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يســــر قســــم املنــــاهج وطــــرق التــــدريس أن يقــــدم لكــــم األســــس العامــــة 

ه. وتلــك تري أو الــدكتورالكتابــة خطــة البحــث الــيت تســبق إعــداد رســالة املاجســ
لطالـب عنـد كتابـة اخلطـة بإشـراف أحـد أعضـاء األسس هي مبثابة توجيهـات ل

  هيئة التدريس بالقسم.
القســم يف بــذل اجلهــد والوقــت إلخــراج هيئــة التــدريس ومل يــأل أعضــاء 

يســهم يف مســاعدة طــالب وطالبــات الدراســات العليــا يف كيفيــة لهــذا الــدليل 
م؛  فنأمـــل االلتـــزام مبـــا ورد يف هـــذا الـــدليل مـــن توثيـــق وإخـــراج خطـــط رســـائله

توجيهــات يف إعــداد اخلطــة قبــل عرضــها علــى حلقــة مناقشــة خطــط البحــوث 
  (السيمينار).

كما نؤكد أن قسم املناهج يسعد بكل املقرتحات لتطـوير هـذا الـدليل 
  ليصبح دليال متكامال يف كتابة رسائل املاجستري والدكتوراه.

  
  ،،لجميع دوام التوفيق والسدادمتمنني ل            

  
  رئيس قسم املناهج وطرق التدريس         

    
   ـل د . طالل بن حممد املعج   
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  خطة البحث

  

خطـــة البحـــث تقـــدم قبـــل الشـــروع يف البحـــث اخلـــاص بإكمـــال مطالـــب درجـــة 
عمــادة  املاجســتري أو الــدكتوراه؛ فطالــب املاجســتري يبــدأ بإعــداد خطــة حبثــه لتقــدميها إىل

مــن املقــررات الدراســية بربنــامج  ٪٥٠الدراســات العليــا يف اجلامعــة بعــد أن جيتــاز دراســة 
املاجستري ( املـادة احلاديـة واألربعـون مـن الالئحـة املوحـدة للدراسـات العليـا ) أمـا طالـب 

  الدكتوراه فإنه يقدم خطة حبثه بعد أن جيتاز االختبار الشامل بنجاح. 
الـــب بـــأن يتصـــل بأحـــد املتخصصـــني يف جمـــال دراســـته وإعـــداد اخلطـــة يلـــزم الط

ليســاعده يف اختيــار موضــوع يدرســه وحتديــد مطالــب دراســة املوضــوع النظريــة والتطبيقيــة 
وحتديـــد مصـــادر املعرفـــة الالزمـــة، كمـــا ينـــاقش معـــه املوضـــوع ليوضـــح لـــه منـــاهج البحـــث 

ة مـع الطالـب يف املالئمة. وبعد أن يعد الطالب اخلطة ويوافق عليها مرشده تناقش اخلط
الدراســات  ب) حبضــور عــدد مــن أعضــاء هيئــة التــدريس وطــالseminarحلقــة حبــث (

العليا، وقد يطلب من الطالب إعادة النظر يف بعض أجزاء اخلطـة قبـل أن ترفـع إىل جلنـة 
  الدراسات العليا مث تقدم إىل جملس القسم لتعتمد رمسياً.

  ؟لماذا يعد الطالب خطة بحث

  -داد خطة البحث هو أن يقنع الطالب املختصني مبا يلي:اهلدف الرئيس إلع
  البحث الذي سيعده: إن –أوًال 

 يسد حاجة مهمة نظريا وعملياً يف جمال ختصصه. •

 أو أنه حيسم قضية دار حوهلا مناظرات وجدال يف جمال ختصصه.  •

لــى معطيــات أو أنــه ســيقّوم أمــراً مــا أو أن يعيــد بنــاء مــا قــد مت تأسيســه بنــاء ع •
  وحتديات معاصرة. علمية
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ن موضوع البحث واقعي ومقنع على أنه مشروع حبـث مقبـول يف جامعـة امللـك إ –ثانياً 
  سعود، من حيث: 

 .م به يف الفرتة النظامية للدراسةإنه يتناول موضوعاً ميكن القيا •

  .  املتوفرة النظرية والعملية تميكن إعداده باإلمكانيا •
  اجلامعة.ميكن أن يشرف عليه أحد املتخصصني يف  •

  الطالب لديه إملام باملعارف واملهارات الالزمة للقيام بالبحث. إن  –ثالثاً 
لــدى الطالــب درايــة باالعتبــارات األخالقيــة والقضــايا املتصــلة بالبحــث، وأنــه إن  –رابعــاً 

  قد خطط ليحصل على املوافقات الضرورية هلا.
لــى أن يبــدأ العمــل فــور الطالــب قــد حــدد حبثــه حتديــدا واضــحاً يســاعد عإن  –خامســاً 

   تسجيل املوضوع.

  

  مم تتكون خطة البحث ؟

داف وأهـــــ ،املشـــــكلة خطـــــة البحـــــث مـــــن حتديـــــد موضـــــوع البحـــــث أوتتكـــــون 
، وخطواتـه، والتصـور العـام ومنهجـه ،أمهيتـهو ، هتمصـطلحاو حـدوده، و فروضـه، و البحث، 

  . وفيما يلي تفصيل هذه املكونات:لفصول الرسالة

 عنوان البحث: •

ىت يـتمكن القـارئ مـن قراءتـه ت عنوان البحث أن يكون واضحا حمن مواصفا
وأن يــدرك مضــمونه دون حاجــة إىل استفســار مــن الطالــب، وأن يكــون مــوجزا وفهمــه، 

  مفيدا، دون ذكر التفصيالت اليت ميكن أن يوردها يف حدود البحث.
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 المقدمة: •

يوضــح  يف املقدمـة يوضـح الطالـب جمـال حبثـه وداللـة موضـوعه يف العنـوان، كمـا
يف منت اخلطة أمهية املوضوع بإجيـاز. ولتحديـد املوضـوع يستحسـن أن يأخـذ الطالـب مبـا 

  يلي: 
  املوضوع.حتليل املعلومات السابقة املتوفرة يف جمال  -أ

   شرحه.يربز يف اخلطة ما مل يتم توضيحه أو  -ب
وجــود عــدم انســجام، أو  أن يهــتم مبــا ورد يف املعلومــات الســابقة مــن -جـــ

  .  ف واستنتاجات غري مفحوصة علمياً نقاط خالو  تناقض
ــــائج البحــــوث ومقرتحاــــا وحمــــاور املــــؤمترات   -د ــــى تفكــــريه ونت يعتمــــد عل

  وتوصياا. 
عــدم االنفعــال أمــام الشــعارات أو العنــاوين الفاتنــة يف اــال التعليمــي  -هـــ

  والتأثر ا عند اختيار موضوع البحث.
 البحـــث ليوردهـــاات املتصـــلة مبشـــكلة كمـــا يوضـــح الطالـــب يف املقدمـــة املتغـــري  
علــى أــا مشــكالت فرعيــة ال بــد مــن حلهــا حــىت يــتمكن مــن حتديــد املشــكلة فيمــا بعــد 

  حل مشكلة البحث.
، بــل عتمــاد علــى اهتمامــات الطالــب نفســهوإذاً، عــرض املشــكلة ال يكفيــه اال

 جمـــال ، مثـــل الوضـــع املعـــريف املعاصـــر يفمـــر حيتـــاج إىل معطيـــات حبثيـــة جـــادةإن هـــذا األ
ختصـــص الطالـــب بعامـــة ويف جمـــال مشـــكلة حبثـــه خباصـــة؛ ورمبـــا هـــذا يـــدعو الطالـــب إىل 

  مناقشة العاملني واخلرباء يف اال إىل جانب االستفادة من خرباته اخلاصة.

  البحث:مشكلة تحديد  •

فهــا بعــد املقدمــة حيــدد الطالــب مشــكلة البحــث مبينــا أصــالتها مــن حيــث اختال
يعـــــــرب عنهـــــــا بســـــــؤال أو جبملـــــــة خربيـــــــه أو ببيـــــــان ال، و عـــــــن دراســـــــات ســـــــابقة يف اـــــــ
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(Statement)  ـــــة أو تعليميـــــة...)ق(عـــــرض ـــــة أو تربوي يركـــــز علـــــى  ؛ضـــــية معينـــــة فكري
  العوامل املضبوطة اليت سيهتم ا يف حبثه.

هـا إىل حـل مشـكلة املشكالت الفرعية اليت يـؤدي حلحتديد كما ينبغي مراعاة 
يبـــني يــد يـــتم بــأن حيلــل الطالـــب املشــكلة العامــة ل، وهــذا التحدالبحــث الرئيســة بوضـــوح

كمــا لــو كانــت   ،مشــكلة فرعيــة صــياغة دقيقــة وواضــحة ، مث يصــوغ كــلمكوناــا الفرعيــة
حــىت يضــع هلــا منهجــا مالئمــا ملعاجلتهــا ويــتمكن مــن التوصــل إىل  مشــكلة قائمــة بــذاا؛

ملتكـــررة يف خالصـــة واضـــحة حامســـة بشـــأا. وهنـــا جتـــدر اإلشـــارة إىل أن مـــن األخطـــاء ا
عـين أن مشـكلة البحـث واسـعة أو أن ممـا قـد يخطط البحـوث كثـرة املشـكالت الفرعيـة؛ 

  صياغة املشكالت الفرعية تتضمن خطأ ما.

  أهمية البحث: •

حبــوث طــالب الدراســات العليــا عــدم التفريــق بــني بعــض مــن اخلطــأ املتكــرر يف 
الفائــــدة علـــى لـــب الطا أن يركـــز تعـــينأمهيـــة البحــــث فأمهيـــة البحـــث وأهـــداف البحـــث. 

  .هوإجناز  البحثحتقيق أهداف العملية املتوقعة يف جمال ختصصه بعد 

 أهداف البحث: •

، حبيـث يكـون حمتواهـا إىل حتقيقهـا البحـث داف الـيت يسـعىهـاألحيدد الطالب 
  .ومبربرات البحث مرتبطا ارتباطا عضويا باملشكلة

 أسئلة البحث أو فروضه: •

وجــدت أســئلة فرعيــة يوردهــا بعــد الســؤال حيــدد الطالــب الســؤال الــرئيس، وإن 
  الرئيس بلغة علمية دقيقة تبني عالقتها مبشكلة البحث. 

  .صحته أو عدمه تأكيدأما الفروض فتصاغ بأسلوب يبني ما حياول الطالب 
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   يلي:ويف صياغة الفروض يراعي الطالب ما 
حتديــد الفــرض بوضــوح ودقــة مســتفيدا مــن األســاليب اإلحصــائية  •

  .  روضيف صياغة الف
 .أن يكون الفرض قابالً لالختبار •

 .أن يقيم عالقة بني املتغريات •

 أن يكون للفرض جمال حمدد. •

 ث:مسلمات البح •

يف مات لينطلـق منهـا يسـتند إليـه مـن مسـلّ  حيدد الطالـب مـامن املستحسن أن 
حتتـــاج إىل إثبـــات ينطلـــق منهـــا الطالـــب  جمـــزوم بصـــحتها والقضـــية املســـلمة هـــي ، و حبثـــه

  .ى قضية أخرىللربهنة عل

 حدود البحث: •

  .موضوعية وزمانية ومكانية يوضح الطالب ما سيقتصر عليه حبثه من متغريات

 منهج البحث وخطواته: •

ــــه، معتمــــدا علــــى املعلومــــات اإلحصــــائية  حيــــدد الطالــــب جمتمــــع البحــــث وعينت
ثـه الدقيقة؛ فيوضح ما استند إليه يف حتديد العينة. مث يذكر اخلطـوات الـيت سـيتبعها يف حب

مفصال هذه اخلطوات وداعما إياها باحلجة املقنعـة، علـى أن يشـمل هـذا اجلـزء العنـاوين 
  الفرعية التالية:
مـــنهج البحـــث، موضـــحا دواعـــي اختيـــاره وموثقـــا لـــذلك مـــن مصـــادر   )أ 

 متخصصة.
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موضـــحا أدوات البحـــث بـــأن يبـــني دواعـــي اختيارهـــا أدوات البحـــث،   )ب 
 باا.دادها والتحقق من صدقها وثوموضحا إجراءات إع

موضـحا األسـاليب اإلحصـائية املرتبطـة بأسـئلة األساليب اإلحصـائية،   )ج 
البحـــث معلـــال ومفســـرا كيفيـــة اســـتخدامه األســـاليب اإلحصـــائية الـــيت 

  اختارها.

 تحديد المصطلحات: •

ــــــد مصــــــطلحات البحــــــث ــــــب معــــــىن  مــــــن املستحســــــن أن يف حتدي حيــــــدد الطال
  املصطلحات ملماً بثالثة أنواع من املعاين:

  املعىن الوارد يف املعجم. ملعجمي:املعىن ا •
ح لــدى متخصصــني يف املعــىن املعــروف للمصــطل املعــىن االصــطالحي: •

  .جمال عملي حمدد
  .املعىن اإلجرائي: املعىن اخلاص بالبحث •

 ويراعى يف املعاين الثالثة املعىن املشرتك فيما بينها.

  ؤهالت الطالب ذات العالقة بالبحث:م •

تــاريخ التحاقــه بالربنــامج (ماجســتري/دكتوراه)  يــذكر الطالــبمــن املستحســن أن 
  وثقافته املتعلقة مبوضوع حبثه وخربته يف جمال هذا املوضوع.

  التصور العام لفصول الدراسة: •

  يذكر الطالب فصول الرسالة املتوقع إجنازها.

 قائمة المراجع: •

  ويذكر فيها املراجع اليت ورد ذكرها يف اخلطة.
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  شكل خطة البحث
  

مـن معـاجل  Traditional Arabicالبحـث يسـتخدم نـوع اخلـط لكتابة خطـة 
، والعنــاوين )١٦بـنط (. علـى أن يكـون حجــم بـنط الطباعـة   MS Wordالكلمـات
ويكــون تباعــد األســطر أســود].  ١٨، والعنــاوين الفرعيــة [بـنط )أســود ٢٠بــنط (الرئيسـة 

ـــاحلروف (ســـطر ونصـــف)،  ـــةوإن وردت بعـــض الكلمـــات ب ـــنط  اإلجنليزي  ١٤فتكتـــب بب
جلهـــة اليســرى مـــن الصــفحة. وقـــد . وتــرقم الصـــفحات  يف أعلــى ا Garamondخبــط 

  :، وهيتساعد على اإلخراج الطباعي للخطةيف امللحق  عدة مناذج مت تضمني

 .شأمنوذج يبني مسافات اهلوام .١

 أمنوذج يبني شكل الغالف. .٢

 أمنوذج يبني آليات إخراج شكل الغالف. .٣
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  توثيق االقتباس  
  

  .حثاالقتباسات يف منت الب توثيقية نتناول هنا كيف

 توثيق اقتباس لمؤلف معروف وتاريخ معروف: •

التـــاريخ"، فيـــذكر االســـم  تبـــاس يف مـــنت البحـــث طريقـــة "املؤلـــف،يتبـــع عنـــد االق
  :يف ثالثة أساليبميكن صياغة ذلك ، و األخري للمؤلف وتاريخ النشر فقط

  مثال:
  هـ) بني أداء املعلمني...١٤٢٤املفدى ( وازن -
 هـ)،...١٤٢٤دراسة حديثة تناولت أداء املعلمني (املفدى،  يف -

 هـ، وازن املفدى بني أداء املعلمني...١٤٢٣يف عام  -

 

 توثيق اقتباس لمؤلف غير معروف وتاريخ معروف:  •

التــاريخ معــروف، كمــا هــي احلــال يف أن إذا كــان املؤلــف غــري معــروف يف حــني 
ـــة، ميكـــن  ةاملعلومـــات الصـــادر  ـــوان باختصـــار داخـــل عـــن صـــفحة إلكرتوني اســـتخدام العن

  عالمات تنصيص عوضا عن اسم املؤلف:

  مثال:
وقد أجريت دراسة مماثلة يف تدريب الطالب على كتابة البحث العلمي ("استخدام     

APA"، ١٤٢٤(  
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 توثيق اقتباس لمؤلف وتاريخ غير معروفين: •

يف  إذا كــان املؤلــف غــري معــروف والتــاريخ أيضــا غــري معــروف، كمــا هــي احلــال
ـــوان باختصـــار داخـــل  ةاملعلومـــات الصـــادر  ـــة، ميكـــن اســـتخدام العن عـــن صـــفحة إلكرتوني

 . (أي بدون تاريخ):د.تعالمات تنصيص عوضا عن اسم املؤلف وبعدها يكتب 

  مثال:
ويف دراسة أخرى تناولت حبوث الطالب، تبني أم يتعلمون أفضل بالنموذج ("النموذج   

  "، د.ت.)APAو
 

 كما يلي:ذلك وفق أساليب متعددة  يتم و : حرفي اقتباستوثيق  •

وقد أشار إىل أن "الطالب جيدون صعوبة يف كتابة املراجع وفق أسلوب  -
APA ،ولكنه مل يشرح ذلك بالتفصيل.١٢، ص١٤٢٤" (األلفي (  

)، فإن "الطالب جيدون صعوبة يف كتابة ١٤٢٤وحسب رأي األلفي ( -
للمرة األوىل" ، وخاصة إذا كان هذا يتم APAاملراجع وفق أسلوب 

  ).١٢(ص
) أن " الطالب جيدون صعوبة يف كتابة املراجع وفق ١٤٢٤وذكر األلفي ( -

 )؛ فماذا جيب على املدرسني حيال ذلك؟١٢" (صAPAأسلوب 

 

 كلمة:أربعين   أطول من حرفي توثيق اقتباس •

إذا كـــان أطـــول مـــن أربعـــني كلمـــة يف فقـــرة خاصـــة دون  يوضـــع االقتبـــاس احلـــريف
بعــد مخــس مســافات مــن اهلــامش األصــلي األميــن  التنصــيص، وذلــك اســتخدام عالمــات

    .للمنت
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  مثال:
تعلـم املفـاهيم واملعلومـات  من توضـيح حـول) ١٩٨٩حطب ( أبوذكره فؤاد  مع ما الباحث تفقيو 

  قال: حني
والشــك أن للشــواهد املتــوافرة لــدينا عــن كيفيــة تعلــم املفــاهيم تأثريهــا علــى عمليــة التــدريس.       

التصور يتوقف على التعليم واخلربة بدرجة أكرب من توقفه علـى الـذكاء. ومسـتوى  فمستوى
املفهــوم عنــد طفــل معــني يتناســب مــع عــدد اخلــربات الــيت مــر ــا وأنواعهــا فيمــا يتصــل ــذا 
املفهوم، وعلى سبيل املثال مفهوم الطفل عن األمانة ميكن أن ينمو إذا رأى سلوكا أمينا يف 

  )٨٤تلفة املنوعة.(صعدد من املواقف املخ
  ).١٤٢٥من خالل دراسة جتريبية أعدها احلسن (أيضا وهذا املوقف قد مت تأكيده 

    توثيق اقتباس ألكثر من مؤلف:  •

كلمـا   االسـم األخـري هلمـاإذا كان االقتباس من مصدر ألفه اثنان فيذكر  - 
  ورد اقتباس عنهما.

ســـة مـــؤلفني ثـــة أو ألربعـــة  أو خلمأمـــا إذا كـــان االقتبـــاس عـــن عمـــل لثال - 
االســم لجميــع عنــد أول اقتبــاس مث يكتفــي بــذكر االســم األخــري لذكر فيــ

 ألول مع كلمة (وآخرون).األخري ل

االســـم االقتبـــاس عـــن عمـــل لســـتة مـــؤلفني فيكتفـــي بـــذكر  كـــان  أمـــا إذا - 
  ألول مع كلمة (وآخرون).  األخري ل
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  المراجع توثيق
 

ا الباحث استعان اليت  بعد اية فصول البحث مباشرة تأيت قائمة املراجع  
حيث متت  الضوابط التاليةوفق  حبيث يتم ترتيب قائمة املراجع، يف منت حبثه

  :) النسخة اخلامسةAPA(دليل الصادر عن اجلمعية األمريكية ال االستفادة من
 عدم ترقيم املراجع. .١

مع  لالسم األخرياألحرف اهلجائية  املراجع حسب ترتيبيتم  .٢
 يف الرتتيب.إمهال (أل) التعريف 

 .سم)١( يكون تباعد أسطر املرجع الواحد مفردا .٣

 .سم)٢( يكون تباعد األسطر بني كل مرجعني مزدوجا .٤

كون تفيجب أن  كثر من سطرألتوثيق املرجع الواحد  يطولعندما  .٥
 .لسطر األولاهامش عن (مخس مسافات) بعيدة األسطر األخرى 

  مثال: 
يب تعليم العلوم يف املرحلة الثانوية يف اململكة العربية طرائق وأسالهـ.). ١٤١٥احلديثي، صاحل. (

-١٦٣)، ٢(٧مجلة جامعة الملك سعود.  السعودية والواليات املتحدة األمريكية.
١٩٩. 

  وفيما يلي كيفية توثيق هذه املراجع بأشكاهلا التالية:

 الكتب. •

 الدوريات. •

 غير المطبوعات. •

 المصادر اإللكترونية. •
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  توثيق الكتب  - أوال 

  واحد لمؤلف كتاب

. بلد )أسود غامق(بخط (التاريخ). عنوان الكتاباالسم األخير، االسم األول.

  النشر: الناشر.

  مثال:
  .دار عامل الكتب :الرياض .النماذج في بناء المناهج). ١٤١٨(.لطيفة، السمريي

  

   أكثر أو لمؤلفين كتاب

، واالسم األول راالسم األخيثم  ؛االسم األخير، االسم األول للمؤلف األول

. بلد النشر: )أسود غامق(بخط (التاريخ). عنوان الكتابللمؤلف الثاني.

 الناشر.

  مثال:
منظور المنهج المدرسي من ). ١٤١٦(.، عليسراخلتمو ؛ ، راشدالكثرييو  ؛إبراهيم، الشافعي

  .مكتبة العبيكان  :الرياض. دجدي
  

  مؤلفال مجهول كتاب  

 (التاريخ). بلد النشر: الناشر.. (الطبعة).)أسود غامق(بخط عنوان الكتاب

 مثال:
  ). بريوت: مكتبة لبنان.١٩٩٢().٣(ط. تعليم التعبير اللغوي للمبتدئين    
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  تاريخ بدون كتاب

(الطبعة). بلد ).أسود غامقاالسم األخير، االسم األول. عنوان الكتاب(بخط 

 النشر: الناشر.

 مثال:
  . دار القلم. بدون تاريخ.نسانيةدراسات في النفس اإلقطب، حممد.    
  

  ترتيبها وطريقة واحد لمؤلف أعمال عدة

فإن  األقدم فاألقدم، وفق التاريخفيتم ترتيبها املراجع ملؤلف واحد حني تتعدد 
فيتم الرتتيب وفق عنوان املرجع مع إمهال (أل) التعريف يف الرتتيب تطابقا يف التاريخ 

   ريخ مباشرة:إضافة حرف هجائي للرتتيب بعد التاو 
  

أسود (التاريخ). العنوان. اسم المجلة. المجلد بخط االسم األخير، االسم األول.

  .(رقم العدد). الصفحاتغامق 

  مثال:
قياس التفكري التجريدي حسب نظرية بياجيه لدى أ). هـ، ١٤١٢(.عبداهللا، املقوشي

لفصل الدراسي جامعة امللك سعود يف ا-الطلبة اجلدد الذين التحقوا بكلية الرتبية

مجلة جامعة  .هـ وعالقته ببعض املتغريات١٤٠٩/١٤١٠األول للعام اجلامعي 

  .٢١-١). ١( ٤الملك سعود. مجلد
  

ب). قياس التفكري التجريدي حسب نظرية بياجيه وعالقته هـ، ١٤١٢املقوشي، عبداهللا.(
ببعض املتغريات لدى طالب الرتبية امليدانية الذين سوف يتخرجون من كلية 

جامعة امللك سعود مع اية الفصل الدراسي األول للعام اجلامعي -لرتبيةا

  .١٩٨-١٧٩).١( ٤مجلة جامعة الملك سعود. مجلدهـ. ١٤٠٩/١٤١٠
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   جمعية أو منظمة تأليف من كتاب

 .(رقم الطبعة).بلد النشر:)أسود غامق(بخط المنظمة.(التاريخ).عنوان الكتاب

  الناشر.

  مثال:
جامعة : الرياض). ٢(ط تربية األطفال). ١٤٢٥(للعلوم الرتبوية والنفسية.اجلمعية السعودية    

  .امللك سعود
  

   األولى طبعته غير طبعة في كتاب

 .)أسود غامق(بخط (التاريخ). عنوان الكتابول.االسم األخير، االسم األ

 (الطبعة) بلد النشر: الناشر.

  مثال:
). ٤.(طلعربية للناطقين باللغات األخرىابستيمولوجيا تعليم اللغة ا). ١٩٨٢(بادي، غسان.

  .بريوت: دار العلم للماليني
  

   مزيدة أو منقحة طبعة

.(طبعة )أسود غامق(بخط (التاريخ). عنوان الكتاباالسم األخير، االسم األول.

 مزيدة ) بلد النشر: الناشر.

  مثال:
.(طبعة ات األخرىابستيمولوجيا تعليم اللغة العربية للناطقين باللغ). ١٩٨٢(بادي، غسان.
  .بريوت: دار العلم للمالينيمزيدة) 
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   مجلدات عدة من مؤلف

المجلد. عنوان  رقم(التاريخ). عنوان الكتاب.االسم األخير، االسم األول.

 بلد النشر: الناشر.(الطبعة). . )أسود غامق(بخط المجلد

  مثال:
الد . ية السعودية يف مائة عامموسوعة تاريخ التعليم يف اململكة العرب). ١٤٢٣(.وزارة املعارف
  .الرياض .)٢(ط.تراجم شخصيات. األول

  

  محرر ذو مؤلف

أسود (بخط (التاريخ). عنوان الكتابالسم األخير، االسم األول(محرر).ا

 . بلد النشر: الناشر.)غامق

  :١مثال
قاهرة: ال. منهج البحث في التربية المقارنة و تحليل المناهج). ١٩٩٤(هارمتان، جورج(حمرر).
  األجنلو املصرية.

  

االسم األخير، االسم األول. (التاريخ). العنوان المختار. في اسم المحرر 

(الصفحات المختارة).  .)أسود غامق(بخط (محرر).عنوان الكتاب

 الناشر.بلد النشر: 

  :٢مثال
ر). (حمر . يف هارمتان، جورج). املنهج اجلوهري يف حتليل املنهج املدرسي١٩٩٤(مويل، ميشال.

). القاهرة: ١٦٠-١٥٠(ص ص .لتربية المقارنة و تحليل المناهجمنهج البحث في ا
  األجنلو املصرية.

  



  
  
 

٢١

  منشورة غير علمية رسالة

). أسود غامقاالسم األخير، االسم األول.(التاريخ). عنوان الرسالة(بخط 

   اسم البلد. توضيحية. القسم، الكلية، الجامعة:معلومات 

  مثال:
مدى تحقيق أهداف تعليم النصوص األدبية في المحتوى المقرر ). ١٤١٩(الكثريي، سعود.

. رسالة ماجستري غري منشورة. قسم املناهج وطرق على طالب الصف األول الثانوي
  التدريس، كلية الرتبية، جامعة امللك سعود: الرياض.

  

  سلسلة في منشور عمل

.في اسم )أسود غامقط (بخ(التاريخ). عنوان الكتاباالسم األخير، االسم األول.

 . بلد النشر: الناشر.)أسود غامق(بخط السلسلة

  مثال:
دليل الرسائل العلمية المجازة من مؤسسات التعليم العالي بالمملكة  ).١٤١٧(.حممد، أبامني

 مطبوعات مكتبة امللك فهد الوطنية. يف سلسلة في تخصص المناهج وطرق التدريس
  .الوطنية مكتبة امللك فهد: الرياض. الثالثة

  

  مترجم عمل

أسود (بخط (التاريخ). عنوان الكتابسم األخير للمؤلف، االسم األول.اال

  ). بلد النشر: الناشر.ماألول واألخير للمترجاالسم ترجمة (.)غامق

  

 



  
  
 

٢٢

  مثال:
: دار مصر). عبداحلميدجابر كاظم، و ترمجة أمحد  ( أساسيات المناهج). ١٩٨٢. (رالف، تايلور

  .النهضة العربية
  

  حكومية وثيقة

. المدينة: الناشر.رقم )أسود غامق(بخط الوثيقة (التاريخ). عنوان الجهة المؤلفة.

  النشر.

  مثال:
 الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية). ١٤١٩(.عمادة الدراسات العليا

. سعودوالقواعد واإلجراءات التنظيمية والتنفيذية للدراسات العليا بجامعة الملك 
  .(بدون رقم نشر). جامعة امللك سعود: الرياض

  

   تمهيد أو مدخل أو تقديم أو مقدمة

(التاريخ). نوع المقال. في مؤلف الكتاب. عنوان االسم األخير، االسم األول.

. (صفحات المقال). اسم بلد النشر: )أسود غامق(بخط الكتاب

 الناشر.

  مثال:
ابستيمولوجيا تعليم اللغة  .)١٩٨٢.(دي، غسان). مقدمة. يف با٢٠٠١(.الطنطاوي، سليم

  .دار العلم للمالينيبريوت:  ).د –(ص ص ا  .العربية للناطقين باللغات األخرى
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  سنوي تقرير
  

  .(التاريخ). بلد النشر: الناشر.)أسود غامق(بخط عنوان التقرير

  :مثال
: تقرير التربوية والنفسيةالتقرير السنوي الثاني عشر لمجلس إدارة الجمعية السعودية للعلوم 

  .جامعة امللك سعود: الرياض). ١٤٢٥( ١٤٢٥-١٤٢٤
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  توثيق  الدوريات -ثانيا 

 

   مجلة في بحث

(بخط العدد. اسم المجلة. البحث). عنوان التاريخ(االسم األخير، االسم األول.

 الصفحات. ،)أسود غامق

  مثال:
اردة يف اخلطط الدراسية اليت يعدها معلمو دراسة حتليلية لألسئلة الو هـ). ١٤٢٣(الدحيان، حممد.

  .٣٤ -١، ١٤رسالة التربية وعلم النفس. . الصف األول املتوسط

  

  متصلة صفحات ذات مجلة في بحث

 (التاريخ). عنوان البحث. اسم المجلة. المجلداالسم األخير، االسم األول.

  .(رقم العدد). الصفحاتأسود غامقبخط 

  :مثال

مجلة ). احلاجات التدريبية ملعلمي الرتبية الفنية يف املرحلة املتوسطة. ١٤٢٣النجادى، عبدالعزيز.(

  .٨٣٦-٧٩٧). ٢(١٥جامعة الملك سعود. مجلد
  

  مؤتمر في عمل ورقة أو بحث

). أسود غامق(السنة والشهر). عنوان البحث(بخط االسم األول. االسم األخير،

  عنوان المؤتمر. البلد. مكان انعقاد المؤتمر. 
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اإلنتـاج العلمـي ألعضـاء هيئـة التـدريس فـي كليـات العلـوم ، ذو القعـدة). ١٤٢٥ع، فهـد.(الشاي

قـــدم يف نـــدوة تنميـــة أعضـــاء هيئـــة م. حبـــث اإلنســـانية فـــي جامعـــة الملـــك ســـعود ومعوقاتـــه
  . عايل: التحديات والتطوير. جامعة امللك سعود: الرياضالتدريس يف مؤسسات التعليم ال

  أسبوعية دورية في مقال
  

اسم المجلة.  ). عنوان المقالواليوم سم األخير، االسم األول. (السنة والشهراال

  .الصفحة ،)أسود غامق(بخط العدد

  مثال:
  .٧ ،١١٢. البحوثرسالة . التدريسمهارات ). ٢٩شوالهـ ١٤٢٥(.حممد، عبداهللا

  

  يومية صحيفة من مقالة
  

 اسم المقال.االسم األخير، االسم األول.(السنة والشهر واليوم). عنوان 

 الصفحة.عنوان الصفحة رقم .)أسود غامق(بخط الصحيفة

  مثال:
 .الرياضجريدة . رؤى يف امليزاناملناهج:تطوير ). ٢٨ هـ حمرم١٤٢٥(.سعود، الكثريي

  . ١٩مقاالت

  توثيق المصادر اإللكترونية -ثالثا 
  

 يخإضــافة تــار توثيــق املراجــع وفـق نــوع كــل مرجــع مــع  بيانــه يفمت  يراعـى فيهــا مــا
االســـرتجاع مـــن االنرتنـــت وعنـــوان املوقـــع، فـــإذا كـــان املرجـــع حبثـــا يف جملـــة فتتبـــع الطريقـــة 

  اآلتية:
  



  
  
 

٢٦

). أسود غامقاالسم األخير، االسم األول.(السنة والشهر). عنوان البحث(بخط 

 [تم استرجاعه في عنوان المؤتمر. البلد. مكان انعقاد المؤتمر. 

 .  ]الرابط كاماليوضع [على الرابط   ]التاريخ الهجري

  مثال:
) المطـــــور لقيـــــاس اتجاهـــــات Vaughanمقيـــــاس فـــــون (دراســـــة ). ٢٠٠١(.صـــــاحل، النصـــــار

حبــث مقـدم إىل مـؤمتر مجعيـة القــراءة . فـي المـواد الدراسـية المعلمـين نحـو تـدريس القــراءة
ــــــــــــــــــــــــرابط ١/١١/١٤٢٥مت اســــــــــــــــــــــــرتجاعه يف . القــــــــــــــــــــــــاهرة. واملعرفــــــــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــــــــ علــــــــــــــــــــــــى ال

http://www.arabicl.org/ seerah/Vaughan1.php  
  

  غير المطبوعات توثيق - رابعا

  محاضرة أو خطاب

أسـود (بخط (السنة والشهر واليوم).عنـوان المحاضـرةاالسم األخير، االسم األول.

 .)أســــود غــــامق(بخط .[معلومــــات توضــــيحية]. اســــم الصــــحيفة)غــــامق

  .لمكانالمدينة: ا

  مثال:
ــة لكلمــة ). ٢ ذو القعــدة ،١٤٢٥.(عبــدالرمحن، الطريــري ــةافتتاحي نــدوة . ألقيــت يف  عميــد الكلي

الريـــاض: تنميـــة أعضـــاء هيئـــة التـــدريس يف مؤسســـات التعلـــيم العـــايل: التحـــديات والتطـــوير. 
  .جامعة امللك سعود

  

  فني عمل

ـــاريخ). عنـــوان اإلنتـــاجالفنان. يتيـــة]. المدينـــة: . [لوحـــة ز )أســـود غـــامق(بخط (الت

  .المكان
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  مثال:
  .العاصمةمتحف الرياض:  . [لوحة زيتية].الكتاتيب). ١٤٢٠.(عمر، حممد

  
  

  توضيحي شكل جدول، بياني، رسم خريطة،

(التــاريخ).عنوان العمل.[معلومــات توضــيحية]. فــي االســم األخيــر، االســم األول.

ـــاب ـــوان الكت ـــد . . الصـــفحة)أســـود غـــامق(بخط مؤلـــف الكتـــاب. عن بل

  لنشر: الناشر.ا

  مثال:
هيديــة والصــدق اخلــارجي يف التصــميمات التمعوائــق الصــدق الــداخلي ). ١٤١٦(.صــاحل، العســاف
). ٣٢٩.(صالمـــدخل إلـــى البحـــث فـــي العلـــوم الســـلوكية. صـــاحل العســـاف]. يف جــدول[

  . مكتبة العبيكان :الرياض
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  المراجع األجنبيةتوثيق 

يف كتابة قائمة املراجع  املوضحنفسه  يتبع يف كتابة املراجع األجنبية األسلوب
يف كتابة املراجع  أخيت الطالبة عرضا لبعض النماذج –، وإليك أخي الطالبالعربية

  األجنبية:

Books: 
Gall, M., Borg, W. & Gall, J. (1996). Educational research: An 

introduction. 6th Ed. New York: Longman.   

Journals: 

• Citing articles in journals with continuous pagination:  

Bean, J., & Kuh, G. (1988). The relationship between author gender and 
the methods and topics used in the study of college students. 
Research in Higher Education, 28 (2), 130-144.  

• Citing articles in journals with non-continuous pagination: 

Baumberger, J., & Bangert, A. (1996).  Research designs and statistical 
techniques used in the Journal of Learning Disability, 1989-1993. 
Journal of Learning Disability, 29, 313-316. 

• Citing articles in monthly periodicals: 

Chandler-Crisp, S. (1988, May) "Aerobic writing": a writing practice 
model. Writing Lab Newsletter, pp. 9-11.  

• Citing articles in weekly periodicals  

Kauffmann, S. (1993, October 18). On films: class consciousness. The 
New Republic, p.30.  

• Newspaper articles  
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Monson, M. (1993, September 16). Urbana firm obstacle to office 
project. The Champaign-Urbana News-Gazette, pp. A1, A8.  

• ERIC Documents: 

Kennedy, R. (1988, January). Statistical methodology content analysis 
of selected educational research journals. Research reports, 
general information analyses, AR. (ERIC Document 
Reproduction Service No. ED298138)  

Dissertations: 

• Unpublished Thesis or Dissertation:  

Alhassan, R. (2004). The effect of assigned achievement goals, self-
monitoring, interest in the subject matter, and goal orientations 
on students’ computer skill achievement, use of learning 
strategies, and computer self-efficacy beliefs (Doctoral 
dissertation, The Florida State University, 2004).  

• Dissertation obtained from Dissertation Abstracts 
International (DAI):  

Al Kathiri, Saud. (2002). The Characteristics of Master’s Theses 
Conducted in the Department of Curriculum & Teaching 
Methods from 1983 through 2002 at King Saud University, Saudi 
Arabia. Dissertation Abstracts International, 11 (01), 55B. 
(UMI No. 931597)  

Electronic Information 

• Article obtained from the internet or a full-text database: 

Stemler, S. (2001). An overview of content analysis. Practical 
Assessment, Research and Evaluation, 7 (17). [Available 
online]. Retrieved April 1, 2002 from 
http://ericae.net/pare/getvn.asp?v=7&n=17
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  الملحقات
  
  

  أنموذج يبين مسافات الهوامش .١

  أنموذج يبين هيكل شكل الغالف .٢

  أنموذج يبين آليات إخراج شكل الغالف .٣

  لغالفالنهائي لشكل الأنموذج يبين  .٤
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  أنموذج يبين مسافات الهوامش

  

  
 
  
  

  
 

  
     

 

 سم ٣

 سم ٣

 سم ٢,٥

 سم ٣
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  غالفأنموذج يبين هيكل شكل ال

  
  

  
  
  
 
  

  
 

  
 

  
  

  
 

  
  

  
 

  
  

 
 

 
 

  
  اململكة العربية السعودية

  )١٤(بنط  وزارة التعليم العايل
  
  

) على  ٢٢( بنط عنوان البحث
  شكل مثلث مقلوب

  )١٤بحث....  (بنط  خطة

  

  

اسم الطالب ورقمه الجامعي 

  )١٨(بنط

  

اسم المشرف وتخصصه 

  )١٨(بنط

  

الفصل والعام الدراسي (بنط 
١٤(  

 

  

  
  ويف الصفحة التالية أمنوذج يبني آليات إخراج شكل الغالف.
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  اململكة العربية السعودية
  وزارة التعليم العايل
  جامعة امللك سعود

  عمادة الدراسات العليا
 قسم املناهج وطرق التدريس

 

تكتب هذه المعلومـات فـي أربعـة صـفوف، 

 ]١٤. [بنطمع توسيط الكتابة

 

 

 
 

 
  ] ١٢ببنط   enterسافة بين الشعار وعنوان البحث[ أربع مرات  الم

أثر التعلم التعاوني في التحصيل الدراسي لطالب الصف 

  الثاني المتوسط 

 أسود] ٢٢يكتب العنوان بقياس [ بنط  

  ] ١٨ببنط  Enterالمسافة بين العنوان وما بعده[مرتان 

                                                                               املاجستري يف قسم املناهج وطرق خطة حبث مقدمة الستكمال مطالب احلصول على درجة 
                         ]١٤يكتب التعريف بالخطة بقياس[بنط    التدريس بكلية الرتبية يف جامعة امللك سعود

  ]١٤ببنط  terEnالمسافة بين التعريف بالخطة وما بعدها [مرتان 
  ]١٤[بنط يكتب إعداد الطالب بقياسإعداد الطالب                      

  أسود] ١٨يكتب اسم الطالب بقياس[ بنطعبد اهللا بن محمد عبداهللا       
  ]١٤يكتب رقم الطالب بقياس[ بنط                  ٤٢٤١١١١١١          

  ]١٨ببنط  Enterالمسافة بين الرقم وما بعده[مرتان 
  ]١٤تكتب كلمة إشراف بقياس [بنط                            إشراف

  أسود] ١٨[ بنطيكتب اسم المشرف بقياس      د.محمد بن عبداهللا محمد 
  ]١٤[بنطيكتب تعريف المشرف بقياس     قسم املناهج وطرق التدريس –ك أستاذ مشار 

  ]١٤ ببنط Enterالمسافة بين تعريف المشرف وما بعده [مرتان 

  الفصل الدراسي الثاين                        
                     ]١٤يكتب التاريخ بقياس[بنط                     م  ٦٢٠٠املوافق  هـ١٤٢٥     
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  اململكة العربية السعودية
  وزارة التعليم العايل

  جامعة امللك سعود 
  عمادة الدراسات العليا 

 قسم املناهج وطرق التدريس

 
  

أثر التعلم التعاوني في التحصيل الدراسي لطالب الصف 

  الثاني المتوسط 

  
خطة حبث مقدمة الستكمال مطالب احلصول على درجة املاجستري يف قسم املناهج وطرق 

  بكلية الرتبية يف جامعة امللك سعود  التدريس
  

  إعداد الطالب 

   هللا بن محمد عبداهللاعبدا
٤٢٥١١١١١١   

  
   إشراف

  .محمد بن عبداهللا محمد د
  قسم املناهج وطرق التدريس  –أستاذ مشارك 

  
  الفصل الدراسي الثاين

  م ٢٠٠٥املوافقهـ ١٤٢٦ 
 


