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زيزتي الطالبةـــع.. زيزي الطالب ـــع
 

ـــكلي يسر      ـــ ـــ ـــــاالقتصة ـــ ـــ ـــ  يدي طلبتها هذاأ بين تضع نأ مصراتةبجامعة  والعلوم السياسة  ادـــ

إعداده لبحث  رشادي، الذي يحتوي على كافة املعلومات التي تهم الطالب خالل ال  الدليل

بالشروط الواجب استفائها  وانتهاءً  ،التسجيل في بحث التخرج ، ابتداًء من عمليةالتخرج

 ودقة.  ن  الدليل بتأ قراءةبنائنا الطلبة األعزاء أمن  ُيؤمل ، عليهببحث  التخرج

 املتطلبات الشكلية لبحث التخرج،و  ،ببحث التخرج التسجيل إجراءات الدليل هذا يوضح     

 
ً
 كيفية البحث عنو  ،موضع البحث اختيار بكيفية املتعلقة النصائح والرشادات إلى إضافة

 وترتيبها. صياغة األفكار في متن البحثاملصادر  واملراجع و تهميشها، و 

 الدليل  هذا ويستعرض 
ً
ومعلومات عن مكتبة  املتعلقة ببحث التخرج، النماذج من  عددا

املتبعة لتسليم بحث  والكيفية املصنفة بها وكيفية العارة، بالضافة إلى الجراءات ،الكلية

  التخرج .

 

 جلنة إعداد الدليل
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 بالكلية التواصلدليل 
 

 

 البريد اللكتروني املكتب

 eps.misuratau.edu.lypresident-Vice@  وكيل الشؤون العلمية

 Reg.eps@misuratau.edu.ly قسم التسجيل

 examinationsoffice@eps.misuratau.edu.ly قسم الدراسة واالمتحانات

 found@eps.misuratau.edu.ly القسم العام

 eco@misuratau.edu.ly قسم االقتصاد

 bm@eps.misuratau.edu.ly قسم إدارة األعمال

 acc@eps.misuratau.edu.ly قسم املحاسبة

 fb@eps.misuratau.edu.ly واملصارفقسم التمويل 

 pa@eps.misuratau.edu.ly الدارة العامةقسم 

 inter@eps.misuratau.edu.ly قسم التجارة الدولية

 mrk@eps.misuratau.edu.ly قسم التسويق

 ps@eps.misuratau.edu.ly قسم العلوم السياسية 
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 نبذة عن الكلية:
 

ــــــــكلي ــــــــة االقتصــ الكليـــــــات  هـــــــي إ ـــــــد  الحـــــــالي بوضـــــــعهاوالعلـــــــوم السياســـــــية  اد ـــــــــــــــــ

الـــــــــدائري  أ( فــــــــياملبنــــــــ   ، ة، وتقــــــــع الكليــــــــة بمدينــــــــة مصــــــــراتةالتابعــــــــة لجامعــــــــة مصــــــــرات

بجــــــــــوار الشــــــــــارة  ،الــــــــــدائري الرابــــــــــعيقــــــــــع فــــــــــي  واملبنــــــــــ    ( القوشــــــــــ ي،الثـــــــــاني بمنطقــــــــــة 

 .يوليو 9الضوئية التجمع السكني 

 :التأ ســــــــــيس
 ،ثالثة أقسام علميةفي  تتكون م،1992/1993الجامعي  عامال في الكلية تتأسس

وبعد  بسرت،التحدي  تابعة لجامعة وكانت الكلية الدارة، ،املحاسبة  ،االقتصاد  :هي

أقسام خمسة وبعد ذلك تم فتح  ة،جامعة مصرات إلىمن الزمن انتقلت تبعيتها  ترةف

 :وهي ،أخر  بالكلية

ــــم القسم ـــ  شاء القسمنإتاريخ  اســـ

  2004  العامةالدارة 

 2006 العلوم السياسية

 2008 التمويل واملصارف

 2008 التسويق

 2010 التجارة الدولية
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 للكلية:الرؤية التعليمية 
 رؤية الكلية: -

  " أن 
ً
 أكاديميا

ً
،نكون مجتمعا

ً
  متميزا

ً
 محليا

ً
،ومؤثرا

ً
ببرامج تعليمية وبحثية  وإقليميا

 ،لنساهم في التنمية املستدامة ؛، مع االلتزام بمعايير الجودةقتصاديةفي العلوم اال

 ".وتلبية طمو ات املجتمع 

 الكلية: رسالة

في  التعليم، والبحث العلمي، والتدريب واالستشارات تتضمن:" نقدم برامج علمية  

، في بيئة أكاديمية ذات موارد بشرية، ونظم إدارية متميزة، يةمجال العلوم االقتصاد

مع شراكة مجتمعية  ،وملتزمة بمعايير الجودة، وتوظيف أساليب التقنية الحديثة

 فاعلة تضفي ميزة تنافسية على مخرجاتنا ".

 الكلية: أهداف

 والدولية.التميز في التعليم، من خالل تحقيق معايير الجودة املحلية  •

، هاوتطوير  برامج الدراسات العليانتاج العلمي واالبتكار، من خالل تفعيل تعزيز ال  •

.والنشر في املجالت العلمية املصنفة 
ً
 عامليا

ايير من خالل تهيئة بيئة عمل داعمة ومحفزة وفق مع ؛ وذلكتمكين املوارد البشرية •

 الجودة.

بناء القدرات التنافسية للطال ، من خالل تعزيز الجوانب املعرفية واملهارية بما  •

 العمل.يتماش   مع سوق 

 ،التنمية املستدامة للمجتمع، من خالل بناء شراكة مجتمعية العمل على  •

 وتنظيم املؤتمرات والندوات وورش العمل.   
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 الدرجات العلمية التي متنحها الكلية:

ـــــتمنح كلي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــاالقتصة ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ  في التخصصات البكالوريوسدرجة  و العلوم السياسية ادــ

 التالية:

ـــتـــاالق ❖ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــــ  ادـــصــــ

ـــاألع  إدارة ❖ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ  مالـــ

ـــاملح ❖ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــاســـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ةـــبــ

 واملصارفالتمويل  ❖

 العلوم السياسية ❖

ـــالدارة ال ❖ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــعامـــ ـــــــ ـــ  ةــ

ــــالت ❖ ـــــ ـــ ـــجارة الدولــ  يةـــ

ــال ❖ ــــتسـ ـــ ــــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــويـ ـــ ــــــــ ـــ ـــ  قـــ

ــــتمنح كلي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــاالقتصة ـــ ـــ ـــ  التالية: في التخصصات املاجستيردرجة  والعلوم السياسية داـــ

ـــاالقت   ❖ ـــ ـــ ــــــادـــ   صـ

  إدارة األعمال ❖

ـــاملحاسبـ ❖ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   ـــةـــ
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 :املصطلحات الرئيسية

تطبيقي يمثل التتويج النهائي لتعلم الطلبة هو مشروع بحثي أو  بحث التخرج:

 املهارات والخبرات املكتسبة طيلة فترة دراستهم في التخصص.

بحث أو مشروع التخرج مكلف بتنفيذ  ،هو أ د طلبة الكلية الطالب )الباحث(:

 فاء شروط التسجيل في بحث التخرج .بعد است ين دراسي لينخالل فص

للقسم  العلمي  املجلسمن قبل  مكلف ،التدريس: وهو عضو هيئة مشرف البحث

 ومن أبرز املهام التي تقع على عاتقه: ،لشرافا نموذج وفقا ل

  اختيار  مقترح موضوع أو مشكلة البحث. مساعدة الطلبة في −

من شأنها ضمان التزام  التي املال ظات  إعطاءو  ،متابعة الطال   في مر لة كتابة البحث −

 الطالب بمناهج البحث.

  .تقارير   ول بحث التخرج قبل موعد املناقشة إ الة  −

  .باالشتراك مع اللجنة املقيمة ،املشاركة في تقييم البحث  −

استوفوا شروط التسجيل ملقرر بحث  طالبين أو ثالثة: فريق مكون من فريق البحث  

وهو مقرر  طرق  ،( ساعة مكتسبة واملتطلب السابق للمشروع100نجازهم  إالتخرج بعد 

 من بينها: ،ويكمن دور الطلبة في املشاريع بعدة مهام ،البحث(

 اختيار األفكار البحثية أو التطبيقية بمساعدة املشرف أو باالعتماد على الذات. -

بتوجيه الخاصة  ببحوث التخرج وفقا للتسلسل املوضح في هذا الدليل تعبئة النماذج  -

 من رئيس القسـم واملشرف.

وأي أدوات مطلوبة أو  ،كافة متطلبات املشروع من تقرير وعرض تقديمياستكمال  -

 نماذج تجريبية.
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  سب الخطة املتبعة..تسليـم مخرجات كل فترة على  دة للمشرف  -

 وعند  دوث أي عقبات.  ،مراجعة املشرف في كل مر لة -

 جراء العرض النهائي أمام اللجنة املناقشة.إ -

 املناقشة.جراء التعديالت  سب رأي اللجنة إ -

 سب الجراءات املعمول بها  والقسمتسليم النسخة النهائية من البحث للمشرف  -

 بالكلية.

وبالعادة تتكون ، يكلفها رئيس القسـم العلمي ‘: وهي لجنة لتقييم البحثلجنة املناقشة

ويمكن ،  ختصين في مجال البحثالتدريس بالقسم امل هيئةأعضاء  من عدد اثنين من 

ومن أبرز املهام التي تقع على ، بمقيمين من خارج القسم العلمي إذا دعت الحاجةاالستعانة 

 ا:عاتقه

 في  ،تقييم البحثاالطالع و   -
ً
 خاصا

ً
 .الدرجة النهائية لبحث التخرجويرصد لتقييمهم وزنا

بخصوص إ الة البحث للمكتبة ، وكذلك بخصوص تطوير البحث  تقديم التوصيات  -

 .ونشره كورقة علمية 

إمكانية االستفادة من البحث ضمن مفردات مقرر أو مجموعة تقديم التوصيات بشأن  -

 مقررات دراسية تحددها اللجنة

 :إجراءات حبث التخرج 
ابتـــــــــــــداء مـــــــــــــن التســـــــــــــجيل فـــــــــــــي  ،يمـــــــــــــر الطالـــــــــــــب فـــــــــــــي فتـــــــــــــرة البحـــــــــــــث  بعـــــــــــــدة خطـــــــــــــوات

خيــــــــــــــرة ، ويســــــــــــــتوجب علــــــــــــــى وانتهــــــــــــــاء بتســــــــــــــليم النســــــــــــــخة األ  ،مقــــــــــــــرر بحــــــــــــــث التخــــــــــــــرج

 : اآلتيةالطالب اتباع االجراءات 

 .( 1-3 -13وفقـــــــــــــــــــا للنمـــــــــــــــــــوذج  ك.ق  تقـــــــــــــــــــديم طلـــــــــــــــــــب كتـــــــــــــــــــابي للقســـــــــــــــــــم العلمـــــــــــــــــــي -

ــــــــــــــى اقتــــــــــــــراح  ،يوضــــــــــــــح فيــــــــــــــه جاهزيتــــــــــــــه للبــــــــــــــدء فــــــــــــــي بحــــــــــــــث التخــــــــــــــرج  بالضــــــــــــــافة إل

 .مشرفين
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ــــــــــــــم العلمي ل شــراف على عدد مح - دد من الطلبة تكليف مشــرف من قبل رئيس القســـ

 
ً
 ( 1-11-12للنموذج    ج.م وفقا

-  
ً
 العلمي ويجاز من قبل املشرف والقسم ،بحث التخرجملوضوع  يقدم الطالب مقتر ا

 
ً
 تيكون موضــــــــــــوع البحـــــث قـــــد تمـــــويشــــــــــــترط أال  ،( 2-11-12  ج م  للنموذج  وفقـــــا

 .في بحوث سابقة بالقسم.  ته مناقش

و املتمثلة في الخطة البحثية في نهاية  ،% من البحث 40ما يفيد إنجازه  يقدم الطالب -

، مع ذكر الصــــــعوبات التي تواجه الطال   خالل  املر لة البحثية ، الفصــــــل الدرا ــــــ ي

  وذلك 
ً
  (.4-11-12 للنموذج   ج م وفقا

 يعـــد املشــــــــــــرف تقرير  -
ً
قبـــل موعـــد املنـــاقشـــــــــــــــة  ول بحـــث التخرج  جـــاهزيـــة البحـــث  ا

ـــــــــــــتأجيل ومنح غير مكمل  ســب اللوائح والشــروط، إعادة  ال بحث( مع للمناقشــة ، الـ

 للنموذج  ج م  ذكر األسبا  في كل  الة.
ً
 (3-11-12وفقا

يســــــــــــلم الطالب النســــــــــــخة النهائية من البحث  عدد ثالثة نســــــــــــ ( للقســــــــــــم العلمي في  -

 أل ا
ُ
 . حدد كموعد للتسليموقات التي ت

يكلف رئيس القســـــــم لجنة مختصـــــــة ملناقشـــــــة البحث، ويزود أعضـــــــاء اللجنة بنماذج  -

ونســــــخة مطبوعة أو الكترونية من البحث للمراجعة قبل املناقشــــــة بمدة ال  ،التقييم

 للنموذج   ج م  املناقشةيام من موعد أتقل عن ثالثة 
ً
 ( 6- 11- 12وفقا

 ومكانها.  بالتعاون مع املشرف موعد املناقشة.يحدد رئيس القسم العلمي  -

 لنماذج  -
ً
يتم تقييم مشـــــــروع التخرج من قبل لجنة املناقشـــــــة  واألســـــــتاذ املشـــــــرف وفقا

 (10-11-12(،  ج م 9-11- 12( ،   ج م  8-11- 12( ،   ج م  7-11- 12التقييم   ج م 

 (.2-3-13،  ك.ق 

 ويتم تقييم البحث من جانب املشرف من خالل:

 وترصد له درجة التزام الطلبة في مراجعة املشرف -

 التزام الطلبة في تسليم املطلو  في الوقت املناسب. -

 وعدم  دوث أي خالفات. ،وجود روح الفريق بين أعضاء املشروع -
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وعدم استئثار أ د أعضاء الفريق بالعمل دون  .تكامل املهارات بين أعضاء الفريق -

 غيره.

يقتر ها طلبة املشروع على املشرف وخروجهم عن التفكير بداعية التي ضافات ال ال  -

 داخل الصندوق.

 وتسليم النس  النهائية. ،االلتزام بحضور املناقشة -

 التقسيمات التالية:بحث التخرج من قبل لجنة املناقشة من خالل  يتم تقييـم  بينما 

 املوضوع .اختيار  -

 منهجية البحث. -

 مالءمة املراجع املستخدمة.إملام الطالب بموضوع البحث، و  -

 التسلسل املنطقي لألفكار، والقدرة على التحليل العملي و استخالص النتائج. -

 تبويب البحث وتنظيمه، وااللتزام بطرق البحث العلمي في التوثيق و االقتباس . -

 مهارات اللقاء والحوار، تقبل النقد، واملقدرة على إجابة األسئلة. -

 .يتم تقييم الطال  بشكل منفصل  كال على  ده وتجدر  الشارة إلي أنه

والتأكد من تنفيذ التعديالت املقتر ة من  ،على املشــــــــــرف متابعة مال ظات لجنة املناقشــــــــــة -

 اللجنة

 :بحث التخرجلاملتطلبات الرئيسة  
 
ا
 الفكرة البحثية  : أول

بل ويتـم على أساسها  ؛جازتهاإو لى عدة معايير لقبولها إتخضع فكرة بحث التخرج 

 تقييـم البحث، ومنها:

أن تكون الفكرة والتقرير واملواد املعروضة في املشروع أصيلة وغير منسوخة أو −

يحق للمشرف والقسم  .مسروقة أو مستعارة من أي مصدر آخر، وفي  ال ثبت غير ذلك

 رصد عالمة صفر للطالب أو املجموعة.
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أو تناقش  ،أو تحل مشكلة قائمة ،املحيط الفكرة ذات أهمية للمجتمع ن أن تكو −

 قضية معاصرة. 

 الفكرة قابلة للتطبيق والتنفيذ في الطار الزمني املوضوع للمشروع.  ن أن تكو −

أن تستلزم فكرة املشروع استخدام املهارات السابقة التي تـعلمها خالل السنوات −

 الدراسية في التخصص لتنفيذها.

 املصادر واملوارد متا ة لتنفيذ املشروع. ن أن تكو − 

 
ا
  التخرج بحثمكونات : ثانيا

 بحث التخرج من : يتكون يجب أن 

على  ، شعار الكليةعلى الجانب األيمن :  شعار الجامعةعلىتحتوي   ،الفصفحة الغ -

اسم الجامعة، ثم اسم الكلية، ثم اسم اسم الوازرة ، سفل منهما أل ا لىإ، يسرالجانب األ

رقام القيد ، أ، تحت عنوان   إعداد(  عنوان البحث كامال ، اسم  الطلبةو يليها  ،القسم

  .والفصل الدرا  ي

 اآلية القرآنية  -

نجاز إالشكر  ويمكن للفريق املشارك في املشروع أن يشكر من ساعدهم وساندهم في  -

 املشروع(.

 الهداء  ويتاح الفريق إهداء املشروع ملن ير ونه مناسبا(. -

 املحتويات.فهرس  -

 ،قائمة الجداول واألشكال   يث يحتوي هذا الفهرس على أرقام األشكال وعناوينها− -

(: ومن ثـم  1 – 1ورقـم الصفحة املوجودة بها، بحيث يوضع رقـم الشكل مثاًل: شكل  

 وبعدها رقم الصفحة املوجود فيها. ،عنوان الشكل

 قائمة الرسومات واألشكال  إن وجدت(. -
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 . إن وجدت(. رات العلمية الواردة في البحثقائمة باملختص -

، املنهجية واآللية ح  مشكلة البحث  بسطرين أو ثالثةمستخلص للدراسة، بحيث يوض -

 التي ستتبع في املشروع لحلها، وأخيرا النتائج املتوقعة من هذا املشروع.

، الدراسة طار النظري الطار العام أو الخطة البحثية ، ال  واملتمثلة في  فصول البحث  -

   .امليدانية(

 قائمة املراجع. -

 صائي، املقابالت ، نتائج التحليل ال و من أمثلتها االستبانة املال ق  إن وجدت -

 (.الشخصية ، مستندات رسمية، نماذج 

 متن  بحث التخرج : ثالثا

 : سب ترتيبهاعلى و ترقم  ،فصول رئيسية ةكون بحث التخرج من ثالثتيجب أن ي

  .(1و يحمل الرقم   ،أو الخطة البحثيةالطار العام 

 .(2ويحمل الرقم    ،طار النظري ال 

 التالي تفاصيل هذا األجزاء:  في و  ،(3وتحمل الرقم   الدراسة امليدانية

 :و يتكون من ،للبحث و هو يمثل الخطة البحثية: للبحثول/ الطار العام الفصل األ . 1

 .املقدمة    1-1

 .السابقةالدراسات     1-2

 .البحث و أسئلتهمشكلة     1-3

 .فرضيات البحث    1-4

 .أهداف البحث     1-5

 .أهمية البحث     1-6

 . دود  البحث     1-7
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 .متغيرات" التعريفات الجرائية" للمتغيرات و نموذج الدراسة    1-8

 .البحثتقسيمات    1-9

 .ما يميز دراستنا عن الدراسات السابقة  1-10

 ،مراجعة أدبيات موضع البحث ،طار النظري يمثل ال : و  طار النظري الفصل الثاني/ ال . 2

  .من متغيرات الدارسة ا يث يقسم إلى مبا ث يغطي كل مبحث فيها متغير 

 املبحث األول  2-1

 مقدمة  2-1-1       

 ملحة تاريخية ....................................  2-1-2       

 الثاني  املبحث  2-2

 مقدمة  2-2-1       

 ملحة تاريخية ....................................  2-2-2       

 الخالصة  2-3

 :و تتكون من ويمثل الدراسة امليدانية،  الفصل الثالث / الجانب العملي   3

 مقدمة 3-1

 الطريقة واالجراءات. 3-2

 منهجية الدراسة. 3-2-1

 وعينته.مجتمع الدراسة  3-2-2

 دوات الدراسة.أ  3-2-3
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 اختبار الصدق "التحكيم". 3-2-4

 اختبار الثبات 3-2-5

  صائية "تتضمن اختبار التوزيع الطبيعي".ساليب ال األ  3-2-6

 تحليل البيانات واختبار الفروض: 3-3 

 وصف خصائص العينة.  3-3-1

 التحليل الوصفي ملتغيرات الدراسة.  3-3-2

 الفرضيات.اختبار  3-3-3

 النتائج والتوصيات. 3-4

 .، والربط بينها وبين الدراسات السابقةعرض النتائج ومناقشتها 3-4-1

 .التوصيات 3-4-2

 الشكلية لبحث التخرج املتطلبات 
 

كتب -
ُ
يجب أن تكتب بلغة سليمة خالية من األخطاء و  ،بحوث التخرج باللغة العربية ت

األفكار بأسلو  مفهوم ، و يجب أن تطرح واالعتناء بعالمات الترقيم ،غوية والمالئيةلال

 .مباشرة وواضح، باستخدام كلمات

وتفادي  دون الشارة إلى مصدرها في النص؛أي بيانات أو معلومات  عدم نقليجب    -

 .ألكثر من فقرة  االقتباس 

والشكر والتقدير، بل ال يجوز استعمال ضمير املتكلم في النص إال في صفحتي الهداء  -

 .للمجهول بني أو امل الغائب يستعمل ضمير

تستخدم االختصارات في كتابة املصطلحات واألسماء العلمية عند الضرورة فقط،  -

يكتب املصطلح أو ، بلغتها األصلية عند كتابتها باللغة العربية منها يشترط كتابة أي  
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راد اختصاره كامال في أول مرة 
ُ
 ،ويكتب معه االختصار بين قوسين ،فقطاالسم العلمي امل

، ويجب كتابة World Health Organization (WHO)مثل: منظمة الصحة العاملية 

 .البحث  في قائمة املختصراتقائمة بجميع االختصارات الواردة في 

أرقام و تكتب   ،وانتهاء بآخر صفحة من املال ق ،ترقم الصفحات بدءا بصفحة الهداء -

 تي:الترقيم وفقا لآلن ويكو   .تصف أسفل كل صفحةصفحات في منال

و ت  صفحة ،ترقم الصفحات التمهيدية بدءا من صفحة الهداء  •

 .( أ،  ، ج، د، ه  أبجد هوز  املستخلص باستخدام الحروف  سب ترتيب

ترقم الصفحات من املقدمة  ت  آخر صفحة في املال ق ، باستخدام األرقام  •

  5،4،3،2،1.) 

للعناوين  18و  ،تن البحثفي م 14بحجم   Times New Romanيستخدم نوع الخط   -

 .للعناوين الفرعية 16و  ،الرئيسة  بالبحث

 سطر بين األ  1.5ترك مسافة ت -

سم على يمين الصفحة للتجليد، بينما تكون كل من  3,5أن يترك هامش مقداره   -

 .سم 2,5األخر    الهوامش

املصدر و يكتب رقم الجدول وعنوانه في األعلى، أما االختصارات والرموز واأل رف الدالة   -

 كتب أسفله.تف

يكتب رقم الشكل التوضيحي وعنوانه أسفله، وتكتب االختصارات والرموز واأل رف  -

 داخل الشكل و يكتب املصدر أسفله. الدالة

 التسليم النهائي
 بحث التخرج للقسم العلمي بعد التعديل وفقا ملا يلي: يسلميجب 

  راري امن بحث التخرج مجلدة تجليد نس  -
ً
وال تقبل هذه  ،للقسم العلميتسلم   ا

، بالتعديالت الطلبةف وإقرار منه بالتزام تحمل توقيع األستاذ املشر  ما لم  ةالنسخ

 .(12-11- 12وذلك وفقا للنموذج   ج م 
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 (2-3-13تبة وفقا للنموذج   ك .ق املناقشة بوضع البحث باملكفي  الة أوصت لجنة  -

  راري اتسلم نسخة مجلدة تجليد
ً
 .للمكتبة  ا

النموذج رقم  فإنه  يتم ملء لجنة املناقشة بوضع البحث باملكتبة  في  الة  لم توص -

 ويسلم للمكتبة  مع نسخة إلكترونية . ،( 3-3- 13  ك .ق 

 املصادر و املراجع 
 

 APA  Styleالجمعية األمريكية السيكولوجية  وفقا ألسلو  وتوثيقها تهميش املراجعيتم  

بعد نهاية فصول البحث مباشرة تأتي قائمة املراجع التي استعان بها البا ث في متن بحثه، 

ليل  يث تمت االستفادة من الد ،بحيث يتم ترتيب قائمة املراجع وفق الضوابط التالية

 :الخامسةالنسخة    APA األمريكيةالصادر عن الجمعية 

 عدم ترقيم املراجع. .1

في  يةمع إهمال  أل( التعريف ،يتم ترتيب املراجع  سب األ رف الهجائية لالسم األخير  .2

 الترتيب.

 سم(.1يكون تباعد أسطر املرجع الوا د مفردا     .3

 .(سم2يكون تباعد األسطر بين كل مرجعين مزدوجا   .4

األخر  بعيدة  توثيق املرجع الوا د ألكثر من سطر فيجب أن تكون األسطر عندما يطول  .5

  خمس مسافات( عن هامش السطر األول. مثال: 

كاديمية الدراسات أمناهج البحث العلمي. مجلة  ،(2016الرقيعي، محمد صالح. )

 .199-163(، 2)7،العليا

دوريات، غير املطبوعات، املصادر :  الكتب، الفية توثيق هذه املراجع بأشكالها يلي كي وفيما

 اللكترونية(.
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 توثيق الكتب  – أول 

 كتا  ملؤلف وا د: •

األخير، االسم األول والثاني. السنة(. عنوان الكتا  بخط أسود غامق(. بلد  االسم

 النشر: الناشر.

(. النماذج في بناء املناهج. طرابلس: دار عالم 2016: الصراوي، لطيفة علي. مثال

 الكتا .

 كتا  ملؤلفين أو أكثر: •

األخير، االسم األول للمؤلف األول؛ ثم االسم األخير، واالسم األول للمؤلف  االسم

 الثاني. السنة(. عنوان الكتا  بخط أسود غامق(. بلد النشر: الناشر.

:  الشافعي، إبراهيم علي؛ الكيش، راشد خالد؛ القمودي، فؤاد مثال

 املنهج املدر  ي من منظور جديد. مصراته:  مكتبة العالم.،(2016 ،علي

 كتا  مجهول املؤلف: •

 الناشر.، بلد النشر ،التاريخ(،  الطبعة(،الكتا  بخط أسود غامق( عنوان

 مكتبة لبنان.،بيروت ،(2012 ،(3 ط،:     تعليم التعبير اللغوي للمبتدئين مثال

 كتا  بدون تاريخ: •

،                    الطبعة(،عنوان الكتا  بخط أسود غامق( ،األخير، االسم األول  االسم

 الناشر.،بلد النشر

دار ،تونس،(2دراسات في النفس النسانية. ط، :  الشتيوي، عماد محمدمثال

 بدون تاريخ.،القلم

 عدة أعمال ملؤلف وا د وطريقة ترتيبها: •

تتعدد املراجع ملؤلف وا د فيتم ترتيبها وفق التاريخ األقدم فاألقدم، فإن تطابقا   ين

في الترتيب  يةفي التاريخ فيتم الترتيب وفق عنوان املرجع مع إهمال  أل( التعريف

 وإضافة  رف هجائي للترتيب بعد التاريخ مباشرة:
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املجلد بخط أسود غامق  اسم املجلة.، العنوان ،األخير، االسم األول. التاريخ( االسم

 الصفحات. ، رقم العدد(

 :مثال

قياس التفكير التجريدي  سب نظرية بياجيه لد   ،، أ(2016 ،علي عبدهللا املقوش ي،

الطلبة الجدد الذين التحقوا بكلية االقتصاد في الفصل الدرا  ي األول للعام الجامعي 

(. 4راسات العليا  مجلد كاديمية الدأمجلة ، م وعالقته ببعض املتغيرات2015/2016

1-21. 

قياس التفكير التجريدي  سب نظرية بياجيه ،،  (2016  ،علي عبدهللا املقوش ي،

وعالقته ببعض املتغيرات لد  طال  املحاسبة الذين سوف يتخرجون من كلية 

مجلة ،م.2015/2016االقتصاد مع نهاية الفصل الدرا  ي األول للعام الجامعي 

 .198-179(.4عليا  مجلد كاديمية الدراسات الأ

 كتا  من تأليف منظمة أو جمعية: •

بلد ، رقم الطبعة(،عنوان الكتا  بخط أسود غامق(، التاريخ(،املنظمة

 الناشر.،النشر

( 2 ط،تربية األطفال ،(2014 ،: الجمعية الليبية للعلوم التربوية والنفسيةمثال

 جامعة مصراته.،مصراته

 األولى:كتا  في طبعة غير طبعته  •

األخير، االسم األول. التاريخ(. عنوان الكتا  بخط أسود غامق(.  الطبعة( بلد  االسم

 النشر: الناشر.

(.ابستيمولوجيا تعليم اللغة العربية للناطقين 2013 مد. أ: بادي، غسان مثال

 (. بيروت: دار العلم للماليين.4باللغات األخر .  ط

 طبعة منقحة أو مزيدة: •
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ر، االسم األول. التاريخ(. عنوان الكتا  بخط أسود غامق(. طبعة مزيدة( األخي االسم

 بلد النشر: الناشر.

 ،. تعليم اللغة العربية للناطقين باللغات األخر  2013 مد.  أ:  بادي، غسان مثال

  طبعة مزيدة( بيروت: دار العلم.

 مؤلف من عدة مجلدات: •

ن الكتا .رقم املجلد. عنوان املجلد بخط األخير، االسم األول. التاريخ(. عنوا االسم

 أسود غامق(.  الطبعة(. بلد النشر: الناشر.

(. موسوعة تاريخ ليبيا في مائة عام. املجلد األول. تراجم 1014: وزارة املعارف. مثال

 (. طرابلس.2شخصيات.  ط

 مؤلف ذو محرر: •

أسود غامق(. بلد  األخير، االسم األول محرر(. التاريخ(. عنوان الكتا  بخط االسم

 النشر: الناشر.

( . منهج البحث في التربية املقارنة و تحليل 2011:  هارتمان، جورج  محرر(. 1مثال

 املناهج. القاهرة: األنجلو املصرية.

 األخير، االسم األول.  التاريخ(. العنوان املختار. في اسم املحرر  محرر(.عنوان االسم

 الكتا  بخط أسود غامق(.  الصفحات املختارة(. بلد النشر: الناشر.

(. املنهج الجوهري في تحليل املنهج املدر  ي. في هارتمان، 1994: مولي، ميشال. 2مثال

(. 160-150جورج محرر(. منهج البحث في التربية املقارنة و تحليل املناهج(. ص

 القاهرة: األنجلو املصرية.

 ر منشورة:رسالة علمية غي •

األخير، االسم األول. التاريخ(. عنوان الرسالة بخط أسود غامق(. معلومات  االسم

 توضيحية. القسم، الكلية، الجامعة: اسم البلد.
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ة مناهج املحاسبة للواقع العملي ءم(. مد  مال2011: الكشري، مسعود فيصل. مثال

املحاسبة، كلية االقتصاد،  قسم منشورةرسالة ماجستير غير  ،في الجامعات الليبية

 بنغازي/ليبيا. ،جامعة بنغازي 

 عمل منشور في سلسلة: •

في اسم ،عنوان الكتا  بخط أسود غامق(، التاريخ(،األخير، االسم األول  االسم

 الناشر.، بلد النشر،السلسلة بخط أسود غامق(

سسات (. دليل الرسائل العلمية املجازة من مؤ 2010:  أبانمي، محمد خالد. مثال

التعليم العالي في تخصص املناهج وطرق التدريس. في سلسلة مطبوعات مكتبة العالم 

 الوطنية. الرياض: مكتبة العالم الوطنية.

 عمل مترجم: •

األخير للمؤلف، االسم األول. التاريخ(. عنوان الكتا  بخط أسود  االسم

 الناشر.غامق(. ترجمة االسم األول واألخير للمترجم(. بلد النشر: 

أ مد كاظم، وجابر  ترجمة  . أساسيات املناهج .(  1982:  تايلور، رالف.  مثال

 عبدالحميد(. مصر: دار النهضة العربية.

 وثيقة  كومية: •

 مالناشر. رقاملؤلفة. التاريخ(. عنوان الوثيقة  بخط أسود غامق(. املدينة:  الجهة

 النشر.

حة للدراسات العليا في الجامعات الليبية (.الئ2010:  وزارة التعليم العالي. مثال

والقواعد والجراءات التنظيمية والتنفيذية للدراسات العليا. طرابلس: جامعة 

 طرابلس.  بدون رقم نشر(.

 أو تقديم أو مدخل أو تمهيد مقدمة

األخير، االسم األول. التاريخ(. نوع املقال. في مؤلف الكتا . عنوان الكتا  بخط  االسم

 مق(.  صفحات املقال(. اسم بلد النشر: الناشر.أسود غا



 

22 | 44 
 

(. 1992 مد  أ(. مقدمة. في بادي، غسان 2001: الطنطاوي، سليم علي. مثال

د(. بيروت:  –ابستيمولوجيا تعليم اللغة العربية للناطقين باللغات األخر . ص ص ا 

 دار العلم.

 تقرير سنوي: •

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

: التقرير السنوي الثاني عشر ملجلس إدارة الجمعية الليبية للعلوم التربوية مثال

 (. طرابلس: جامعة طرابلس.2015  2015-2014والنفسية: تقرير 

 توثيق  الدوريات –ثانيا  

 بحث في مجلة: •

بخط أسود األخير، االسم األول. التاريخ(. عنوان البحث. اسم املجلة. العدد  االسم

 غامق(، الصفحات.

(. دراسة تحليلية للخطط الدراسية ملر لة 2015: الد يدح، عمر محمد. مثال

 .34-1، 14التعليم املتوسط. مجلة التربية وعلم النفس. 

 بحث في مجلة ذات صفحات متصلة: •

األخير، االسم األول. التاريخ(. عنوان البحث. اسم املجلة. املجلد بخط أسود  االسم

 غامق رقم العدد(. الصفحات.

(. الحاجات التدريبية ملعلمي التربية الفنية في 2016 مد . أ:  النجار، عبدالعزيز مثال

 .836-797.    15املر لة املتوسطة. مجلة التربية وعلم النفس. مجلد

 بحث أو ورقة عمل في مؤتمر: •

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

 املؤتمر. البلد. مكان انعقاد املؤتمر.
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(. النتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس في 2016 مد . مايو/أعبدالعزيز  النجار،

كليات العلوم االقتصادية ومعوقاته. بحث مقدم في ندوة تنمية أعضاء هيئة التدريس 

 جامعة مصراته: الرياض.في مؤسسات التعليم العالي: التحديات والتطوير. 

 مقال في دورية أسبوعية: •

األخير، االسم األول.  السنة والشهر واليوم(. عنوان املقال اسم املجلة.  االسم

 العدد بخط أسود غامق(، الصفحة.

(. مهارات التدريس. رسالة البحوث. 25ابريل//2014: عبدهللا، خالد محمد. مثال

112 ،7. 

 مقالة من صحيفة يومية: •

األخير، االسم األول. السنة والشهر واليوم(. عنوان املقال. اسم  االسم

 الصحيفة بخط أسود غامق(.عنوان الصفحة رقم الصفحة.

(. تطوير املناهج: الصد  االجتماعي. 25ابريل//2014: الكبير، علي مسعود. مثال

 .19جريدة العاصمة. مقاالت 

 توثيق املصادر اإللكترونية – ثالثا

مع إضافة تاريخ االسترجاع  ،فيها ما تم بيانه في توثيق املراجع وفق نوع كل مرجع يراعى

 وعنوان املوقع، فإذا كان املرجع بحثا في مجلة فتتبع الطريقة اآلتية: ،نترنتال من 

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

على الرابط [التاريخ الهجري  ]قاد املؤتمر. تم استرجاعه في املؤتمر. البلد. مكان انع

 يوضع الرابط كامال.

 : مثال

ابريل(. دراسة قياس اتجاهات املعلمين نحو تدريس /2014خالد صالح.   الناصري،

القراءة في املواد الدراسية. بحث مقدم إلى مؤتمر جمعية القراءة واملعرفة. القاهرة. تم 
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 /http://www.arabicl.orgعلى الرابط  2014/ابريل/2استرجاعه في 

seerah/Vaughan1.php 

 توثيق غير املطبوعات –رابعا  

 خطا  أو محاضرة: •

األخير، االسم األول. السنة والشهر واليوم(.عنوان املحاضرة بخط أسود  االسم

 غامق(.]معلومات توضيحية[. اسم الصحيفة  بخط أسود غامق(. املدينة: املكان.

(.كلمة افتتا ية لعميد الكلية . 25ابريل//2014: الطريري، عبدالر من علي.  مثال

ألقيت في ندوة تنمية أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي: التحديات 

 والتطوير. مصراته: جامعة مصراته.

 خريطة، رسم بياني، جدول، شكل توضيحي: •

العمل.]معلومات توضيحية[. في مؤلف  األخير، االسم األول. التاريخ(.عنوان االسم

 الكتا . عنوان الكتا  بخط أسود غامق(. الصفحة. بلد النشر: الناشر.

(. عوائق الصدق الداخلي والصدق الخارجي في 2016: الطويري، صالح. مثال

التصميمات التمهيدية ]جدول[. في صالح العساف. املدخل إلى البحث في العلوم 

 : مكتبة النور.. بنغازي 329السلوكية.ص

 توثيق املراجع األجنبية •

في كتابة املراجع األجنبية األسلو  نفسه املوضح في كتابة قائمة املراجع العربية،  يتبع

 فيما يلي عرضا لبعض النماذج في كتابة املراجع 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: 
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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: 

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: 
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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 Misurata University, Libya. 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 

fromhttp://ericae.net/pare/getvn.asp?v=7&n=17 
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