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 الدكتوراه

نيابة العمادة المكلفة بما بعد التدرج والبحث العلمي والعالقات الخارجية

الدليل المنهجي إلعداد أطروحة 



  مقدمة
  
  

  .الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا
الدكتوراه لكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة يسعدنا أن نضع بين أيدي طلبة 

  .ولمشرفيهم الدكتوراه ليكون عونا لهم ةأطروح كتابةدليل  سكيكدة - 1955وت أ 20
 كتابة كيفية إلى وٕارشاده بحثه في البدء على الدكتوراه طالب مساعدة إلى الدليل هذا يهدف

  . أفضل شكل في وتقديمها أطروحته
أقسام، تضمن القسم األول توجيهات عامة لطلبة الدكتوراه من  أربعةوقد تم تقسيم هذا الدليل إلى 

التي يجب  وكذلك الوعيأجل تذكيرهم باألخالقيات، والسمات والخصائص، والمتطلبات والمهارات، 
التي تواجههم خالل مسارهم البحثي الصعوبات من أجل التغلب على مختلف  أن يتصفوا به

  .والنجاح في مسعاهم للوصول إلى إنجاز أطروحاتهم على أكمل وجه
مختلف أجزاء ومكونات أطروحات الدكتوراه من الصفحات التمهيدية إلى متن م الثاني سوتناول الق

  .األطروحة وأخيرا الصفحات التكميلية
ما، وقد تم ونظرا ألهمية التوثيق واالقتباس في البحث العلمي فقد تم تخصيص الجزء الثالث له

ونظام ) المؤلف، التاريخ(بالنسبة لطريقة للتوثيق  APAاعتماد نظام جمعية علم النفس األمريكية 
 ينكمرجعبالعلوم اإلنسانية بالنسبة لطريقة التوثيق في الحاشية  يكاغو للتوثيق في شقه الخاصش

ة واإلنسانية، وتم في بحوث العلوم االجتماعي مافي هذا الدليل نظرا لشيوعهللتوثيق  ينأساسي
ي المتن، وكذلك في قائمة المراجع توضيح كيفية توثيق االقتباس بنوعيه المباشر وغير المباشر ف

  .حسب هاذين النظامين بالتفصيل باالعتماد على مجموعة متنوعة من األمثلة حسب تنوع المراجع
غة الكتابة ونوع وحجم الخط فقد تناول القواعد الشكلية لألطروحة مثل لواألخير أما القسم الرابع 

  .الذي يجب أن يستخدم والترقيم وغيرها من القواعد
  .وفي األخير نلتمس العذر عن كل نقص أو تقصير

  
  
  
  
  
  



  توجيهات عامة: القسم األول
  :تزام بما يليلينبغي على طالب الدكتوراه اال

 العلمية، واألمانة ،تعالى هللا اإلخالص: أهمها ومن العلمي، البحث بأخالقيات التحلي. 1
 .والمبحوثين الباحثين وحفظ حقوق والموضوعية،

 الذات على واالعتماد كالصبر، العلمي، البحث ممارسةعلى  المعينةالسمات  على النفس تعويد. 2
  .واإلبداع التميز، على بها، والحرص والثقة

 يتطلبه وما وابتكار، وأصالة ِجّدة من ومايستلزمه ومنهجيته، األكاديمي، البحث بطبيعة الوعي. 3
 المشرف مع والتواصل ،والمجلس العلمي العلمية، اللجانآراء لجان التكوين في الدكتوراه و  تقدير من

 .لتطبيقه الرسمية الموافقات على حصول من ومايستوجبه وملحوظاته، بآرائه والعناية العلمي
 مناهج كتب وفي التخصص، في القراءة كثرة خالل من البحثية المهارات تطوير على الحرص. 4

 العلمية البحوث في النظر وٕادامة واالختصاص، الخبرة أهل واستشارة المتخصصة، البحث
  .وتوظيفها ووسائطها التقنية وسائل مع التعامل على والتدرب وتقويمها،

 في علميال والبحث العليا للدراسات مةالمنظ واإلجراءات واألنظمة اللوائح على طالعاإل. 5
  .الجامعة

  األطروحة تبويب: القسم الثاني
  :في ثالثة أجزاء، هي األطروحةتبوب 

وفيما يلي توضيح لمحتويات هذه . الصفحات التكميليةو المتن، و ، )التمهيدية( الصفحات االبتدائية
  :األجزاء

  فحات االبتدائيةصال: أوال
اإلهداء، صفحة الشكر، الملخص، صفحة صفحة اإلقرار، يتضمن هذا الجزء صفحة العنوان، 

  .قائمة المحتويات، قائمة االشكال، قائمة الجداول، قائمة الرموز واالختصارات
  )الغالف( صفحة العنوان. 1

والمساق والكلية والقسم، هي الصفحة األولى من الرسالة وتشمل اسم الوزارة الوصية والجامعة
، واسم الباحثة/واسم الباحثوعنوان الرسالة، والمتطلب الذي قدم له هذا البحث،والتخصص،

  .)1رقم أنظر النموذج (المشرف، ولجنة المناقشة، والسنة الجامعية التي قدمت فيها الرسالة 
، ويجب أن يكون معبرا بشكل واضح ودقيق طروحةطويالعنوان األيكون وبشكل عام يفضل أال 

  .موضوع األطروحةعن 
في (ثم صفحة الغالف على ورقة عادية ثم محضر المناقشة  ،وتلي صفحة العنوان، صفحة بيضاء
  ).النسخ المقدمة للمكتبة بعد المناقشة



  )اختيارية(نية صفحة البسملة أو اآلية القرآ. 2
  .، وتكون في صفحة مستقلةوهي اختيارية ،نيةآتتضمن هذه الصفحة البسملة أو آية قر 

  قرارصفحة اإل. 2
الباحثة يوضح فيه أن العمل في الرسالة من جهد /تحتوي هذه الصفحة على إعالن وٕاقرار الباحث

مسبقا للحصول على ) كاملة أو جزء منها(وعمل الطالب وقام به بنفسه، وأن الرسالة لم يتم تقديمها 
  .، ويكون في صفحة مستقلة)2أنظر النموذج رقم (درجة أكاديمية أو في مكان آخر 

  )اختياري(اإلهداء . 4
، وقد يكون االهداء أيضا إلى بالنسبة للباحث أو له مكانة خاصةإلى شخص عزيز  يكون اإلهداء

لمؤسسة التي ينتمي إليها الوطن، أو الجامعة التي درس فيها الطالب، أو ا: جهات اعتبارية مثل
  .صفحة مستقلةحال وروده في ويكون في ، ، وعملية االهداء اختيارية وليست الزاميةالخ...
  الشكر. 5

لبعض الجهات أو األفراد الذين قدموا له بعض المساعدات إلتمام للمشرف و ن الباحث شكره يضمّ 
البحث، مثل المساعدات المالية، أو تقديم البيانات الالزمة للبحث، أو المساعدة في ادخال البيانات 

الناحية اللغوية، أو مراجعة البحث ومضمونه والتعليق للحاسوب وتحليلها، أو مراجعة البحث من 
مختصرا وصادقا وبعيدا ويكون .عليه قبل نشره أو تقديمه بصفته النهائية، أو طباعة البحث وغيرها

  .في صفحة مستقلةعن االسراف، ويكون 
  الملخص. 6

بحثية ،والمنهجية الهنا يقدم الباحث بصورة مختصرة تلخيصا ألهداف البحث والغاية منه
 ، ويتبع الملخص بالكلماتالمستخدمة، وطرق التحليل والقياسات، وأبرز النتائج والتوصيات

ويكتب الملخصعلى صفحة واحدة، ال يزيد و . كلمات وتكتب نكرة 7و 4المفتاحية يتراوح عددها بين 
  .في صفحتين منفصلتين بلغة الرسالة ويضاف إليه ملخص باللغتين الفرنسية واالنجليزية

  المحتويات) فهرس( قائمة. 7
تحتوي على العناوين الرئيسية والفرعية في البحث وأرقام صفحات هذه العناوين حتى يسهل على  

  ).3أنظر النموذج رقم (زاء البحث ذات العالقة القارئ الرجوع إلى أج
  قائمة الجداول. 8

يتم وضع الجداولبحسب تستخدم قائمة الجداول في حالة احتواء البحث على بعض الجداول، حيث 
  ).4أنظر النموذج رقم (الصفحة الموجود فيها هذا الجدول  تسلسلها وعنوان كل جدول ورقم

  قائمة األشكال والرسوم. 9
شكل ورقم  إذا احتوى البحث على أشكال ورسوم فيتم وضع قائمة لكل منهما تحدد عنوان كل 

  ).5أنظر النموذج رقم (الصفحة التي يوجد فيها 



  المتن: ثانيا
  . الخاتمةو النتائج، و منهجية البحث، و ، أدبيات الدراسةو المقدمة،  :التالية المتن عادة العناصريضم 

  مقدمة البحث .1
  :)للباحث حرية عدم التقيد بهذه العناصر وبهذا الترتيب( على العناصر التاليةعادة تشتمل المقدمة 

يبدأ الباحث بحثه عادة بمقدمة مختصرة تمهد لموضوع البحث وتكون  ):خلفية البحث(التمهيد . أ
مناسبة له، وغالبا ما تتدرج من العام إلى الخاص، ونقصد بذلك أنه يبدأ بالتلميح إلى موضوعه 

إلى تهيئة ذهن القارئ إلى أن  تمهيدهدف اليو  .بشكل عام ثم يدخل تدريجيا في صلب الموضوع
  .ة بالدراسة وقابلة للبحثهناك موضوعا أو مسألة جدير 

إن إشكالية البحث توضح االشكال العلمي الذي سيبقى معلقا لو لم  :البحث) مشكلة(إشكالية . ب
ن أفضل طريقة لصياغة إشكالية وإ . ترسم صورة لما سيتم القيام بهيقم الباحث ببحثه، وهي بذلك 

لموضوع والتعبير عما يدور في الدراسة هي األكثر بساطة، أي تلك التي تذهب مباشرة إلى صلب ا
  .وعادة ما تنتهي إشكالية البحث بتساؤل رئيسي يتفرع إلى أسئلة فرعية .ذهن الباحث

الباحث  يصيغهاهي توقعات الباحث التي تمثل حلوال إلشكالية البحث، وال  :فرضيات البحث. ج
  .من محض خياله، وٕانما في ضوء الخبرات والقراءات واالطالع على البحوث والتجارب السابقة

يقوم الباحث في هذا الجزء بإبراز األسباب التي دعته لتناول موضوع الدراسة، من  :أهمية البحث.د
راسته، كما خالل عبارات أو اقتباسات أو بيانات تبرز أو تدعم األسباب التي يقدمها كمبرر لد

وبصفة عامة، يوضح الباحث . إلى بعض الدراسات والمقاالت التي تدعم وجهة نظره ةر اشاإل يمكنه
  .في هذا الجزء أهمية البحث من الناحيتين التطبيقية والنظرية، وبيان اإلضافة العلمية للتخصص

كون محتواها يحدد الباحث األهداف التي يسعى البحث إلى تحقيقها، بحيث ي :أهداف البحث. ه
  .مرتبطا ارتباطا عضويا بإشكالية البحث ومبرراته

  مجاالت أو حدود الدراسة. و
  :ويدخل تحت هذه الحدود ما يلي

  .وهي التي تشمل تساؤالت الدراسة :الحدود الموضوعية
  .تحديد مجتمع الدراسة :الحدود البشرية
  .مكان إجراء الدراسة :الحدود المكانية

  .ت فيها البياناتوهي الفترة الزمنية التي جمع :نيةالحدود الزما
  مفاهيم الدراسة ومصطلحاتها. ز

يذكر تحت هذا العنوان عدد من التعريفات للمصطلحات المرتبطة بموضوع البحث كما وردت في 
  .التراث األدبي للبحث، ويخلص منها الباحث إلى تعريفات إجرائية خاصة ببحثه

  .بصفة مختصرة ويتضمن تقسيمات األطروحة :هيكل البحث. ك



  أدبيات البحث. 2
  :تتضمن أدبيات البحث ما يلي

يتناول الباحث هنا النظريات والمفاهيم والمصطلحات  :خلفية البحث أو اإلطار النظري. أ
. فصول أو محاور أو مباحثوالحقائق المتعلقة بموضوع البحث، ويوزع ذلك على  والمتغيرات
  . بحثتفادي الباحث اإلطالة والحشو، ويتناول فقط ما له عالقة مباشرة مع موضوع الويجب هنا 

يقوم الباحث خالل هذه المرحلة باستقصاء وتفحص البحوث السابقة ذات  :الدراسات السابقة. ب
وتتمثل الدراسات السابقة في الرسائل واألطروحات أو  .العالقة بموضوع بحثه وتلخيصها ونقدها

علمية المنشورة سواء على المستوى المحلي أو االقليمي أو العالمي باللغة العربية أو البحوث ال
بغيرها والتي لها عالقة مع موضوع الدراسة، أو مجتمع أو عينة الدراسة، أو متغيرات الدراسة، أو 

وتعرض الدراسات السابقة من خالل استعراض هدف الدراسة، والمنهج واألدوات . نتائج الدراسة
ويفضل أن ترتب . مستخدمة في الدراسة، والعينات المطبق عليها، وأهم النتائج المتوصل إليهاال

ويجب على الباحث االشارة إلى كل ما يقع تحت  .من األقدم إلى األحدث تصاعدياترتيبا زمنيا 
ن تكون ذات عالقة مباشرة بموضوع أو كثرت بشرط أقلت يديه من الدراسات السابقة 

  .للباحث أن يدمج الدراسات السابقة في مقدمة األطروحة ويمكن.دراسته
  منهجية البحث وٕاجراءاته. 3

يتناول الباحث في هذا الجزء منهج البحث، وأدوات جمع البيانات، ومجتمع وعينة البحث، وأساليب 
  .تحليل البيانات

  النتائج. 4
للبيانات، وتفسير هذه النتائج نتائج تحليل : يتناول الباحث في هذا الجزء أمرين اثنين هما

ويجب على الباحث هنا التعليق على النتائج التي توصل إليها وتفسيرها وشرحها وربطها .ومناقشتها
و مختلفة أباإلطار النظري ونتائج الدراسات السابقة، وتوضيح ما إذا كان توصل إلى نتائج جديدة 

عن الدراسات السابقة أو ما إذا كانت متفقة معها وال يكتفي بوصف النتائج فقط دون مناقشتها على 
  .ن تتفق المناقشة مع الحقائق العلميةأ

  الخاتمة .5
يقدم الباحث ملخصا للدراسة يشمل إشكالية الدراسة وأهدافها ومنهجها وأدواتها واألساليب وفيها 

ديم ملخص لنتائج البحث، وتقديم التوصيات والمقترحات التي يرى الباحث يتم تق، ثم اإلحصائية
ويتم في . أهميتها في ضوء تلك النتائج، بحيث تعالج مشكالت قائمة أو تؤدي إلى التطوير والجودة

هذا الجزء كذلك التطرق إلى آفاق البحث أي المجاالت التي يمكن أن يتطرق إليها الباحثون 
  .تعرض إليها في البحث أو تم التعرض إليها بشكل مختصر وسطحياآلخرون ولم يتم ال

  



  الصفحات التكميلية: ثالثا
  قائمة المراجع .1

يعرض فيها الباحث المصادر والمراجع التي استعان بها في انجاز بحثه، ويمكن أن تتضمن كتبا 
حسب وتضم قائمة المراجع جميع المراجع المستشهد بها في المتن مرتبة هجائيا .أو مقاالت وغيرها

راجع بعد الخاتمة وتبدأ بصفحة جديدة مع االستمرار في ترقيم م، وتأتي ال)اللقب(اسم العائلة 
كتب، مقاالت، أطروحات، (ويفضل أن تكون المراجع مصنفة حسب طبيعتها  .صفحات الرسالة

 ).مراجع باللغة العربية، مراجع باللغة األجنبية(وحسب اللغة ) الخ...
  المالحق .2

، ويحتمل أن يحتاج غليها ي ال يجوز وضعها في متن األطروحةكافة البيانات التتضم المالحق 
والجداول الطويلة التي تتكون من والبيانات األصلية غير المحللة إحصائيا، ، ياناالستب القارئ مثل

وفي حالة وجود أكثر من ملحق . الخ...عدة صفحات وليست ذات أهمية كبيرة بالنسبة للبحث
  .الخ...،)2(، ملحق )1(ملحق : للبحث ترقم المالحق بشكل متسلسل هكذا

  والتوثيق  االقتباس: القسم الثالث
  قتباس اال: أوال

يكون االقتباس نصا ، و االستشهاد بأفكار وآراء اآلخرين المتعلقة بموضوع البحث هواالقتباس 
  .الخاص يصيغه الباحث بأسلوبهو يلخصه  وأ، أو اقتباس النص ويعرف باالقتباس المباشر ،حرفيا
  التوثيق: ثانيا

رأيا أو نتيجة رجع إليها أو يقصد بالتوثيق إشارة الباحث إلى مصدر المعلومات سواء كانت فكرة أو 
  .استشهد بها أو اقتبسها أو أشار إليها في بحثه

التوثيق بالحاشية : للتوثيق ثالث طرق رئيسية من أشهر طرق التوثيق في البحث العلمي هي
ويتوزع على هذه الطرق مجموعة من .م، والتوثيق باللقب مع تاريخ النشرا، والتوثيق باألرق)الهامش(

، نظام (MLA)منظمة اللغة الحديثة نظام هارفارد، نظام شيكاغو، نظام: ق أهمهاأنظمة التوثي
ولقد وقع االختيار في هذا الدليل على نظام . (APA)فانكوفر، نظام جمعية علم النفس األمريكية 

كممثل لطريقة التوثيق بالحاشية، ونظام جمعية علم شيكاغو في شقه الخاص بالعلوم اإلنسانية 
كممثل لطريقة التهميش باللقب مع تاريخ النشر نظرا لشيوعهما في بحوث  (APA)يكية النفس األمر 

  :واحدة منهمابعض التفصيالت الخاصة بكل فيما يلي نورد ، و العلوم االجتماعية واإلنسانية
 (The Chicago Manual of Style)شيكاغو دليل حسب نظام  التوثيق بالحاشية. 1

التي يضيفها الباحث في هامش الصفحة، ويهدف منها إمااالستطراد أو يقصد بالحواشي المعلومات 
على  حواشي المحتوى تستخدم إما للتعليق: لى قسمينوهي تنقسم إ .التعريف بمصادر المعلومات



و إحالة القارئ إلى مصادر إضافية، والحواشي المرجعية للتعريف فقرة معينة، أو االستطراد، أ
 .وهي التي تهمنا هنا. اقتبسها الباحثبمصدر المعلومات التي 

التوثيق في المتن حسب تاريخ المرجع بالنسبة للعلوم  قتين،ييتضمن نظام دليل شيكاغو للتوثيق طر 
  .الطبيعية والعلوم االجتماعية، وطريقة التوثيق في الهامش أو الحاشية بالنسبة للعلوم اإلنسانية

جميع معلومات التوثيق الخاصة  خاللذكرمن شيكاغو دليل حسب نظام التوثيق في الحاشية  يتمو 
بالمرجع، وترقيمها بالتتابع في كل صفحة من ضمن الهامش، مع نظام خاص في حالة تكرار 

  :المرجع، حيث يتم مراعاة االعتبارات التالية
، يتم تضمين أقلل من خمسة أسطرإذا كان عدد األسطر المقتبسة في حالة االقتباس المباشر  - 

، أما إذا عدد : "..."تباس في سياق الكتابة مع وضع الجملة المقتبسة بين عالمتي تنصيصاالق
، ففي هذه الحالة يتم فصل االقتباس عن سياق الكتابة وال فأكثر ة أسطرخمساألسطر المقتبسة 

توضع الجملة المقتبسة بين عالمتي تنصيص مع ترك مسافة فاصلة في بداية الجملة المقتبسة 
  .(.)تختم الجملة المقتبسة بنقطة وآخرها و 

األمثلة وفق  المرجعللمرة األولى، ُتدرج المعلومات الكاملة المتعلقة بذلك  مرجععند اإلحالة إلى  - 
    .التفصيلية الواردة أدناه

، وبخصوص الكتب األجنبية "المرجع السابق: "مباشرة توضع العبارة التالية رجععند تكرار الم - 
وفي حالة أن االقتباس تم من نفس . )الصفحات( مع ذكر رقم الصفحة "Ibid"توضع عبارة 

  ).الصفحات(يتم حذف رقم الصفحة ) الصفحات(الصفحة 
) دون االسم األول(للمؤلف أخرى، ُيذكر االسم العائلي  عند تكرار المرجع، بعد ورود مراجع - 

  .لصفحة، ورقم ا)دون العنوان الفرعي(بصيغة مختصرة  متبوعا بعنوان المرجع
يتم ال أنه لمراجع فتكتب بنفس الطريقة التي كتبت بها في الهوامش ألول مرة، إلقائمة اأما بالنسبة 

األول وتفصل بينهما فاصلة، واستبدال الفاصلة بعدهما على االسم )االسم العائلي(تسبيق اللقب 
ويتم ترتيبها هجائيا حسب الحرف األول  .وكذلك حذف األقواسورقم الصفحة المقتبس منهابنقطة، 

  .االسم العائلي للمؤلفمن المرجع والذي عادة ما يكون 
حسب نظام  وفي قائمة المراجع وفيما يلي بعض األمثلة عن كيفية توثيق المراجع في الهامش

السابع دليل نظام شيكاغو اإلصدار لمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على (شيكاغو 
  :)Chicago Style Guide (17thed.): Notes& Bibliographie Styleعشر

  :الكتب. أ
 التوثيق في الهامش:  

دار : البلد( )إن وجدت(الطبعة ، عنوان الكتابلمؤلف، ل)لقبال(األول ثم االسم األخير سم اال
  .أو الصفحات المقتبس منها ، رقم الصفحة)إن وجد(، الجزء )النشر، سنة النشر



  :مثال
  وروده أول مرةفي حالة:  

دار هومة للطباعة :الجزائر(دروس مفصلة وتمارين محلولة : اإلحصاء الوصفي،أحسن طيار
 .15، )2019، والنشر والتوزيع

RegisBourbonnais, Econométrie : Manuel et exercices corrigés, 8e éd. 
(Paris :Dunod, 2011), 23. 

  صفحات مختلفة(واالقتباس من صفحة  مباشرة تكرار المرجعفي حالة(:  
  .51المرجع السابق، 

Ibid, 25. 
 في حالة تكرار المرجع مباشرة واالقتباس من نفس الصفحة:  

  .المرجع السابق
Ibid. 

  أخرى تكرار المرجع، بعد ورود مراجعفي حالة:  
  .69، اإلحصاء الوصفي، طيار

Bourbonnais, Econométrie, 30. 
  المراجعالتوثيق في قائمة: 

دار : البلد). إن وجد(الجزء ). إن وجدت(الطبعة . عنوان الكتاب. االسم العائلي، االسم األول
  .النشر، سنة النشر

هومة للطباعة دار : الجزائر. دروس مفصلة وتمارين محلولة: اإلحصاء الوصفي.أحسن،طيار
 .2019لنشر والتوزيع، وا

Bourbonnais,Regis.Econométrie : Manuel et exercices corrigés, 8e 

éd.Paris : Dunod, 2011. 
  :الدوريات. ب

 التوثيق في الهامش:  
رقم ): التاريخ(ورقم المجلد، رقم العدد  اسم الدورية، "عنوان المقال"، واالسم العائلياألول سماال

 .الصفحة
  :مثال

دراسة : الدول العربيةأثر مؤشر االبتكار العالمي على النمو االقتصادي في بعض "لطيفة السبتي،
 .220 ):2012( 17، العدد 9 مجلة الباحث االقتصادي، ")2019 -2011(قياسية للفترة 



Ching-HsunChang, "The Influence of CorporateEnvironmentalEthics on 
CompetitiveAdvantage: The MediationRole of Green Innovation," Journal 
of Business Ethics104, no.3 (2011): 365. 

 التوثيق في قائمة المراجع:  
رقم ): التاريخ(ورقم المجلد، رقم العدد  اسم الدورية، "عنوان المقال. االسم العائلي، االسم األول

  .صفحات المقال
  :مثال

دراسة : أثر مؤشر االبتكار العالمي على النمو االقتصادي في بعض الدول العربية. "السبتي، لطيفة
 .220): 2012( 17، العدد 9 مجلة الباحث االقتصادي، )"2019 -2011(قياسية للفترة 

Chang,Ching-Hsun. "The Influence of CorporateEnvironmentalEthics on 
CompetitiveAdvantage: The MediationRole of Green Innovation," Journal 
of Business Ethics104, no.3 (2011): 361-370. 

 :الرسائل الجامعية. جـ
 التوثيق في الهامش  

طبيعة الرسالة، اسم الجامعة، التاريخ "(عنوان الرسالة،"لمؤلف، ل)اللقب(االسم العائلي و األول سم اال
 . ، رقم الصفحة)بالسنة
  :مثال

تقييم العوامل المؤثرة على قبول المستخدم لنظام المعلومات المحاسبي باستخدام "وداد بن زين،
دراسة ميدانية على عينة من المؤسسات االقتصادية بوالية : مطور (TAM)نموذج قبول التكنولوجيا 

 .144، )2021سكيكدة، -1955أوت  20جامعة دكتوراه، أطروحة "(عنابة،
Rima GhoseCnowdhury,"A study of the impact of Leadership Styles on 
Employee Motivation and Commitment: An empiricalstudy of 
selectedorganiations in Corporatesector,"(PhDdissertation, Patil University, 
2014), 61. 

 التوثيق في قائمة المراجع:  
  . طبيعة الرسالة، اسم الجامعة، التاريخ بالسنة" .الرسالةعنوان .االسم العائلي، االسم األول

  :مثال
تقييم العوامل المؤثرة على قبول المستخدم لنظام المعلومات المحاسبي باستخدام . "بن زين، وداد

دراسة ميدانية على عينة من المؤسسات االقتصادية بوالية : مطور (TAM)نموذج قبول التكنولوجيا 
 . 2021،سكيكدة-1955أوت  20أطروحة دكتوراه، جامعة ." عنابة



Cnowdhury,Rima Ghose. "A study of the impact of Leadership Styles on 
Employee Motivation and Commitment: An empiricalstudy of 
selectedorganiations in Corporatesector." PhD dissertation, Patil 
University,  2014. 

 (APA)ة حسب نظام جمعية علم النفس االمريكيالتوثيق باللقب مع تاريخ النشر . 2
ومن بين .لبحثدرج المراجع في نهاية احسب هذه الطريقة داخل النص، بينما تيكون التوثيق 

لجمعية علم النفس األمريكية الذي APAتاريخ النشر، نجد نظام التوثيقمع أنظمة التوثيق باللقب 
اعتماده في من أهم الطرق المستخدمة لتوثيق المراجع في األبحاث العلمية، لذلك سوف يتم يعتبر 

) المتن والمراجع(وفيما يلي توضيح لكيفية توثيق المراجع وفق هذا النظام  .هذا الدليل المنهجي
 Publication)السابعة منه ة النسخعلى االطالع  ينلمزيد من التفاصيل يرجى من الباحث(

Manual of the American Psychological Association):  
 التوثيق في المتن:  
  : هما التوثيق في المتن شكلين يتخذ

بين ) الصفحات(للمؤلف متبوعا بالسنة ورقم الصفحة ) االسم األخير(يكتب لقب في بداية النص  - 
في ) السنة(للمؤلف متبوعا بالسنة بين قوسين ) االسم األخير(قوسين في بداية االقتباس أو يكتبلقب 

  .قوسين في آخر االقتباسبين ) الصفحات(بداية االقتباس ثم رقم الصفحة 
  :لامث

  ).23ص )............ (2017(أو الشميلي . ........) 23، ص 2017(الشميلي 
Bourbonnais (2011, p. 1) ……… ou Bourbonnais (2011) ……..… (p. 1) 

داخل ) الصفحات(للمؤلف والسنة ورقم الصفحة ) االسم األخير(يكتب لقب  في نهاية النص - 
  .قوسين في آخر االقتباس

  :لامث
  ).23، ص 2017، الشميلي( ............

…………. (Bourbonnais, 2011, p. 1) 
  :مالحظات

كلمة، يتم تضمين  40إذا كان عدد الكلمات المقتبسة في حالة االقتباس المباشر أقل من  - 
، أما إذا كان : "..."االقتباس في سياق الكتابة مع وضع الجملة المقتبسة بين عالمتي تنصيص

كلمة، ففي هذه الحالة يتم فصل االقتباس عن سياق الكتابة وال  40عدد الكلمات المقتبسة يفوق 
توضع الجملة المقتبسة بين عالمتي تنصيص مع ترك مسافة فاصلة في بداية الجملة المقتبسة 

  (.)خرها وتختم الجملة المقتبسة بنقطة وآ



تتم اإلشارة إلى المرجع الذي تم االقتباس منه مع ) بالفكرة(عندما يكون االقتباس غير مباشر  - 
اإلشارة إلى صفحة أو صفحات االقتباس كما في االقتباس المباشر، إال إذا كانت الفكرة في 

  .عموميات المرجع فال ضرورة لذكر الصفحة
ت التي يتم فيها االقتباس من نص لمؤلفين اثنينيتم ذكر ألقاب المؤلفين في جميع الحاالعند  - 

، وفي حالة ثالثة مؤلفين إلى خمسة مؤلفين يتم ذكر ألقاب جميع المؤلفين في المرة االستشهاد بهما
األول ما إذا تكررت عملية االستشهاد بهم فيتم ذكر لقب المؤلف أاألولى التي يتم االستشهاد بهم 

، في حالة المراجع األجنبية et al.عبارةفقط مع إضافة عبارة وآخرون في حالة المراجع العربية و 
عبارة وآخرون في حالة مع أما إذا كان عدد المؤلفين ستة فأكثر فيتم ذكر لقب المؤلف األول فقط 

  . في حالة المراجع األجنبية في جميع المرات التي يتم االستشهاد بهم et al.عبارةالمراجع العربية و 
يتم توثيق المراجع بنفس الطريقة في حالة ، كثر من مؤلفعند االقتباس من أكثر من مرجع أل - 

  .منقوطة ةمؤلف واحد ويتم الفصل بينها بفاصل
ت في حالة المراجع العربية . د: ون تاريخ تكتب مكان التاريخ عبارةعند االقتباس من مرجع بد - 

  .في حالة المراجع األجنبية n. d: وعبارة
عند االقتباس من أعمال الهيئات الحكومية وغير الحكومية يتم ذكر اسم الهيئة أو المؤسسة  - 

  .مكان لقب المؤلف
 التوثيق في قائمة المراجع  

  :الكتب. أ
عنوان الكتاب بخط ). سنة النشر. (األول) األسماء( المؤلفون، االسم/المؤلف) األخيراالسم (لقب 
  .الناشر: مكان النشر). رقم الطبعة إن وجدت بين قوسين(مائل 
  :مثال
هومة دار : الجزائر. دروس مفصلة وتمارين محلولة: اإلحصاء الوصفي). 9201. (أحسن، طيار

 .للطباعة والنشر والتوزيع
Bourbonnais, R. (2011). Econométrie : Manuel et exercices corrigés (8e 

éd.). Paris : Dunod. 
 :الدوريات. ب

. عنوان المقالة في الدورية). سنة النشر.(األول) األسماء(المؤلفون، /المؤلف) االسم األخير(لقب 
  .م الصفحاتارقأ، )رقم العدد بين قوسين(، رقم المجلد اسم الدورية بخط مائل

 :مثال
أثر مؤشر االبتكار العالمي على النمو االقتصادي في بعض الدول ). 2021. (السبتي، لطيفة

  .226-212، )17( 9، مجلة الباحث االقتصادي، )2019 - 2011(دراسة قياسية للفترة : العربية



Chang, C. H. (2011). The Influence of CorporateEnvironmentalEthics on 
CompetitiveAdvantage: The MediationRole of Green Innovation. Journal of 
Business Ethics, 104 (3), 361-370. 

  :ةالرسائل العلمي. جـ
و الرسالة عنوان األطروحة أ). سنة النشر. (األول) األسماء(االسم المؤلف، ) االسم األخير(لقب 

). كتابة عبارة أطروحة دكتوراه غير منشورة أو رسالة ماجستير غير منشورة بين قوسين(بخط مائل 
  .المدينة، الدولة: اسم الجامعة أو الكلية

  :مثال
تخدم لنظام المعلومات المحاسبي ستقييم العوامل المؤثرة على قبول الم). 2021. (بن زين، وداد

ن المؤسسات دراسة ميدانية على عينة م: مطور (TAM)جيا و نموذج قبول التكنولباستخدام 
: سكيكدة - 1955اوت  20جامعة ). دكتوراه غير منشورةأطروحة ( بةاالقتصادية بوالية عنا

 .سكيكدة، الجزائر
Cnowdhury, R. g. (2014). A study of the impact of Leadership Styles on 
Employee Motivation and Commitment: An empiricalstudy of 
selectedorganiations in Corporatesector (Unpublihed doctoral dissertation). 
PatilUniversity: Navi Mumbbai, India.  

 القواعد الشكلية لألطروحة: رابعالقسم ال
  لغة الكتابة. 1

الكتابة بأسلوب بسيط يستخدم ، و األخطاء اللغوية والمطبعيةتكتب األطروحة بلغة سليمة خالية من 
الكلمات المباشرة مع تجنب استخدام الكلمات الزائدة والمحسنات مل القصيرة و فيه الباحث الج
  .، وتجنب التعبيرات العامية، واستخدام صيغة الفعل الماضيذلك اللفظية ما أمكن

  الطباعة. 2
، على ورق أبيض "ميكروسوفت وورد"اآللي وباستخدام، برنامج تطبع األطروحة باستخدام الحاسبة 

  .وعلى وجه واحد ،)A4 )29.7/21من النوع الجيد مقاس 
  الخط. 3

ومقاس  ،14في كتابة المتن بمقاس بالنسبة للغة العربية (Simplified Arabic)  يسـتـخـدم الخـط
 Times New)يستخدم الخطف األجنبيةللغة بالنسبة أما للحواشي،  12و، الرئيسية للعناوين 16

Roman)  ويكون نمط الخط لكافة  .للحواشي 10، والرئيسية للعناوين 14و للمتن، 12بمقاس



محتويات األطروحة عاديا ما عدا العناوين الرئيسية والفرعية، وعناوين الجداول واألشكال والمالحق 
  .أسودا في جميع أجزاء األطروحةداكنا، كما أن لون الخط يجب أن يكون لون الخط فيكون 

  الجداول واألشكال. 4
وحدود الجدول أو الشكل هي نفسها . يوضع لكل جدول أو شكل رقم وعنوان في األعلى والمصدر

حدود الحد المسموح به للطباعة في الصفحة والواحدة، وفي غالب األحيان ال يزيد الجدول أو 
وعند ظهور الجدول أو الشكل في أكثر من صفحة يجب  الشكل في مساحته عن صفحة واحدة،

غير حجم ويجوز تص، بين قوسين "تابع"إعادة كتابة رقم الجدول أو الشكل وعنوانه مع إضافة كلمة 
ال يقل حجم الخط عن (سهولة قراءتها على ى أن يتم المحافظة الخط في الجدول أو الشكل عل

داية األطروحة إلى نهايتها، ويجب م متسلسلة من بوترقم كل من الجداول واألشكال بأرقا ).10
االشارة الى الجدول او الشكل في المتن من خالل وصف محتواه ولفت االنتباه الى االمور المهمة 

الشكل الجدول أو بعبارة وليس فيه، كما يشار الى الجدول او الشكل في المتن برقمه وليس بعنوانه 
  .الخ..".أعاله"أو " السابق"أو " أدناه"أو " التالي"

  الترقيم. 5
في منتصف الصفحة تماما، حيث حات في الهامش السفلي من الصفحة يجب أن يكون ترقيم الصف

صفحة البسملة أو اآلية القرآنية إلى فهرس يتم ترقيم الصفحات التمهيدية من األطروحة الممتد من 
ب،  ،أ(المكتوبة باللغة العربية  طروحاتفي األ ةاألبجدي باستخدام الحروفوالرموز  المختصرات

,Ι)المكتوبة باللغة األجنبية  األطروحاتوالروماني في ...)  ه، ج، د، ΙΙ, ΙΙΙ, … ، أما بالنسبة (
صفحات كما ال تكتب أرقام  ...).، 3، 2، 1(للمتن والصفحات التكميلية فيتم استخدام األرقام 

  .تسبلكنها تحعناوين قوائم الفهارس والمقدمة والفصول والخاتمة والمراجع والمالحق 
  هوامش الصفحات. 6

سم للجهة اليمنى  3لجهة اليسرى وسم ل 1.5سم ألعلى وأسفل الصفحة و 2هوامش الصفحات هي 
للصفحة بالنسبة لألطروحة المكتوبة باللغة العربية، والعكس بالنسبة لألطروحة المكتوبة باللغة 

سم وال تغيير بالنسبة  51.سم وهامش الجهة اليمنى  3األجنبية حيث يصبح هامش الجهة اليسرى 
  .للهامش األعلى واألسفل للصفحة

  المسافة بين األسطر. 7
ماعدا محتويات ) سم 1.15(طروحة يجب أن تكون سطر وربع المسافة بين األسطر في كامل األ

 .الجداول واألشكال والمالحق فيمكن استخدام تباعد أسطر أقل أو أكبر من ذلك حسب الضرورة
  .سم عند كل بداية فقرة1ويترك مسافة فاصلة قدرها 
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  المالحق
  
  
  

  صفحة الغالف: 1النموذج رقم 
  
  
  
  
  
  



  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  سكيكدة

  العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
...........  
.................. :   

  )حسب الحالة(مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم أو الطور الثالث 

  

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

  : ............المؤسسة الجامعية

  المؤسسة الجامعية   رئيسا           
  المؤسسة الجامعية      مقررا        
  مؤسسة الجامعيةال       عضوا      

  المؤسسة الجامعية     عضوا        
  المؤسسة الجامعية      عضوا       

  المؤسسة الجامعية  وا           

 عنوان األطروحة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
سكيكدة -  1955أوت  20جامعة 

العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسييركلية 
............................قسم 

: ..................مخبر االنتماء
  
  

  أطروحة دكتوراه
مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم أو الطور الثالث 

  

  :................الشعبة
  : ............التخصص

  
..................): ...........ة(للطالب 

  
المؤسسة الجامعية.....    : ........الرتبة: .................    مدير األطروحة

  :أمام أعضاء اللجنة
رئيسا           :               الرتبة  :                    

مقررا        :               الرتبة:                      
عضوا      :               رتبةال       :               

عضوا        :               الرتبة:                      
عضوا       :               الرتبة              :        

وا           عض               :الرتبة    :                  
  
  .../....: .السنة الجامعية

عنوان األطروحة

مدير األطروحة

:                    واللقباالسم 
:                      االسم واللقب
:               االسم واللقب

:                      سم واللقباال
:        االسم واللقب
:                  االسم واللقب



  اإلقرار :2النموذج رقم 
  
  
  
  

: أقر بأن هذه األطروحة الموسومة بـ) .................ة(أنا الممضي أسفله الطالب 
...............................................................................................

..............  
كله في أي مكان آخر لنيل درجة  أوجزء منه  أيكاديمي خاص بي، وأنه لم يتم تقديم عمل أ يه

  .علمية
  
  
  
  

  اإلمضاء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  المحتويات) فهرس( قائمة: 3النموذج رقم 
  

  أ.................................. .......................)إن وجدت(البسملة أو اآلية القرأنية 
  ب................................ ....................................................اإلقرار 

  ج................................................................ .....لملخص باللغة العربية ا
  د.......... ..........................................................الملخص باللغة الفرنسية 

  ه.................................................................. الملخص باللغة اإلنجليزية 
  و) .......................................................................... إن وجد(إلهداء ا

  ز ..................................................................................... الشكر 
  ك.. ...........................................................................قائمة الجداول 

  ل. ....................................................................قائمة الرسوم واألشكال 
  م.... ..)...............................................إن وجدت(المختصرات الرموز و قائمة 

  ن....... ...................................................................قائمة المحتويات 
  1.......... ........................................................................المقدمة 

  ....... ...........................: .........................................الفصل األول
  ...........................................................................: الفصل الثاني

..........................................................................................  
  ..................................................................................الخاتمة 
  ..................................................................................المراجع 
  .................................................................................المالحق 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  قائمة الجداول: 4النموذج رقم 
  الصفحة  عنوان الجدول  رقم ال

      
  
  
  
  
  

  قائمة األشكال: 5النموذج رقم 
  الصفحة  عنوان الشكل  رقم ال

      
  
  
  
  
  

  قائمة المختصرات: 6النموذج رقم 
  معنى المختصر  المختصر

    
  


