
      

٠١٧۲ سبتمرب  

 دليل كتابة الرسائل اجلامعية ابللغة العربية
 الدراسات العليا(ر كز )م

 

 

 



 
 

 فهرس احملتوايت
 الصفحة احملتوايت

  الفصل االول: املواصفات العامة
 ۱ املقدمة ۱،۱
 ۱ اللغة ۱،۲
 ۱ عدد الكلمات                                                                       ۱،۳
 ۱ تصميم الصفحة                                                                     ٤،۱
 ۲ الكتابة ٥،۱

 ۲ هوامش الورقة                                                                 ۱،٥،۱
 ۲ نوع اخلط وحجمه                                                            ۲،٥،۱
 ۲  املسافة  ۳،٥،۱

 ۳                   رقم الصفحة                                                       ٦،۱
 ٤ الغالف والتجليد                                                                    ۱،۷
 ٥ العمود الفقري للغالف                                                              ۱،۸
 ٥ نوع الورقة                                                                           ۱،۹

 ٥ الطباعة                                                                            ۱،۱٠
  

  الرسالةترتيب حمتوايت الفصل الثاين: 
 ٦                                                                         صفحات متهيدية ۲،۱

 ٦                                                        اهليكل لصفحات متهيدية  ۲،۱،۱
 ۷                                                            صفحة عنوان البحث  ۲،۱،۲
 ۷                                                                           اإلقرار  ۲،۱،۳
 ۷                                                                  الشكر والتقدير  ٤،۲،۱
 ۸                                                                         امللخص  ٥،۲،۱
 ۸                                                                احملتوايت فهرس  ٦،۲،۱
 ۸                                                                   قائمة اجلداول  ۲،۱،۷
 ۹                                                             قائمة الرسوم البيانية  ۲،۱،۸

 أ



 
 

 ۹                                                          قائمة القضااي احملكمية  ۲،۱،۹
 ۹                                                           قائمة البنود القانونية  ۲،۱،۱٠
 ۱٠                                                                 قائمة املالحق  ۲،۱،۱۱
 ۱٠                                                                قائمة املقاييس  ۲،۱،۱۲
 ۱٠                                                                  قائمة الرموز  ۲،۱،۱۳
 ۱٠                                                     قائمة املعادالت الرايضية  ۲،۱،۱٤
 ۱٠                                                         قائمة الرتمجة الصوتية  ۲،۱،۱٥
 ۱٠                                                           قائمة االختصارات  ۲،۱،۱٦

  
 ۱٠                                                                            الرسالة منت  ۲،۲

 ۱٠                                                              تصميم الفصول   ۲،۲،۱
 ۱٤                                                              صفحة الفصول   ۲،۲،۲
 ۱٤ الحقة                                                             الصفحة ال  ۲،۲،۳
 ۱٤                                                       اجلداول يف منت الرسالة   ٤،۲،۲
 ۱٥                                                 يف منت الرسالة  ةم البيانيو الرس  ٥،۲،۲
 ۱٥                                             املعادالت الرايضية يف منت الرسالة  ٦،۲،۲
 ۱٥                                        النشر سنةف مع املؤل  توثيق اسم طريقة   ۲،۲،۷
 ۱٥                                                           اهلامشطريقة كتابة   ۲،۲،۸
 ۱٦                                                       املصادر من القرآن والسنة ۲،۲،۹

 ۱٦                                                           تصميم الصفحات املساندة ۲،۳
 ۱٦                                                        املراجعقائمة املصادر و  ۲،۳،۱
 ۱۷                                                                   املالحق     ۲،۳،۲

  

 
 

 

  

 ب



 
 

  املالحق
  ابللغة العربية الرسالةالشكل والتقنيات لكتابة 

 ۱۸ : الغالف والتجليد  ۱امللحق 
 ۱۹ : العمود الفقري للغالف  ۲امللحق 
 ۲٠ : صفحة عنوان الرسالة  ۳امللحق 
 ۲۱ : اإلقرار  ٤امللحق 
 ۲۲ : الشكر والتقدير  ٥امللحق 
 ۲۳ : امللخص  ٦امللحق 
 ۲٦ احملتوايت فهرس :  ۷امللحق 
 ۲۷ : قائمة اجلداول  ۸امللحق 
 ۲۸ : قائمة الرسوم البيانية  ۹امللحق 
 ۲۹ : قائمة القضااي احملكمية۱٠امللحق 
 ۳٠ : قائمة البنود القانونية۱۱امللحق 
 ۳۱ قائمة املالحق: ۱۲امللحق 
 ۳۲ : قائمة املقاييس۱۳امللحق 
 ۳۳ : قائمة الرموز۱٤امللحق 
 ۳٤ : قائمة املعادالت الرايضية۱٥امللحق 
 ۳٥ : قائمة الرتمجة الصوتية۱٦امللحق 
 ۳٦ : قائمة االختصارات۱۷امللحق 
 ۳۷ : صفحة الفصول۱۸امللحق 
 ۳۸ (۱: الصفحة الالحقة )۱۹امللحق 
 ۳۹ (۲الصفحة الالحقة ) :۲٠امللحق 
 ٤٠ : اجلداول يف منت الرسالة۲۱امللحق 
 ٤١ : الرسوم البيانية يف منت الرسالة۲۲امللحق 
 ٤۲ : املعادالت الرايضية يف منت الرسالة۲۳امللحق 
 ٤۳ املصادر واملراجعقائمة : ۲٤امللحق 
 ٤٥ كيفية كتابة اهلامش :۲٥امللحق 

 ج



 
 

 ٥٧ املصادر من القرآن واحلديثكيفية كتابة :  ۲٦امللحق 
 ٦۳ شاهلامللتوثيق بطريقة  كيفية كتابة املصادر واملراجع:  ۲۷امللحق 

 
 

 د



 
 

 الفصل األول

 العامة املواصفات
 

 املقدمة ۱،۱
رسائلهم إعداد  يفجبامعة العلوم اإلسالمية املاليزية دراسات العليا ال لبةط مساعدةإىل املواصفات هتدف هذه 

للتقييم  واستكماهلا العلمية مكتابة رسائلهيف   املواصفات يتبعوا هذه الطلبة أنعلى  جيبو  .ابللغة العربية العلمية
 .يف املناقشة والتسليم النهائي

 
 اللغة ۱،۲

 امية.ابستخدام اللغة العربية العوال يسمح ابللغة العربية الفصحى فقط. الرسالة  كتبت   ۱،۲،۱
كتب اسم مؤلفه ي  اللغة العربية و  إىلالعربية ي رتجم النص  اللغة غريب كان النص املنقول مكتوابا إذا   ۱،۲،۲

 . يف منت الرسالة العربيةابحلروف 
 

 عدد الكلمات  ۱،۳
 :ما أييتكالرسالة  احلد األقصى لعدد الكلمات يف كتابة  ۱،۳،۱
 كلمة  ۱٠٠،٠٠٠ –الدكتوراه . ۱   

 كلمة  ٦٠،٠٠٠ –املاجستري . ۲
 اهلوامش واملالحق واملصادر واملراجع.على يشتمل عدد الكلمات ال  ۱،۳،۲   

 
  تصميم الصفحة ٤،۱

الذي يشتمل فيه اجلداول والبياانت. وقد  (portrait layout)على الوضع العمودي الرسالة ي قد م مجيع منت 
 نة.يف ظروف معي (landscape layout)يسمح استخدام الوضع األفقي 

  

۱ 



 
 

 الكتابة ٥،۱
 هوامش الورقة ۱،٥،۱

 .مم ۲٥ – الشمالمن مش ااهل.۱
 .مم ۳۸ – (للرسالة )العمود الفقري اليمنيمن مش ااهل. ۲
 مم ۲٥ –مش األسفل ااهل. ۳
 مم ۳٠ –مش األعلى ااهل. ٤
 مم. ٤٠ فصلكل وىل من  األصفحة المش األعلى يف ا. يكون اهل٥

 
 هاخلط وحجمنوع  ۲،٥،۱

  .الرسالة يف كتابة ٦۱حجم  )Traditional Arabic(يستخدم اخلط . ۱
 وسطيف  غامقةالابحلروف ( واجلانبية الفرعية العناوين)ما عدا للفصل  عناوينتكتب مجيع . ۲

 (۱۸لحق امل)راجع  الاهلامش اليمني والشم
حق لامل)راجع  اليمني من يف اهلامش ابحلروف الغامقةواجلانبية   الفرعية لعناوينتكتب ا. ۳

۱۸.)  
 لغة أخرى. يفواملقاييس صطلحات امللكتابة إال منت الرسالة يف  اخلط املائلستخدم يال . ٤
 .(justified)يف املنت واهلامش متساوية  الرسالةسطور فقرات  تكتب. ٥
 يف كتابة اهلامش. ۱۲يستخدم حجم اخلط . ٦
  .يف اجلداول ۱٦-۱٤بني  يستخدم حجم اخلط. ۷

 
  املسافة ۳،٥،۱

 . A4 يف جانب واحد من ورقة ۱،٥يف املسافة بني األسطر الرسالة  ي كتب منت. ۱
 .الضغط مرة واحدة –املسافة بني الفقرات . ۲
 .الضغط مرة واحدة –الفرعية والفقرة  لعناويناملسافة بني ا. ۳
 .نيالضغط مرت –الفرعية العناوين و للفصل  لعناويناملسافة بني ا. ٤
 :اآلتيةلكتابة األمور ( ۱،٠)واحدة  ستخدم مسافةت. ٥

 اإلقرار 
  والتقديرالشكر 

۲ 



 
 

 )امللخص )ابللغة املاليوية 

 )امللخص )ابللغة العربية 

 )امللخص )ابللغة اإلجنليزية 

  احملتوايتفهرس 

 قائمة اجلداول 

 قائمة الرسوم البيانية 

 قائمة القضااي القانونية 

 قائمة البنود القانونية 

 قائمة املالحق 

 قائمة املقاييس 

 قائمة الرموز 

  رايضيةالعادالت املقائمة 

  الصوتيةقائمة الرتمجة 

  اتقائمة االختصار 

 اجلداول والرسوم البيانية واملعادالت الرايضية موضوع 

  الرسالةمنت اجلداول يف 

  الرسالةمنت الرسوم البيانية يف 

 الرسالة منترايضية يف العادالت امل 

 الرسالة يف منت املقتبسات 

 اهلوامش 

  املصادر واملراجعقائمة 

 
 رقم الصفحة ٦،۱

 .الحقمشتملة على صفحة اجلداول والرسوم البيانية وامل على التوايلالرسالة م مجيع صفحات ي رق   ۱،٦،۱
 .من الصفحة املنتصف األسفليف  اتالصفح يكون ترقيم ۲،٦،۱
 (.۳لحق امل)راجع  (title page) الرسالةصفحة عنوان  رق مت   ال ۳،٦،۱
  .ةالياحلالرسالة ترق م صفحة املالحق مرة أخرى بعد ترقيمها األول لتوايل عدد صفحات  ٦،٤،۱

۳ 



 
 

 نوع من التزيني.أي أو عالمات أي أقواس أو بدون يكون رقم الصفحة ظاهراا لذاته  ٦،٥،۱
  :يةاآلتللموضوعات  د.......( جـ، ب، )مثل: أ، على التوايل يةبالعر األجبدية  تستخدم ٦،٦،۱

 
 عنوان الرسالة               
 اإلقرار .ب
 الشكر والتقدير .ج
 امللخص )ابللغة املاليوية( .د

 امللخص )ابللغة العربية(هـ. 
 امللخص )ابللغة اإلجنليزية( .و
 احملتوايت. ز
  *قائمة اجلداول .ح
  *قائمة الرسوم البيانية .ط

  *قائمة القضااي القانونيةي. 
  *قائمة البنود القانونية .ك
  *قائمة املالحق .ل
  *قائمة املقاييس .م
  *قائمة الرموز .ن

  *قائمة املعادالت الرايضية .س
  *قائمة الرتمجة الصوتيةع. 
  *قائمة االختصارات .ف

 *حسب احلاجة
 

 (۱الغالف والتجليد )راجع امللحق  ۱،۷
 التجليد لغرض التقييم ۱،۷،۱

 . ( نسخ٥يف مخس ) ابلورق املقوي)املناقشة( جتلد الرسالة املقدمة لغرض التقييم                 
 )بعد املناقشة والتعديالت( التجليد للتسليم النهائي ۱،۷،۲

  .اقبل تسليمه ناقشةاقرتحتها جلنة املاليت رسالته وفقاا للتعديالت بتصحيح القيام  على الطالب. ۱

٤ 



 
 

وتكون كتابة ( hard cover)غالف صلب ملفوف لغالف القوي وهو اب ةاملقدَّم الرسالةلد جت. ۲
 املعلومات عليه ابخلط الذهيب.

 :كاآليتالرسالة  جيب أن يكون لون جلد : الغالف لون. ۳
 كستنائي   - املاجستريملرحلة  الرسالةأ. 
 أسود  -  الدكتوراهملرحلة  الرسالة ب.

  .إىل الكلية رسالتهمن  نسخ (۳ثالث ) يسلمأن  طالبعلى ال. ٤
 

 (۲)راجع امللحق  العمود الفقري للغالف ۱،۸
 على:العمود الفقري للغالف حيتوي  ۱،۸،۱

تمالا على اسم شحروفاا م ٤٠أقصاها  ابللغة العربية يكتب عمودايا  – طالباالسم الكامل لل. ۱
 العائلة أو اللقب أو الكنية.

للعلوم    .M.A – للمرحلة املاجستري/  .Ph.D - هللمرحلة الدكتورا) املرحلة الدراسية املقدمة. ۲
   (للعلوم   .M.Scاالجتماعية، 

  سنة تقدمي البحث. ۳
  (USIM) اسم اجلامعةاختصار . ٤

 
 نوع الورقة ۱،۹

 غراماا.  ٠۸ ووزهناأبيضاا  اويكون لوهن الرسالةيف كتابة  A4تستخدم الورقة  ۱،۹،۱
 لنسخ.مجيع االورقة ذات جودة عالية يف طباعة تستخدم  ۱،۹،۲

 
 الطباعة ۱،۱٠

 .A4على جهة واحدة من الورقة  الرسالة منتيطبع  ۱،۱،۱٠
 على اجلانب الشمال من الورقة ويرتك اجلانب اليمني فاضياا.الرسالة منت يطبع  ۲،۱،۱٠
 .ذات اجلودة العاليةطباعة الآبلة  الرسالة طبعت   ۳،۱،۱٠
 الرسالة.يف  (liquid paper) سائل التصحيحال يسمح استخدام  ۱،۱٠،٤
  امللونة ابحلرب امللون لكل نسخ.طبع الرسوم البيانية ت   ۱،۱٠،٥

 

 

٥ 



 
 

الثاين الفصل  

 ترتيب حمتوايت الرسالة
 

قسم أحياانا ي) رسالةلحقيقي ل متهيدية، ومنت صفحاتة: وهي على ثالثة أقسام رئيس الرسالة حتتوي حمتوايت
راجع واملالحق املصادر وامل اتاملكونة من صفح (، وصفحات املالحقوالعناوين الفرعية واجلانبية إىل الفصول

   وغريها.
 

للغة ، واإلقرار، والشكر والتقدير، وامللخص ابالرسالةحتتوي على صفحة عنوان  امتهيدية فإهن صفحاتوأما 
وقائمة  *،وم البيانية، وقائمة الرس*احملتوايت، وقائمة اجلداولفهرس و ، واللغة اإلجنليزية ،واللغة العربيةاملاليوية 
 وغري ذلك. ات*االختصار 

 
حيتوي شرط أن ب يف جملدين إذا كانت املالحق طويلةالرسالة  جتليدميكن ذلك  مع. و يف جملد واحدالرسالة  لدجت

  .۱اجمللد الثاين على املالحق فقط ويبدأ ترقيم الصفحة ابلصفحة 
 

 صفحات متهيدية  ۲،۱
 هيكل صفحات متهيدية  ۲،۱،۱

 
 (Title Page)الرسالة عنوان   
 اإلقرار  

 الشكر والتقدير
 امللخص )ابللغة املاليوية(
 امللخص )ابللغة العربية(

 امللخص )ابللغة اإلجنليزية(
 احملتوايتفهرس 

 قائمة اجلداول
 قائمة الرسوم البيانية

 قائمة القضااي القانونية*  

٦ 



 
 

 قائمة البنود القانونية*
 قائمة املالحق

 قائمة املقاييس*
 قائمة الرموز*

 رايضية*العادالت املقائمة 
 * الصوتية  قائمة الرتمجة

 قائمة االختصارات*
 *حسب احلاجة

 
 (۳)راجع امللحق ( Title Page) الرسالة  فحة عنوانص  ۲،۱،۲ 
 على األمور اآلتية:الرسالة توي صفحة عنوان حتأن  جيب           

 الكاملالرسالة  عنوان. ۱

 الكامل طالباسم ال. ۲

 الدراسي الربانمجاسم . ۳

  جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية. ٤
 بعد التعديالت الرسالةشهر وسنة تقدمي . ٥

 
 (٤)راجع امللحق  اإلقرار ۲،۱،۳

 رسالته. أصالة بـــ طالبأن حيتوي اإلقرار على اعرتاف الجيب                
 

 (٥)راجع امللحق  الشكر والتقدير  ٤،۲،۱
واجتناب املبالغة واجملاملة يف اللغة، وهو جمال  خمتصراا الشكر والتقدير أن يكون جيب . ۱

 العرتاف املسامهني دون الشعور العاطفي البالغ.

معينة  ني إذا حتققوا مسامهاتتكون كتابة الشكر والتقدير بذكر أمساء املسامهني املختص  . ۲
 .طالبجتاه ال

 . فقط يف صفحة واحدةيكتب الشكر والتقدير . ۳
 

٧ 



 
 

 (٦)راجع امللحق  امللخص  ٥،۲،۱
واللغة ة واللغة العربياللغة املاليوية يف ثالث لغات وهي  أن يقدم امللخص طالبعلى ال. ۱

  .الرسالة من صفحة متفرقةيف كل  اإلجنليزية على التوايل
 يف املسافة بني كلمة حبيث يكون مكتوابا   ٤٠٠ علىال يتعدى عدد الكلمات يف امللخص . ۲

  يف صفحة واحدة ويف فقرة واحدة. A4يف ورقة  ۱،٠األسطر 
 :اآلتيةحيتوي على األمور و  ،ومقتصراا  امللخص جامعاا جيب أن يكون . ۳

  الدراسةمشكلة 
 الدراسة  أهداف 
 الدراسة  منهج 
  الدراسة نتائجأهم 
 مسامهات رئيسية توصلت إليها الدراسة  
 

 :اآلتيةال حيتوي امللخص على األمور . ٤
 اتاالنتقاد 
 الرسالة القضااي واملعلومات اإلضافية اليت مل تناقش يف. 
 املالحق واجلداول 
  الدراسات السابقةو املراجع 

 
 (۷احملتوايت )راجع امللحق فهرس  ٦،۲،۱    

يسة من الفصول والعناوين الرئ الرسالة قائمة تضم حمتوايتعلى فهرس احملتوايت توي حي
   .ترتيباا وانسجاماا الرسالة ورد يف منت  وفق ماصفحاهتا  ذكر مع  والفرعية

 
 (۸قائمة اجلداول )راجع امللحق  ۲،۱،۷     

 لرسالةا ورد يف منتوفق ما صفحاهتا ذكر مع  اجلداول اتموضوععلى قائمة اجلداول حتتوي 
 .لصفحةاذه حاجة هل على أقل من ثالثة جداول فالالرسالة  تإذا احتو وأما . ترتيباا وانسجاماا 

 
 

۸ 



 
 

 (۹قائمة الرسوم البيانية )راجع امللحق  ۲،۱،۸      
الرسالة  منت ورد يفوفق ما صفحاهتا  ذكر مع عناوين األشكال على قائمة الرسوم البيانية حتتوي 

، درج اإلحصائيامل، الرسم البياين، اخلريطة :أييتبيانية ما اللرسوم اوتشمل . ترتيباا وانسجاماا 
اجة هلذه حأقل من ثالثة الرسوم البيانية فال على  ت الرسالةإذا احتو وأما  وغري ذلك. الصورة

 الصفحة.
 

 (۱٠)راجع امللحق  قائمة القضااي احملكمية ۲،۱،۹      
 يف احملكمة.  حتكيمهات   اليتشرعية ال املسائلالرسالة القضااي احملكمية اليت اقتبست يف تضم . ۱
 حتتوي هذه القضااي على:. ۲

 اسم القضيةأ. 
 سنة القضيةب. 

  *العدد. ج
 اسم اجمللة القانونية أو التقرير القانوين. د

 الصفحةرقم هـ. 
 األلفبائي.الرتتيب ترت ب هذه القضااي احملكمية على . ۳
 .الرسالةاليت نوقشت فيها القضية احملكمية يف  تذكر يف القائمة الصفحة  . ٤
 .A4على جهة واحدة فقط من الورقة  ۱،٠تكون املسافة بني األسطر يف كتابة القائمة . ٥

 
 (۱۱)راجع امللحق  قائمة البنود القانونية ۲،۱،۱٠

هو حيتوي الوالية. و حكومة احلكومة الفيدرالية أو ته البند القانوين هو قانون كتايب أصدر . ۱
 على القانون أو التشريع الربملاين أو التنظيم أو الدستور وغريها. 

 حتتوي قائمة البنود القانونية على:. ۲
 اسم البند 
 سنة البند 

 األلفبائي. الرتتيبترت ب هذه البنود القانونية على . ۳
 .الرسالة اليت نوقشت فيها البنود القانونية يف تذكر يف القائمة الصفحة  . ٤
  .A4على جهة واحدة فقط من الورقة  ۱،٠تكون املسافة بني األسطر يف كتابة القائمة . ٥

۹ 



 
 

 (۱۲)راجع امللحق  قائمة املالحق  ۲،۱،۱۱
  .الرسالةورد يف  وفق مامع صفحاهتا املالحق املالئمة على  هذه الصفحةحتتوي 

 
 (۱۳)راجع امللحق   املقاييسقائمة   ۲،۱،۱۲

 . مع بيان موجز املالئمنظام املقاييس تضم  هذه الصفحة على قائمةحتتوي 
 

 (۱٤قائمة الرموز  )راجع امللحق  ۲،۱،۱۳
 .مع بيان موجزتضم الرموز حتتوي هذه الصفحة على قائمة 

 
 (۱٥)راجع امللحق  رايضيةالعادالت املقائمة  ۲،۱،۱٤

 .الرسالةيف د وفق ما ور حتتوي هذه الصفحة على قائمة تضم املعادالت الرايضية مع صفحاهتا 
 

 (۱٦)راجع امللحق  الصوتيةقائمة الرتمجة  ۲،۱،۱٥
وهي نظام كتابة الكلمة يف لغة ما )مثل اللغة العربية( ابستخدام حروف اللغة األخرى )مثل 

 اللغة اإلجنليزية(.
 

 (۱۷ )راجع امللحق  اتاالختصار قائمة  ۲،۱،۱٦
 .الرسالةاملستخدمة يف  اتأو العبار  اتالكلمخمتصرات هي 

 
 الرسالة  منت ۲،۲
 تصميم الفصول  ۲،۲،۱      

ساعدة مل عاماا  هاا لدليل توجيا ايف هذاجلانبية و الفرعية الرئيسية و  الفصولن يو اعنكتابة عد   ت
 املشرف للرسالة فعائدة إىل مناقشة الطالب مع . أما العناوين احلقيقيةيف كتابة رسالتهطالب ال

   سب احلاجة.حب لتكتب اخلالصة لكل فصقد . و طيلة فرتة الدراسة
 
 
 

٠۱  



 
 

 العلوم االجتماعية )دراسة ميدانية(االختيار األول: . ۱
 

 احملتوى الفصل
 قدمةامل األول

 تمهيد ال   ۱،۱
 خلفية الدراسة    ۱،۲
  الدراسة مشكلة   ۱،۳
  الدراسةأسئلة    ٤،۱
  الدراسة أهداف   ٥،۱
  الدراسةأمهية    ٦،۱
  الدراسة حدود   ۱،۷
  اخطواهتو  الدراسة منهج   ۱،۸
 تعريف املصطلحات األساسية   ۱،۹

  اخلالصة ۱،۱٠
 الدراسات السابقة الثاين

 (۱الفرعي  العنوانتمهيد )ال   ۲،۱
 ۲الفرعي  العنوان   ۲،۲
 ۳الفرعي  العنوان   ۲،۳
 ٤الفرعي  العنوان   ٤،۲

 ۱ العنوان اجلانيب   ۱،٤،۲       
 ۲ العنوان اجلانيب   ۲،٤،۲        
 ۳ العنوان اجلانيب   ۳،٤،۲        

 ٥الفرعي  العنوان   ٥،۲
 ٦الفرعي  العنوان   ٦،۲
 (  ٧الفرعي  العنوان) اخلالصة   ۲،۷

  الدراسة منهجية الثالث
 تمهيدال   ۳،۱

۱۱ 



 
 

 الدراسة تصميم   ۳،۲
 الدراسةجمتمع    ۳،۳
 الدراسةة عين   ٤،۳
  الدراسة أدوات   ٥،۳
  مجع البياانت ةطريق   ٦،۳
 اهتاوثب البياانت صدق   ۳،۷

 الصدق   ۱،٧،۳        
 الثبات   ۲،٧،۳        

 دراسة استطالعية   ۳،۸
  اخلالصة   ۳،۹

 النتائج الرابع
 (۱التمهيد )العنوان الفرعي    ۱،٤
 ۲العنوان الفرعي    ۲،٤
 ۳العنوان الفرعي    ۳،٤
 ٤العنوان الفرعي    ٤،٤
 ٥العنوان الفرعي    ٤،٥

 ۱العنوان اجلانيب    ۱،٤،٥        
 ۲العنوان اجلانيب    ۲،٤،٥        
 ۳العنوان اجلانيب    ۳،٤،٥        

 ٦العنوان الفرعي    ٤،٦
 اخلالصة    ٤،٧

 واخلالصةاملناقشة والتوصيات  اخلامس
 التمهيد   ۱،٥
 النتائج مناقشة و اخلالصة    ۲،٥
 النتائج   ۳،٥
 التوصيات   ٥،٤
 اخلالصة   ٥،٥

۱۲ 



 
 

  االختيار الثاين: حتليل النصوص/ الفلسفة/ انرتوبولوجية/ الفنون. ۲
 
 احملتوى الفصل
   الدراسة ومنهجوالدراسات السابقة،  ،قدمةامل األول
 *۱املناقشة حسب اهلدف  الثاين
 *۲املناقشة حسب اهلدف  الثالث
 *۳املناقشة حسب اهلدف  الرابع

 *٤املناقشة حسب اهلدف  اخلامس

 )النتائج والتوصيات(  اخلامتة السادس
  الدراسة *حسب عدد أهداف

 
  االختيار الثالث: حسب الفصول. ۳

 
 احملتوى الفصل
 املقدمة  األول
  *الدراسات السابقة الثاين
 ۱البحث العملي  الثالث

 التمهيد   ۳،۱
 األهداف   ۳،۲

 املواد واملنهج   ۳،۳

 النتائج واملناقشة   ٤،۳

 اخلالصة   ٥،۳
 الرابع
 

 ۲البحث العملي 
 التمهيد   ۱،٤
 األهداف   ۲،٤
 املواد واملنهج   ۳،٤
 النتائج واملناقشة   ٤،٤

۱۳ 



 
 

 اخلالصة   ٤،٥
 اخلامس

 
 ۳البحث العملي 

 التمهيد ۱،٥
 األهداف ۲،٥
 املواد واملنهج ۳،٥
 النتائج واملناقشة ٥،٤
 اخلالصة ٥،٥

 العامة املناقشة السادس
  (اخلالصة والتوصيات) اخلامتة السابع

 يف الفصل الثاينالتشكيل أو الصيغ موذج// الناهليكل ميكن كتابة* 
 

 (۱۸)راجع امللحق  (Chapter Page)صفحة الفصول  ۲،۲،۲
 .من فصول الرسالة هي الصفحة األوىل لكل فصل

 
 (۲٠ و ۱۹)راجع امللحق  (Subsequent Page)الالحقة  الصفحة ۲،۲،۳

 .الرسالةاليت تلي الصفحة األوىل من كل فصل  الالحقةالصفحات هي 
 

 (۲۱)راجع امللحق الرسالة منت اجلداول يف  ٤،۲،۲

ل املثال: وفقاا للفصول، وعلى سبيرقم وت الورقة يف وسطالرسالة اجلداول يف منت  توضع. ۱
 إخل. ۳،۲اجلدول و ،  ۳،۱يرقم: اجلدول  الثالثاجلدول يف الفصل 

 اجلدول نفسه. فوقيكتب عنوان اجلدول . ۲

 ن اجلدول.اليمىن م السفلىهة اجليف املرجع مقتبس يكتب على إذا كان اجلدول حيتوي . ۳

اإلشارة  معتالية الصفحة الكتب اجلدول يف ي  صفحة واحدة،  يتجاوز عنإذا كان اجلدول . ٤
     ."، واصل۳،٧  اجلدول"املثال: إىل مواصلته، 

 
 
 

٤۱  



 
 

 (۲۲)راجع امللحق  الرسالةمنت يف  ةم البيانيو الرس ٥،۲،۲
سبيل املثال:  وفقاا للفصول، وعلى وترقميف الوسط  الرسالة توضع الرسوم البيانية يف منت. ۱

 إخل. ۳،۲، الرسم البياين ۳،۱يرقم: الرسم البياين  الثالثالرسم البياين يف الفصل 

 يكتب عنوان الرسم البياين حتت الرسم نفسه. . ۲

  .لرسم البياينوا اخلريطة واملدرج اإلحصائي والصورةما أييت: يدخل من ضمن الرسوم البيانية  .۳

 ن الرسم. يكتب املرجع يف اجلهة السفلى اليمىن من الرسم البياين حيتوي على مقتبس، إذا كا. ٤

تالية الفحة صاليكتب الرسم البياين يف صفحة واحدة،  يتجاوز عنإذا كان الرسم البياين . ٥
 .    "، واصل۳،٧الرسم البياين "، املثال: مع اإلشارة إىل مواصلته

 
 (۲۳)راجع امللحق  الرسالة منت رايضية يفالعادالت امل ٦،۲،۲

 .الرسالةرايضية يف منت العادالت املتكتب 
 

 (۱۹ )راجع امللحق *النشر سنةف مع املؤل   توثيق اسم طريقة   ٧،۲،۲
 : كما أييت  النشراسم املؤلف وسنة  يكتبجيب أن 

 :اآليت، يكتب املرجع على النحو الرسالة إذا ثبت ذكر اسم املؤلف يف منت. ۱
( أن الدعوة اإلسالمية تكون أكثر فع االا يف املناطق ۲٠٠۲عبد هللا حممد زين ) لقد أكد
 الريفية. 

 :إذا انعدم ذكر امسه يف منت الرسالة، يكتب املرجع على النحو اآليت. ۲
 ،من املؤكد أن الدعوة اإلسالمية تكون أكثر فعاالا يف املناطق الريفية )عبد هللا حممد زين

۲٠٠۲.) 
American Psychological Association (APA Style® (الرجوع إىليرجى . ۳

guidelines   .ملزيد من املعلومات 
 

 (۲٠)راجع امللحق  *اهلامشكتابة طريقة   ۲،۲،۸
 أسفل يف توضيح أو إضافة أو تعليق لألشياء الواردة يف النص ويكتباهلامش عبارة عن . ۱

  الصفحة.
   الرقم يف إثبات اهلامش. ستخدمي  . ۲

٥۱  



 
 

 صفحةمع اهلامش من ال ساوايا تجيب أن يكون الرقم املستخدم إلثبات اهلامش يف النص م. ۳
  .نفسها

 . اإىل آخره الرسالةجيب أن يكون عدد اهلامش متسلسالا من أول . ٤
  .مم ٤٠املسافة بني النص واهلامش ال يقل عن . ٥
  ۱۲حجم اخلط للهامش: . ٦
   ملزيد من املعلومات. ۲٥يرجى رجوع امللحق . ٧

ق املؤلف مع طريقة توثي وهي إما يف إثبات املراجعيلتزم بطريقة واحدة فقط أن على الطالب * 
 طريقة اهلامش. والنشر أ سنة

 
 املصادر من القرآن والسنة        ۲،۲،۹

 الشواهد من القرآن ابلرسم العثماين. تكتب. ۱
 ي.عند ختريج احلديث النبو عليها  إىل كتب احلديث املعتمد الطالب جيب أن يرجع. ۲
 ملزيد من املعلومات.   ۲٦يرجى رجوع امللحق . ۳

 
  تصميم الصفحات املساندة ۲،۳

 (۲٤)راجع امللحق  املصادر واملراجعقائمة   ۲،۳،۱
 ،الرسالة  إعداديف الطالبإليها  يرجعاليت  ميع املصادرجل قائمة أجبدية املصادر واملراجع هي. ۱

، الرسالةص ت ْ يف نالرجوع إليها وأشري  املصادر األخرى اليت توهي تشمل مجيع النصوص و 
 .اخللفية أو الطرفية القراءةذلك  ال يتضمن ولكن

 .لفبائيابلرتتيب األتكتب قائمة املصادر واملراجع . ۲
يف جانب واحد فقط  ۱،٠جيب أن تكتب قائمة املصادر واملراجع يف املسافة بني األسطر . ۳

 .A4من ورقة 
ع إىل يرجى الرجو  توثيق اسم املؤلف مع سنة النشرلطريقة . كتابة املصادر واملراجع ٤

) guidelines®American Psychological Association (APA Style. 
 .۲٧ريجى رجوع امللحق ، فاهلامشطريقة لتوثيق بلاملصادر واملراجع  كتابة  وأما. ٥

 
 

٦۱  



 
 

 املالحق  ۲،۳،۲
منت من  ا، وهو ال يعد جزءا توضح فيه معلومات إضافية يف آخر الرسالةلحق هو قسم امل. ۱

 يف عدد الكلمات. الرسالة
 .تهملحق تسميلكل . ۲
 امللحق عادة حيتوي على:. ۳

 قابلة.املراقبة وجدول املو  مثل: االستبانةالرسالة  ستخدمة يفامل أدوات مجع املعلومات .أ
كيفية استخدام تلك األدوات البحثية مثل: اجلدول الكامل عن إجراء   اليت تبنياألمثلة  .ب

 املقابلة.
  .الرسالةاليت مل تذكر يف  اإلضافيةاملعلومات ج. 
  .نتائج الدراسةابعتباره نتيجة من  إنشاؤهبرانمج الكمبيوتر الذي ت د. 
 .الدراسة التطبيقية أعمال منالكامل  قريرالتهـ. 
 .للدراسةاملصطلحات ومعانيها اخلاصة اليت تستخدم و. 
حاانت جلنة االمتأوراق و  "وراق البيضاء"األاملطولة من الواثئق الرمسية مثل  التقاريرز. 

 واخلطب وغري ذلك.
و قائمة املدارس أ مراقبتها،أو متت  الدراسةاليت تستخدم يف إجناز  البحثيةدوات األقائمة  .ج

 أو الشركات.
 التوايل.على يكتب عدد الصفحات يف املالحق  .ط

 
 
 
 
 
 
 
 

 

٧۱  



 
 

 ملالحقا
 ابللغة العربيةالرسالة الشكل والتقنيات لكتابة 

  والتجليد غالف: ال۱امللحق 
                              

 مم ٦٠                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مم ٤٠

 مكانة السنة يف اللغة واألدب
 

 
 
 
 
 

 بدر املنري حممد نور
 
 
 
 
 

 

 جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية

 
 
 
 
 
 
 

 مم ۲٥
 

   مم ٤٠        
   

 

 *ليس حجما حقيقيا

Traditional 

Arabic, 

 لون اخلط: الذهيب
 ۲۲حجم اخلط: 

 ،غامقخط 
٠،۱املسافة    

Traditional Arabic, 

 لون اخلط: الذهيب
۲۲حجم اخلط:   

، يف سطر غامقخط 
واحد، اسم الطالب 

حسب البطاقة 
 الشخصية/جواز السفر

Traditional Arabic, 

 لون اخلط: الذهيب
۲۲حجم اخلط:   

واحدخط الظل، يف سطر   

 

۱۸ 



 
 

العمود الفقري للغالف: ۲ق امللح  
 
 
 
 
 

                                               
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 مم ٦٠
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 مم ٦٠
 

در 
ب

نور
مد 

ري حم
املن

 
Traditional 

Arabic, 

حجم الخط 20، خط  

 الظل

Traditonal Arabic, 

: الذهيبلون اخلط  
 ۲٠حجم اخلط: 

، يف سطر غامقخط 
 عمودي واحد

 

Arial, 14, Bold 

All Title Case, In 

Three Lines 

Arial Narrow,  

٦۱حجم اخلط:   
، يف ثالثة أسطر غامقخط   

  *  ليس حجماا حقيقيا
۱۹ 



 
 

  الرسالة صفحة عنوان: ۳مللحق ا
                              

 مم ٦٠                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 مم ٤٠

 واألدبمكانة السنة يف اللغة 
 
 

 بدر املنري حممد نور 
 

 يف اللغة العربيةقدم لنيل درجة املاجستري حبث م
 
 

 
 جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية

 
 
 

 
 

 ۲٠۱٦ سبتمرب

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مم ۲٥
 

                               
 مم ٤٠

 

 

Traditional Arabic, 

خط ، ٠۲حجم اخلط  
٠،۱، املسافة  غامق  

Traditional Arabic, 

، املسافة ۱۸حجم اخلط  
٠،۱  

Traditional Arabic, 

، املسافة ۱۸حجم اخلط  
۱،٠ 
 

Traditional Arabic, 

، املسافة ۱۸حجم اخلط  
٠،۱  

Traditional Arabic, 

۱۸حجم اخلط    

ال يكتب رقم الصفحة لكن 
 تعترب الصفحة أ

٠۲  



 
 

 : اإلقرار٤امللحق 
                                                                

                                                                
                                                   مم                                                                                                                            ۳٠                                        

 

} 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 مم ۳۸
 

  قراراإل

 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

من عملي وجهدي الشخصي، أما  الرسالةه إين أقر وأعرتف أبن هذ
 .لرسالةا املقتطفات واالقتباسات، فقد أشرت إىل مصادرها يف هامش

 

 
التوقيع:   ٦۱٠۲ سبتمرب ۲التاريخ:   

االسم:                                
الرقم اجلامعي:                                
العنوان:                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 مم ۲٥

 

                            
                         ب                                 مم  ۲٥

 مم ٥،۱۲                             

 

 

Traditional 

Arabic, 16, 

Bold  

Traditional 

Arabic, 16, 

Not Bold  

Traditional 

Arabic, 

، ۱٦حجم اخلط  
، املسافة غامقخط 

۱،٠ 
 

Traditional 

Arabic, 

،  ۱٦حجم اخلط  
 ۱،٠املسافة 
 

Traditional 

Arabic, 

  ۱٤حجم اخلط  
 

١۲  



 
 

 : الشكر والتقدير٥امللحق 

                                                               

                                                           

 مم                                               ۳٠                                 
                                                                                                                                                        

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مم ۳۸
 

 الشكر والتقدير
 

تعاىل والشكر له على توفيقه وامتنانه وصالة وسالما على محدا هلل 
 رسوله صلى هللا عليه وسلم ...
على مساعداته ومسامهاته  ............ والشكر للمشرف الدكتور 

 ... الرسالةاملتواصلة يف إعداد 
 ... وللممتحنني الدكتور ......................................

الدراسات العليا جبامعة العلوم اإلسالمية ... والشكر لعميد مركز 
 املاليزية على إرشاداهتما ومساعداهتما يف حتليل سجل الطلبة ...

... كما أتقدم جبزيل الشكر لعمداء الكليات ورؤساء األقسام ابجلامعة 
 ........على مسامهاهتم يف مشروع االختبار ومنهم،

 ة.اركوا يف الدراس... أمسى آايت الشكر لألبوين والطلبة الذين ش

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مم ۲٥
 

  

                ج                       مم ۲٥  
 مم  ٥،۱۲                           

 

Traditional 

Arabic, 

، ۱٦حجم اخلط  
، املسافة غامقخط 

۱،٠ 
 

Traditional 

Arabic, 

، ۱٦حجم اخلط  
 ، ۱،٠املسافة 

Justify  

Traditional 

Arabic, 

  ۱٤حجم اخلط  
 

۲۲ 



 
 

 : امللخص٦امللحق 

 ابللغة املاليزية امللخص. ۱
                                                               

                                                           

                                                                           مم                                                                                                                            ۳٠                               
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مم ۳۸
 

ABSTRAK 

 
Menurut kajian yang menggunakan pendekatan 

eknografik, setiap tingkah laku yang terhasil dipengaruhi 

oleh dalam konteks mana tangkah laku tersebut terjadi. 

Kajian ini merupakan kajian eknografik selama empat 

minggu ke atas sekumpulan subjek; iaitu 66 orang 

pelajar-pelajar tahun satu dan dua Universiti Sains Islam 

Malaysia. Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti 

keperluan dan penggunaan bahasa Inggeris di kalangan 

subjek yang dikaji. Untuk memperolehi data, beberapa 

teknik kajian telah digunapakai iaitu non-participant 

observation, specialist informants, temubual, soalselidik 

dan meneliti dokumen yang berkaitan. Hasil kajian telah 

menunjukkan bahawa penggunaan bahasa Inggeris di 

USIM adalah dipengaruhi oleh dasar yang telah 

ditetapkan oleh USIM dan juga komuniti yang berkaitan. 

Dapatan dari hasil kajian juga menunjukkan implikasi ke 

atas pengahsilan bahan alat bantuan mengajar yang 

direka khas bagi komuniti yang berkaitan.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مم ۲٥
 

                              
 د                                   مم ۲٥

                                   مم ٥،۱۲                      

 

Times New 

Roman, 

، ۱۲حجم اخلط  
، املسافة غامقخط 

۱،٠  

Times New 

Roman, 

، ۱۲حجم اخلط  
 ،۱،٠املسافة 

Justify 

 يف فقرة واحدة

۲۳ 



 
 

 العربية مللخص ابللغةا. ۲

                                                               

                                                           

                                              مم ۳٠                                 
                                                                                                                                                        

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مم ۳۸
 

 امللخص
 

التعرف على واقع وجود متطلبات املنظمة يهدف هذا البحث إىل 
يرات املدارس العمانية احلكومية والتعرف على الفروق يف تقداملتعلمة يف 

العاملني هبذه املدارس لوجود متطلبات املنظمة املتعلمة يف مدارسهم 
تعزي إىل أي من متغريات النوع والوظيفة وسنوات اخلربة. كما هدف 

 .البحث إىل بناء أمنوذج للمنظمة املتعلمة لتطوير املدارس العمانية
اف الدراسة ت استخدام املنهج الوصفي. كما قام ةلبحقيق أهد

فقرة متثل متطلبت وخصائص  ۸٥الباحث بتطوير استبانة مكونة من 
املنظمة املتعلمة يف مخسة جماالت هي القيادة والبناء التنظيمي 

ني والتكنولوجيا والتقنبة والتقييم. ومتون جمتمع الدراسة من أعضاء اهليئت
لتدريسية مبدارس حمافظة الداخلية بسلطنة ا۸۹۱اإلدارية والفنية، و

فردا من اهليئة اإلدارية والفنية  ۲٠۳عمان، وت اختيار عينة مكونة من 
من أعضاء اهليئة التدريسية. وخلصت الدراسة إىل أن درجة  ۸۹۱و 

ة توافر متطلبات املنظمة املتعلمة يف املدارس العمانية تراوحت بني الكبري 
بني متوسطات  ٥٠،٠دالة عند مستوى والضعيفة، ووجود فروق 

تقديرات أفراد العينة لدرجة توافر متطلبات املنظمة املتعلمة يف املدارس 
ة لصاحل وملتغري الوظيفالعمانية تعزي ملتغري النوع لصاحل اإلانث. 

  الوظائف اإلدارية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مم ۲٥
 

                              
       هـ                                  مم ۲٥ 

 مم ٥،۱۲                           

 

Traditional 

Arabic, 

، ۱٦حجم اخلط  
، املسافة غامقخط 

۱،٠  

Traditional 

Arabic, 

، ۱٦حجم اخلط  
 ،۱،٠املسافة 

Justify 

 يف فقرة واحدة 
 

٤۲  



 
 

 مللخص ابللغة اإلجنليزيةا. ۳
                                                               

                                                           

 مم                                               ۳٠                        
                                                                                                                                                        

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مم ۳۸
 

ABSTRACT 

 
Ethnography has, as its central principal, belief that the 

context in which a behavior occurs has a significant 

impact on that behavior. This study is based on a four-

week ethnographic study of a discourse community on 66 

first and second year students of Universiti Sains Islam 

Malaysia. The study sought to understand and 

comprehend the need and usage of the English language 

by the discourse community. Non-participant 

observations, specialist informants interviews, 

questionnaire and reviewing relevant documents were the 

tools employed for data gathering purposes. The findings 

indicate that the English language usage is dependent on 

the convention laid down by the university as well as by 

the discourse community. And finally, the study 

concludes with a discussion on the implications the 

findings have on producing and designing authentic 

teaching-learning material for the discourse community. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مم ۲٥
 

                              
    و                                مم ۲٥

 مم ٥،۱۲                          

 

 

Times New 

Roman, 

، ۱۲حجم اخلط  
، املسافة غامقخط 

۱،٠  

Times New 

Roman, 

، ۱۲حجم اخلط  
، ۱،٠املسافة 

Justify 
 يف فقرة واحدة

٥۲  



 
 

 احملتوايت فهرس: ۷امللحق 

                                                               

                                                           

                                                                                                            مم              ۳٠                         
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مم ۳۸
 

 احملتوايتفهرس 
                   الصفحة                                                    احملتوايت

 ب  اإلقرار                                                                      
 ج   الشكر والتقدير                                                           

ABSTRAK                                                                        د 
 ه                                                                      امللخص

ABSTRACT                                                                و 
 ز                                                       احملتوايت       فهرس 

 ح    قائمة اجلداول                                                            
 ط   البيانية                                                        قائمة الرسوم

 ي  قائمة القضااي احملكمية                                                     
 ك    نونية                                                      قائمة البنود القا

                                                 ل                                     قائمة املالحق                            
 م                                                                قائمة املقاييس

 نقائمة الرموز                                                                  
 سرايضية                                                      العادالت املقائمة 

                                                    ع                                                         الصوتيةقائمة الرتمجة 
 ف                                                          اتقائمة االختصار 

             
 الفصل األول: املقدمة

 ۱                                                                التمهيد ۱،۱
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مم ۲٥
 

                              
   ز                                مم ۲٥ 

 مم ٥،۱۲                          

 

Traditional 

Arabic, 

، ۱٦حجم اخلط  
، املسافة غامقخط 

۱،٠  

Traditional 

Arabic, 

، ۱٦حجم اخلط  
 ، ۱،٠املسافة 

 

Times New 

Roman, 

، ۱۲حجم اخلط  
  ۱،٠املسافة 

٦۲  



 
 

 : قائمة اجلداول۸امللحق 

                                                               

                                                           

                                               مم ۳٠                                 
                                                                                                                                                        

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مم ۳۸

 

 قائمة اجلداول
 

 الصفحة      اجلدول                                                        
 ۳             : نسبة مئوية الطلبة على إجابة األسئلة     ۱اجلدول 

 ۲٥: قدرة الطلبة على احملادثة ابللغة العربية                ۲اجلدول 
 اجملموع الكلي للجنس والسنة الدراسية: ۳اجلدول 

 ٤۸واملؤهالت األكادميية                                             
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مم ۲٥

 

                              
  ح                               مم ۲٥ 

 مم ٥،۱۲                        

 

 

Traditional 

Arabic, 

، ۱٦حجم اخلط  
، املسافة غامقخط 

۱،٠  

Traditional Arabic, 

املسافة  ، ۱٦حجم اخلط  
۱،٠ 

 Enter اضغط

 مرة واحدة 

٧۲  



 
 

 البيانية رسوم: قائمة ال۹امللحق 
                                                               

                                                         

 مم                                              ۳٠                                 
                                                                                                                                                        

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مم ۳۸
 

 البيانية رسومقائمة ال
 

 الصفحة                                     البيانية           رسمال
 : إجراءات طلب اإلقامة/التأشرية ۱البيانية  رسمال

 ۲٤لدولة ماليزاي                                                     
 : إجراءات طلب اإلقامة/التأشرية ۲البيانية  رسمال

 ۲٥لدولة أسرتاليا                                                    
 : إجراءات طلب اإلقامة/التأشرية ۳البيانية  رسمال

  ۲٧لدولة الفليبني                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مم ۲٥
 

                              
   ط                            مم ۲٥  

 مم ٥،۱۲                         

 

Traditional 

Arabic, 

، ۱٦حجم اخلط  
، املسافة غامقخط 

۱،٠  

 Enter اضغط

 مرة واحدة

Traditional Arabic, 

املسافة  ، ۱٦حجم اخلط  
۱،٠ 
 

۲۸ 



 
 

 
 : قائمة القضااي احملكمية۱٠امللحق 

                                                               

                                                        

                                                                     مم                                                                                                                            ۳٠                                 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مم ۳۸
 

 قائمة القضااي احملكمية
 

 الصفحة                                                  احملكميةالقضية 
 ئيس قائمة حزب حركة التونسى ابلدائرة االنتخابيةر 

 ضد اهليئة العليا املستقلة لالنتخاابت قبول  ۲صفاقس     
 ۲٥           ۲٠٠٥ ]۲٠۱٤[الدعوى شكال ورفضها أصال     

  ۲  ابلدائرة االنتخابية فرنسا  املهاجرون  رئيس قائمة
 ٤٧، ۳٥            ۲٠٠٠٦ ]۲٠۱٤[رفض الدعوى شكال     

 رفض  ۲  قائمة حركة وفاء ابلدائرة االنتخابية تونس
 ٥٥                        ۲٠٠٠٧ ]۲٠۱٤[الدعوى شكال     

 قبول  ابلدائرة االنتخابية سوسة  ابب االمل  قائمة
                                 ٧٦          ۲٠٠٠۸ ]۲٠۱٤[الدعوى شكال ورفضها أصال     
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مم ۲٥
 

                              
          ي                     مم ۲٥  

 مم ٥،۱۲                 

 

Traditional 

Arabic, 

، ۱٦حجم اخلط  
، املسافة غامقخط 

۱،٠  

 Enter اضغط

 مرة واحدة 
استخدم املسافة البادئة يف 

 السطر الثاين وما بعده

Traditional Arabic, 

املسافة  ، ۱٦حجم اخلط  
۱،٠ 

ب على ترتيب رت  ت  
 األلفبائي 

۲۹ 



 
 

 : قائمة البنود القانونية۱۱امللحق 
                                                               

                                                           

 مم                                                ۳٠                                 
                                                                                                                                                        

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مم ۳۸
 

 قائمة البنود القانونية
 

 الصفحة                                                     البند  القانوين
 ٤۲              (٧۹)قانون رقم  ۱۹٧٥قانون التأمني االجتماعي 

 ۲٠۱۳قانون حظر تعارض مصاحل املسؤولني يف الدولة 
 ٥۸(                                            ۱٠٦)قانون رقم    

                                          ٦٠(              ۱۲٧قانون رقم ) ۱۹۸۱قانون احملاسبة احلكومية 
 ٧۱             (٧۳م قانون رق) ۱۹٧۳قانون املوازنة العامة للدول 

 ٧۲                   (٦۱قانون رقم ) ۱۹٦۳قانون اهليئات العامة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مم ۲٥
 

                              
                      ك                         مم ۲٥

 مم ٥،۱۲                         

 

 

Traditional 

Arabic, 

، ۱٦حجم اخلط  
، املسافة غامقخط 

۱،٠  

Traditional Arabic, 

املسافة  ، ۱٦حجم اخلط  
۱،٠  

استخدم املسافة البادئة يف 
 السطر الثاين وما بعده

 Enter اضغط

 مرة واحدة 

 ترتب على 
  ترتيب األلفبائي

٠۳  



 
 

 : قائمة املالحق۱۲امللحق 
                                                               

                                                           

 مم                                                ۳٠                                 
                                                                                                                                                        

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مم ۳۸
 

 قائمة املالحق
 

 الصفحة                                                             امللحق
 ۲٧۸امللحق أ   : أسئلة االستبانة.                                  

 امللحق ب: اخلطاب من وزارة التعليم املاليزي مبنح 
 ۲۹۹اإلذن إلجراء البحث يف املدارس الثانوية.                      

 ۳٠۱: خريطة تشري إىل موقع احلادثة.                    جامللحق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مم ۲٥
 

                              
                      ل                     مم     ۲٥

 مم ٥،۱۲                         

 

Traditional 

Arabic, 

، ۱٦حجم اخلط  
، املسافة غامقخط 

۱،٠ 

 Enter اضغط

 مرة واحدة 

Traditional Arabic, 

املسافة  ، ۱٦حجم اخلط  
۱،٠ 

١۳  



 
 

 
 قائمة املقاييس: ۱۳امللحق 

                                                               

                                                           

 مم                                                ۳٠                                 
                                                                                                                                                        

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مم ۳۸
 

 املقاييسقائمة 
 

 مرت ۱٠٠٠                                         واحد كيلو مرت 
 )مائة ألف( سينتمرت ۱٠٠،٠٠٠     كيلو مرت                  واحد

بليار اجنسرتوم٠۱                          واحد كيلو مرت             
ميل ۱٦٤۲،٠                               واحد كيلو مرت          

يميل حبر ٠،٥٤                                احد كيلو مرت     و   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مم ۲٥
 

                              
                     م                     مم     ۲٥

 مم ٥،۱۲                         

 

 

Traditional 

Arabic, 

، ۱٦حجم اخلط  
، املسافة غامقخط 

۱،٠ 

Traditional 

Arabic, 

،  ۱٦حجم اخلط  
 ۱،٠املسافة 

۳۲ 



 
 

 لرموزا: قائمة ۱٤امللحق 
                                                               

                                                           

 مم                                                ۳٠                                 
                                                                                                                                                        

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مم ۳۸
 

 الرموزقائمة 
 

 كجم                                                  كيلوغرام      
 غرام                                                             جم
 سينتيمرت                                                         سم
 ۲مرت  مربع                                                         م

 مليلرت                                                            مل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مم ۲٥
 

                              
                    ن                     مم     ۲٥

 مم ٥،۱۲                         

 

Traditional 

Arabic, 

، ۱٦حجم اخلط  
، املسافة غامقخط 

۱،٠ 

Traditional 

Arabic, 

 ، ۱٦حجم اخلط  
  ۱،٠املسافة 

۳۳ 



 
 

 رايضيةالعادالت امل: قائمة ۱٥امللحق 
                                                               

                                                           

 مم                                                ۳٠                                 
                                                                                                                                                        

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مم ۳۸
 

 املعادالت الرايضيةقائمة 
 

 الصفحة                                       املعادالت الرايضية
۱،۱                                                      ۱٤ 
۱،۲                                                      ۱٥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مم ۲٥
 

                              
                    س                     مم     ۲٥

 مم ٥،۱۲                         

 

Traditional 

Arabic, 

، ۱٦حجم اخلط  
، املسافة غامقخط 

۱،٠ 

Traditional 

Arabic, 

 ، ۱٦حجم اخلط  
  ۱،٠املسافة 
 

٤۳  



 
 

 الصوتية: قائمة الرتمجة ۱٦امللحق 
                                                               

                                                           

 مم                                                ۳٠                                 
                                                                                                                                                        

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مم ۳۸
 

 الصوتيةقائمة الرتمجة 
 ,                                  ء

         bب                                                                 
 tت                                                                  

 th                     ث

 jج                                                                  

 ḥ                                                  ح                
                                                   khخ                                                                
 dد                                                                  

 dh                                                 ذ                

 r                                             ر

 z      ز                                                               

                                                      s                                                                    س

 sh                                                                            ش      

 ṣ                                                                   ص

  d                                                                     ض

 tط                                                                  

 z      ظ                                                       

          c                   ع                                          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مم ۲٥
 

                              
                    ع                     مم     ۲٥

 مم ٥،۱۲                         

 

 

Traditional 

Arabic, 

، ۱٦حجم اخلط  
، املسافة غامقخط 

۱،٠ 

Traditional 

Arabic, 

 ، ۱٦حجم اخلط  
  ۱،٠املسافة 
 

Times  

New 

Roman, 

حجم اخلط 
۱۲ 

 

٥۳  



 
 

 ات: قائمة االختصار ۱۷امللحق 
                                                               

                                                           

 مم                                                ۳٠                                 
                                                                                                                                                        

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مم ۳۸
 

 اتقائمة االختصار  
 

 هجرية                هـ
 ميالدية                م

 دون الكاتب                        د.ك 
 دون اتريخ                د.ت
 دون املكان                د.م
 دون الناشر                د.ن
 دون الطبعة                د.ط
 صفحة                ص
 جملد                ج
 الطبعة                ط

  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مم ۲٥
 

                              
 ف                    مم     ۲٥

 مم ٥،۱۲                         

 

 

Traditional 

Arabic, 

، ۱٦حجم اخلط  
، املسافة غامقخط 

۱،٠ 

 Enter اضغط

 مرة واحدة

Traditional 

Arabic, 

 ، ۱٦حجم اخلط  
  ۱،٠املسافة 
 

٦۳  



 
 

 : صفحة الفصول۱۸امللحق 
                                                               

                                                           

 مم                                                ٤٠                                 
                                                                                                                                                        

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 مم ۳۸
 

 الفصل األول
 
  املقدمة
 

 التمهيد ۱،۱
إنَّ الغرَض األساسيَّ  الذي نشأت ْ م ن أجل ه  اللغة هو االت  صال،         

والتواصل ابللغة بني األفراد، واجلماعات، واهلدف األمسى من تعليم 
اللغة العربية لغري الناطقني هبا، أنَّه ببساطٍة، ووضوٍح، متكني  غري 

قتصر  على يَ الناطقني ابلعربية  من االت  صال الفعَّال  ابلناطقني هبا. وال 
، بتزويدهم مبجموعٍة من املفردات العربية املبتورة  حشو أذهان الطالب 

ن عن سياقاهتا العربية ، اليت ت علَّم  لذاهتا، واإلكثار منها ي بعد  الطالَب ع
 الواقع احلي   الذي يعيشه مستخدمو اللغة العربية يف حياهتم اليومية. 

َث من أهم ألوان النشاط اللغوي والشك أن الكالم، أو التحد          
للراشدين والناشئني على السواء، فالناس يستخدمون الكالم أكثر من 
الكتابة يف حياهتم؛ أي أهنم يتكلمون أكثر مما يكتبون، ومن هنا ميكن 
اعتبار الكالم هو الشكل الرئيس لالتصال  اللغوي ابلنسبة لإلنسان، 

 .۱واستخداماهتا  املمارسة اللغويةوهو اجلزء األهم يف
___________________ 

دار الفكر العريب القاهرة،  ،تدريس فنون اللغة العربية، (۲٠٠٦)مدكور، علي أمحد، . ۱
  .۱۱۱ص

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مم ۲٥
 

                              
 ۱                    مم     ۲٥

 مم ٥،۱۲                         

 

Traditional 

Arabic, 

، ۱٦حجم اخلط  
، املسافة غامقخط 

۱،٠ 
 Enter اضغط 

  مرتني 

 Enterاضغط 
 مرة واحدة 

Traditional 

Arabic, 

، ۱٦حجم اخلط  
 ۱،٥املسافة 

Traditional 

Arabic, 

، ۱۲حجم اخلط  
 ۱،٠املسافة 

 Enter اضغط

النتقال إىل  مرة واحدة
 ، استخدمفقرة جديدة

 املسافة البائدة 

اهلامش األعلى من 
الصفحة األوىل يف بداية  

 كل الفصول

Traditional 

Arabic, 

  ۱٤حجم اخلط  
 

عنوان 
 الفصل

عنوان 
 فرعي

٧۳  



 
 

 (۱) الحقة: الصفحة ال۱۹امللحق 
                                                               

                                                        

                                                           مم                                                                                                                            ۳٠                               
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 مم ۳۸
 

 مهارة الكالماملبادىء الثالثة لتحقيق أهداف  ۲.۱
لتحقيق مبدأ مساعدة الطالب على التواصل ابللغة العربية         

حتتاج مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، إىل ثالثة أمور 
 أساسية، هي:

 أ. حتديد املواقف العامة اليت يتوقَّع  أن ْ ميرَّ هبا الدارس  من غري الناطقني
واجهها يف ويف املواقف العامة األ خرى اليت يابلعربية يف تعامله اليومي، 

 أثناء التعامل مع الناطقني ابللغة العربية.
، ب. حتديد املفردات األساسية اليت ت ليب حاجات املبتدئني واملتوسطني

واملتقدمني، كٌل حسب مستواه األكادميي، وطبيعة احتياجاته املرحلية، 
ك  نهم من االتصال مبتحدثي العربية  لفة.يف أقطارها املخت مما مي 

لى ج. تعر ف  املالمح  احلضارية البارزة يف البالد العربية، واليت ينبغي ع
 هبا متعل  م  اللغة العربية من غري الناطقني هبا، أن ْ يتعرََّف عليها، وأن ي لمَّ 

ااين دبوصفها منطلقاا لفهم  احلضارة العربية، يف ماضيها وحاضرها )
 (.۱۹۹٧: الرسن

وعلى مستوى الدارس من غري الناطقني ابللغة العربية، حيتاج        
يب عن أسئلة املعلم، شفهياا، أو  إىل مزاولة  مهارة الكالم، عندما جي 
حني يسأل معلمه عن بعض األسئلة، أو عندما يشرتك مع زمالئه يف 
حديٍث، أو مناقشة، ويبدأ الطالب املبتدىء   ابحملاكاة، والرتديد، 

 للكلمة ...............واإلعادة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 مم۲٥
 

                              
 ۳٥                        مم ۲٥

 مم   ٥،۱۲                         

 

 

Traditional Arabic, 

خط ، ۱٦حجم اخلط  
 ۱،٠، املسافة غامق

 Enter اضغط

 مرة واحدة، دون
  املسافة البائدة

Traditional 

Arabic, 

، ۱٦حجم اخلط  
 ۱،٥املسافة 

 Enter اضغط

النتقال إىل  مرة واحدة
 ، استخدمفقرة جديدة

 املسافة البائدة 

۳۸ 



 
 

 (۲) الحقة: الصفحة ال۲٠مللحق ا
                                                               

                                                         

                                                           مم                                                                                                                            ۳٠                                
                                                                                                                                                        

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 مم ۳۸
 

 الطالب لدىمستوايت تنمية مهارة الكالم  ٤،۲
 حل التمرينات شفواي ۱،٤،۲
يف هذا املستوى تدور تدريبات مهارة الكالم، حول األسئلة        

اليت يطرحها الكتاب، أو املدرس، أو الطالب أنفسهم، ويقوم الطالب 
ابإلجابة عنها. ومن ذلك أيضاا قيام الطالب ابلتدريبات الشفهية، 

طالب( مث هناك حفظ احلوارات  ۳/٤فردايا، وثنائياا، ويف فرق )
ومتثيلها. وعلى املعلم أال   يكلف  الطالَب ابلكالم  عن شيء ليس 
ون هبا عن  لديهم به علٌم، أو ليس لديهم الكفاءة اللغوية اليت يعرب  
األفكار اليت تطرح عليهم، وهذا املستوى خاص ابلطالب اجلدد، 

غة العربية. اللتعل م الذين الميلكون ثروة لغوية، والخربة عملية يف 
 ".ئ"املستوى املبتد

 
 تشجيع الطالب على الكالم ۲،٤،۲
وهو أعلى درجة من سابقه،" وهو املستوى  املتوسط" وتدور        

فيه احملادثة، عادة حول موضوعات أوسع، وقضااي أعمق، وينبغي على 
 الطالب على الكالم، ...........املعلم تشجيع 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 مم ۲٥
 

  
   ٤۲                        مم ۲٥

 مم ٥،۱۲                

 

 

 Enter  اضغط

 السطر األخريمرتني بني 
من الفقرة والعنوان 

  اجلانبية اجلانيب

كتب العناوين اجلانبية ت  
واضغظ  غامقبدون خط 

Enter   مرة واحدة بني
 ةوالفقر  العنوان اجلانيب
 

 

Traditional Arabic, 

خط ، ۱٦حجم اخلط  
 ۱،٥، املسافة غامق

عنوان 
 جانيب

۳۹ 



 
 

 الرسالةمنت : اجلدول يف ۲۱امللحق 
                                                               

                                                         

                                                           مم                                                                                                                            ۳٠                                
                                                                                                                                                        

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 مم ۳۸

 

 : العنوان القصري ۳،۱اجلدول 
 الصيين اهلند املاليو املدينة/العرق
 ۳۳٤ ٥٦۷ ۱۲۳٠ نيالي
 ۳۲۱ ٥٤۳ ۹۸۷ سرمنب

 (۲٠٠٥املرجع: جيبسون )
 

( أن  عدد املاليويني يف منطقة نيالي بوالية ۲٠٠٥وكتب جيبسون )
 ...... ۳،١عرقا  كما ورد يف اجلدول  ۱۲۳٠جنري مسبيلن هو 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 مم ۲٥
 

  
   ۸٠                        مم ۲٥

 مم ٥،۱۲                

 

 

Traditional Arabic, 

خط ، ١٦حجم اخلط  
يف رقم اجلدول  غامق
 فوق اجلدول، فقط

Traditional Arabic, 

، املسافة ۱٦حجم اخلط  
۱،٥ 

Traditional Arabic, 

، ١٦ -۱٤ حجم اخلط 
 ۱،٠املسافة 

 Enter اضغط

 تنيمر 

 

٤٠ 



 
 

 الرسالةيف منت  ةيالبيانم و الرس: ۲۲امللحق 
                                                               

                                                         

                                                           مم                                                                                                                            ۳٠                                
                                                                                                                                                        

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 مم ۳۸

 

 (۲٠١٠املرجع: ميل وجبسون )
 : العنوان القصري۳،۱الرسم البياين 

 
والرقم  ۲٠( يف كتابه، الرقم لالختبار هو ۲٠١٠وكتب ميل وجبسون )

 ..... ۳،۱كما ورد يف الرسم البياين    ۳٠للنماذج هو 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 مم ۲٥
 

  
   ۹٠                        مم ۲٥

 مم ٥،۱۲                

 

 

االختبار
النماذج

۳٥
۳٠
۲٥
۲٠
١٥
۱٠
٥

Traditional Arabic, 

خط ، ١٦حجم اخلط  
يف رقم اجلدول  غامق

 فقط، حتت الرسم

Traditional Arabic, 

، املسافة ۱٦حجم اخلط  
۱،٥ 

٤١ 



 
 

 الرسالةمنت رايضية يف العادالت امل: ۲۳امللحق 
                                                               

                                                         

                                                           مم                                                                                                                            ۳٠                                
                                                                                                                                                        

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 مم ۳۸

 

 
 
 
(١،١) 
 

هو هطول األمطار  t-1 هطول األمطار املتوسط يف الوقت  tWL-1 يعد 
 هو مؤشر مقياس الوقت. t-2 ،tاملتوسط يف الوقت 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 مم ۲٥
 

  
   ۹٠                        مم ۲٥

 مم ٥،۱۲                

 

 

Times New 

Roman, 

 ١۲حجم اخلط  

Traditional Arabic, 

، املسافة ١٦حجم اخلط  
۱،٥ 

۲٤  



 
 

 قائمة املصادر واملراجع: ۲٤مللحق ا
 . املصادر واملراجع بطريقة اهلامش۱

                                                               

                                                         

                                                           مم                                                                                                                            ۳٠                                
                                                                                                                                                        

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 مم ۳۸

 

 قائمة املصادر واملراجع
 

 القرآن
   . )ترمجة( بدر تصحيح التاريخ اإلسالمي .۱۹۹۲إبراهيم سعيد. 

 ملبور: مكتبة الفرقان.املنري حممد نور. كواال         
  . إسطنبول: مكتبة الرحلة إىل اإلسالم. ۲٠٠٠ستيفن، كات. 

 الرتاث.        
  كواال ملبور: مكتبة فقه العبادات.  .۱۹٧٦املبارك، حممد فيصل. 

 الوطن.       
  .۲٠۱۱هشام عبد امللك وعبد العزيز حممد ومروان عبد امللك. 

 كواال ملبور: دار النفائس.األدب املقارن: مفاهيمه ومناهجه.        
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 مم ۲٥
 

  
   ۹٠                        مم ۲٥

 مم ٥،۱۲                

 

Traditional Arabic, 

، خط ۱٦حجم اخلط  
 ۱،٠الظل، املسافة 

Traditional Arabic, 

، املسافة ۱٦حجم اخلط  
۱،٠ 

Traditional Arabic, 

املسافة  ، ۱٦حجم اخلط  
۱،٠  

استخدم املسافة البادئة يف 
 السطر الثاين وما بعده

 Enter اضغط

 تنيمر 

 

۳٤  



 
 

                                                                املصادر واملراجع بطريقة اسم املؤلف مع سنة النشر. ۲

                                                           

                                            مم ۳٠                                 
                                                                                                                                                        

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مم ۳۸
 

 قائمة املصادر واملراجع
 

 القرآن
   . )ترمجة( بدر تصحيح التاريخ اإلسالمي .(۱۹۹۲)إبراهيم سعيد. 

 املنري حممد نور. كواال ملبور: مكتبة الفرقان.        
  . إسطنبول: مكتبة الرحلة إىل اإلسالم. (۲٠٠٠)ستيفن، كات. 

 الرتاث.        
  كواال ملبور: مكتبة فقه العبادات.  .(۱۹٧٦)املبارك، حممد فيصل. 

 الوطن.       
  .(۲٠۱۱)هشام عبد امللك وعبد العزيز حممد ومروان عبد امللك. 

 كواال ملبور: دار النفائس.األدب املقارن: مفاهيمه ومناهجه.        
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 مم ۲٥

 

                                  
 ۳۱۳                               مم ۲٥

 مم ٥،۱۲                           

 

 

Traditional Arabic, 

، خط ۱٦حجم اخلط  
 ۱،٠الظل، املسافة 

 Enter اضغط

 تنيمر 

 

Traditional Arabic, 

، املسافة ۱٦حجم اخلط  
۱،٠ 

Traditional Arabic, 

املسافة  ، ۱٦حجم اخلط  
۱،٠  

استخدم املسافة البادئة يف 
 السطر الثاين وما بعده

٤٤ 



 
 

: كيفية كتابة اهلامش٥۲ملحق   
 

 (Books)لكتب ا. ۱
 تثبت املعلومات عن املصدر) الكتاب( يف اهلامش على حنو اآليت:

 اسم املؤلف. )نقطة(  -
 سنة اإلصدار أو الطبع. )نقطة(  -
 ونقطة( لمائ. )عنوان الكتاب  -
 مكان الطبع: )النقطتان(   -
 الناشر. )نقطة(   -
 اجمللد )إن وجد(. )نقطة(   -
 الصفحة. )نقطة(   -

 
. تونس: املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم. الكتاب األساسي. ۱۹۸٧مثل: بدوي، السعيد حممد.

 . ۱٥٥ - ۱٥٤. ص. ۲ج. 
 
  القتباس اإذا كان االقتباس من املصدر ألول مرة، تثبت املعلومات له يف اهلامش ابلكامل، أما إذا تكر ر

 منه فيجب االختصار يف ذلك.
 . ۲٥۱-۲٥٠. ص. ۲. ج. الكتاب األساسي. ۱۹۸٧مثل: بدوي.     

 
  )وإذا تكر ر االقتباس من نفس املصدر ابلتوايل فيكفي إلثباته يف اهلامش من ذكر كلمة )املصدر نفسه

 أو )املرجع نفسه( ورقم الصفحة.
 .۱۲۸. ص. ۲. ج. الكتاب األساسي. ۱۹۸٧مثل: بدوي.     

 .۱۳٠املصدر نفسه. ص 
 
 
 
 

٤٥ 



 
 

 ،اآليتفطريقة إثباته يف اهلامش ك إذا كان اسم املؤلف مذكورا يف نص املرجع: 
 اسم املؤلف. )نقطة(  -
 سنة اإلصدار أو الطبع. )نقطة( -
 ونقطة( لمائ. )عنوان الكتاب -
 مكان اإلصدار: )نقطتان(  -
 الناشر. )نقطة( -
 )نقطة(اجمللد )إن وجد(.  -
 الصفحة. )نقطة( -

 
قاليد تن موضع بوجود التشابة يف عادات و مثل: ... ولقد أشار فضيلة الدكتور حممد محزة يف أكثر م

 .  ۱شعوب أرخبيل ماليو ذات األعراق املختلفة
____________________ 

 . ٧٥ور: دار اإلخالص. ص. ب. كواال ملاألدب املاليوي. ٦۱۹۹حممد محزة. ۱    
 

  وإذا ذ كر اسم املؤلف وعنوان الكتاب يف نص املرجع، فالذي يثبت يف اهلامش هو عدد اجمللد )إن
 وجد( ورقم الصفحة. 

مثل: ... قال الدكتور بدر الدين يف كتابه الدعوة اإلسالمية يف جنوب شرق آسيا: إن الدعوة اإلسالمية      
 . ۱عاة والتجارقد وصلت إىل هذه املناطق من ثالث جهات وعن طريق الد

     ____________________ 
 .٥۸. ص. ۲ج. ۱ 

 
  مؤلفكثر م  أل واحدكتاب   ۱،۱

  :إذا كان الكتاب له مؤلفان فيثبت يف اهلامش كما يلي 
ور: دار بمل . كواالنظام األسرة املسلمة يف ماليزاي. ۲٠٠٠مثل: عابدة عبد الغفار وخدجية مسعود.       

 .٥٠االستقامة. ص. 
 

٤٦ 



 
 

  أكثر من مؤلَفني في كتب اسم املؤلف األول فقط يف اهلامش مع ذكر كلمة  للكتابوإذا كان
 )وآخرون( كما يلي: 

: مكتبة نور سنغافورةأخالقيات تعدد الزوجات يف اإلسالم. . ۲٠٠۲مثل: عبد العظيم وآخرون.      
 .٦۳ اإلميان. ص.

 
 الكتاب بدون ذكر مؤلف، أو انشر، أو مكان الطبع أو سنة الطبع  ۱،۲

  إذا مل يذكر يف الكتاب اسم املؤلف أو الناشر أو مكان الطبع أو سنة الطبع، فيثبت يف  اهلامش أي
 معلومات مناسبة له.

 . ۳٠ص.  اجلامعات اإلسالمية يف عصر العوملة.مثل:        
 
 املرجع بدون ذكر اتريخ أو مكان الطبع أو الناشر   ۱،۳

 .۳۸. د. م: د.ن. ص. اختالف الفقهاءمثل: الطربي، أبو جعفر حممد بن جرير. د.ت.     
 
 املرجع املرتجم ٤،۱

ور: ب. كواال مل. )ترمجة( بدر املنري حممد نورتصحيح التاريخ اإلسالمي. ۱۹۹۲مثل: إبراهيم سعيد.   
 . ۱۲٠مكتبة الفرقان. ص. 

 
 (Articles in Journals)املقاالت يف اجملالت احملّكمة  .۲

 :تثبت معلومات املقاالت على النحو اآليت    
 اسم الكاتب. )نقطة( -
 سنة اإلصدار أو الطبع. )نقطة( -
 التنصيص ونقطة(  يت"عنوان املقالة". )بني عالم -
 ونقطة(  مائل. )اسم اجمللة احملّكمة  -
 مكان الطبع: )نقطتان(  -
 الناشر. )نقطة(  -
 عدد اجمللد. )نقطة(  -
  )سلسلة العدد(: )بني القوسني ونقطتان( -

۷٤  



 
 

 الشهر. )نقطة( -
 الصفحة. )نقطة(  -
 

 بور: جامعة العلوم. كواال ملعلوم إسالمية. "آراء الفيلسوف حممد إقبال". ۲٠٠۱مثل: عبد احلليم. 
 .۲۹ -۲۲ديسمرب. ص.  :(۲)عدد . ١ج. اإلسالمية املاليزية. 

 
  ب أكثر من واحد، فال بد من ذكر مجيع األمساء.ات  إذا كان عدد الك 
 بور: . كواال ملعلوم إسالمية. "بييت جنيت". ۲٠٠٠مثل: أمحد رزق وعبد الكرمي وحممد منصور.       

 .۳۹ -۳٠أكتوبر. ص  :(٤)عدد . ۳ج. جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية. 
 

 (Articles in Proceeding) املؤمتراتوقائع . ۳
سة حمضر جل. "مستوى إتقان مهارة احملادثة لدى طالب الثانوية". ۲٠٠٠مثل: هاشم سالمة وحيي فهيم. 

 .۱٦-۱۱بور: جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية. ص. . كواال ملندوة تعليم وتعلم اللغة العربية
 
 (Articles in Magazines). املقاالت يف اجملالت ٤

بور: دار احلكمة. يناير. . كواال ملجملة املسلمة. "نفحات رمضانية". ۲٠٠۱مثل: عائشة عبد الرمحن. 
 .٦٤ -٦٠ص. 

 
 (Articles in Newspapers) . املقاالت يف اجلرائد٥

 
 الكاتب معروف  ۱،٥

 .٧أكتوبر. ص.  ٤. جاكرات، إندونيسيا. . أخبار اليومحرية املرأة ". "۱۹۹۳مثل: سعد الدين. 
 

 الكاتب جمهول ۲،٥
 . ۲يناير. ص.  ۲٠. بريوت، لبنان. أخبار مسائيةبغداد". . "بني كابل و ۱۹۹۹مثل: د.ك. 

 
 

۸٤  



 
 

 (General News in Newspapers/Newspaper Report) يف اجلرائد ريرا. أخبار عامة أو تق٦

 
 الكاتب معروف  ۱،٦ 

 . ٤يوليو. ص.  ۱۲. جريدة الندوة. "احلرية يف اإلسالم". ۱۹۸٧مثل: حممد حلمي. 
 

 الكاتب جمهول   ۲،٦ 
 . ٦ديسمرب. ص.  ۳٠. جريدة الدعوة. "املنح الدراسية لطالب املسلمني". ۱۹۹۳مثل: د.ك. 

 
 (Articles to Editor)ر إىل احملرّ  ئلالرسا .٧

فرباير. ص.  ۱۲. )رسالة إىل احملرر(. صوت الشعب. "االنتخاابت العامة". ۱۹۹۹مثل: سامل مصطفى. 
۱٥ . 

 
  (Unpublished References). املصادر واملراجع غري منشورة أو مطبوعة ۸

 
 (Talks)حماضرات  ۸،۱

 مارس. ۱٤. حماضرة. "أخالق املسلم". ۱۹۷٦مثل:  حممد قطب. 
 
 (Interviews)املقابالت الشخصية  ۸،۲ 

 ۷. املقابلة الشخصية. "حنو صحوة إسالمية يف العصر احلديث". ۲٠٠۱مثل: فتحي يكن. 
 أبريل.

 
 (Annual Reports)تقريرات سنوية  ۸،۳

 ۱۲. تقرير سنوي جلامعة العلوم اإلسالمية املاليزية". ۲٠٠۱. "تقرير ميزانية عام ۲٠٠۲مثل: 
 . ۲٥فرباير. ص. 

 
 
 

۹٤  



 
 

 (Minutes of Meeting)حمضراالجتماع  ٤،۸
حمضر االجتماع  ". ۲٠٠۲/۲٠٠۳. "توزيع األعمال للفصل الثاين للعام الدراسي ۲٠٠۲مثل:  

 .۳أغسطس. ص.  ۲٠. كلية الدعوة و اإلدارة اإلسالمية
 

 (Technical Reports)تقريرات تقنية  ٥،۸
: مستوى اللغة ۲٠٠۱/ ۱( /۱. "مشروع البحث العلمي )۲٠٠۲مثل: زين الرجال وآخرون. 

 .۱٠أكتوبر. ص.  ۲٠. تقرير تقين للبحثالعربية يف جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية ". 
 

 / Thesisرسالة علمية أو حبث علمي أو مشروع خترج أو تقرير تدريب صناعي ) ٦،۸

Dissertation/ Academic Project Report / Industrial or Pratical Training 

Reports) 

. )رسالة دكتوراة(. اجلامعة مكانة السنة يف اللغة واألدب. ۲٠٠٠مثل: بدر املنري حممد نور. 
 . ۱٠۱الوطنية املاليزية. ص. 

 
  (Paper/Proposal)أوراق عملية أو خطط حبثية  ۸،۷
 

 (Individual)  فردي ۸،۷،۱
. "الدراسات اإلسالمية يف ماليزاي: حتدايت وآمال". )ورقة عمل(. ۲٠٠۲مثل: حممد مودا.        

. فندق مريويت ندوة عاملية حول الدراسات اإلسالمية يف اجلامعات العاملية
 . ٥يوليو. ص.  ۲۹-۲۸بوتراجااي. 

 
   (Institution/Department/Unit)هيئة أو مؤسسات أو قسم أو وحدة  ۸،۷،۲

ندوة )خطة(.  . "أتسيس كلية دراسات اللغات الرئيسة".۲٠٠۲مثل: قسم اللغة العربية. 
ابجلامعة. فندق ابن ابسيبيك، بوالو ابغكور، برياق دار تطوير الربامج األكادمية 

 .۱۲أكتوبر. ص.  ۲٠الرضوان. 
 
 
 

٥٠ 



 
 

 (Manuscripts)املخطوطات  ۸،۸
 

 الكاتب معروف ۸،۸،۱
. دار الكتب. معهد املخطوطات ۸۲. )خمطوط( رقم احلاويمثل: املاوردي، حممد. د.ت. 

 .۲۹٥ص.  .١ج. العربية. القاهرة. 
 

 الكاتب جمهول ۸،۸،۲
 .۱. )خمطوط(. متحف الفنون اإلسالمية. ص. املعلقاتمثل: د.ك. د.ت. 

 
 (Electronic References). املراجع اإللكرتونية ۹

 اآليت: تثبت معلومات  املراجع اإللكرتونية على النحو      
 املؤلف. )نقطة( -
 التاريخ )اتريخ آخر حتديث(. )نقطة( -
 ونقطة(  يت التنصيص"عنوان املقال". )بني عالم -
 مائال) .اسم صفحة املوقع  أو اجمللة أو اجلريدة  أو الكتاب أو  املوسوعة  أو الرسائل العلمية  -

 ونقطة(
 عدد اإلصدار. )نقطة( -
 عنوان املوقع. )نقطة(  -
 الصفحة. )نقطة(  -
 

  (Articles in the Internetاملقاالت يف اإلنرتنت )  ۹،۱
 

 املؤلف معروف ۹،۱،۱
. إسالم مفاهيم ومصطلحات. "مفهوم الثقافة ". ۲٠٠۲مايو  ۱۸مثل: نصرت عارف. 

  .٤ص.  .http://islamonline/studies/net/1776808أون الين. 

 

 

٥١ 

http://islamonline/studies/net/1776808


 
 

 املؤلف جمهول ۹،۱،۲
. املسلمون حول العامل. "املسلمون يف أفغانستان". ۲٠٠۲يناير  ٦مثل: ب.م. 

http://islamonline/studies/net/181208.  .٥ص.  

 
أفالم سينمائية وفيديو وأقراص إلكرتونية وبرامج تلفيزيونية وإذاعية وشرائح وأشرطة  ۹،۲

(Films,Videos/CD-Roms, Television, Radio, Slides and Cassettes) 

 تثبت املعلومات على النحو اآليت:        
 املنتج. )نقطة(اسم املخرج/ -
 السنة. )نقطة(  -
 ونقطة( مائل. )املوضوع  - 
 احللقة. )نقطة( العدد/ - 
 )نوع املادة(. )بني قوسني ونقطة( - 
 مكان اإلنتاج: )نقطتان(  - 
 الشركة املنتجة. )نقطة( - 

 
  (Films)أفالم سينمائية  ۹،۲،۱

 . )فيلم(. سنغافورة : شو براذرس.مادو تيكـ. ۱۹٦٠مثل: ب. رملي. 
 

 (Videos/CD-Roms)فيديو وأقراص إلكرتونية  ۹،۲،۲
لقة الثالثة. ) فيديو(. كواال . احلججاق رسول. ۱۹۹۹مثل: وان إلياس وان عبد هللا. 

 بور: جراند بريليانس.مل
 

 (Television)برامج تلفيزيونية  ۹،۲،۳
أغسطس.   ۲٠. احللقة الثالثة. )تلفيزيون(. ججاق رسول. ۱۹۹۹مثل: وان إلياس وان عبد هللا. 

 .  ۳كواال لومبور: القناة 
 
 

۲٥  

http://islamonline/studies/net/181208


 
 

 (Radio)الربامج اإلذاعية  ٤،۹،۲
أكتوبر. كواال ملبور: إذاعة   ۱۸. )إذاعة(. حديث الصباح. ۲٠٠۲مثل: حليم عثمان. 

 بور.كواال مل
 

 (Slides)شرائح  ٥،۹،۲
حللقة العاشرة. . اتعليم اللغة العربية كلغة اثنية. ۲٠٠۲مثل: بدر املنري حممد نور. 

 اإلسالمية املاليزية.بور: جامعة العلوم )شرحية(. كواال مل
 

 (Cassettes)أشرطة  ٦،۹،۲
حللقة ا. العالقة بني املسلمني واملسيحيني يف صباح. ۲٠٠۲مثل: حممد أحسن دوله. 

 بور: جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية.الرابعة. )شريط(. كواال مل
 
  (Rhytmic Compositions). أشعار وقصائد ملحنة ۱٠

    :على النحو اآليت تثبت املعلومات         
 اسم الكاتب. )نقطة(  -
 السنة. )نقطة(  -
 ونقطة( يت التنصيص"عنوان القصيدة ". )بني عالم -
 ونقطة( مائال. )اسم النشر -
 قوسني ونقطة()نوع املادة(. )بني  -
 مكان اإلنتاج: )نقطتان( -
 املنتج. )نقطة( -
 الصفحة. )نقطة( -

 
 (Songs/Nasyid)أغنية وأانشيد  ۱،۱٠

 .صحيفة جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية. "كومي كميالغ". ۲٠٠۲مثل: إروان حممد صربي. 
 بور: جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية.(. كواال ملنشودة)أ

 

۳٥  



 
 

 (Poetry / Qasidah / Couplets / Quatrains)أشعار وقصائد  ۲،۱٠
بور: )شعر(. كواال ملديوان الشعر احلديث. . "أنشودة املطر". ۲٠٠۲مثل: خليل مطران.   

 .۱۹املكتبة الوطنية. ص. 
 

  (Maps or Charts) . خرائط ورسوم بيانية۱۱
    :تثبت املعلومات على النحو اآليت      

 ام. )نقطة(اسم الرسّ  -
 السنة. )نقطة( -
 ونقطة(  مائل. )اخلريطة أو الرسم موضوع  -
 )نوع املادة(. )بني القوسني ونقطة( -
 املقياس. )نقطة(  -
 مكان الطبع: )نقطتان(  -
 الناشر. )نقطة( -
 الصفحة. )نقطة( -
 

 ام معروف الرسّ  ۱۱،۱
)خريطة(. مقياس الرسم  خريطة جيولوجية ملاليزاي. . ۱۹۷۲مثل: حممد كامل. 

 .۱٥٠بور: قسم الدراسات اجليولوجية مباليزاي. ص. . كواال مل٠٠٠،٠٠٠،۱:۱
 

 ام جمهول الرسّ  ۱۱،۲
 بور: املكتبة العلمية.)خريطة(. كواال ملاإلمرباطورية اإلسالمية. . ۱۹۸۱مثل : د.ك. 

 
 (Public Documents). الواثئق احلكومية ۱۲

    :تثبت املعلومات على النحو اآليت      
 الدولة/الوالية/اهليئة. ) نقطة( -
 . )نقطة( السنة -
 ونقطة("عنوان املادة" )إن وجد(. )بني عالميت التنصيص  -



 
 

  ونقطة( مائل) املادة املقتبسة منها.  -
 العدد/اجمللد )إن وجد(. )نقطة( -
 القسم/الفصل. )نقطة(  -
 الصفحة )عند احلاجة(. )نقطة( -
 

 اجتماع اجمللس التشريعي )الربملان( واجمللس التشريعي للوالية ۱۲،۱
  (Parliament and State Legislative Assembly) 

 
 (Act of Parliament)قانون اجمللس التشريعي )الربملان(  ۱۲،۱،۱

 . ٥٠(. ص ۲) ۱٤. فصل ۱ .جقوانني احلضانة.. ۱۹۹٠مثل: ماليزاي. 
 

 Enactment of State Legislative)قانون اجتماع اجمللس التشريعي للوالية  ۱۲،۱،۲

Assembly) 
قانون اإلدارة اإلسالمية )سالجنور(. . ۱۹٥۲مثل: اجمللس التشريعي لوالية سالجنور. 

 (.۲) ٤۹. فصل ۱۹٥۲عام  ۳رقم 
  

 (Debate in Parliament)مناظرة يف الربملان  ۱۲،۱،۳

بيان رمسي النشر". . "مناقشة حول قانون الطبع و ۱۹۸٤مثل: جملس الشعب املاليزي. 
 .۱۹۷۸(: ۱۲) ۲من جملس الشعب. 

 
 (Government Report and Documents) تقارير وواثئق حكومية ٤،۱۲،۱

، سنة ۱٤أمر حكومي  حنو محاية أمن الدولة.. ۱۹۸۸مثل: جمالس الشعب املاليزي . 
۱۹۸۸ . 

 
 
 
 
 

٥٤ 

٥٥ 



 
 

 Publication (Federal, State) ( حكومية )الفيدرالية والوالية منشورات ۱۲،۲

Government) 
 

 (Federal Government Gazette)إعالن قرار احلكومة الفيدرالية  ۱۲،۲،۱
: (۲٦) ۳٤ حكومية (. قرار٤۱)قانون  ۱۹٦٤. قانون احملكمة ۱۹۹٠مثل: ماليزاي. 

 (.٥) ٤. قسم ۱٠۹۲٦رقم 
 

 (State Government Gazette)حكومة الوالية  إعالن قرار ۱۲،۲،۲
قانون اإلنتاج )الئحة الرتخيص( :  ۱۹۷٦. مرسوم اإلنتاج ۱۹۹٠مثل: جوهر. 

 (.۲) ٧(. قسم۱) ۳٤حكومة لوالية جوهر  . قرار۱۹٧٧
 

 (Federal Government Reports)تقرير احلكومة الفيدرالية  ۱۲،۲،۳
بياانت ملقررات الدراسية للصف الثالث . ۱۹۹٠مثل: وزارة التعليم والرتبية املاليزية. 

 .٤-۳ص.  الثانوي: الرتبية اإلسالمية.
 .۱۷ص. .۲٠٠۲/ ۲٠٠۱تقرير اقتصادي .  ۲٠٠۱وزارة املالية املاليزية. 

 
 (Cases of Law) أو حقوقية  . قضااي قانونية۱۳

 عنوان القضية )مائال(  -
 السنة ]بني القوسني املعقوفني[ -
 اجمللد )إن وجد( -
 اسم الصحيفة القانونية/التقرير القانوين -
 الصفحة. )نقطة( -
 

 .MLJ ۱٧٤ ۱]1990[ل: حممد مقابل علي مث
 

 

٥٦ 



 
 

املصادر م  القرآن واحلديث: كيفية كتابة ٦۲ملحق   
 

 القرآن. ۱
 ال بد كتابة الشواهد من القرآن ابلرسم العثماين. 

 
 ؤلف مع اتريخ النشرطريقة امل ۱،۱
 ينتغي على الباحث عند توثيق القرآن أن يذكر اآليت ۱،۱،۱  

 القرآن. )نقطة( -    
 اسم السورة -                  
 رقم السورة: )نقطتان( -                  
 رقم اآلية -                  

  ﴾َفَمن  اض َْطرَّ َغري َْ اَبٍغ َوالَ َعاٍد َفََل إ مث َْ َعَلي ْه  ﴿ مثل:
 (۱٧۳: ۲القرآن. البقرة )                                                              

 
 ﴾  ﴿عند كتابة النص القرآين على الباحث أن يضع اآلايت بني قوسني مزخرفني  ۱،۱،۲

 
 عند إرادة ترمجة معاين القرآن ينبغي الرجوع إىل كتب الرتمجة املعتمد عليها. ۱،۱،۲

 
وإذا كان الباحث يعتمد على القرآن املرتجم إىل لغة أخرى، فيوثق ذلك على طريقة  ۱،۱،۳

  اهلامش يف أسفل الصفحة.

 :مثل         
 “bow and prostrate and worship your Lord and do good, that you may succeed” 

 ۱(۲۲:٧٧. احلاج. القرآن(     

___________________________ 
Qur’an Text,  The Holy. ۱۹۸۹تعتمد الدراسة على ترمجة عبد هللا يوسف علي لَلايت القرآنية.  ۱

Tlanslation and Commentary. Mary Land: Amana Corperation. 

 

 الباحث على ترمجة أخرى، فتوثق املعلومات مرة اثنية توثيقا علميا.وأما إذا اعتمد 

۷٥  



 
 

 طريقة اهلامش ۱،۲
 

 املعلومات املطلوبة عن توثيق القرآن الكرمي على طريقة اهلامش: ۱،۲،۱
 )نقطة(القرآن.  -    
 اسم السورة -                  
 رقم السورة: )نقطتان( -                  
 رقم اآلية -                  

 ۲:۱٧۳مثل: القرآن. البقرة        
 
 (۲٤يكتب كلمة "القرآن" يف صدر قائمة املصادر واملراجع )راجع امللحق  ۱،۳

 
 احلديث. ۲

 يعتمد البتحث على كتب احلديث املعتمدة. عند ختريج احلديث النبوي ينبغي أن 
 :أقسام األحاديث اليت جتمع من قبل العلماء السابقني عديدة، وهي كاآلتية 

 الكتاب فقط -
 الباب أو الفصل فقط -
 الكتاب والباب -
 اسم الراوي -
 حسب الرتتيب األجبدي -
 رقم احلديث -
 رقم الصفحة -
 درجة صحة احلديث -
 

 املؤلف مع سنة النشراسم طريقة  ۲،۱
 املؤلف مع سنة النشر على النحو اآليت:اسم يوثق احلديث النبوي على طريقة        
 احلديث. )نقطة( -       
  رواية احلديث. )نقطة( -       

۸٥  



 
 

 اسم الكتاب )إن وجد(: )نقطتان( -        
 اسم الباب )إن وجد(: )نقطتان( -        
 اسم الراوي )إن وجد(: )نقطتان( -        
 رقم اجمللد )إن وجد(: )نقطتان( -        
 رمز # رقم احلديث )إن وجد(. )نقطة( -        

 
 مثال احلديث املأخوذ من الكتاب -          

 ( ۱٠٦۲: # ۱ .)احلديث: املنذري. كتاب اجبمعة: ج             
 ذ من البابمثال احلديث املأخو  -          

 (۱٠٦۲: # ۳ .)احلديث: املنذري. ابب اجلمعة: ج              
 مثال احلديث املأخوذ من الكتاب والباب -          

 (۱٠٦۲: # ۱ .)احلديث: املنذري. كتاب الصالة: ابب اجلمعة: ج              
 اسم الراويمثال احلديث املأخوذ من  -          

 (۱٠٦۲ #: ۱ .: جأبو هريرة. )احلديث: ابن حنبل              
 الرتتيب األجبديمثال احلديث املأخوذ من  -          

 (۱٠٦۲ #: حرف الباء. الباين)احلديث:               
 رقم احلديثمثال احلديث املأخوذ من  -          

 (۱٠٦۲ # السيوطي:)احلديث:               
 

 . طريقة اهلامش ۲،۲
 يوثق احلديث النبوي على طريقة اهلامش على النحو اآليت:

 اسم املؤلف. )نقطة( -                
 السنة. )نقطة( -  
 ونقطة( مائل. )عنوان الكتاب -  
 احملقق واجلامع واملرتجم )إن وجد(. )نقطة( -  
 عدد الطبعة )غري الطبعة األوىل(. )نقطة( -                
  مكان الطبع: )نقطتان( -  

۹٥  



 
 

 الناشر. )نقطة( -                
 اسم الكتاب أو الباب )إن وجد(. )نقطة(  -  
 رقم اجمللد )إن وجد(: )نقطتان( -  
 الصفحة. )نقطة( -  
 رقم احلديث )إن وجد(. )نقطة(  -  

 
. بريوت: عامل الكتب. كتاب صحيح البخاريمثل: البخاري، حممد بن إمساعيل. د.ت. 

 .۱. رقم احلديث ٤۱: ٦التفسري. ابب ما جاء يف فاحتة الكتاب. ج. 
 

 إلكرتويناحلديث املأخوذ من قرص  ۲،۲،۱
 :على النحو اآليتإلكرتوين أخوذ من قرص النبوي املديث احل يوثق

 اسم املؤلف. )نقطة( -                    
 السنة. )نقطة( -      

 ونقطة( مائل. )عنوان الكتاب -      
 )نوعية املصدر(. )بني فوسني ونقطة( -      
 اإلصدار. )نقطة( -      
 مكان الطبع: )نقطتان( -      
 الناشر. )نقطة( -      
 اسم الكتاب أو الباب )إن وجد(. )نقطة(  -      
 اجمللد )إن وجد(: )نقطتان( -      
 الصفحة. )نقطة( -      
 رقم احلديث )إن وجد(. )نقطة( -      

 
. عمان: مركز الرتاث ۱،٥إلكرتوين(. اإلصدار . )قرص صحيح مسلممثل: مسلم. د.ت.      

 .۲۱٥۳. رقم احلديث ۱٦۹۳: ص. ۳ .ألحباث احلاسب اآليل. ابب االستئذان. ج
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 احلديث املأخوذ من اإلنرتنت ۲،۲،۳
 :على النحو اآليتأخوذ من اإلنرتنت يوثق احلديث النبوي امل      

 اسم املؤلف. )نقطة( -            
 السنة. )نقطة( -      
 ونقطة( مائل. )عنوان الكتاب -      
 )نوعية املصدر(. )بني قوسني ونقطة( -      
 اسم الكتاب أو الباب )إن وجد(. )نقطة(  -      
 اجمللد )إن وجد(: )نقطتان( -      
 الصفحة. )نقطة( -      
 رقم احلديث )إن وجد(. )نقطة( -      
 عنوان املوقع. )نقطة( -      

 
. )اإلنرتنت(. كتاب اجلهاد. ابب الرتغيب يف اجلهاد. رقم املوطأمثل: مالك. د.ت.       

  http:// hadith.al-islam.com/Display.asp?Doc=7&Rec=1332. ۸٤۹احلديث 
 

 على النحو اآليت: األحاديث يف قائمة املصادر واملراجعمصادر كتب ت ٤،۲،۲
 اسم املؤلف. )نقطة( -                    
 السنة. )نقطة( -                    
 ونقطة( مائل. )عنوان الكتاب -                    
 احملقق واجلامع واملرتجم )إن وجد(. )نقطة( -                    
 عدد الطبعة )غري الطبعة األوىل(. )نقطة( -                    
 اجمللد )إذن وجد(. )نقطة( -                    
 مكان الطبع: )نقطتان( -                    
 الناشر. )نقطة( -                    
 

 . بريوت: عامل٦. ج. صحيح البخاريمثل: البخاري، حممد بن إمساعيل. د.ت.       
  الكتب.

٦١ 



 
 

 
 

 أكثر من كتاب سواء يف نفس السنة أو السنوات املختلفة فال بد من  مؤلفللكان   إذا
 برمز "أ" و"ب" و"ت" وما إىل ذلك. املراجع  اإلشارة إىل تلك

. بريوت: دار سلسلة األحاديث الصحيحةم. ۱۹۹۹مثل: األلباين )ا(، حممد انصر الدين.           
 إحياء الرتاث العريب.

. بريوت: دار سلسلة األحاديث الضعيفةم. ۱۹۹۹األلباين )ب(، حممد انصر الدين.         
 إحياء الرتاث العريب.

 .اللؤلؤ واملرجان فيما اتفق عليه الشيخانم. ۲٠٠٠األلباين )ت(، حممد انصر الدين.          
 بريوت: دار إحياء الرتاث العريب.
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 اهلامشللتوثيق بطريقة كيفية كتابة املصادر واملراجع :  ۲٧ملحق 
 

 الكتب. ۱
 نحو اآليت:الالكتاب( يف القائمة على تثبت املعلومات عن املصدر)    

 اسم املؤلف. )نقطة( -
 سنة اإلصدار أو الطبع. )نقطة( -
 ونقطة( مائل. )عنوان الكتاب -
 احملرر أو اجلامع أو املرتجم )إن وجد(. )نقطة( -
 الطبعة إن كانت ليست األوىل. )نقطة( -
 اجمللد )إن وجد(. )نقطة(  -
 مكان الطبع: )النقطتان(  -
 الناشر. )نقطة( -

 
 املعلومات العامة

 .ترتب أمساء مجيع املؤلفني كما هو ظاهر يف صفحة املوضوع يف الكتاب 
 سم أسرته  لقبه أو كنيته  أو اوإذا كان املؤلف حيمل لقبا أو كنية معينة أو حيمل اسم األسرة، فيكتب أوال

 مث يكتب امسه احلقيقي.
 .وإذا كان املؤلف ال حيمل أي لقب أو كنية معينة أو اسم األسرة، فيكتب أمساء املؤلفني أبمسائهم الكاملة 

 
 واحد ؤلفملكتاب ۱،۱

 ور: مكتبة الوطن.ب. كواال ملفقه العبادات. ۱۹٧٦مثل: املبارك، حممد فيصل. 
 . إستانبول: مكتبة الرتاث. الرحلة إىل اإلسالم. ۲٠٠٠مثل: ستيفن، كات. 

 
املالحظة: إذا كان مؤلف الكتاب أكثر من واحد فيكتب اسم املؤلف األول ابلكامل. وأما البقية املؤلفني 

 ية. بأمساء شهرهتم أو الكنية أو اللقب، أو اسم الشهرة إذا كان اسم الكاتب من األمساء غري العر فيكتب 
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 اثنني نيؤلفملكتاب   ۱،۲
ر ور: دابمل . كواالنظام األسرة املسلمة يف ماليزاي. ۲٠٠٠مثل: عابدة عبد الغفار وخدجية مسعود. 

 االستقامة.
  
  ثالثة مؤلفنيكثر م  ألكتاب   ۱،۳

مفاهيمه األدب املقارن: . ۲٠۱۱هشام عبد امللك، وعبد العزيز حممد، ومروان عبد امللك. مثل: 
 . كواال ملبور: دار النفائس. ومناهجه

 
 حملرر واحد كتاب   ٤،۱

حممد يوسف خالد )احملرر(. إحياء علوم الدين. . ۲٠٠٠هـ/۱٤۲٠الغزايل، حممد أبو محيد. مثل: 
 . القاهرة: درا الشروق.٦ – ۱. ج

 
 بدون مؤلف أو حمرر كتاب   ٥،۱

 املاليزي.. معهد التقدم اإلسالمي ۱۹۹۸د. م. مثل: 
 

 مرتجم كتاب   ٦،۱
ور: بة( بدر املنري حممد نور. كواال مل. )ترمجتصحيح التاريخ اإلسالمي. ۱۹۹۲مثل: إبراهيم سعيد.   

 مكتبة الفرقان.
 

 ر واحد أو أكثرجمموعة املؤلفات م  عدة املؤلفني م  حمرّ  ٧،۱
اخلطر: "األعمى الطائر" يف . ۱۹۹۹، لبىن عبد الرمحن. عبد الرمحن أمحد، وميكائيل راشدمثل: 

مروان إمساعيل، وأمحد عبد امللك، ومحد هضام . القصة احلقيقية عن املشاكل والنجاة
 .۲۲۲-۲۱۱سان فرانسيسكو: قصة املغامرين. ص. )احملر رون(. 

 
 كتاب بدون اتريخ النشر  ۱،۸
 . بريوت: دار الكتب.اإلقناعمثل: أبو شجاع، حممد. د. ت.  

 

٦٤ 



 
 

 انشركتاب بدون مكان طبع وبدون   ۱،۱٠
 . د. م: د. ن. الرسالةمثل: الشافعي، حممد إدريس. د. ت. 

 
 (Published Public Documents)الواثئق العامة . ۲

 تثبت املعلومات على النحو اآليت:      
 الدولة/الوالية/املؤسسة. )نقطة( -
 اتريخ النشر. )نقطة( -
 مصدر املعلومات. )نقطة( -

 
 Parliament and State Legislativeاجمللس الربملاين أو اجمللس التشريعي للوالية ) ۲،۱

Assembly) 
 

 (Act of Parliament)القانون الربملاين  ۲،۱،۱
 (. ٥٦ برملاين (. )قانون۱۹۹٥)مراجعة ۱۹٥٠قانون اإلثبات . ۱۹۹٥مثل: ماليزاي.          

 
 (Enactment of State Legislative Assembly)قانون اجمللس التشريعي للوالية  ۲،۱،۲

 ۱۹۸۹قانون إدارة التشريع اإلسالمي . ۱۹۹٧مثل: اجمللس التشريعي لوالية سالجنور.          
 (.۱۹۹٧)مراجعة 

 
 (Debate in Parliament( )Hansard)الربملاين  البيان ۲،۱،۳

. "النقاش الربملاين عن قانون آلة الطباعة والنشر". ۱۹۸٤املاليزي.  الشعبمثل: جملس 
النقاش  ۱۸٥٠-۱٧۹۲(: ص. ۱۲)۲. املاليزي الشعبالرمسي جمللس  البيان

 السادس للفرتة الثانية.
. يزياملال الشعبالتقرير الرمسي الربملاين جمللس . ۲٠٠۱املاليزي.  الشعبمثل: جملس 

 . النقاش الربملاين العاشر للفرتة الثالثة. ۳٥-۲۹: ص. ٤۹عدد. 
 
 

٦٥ 



 
 

 Command)( Government Reports and Documents)التقارير والواثئق احلكومية  ٤،۲،۱

paper) 
، عام ۱٤. وثيقة النظام حنو حمافظة أمن الدولة. ۱۹۸۸مثل: جملس الرعية املاليزي.           

۱۹۸۸. 
 
 (Government Publication)املنشورات احلكومية )الدولة والوالية(  ۲،۲

 (Federal Government Gazette)قانون رمسي من احلكومة الفيدرالية  ۲،۲،۱
عام  ۱۳. القانون رقم ۱۹۳۹. قانون التعداد ۱۹۳۹مثل: الوالايت املاليوية املتحدة. 

 (.۲۳) ۳۱القانون الرمسي احلكومي (. ۱۹۳۹
 

القانون الرمسي احلكومي . (۹۱)قانون  ۱۹٦٤قانون التحكيم . ۱۹۹٠مثل: ماليزاي. 
 .۱٠۹۲٦(: رقم اإلعالن ۲٦) ۳٤

 
 (State Government Gazette) قانون رمسي من حكومة الوالايت ۲،۲،۲

: نظام الضرائب )جملس الرتخيص( ۱۹٧٦. قانون الضرائب ۱۹۹٠مثل: جوهور. 
 (. ۱) ۳٤ لوالية جوهورالقانون الرمسي . ۱۹٧٧

 
 (Federal Government Reports)تقريرات احلكومة الفيدرالية  ۲،۲،۳

بياانت مقرر التعليم السنة الثالثة الثانوية: الرتبية . ۱۹۹٠مثل: وزارة الرتبية املاليزية. 
 اإلسالمية.

 . ۲٠٠۱/٠۲تقرير االقتصاد . ۲٠٠۱مثل: وزارة املالية املاليزية. 
 

 (Unpublished Public Documentعامة غري منشورات )واثئق . ۳

 تثبت املعلومات على النحو اآليت:       
 الدولة/ الوالية/ املؤسسة/ املنظمة/ الفردي. )نقطة( -
 رقم املسلسل )إن وجد(. )نقطة( -
  اتريخ النشر )إن وجد(. )نقطة( -

٦٦ 



 
 

 ونقطة( مائل. )مصدر املعلومات -
 

خطاب إيه. يب. بون إىل هيش. أر. . ۱۸٠٦٠۱۳. /IOR G/۳٤مثل: سجالت تعاهد املضيق. 
 .۱۸٠٦يناير،  ۲۹، بيارسون، السيكرتري إىل احلكومة، أمري جزيرة ويلز

 
 .۱۹۳٠يناير،  ۱٠، خطاب توء كنايل إىل سلطنة كلنتان. ۱۹۳٠مثل: توء كنايل. 

 
 (Document of International Organizations)واثئق املنظمات الدولية . ٤

 تثبت املعلومات على النحو اآليت:      
 الدولة/ الوالية/ املؤسسة/ املنظمة/ الفردي. )نقطة( -
 . )نقطة(السنة -
 "موضوع الوثيقة" )إن وجد(. )بني عالميت التنصيص ونقطة( -
 ونقطة( مائل. )مصدر املعلومات -
 الرقم املسلسل )إن وجد(. )نقطة( -
 مكان الطبع: )نقطتان( -
 الناشر. )نقطة( -

 
٤،۱ UNESCO  

 . UNESCO. بنعكوك: نظام الرتبية يف ماليزاي. UNESCO .۱۹٧۳مثل: 
 

 (United Nations)األمم املتحدة  ۲،٤
ماع تصرحيات االجت. "ميثاق احلقوق االقتصادية وواجبات الوالايت". ۱۹۷٤مثل: األمم املتحدة. 
. وثيقة األمم ٥٠(، ۳۱. )رقم UN G.O.A.R Supplement. ۲۹، ۳۲۱العام 

 . نيو يورك: األمم املتحدة.A/۹۳٦۱املتحدة 
 
 
 

۷٦  



 
 

 (IAEA)الوكالة الدولية للطاقة الذرية  ۳،٤

تقرير البحث العلمي يف تقييم أثر األشعة النووية على . ۱۹۹٥الوكالة الدولية للطاقة الذرية. مثل: 
 الذرية.. كواال ملبور: الوكالة الدولية للطاقة البيئة العاملية

 
 (WHO)منظمة الصحة العاملية  ٤،٤

توجيهات وضوابط يف تقييم العالج الطيب ابستخدام . ۱۹۹۱. منظمة الصحة العامليةمثل: 
 . . جينيوا: منظمة الصحة العامليةاألعشاب

 
 (Articles in Encyclopaedia)املقاالت يف موسوعة . ٥

 تثبت املعلومات على النحو اآليت:     
 (املؤلف. )نقطةاسم  -
 السنة. )نقطة( -
 ونقطة( يت التنصيص"موضوع املقالة". )بني عالم -
 ونقطة( مائل. )موضوع املوسوعة -
 اجمللد )إن وجد(. )نقطة( -
 مكان الطبع: )نقطتان( -
 الناشر. )نقطة( -
 

 مقاالت يف املوسوعة مؤلفها واحد ۱،٥
. نيو ۳ج. . Dyslexia ."World Book Encyclopedia. "۲٠٠٠مثل: كيبيب، عيم. دبلوو. 

 .McMillanيورك: 
 

  وسوعة بدون املؤلفممقاالت يف  ۲،٥
. نيو يورك: ١٠ج. . Nazi party ."New Encyclopaedia Britannica. "۱۹۹۷مثل: د.م. 

McMillan. 
 
 

۸٦  



 
 

 (Articles in Journals). مقاالت يف اجمللة احملكمة ٦

 تثبت املعلومات على النحو اآليت:    
 اسم املؤلف. )نقطة( -    
 السنة. )نقطة( -    
  ونقطة( التنصيص يت"موضوع املقالة". )بني عالم -    
 ونقطة( مائل. )موضوع اجمللة احملكمة -    
 )نقطة(. اجمللد -    
 قوسني ونقطتان()الرقم املسلسل(: )بني  -    
 شهر الطبع. )نقطة( -    
 رقم الصفحة. )نقطة( -    
 

 مقاالت يف اجمللة احملكمة بدون املؤلف ۱،٦
. نوفمرب. ۳ج. . How to deal with Loust Support ."PC World. "۲٠٠۱مثل: د. م. 

 .۱۳۲ص. 
 
 واحد أو أكثر. ؤلفملمقاالت يف اجمللة احملّكمة  ۲،٦

عدد . ١ج. . سالميةاإل علومجملة ال". . "آراء الفيلسوف حممد إقبال۲٠٠۱مثل: عبد احلليم . 
 .۲۹ -۲۲ديسمرب. ص.  (:۲)

 
. ج .سالميةاإل علومجملة ال". . "بييت جنيت۲٠٠٠مثل: أمحد رزق وعبد الكرمي و حممد منصور. 

 .۳۹ -۳٠أكتوبر. ص.  (:٤)عدد . ۳
 

 (Articles in Magazines)املقاالت يف اجملالت . ۷

 تثبت املعلومات على النحو اآليت:    
 اسم املؤلف. )نقطة( -    
 السنة. )نقطة( -    
 ونقطة(يت التنصيص "موضوع املقالة". )بني عالم -    

۹٦  



 
 

 ونقطة( مائل. )موضوع اجمللة -    
 )نقطة(. اجمللد )إن وجد( -    
 )الرقم املسلسل(: )بني القوسني ونقطتان( -    
 شهر الطبع. )نقطة( -    
  رقم الصفحة. )نقطة( -    
 

 مقاالت يف اجمللة بدون املؤلف ۱،٧
-۳۸مارس. ص.  :(۳)عدد . جملة علم الفلك ."التجسس على اجلريان". ۲٠٠۲مثل: د.م. 

٤٥. 
 
 مقاالت يف اجمللة مؤلفها واحد أو أكثر ۲،٧

 .٦٤ -٦٠. يناير. ص. جملة املسلمة". . "نفحات رمضانية۲٠٠۱مثل: عائشة عبد الرمحن. 
 
 (General News/Articles in Newspapers). مقاالت عامة أو مقاالت يف اجلريدة ۸

 تثبت املعلومات على النحو اآليت:    
 اسم املؤلف. )نقطة( -    
 السنة. )نقطة( -    
 ونقطة( يت التنصيصموضوع املقالة". )بني عالم" -    
 ونقطة( مائل. )موضوع اجلريدة -    
 اتريخ النشر. )نقطة( -    
 رقم الصفحة. )نقطة( -    

 
 مؤلفمقاالت يف اجلريدة بدون  ۸،۱

 . ۱٠فرباير. ص.  ۲۹. األهرام"دعوات ابلقصاص لشهداء الشرطة". . ۲٠۱۳مثل: د.م. 
 
 
 

٠۷  



 
 

 واحد أو أكثر لكاتبمقاالت يف اجلريدة  ۸،۲
يوليو.  ۱۲. جريدة الندوة. "تسهيالت جديدة لضيوف الرمحن". ۱۹۸٧مثل: حممد حلمي. 
 .٤ص. 

 
 عام يف اجلريدة خرب ۸،۳
    تثبت املعلومات على النحو اآليت:      
  السنة. )نقطة( -            
 ونقطة( يت التنصيص"موضوع اخلرب". )بني عالم -            
 ونقطة( مائل. )موضوع اجلريدة -            
 اتريخ النشر. )نقطة( -            
 رقم الصفحة. )نقطة( -            

 
. Berita Harian". افتتاح رمسي جلامعة العلوم اإلسالمية يف بندار ابرو نيالي. "۲٠٠۲مثل: 

 .۱أغسطس. ص.  ۲۳
 

 (Book reviews). مراجعة الكتب ۹

    تثبت املعلومات على النحو اآليت:     
 اسم املؤلف. )نقطة( -    
 السنة. )نقطة( -    
 ونقطة( يت التنصيصموضوع املقالة". )بني عالم" -    
 ونقطة( مائل. )موضوع الكتاب أو اجمللة احملكمة -    
 اتريخ النشر. )نقطة( -    
 رقم الصفحة. )نقطة( -    

 
 Injured Brains of Medical Minds: Views from. استطالع. "۱۹۹۸مثل: إيراجوي، وي. 
Within .)إين. كافور )جامع وحمرر ."New England Journal of Medicine .فرباير .

 . ٦۳٠-٦۲۹ص. 
١۷  



 
 

 ( Cassette tape recording). تسجيالت األشرطة ۱٠

    تثبت املعلومات على النحو اآليت:     
 
 اسم املؤلف/ املقدم/ املتحدث. )نقطة( -    
 السنة )إن وجد(. )نقطة(  -    
  ونقطة( مائل. )املوضوعالعنوان/ -    
 )إن وجد(. )نقطة( /احللقةالعدد -    
  (نقطة)بني القوسني و )نوع املادة(.  -    
 (نقطتان)بني القوسني و )الرقم املسلسل(:  -    
 مكان اإلنتاج: )نقطتان(  -    
 الشركة املنتجة. )نقطة( -    

 
ريط(. . احللقة الرابعة. )شالعالقة بني املسلمني واملسيحيني يف صباح. ۲٠٠۲مثل: حممد أسني دوله. 

 ور: جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية.بمل كواال(:  ۲م/١٤۳)
 
 (Radio). الربامج اإلذاعية ۱۱

    تثبت املعلومات على النحو اآليت:       
 اسم املقدم. )نقطة( -      
 التاريخ. )نقطة( -      
 ونقطة( مائل) موضوع الربانمج. -      
 مكان شركة اإلذاعة: )نقطتان( -      
 اسم شركة اإلذاعة. )نقطة( -      
 

 ور.بال ملور: إذاعة كواب. كواال ملحديث الصباح. ۲٠٠۲أكتوبر  ۱۸مثل: عبد احلليم عثمان.   
 
 

۷۲ 



 
 

 (Television). التلفزيون ۱۲

    املعلومات على النحو اآليت:تثبت        
 اسم املقدم. )نقطة( -      
 التاريخ. )نقطة( -      
 ونقطة( مائل) موضوع الربانمج. -      
 مكان الشركة التلفازية: )نقطتان( -      
 اسم الشركة التلفازية. )نقطة( -      
 

 . ۳ور: تلفزيون بكواال مل.  ججاق رسول. ١۹۹۹أغسطس  ۲٠مثل: وان إلياس وان عبد هللا.   
 
 ((Videos cassette/Video CDs. الفيديو واألقراص اإللكرتونية ١۳

 تثبت املعلومات على النحو اآليت:       
 اسم مدير اإلنتاج. )نقطة( -      
 التاريخ )إن وجد(. )نقطة( -      
 ونقطة( مائل) موضوع الفيديو. -      
 )إن وجد(. )نقطة( /احللقةالعدد -      

 )نوع املادة(. )بني قوسني ونقطة( -      
 )الرقم املسلسل(: )بني القوسني ونقطتان(  -      
 مكان اإلنتاج: )نقطتان( -      
 اسم شركة التسجيل. )نقطة( -      

 كواال(:  ۲م/١٤۳)ديو(. . احللقة الثالثة. )فيججاق رسول. ١۹۹۹مثل: وان إلياس وان عبد هللا. 
 ور: جراند بريليانس.بمل

 
 
 
 

۷۳ 



 
 

  (Internet). اإلنرتنت ١٤
 تثبت املعلومات على النحو اآليت:       

 املؤلف. ) نقطة( -      
 . )نقطة()إن وجد( اتريخ آخر حتديث -      
 ونقطة(  يت التنصيصعنوان املقال ". )بني عالم" -      
 ونقطة( ائلم)اسم صفحة املوقع أو اجمللة أو اجلريدة  أو الكتاب أو املوسوعة أو الرسائل العلمية  -      
 اجمللد. )نقطة(/رقم العدد -      
 عنوان املوقع. )نقطة( -      

  . )نقطة(التصّفحاتريخ  -      
 

 اقتباس اإلنرتنت ملقال م  موسوعة على االنرتنت ۱،۱٤
عة امللك عبد هللا عبد موسو . "مرض الس كري". ۱۲٠۲أكتوبر  ۲۹حممد عبد املنعم.  مثل:

. ar-http://www.kaahe.org/health/html.D9%/41 (.۳عدد ) .العزيز

 .۲٠١۳نوفمرب  ۲يف:  حالتصف  

 
ة رسالة إخبارية، أو جريد أو نشرة دورية أو صحيفة أو جملةاقتباس اإلنرتنت ملقال م   ۲،١٤

 ف على اإلنرتنيت بدون مؤلّ  
. "إرشادات للمبتدئني: كيف تصمم موقعا إلكرتونيا". ۲٠۱۲نوفمرب  ١۲د.ك. : مثل

يف:  حالتصف  . http://www.netmechanic.com .توجيهات من املشرف الفين
 .۲٠١۲ديسمرب  ١

 
رسالة و أنشرة دورية، أو صحيفة، أو جملة، أو اقتباس اإلنرتنت ملقال م  قاعدة بياانت،  ۳،١٤

 ف واحد أو أكثر إخبارية، أو جريدة على اإلنرتنيت مبؤلّ  
. موسوعة كتاب العاملإينجليش، جيه. "سري روبريت اليرد بوردين".  مثل:        

<http://library.bigchalk.ca/> :۲٠۱٥يناير  ۲١. التصف ح يف. 
 
 

٤۷  

http://www.kaahe.org/health/html.D9%25-41/ar
http://www.netmechanic.com/


 
 

 اقتباس اإلنرتنت لعمل مرتجم  ۱٤،٤
 قصائد هندية". حممد مندور.. "األوزان الشعرية يف ۱۲٠۲نوفمرب  ۱ويليام بوتوسامي. مثل: 

. http://www.ccel.org/a/augustine/confessions_enchiridion .)ترمجة(

 .۲٠۱٤فرباير  ۱يف:  التصف ح
 

 حكومية على اإلنرتنيت اتملنشور اقتباس  ۱٤،٥
 مثل: 

United States. National Archives and Records Administration. ۲۹ 

 /The Bill of Rights. <http://www.nara.gov/exhall .۱۹۹۸ يناير

charters/ billrights/billmain.html>. ٠١٠۲مارس  ١يف:  حالتصف     
 

 على اإلنرتنيت كتاابتاقتباس   ١٤،٦
 مثل:

Kostecki, D. Environment and Myth. (Online posting). 

<http://www.earthsystems. org/list/ecotalk/0573.html>.  التصف ح

.۸٠٠۲إبريل  ۹يف:   
 

وقع مأو قاعدة بياانت إعالمية، أو رسائل علمية على اإلنرتنيت، أو  مشروعاقتباس  ۷،١٤
 شخصي أو احرتايف

 مثل: 
Lee, I. "Chapter 12: How to Write a Bibliography - Examples In 

MLA Style". A Research Guide for Students. <http:// 

www.aresearchguide.com/12biblio1.html>. ۲٠۱التصف  ح يف: ٦ فرباير ٠ 
 

 أو  ريطة،خ أو قصاصة فنيةأو رسم بياين، أو  خمطط صورة متحركة، أواقتباس اإلنرتنت ل ۸،١٤
 اخل. ... مقطع الصوتأو حنت، أو صورة، أو ، لوحة

)خريطة(. . أفغانستان اإلسالمي: خريطة سياسية. ١۹۹۸د.ك. مثل: 
<http://www.atlapedia.com/ online/>.  .۲٠٠٥يناير  ۲۳يف:  التصف ح. 

٥۷  

http://www.ccel.org/a/augustine/confessions_enchiridion
http://www.aresearchguide.com/12biblio1.html%3e.التصفّح
http://www.aresearchguide.com/12biblio1.html%3e.التصفّح


 
 

Schubach, E. ۹۹۸۱ . "Bugs Bunny". Cartoon World! (Cartoon). 

<http://www.cet.com/~rascal/ graphics/bugsbun.gif>.   يف:  حالتصف
٠١١۲مايو  ۲۲  

 
ة قائمة التوزيع، منظمة، أو اقتباس ملقالأو اقتباس اإلنرتنت لربيد إلكرتوين م  فرد،  ۹،۱٤

     بياانت على اإلنرتنيت ابلربيد اإللكرتوينمة/مرسلة م  قاعدة مقد  
 تثبت املعلومات على النحو اآليت:         

 املؤلف. )نقطة( - 
 . )نقطة(اتريخ النشر )إن وجد( - 
 . )نقطة(التصفحاتريخ  - 
 ونقطة(يت التنصيص " عنوان املقال ". )بني عالم -            
 ونقطة( مائل) .عنوان الربيد اإللكرتوين -            
 اتريخ الربيد اإللكرتوين. )نقطة( -            

 :   مثل
Barr, S. I. ۹۹۸١ ۸٠٠۲بوليو  ۸١يف:  حالتصف   . . "The Creatine Quandry". 

Bicycling. (الربيد اإللكرتوين إىل شركة النور للطباعة). ٠٠٠۲مايو  ۱۱  
 

 برامج حمملة م  اإلنرتنت:اقتباس  ١٤،١٠
 تثبت املعلومات على النحو اآليت:         

 املؤلف. ) نقطة( -                 
 . )نقطة(النشر )إن وجد(اتريخ  -                 
 ونقطة ( مائل. ) عنوان الربامج -             
 (. )نقطة(إن يوجدرقم اإلصدار ) -             
 قوسني ونقطة()حجم امللف(. )بني  -             
 عنوان املوقع. )نقطة( -             

 . )نقطة(التصفحاتريخ  -         
 

٦۷  



 
 

 مثل: 
Blue Dice Software.١۹۹۷. RAMeSize. Vers. 1.04. (15K). http://www. 

p c w o r l d . c o m / d o w n l o a d s / f i l e _ d o w n l o a d . 

asp?fid=7605 .۲التصفح يف: ۲٤ سبتمرب ٠٠٠ . 
 (CD-Roms). األقراص اإللكرتونية ١٥

 تثبت املعلومات على النحو اآليت:      
 اسم املؤلف. )نقطة( -
 السنة. )نقطة(  -      
 ونقطة( مائل. )عنوان القرص اإللكرتوين -      
 )نوع املادة(. )بني قوسني ونقطة( -      
 العدد )إن وجد(. )نقطة(  -      
 مكان اإلنتاج: )نقطتان(  -      
 الشركة املنتجة. )نقطة( -      
 

(. ۳۳(. رقم املقالة )٤عدد ))قرص إلكرتوين(. . العنصرية يف جمتمع العامل. ١۹۹٤ماركس، امي. : مثل  
 الشركة العاملية للمعلومات. :دار العامل

 
 (Computer Software) الربامج احلاسوبية. ١٦

 املعلومات على النحو اآليت:تثبت       
 اسم املؤلف. )نقطة( -      
 التاريخ )اتريخ آخر حتديث(. )نقطة(  -      
 ونقطة( .)مائلالربامج احلاسوبية عنوان -      
 العدد )إن وجد(. )نقطة(  -      
 مكان اإلنتاج: )نقطتان(  -      
 الشركة املنتجة. )نقطة( -      
 
 

۷۷ 



 
 

 مثل:   
IBM. ۹۹۸١ . ThinkPad ACP Patch for ThinkPad 600, 770, and 770E. IBM Vers. 

1.0. (3.5” disk). Califonia: Impressa System. 

 
 (Interviews) .املقابلة الشخصية ١۷

 تثبت املعلومات على النحو اآليت:        
 سم. )نقطة(اال -      
 نصب. )نقطة(امل -      
 اتريخ املقابلة. )نقطة(  -      
 . )نقطة(املقابلة مكان -      
 ونقطة( املقابلة.)مائل عنوان -      
 نقطة( قوسني و بني . )(نوع املقابلة) -      
 قتصادقضااي اال. جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية. ۲٠١۲نوفمرب  ۷حممد مودا. مدير اجلامعة. مثل:   

 . )مقابلة شخصية(.املعاصر
 

 . الرساالت١۸
 تثبت املعلومات على النحو اآليت:      
  اسم الكاتب. )نقطة( -      
 نقطة(بني عالميت التنصيص و "عنوان الرسالة". ) -      
 اتريخ الرسالة. )نقطة( -      
 ر. )نقطة(احملرّ  -      
 السنة. )نقطة(  -      
 ونقطة(  اسم اجملموعة. )مائل -      
 مكان اإلنتاج: )نقطتان(  -      
 الشركة املنتجة. )نقطة( -      
 
 

۷۸ 



 
 

 رسائل منشورة يف جمموعة. ١،١۸
مارس  ١۸. . الرسالة إىل جارلس ل. ويبسرت"Banned in Concord ”ماركس تواين.مثل: 

جمموعة رساالت ماركس تواين . ۲٠٠١يف زوجيك، جي. )احملر ر(.  .١۸۸٥
 يوركا: أنتونيان للطباعة.. نيو ۸٥٠۳١۸رقم 

 
 الرسالة الشخصية ١۸،۲

 .۲٠٠۱نوفمرب  ۲۷ .حممد إبراهيم القادسي. )رسالة إىل الكاتب(مثل: 
 

  (Maps or Charts) . اخلرائط والرسوم البيانية۱۹

 تثبت املعلومات على النحو اآليت:      
 ام . )نقطة(اسم الرسّ  -      
 السنة. )نقطة( -      
 ونقطة(  مائل. )املوضوع -      
 قوسني ونقطة()نوع املادة(. )بني  -      
 املقياس. )نقطة(  -      
 مكان النشر: )نقطتان(  -      
 الناشر. )نقطة( -      
  الصفحة. )نقطة( -      
 

 ام معروف الرسّ  ۱۹،۱
، ۱:  ۱)خريطة(. مقياس الرسم  خريطة جيولوجية ملاليزاي. . ۱۹۷۲مثل : حممد كامل. 
 ور: قسم الدراسات اجليولوجية مباليزاي.ب. كواال مل٠٠٠، ٠٠٠

 
 ام غري معروف الرسّ  ۱۹،۲

 ور: املكتبة العلمية.ب)خريطة (. كواال ملاإلمرباطورية اإلسالمية. . ۱۹۸۱مثل: د.ك. 
 
 

۷۹ 



 
 

 ( Flims and Movies). األفالم السينمائية ۲٠

 اآليت:تثبت املعلومات على النحو       
 ج/املنتج. )نقطة(ر  اسم املخ   -      
 السنة. )نقطة(  -      
 ونقطة( مائل. )العنوان / املوضوع -      
 )نوع املادة(. )بني قوسني ونقطة( -      
 )إن وجد(. )نقطة( يالقاص -      
 ز )إن وجد(. )نقطة(املنج   -      
 الكاتب )إن وجد(. )نقطة( -      
 العدد/احللقة. )نقطة(  -      
 مكان اإلنتاج: )نقطتان(  -      
 الشركة املنتجة. )نقطة( -      

 . )فيلم(. سيغافورا: شو براذرس.مادو تيكـ . ۱۹٦٠رملي.  ،مثل: ف
 
 ,Performances (ballet, concert, musical. متثيل )مسرحية، حفلة موسيقية، عزف، غناء( ۲۱

opera, play, theatrical performances) 

 تثبت املعلومات على النحو اآليت:      
 اسم املخرج/املنتج . )نقطة( -      
 السنة. )نقطة(  -      
  ونقطة( مائل. )العنوان / املوضوع -      
 )نوع املادة( . )بني قوسني ونقطة( -      
 )إن وجد(. )نقطة( يالقاص -      
 املنجز )إن وجد(. )نقطة( -      
 الكاتب )إن وجد(. )نقطة( -      
 العدد/احللقة. )نقطة(  -      
 مكان التمثيل: )نقطتان(  -      
 التاريخ. )نقطة( -      

٠۸  



 
 

. فرنسا: ۱۹٥۳يناير  ٥. )مسرحية(. صمويل بيكيت. يف انتظار غودو. ۱۹٥۳روجر بلني. مثل: 
 مسرح اببلون.

 
 (Advertisement) اإلعالانت. ۲۲

 اإلعالانت م  اإلنرتنت ۲۲،۱
 تثبت املعلومات على النحو اآليت:               
  . )نقطة(املعل   -          
 ح. )نقطة(اتريخ التصفّ  -          

 ونقطة( يت التنصيص"عنوان املادة". )بني عالم -          
 ونقطة(قوسني )نوع املادة(. )بني  -          
 موضوع املوقع. )نقطة( -          
 عنوان املوقع. )نقطة( -          

الين".  "حجز تذاكر السينما أون. ۲٠۱٥فرباير  ۲۱التصف ح يف: ما.كوم. ينالسمثل: 
  .www.elcinema.com. السينما.كوم. )إعالن(

 
 اإلعالانت م  املواد املطبوعة ۲۲،۲
 على النحو اآليت:تثبت املعلومات                
   . )نقطة(املعل   -          
 اتريخ النشر. )نقطة( -          
 ونقطة( تب التنصيص"عنوان اإلعالن". )بني عالم -          

 )نوع املادة(. )بني القوسني ونقطة( -          
 موضوع املادة املطبوعة. )نقطة( -          
 مكان الطباعة. )نقطة( -          
 الصفحة. )نقطة( -          

"دعوة حلضور اجتماع اجلمعية العمومية غري . ۲٠۱۷سبتمرب  ۲٦. اخلليجية للتكافلمثل: 
 .۱۳. الصاحلية: ص. اجلريدةالعادية املؤجلة". )إعالن(. 

 
۸۱ 



 
 

 (Definition from the Dictionary/Encyclopedia) . تعريفات م  القواميس واملوسوعات۲۳
 تثبت املعلومات على النحو اآليت:      
 ونقطة( موضوع القواميس واملوسوعات. )مائل -       
 سنة. )نقطة( -  
 ونقطة( يت التنصيص"كلمة". )بني عالم -  
 د أو عدد الطبعة. )نقطة(لّ اجمل -  
 مكان الطباعة: )نقطتان( -  
 الناشر. )نقطة( -  
 

 . القاهرة: دار التعمان.(٤)عدد . "جلس". ۱۹۹۸. موسوعة اللغة العربية املعاصرةمثل: 
 

 (Slides)الشرائح . ۲٤

 تثبت املعلومات على النحو اآليت:    
 ف. )نقطة(اسم املؤلّ   -      
 السنة. )نقطة( -  
 ونقطة(عنوان الشرحية. )مائل  -  
  )نوع املادة(. )بني قوسني ونقطة( -  
 مكان النشر: )نقطتان(  -  
 الناشر. )نقطة( -  

 
معة العلوم ور: جاب)شرحية(. كواال مل. تعليم اللغة العربية كلغة اثنية. ۲٠٠۲مثل: بدر املنري حممد نور. 

 اإلسالمية املاليزية.
 
 ( Unpublished References). املصادر واملراجع غري منشورة ۲٥

 
 (Talks)حماضرات  ۱،۲٥

 مارس. ۱٤. حماضرة". املسلم. "أخالق ۱۹۷۸مثل:  حممد قطب. 

۸۲ 



 
 

 (Annual Reports)تقريرات سنوية  ۲،۲٥  
 .تقرير سنوي جلامعة العلوم اإلسالمية املاليزية".  ۲٠٠۱. " تقرير ميزانية عام ۲٠٠۲مثل: 

 فيرباير. ۱۲
 

 (Minutes of Meeting)حمضراالجتماع  ۳،۲٥
حمضر االجتماع  ". ۲٠٠۲/۲٠٠۳. "توزيع األعمال للفصل الثاين للعام الدراسي ۲٠٠۲مثل:  

 أغسطس. ۲٠. كلية الدعوة و اإلدارة اإلسالمية
 

 (Technical Reports)تقريرات تقنية  ۲٥،٤   
عربية : مستوى اللغة ال۲٠٠۱/ ۱( /۱) ـب ليمشروع و . "۲٠٠۲مثل: زين الرجال وآخرون. 

 أكتوبر.  ۲٠. تقرير تقين للبحث". يف جامعة العلوم اإلسالمية
 
 / Thesisج أو تقرير تدريب تطبيقي )رسالة علمية أو حبث علمي أو مشروع خترّ  ۲٥،٥  

Dissertation/ Academic Project Report / Industrial or Pratical Training 

Reports) 

. )رسالة دكتوراة(. اجلامعة األدبمكانة السنة يف اللغة و . ۲٠٠٠مثل: بدر املنري حممد نور.   
 الوطنية املاليزية.  

  (Paper/Proposal)ورقات العملية أو اخلطات  ۲٥،٦
 (Individual)  فردي ۱،۲٥،٦ 

الدراسات اإلسالمية يف ماليزاي: حتدايت وآمال". )ورقة . "۲٠٠۲مثل: حممد مودا .          
 .اجلامعات العامليةندوة عاملية حول الدراسات اإلسالمية يف عمل(. 

-۲۸فندق جولدن هورس، سري كمباغن، سالغور دار اإلحسيان. 
 يوليو. ۲۹

 
   (Institution / Department/ Unit)هيئة أو مؤسسات أو قسم أو وحدة  ۲،۲٥،٦

)خطة(.  ".الرئيسة. "أتسيس كلية دراسات اللغات ۲٠٠۲مثل: قسم اللغة العربية. 
 . فندق فان فسيفيك، فوالوابجلامعةندوة تطوير الربامج األكادمية 
 أكتوبر.  ۲٠فاغكور، فرياق دار الرضوان. 

۸۳ 



 
 

 (Manuscripts)املخطوطات  ۷،۲٥
 الكاتب معروف ۷،۱،۲٥

. دار الكتب. معهد ۸۲. )خمطوط( رقم. احلاويمثل: املاوردي، حممد. د.ت. 
 د األول.اجملل  املخطوطات العربية. القاهرة. 

 
 بدون كاتب   ۷،۲،۲٥  

 . )خمطوط(. متحف الفنون اإلسالمية.املعلقاتمثل: د.ك. د.ت.               
 

 (  Rhytmic Compositions). أشعار وقصائد ملحنة ۲٦

 :تثبت املعلومات على النحو اآليت  
 اسم الكاتب. )نقطة(  -     
 السنة. )نقطة(  - 
 ونقطة( يت التنصيص)بني عالم قصيدة" ."عنوان ال - 
 ونقطة( مائل. )اسم الناشر - 
 )نوعية املادة(. )بني القوسني ونقطة( - 
 مكان اإلنتاج: )نقطتان( - 
  املنتج. )نقطة( - 
 الصفحة. )نقطة( - 
 

 (Songs/Nasyid)أغنية وأانشيد  ۱،۲٦
جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية. صحيفة ". يم كميالغسو أ. "۲٠٠۲مثل: إيوان حممد صربي. 

 .جامعة العلوم اإلسالمية املاليزيةور: بأغنية(. كواال مل)
 
  (Poetry/Qasidah/Couplets/Quatrains)أشعار وقصائد  ۲،۲٦

تبة ور: املكب)شعر(. كواال ملديوان الشعر احلديث. . " أنشودة املطر". ۲٠٠۲مثل: حممد مودا. 
 .۱۹الوطنية. ص. 

 

٤۸  


