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 مة:مقجّ 

الخاص  8/12/2021في  974/ع/6/8مخ الجامعي ذي العجد يحا لؤلتشف
ندانية في جامعة شاريح لبلختراصات اإلالخسائل واألعجاد دليل إ  لجشة بتاليف

جل وضع خخيصة أ حزػرية والكتخونية مغ  عجيجة عقجت المجشة اجتساعاتو  ،بغجاد
الخصػات  عغ شخيقجه، وكاف ذلظ حدغ و أف تحقق ذلظ عمى أ شخيق مغ شأنها

 تية:اآل

العمسي وزارة التعميع العالي والبحث  عغاستعخاض التعميسات الرادرة  .1
 شاريح الجامعية.ذخوط وضػابط كتابة الخسائل واألالخاصة ب

يح في جامعة بغجاد شار ئق الستبعة في كتابة الخسائل واألاستعخاض الصخا .2
 وجه الذبه واالختبلؼ فيسا بيشها.أ ندانية والتعخؼ عمىلبلختراصات اإل

فكار ندانية تقجيع األالكميات اإل قداـالصمب مغ المجاف العمسية في األ .3
 شاريح.   السقتخحات عغ مشهجية الخسائل واألو 

والعالسية في كتابة الخسائل  االشبلع عمى مشهجية الجامعات العخاقية والعخبية .4
 شاريح.واأل

ندانية مختمفة إفي اختراصات  focux gruops)تشطيع مجسػعات مخكدة ) .5
الػصػؿ  أف تداعج عمى  ار مغ شأنها فكجل عرف ذهشي مشتج ألأمغ 

 شاريح.خسائل واأللى قالب مثالي لمإ
ف يتزسشها محتػى أوشخائق العخض التي يسكغ  مشاقذة مدتفيزة لمسحاور .6

ندانية في جامعة بغجاد لبلختراصات اإل شاريحمشهجية الخسائل واألدليل 
 في جامعة بغجاد. 

ندانية في جامعة اصات اإللبلختر شاريحار ليكمية دليل الخسائل واألقخ إ .7
 بغجاد.



4 
 

عخض مدػدة الجليل عمى مجسػعة مغ الصمبة لمػتأكج مغ وضػح ما ورد  .8
 .افيه

 .السػافقة عميها عخض مدػدة الجليل عمى مجالذ الكميات السعشية و .9

ليمهع نزع هحا الجهج بيغ ايجي االساتحة السذخفيغ والصمبة الباحثيغ ليكػف د
 ندانية.في جامعة بغجاد لبلختراصات اإل شاريحفي كتابة الخسائل واأل

 

 

 عجاد الجليلإلجشة                                                    

 2022آذار                                                     
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 كميةذ  السطمب األول: القؽاعج التشعيسية ال
تباعهػػػا فػػػي االتشطيسيػػػة الذػػػكمية األسػػػذ الػاجػػػب بالقػاعػػػج  السقرػػػػد 

ألشخوحػػػػة مػػػػغ صػػػػفحات تخػػػػز الجانػػػػب أو ا تحتػيػػػػه الخسػػػػالةتحخيػػػػخ مػػػػا 
الذػػػكمي والتشطيسػػػي، وتختيػػػب هػػػحى الرػػػفحات عمػػػى نحػػػػ مػضػػػػعي سػػػميع، 

 هي:، و وتشجرج هحى الرفحات في ثبلث فئات رئيدة
 :الرفحات األولى ـأوال

 وهي: وتذسل الرفحات التي تدبق الستغ،
 الرفحة األولى: واجهة الخسالة أو األشخوحة 

ال تػػجخل هػػحى الرػػفحة ضػػسغ تػػخقيع صػػفحات البحػػث، وتحتػػػي مػػغ 
وزارة التعمـيػ العـالي ( وأسػفمها )جسهؽرية العخاقالجهة العميا اليسشى عبػارة )

ــــي ــــجاد( وأسػػػػفمها )والبحــــث العمس ــــة بغ ــــة ........../( وأسػػػػفمها )جامع  كمي
والػػى  ،الجهػػة العميػػا اليدػػخى يػضػػع شػػعار الجامعػػة(. ومػػغ قدــػ..........

 أو شػػػػػعار الكميػػػػػة، وفػػػػػي مشترػػػػػف الرػػػػػفحة يكتػػػػػب عشػػػػػػاف الخسػػػػػالة جانبػػػػػه
 ،األشخوحة بحدب ما ورد في األمػخ اإلداري لمسشاقذػة وبخػط واضػح وكبيػخ

رسالة أو أطخوحة تقجم بها طالب/طالبة الساجدـتيخ/الجكتؽرا  ) :تميه عبارة
إلــــــــى مجمــــــــذ كميــــــــة تكتػػػػػػػػب بعػػػػػػػػجها عبػػػػػػػػارة )ثػػػػػػػػع  ، ("اســــــــػ ر ــــــــاعي"

.............../جامعة بغجاد، وهـي مـؼ متطم بـات نيـل ةـهادة الساجدـتيخ 
ـــي.............أ فـــي............. ـــجكتؽرا  فمدـــفة ف وبعػػػجها تكتػػػب  ،(و ال

وفػػي  ،(بإةــخا" "اســػ السذــخ" المالثــي" مدــبؽقا بم بــ  العمســي) :عبػػارة
األشخوحػػػػػػة  أو ت فيهػػػػػػا الخسػػػػػػالةنهايػػػػػػة الرػػػػػػفحة تكتػػػػػػب الدػػػػػػشة التػػػػػػي قػػػػػػجم
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بالتقػيسيغ الهجخي عمى الجهػة اليسشػى والسػيبلدي عمػى الجهػة اليدػخى. كسػا 
 (.1نسػذج رقع )مبيغ في األ

 
 الرفحة المانية: اآلية القخآنية 

ال تػػػجخل هػػػحى الرػػػفحة ضػػػسغ تػػػخقيع صػػػفحات البحػػػث، ويجػػػب أف 
 و  –قػجر اإلمكػاف  –وأف تكػف مشدجسة  تكتب اآلية القخآنية في مشترفها،

مػػػػع تثبيػػػػت اسػػػػع  ،عمػػػػى شمبػػػػه أو متعمقػػػػة بػػػػالعمع والحػػػػث  مػضػػػػػع البحػػػػث،
أمػا بالشدػبة لمصمبػة الػحيغ يعتشقػػف ديانػات أخػخى يكػنػػف الدػرة ورقع اآليػة، 
 غيخ ممتدميغ بها. 

 
 الرفحة المالمة: إقخار السذخ" وتؽصية رئيذ القدػ 

خقيع صػػػػفحات البحػػػػث، وتتزػػػػسغ ال تػػػػجخل هػػػػحى الرػػػػفحة ضػػػػسغ تػػػػ
 (.2نسػذج رقع ))إقخار السذخؼ وتػصية رئيذ القدع( عمى وفق األ

 :(.3نسػذج رقع )إقخار السقـػ المغػي عمى وفق األ الرفحة الخابعة 
 :مجمذ الكمية. مػافقةإقخار لجشة السشاقذة و  الرفحة الخامدة 

ال تػػػػجخل هػػػػحى الرػػػػفحة ضػػػػسغ تػػػػخقيع صػػػػفحات البحػػػػث، وتتزػػػػسغ 
)إقػػخار لجشػػػة السشاقذػػػة وترػػػجيق عسيػػػج الكميػػة ةرئػػػيذ مجمػػػذ الكميػػػةة( عمػػػى 

 (.4نسػذج رقع )وفق األ
 :الذكخ والثشاء الرفحة الدادسة 
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ال تػػػجخل هػػػحى الرػػػفحة ضػػػسغ تػػػخقيع صػػػفحات البحػػػث، وب مكػػػاف المجشػػػة 
 وعجها ورقة غيخ رسسية. ،العمسية في القدع إلغاؤها

 :األشخوحة بالمغة العخبية. أوالخسالة  ممخز  الرفحة الدابعة 
 ممخرػػاال تػػجخل هػػحى الرػػفحة ضػػسغ تػػخقيع صػػفحات البحػػث، وتتزػػسغ 

لػى عشػػاف إ شخوحة بسا ال يديج عمى صفحتيغ، مع االشػارة األأو  لمخسالة
 البحث، والكمسات السفتاحية إف وججت.

 
 :تبؽيب السحتؽى  ـ ثانًيا

 ويذسل:
    األشخوحػػػػػة مػػػػػغ هػػػػػحى  أو يبػػػػػجأ تػػػػػخقيع صػػػػػفحات الخسػػػػػالة مػػػػػة:السقج

 ...(.3،2،1الرفحة بريغة )
  و السصالب.أاألبػاب اف وججت والفرػؿ والسباحث 
  ،التػصيات والسقتخحات اف وججت(و االستشتاجات، و )الشتائج 

 :الرفحات األخيخة ـثالًما
األشخوحػػػة بعػػػج صػػػفحة الخاتسػػػة،  أو وهػػػي التػػػي تكػػػػف فػػػي نهايػػػة الخسػػػالة

 :  اآلتي وتذسل
  مرادر البحث ومخاجعه: تجخل هحى الرفحة ضسغ تػخقيع صػفحات

 البحث، وتتزسغ )مرادر البحث ومخاجعه(. 



8 
 

  ،السبلحػػػػػق: تػػػػػجخل هػػػػػحى الرػػػػػفحة ضػػػػػسغ تػػػػػخقيع صػػػػػفحات البحػػػػػث
األشخوحػػػػة عشػػػجما تقتزػػػػي شبيعػػػة البحػػػػث أو  وتتزػػػسغ مبلحػػػػق الخسػػػالة

 ذلظ.
  وهػػػػػػػ ندػػػػػػخة األشخوحػػػػػػة بالمغػػػػػػة اإلنجميديػػػػػػة: أو الخسػػػػػػالة  ممخػػػػػػز
 المغة العخبية تخجسة سميسة. ممخز تخجسة مغ م
   األشخوحػػػػػة بالمغػػػػػة اإلنجميديػػػػػة: ال تػػػػػجخل هػػػػػحى  أوواجهػػػػػة الخسػػػػػالة

ة أو الرػػػػفحة ضػػػػسغ تػػػػخقيع صػػػػفحات البحػػػػث، وتتزػػػػسغ واجهػػػػة الخسػػػػال
ػاردة فػي )الرػفحة بعج تخجسة صفحة الػاجهة بالمغة العخبية الػاألشخوحة 

المغػػػػػة اإلنجميديػػػػػة تخجسػػػػػة سػػػػػميسة لػػػػػى إ السصمػػػػػب األوؿ(  األولػػػػػى( مػػػػػغ )
 مرجقة مغ السكتب االستذاري في الجامعة.

 
 السطمب الماني: القؽاعج الفشية

 تباعهػا فػي ترػسيع صػفحات الخسػالةاد بالقػاعػج الفشيػة األسػذ الػاجػب يخا
 وهي: ،خخاجها عمى نحػ فشي سميعإوآلية  األشخوحة أو
 اال عمػػػػػىشػػػػػاريح مػػػػػغ حيػػػػػث عػػػػػجد الرػػػػػفحات تخشػػػػػيق الخسػػػػػائل واأل .1

صػػػفحة واشػػػاريح  ( 200)تتجػػػاوز رسػػػائل الساجدػػػتيخ فػػػي حػػػجها األقرػػػى
وعشػػج الزػػخورة يتػػخؾ تحجيػػج حجػػع الخسػػالة  ،صػػفحة ( 400)الػػجكتػراى عػػغ

 أو األشخوحة لتقجيخ األستاذ السذخؼ والقدع السختز.
لشهائيػػػػة الػاضػػػػحة مصبػعػػػػة األشخوحػػػػة برػػػػػرتها اأو  تقػػػػجـ الخسػػػػالة .2

 تكػف األسصخ متداوية الشهايات ومتشاسقة.مع ضخورة أف  بالحاسػب
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لمغػػة العخبيػػة نػػػع محػػجد مػػغ  ويدػػتخجـ ( Fontيكػػػف شػػكل الخػػط ) .3
 Simplifiedوهػػػػػػ ) ،األشخوحػػػػػة كمهػػػػػاأو  الخصػػػػػػط فػػػػػي الخسػػػػػالة

Arabic( ولمغة اإلنجميدية ،)Times New Romans    .) 
(، وفػي بخط غامق 16أف يكػف حجع الخط في العشػانات الخئيدة ) .4

 (.بخطٍّّ اعتيادي12(، وفي الهػامر )بخط اعتيادي14الستغ )
( فػػػػػػػي بخنػػػػػػػامج A4أف يكػػػػػػػػف الػػػػػػػػرؽ بػػػػػػػالمػف األبػػػػػػػيس، وبحجػػػػػػػع ) .5
(Word.) 
( مػغ جهػة ربػط سـػ4وجػب تخؾ مدافة في حػاشي الػرقة بسقػجار ) .6

 ( مغ الجهات األخخى.سػ2األوراؽ، و)
أمػػػا فػػػػي  .( فػػػػي السػػػتغســـػ1.15تبمػػػل السدػػػافة بػػػيغ سػػػػصخ وآخػػػخ ) .7

 (.سػ1ػامر فتكػف السدافة )اله
لػػى إ( ســػ2فػػي بػػجايات السقػػاشع الججيػػجة بسقػػجار ) كمسػػةتػػخؾ مدػػافة  .8

 لى اليسيغ في المغة االنجميدية.إالعخبية، و  اليدار في المغة
مػػػػػػة وانتهػػػػػػاء ...( مػػػػػػغ صػػػػػػفحة السقج  3،2،1يبػػػػػػجأ التػػػػػػخقيع برػػػػػػيغة ) .9

الجراسػػة مبلحػػق فػػػي الجهػػة الدػػػفمى  ضػػػست برػػفحة السبلحػػق فػػػي حػػاؿ 
 عشػانات األبػاب والفرػؿ والسباحث.و الػسصى، بسا في ذلظ صفحات 

مػػػػػغ  األشخوحػػػػػة، ابتػػػػػجاء   أووجػػػػػػب اشػػػػػتساؿ صػػػػػفحات الخسػػػػػالة  .10
مة وانتهاء بػالسبلحق عمػى رأس فػي أعمػى الرػفحة يثبػت فيػه عشػػاف السقج  

 الباب والفرل والسبحث.
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األشخوحػػػة بعػػػج التجميػػػج بػػػالمػف األسػػػػد،  أو يكػػػػف جمػػػج الخسػػػالة  .11
(، وتكػػػف 1نسػػػذج رقػػع )يتزػػسغ صػػفحة الػاجهػػة بحدػػب مػػا ورد فػػي األ

 الكتابة بالمػف الحهبي.
جهػػة األشخوحػػة مػػغ  أو الخسػػالة أسػػفلتكتػػب بػػالمػف الػػحهبي فػػي  .12

اسـػ (،وفػي الػسػط )أطخوحة دكتؽرا  أورسالة ماجدتيخ ): اليسيغ عبارة 
 (.الدشة)(، وفي اليدار الطالب

األشخوحػة بذػكمها الشهػائي  أو يؤرشف الصالػب / الصالبػة الخسػالة .13
ا مػػغ الرػػفحة األولػػى وحتػػى الرػػفحة  بعػػج إتسػػاـ متصمبػػات السشاقذػػة بػػجء 
األخيػػػػخة، وبزػػػػسشها التػقيعػػػػات واألختػػػػاـ وتدػػػػميسها الػػػػى الجهػػػػات السعشيػػػػة 

 .PDFوبريغة  CDورقيا وبقخص 
 

 و االطخوحةألمالث: التبؽيب السشهجي لمخسالة السطمب ا
 عشؽان الخسالة او االطخوحة: ــوالأ
  شاريح واضحة وقريخة.الخسائل واأل عشػاناتيفتخض أف تكػف 
  مػضػعية ومحجدة وليدت فزفاضة. عشػاناتيفتخض أف تكػف 
  سػػػمػب دقيقػػػة محبكػػػة الرػػػياغة قػيػػػة األ عشػانػػػاتيفتػػػخض أف تكػػػػف

 التعبيخ عغ الفكخة.
 شامبل ومحجدا ومعبػخا عػغ جػانػب مػضػػع البحػث  العشػاف ف يكػف أ

 ومحتػاى.
  هع متغيخات الجراسة التي يسكغ التعامل معها احرائيا. أ يتزسغ 
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  كثخ تابع.أ وأ  مدتقبل االعشػاف  متغيخ  يتزسغف أ يجب 
 ف يعكػػػذ العشػػػػاف بذػػػكل مكثػػػف مذػػػكمة البحػػػث ويعبػػػخ عػػػغ الدػػػسة أ

 العامة لسشهج البحث. 
 أو بعزػػها مػػغ العشػػػاف، وهػػي عميهػػا كمهػػا قػػج يدػػتجؿ عػػجة وهشػػاؾ نقػػاط 

 :عمى الشحػ اآلتي
 ميجانيا. والبحث نطخيا أ إلى كػف  قج يذيخ العشػاف  - أ

قػػػج يذػػػيخ العشػػػػاف إلػػػى مرػػػصمحات ومفػػػاليع ججيػػػجة لػػػع تذػػػخ إليهػػػا  - ب
 فخة.دبيات الستػ األ
 قج يذيخ العشػاف إلى مذكمة بعيشها يترجى إليها البحث. - ت
 يةاألركػػػاف األساسػػػ لكػنػػػه مػػػغ غيػػػخ أو أكثػػػخ يتزػػػسغ العشػػػػاف مت قػػػج - ث

 لمبحث.
 قج يذيخ العشػاف إلى السشهج الستبع في البحث. - ج
 قج يذيخ العشػاف إلى عيشة البحث. - ح
 قج يذيخ العشػاف إلى مجة البحث. - خ
  - د

 و االطخوحةأ خسالة ال مخصم ــنياثا
  مغتيغ العخبيػػػػػػػة ( صػػػػػػػفحة بػػػػػػػال2-1)مػػػػػػػغ  السمخػػػػػػػز يتػػػػػػػخاوح حجػػػػػػػع

 .واالنكميدية
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 قتحقيل يتزسغ بذكل ممخز مذكمة البحث واالهجاؼ التي يدعى 
فزبل عغ تػضيح مشهجية البحث وعيشته وأهع الشتائج التي تع  ،فخضياته

 التػصل اليها.
 ز بصخيقة مذػقة ومقشعػة لمسمخ االفتتاحية  تكتب الكمسات أف يجب

 لجحب انتباى القخاء.
 

 االطخوحةو أالخسالة مقجمة  ــاثالم
  والتػأني  بالرػياغة ضخورة االعتشػاء كتاية الخسالة واالشخوحةتفخض

 .في كتابة مقجماتها
   لػى مػضػػع إ عػغ شخيقهػا تشصمػق  او تسهيجأمة فكخة عامة تتزسغ السقج

لػػػى تفرػػػيبلت إفكػػػار وصػػػػال ومػػػغ ثػػػع التػػػجرج فػػػي عػػػخض األ ،الجراسػػػة
 البحث.

 فزػػبل  ،تحكيقهػػالسػػة فػػي البحػػث واالهػػجاؼ التػػي يدػػعى بيػػاف الشقػػاط السه
 عغ تػضيح السذكمة والسشهجية التي سيتبعها الباحث في انجاز بحثه.

  لػػى اختيػػار إ مػػة السدػػػغات التػػي دفعػػت الباحػػثف تتزػػسغ السقج  أيجػػب
 السػضػع.

  مػة بمغػة الباحػث مػع تجشػب االعتسػاد عمػى مرػادر ف تكتب السقج  أيجب
 عمسية في ذلظ .

  مة خارج االشار السشهجيالسقج  تكػف. 
  بعج أف يشجد البحث بأكسمه. مة البحثمقجتكتب 
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   مػػغ  أف يعبػػخذاتيػػا، إذ يدػػتصيع الباحػػث مػػة بعػػجا يسكػػغ أف تتزػػسغ السقج
دوف أف يػػؤثخ ذلػػظ فػػي حياديتػػه،   فػػي السقجمػػةفكػػخة خاصػػة عػػغ خبللهػػا 

  عػجادبكسا يدتصيع اإلشارة إلى الرعػبات التي واجهته في أثشاء قيامه 
 .شخوحةو األأالخسالة 

   بػػاب تذػسل أ) شخوحػةو األأ خسػالة مػة تقدػيسات التكتب فػي نهايػة السقج
و أخسػػػالة و مصالػػػب وحدػػػب حاجػػػة الأ فرػػػػؿ، فرػػػػؿ تذػػػسل مباحػػػث

و أالخسػػػػػالة ( إلعصػػػػػاء القػػػػػارح فكػػػػػخة واضػػػػػحة عػػػػػغ ليكميػػػػػة االشخوحػػػػػة
 .شخوحةاأل

 
 و االطخوحةألمخسالة الطار السشهجي ـ ارابع

، ويفزػل شػاريحالخسػائل واألشار السشهجي العقػل السػجبخ فػي اإليعج 
لػػػػػه عبلقػػػػػة بالبعػػػػػج السشهجػػػػػي الساجدػػػػػتيخ كػػػػػل مػػػػػا  رسػػػػػائل تزػػػػػسغ تف أ

 .لمبحث
الجكتػراى فيفزل تخريز االشار السشهجػي لعػخض  اشاريحما في أ

مدتقل يػضػع قبػل مشهجية البحث وفرل اجخاءات البحث ضسغ فرل 
مقجمتػػػه، وتجاهػػػل التأصػػػيل الشطػػػخي لمسفػػػاليع و فػػػي أالجانػػػب السيػػػجاني 

والتػصػػػػػػية بالػػػػػػجخػؿ إلػػػػػػى  ،السشهجيػػػػػػة مثػػػػػػل السذػػػػػػكمة والعيشػػػػػػة وغيخهػػػػػػا
 التػصػػيف والعػػخض السباشػػخ لسػػا لػػه عبلقػػة مباشػػخة بالبحػػث تحجيػػجا. لػػحا 

هػػػػحا اإلشػػػػار بتفرػػػػيل كبيػػػػخ، إذ يجػػػػب أف يتزػػػػسغ فػػػػي  سػػػػػؼ نبحػػػػث
 اإلشار السشهجي العشاصخ اآلتية:
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 مذكمة البحث:  - أ
  ضػػػاهخة سػػػمبية تحتػػػاج إلػػػى معالجػػػة وتغييػػػخ انهػػػاال نعشػػػي بالسذػػػكمة 

شذػػػاط ل ومهسػػػة بالشدػػػبة ف تكػػػػف ضػػػاهخة ججيػػػجة أ بػػػل يسكػػػغ ، فحدػػػب
مػضػػػػػع غػػػػامس  خػػػػزيتدػػػػاؤؿ   أو السؤسدػػػػة وتحتػػػػاج إلػػػػى تفدػػػػيخ

 بحاجة إلى تػضيح.
  دوف مػػػػػغ  ف تكتػػػػػب بصخيقػػػػػة مخترػػػػػخة ومحػػػػػجدة وواضػػػػػحة أيجػػػػػب

 معيشة . مى اقتباساتاالعتساد ع
  اقشػػػاع القػػػارح بػجػػػػد السذػػػكمة واهسيتهػػػا وتقػػػجيع السبػػػخرات السشصكيػػػة

 الختيارها.
  بعاد السذكمة والعبلقة بيغ متغيخاتها بذكل تفريمي.أتػضيح 
  .تقجيع األدلة والبخاهيغ التي تؤكج أهسية السذكمة وضخورة دراستها 
  رئػػيذ  و تدػػاؤؿأبعبػػارة تقخيخيػػة ) الجراسػػة الشطخيػػة( ف تشتهػػي أيجػػب

 عجة . ف تذتق مشه تداؤالت فخعيةأمغ السسكغ 
  ف تكػػػف التدػػاؤالت البحثيػػة ذات قيسػػة عمسيػػة وقابمػػة لمكيػػاس أيجػػب

 في ضػء اإلمكانات العمسية والسادية والبذخية الستػفخة.
  ف تكتػػػػػب التدػػػػػاؤالت بذػػػػػكل نهػػػػػائي قبػػػػػل البػػػػػجء بػػػػػاإلجخاءات أيجػػػػػب

يعتسػػػػػػج عمػػػػػػػى شبيعػػػػػػػة تمػػػػػػػظ دوات البحػػػػػػػث أالف بشػػػػػػػاء أداة /  ؛السيجانيػػػػػػة
 التداؤالت وترسع لئلجابة عشها.

 ف تكػػف فػي اشػار مذػكمة أو  ،تسثيمها السباشخ لسذكمة البحث وأهجافه
 البحث.
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  .تدتخجـ التداؤالت البحثية في البحػث الػصفية والبحػث الكسية 
 أهسية البحث:  - ب
 تتزح اهسية البحث عغ شخيق الحاجة السجتسعية اليه.   
  البحػػػػث عشػػػػجما يسثػػػػل إضػػػػافة عمسيػػػػة ومعخفيػػػػة لمعمػػػػعتتزػػػح أهسيػػػػة،  

حػػج قػػج ألػػه ألفكػػار ومجػػاالت ججيػػجة لػػع يكػػغ فزػػبل عػػغ نػػجرة البحػػث وتشاو 
 .تشاولها بالبحث والجراسة

 أهجاؼ البحث : - ت
  هجاؼ بصخيقة تػضح الغاية الخئيدة مغ البحث.ف تكتب األأ يجب 
  يجػػػب التسييػػػد بػػػيغ اهػػػجاؼ البحػػػث وتدػػػاؤالته وعػػػجـ التكػػػخار والخمػػػط

 بيشهسا. 
 فخضيات البحث : - ث
  يقػػػجـ الباحػػػث عػػػغ شخيػػػق فخضػػػيات البحػػػث حمػػػػؿ وتفدػػػيخات مؤقتػػػه

 لحل مذكمة البحث.
  وثيقػػة الرػػمة بسذػػكمة  بذػػكل يجعمهػػا تكتػػب جسيػػع فخضػػيات البحػػث

 البحث.
 عػغ لبلختبػار  يجب اف تراغ الفخضيات بذكل دقيػق ومحػجد وقابػل

 دلة السيجانية التي يجسعها الباحث.األ شخيق
  و االعتسػػػػاد عمػػػػىأقػػػػج تكػػػػػف هشػػػػاؾ فخضػػػػية واحػػػػجة رئيدػػػػة  لمبحػػػػث 

ف تكػػػػػف غيػػػػخ متشاقزػػػػة ومكسمػػػػة بعزػػػػها أانػيػػػػة عمػػػػى عػػػػجة ث فخضػػػػيات 
   .لمبعس االخخ 
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 ف تكػػػف الفخضػػيات السػضػػػعة ذات عبلقػػة وثيقػػة ومباشػػخة بسذػػكمة أ
 اجابة محتسمة لسعالجة السذكمة.البحث بحيث تحسل 

 .تكتب الفخضيات بعبارات اخبارية غيخ استفهامية 
  محاولة ايجاد عبلقة يمجا الباحث الى االعتساد عمى الفخضيات عشج

 كثخ كسا هػ الحاؿ في البحػث االرتباشية والتجخيبية.أو أبيغ متغيخيغ 
 هػجج إلػىف صياغة الفخضيات هي عسمية ابجاعية وجػهخيػة تحتػاج إ  

ف أل ؛بذػػػاف السػضػػػػع هف يػسػػػع اشبلعػػػه ومعارفػػػأو  ،مػػػغ الباحػػػث  كبيػػػخ
 و تخسيغ ججيج في مجاؿ البحث العمسي.أما االمخ متعمق بسيبلد فكخة 

 :مشهج البحث - ج
  معخفػػػػة مشهجيػػػػة، فػػػػاف السػػػػشهج هػػػػػ يعػػػػج بسػػػػا أف العمػػػػع فػػػػي صػػػػسيسه

 .العشرخ الثابت في كل معخفة عمسية
  فػػي تغيػػخ  فهػػػ أمػػا مزػػسػف هػػحى السعخفػػة والشتػػائج التػػي ترػػل إليهػػا

 .مدتسخ
  و اسػػمػب السقاربػة السشهجيػػة فػػي البحػػث التػػي تعتسػػج أاعتسػاد شخيقػػة

  .السقارنة بيغ الطػاهخ
  دوف الحاجػػة مػػغ  تحجيػػج عشرػػخ الشطخيػػة فػػي الفرػػل السشهجػػي فقػػط
 بة عشها نطخيا بذكل مػسعالى الكتإ
  وفق حاجات كل عمع والعرخ الحي يسخ فيهتتغيخ السشاهج عمى. 
  هػػػجاؼ السػػػػخاد الشبيعػػػػة أ بحدػػػبيتحػػػجد السػػػشهج السبلئػػػػع لكػػػل بحػػػػث

 .تحكيقها
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 سسثمة أو )مجاالت أو حجود البحث(: العيشة البحث و المجتسع  - ح
  رػػػفه مكانػػػا وزمانػػػا وشخػصػػػا يمجتسػػػع البحػػػث و الباحػػػث حػػػجد يأف يجػػػب

سػمػب الحرػخ أ) ػ:يدػسى بػعسل عمى إخزاعه لمجراسة بأكسمها وهػ ما و 
 .عيشة مسثمة مشه ختار يأو  ،الذامل(

  ثبلثػػػػػة مكانيػػػػػة وزمانيػػػػػة  :وهػػػػػي ،حػػػػػجد مجػػػػػاالت أو حػػػػػجود البحػػػػػثيأو أف
 .ومػضػعية

 إجخاءات ووسائل جسع معمػمات مشطسة:  - خ
ف يدتعخض الباحث اإلجخاءات العسمية التي قاـ بها أيجب 
إلى آخخ، فهشاؾ بحػث بحاجة  والتي تتبايغ مغ باحث ،إلنجاز بحثه

إلى استبانة وإجخاء الرجؽ وأخخى بحاجة إلى مكياس وإجخاء صجؽ 
تحميل، ورابعة تتصمب إجخاء  ستبانةثبات، وثالثة تتصمب ترسيع او 

مقاببلت عمسية وأخخى تكػف لمسبلحطة أهسية كبيخة فيها لجسع 
السعمػمات، ومغ البحػث ما هػ بحاجة إلى استخجاـ أساليب إحرائية، 

ة ق الخياضية، وكحلظ اعتساد الػسائل اإلحرائيائوأخخى تكفيها الصخ 
ػسيصة إلى جانب فادة مغ الستغيخات الالستعجدة لتحميل العبلقات واال

 لى غيخ ذلظ مغ اإلجخاءات. إر الفخوض والعبلقة بيغ الفخوض  و اختبا

يعج تحجيج السفاليع والسرصمحات  :تحجيج السفاليع والسرصمحات - د
فة الطاهخة ضخورة مشهجية تؤدي دورا في تحجيج الستغيخات اذ تحجد فمد

و يبيغ الباحث في هحا  ،قل عخضة لمتأويلأمحل الجراسة وتجعمها 
و مرصمحات عمسية  تخد في البحث لها مجلػالت أالعشرخ أي مفاليع 
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وتختمف معانيها باختبلؼ الدياقات التي قج تدتخجـ فيها، بسعشى  ،معيشة
خخ قج آومغ جانب  ،اف هحى السرصمحات قج تفهع بأكثخ مغ معشى

 و غيخأاستخجاـ بعس السرصمحات الغامزة  لىإيزصخ الباحث 
اف يحجد مفهػما  إلى الستجاولة، وفي اشار ذلظ كمه يحتاج الباحث 

سعشى انه ايشسا يخد هحا السرصمح واضحا  لهحى السرصمحات في بحثه، ب
 او التعخيف السحجد سمف  أالبحث فانه يعشي به هحا السفهػـ و الكمسة في أ

صخ مرصمحات البحث، كل ذلظ حتى ال يداء فهسها بجاللة اعش ضسغ
 الباحث.تي يخيجها جاللة الغيخ ال

لى وضع تعخيف اجخائي خاص إويسكغ لمباحث ايزا اف يمجأ 
تأديتها عمى بستغيخ معيغ يدتخجـ عشج عجـ قجرة التعخيفات الشطخية 

 غخض البحثي السقرػد داخل الطاهخة محل الجراسة.لم

تعج العبلقة بيغ البحث والشطخية هي ، الشطخية السػجهة لمبحث - ذ
 :االتية  سبابلبل تبادلية وتفاعمية  عبلقه

ساس الشطخي لمبحث وتدسح لمشطخية دور مهع في تحجيج قػة األف إ 
بتػضيح السذكمة وتػجيهها، وتعج ايزا دليبل ارشاديا الحتػائها تفديخات 
عغ الػاقع وامجاد البحث بالعبلقات واالحكاـ والقػانيغ، كسا يعصي 

ت السقارنة والتحميل وهي ضخورية تػضيف الشطخية امكانية اجخاء عسميا
ساس الحي يػجه سيخ عسمية فهي األ ،متى ما كاف البحث بحاجه اليها

مشزبصة وفقا ألصػؿ  ةالػصػؿ الى نتائج عمسي  البحث العمسي باتجاى
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حخيرا ججا عمى اختيار   لحلظ عمى الباحث اف يكػف  ،البحث العمسي
ومتػافقة مع الطاهخة  الشطخية بحيث تكػف متصابقة مع متغيخات بحثه

البحثية محل الجراسة، كسا تعج الشطخية مغ الشاحية السشهجية جدء مغ 
سياؽ واجخاءات البحث، ويتع تحجيج عشرخ الشطخية في الفرل السشهجي 

لى الكتابة عشها نطخيا بذكل مػسع، ويتع اعتساد إدوف الحاجة  مغ فقط 
 .سابقة نطخية مػجهة لمبحث في البحػث التي تحتػي دراسات

ا دراسات سابقة فميدت هشاؾ صيمة التي ال يػجج فيهما البحػث األأ 
 ال تعتسج عجة ف هشاؾ اختررات إندانيةالى اعتساد ذلظ، كسا إحاجة 
 شخوحة، وهحا يعػد الى شبيعةو األألخسالة هحا الدياؽ في كتابة اعمى 

 االختراصات. تمظ
لمباحث، ومغ الزخوري أف يصمع ف الجراسات الدابقة لها أهسية كبيخة إ  - ر

عميها مػضػعا ومشهجا وأدوات ونتائج لتكػف دليمه في الػصػؿ إلى 
يػضح ، األشخ الشطخية الخصيشة، وتحجيج إجخاءات بحثه السيجانية

الباحث في هحا العشرخ االبحاث والجراسات التي اشمع عميها والتي 
ف يقػـ أ يجب بحثه، اذ  ها فيخيت في مجاؿ الطاهخة التي يتشاولاج

 عمى مدتػى الجراساتأكاف بسخاجعة كل ما كتب عغ مذكمة بحثه سػاء 
 ؛غيخها مغ الجراسات السعتسجة عمسيا أـ دكتػراى( ،البحػث )ماجدتيخ أـ

شأنه  سذكمة بحثه، وهحا مغلوذلظ لتكػيغ مخجعية فكخية نطخية واسعة  
ج مشها في دوات واالجخاءات التي يدتفيتدويج الباحث باألفكار واأل
كسا تسكغ الجراسات الدابقة الباحث مغ   استعخاض بحثه والترجي له
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تجاوز االخصاء العمسية التي وقع فيها مغ سبقه مغ الباحثيغ، ويتع 
استعخاض الجراسات الدابقة بصخيقة مػجدة تتزسغ االبعاد الخئيدة 

هع وأ  األداة،و السشهج، و األهجاؼ، و السذكمة، و العشػاف، و )االسع،  :لمجراسة
وعبلقتها بسػضػع البحث وحجود العبلقة السباشخة بالستغيخات  ،الشتائج(

واختبلفها عشه بسا يجعل الطاهخة محل  ،هوقخبها مش العمسية في البحث
بقا عغ الجراسة قابمة لمبحث، وتسثل الجراسات الدابقة كل ما كتب سا

والعخبية، و ما فخ في السكتبات العخاقية تػ الس الطاهخة او السػضػع  
ف نفخد لها فربل أ إلى تصمب الحاجةتج وقمتاح  عمى شبكة االنتخنت، 
 مدتقبل عغ االشار السشهجي.

 :و االطخوحةألمخسالة  الطار الشعخي ـ اخامد
 يجب أف يدتشبط اإلشار الشطخي مغ السفاليع السحكػرة في العشػاف. 
  ،وحذػػ  ال يجػز بػأي حػاؿ إدخػاؿ عشاصػخ دخيمػة ال عبلقػة لهػا بالبحػث

 .اإلشار الشطخي بها
  خغبػة  فػي زيػادة الال يكتب اإلشار الشطخي لسجخد إنشا نخيج الكتابة فيػه أو

 شخوحة.و األأخسالة حجع ال
   تػجيه إجخاءات البحث السيجانيةليعج اإلشار الشطخي السشصمق األساس. 
 الشطخية عمى وفق حاجة البحث. يكػف عجد الفرػؿ 
  تشاولػػػه لئلشػػػار  بجايػػػةيحػػػق لمباحػػػث اف يقػػػجـ تعميقػػػات أو آراء نطخيػػػة فػػػي

تديػج تعميقاتػه الذخرػية فػي  اال في حاؿ تصمب االمخ ذلظ عمػى  الشطخي 
 .% مغ ندبة السػضػع الكمي20السػضػع الػاحج عغ 
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 يغ السػتكساؿ الف التعميق وإبػجاء الػخأي حػق لكػل البػاحث ؛هحا الحق مكفػؿ
تيػاف لبلألنه يتػقف عمى قجرة الباحػث   ؛شخ نطخيةأفخ مغ وتصػيخ ما تػ 

مػػغ  و ،هعواحتػػخام اآلخػػخيغ مشصكيػػة ججيػػجة تحطػػى بقبػػػؿبأفكػػار عمسيػػة و 
ججيجا أو يتزسغ تجخيحا أو إسػاءة  رأياسحطػر عشجما ال تحسل التعميق ال

 لآلخخيغ. 
  إف الباحػػػث غيػػػخ مصالػػػب بػضػػػع تعػػػاريف نطخيػػػة مػػػغ تأليفػػػه، ويكفيػػػه أف

بحثػػه، وفػػي حالػػة عػػجـ  ويتبشػػى تعخيفػػا مػػغ التعػػاريف إذا رأى انػػه يشدػػجع 
وجػد ذلظ، فانه مزػصخ إلػى وضػع تعخيػف إجخائػي فػي الغالػب ال يختقػي 

 ألنه يرمح لهحا البحث فقط وال يرمح لغيخى. ؛إلى أف يكػف نطخيا
  مػجهة لمبحث في البحػث التي تحتػي دراسات سابقةاعتساد نطخية. 

 يػجػػػج فيهػػػا دراسػػػات سػػػابقة فميدػػػت هشػػػاؾ المػػػا البحػػػػث االصػػػيمة التػػػي أ
 .لى اعتساد ذلظإجة اح
 

 :طخوحةو األألمخسالة  الطار السيجاني ــسادسا
 خد فيػه هػػ يعج االشار السيجاني خبلصة جهج الباحث و صشعه وما يػ

سػػػػهع اإلشػػػػار الشطػػػػخي لمبحػػػػث فػػػػي االػػػػحي  مػػػػغ بشػػػػاة أفكػػػػار الباحػػػػث 
 .تحفيدها وتأشيخها ب شار عمسي سميع

 هػ تشفيح لسفخدات اإلشار السشهجي. 
 تسشح لمباحث كل الحخية في التعميق عمى الشتائج. 
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 (ان وججت السقتخحاتو  التؽصياتو االستشتاجات، و )الشتائج،  ــسابعا 

 تدتعخض اهع الشتائج فقط بصخيقة واضحة ومحجدة. .1

 .معيشة وانسا يدتشبط بشاء عمى نتيجة ،االستشتاج ال يتخيل أو يبتكخ .2

قج تتزسغ الشتائج اختبار صحة الفخوض في البحػث التي تتزسغ  .3
 العبلقات االرتباشية.

وليدت  ،ذلظ األمخ قج يتزسغ البحث تػصيات إذا تصمب  .4
 التػصيات فخضا مغ فخوض البشاء السشهجي.

5. فخت لمباحث في أثشاء السعصيات التي تػ ػصيات بشاء عمى تكػف الت
 قيامه بالجراسة.

 قدسيغ:  عمىوهي تقدع  ،مغ السهع أف يذسل البحث مقتخحات لمباحث .6

اقتخاحات لبحػث ججيجة رأى الباحث إنها ججيخة بالبحث في أثشاء  - أ
قيامه ب جخاء بحثه، وهي ببل شظ مغ شأنها االرتقاء بالعسل العمسي 

 ممدمة لمباحثيغ.والسعخفي السدتقبمي وهي 

 اقتخاحات عسمية يعخضها الباحث تخز الجانب السيجاني في بحثه.  - ب
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 التؽثيق االقتباس و السطمب الخابع: 

  Quotation االقتباس ــأوالً 

مػغ  عمػى مػا يدػبقها  تعتسػج الجراسػات العمسيػة، الجادة والخصيشة
غيػػخى فكػػخة،  مغفقػػج يأخػػح الباحػػث بذكل جدئي أعسػاؿ مشذػػرة   ومخاجػػع،

لمسشاقذػػة،  ـأ( Citation)كاف ذلظ لبلستذػػهاد أ، سػاء ما أو يعػػخض لخأي
 وقػػج يكػػػف االقتبػػاس ،يخػػجـ الجراسػػة ألي غػػخض ـمسقارنػػة، أل ـأ

Quotation  السعشػػى  نرػػا حخفيػػا، أو أف يريػػل الباحػػث الفكػػخة أو
 Direct)االقتباس السباشخ ػ:ويعخؼ االقتباس الشري ب تغ،بصخيقتػػه فػػي الس

Quotationاالقتباس ػ: (، ويعخؼ االقتباس الحي يخخج برياغة الباحث ب
 (.Indirect Quotationغيخ السباشخ )

 :يتزسؼ االقتبــاس السباةــخ •

بشقمػػه مػػغ السخجػػع أي مػػا يقػػـػ الباحػػث  Quotation التشريػػز .1
كسػػا هػػػ بالكمسات والرياغػػة نفػػدها وعػػادة يػضػػع بيػػغ عبلمتػػي 

 ة   ة. تشريػػز
وهػػ مػا يقػـػ بػه الباحػث مػغ نقػل لؤلشػكاؿ  Copy الشقػل .2

والخسػػمات التػضيحيػة أو الخسـػ البيانيػة أو الرػػر الستخررػة مػغ 
 . يػضػع بيػغ قػسػيغ صغيخيػغالسخجػع إلػى بحثػه وعػادة ال
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 اآلتي: فيذـسل أما االقتبـاس غيـخ السباةـخ •

بأف يقػػـ الباحػث ب عػادة صياغػة  Paraphrasing إعػادة الرياغػة .1
مػا مكتػػب في السخجػع بمغتػه وكمساتػه مع السحافطػة عمػى السعشػػى 

ػػه أو إضافػػة أو دوف تعجيػػل فيمغ نفػده الػػحي قرػػجى السخجػػع العمسػػي 
 .نقرػػاف عميػػه

وهػػ تمخيػز فكػخة أو رأي يخى الباحػث  Summarizing التمخيػز .2
بػأف السؤلػف قج أسهب فػي شػخحها وتفدػيخها ويخغػب فػي االعتسػاد 

 .عمػى هػحى التفدػيخات أو الذػخوح

 

 ةخوط االقتباس 

المباشر وغير  شروط يتبعها الباحث تخص االقتباس بنوعيههشاك 

قتضيات األمانة العلمية ومنهجية الكتابة ذلك  لمراعاة  مالمباشر، و
 :العلمية

 مشهندػػبة السقتبػػذ إلػػى صاحبػػه مػػع إثبػػات السرػػجر الػػحي أخػػح  يجب 
أي تػثيػق مرػجر ، فػي قائسػة السخاجػع ـفػي الحاشػية، أ أكاف سػػػاء

 .االستذػػهادحدػب مشهػػج باالقتبػاس 

السيسا فػي االقتبػاس غيػخ مباحػث تذػػيه معمػمػة اقتبدػها،ال يحػق ل .1
مػػغ  اػػاس السباشػػخ أف يقتصػػع جػػدءالسباشػػخ، كسػػا ال يجػػػز لػػه فػػي االقتب
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يحػخؼ معشػاى، أي الحػخص الكامػل عمػى نقػل األفػكار كسػا بسا الشػز 
 .عخضهػا أصحابهػا

والتػداـ السػضػعيػة التامػة فػي نقػل أفػكار اآلخخيػغ،  عػجـ التحيػد، .2
 .ولمباحث أف يعمػق عمػى مػا اقتبدػه

( كمسػػة، فتبػػخز 40إذا زاد عػػجد كمسػػات الشػػز السقتبػػذ عمػػى أربعيغ ) .3
عمػػى شػػكل فقػخة تبعػج عػغ الهامػر بسقػجار خسدة مدػافات مغ دوف 

قػل عػغ ذلػظ يكتػب فػي سػياؽ استخجاـ عبلمات التشريز، ومػا 
 .الػكبلـ

  (Marksمتغ السقتبذ ويشتهي بعبلمتي تشريز مغ يبجأ .4
Quotation ):( ويدبق السقتبذ نقصتاف )ة............ة(  )(colon 

 وإفمخاعاة الجقة التامة في نقل السقتبذ، لفطا ، وهجاء ، وتخقيسا ، )  .5
 كانت هشاؾ أخصاء فتشقل كسا هي(.

ػػياؽ متػػغ ضسغ س إذا أراد الباحػػث أف يزيػػف شػػيئا  أو يذػػخحه  .6
 (.Two Brackets) [ ] السقتبػػذ، فميكػػغ ذلػػظ داخػػل أقػػػاس مخبعػػة

 مغ الكبلـ إذا أراد الباحػث أف يحػحؼ كمسػات مػغ جسمػة واحػجة  .7
متيػغ يػضػع مكانهػا ثػبلث نقػاط ...، وإذا كاف الحػحؼ مػغ جس ،لسقتبذا

  يجب أف فػي االقتبػاس يػضػع مكانهػا أربػع نقاط ....، وعشػج الحػحؼ
ال يزػخ بالسعشػى الػحي  بذكل عبػارة أو جسمػة  ححؼ يخاعػي الباحػث 

 .يخيػجى كاتػب الشػز
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إذا كانػت هشػاؾ أخصػاء فػي الشػز يخيػج الباحػث أف يشػػى عشهػا، فعميػه  .8
ػب الكمسػة الرحيحػة بعػج الخصػأ بيػغ أف يشقػل الشػز كسػا هػػ، ويكت

 .[Sic]قػسػيغ مخبعيػغ  ]هكػحا [ وفػي الستػػف األجشبيػة 
إذا أراد الباحػػث أف يؤكػػج كمسػػة أو عبػػارة ضسػػغ االقتبػػاس الحخفػػي  .9

 ويكتػب بعجهػا بيػغ قػسػيغ مخبعيػغ  italic ف نهػػا تكتػب بخػط مائػل
 emphasis]ث[، وفػي الستػغ بالمغػة اإلنكميديػة ]التأكيػج مػغ قبػل الباحػ

mine]      . 
لمسعمػمػات، وليػذ ية االقتبػاس مػغ السرػادر األساسيكػػف  .10

 .الثانػيػة، إال فػي حالػة انعجامهػا
االقتبػػاس الدائػػج يزعػػف مػػغ قيسػػة البحث، كسػػا أف خمػػػ البحث  .11

 .العمسيػػةمػػغ االقتبػػاس يقمػػل مػػغ قيسته 

 Documentationالتؽثيق  اـثانيً 
يذيخ التػثيق في البحث العمسي إلى الصخيقة التي يقـػ الباحث عغ     

شخيقها ب ثبات السخاجع التي استفاد مشها في بحثه، بصخيقة مباشخة أو غيخ 
 مباشخة.

وهشػػاؾ العجيػػج مػػغ أساليب التػثيػػق فػػي البحػػث العمسػػي ال يفزل     
أسمػب عػمى آخػخ، إال أف عمى الباحث اإللتػػداـ بأسمػب محػػجد عشػػج كتابػػة 
بحثػػه مػػغ بجايتػػه إلػػى نهايتػػه وعػػجـ إتباع أكثخ مػػغ أسمػب فػػي التػثيػػق 
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ػػع العمسػي الربلحيػة فػي اختيػار نػػع أسمػب ضسػػغ البحػػث الػاحػػج، ولمقد
 حدػب التخرػز.بالتػثيػق السشاسػب 

 
  أساليب تؽثيق السرادر السعتسجة في التخررات الندانية في

 جامعة بغجاد:
 

 APA (Americanاألمخيكية  عمػ الشفذجسعية أسمؽب تؽثيق  .1
Psychological Association ) 

يعتسج هحا األسمػب في تػثيق السرادر والسخاجع بذكل مباشخ بعج      
كتابة الشز ، سػاء أكاف في بجايته أـ في نهايته، ويكػف ذلظ بػضع 

ثع الرفحة أو الرفحات التي اخحت مشها عائمة السؤلف متبػعا  بالدشة 
 السعمػمات بيغ قػسيغ.

تيبها بحدب استخجامها مغ وأما في قائسة السخاجع في نهاية البحث فيتع تخ  
تكػف االشارة الببميػغخافية لها متكاممة،  قبل الباحث في بحثه هجائيا  و

واألمثمة اآلتية تػضح ذلظ في الستغ نهاية الشز وبجايته وفي قائسة 
 السخاجع :
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   : في متؼ البحث نهاية الشص و جايت 
حيفة اإللكتخونية تع تعخيف  ب نها: الر 

، 2011)خساس، ة...........................................ة 
 .   (14صفحة 

ضهخت تذخيعات تصالب األشفاؿ ذوي اإلعاقة بأف يكػنػا متداويغ مع 
  (84، صفحة 2021)القحصاني و السالكي، ... األشفاؿ العادييغ

)الدخاج، الديغ، و لسبادح هامة يقـػ عميها اإلسبلـ...  القخآف يجعػ
  (89، صفحة 2016آخخوف، 

إف العمع هػ  ة...  باستخجاـ  (22، صفحة 2010)ذكخ الدامخائي  
 أدوات التعمعة. 

، صفحة 2014)الصائي، الدائح، و آخخوف، بيغ الصائي  وآخخوف  
   ؿ.ولعقدرة امع قاف الببلغة االدبية... تتػافق   (56

إلى وجػد فخؽ يهػدية في العرخ   (26الجوري، صفحةواشار )
 . الػسيط كثيخة تختمف الػاحجة مشها عغ األخخى اختبلفات جػهخية

ا )دمحم آدـ، .إف العمع هػ مشارة الحياة ونػرها الداشع الحي ال يشصفئ أبج 
2019)   

إلى أنه ال يجػز لمسخأة أف تتػلى  (2021)الجليسي و العيثاوي، واكج 
 ...القزاء
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Hussein Abed & Zeidan Study (2021)  (The Iraqi 
satellite channel marketing the Iraqi national identity 
during the protests: (Research extracted from a 
doctoral thesis)) 

Freedom of speech and a free press are generally 
considered important human rights and powerful 
controls against government malfeasance (Bezanson, 
1977, p. 29).   
 
An independent press is probably one of the most 
effective institutions to uncover trespassing by 
government officials (Brunetti A. &., 2003, p. 45). 
 
Rahman (1986) describes such a mechanism in the 
case of Singapore where citizens committees were 
established which enable citizens to vent their 
grievances and seek redress. 
 



30 
 

Rajabi & et al (2000) noted the estimates remain 
largely unchanged compared to previous estimates , 
the magnitude of the coefficient 8 for freedom of the 
press is larger.  
 
the proposition that a free press may be a powerful 
control on corruption. We find evidence of a significant 
relationship between more press freedom and less 
corruption in a large cross-section of countries (Brunetti 
A. , 2003). 

  قائسة السخاجع نهاية البحثفي : 

 قائسة السخاجع
أحسج بغ أبي يعقػب يعقػبي ، و دمحم بغ أحسج بغ أبي القخشبي.  

. مخكد نساء لمبحػث (. السخجع في تاريخ عمع الكبلـ2018)
 والجراسات.
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الببلغي (. ضاهُخ الت ججيج 2014أحسج الصائي، عساد الدائح، و آخخوف. )
عشج شبانة والخػلي وناصف وتأثخهع بالجخجاني. مجمة بحػث 

 .146-123(، 4)36التخبية الشػعية، 

(. الخجمات 2021أسساء مبارؾ القحصاني، و نبيل بغ شخؼ السالكي. )
التخفيهية السقجمة لؤلشفاؿ ذوي اإلعاقة الفكخية بسخحمة رياض 

 .126-107(، 2)9األشفاؿ. السجمة الدعػدية لمعمـػ التخبػية، 

(. األساشيخ والصقػس الستذابهة في الحزارات 2017آماؿ عخبيج. )
 -17(، 5)3القجيسة واألدياف. دورية أسصػر لمجراسات التاريخية، 

47. 

(. دور التخبية في التغيخ 2003تذخيغ الثاني،  12أنػار محسػد عمي. )
اد مغ . تع االستخد31-1االجتساعي. مجمة كمية العمـػ اإلسبلمية، 

www.iasj.net/iasj/ 

(. نػر الجيغ سيخته ورعايته لمعمع والعمساء. 2010خالج أحسج الدامخائي. )
 (.1)11مجمة التخاث العمسي العخبي، 

 (. مجخل عمع الشفذ. الجار الجولية لمشذخ والتػزيع.1983دافيجوؼ . )

(. 2021آذار،  30رجاء ناهي دمحم الجليسي، و أحسج حدػني العيثاوي. )
حكع تػلى السخأة لمقزاء ومػقف القانػف مغ ذلظ. مجمة كمية العمـػ 
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(. تع االستخداد مغ 65االسبلميػة)
https://jcois.uobaghdad.edu.iq/index.php/2075_8

626/article/view/1570/1252 

(. أصػات متعجدة وعالع واحج، االتراؿ والسجتسع 1981شػف ماكبخايج. )
 خكة الػششية لمشذخ والتػزيع.اليـػ وغجا. الجدائخ: الذ

حيفة 2011صافية خساس. ) حيفة التقميجية في ضل  الر  (. مدتقبل الر 
 : مصبعة الذشجي.(. 2اإللكتخونية: السسارسات المغػية )اإلصجار 

(. الرحافة الستخررة. االسكشجرية: مكتبة 2002صبلح عبج المصيف. )
 االشعاع الفشية.

مشاهج البحث وآداب الحػار والسشاضخة  (.2004عبج الباري فخج هللا. )
 (. دار اآلفاؽ العخبية.2)اإلصجار 

(. الفخؽ اليهػدية في العرخ 2011عبج السجيج دمحم أحسج الجوري. )
الػسيط: ) اشخوحة دكتػراى(، بغجاد، جامعة بغجاد: كمية التخبية ابغ 

 رشج لمعمـػ االندانية.

(. تدػيق 2021ف. )عبلء حديغ عبج االنباري، و ناهس فاضل زيجا
القشاة العخاقية الفزائية لمهػية الػششية العخاقية أثشاء االحتجاجات: 
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)بحث مدتل مغ اشخوحة دكتػراى(. بغجاد، جامعة بغجاد: كمية 
 االعبلـ.

(. مػضػع إنذاء عغ العمع نػر والجهل 2019مارس،  28دمحم آدـ. )
 https://bit.ly/3K4sO56ضبلـ. تع االستخداد مغ سصػر: 

(. األنطسة االقترادية الحجيثة. مجمة الجراسات 2007محسػد الحديشي. )
 (.3)8االقترادية، 

(. دور التخبية 2016ناصخ الدخاج، محسػد دمحم الديغ، و آخخوف. )
اإلسبلمية في تعديد مبادح السػاششة لجى الصمبة في السجارس 

 (. بغجاد: مصبعة الكشجي.2العخاقية )اإلصجار 

(. جغخافية التخبة. 2001رحيع ، و عبج هللا سالع السالكي. ) نجع عبج هللا
 بغجاد: مكتبة دجمة لمصباعة والشذخ.

(. الفمدفة ،عمع الشفذ ، وعمع االجتساع. الحػار 2007هذاـ دمحم عمي. )
 الستسجف.
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 MLA ( Modern تؽثيق جسعية المغات الحجيمةأسمؽب  .2
Languages Association): 

MLA هػ اخترار لػ ةجسعية المغات الحجيثةة أو ةModern 
Languages Association ة بالمغة اإلنجميدية. وقج ُسسي  نطاـ

ا  MLAالتػثيق الحي أوججته الجسعية بشطاـ الػ  يدتخجـ عمى  إذ أيز 
الجراسات الثقافية و وجه الخرػص في تخررات المغة واألدب، 

رات اإلندانية األخخى.   ومختمف التخر 
يدتخجـ هحا األسمػب في تػثيق السرادر والسخاجع في العمـػ         

اإلندانية، ويعتسج هحا االسمػب في تػثيقها في الحاشية )الهامر اسفل 
( وفي قائسة Footnotesالرفحة( التي تخد فيها الشرػص السقتبدة )

.. ويذتسل التػثيق ( End Notesالسرادر والسخاجع نهاية البحث  )
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الى معمػمات ببميػغخافية متكاممة لمسرادر والسخاجع والتي  باالشارة
تتبايغ بحدب أنػاعها، مثل:) الكتب، والسجبلت، والخسائل و األشاريح 

 .كخار االشارة اليها في الحاشية ...( ومعمػمات مخترخة في ت
 الهامر اسفل الرفحة(تػثيق السرادر والسخاجع في الحاشية( : 

بحدب تدمدل  الهامر اسفل الرفحةجع في تخقع السرادر والسخا    
... في بجاية  أو نهاية الشرػص  (3( )2( )1)ورودها في الرفحة 

 (3( )2( )1)السقتبدة، وكل صفحة تبجا بتخقيع ججيج لمسرادر والسخاجع 
 ... واألمثمة اآلتية تػضح ذلظ:

 : )السرادر التقميجية )الػرقية 
بغجاد :  -. عبقخية دمحم .كتاب له مؤلف واحج  :  العقاد ، عباس  -

 47. ص  1970جامعة بغجاد ، 
 في الستغ  (47)العقاد ، ص

 . 1970عباس العقاد. عبقخية دمحم. بغجاد : جامعة بغجاد، 
رحيع،  كتاب له مؤلفاف : السالكي ، عبج هللا سالع  و نجع عبج هللا -

. 2001بغجاد: مكتبة دجمة لمصباعة والشذخ،  -جغخافية التخبة. 
 .10ص 

 في الستغ (10)السالكي و رحيع ، ص



38 
 

عبج هللا سالع السالكي و نجع عبج هللا رحيع. جغخافية التخبة. بغجاد: 
 .2001مكتبة دجمة لمصباعة والشذخ، 

ب له ثبلثة مؤلفيغ أو أكثخ:  مشدي، محسػد عبج الحميع كتا -
القاهخة: مكتبة -وآخخوف ، السجخل إلى عمع الشفذ التخبػي. .

 .23. ص2002االنجمػ السرخية، 
 في الستغ    (23)مشدي و آخخوف ، ص

إلى عمع الشفذ التخبػي.  محسػد عبج الحميع مشدي و آخخوف. السجخل
 .2002القاهخة: مكتبة االنجمػ السرخية، 

مؤسدة  أو جهة معيشة مدؤولة عغ تأليف الكتاب : جامعة بغجاد  -
بغجاد : مصبعة جامعة بغجاد  -دليل القبػؿ في الجراسات العميا . .

 70. ص  1984، 
 في الستغ  (70ص)جامعة بغجاد ، 

جامعة بغجاد. دليل القبػؿ في الجراسات العميا. بغجاد : جامعة بغجاد، 
1984 . 

كتاب متخجع : كارؿ بخوكمساف . تاريخ االدب العخبي ؛ تخجسة:  -
ص  1.ج 1959القاهخة : دار السعارؼ ،  -عبج  الحميع الشجار .

40 
 في الستغ   (40)بخوكمساف ، ص
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كارؿ بخوكمساف. تاريخ األدب العخبي. الستخجسػف: عبج الحميع الشجار. 
 . 1959. القاهخة : دار السعارؼ،  1ج
 بغ مجاهج ، أبػ بكخ أحسج بغ مػسى بغ العباس.  : كتاب محقق

القاهخة :   -. 2ط -الدبعة في القخاءات ؛ تحقيق شػقي ضيف .
 50. ص 1980، دار السعارؼ 

 . )اليػجج مؤلف ويػجج محخر : الخصيب ، عجناف  أحسج )محخر 
 12. ص1983،  القاهخة: مجسع المغة العخبية-الديخة الشبػية .

 في الستغ    (12)الخصيب ، ص
مجسع المغة عجناف  أحسج الخصيب، السحخر الديخة الشبػية . القاهخة: 

 .1983العخبية، 
  بحث في مجمة : الحديشي ، محسػد ،  األنطسة االقترادية

.ص  2007، 3، ع.8الحجيثة ، مجمة الجراسات االقترادية، مج 
11. 

 في الستغ   (11)الحديشي ، ص
ثة.ة مجمة الجراسات محسػد الحديشي. ةاألنطسة االقترادية الحجي

 (.2007) 8.3االقترادية 
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  رسالة او اشخوحة دكتػراى : الجوري، عبج السجيج دمحم أحسج ، الفخؽ
اليهػدية في العرخ الػسيط، أشخوحة دكتػراى ، جامعة بغجاد/ كمية 

 .75.ص  2011التخبية ابغ رشج لمعمـػ اإلندانية، 
 في الستغ   (75)الجوري ، ص

عبج السجيج دمحم  أحسج الجوري. الفخؽ اليهػدية في العرخ الػسيط: 
)أشخوحة دكتػراى(. بغجاد: كمية التخبية ابغ رشج لمعمـػ االندانية، 

2011 . 
  بحث في مجمة أو رسالة تكخار االشارة الى  السرجر نفده) كتاب او

وجػد فاصل بيغ االشارتيغ :  مرجر دوف أو أشخوحة دكتػراى...( مغ 
  99ص  سبق ذكخى، 

 في الستغ يكخر السرجر  (99)الجوري ، ص
   بحث في مجمة او رسالة تكخار االشارة  إلى السرجر نفده) كتاب او

ة أي اشار  مع وجػد فاصل بيغ االشارتيغاو  أشخوحة دكتػراى...( 
مرجر سبق ذكخى .ص   العقاد ، عباس . عبقخية دمحم .لسرجر آخخ: 

49 
 : )السرادر االنتخنت )الػيب 

هحى السرادر ، فقج يكػف مرجر إلى  هشاؾ عجة حاالت لبلشارة 
، أما إذا كافةبسعمػماته  معخوؼ السؤلف والتاريخ، فيجوف السرجر  
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حكخ السرجر يكاف السؤلف غيخ معخوؼ، فيتع البجء بالعشػاف حيغ 
سػقع االلكتخوني كسؤلف حيغ يحكخ السرجر السع األوؿ مخة، ويكتب 

مخة أخخى. وفي حاؿ كاف تاريخ الشذخ غيخ معخوؼ، فيتع تزسيغ 
تاريخ الػصػؿ إلى السعمػمات. وفي الهامر تجوف مرادر عمى وفق 

 اآلتي:
(1) “Privacy Policy,” Privacy & Terms, Google, 

last modified April 17, 2017: 
.https://www.google.com/policies/privacy/ 

 
(termify.io)   في الستغ الدشة ال تطهخ 

termify.io. Privacy Policy,” Privacy & Terms. 17 April 
2017. <https://www.google.com/policies/privacy/>. 

(2) “About Yale: Yale Facts,” Yale University, 
-.yale.edu/abouthttps://wwwaccessed May 1, 2017: 

yale/yale-facts. 
(3). Katie, Bouman, “How to Take a Picture of a 
Black Hole,” filmed November 2016 at TEDx Beacon 

https://www.google.com/policies/privacy/
https://www/
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Street, Brookline, MA, video, 12:51: 
.https://www.ted.com/talks/atie_bouman_what_does_a_black_hole_look_like 
. ةاالحتفاظ بالقجرة أـ إعادة الهيكمة أـ التجخيج؟ خيارات سياساتية (4)

بحث لبلقتراد العدكخي السرخي،ة كارنيجي الذخؽ األوسط ، 
  ، رابط اتاحة السرجر : 2022شباط  7 باالنتخنت بتاريخ

  86266-pub-mec.org/2022/01/31/ar-https://carnegie  
 في الستغ  )كارنيجي الذخؽ األوسط(  

كارنيجي الذخؽ األوسط. االحتفاظ بالقجرة أـ إعادة الهيكمة أـ التجخيج؟ 
. > 2022شباط،  7خيارات سياساتية لبلقتراد العدكخي السرخي. 

https://carnegie-mec.org/2022/01/31/ar-pub-86266 .> 

نهاية البحث تكػف االشارة  والسخاجع  وفي قائسة السرادر     
بحدب لقب السؤلف  ويتع تختيبها أبججيًّاها متكاممة يلاالببميػغخافية 

مغ دوف ذكخ الرفحات  وتكتب  عمى وفق مدافات و أبعاد محجدة
 .التي اخحت مشها السعمػمات 

 ممحػضات:  
في حالة االستذهاد بااليات القخآنية في الخسالة  أو األشخوحة  -1

يجب الخجػع إلى تجقيقها في السرحف الذخيف، وكتابة اسع 

https://www.ted.com/talks/atie_bouman_what_does_a_black_hole_look_like
https://carnegie-mec.org/2022/01/31/ar-pub-86266
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الدػرة ورقع اآلية بعج كتابة اآلية في الستغ، وتكػف االشارة اليه 
 في بجاية قائسة السرادر مغ دوف تخقيع .

الذػػػػػخيفة تػثػػػػػق كػػػػػأي مرػػػػػجر فػػػػػي حالػػػػػة ذكػػػػػخ األحاديػػػػػث الشبػيػػػػػة  -2
   .اعتيادي

في حالة التعخيف بقدع مغ السرصمحات العخبية واألجشبية  -3
والسخترخات الحي يػرد ذكخها في الستغ تدتعسل عبلمة الشجسة 
)* ، ** ،***...( وتكخاراتها لبلشارة والتعخيف بها في الهامر 

 اسفل الرفحة .
الستغ تدتعسل  في حالة التخاجع لبلشخاص الحيغ يػرد ذكخهع في -4

عبلمة الشجسة )* ، ** ،***...( وتكخاراتها لمتعخيف بتخاجع 
 في الهامر اسفل الرفحة . اليهع  االشخاص وتكػف االشارة

مرادر إلى  :يسكغ لمصالب فخز قائسة السرادر بحدب المغة -5
مرادر االنتخنت  أو فخزها بحدب أو مرادر  أجشبية  أو  عخبية
رسائل أو وابحاث مشذػرة في الجوريات ، أدراسات أو  كتب :الذكل

تعتسج عمى عجد السرادر إذ  خخائط ... أو واشاريح جامعية ، 
 وتشػعها .

تهسل اؿ التعخيف مغ اسع السؤلف وال يؤخح بها عشج تختيب  -6
 السرادر ابججي ا في القائسة السجرجة في نهاية الجراسة  .
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قػػػجـ فػػػي لسؤلػػػف واحػػػج، يكتػػػب السرػػػجر األ عػػػجة بحػػػػث إذا وجػػػجت  -7
ثػػػع تػضػػػع )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ(  خػػػخى لػػػف أوال  ثػػػع تميػػػه السرػػػادر األالدػػػشيغ لمسؤ 

تحت اسع السؤلف، مػع األخػح بشطػخ االعتبػار سػشػات نذػخ البحػػث 
 ويكػف تختيبها مغ األقجـ إلى األحجث،  مثل:

، 2( ، عمع الشفذ االجتساعي، ط1984زهخاف، حامج عبج الدبلـ )
 عالع الكتب، القاهخة.

القاهخة:  -عمع الشفذ الشسػ . ، (1990)ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػ
 .كمية التخبية 

في حالة اذا كاف السرجر بحث ضسغ وقائع مؤتسخ يكتب  -8
 السعمػمات الػافية عغ السرجر  عمى وفق اآلتي :

. ةأسذ تقخيب العامية إلى الفرحى أسعج عباس  كاضع السياحي 
بيغ الشطخية والتصبيق.ة السؤتسخ العمسي  الثالث لكمية التخبية ابغ 

هػ. مجمة االستاذ، 1436 -ـ 2015رشج لمعمـػ االندانية لدشة 
2015 .67-78. 

قانػف السرجر  قػانييغ وتعميسات يحكخ  عبارة عغ  واذا  كاف  السرجر -9
كاف وندبته إلى بمجى وجهة اصجارى ورقسه وستة اصجارى . واذا  وتعميساته

السحكسة التي اصجرت القخار ورقع اسع حكخ ي قخار صادر عغ محكسة  
 القخار في سشته ثع مكاف نذخى )اف وجج( ثع العجد )اف  وجج( ثع الدشة .
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تححؼ االلقاب مغ اسع السؤلف أو السؤلفيغ، مثل:  العالع، و  -10
  يه ، والديج ، واالستاذ ، والجكتػر، و القاضي ...الخ .السهشجس، والفك

 
 الججاول واألةكال: 
في   الذكل وعشػانه ورقعفي األعمى  الججوؿ وعشػانه  يكتب رقع      

، ويكتب مرجر الججوؿ أو الذكل، إف وجج، في األسفل. تػضع األسفل
الججاوؿ ستغ، وإذا كانت الججاوؿ واألشكاؿ في مػضعها الرحيح ضسغ ال

حق في نهاية الخسالة أو صفحات أو أكثخ( فتػضع في جدء السبل3كبيخة )
تدمدبل  عمى مدتػى تخقع الججاوؿ أو األشكاؿ تخقيسا  م ، واألشخوحة

ججاوؿ كثيخة أو عمى حتػت الخسالة أو األشخوحة اوإذا ، الفرل الػاحج
 أشكاؿ كثيخة، يتع وضع قائسة بالججاوؿ أو األشكاؿ بعج فهخس السحتػيات. 

 :عـالمات التخقيػ 
  :عمى الشحػ اآلتي تكػف عبلمات التخقيع في الخسالة او االشخوحة     
  الفاصمة )،(: التي تػضع بيغ الجسل والسفخدات السعصػفة. .1
الصػيمة، وبيغ األقداـ، وبيغ  الفاصمة السشقػشة )؛(: تػضع بيغ الجسل .2

  الجسل التفديخية.
الشقصتاف ):( وتدتخجماف لمتػضيح أو إلضهار الشػع أو األقداـ، وبعج  .3

  الخئيدية والفخعية. عشػاناتاألقػاؿ، وبعج ال
االستفهاـ )؟(: ويدتعسل بجال مغ الشقصة في نهاية الجسمة  .4

  االستفهامية.
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االقتباس السباشخ لمشز أو السشقػؿ ة(: ويدتعسل في   التشريز )ة .5
  بشره.

(: ويػضع بيشهسا التػثيق في الستغ، كسا يػضع بيشهسا   القػساف ) .6
تفديخ كمسة، أو مخادفها، أو كتابة سشة أو وفاة السؤلف، أو كتابة 

  مرصمح بمغة أخخى.
[: التي تدتخجـ في مجاؿ التحقيق لبياف إضافة   األقػاس السعقػفة ] .7

  شز في الستغ.السحقق عغ ال
  (: التي تدتخجـ بيغ العجد والسعجود.-الذخشة ) .8
  ( التي تدتخجـ بيغ الجسل السعتخضة. -   -الذخشتاف )  .9

الححؼ ).....( التي تػضع مكاف الجسمة أو الكمسة السححوفة في  .10
  حاؿ الخغبة في اخترار االقتباس الشري.

مجاللة عمى أف  عبلمة الػػ )=( التي تكتب في نهاية الهامر األخيخ ل .11
   له بكي ة في أوؿ هامر الرفحة التالية.
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 ( صفحة الؽاجهة1نسؽذج )أ

                                                      جسهؽرية العخاق
 العمسي                        ةعار الكمية العالي والبحث التعميػ وزارة

 جامعة بغجاد

                                                                  .........ةكمي

      ............                                                       قدػ 

 عشؽان الخسالة / األطخوحة

م بها طالب / طالبة الساجدتيخ / الجكتؽرا   رسالة / أطخوحة تقجَّ

 الخ اعياسػ الطالب / الطالبة 

 درجةمؼ متطمَّبات نيل جدء جامعة بغجاد، وهي  ........... _إلى مجمذ كمية 
 ...............الجكتؽرا  في  الساجدتيخ/

 بإةخا"

 المقب العمسي لمسذخ"

 اسػ السذخ" المالثي

 

 م2022                     هـ 1443



48 
 

 ( صفحة إقخار السذخ"2نسؽذج )ا

 القدػإقخار الُسذِخ" وتؽصية رئيذ 

الخسالة / األطخوحة السؽسؽمة بـ ) ُيْكت ب العشؽان  ي اطمعت عمى  أةهج أنّ         
م بها طالب/طالبة  كامال بحدب ما جاء في األمخ الداري (، التي تقجَّ

جامعة بغجاد،  _ .......الساجدتيخ/الجكتؽرا  ) اسػ الطالب الخ اعي ( إلى مجمذ 
لعخ ية، وهي جدء مؼ ُمتطمَّبات نيل ةهادة قج ُأنجدت بإةخافي في قدػ المغة ا

 الساجدتيخ/الجكتؽرا  في المغة العخ ية وآدابها / لغة. 

 إمزاء السذخ"                                               

 لمسذخ" المقب العمسي واالسػ المالثي

 ................كمية  _جامعة بغجاد                                  

 التاريخ:    /     /                                         

 

 تؽصية رئيذ القدػ:

ح هح  الخسالة/األطخوحة لمسشاقذة.  بشاًء عمى التؽصيات الستؽافخة ُأرةِّ

 إمزاء رئيذ القدػ                                       

 اسػ رئيذ القدػ المالثي ول ب  العمسيّ                                          

 .................رئيذ قدػ                                         

 التاريخ:    /     /                                         
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 (3نسؽذج )أ

 المغؽي صفحة إقخار السقؽم 

ت ب كأةهج أني قج قخأُت هح  الخسالة / األطخوحة السؽسؽمة بـ )ي        
م بها  العشؽان كامال بحدب ما جاء في األمخ الداري(، التي تقجَّ

ية مطالب/طالبة الساجدتيخ/الجكتؽرا  )اسػ الطالب الخ اعي( إلى مجمذ ك
 ./ جامعة بغجاد، ووججتها صالحة مؼ الشاحية العمسية .............

قج جخى تجقيقها ومخاجعتها مؼ الشاحية المغؽية، وأصبحت ذات 
 ، وألجم  وقَّعت.مؼ األخطاء المغؽية أسمؽب عمسي سميػ، وخالٍّ 

 

 

 

م                                            المغؽي إمزاء السقؽِّ

م العمسي المالثي                                            اسػ السقؽِّ

 ول ب  العمسي                                                 

 جامعة ... / كمية ...                                        

 التاريخ:    /     /                                          
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 ( صفحة إقخار لجشة السشاقذة4نسؽذج )أ

 إقخار لجشة السشاقذة وترجيق مجمذ الكمية

أنَّشا اطَّمعشا عمى الخسالة/األطخوحة  –أعزاء لجشة السشاقذة  –نذهج نحُؼ 
م بها  السؽسؽمة بـ )ُيْكت ب العشؽان كامال بحدب ما جاء في األمخ الداري(، التي تقجَّ
طالب/طالبة الساجدتيخ/الجكتؽرا  )اسػ الطالب الخ اعي(، وقج ناقذشا 

قة بها، ونعتقج أنَّها ججيخة بالقبؽل لشيل الطالب/الطالبة في محتؽياتها وفيسا ل  عال
  ..................الساجدتيخ/الجكتؽرا  في  درجة

. 

))تؽقيع رئيذ المجشة وأعزائها والسذخ"، وذكخ اسػ كلٍّّ مشهػ ول ب  العمسي 
ب األسساء بحدب ورودها في األمخ الداري ت  خ ع )تُ وصفت  في المجشة وتاريخ التؽقي

الخاص بتذكيل لجشة السشاقذة، ويكؽن تؽقيع رئيذ المجشة في أسفل الجهة 
 اليدخى((.    

 

 / جامعة بغجاد قخار المجشة. ...........صجَّق مجمذ كمية 

 إمزاء عسيج الكمية                                         

 اسػ العسيج ول ب  العمسي                                        

 العسيج                                        

 التاريخ:    /     /                                        
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