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مىاـفاث ألابحار

 .1مىاـفاث مضمىهُت
ًجب أن جخىفش في ألابحار اإلاؽاسهت في اإلاعابلت الؽشوط الخالُت:
 ألاوساق البحثُت هي التي ًضٍذ غذد ولماتها غً  0000إلى  12000ولمت .وحػىغ حهذا بحثُا أـُالً
ً
ً
ّ
اإلاػشفي اإلاطشوق.
وفشٍذا في اإلاجاٌ
حذًذا
وإظهاما
وسـِىا
 ًيبغي أن ًخضمً البحث إضافت ،ظىاء وان مً خالٌ جلذًم وحهت هظش مغاًشة للمىضىع لم ٌعبم أنكذمذ وغشضذ بئظهاب أو أنها ّ
ّ
كذمذ لىنها افخلذث إلى حجج كىٍت أو أن ـاحب اإلالاٌ ًشي ضشوسة
جلذًم حجاج حذًذ إلظىاد وحهت الىظش جلً غير الدجاج الزي أظىذث به مً كبل والزي ال ًشاٍ وافُا
لخػضُذ حجُتها.
 ًيبغي أن ًخضمً البحث مً البذاًت غشضا مىحضا غً الىضؼ الزي غلُه اإلاعألت التي ظِخطشق إليهاوـُاغت للمؽيلت البحثُت جلىم بحفشَا ّأوال وجمُيزَا غً غيرَا مً اإلاؽىالث التي كذ جخذاخل مػها زم
جيبه اللاسا زاهُا ألَمُتها غلى الفػُذ اإلاػشفي الػام وفي العُاق الفىشي الخاؿ بالػالم الػشبي أي أن
ّ
ًبين البحث هىع ؤلاضافت اإلاىخظشة مً الخفىير في َزٍ اإلاؽيلت إلى الجذٌ الػام حىٌ اللضاًا اإلاطشوحت
للىلاػ داخل ظابش ألاكطاس الػشبُت.
 ًيبغي أن ٌػلً اإلالاٌ غً خطىاث الاظخذالٌ غلى ألاطشوحت وأن ٌُؽػش اللاسا أهه ظُبرًَ غلىأطشوحخه وفم مشاحل مخخالُت ّ
ًخم الخىفُق غليها غلى أال جخػذي َزٍ اإلاشاحل زالر أو أسبؼ غلى أكص ى
جلذًش.
 ًيبغي أن ًخضمً البحث خاجمت حػلً غً الىخابج التي اهخهى إليها وجزهش باألطشوحت اإلاشهضٍت وأن ال ًيس ىـاحب اإلالاٌ الىغىد التي كطػها غلى هفعه في اإلالذمت.
 ًيبغي غلى واجب البحث أن ال ًيس ى أهه ًّخىحه إلى كاسا غشبي وَععى إلى الخىاـل مػه لزلً ًيبغي أن
ًلىم بذوس اإلاشافلت الػلمُت والبُذاغىحُت له بأن ًلىم بخػشٍف اإلافاَُم واإلافطلخاث الخالفُت
الذاسحت في الخلل اإلاػشفي الغشبي في حين أن اللاسا الػشبي غير ملم هما ًيبغي بمػاهيها.
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ّ
والؽىاَذ التي ّ
ًلذمها ـاحب البحث ،ظىاء لخػضُذ سأًه أو كفذ
 ًيبغي أن جىىن اإلاػلىماث وألافياسمىاكؽها ومػاسضتها ،دكُلت لزلً ال ًيبغي أن ًيعب الياجب سأًا ألحذ إال متى وان كادسا غلى ؤلاحالت
الذكُلت غلى اإلافذس حتى ًمىً لللاسا أن ٌػىد إلُه لُخثبذ بىفعه مً صخت الشأي ومً ـىاب فهم
ّ
الجُذ في حجاحه غلى فىشجه .فال ًمىً أن جيعب مىاكف وأفياس
ـاحب اإلالاٌ له واظخخذامه
لفالظفت وغلماء ومفىشًٍ وباحثين مهما واهذ ؼهشتهم ومهما وان ؼُىع اإلاىكف وغلم الىاط به غنهم
دون ؤلاحالت غلى هفىـهم التي أوسدوَا بها.
ّ
أخل الياجب
 ًيبغي الىظش إلى الػالكت بين اللاسا والياجب بىـفها غالكت حػاكذًت مضمشة فئراّ
بملخضُاتها هأن ال ًىىن واضخا ودكُلا بما ًىفي أو أن ًىىن
مدعشغا في أحيامه واظخذالالجه أو أن
ٌػخمذ اإلاغالطت هأن ًىسد آساء في معألت ما جخىافم وسأًه الخاؿ وٍخجاَل أخشي ًمىنها دحضه ،جىففم
غىذَا َزٍ الػالكت مما ٌس يء في هفغ الىكذ للياجب واإلاجلت التي جفذس ملاله وللمػشفت في اإلاجاٌ
الػشبي غمىما.
 ًيبغي أن ًىىن َىان اوسجام واحعاق وجشابط مىطلي بين ألافياس غلى هحى هخأهذ فُه أن الىخابج مترجبتفػال غً اإلالذماث.

 .2كىاغذ الخحشٍش الػامت
 الخىزُم والهىامؾ واإلاشاحؼ:* -جخم غملُت الخىزُم غلى الؽيل آلاحي:
 جشكم ؤلاحاالث اإلاشحػُت في متن البحث بطشٍلت مدعلعلت ،وٍىضؼ سكم الهامؾ بػذ غالمت التركُم مباؼشة،ظىاء ظبلتها غالمت جىفُق أو ال.
 جثبذ الهىامؾ في نهاًت ؤلاـذاس ،وباليعبت إلى الىخب ،جىضؼ َىامؾ ول ففل بطشٍلت مدعلعلت غلى حذة. إرا أساد اإلاؤلف  /اإلاحشس أن ًضُف حػلُلا ،فئهه ًمىً إضافخه إلى الخاؼُت(أظفل الففحت) ،وحػشفؤلاضافاث أو الخػلُلاث بػالمت الىجمت(*).
 إرا وسد في الهامؾ الىاحذ غير مشحؼً ،فضل الففل بُنهما بالفاـلت اإلاىلىطت(؛) ًدبػها حشف الػطف ،الىاو.4

 -الػباساث ،مثل :اإلاشحؼ العابم ،مشحؼ ظابم ،جىضؼ بفىسة غادًت ( ال بفىط أظىد ،وال بفىط مابل).
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 جشجب اإلافادس واإلاشاحؼ ألفبابُا في اإلاعشد.* -طشٍلت وضؼ الهىامؾ:
ًخم جىزُم اإلافادس واإلاشاحؼ الػشبُت في الهىامؾ واآلحي:
-

الىخب :اظم اإلاؤلف ،غىىان الىخاب (ميان اليؽش :اظم الىاؼش ،ظىت اليؽش) ،سكم الففحت.

-

البحىر اإلايؽىسة في هخب :اظم اإلاؤلف"،غىىان البحث" ،في :اظم محشس الىخاب ،غىىان الىخاب( ميان
اليؽش :اظم الىاؼش ،ظىت اليؽش) ،سكم الففحت.

-

الذوسٍاث الػلمُت :اظم اإلاؤلف "،غىىان البحث" ،اظم الذوسٍت ،سكم اإلاجلذ أو العىت ،سكم الػذد(جاسٍخ
اليؽش) ،سكم الففحت.

-

الصخف :اظم الياجب " ،غىىان اإلالاٌ أو الخلشٍش" ،اظم الصخُفت( ميان الفذوس) ،جاسٍخ اليؽش.

-

أوساق الػمل اإلالذمت في اإلاؤجمشاث واإلاحاضشاث :اظم اإلاؤلف"،غىىان الىسكت" ،في مؤجمش :غىىان
اإلاؤجمش ،الجهت اإلاىظمت للمؤجمش ،ميان اوػلادٍ ،جاسٍخ اوػلادٍ ،الففحت.

-

الشظابل الجامػُت :اظم اإلاؤلف"،غىىان الشظالت" ،طبُػت الشظالت (ماحعخير أو دهخىساٍ) وما إرا واهذ
ميؽىسة أو ال ،الجامػت اإلالذمت إليها ،ميان الجامػت ،ظىت ؤلاحاصة ،الففحت.

-

الخلاسٍش الشظمُت :اظم الجهت التي أـذسث الخلشٍش ،غىىان الخلشٍش( ميان اليؽش :جاسٍخ اليؽش)،
الففحت.

-
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الىزابم الشظمُت" :اظم الىزُلت" ،مفذسَا ،جاسٍخها ،سكمها(إن وحذ) .وإرا جم الاظدىاد إلى وزُلت سظمُت
ميؽىسة في هخاب ،ججب ؤلاؼاسة إلى رلً مؼ رهش حمُؼ البُاهاث الخىزُلُت للىخاب.

-

ؤلاهترهذً :ىزم اإلاشحؼ اإلاىلىٌ غً ؼبىت ؤلاهترهذ بزهش بُاهاث اإلاشحؼ واملت ،إن وحذث ،والشابط أو
الىـلت ؤلالىتروهُت الياملت غلى ؤلاهترهذ  ،URLوجاسٍخ صٍاسة اإلاىكؼ.

 -1المرجع نفسه ،ص ص 44-44
 -2المرجع نفسه ،ص 43-44
 -3المرجع نفسه ،ص 44
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-

اللشآن الىشٍمً :زهش اظم العىسة وسكم آلاًت.

-

الخذًث الؽشٍفً :خشج الخذًث الىبىي بزهش ساوٍه أو سواجه ،ومفادس جخشٍجه ،ودسحت صخخه ،سكمه أو
سكم الففحت.

اإلاشاحؼ ألاحىبُتً :خم جىزُم اإلافادس واإلاشاحؼ ألاحىبُت في الهىامؾ واآلحي:
BOOKS/ FIRSTNAME, TITLE OF THE BOOK(CITY,STATE, PUBLSHER, YEAR), PAGENUMBER.
إضافاث:
-

جىخب أظماء اإلاؤلفين الػشب وألاحاهب في كابمت الهىامؾ واآلحي :الاظم ألاوٌ؛ فاالظم ألاخير(أو اظم
الؽهشة) للمؤلف.

-

جىخب ألاظماء(الػشبُت وألاحىبُت) بالؽيل اليامل ما أمىً رلً ،مثاٌ :إدواسد ظػُذ ،بذال مً :إ.ظػُذ.
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 ألاظماء وألاللاب واإلاىاـب:*-أظماء ألاغالم:
 ال جىضؼ أظماء ألاغالم أو ألاللاب بين مضدوحخين أو كىظين. الالتزام بفُغت واحذة لىخابت ألاظماء بفىسة غامت ،وألاظماء اإلاخخلف غلى جهجئتها بفىسة خاـت ،ومً زماغخمادَا بؽيل دابم.
 ًىخب اظم الػلم ألاحىبي في متن البحث بالخشوف الػشبُت ،زم ًىخب باألحشف الالجُيُت .وإرا رهش الاظم زاهُتًىخفى بىخابخه بالخشوف الػشبُت.
ً -ىخفى بىخابت اظم الػلم ألاحىبي باألحشف الػشبُت في اإلاتن ،إرا وان الاظم ؼاةػا.

 -4المرجع نفسه ،ص45
 -5المرع نفسه،ص54
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* -ألاللاب واإلاىاـب:
 ال حعخخذم ألاللاب الخفخُمُت للمىاـب في اإلاخىن وال في الهىامؾ ،وٍىخفى باألللاب الشظمُت.ً -أحي الاظم كبل اإلاعمى الىظُفي.
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 الخىاسٍخ وألاوكاث: ٌػخمذ الخلىٍم اإلاُالدي ،لىً ال جزهش لفظت مُالدي ،إال إرا واهذ العىىاث حػىد إلى ما كبل اإلاُالد. جىخب ألاغىام ،إرا وسدث وحذَا باألسكام ال باليلماث ،وغىذ رهش الخاسٍخ وامال؛ أي الُىم والؽهش والعىت،وٍفضل أن ًىخب الُىم سكما .أما الؽهش ،فأحشفا ،والعىت سكما.
 ًىخفى في رهش جىاسٍخ ألاحذار الىبري بما ؼاع. جىخب الػلىد باألحشف. اظخخذام مفشدة "غام" في ول اإلاىاضؼ بذٌ العىت ،وحعخخذم مفشدة "ظىت" إرا اسجبطذ جحذًذا باإلاىاصهت اإلاالُتللذوٌ أو الؽشواث.

 ألاغذاد وألاسكام: جىخب ألاغذاد مً  10 -1حشوفا ولِغ سمىصا. ًفضل هخابت ألاغذاد مً  99 -11سمىصا ولِغ حشوفا. ًفضل أن جىخب ألاغذاد 100و 1000وملُىن وملُاس حشوفا ولِغ سمىصا. ًفضل أن جىخب ألاغذاد مً  999-101وألاغذاد مً 1001إلى  ،999999وَىزا سمىصا ولِغ حشوفا.ً -ىخب الػذد 100حشوفا :مئت ولِغ مابت.
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 -ال حعخخذم في الىخابت الػشبُت ألاسكام الشوماهُت.

 -6المرجع نفسه،ص53-54
 -7المرجع نفسه،ص 64-63
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 التركُم وؤلامالء: الىلطت ( ).حؽير إلى نهاًت الىالم واظخلالله غما بػذٍ ،هما حعاغذ اللاسا غلى فهم محخىي الىق،وحعخػمل غلى الىحى الخالي:
* غىذ نهاًت الجملت الخبرًت الخامت الذاللت ،والتي لم جخخم باظخفهام أو اهفػاٌ.
* غىذ اهتهاء الفلشة بجملت خبرًت ال جحمل داللت الخعجب.
* في نهاًت العؤاٌ غير اإلاباؼش.
* جلخم الىلطت مباؼشة باليلمت التي حعبلها.
 الفاـلت( :)،وهي أهثر غالماث التركُم اظخخذاما ،ووظُفتها جلطُؼ الجملت اإلاشهبت إلى أحضاء مخفلتاإلاػنى ،ورلً لخففُل الىالم ،وحعهُل اللشاءة.
وحعخخذم الفاـلت في اإلاىاضؼ آلاجُت:
* بين الجمل اإلاخفلت في اإلاػنى.
* بين الجمل اللفيرة الخامت اإلاػنى.
* بين حملت الؽشط وحىابها ،أو اللعم وحىابه.
* للففل بين أهىاع الش يء وأكعامه ،مؼ وحىد حشف الػطف.
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 الفاـلت اإلاىلىطت:حعخخذم غلى الىحى آلاحي:
* كبل الجملت التي جأحي هدُجت إلاا كبلها.
* للففل بين حملخين ،جىىن الثاهُت غلت لألولى.
* للففل بين الجمل الطىٍلت التي جدىاوٌ في مجمىغها فىشة واحذة9.

 الىلطخان الشأظِخان:حعخخذم في اإلاىاضؼ آلاجُت:
 -8المرجع نفسه ،ص 88-79
 -9المرجع نفسه ،ص 84
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* بين الش يء وأكعامه.
* جىضؼ بين لفظ اللىٌ والىالم اإلالىٌ.
 الخىىًٍ:* ال ٌعخخذم جىىًٍ الضم مطللا.
* ٌعخخذم جىىًٍ الىعش في حالت واحذة فلط ،هي إرا واهذ اليلمت اظما هىشة غير مضاف مػخال بالُاء
ساع.
مجشوسا ،فُىضؼ جىىًٍ الىعش دلُال غلى الُاء اإلاحزوفت ،مثل :ولىم ٍ

 .3كىاغذ جلىُت
 اإلاىاـفاث الفىُت ليسخ الىخب والبحىر والذساظاث وألاوساق الػلمُت:أ -اإلاخـً


وسخ الػمل الػلمي بمعافت واحذة بين ألاظطش ،مؼ جشن معافت ( )4ظم غلى الهامؽين ،وهزلً معافت
( )4ظم في أغلى وأظفل الففحت.



ًيسخ اإلاتن بخط آسٍل Arialغادي ()14



إدخاٌ بذاًت الفلشة ( )0.6ظم.



اإلاعافت الشأظُت بين الفلشاث حػادٌ ( )1.5مً اإلاعافت بين العطىس.



اإلاتن اإلاخضمً ولماث أحىبُتً ،جب أن ًيسخ بخط جاًمض غادي بذجم ()12



في الفلشاث اإلاشكىمتً ،جب أن جترن ؼشطت ( )-بين الشكم والفلشة.



في الفلشاث اإلاشكىمت التي جخىىن مً أهثر مً ظطشً ،جب أن ًبذأ العطش الثاوي وما ًلُه مؼ بذاًت اإلاتن
ولِغ مؼ الشكم.
ب -الػىاوًٍ



ًيسخ الػىىان الشبِغ بخط آسٍل Arialأظىد ()20



ًىـف الػىىان الفشعي بخط آسٍل Arialأظىد ()16
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ًىـف الػىىان اإلاخفشع (ألاوٌ) بخط آسٍل Arialأظىد ()14



ًىـف الػىىان اإلاخفشع (الثاوي) وما ًلُه بخط آسٍل Arialغادي ()14
ج -الجذاوٌ وألاؼياٌ



ًيسخ غىىان الجذوٌ أو الؽيل بخط آسٍل Arialأظىد ()14



ًيسخ سأط الجذوٌ بخط آسٍل Arialأظىد ()12



جيسخ بُاهاث الجذوٌ بخط آسٍل Arialغادي ()12
د -اإلاشاحـؼ



جىـف اإلاشاحؼ الػشبُت في آخش البحث أو اإلالاٌ بخط آسٍل Arialغادي ()12



جىـف اإلاشاحؼ ألاحىبُت في آخش البحث أو اإلالاٌ بخط جاًمض غادي بذجم (.)10
ٌ -جشجِب ـفحاث الػمل:



جشجب ـفحاث الػمل الػلمي حعب الدعلعل الخالي :الففحت ألاولى ،وجأخز سكم  1وجخضمً غىىان
البحث واظم اإلاؤلف وحهت غمله وبشٍذٍ ؤلالىترووي ،وٍلي رلً اإلاعخخلق ،والزي ًجب أال ًضٍذ غً
( )%10مً حجم البحث ،زم اليلماث اإلافخاحُت اإلاهمت ،في حذود خمغ ولماثً ،لي رلً متن الػمل
الػلمي.
وَعخمش حعلعل جشكُم ـفحاث الػمل الػلمي ،حتى نهاًت كابمت اإلاشاحؼ واإلاالحم.



أال ًخجاوص غذد ولماث ول ـفحت ( )300ولمت.



جشفم العيرة الزاجُت إلاػذ الػمل في ـفحت مىففلت ،حُث حؽمل :الاظم والػىىان ،الذسحت الػلمُت
والخخفق ،الػمل الخالي وحهخه ،وأَم ؤلاهجاصاث الػلمُت.
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