
 دليل إرشادي لمباحثين
 وطريقة كتابة اليوامش ممخص لشروط تنسيق البحث

 
 البحوث بالمغة العربية

 

  مقاس الصفحةB5   سم ىامش من الجوانب األربعة لمصفحة. :.7 يراعى ترك   

  6يكتب العنوان ببنط;  Sultan bold   

  بخط  69ببنط اسم الباحث أسفموSultan Normal  

 تشير إلى بريده االلكتروني ان وجد أو عنوان  تكتب أسفل الصفحة )*( عميو إشارة مرجعية
 التواصل

  67أو درجتو الجامعية  ببنط  صفتو العمميةأسفل االسم.  

 عبر البحث فيكون  الخط المستخدمTraditional Arabic  والمسافة بين السطور  ;6بنط
 صحيح. 6مفرد 

  بولد  ;6العناوين الفرعية بنطTraditional Arabic. 

 
 البحوث بالمغة االنجميزية

 

  مقاس الصفحةB5   سم ىامش من الجوانب األربعة لمصفحة. :.7 يراعى ترك   

  يكتب العنوان بخطTimes New Roman  6بنط; Bold 

 وكذلك اشارة مرجعية تكتب أسفل الصفحةبولد  69بنوع الخط نفسو ببنط  سفمو اسم الباحثأ 
 تشير إلى ايميمو أو عنوان التواصل.

  بولد. 67أسفل االسم تكتب الصفة العممية  ببنط 

  يستمر البحث كمو بالخطTimes New Roman  مسافة واحدة. 67بنط 

  بملخصيبدأ البحث Abstract   أسفل خط العنوان  ول الصفحةفي أيكتب بمغة البحث
 مباشرة بسطر واحد 

  اذا كان البحث بالمغة العربية وبالمغة ميزية جناالغة ملاب اممخصيمحق بو في نياية البحث
 . كممة 7:5 الممخصاتتجاوز تعمى أاّل العربية اذا كان البحث مكتوبا بأى لغة أخرى 

 
يتم اعطاء رقم متسمسل في  )في األبحاث بصفة عامة( بالنسبة لالقتباسات واإلحاالت -6

الفكرة حتى نياية البحث. يقابل الرقم في  ( مدونًا في نياية النص أو1يبدأ ب )البحث كمو 



بخط يكتب اليامش  .المتن رقم مماثل في اليامش وتوضع في أسفل كل صفحة ىوامشيا
Times New Roman 10 عمى أن يتم تجميع سائر المراجع المثبتة في اليامش في .

 ية عن اإلنجميزية.قائمة في نياية البحث  مرتبة ترتيبًا أبجديًا، ويتم فييا فصل المراجع العرب

بعد االنتياء  –تكتب قائمة المصادر والمراجع في صفحة أو صفحات مستقمة عن البحث   -7
 ويراعى فييا الترتيب التالي: -منو

 بالنسبة لممصادر والمراجع العربية: - أ

 بالنسبة لمكتاب الُمؤلَّف أو المحقق 6أ.

المحقق، ان كان تحقيقًا( مكان النشر، دار اسم المؤلف، اسم الكتاب، رقم الجزء )ان وجد(، )اسم 
 النشر، رقم الطبعة، تاريخ الطبع

 بالنسبة لمكتاب المترجم 7أ.
اسم المؤلف، اسم الكتاب، رقم الجزء )ان وجد(، )اسم المترجم( مكان النشر، دار النشر، رقم 

 الطبعة، تاريخ الطبع
 Pdfبالنسبة لمكتاب االلكتروني  8أ.

لمكتاب المؤلف أو المحقق أو المترجم، ثم يضاف الرابط االلكتروني يراعى الترتيب نفسو 
www….....ويذكر تاريخ الحصول عميو من شبكة -، ثم عبارة: )تم الدخول عميو بتاريخ
 المعمومات(

 بالنسبة لممقال في كتاب مؤلف أو مترجم أو محرر 9أ.
)اسم المؤلف )أو المحرر(، عنوان اسم مؤلف المقال )أو الُمؤلَفين االثنين(، عنوان المقال، في 

 الكتاب( )اسم المترجم ان وجد(، مكان النشر، دار النشر، رقم الطبعة، تاريخ الطبع
 )ان زاد عدد المؤلفين عن اثنين، يكتب اسم المؤلف األول وآخرون(

 بالنسبة لممقال )العربي أو المترجم إلى العربية( في دورية :أ.
ال، )اسم المترجم ان وجد(  في ) عنوان المجمة، رقم العدد اسم مؤلف المقال، عنوان المق

 والمجمد( تاريخ النشر
 بالنسبة لممقال االلكتروني ;أ.

ثم عبارة: تم الدخول عميو  .…wwwيراعى التوثيق نفسو مع إضافة الرابط االلكتروني 
 ويذكر تاريخ الحصول عميو من شبكة المعمومات( بتاريخ...

 فيمم(بالنسبة لتوثيق )ال > . أ

اسم المنتج، اسم المخرج، عنوان الفيمم، البمد التي أصدرتو، اسم االستديو، سنة ظيور الفيمم، 
 الرابط االلكتروني، تاريخ وضعو عمى الرابط



 (youtubeبالنسبة لتوثيق الفيديو ) =أ.
ات، منتج الفيديو، اسم الفيديو )عنوان الحمقة أو الندوة مثال(، تاريخ وضعو عمى شبكة المعموم

 الرابط االلكتروني
 بالنسبة لممراجع االنجميزية - ب

  APAيتم استخدام طريقة التوثيق المعروفة ب 

  book-a-http://www.citationmachine.net/apa/citeلمتفاصيل برجاء زيارة الموقع 
 بالنسبة لممراجع الفرنسية –ج 

يمتزم الباحث باحدى طريقتي التوثيق المتبعة في شروط نشر األبحاث بالمغة الفرنسية الموجودة 
 في نياية ىذه المادة

سم  :.7سم، عمى أن يترك  79سم، وطوليا  >6يراعى أن يكون عرض الصفحة المكتوبة  -:
   ىامش من الجوانب األربعة لمصفحة.

ز أبعادىا أبعاد الصفحة مستقمة التتجاو  قاور أبالحبر األسود عمى  ةمرسوم والخرائطشكال األقدم ت -;
 تقدم الصور واضحة عمى ورق صقيل بأبعاد بطاقة البريد.و .مقاس نصف الثمانيات

ان كانت في أساسيا  – لممصطمحات العربية المستخدمة  األجنبية المقابالتُيَضّمن البحث  ->
 مرة واحدة عند ورودىا ألول مرة وألسماء األعالم األجانب -ترجمة لمصطمح أجنبي

 شروط نشر األبحاث بالمغة الفرنسية -=

Règles fondamentales pour la publication des recherches 

 Le niveau de langue: 

Le niveau de langue exigé est élevé . Il convient de soigner l' orthographe et le 
style d'écriture . Les travaux qui comportent trop de fautes ne sont pas 
acceptables . 

 Référence  

Il existe deux méthodes d'appel des références : 
 
La méthode auteur- date , et La méthode classique (ou note au bas de page) 

 
La méthode auteur – date: 
La référence est placée au long du texte , entre parenthèses  , elle indique   

l'auteur et l'année de publication séparés par une virgule . 

La méthode classique  
 
Les notes sont numérotées et mises au bas des pages ou  à la fin des chapitres . 

http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book


 
Pour un ouvrage  : 
 
Nom de l'auteur , prénom ,titre de l'ouvrage , maison d'édition , année de 
parution , page . 

 
Pour un article : 
 
Nom de l'auteur , prénom , titre de l'article entre guillemets , titre de la revue , 
numéro de la revue , année de publication , ville où la revue fut publiée , nom de 
l'éditeur , numéro de la page . 
 
Pour les références électroniques:  
Nom de l'auteur, titre de la page d'accueil , adresse électronique du site, date 
consultation. 

Abréviations : 
Cf : signifie comparer avec . 
 
Ibid . ou ibidem :même ouvrage , même page. 
 

Id.ou idem : même ouvrage, indiquer la page . 
Op . cit :représente le titre déjà mentionné dans une référence antérieure , elle est 
précédée du nom de l'auteur et suivie du numéro de la page . 

Bibliographie  

Il convient de structurer la bibliographie en plusieurs subdivisions :  
 
Corpus 
 Ouvrages  
 
Revues  
Dictionnaires 
Thèses  
Sites électroniques..... 

Les noms des auteurs doivent suivre un ordre alphabétique . 

 
 


