسة مقارنة

 دراسة ميدانية
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 والعنوان ( توضيحي خاص بحجم خط صفحتي الغالف1جدول )
 خط داكن 12حجم  الجامعة

 خط داكن 12حجم  الكلية
 خط داكن 12حجم  القسم

 خط داكن 12حجم  الشعبة/ الفرع
 خط داكن 12حجم  التخصص

 خط داكن 12حجم  مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث أطروحة
 خط داكن 10حجم  العنوان الرئيس
 خط داكن 12حجم  العنوان الفرعي

 خط داكن 12حجم  )ـة(ـاسم ولقب الطالب
 خط داكن 12حجم  )ـة(ـاسم ولقب األستاذ)ة( المشرف

   12حجم  أسماء وألقاب أعضاء لجنة المناقشة
 12حجم  السنة الجامعية

 المصدر: إعداد شخصي
 

تضمن ملخص األطروحة باللغة اإلنجليزية مع الكلمات ت: الغالف الخارجي الخلفي صفحة 3.3
 :(3)أنظر المثال رقم المفتاحية. تكون خالية من أي ترقيم وتشتمل على العناصر المتوالية اآلتية

 * اسم ولقب الطالب 
 * عنوان األطروحة 
 : * عبارة: أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث في تخصص كذا 

in…..  egree of PhDD  ubmitted for theS hesisTA  
 كلمة. 233* الملخص ال يتجاوز  
 * الكلمات المفتاحية: ست كلمات كحد أقصى. 
 واسم الجامعة التي ينتمي إليها. (Supervisor) * اسم ولقب المشرف 
 .3333/3333: * السنة الجامعية 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

12 
 

 (: الغالف الخارجي الخلفي3ل )امث
 

 

 

 على -إلى األسفل علىعلى التوالي ومن األ- يشتملظهر األطروحة الجامع بين الغالفين:  4.3
 (سفلاألإلى  على)عموديا ومن األعنوان األطروحة و شعار الجامعة )أفقيا(، واسم ولقب الطالب )أفقيا(، 

 تعكس ذلك: اآلتيةوالصورة  .والسنة الجامعية )أفقيا(

 

Full Name: B…. S…... 

Title: Documenting research in digital arts 

A communicative approach 

A Thesis Submitted for the  PhD Degree  
in Arts and Culture 

Abstract 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keywords : ………………………………………………………… 

Supervisor: F….. D…. - University of Constantine3 
March 2020 
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 . الصفحات األولية4
اإلهداء و  والشكر شخصيالتصريح التتكون الصفحات األولية لألطروحة على التوالي من:  

 المختصرات.قائمة و  وفهرس المحتويات ملخص بالعربيةالو 
 

 :يكون نصه كاآلتي :شخصيال تصريحال 1.2
وخاصة المادة الثالثة  12/21/1818  المؤرخ في 2801بعد االطالع على أحكام األمر رقم  

 كلية منالطور الثالث  للحصول على شهادة دكتوراه  قدمتها التي األطروحة أن أصرحمنه، 
احترمت فيه أخالقيات البحث العلمي  نتيجة جهد شخصي هي ،3.......، جامعة قسنطينة

 )ة(ـحبواحترام خصوصية المبحوثين(، مما يجعلني صا وخاصة منها: تجنب السرقة العلمية)
 شريطة امنه باالقتباس ي سمح . وأعلن أنهاتحمل مسؤولية محتوياتهة مع الفكري اتهملكي حقوق 

 من ت مراجعته لغوياتم أطروحتي نص أن ؤكدكما أ. بذلك وفق قواعد المنهجية العلمية اإلقرار
 متخصصين. قبل

 

 شكر المشرف وأعضاء لجنة المناقشة مع إمكانية توجيهال ةصفح تستهدفيجب أن  :الشكر 8.2
 لغيرهم ممن يقّدر الطالب استحقاقهم ذلك.  الشكر أيضا

 

 عادة الوالدين واألقارب واألصدقاء... يخّص وجوده اختياري، وهو : اإلهداء 3.2
 

الملخص باإلنجليزية يكون -العربية  ةيتم تحرير الملخص باللغالملخص والكلمات المفتاحية:  2.2
فيكون مختصرا في  أقصى. أما مضمونه ات مفتاحية كحد، مرفقا بست كلم-في صفحة الغالف الخارجي

(، Rالمتوصل إليها ) النتائج( وأهم M) ومنهجيته( Iالبحث ) أهميةكلمة، مع تضمينه  233حدود أقصاها 
 ( ومن دون عنصر مناقشة النتائج.IMRأي باختصار )

 

الشكر التصريح الشخصي و  اتبعد صفح في مقدمة األطروحةيوضع : المحتويات رســفه 5.2
على مل تشي و، وهصفحات يفضل أن يتراوح عدد صفحاته بين صفحتين وثالث .والملخص واإلهداء

 .كل أجزاء األطروحةوعناوين  الصفحات األولية: المتنمرفقة بأرقام صفحاتها في  العناصر اآلتية
كما هو  هافي تصنيف يتم اعتماد الطريقة الرقمية، الفرعية وعناوينها عناصر األطروحةبالنسبة لترقيم 

ثنائي مسبوقة برقم فتكون  -عند الضرورة- الفرعيةو  األساسيةاصر عنالأما  .( أدناه2ح في المثال )موض
  ثانوي... ي عنصرألو  عنصر رئيس انتمائها أليلتحديد  أو ثالثي

األول من وان الفرعي عنوال ،1.1 :األول يقابله الرقمان العنصراألول من  العنوان الفرعيمثال: 
األول  العنصرالفرعي الثاني من  العنوانمن  الثانيوالعنصر  ،...1.8الثاني يقابله الرقمان:  العنصر
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أما ما قد يليها في فرعية كحد أقصى ) /عناصر، الخ. مع االكتفاء بثالثة عناوين8.8.1تقابله ثالثة أرقام: 
ؤثر سلبا على وظيفية محتويات ت ( حتى الأو أي عالمة مميزة أخرى  ةالمتن فال يرقم بل توضع قبله مطّ 

 :الفهرس
 

 مقدمة .1
 أدبيات البحث .8
 اإلجراءات المنهجية للبحث .3

 مجاالت البحث وعينته  1.3
 مجاالت البحث  1.1.3

 الخ.
 الخ. .2
 

 : ال يتم اعتماد طريقة تصنيف عناصر األطروحة في شكل أجزاء أو أقسام أو أبواب وفصول ومباحث...مالحظة
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 (: فهرس المحتويات4مثال )
 

 فهرس المحتويات
 الصفحة الموضوع

 التصريح الشخصي
                                                                                           الشكر

8 
3 

 2                                                                                             اإلهداء
 5   الملخص

 2 قائمة المختصرات
 18 األهمية، الهدف...(: تحديد موضوع البحث) مقدمة .1

    

 85   أدبيات البحث حول تحيز تغطية وكاالت األنباء العالمية .2
  

 33 اإلجراءات المنهجية .3
 23 البحث وعينته مجاالت -1.3
 23 منهج البحث وأدوات جمع البيانات  -8.3

  
  

 101 تحليل البيانات وقياس التحيز .4
 138 تحليل البيانات وتفسيرها 1.2
 153 قياس التحيز 8.2
 173 خاتمة .5

 112 عرض النتائج  -1.5
 188 مناقشة النتائج -8.5
 833 آفاق البحث -3.5

  

 204 صادرلماقائمة  .1
 المالحق قائمة .7

 : استمارة المقابلة                                                                  الملحق "أ"   
 المقال: الملحق "ب"   

214 
815 
812 

 

مرفقة بمعانيها  المحتوياتبعد فهرس  -والرموز-المختصرات ترصد : المختصراتقائمة  1.4
يفضل عدم  .هجائيا)ومقابلها في اللغة اإلنجليزية بين قوسين عند الضرورة( بعد نقطتين، وترتب ترتيبا 

 اعتمادها في حالة كون عددها محدودا جدا.
 مثال: 
 .: الحرب العالمية األولى.1ح. ع.  
 (: التحليل المقارن الكيفي.QCAت.م.ك ) 
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 .منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة: (Unesco) اليونسكو 
 األطروحة  متن. 5 

 :مرقمة كما يأتي اآلتية رئيسةالعناصر تكون بنيته من ال: تة المتنبني 1.5
  : األهمية واألهداف...البحثتحديد موضوع على  حتوي ت: المقدمة -1
يمكن دمج محتواه  .(State of the art/ État de la question) وحدوده المعرفيةأدبيات البحث  -8

 في المقدمة.
 .مجاالت البحث والمنـ)ا(هج وأدوات جمع البيانات: اإلجراءات المنهجية -3
تبعا لطبيعة  عنصرإلى أكثر من عند الضرورة تحويله يمكن : للبحث التطبيقيالعنصر  -2

 .الموضوع
للبحث  األساسية النتائجتأكيد أهمية البحث مع تبريرها وتوضيحها بمعية تشمل  :الخاتمة -5

 .آفاقهإسهاماته و و 
 

في كما ورد في فهرس المحتويات جديدة ويكتب مدخلية بصفحة  ر من العناصر سابقة الذكركل عنص يبدأ :مالحظة
 (.عناصر خمسةلي احو )ال يفوق عددها  كون عددها محدوداعندما يمرفقا بعنوانه وأهم عناصره أي ، الصفحة أعلى وسط

 

والصور وباقي  شكالتكون كل الجداول واأل: في متن األطروحةواألشكال والصور... الجداول  2.5
يوصف أو يوضع بين  برقم امسبوق، هماأعالوسط بعنوان يكون  فةمعرّ  التمثيالت والمخططات البيانية...

، أو /.../الجدولعنوان الشكل: 1رقم  /.../ جدولشكل يلي: كما، (18)حجمه  خط مائلب امكتوبو  قوسين
 /.../الجدولعنوان الشكل(: 1) /.../الجدولالشكل

عربي  18على الجهة اليمنى، بخط حجمه  األسفلفي  أو الصورة... أو الجدول مصدر الشكليكون 
 .غير عربي 13و

للعمل داخل الشكل من أجل تسهيل عملية النسخ  -في حالة وجوده-التوضيحي  المفتاحيكون 
 تمثيله بشكل واضح. كون يو 

ين وقبل ختم الجملة فتكون بين قوس في متن النصأو الصورة... الجدول أو ة على الشكل أما اإلحال
رقم  /الجدول/ الصورة...أو )الشكل (1 رقم / الجدول/ الصورة...الشكلومثال ذلك: )أنظر  المعنية بها

1)... 
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 كيفية(-)كمية تصميم بحوث مختلطة مراحل: (8) الشكل

 
 Creswell, 2012, p. 555: : مقتبس منالمصدر

 
نوعان: غير مباشرة )بـ"المعنى"( ومباشرة )حرفية(. وتعتبر هذه االقتباسات  إن: االقتباسات 3.5

أو وتتبع  -األصليةباللغة  هاميتقديمكن - حرفيبشكل  )ين(خرآ )ين( ـمؤلف عن محتوى  لنقال األخيرة
قاب المؤلفين و/أو تعدد وفي حالة تشابه أل .ـ)ـة(اتوالصفح المؤلف وتاريخ النشر بلقببين قوسين تسبق 

 (.18 ص. ،8312 ،أتضاف أحرف "أ، ب، ج...". مثال: )محمودي المؤلفات
من المقدمة – األطروحةكل أجزاء  نصمتن المذكورة في االقتباسات  صادرم أن كل مع اإلشارة إلى

 .العملالعامة في نهاية  المصادرفي قائمة تدون  -إلى الخاتمة
 

    صادرالمقائمة . 1
 في نهاية األطروحة وقبل المالحق. -فقط تسمية واحدة- المراجعقائمة المصادر أو قائمة توضع 

)موسوعات، قواميس، وهي تتضمن قائمة واحدة ومن دون تصنيفات فرعية، أي يجب وضع كل المصادر 
 أللقاب الهجائي...( وفق الترتيب ، مواثيق، مراسيمكتب، مقاالت، رسائل جامعية، مراجع إلكترونية

معا  في قائمة واحدة...( ، وزارة، جمعية، مجال/موقعجمهورية)لها  الجهات المصدرةأو  المؤلفين
توثق على أن  ،خرى باللغات األالمحررة مع الفصل طبعا بين المحررة بالعربية و . وترتيبها ترتيبا هجائيا

 .في طبعته األخيرة( APA)األمريكية علم النفس جمعية حسب نظام كلها 
 : مالحظة

مؤلف المصادر العربية، يمكن عدم االكتفاء بالحرف األول من االسم )أي بالنسبة لكيفية كتابة  -
ا ثالثيالشخصي  التعريف االسم أو كون حالة عدم تمييز اللقب عن كتابة االسم كامال بعد اللقب(، وفي 

 المنقول عنه. يفضل نسخه كما ورد في األصل أو أكثر
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خارج الترتيب الهجائي و  -مرفقا بنوع روايته-في حالة استعمال القرآن الكريم: يرصد في البداية  -
 . مثال: األخرى  للمصادر

 .ورش القرآن الكريم، رواية -
 المصادر باللغة العربية° 
 ...المقدمة .خلدون، ع. )...(ابن  -
 ...كذا هيئة كذا... )...(. موسوعة -
 وزارة كذا..... )...(. مرسوم كذا... -
 المصادر بغير اللغة العربية° 

- Abada, M. (…)……….. 
 

بالمجان  صادرتتيح خدمة ضبط كتابة المأدوات معلوماتية إلى أن هناك في األخير  مع اإلشارة  
 ,Mendeleyفي قالبها المتاح عبر الشبكة، ومنها: ها يكفي صبّ  :APA (Générateur APA)وفق نظام الـ 

Zotero, Endnote & Word.  ها لتدارك بعض األخطاء بعد صبّ  -يدويا-ويفضل مراجعة ضبطها
 المحتملة.

 
 . المالحق7

المقال المجاز مفيدة لمن يريد االستزادة المعرفية وهي تشتمل على  ألنهاتوضع  في نهاية األطروحة 
ويجب تقسيمها  .المتنفي واإلشارة إليها باإلضافة إلى بعض الوثائق التي تم توظيفها  لمناقشة األطروحة

وفي حالة كون . المقدمة للمالحقفي الصفحة  فهرستهاو عنونتها...الخ. مع  "ب"وملحق  "أ"إلى ملحق 
رفق يمكن وضعها في قرص مدمج ي   مرتفعا أو ذات طبيعة سمعية أو سمعية بصريةعدد صفحاتها 

 .باألطروحة
 

 
 
 
 


