- 1األمانة العلمية.

توجيهات عامة:

- 2تكتب مقدمة ال ادلقدمة .
- 3ترقم الرسالة من ادلقدمة حىت للملخص (النموذج ادلرفق يساعد على وضع الًتتيبات
ادلناسبة) وال ترقم اخلامتة لوحدىا ألهنا جزء من الرسالة أو ادلذكرة وإن اتسع حجمها.
- 4األصل يف ترقيم التهميش يتجدد على مستوى كل صفحة .
- 5إدراج مقدمة وخامتة لكل فصل.
- 6ملخص اخلطة يف هناية ادلقدمة واجب حبيث نذكر عنوان الفصل واذلدف منو والفرض الذي
يعاجلو والنتائج اليت حناول التوصل إليها.

النموذج
وضع البحث يف شكلو النهائي
يتطلب مراعاة العناصر التالية بدقة متناىية وابلًتتيب وعلى الشكل التايل:
 - 1مراعاة اذلوامش احملددة دبا يلي:
 ىامش اليمُت =  3.5سم  ،جهة التجليد اجلهات ادلتبقية للورقة =  2.0سم تكتب الرسالة خبط  Traditional arabicحجم . 16 تكتب العناوين خبط  Traditional Arabicحجم . 18 تكتب اذلوامش خبط  Traditional Arabicحجم . 12 - 2ورقة الغالف:

جامعة ال ي لي و عامة مي

كلية الحقو و العلوم السياسية

مليا ة

قسم العلوم السياسية

Traditional arabic 18

عنوان البحث
Traditional arabic 26

مذكرة مقدمة لنيل شهادةماسرت يف العلوم السياسية

ختصص  :دراسات دولية /رسم السياسات العامة......
Traditional arabic 18

اف (األستاذ/الدكتور/األستاذ الدكتور)
إشر :
اسم و لقب األستاذ املشرف

إعداد الطالب
االسم و اللقب

Traditional arabic 14

Traditional arabic 14

جلنة املناقشة :
Traditional arabic 16

رئيسا

(أ/د/أ.د) اسم و لقب األستاذ

(أ/د/أ.د) اسم و لقب األستاذ

مشرفا ومقررا

(أ/د/أ.د) اسم و لقب األستاذ

عضوا مناقشا

(أ/د/أ.د) اسم و لقب األستاذ

عضوا مناقشا

Traditional arabic 14

2015/ 2014
Traditional arabic 14

 – 3ورقة بيضاء.
 – 4إعادة طبع ورقة الغالف.
 – 5الشكر والتقدير إن وجد.
- 6اإلىداء إن وجد.
 - 7خطة الدراسة.
 – 8مقدمة يف وسط صفحة مستقلة.
 - 9عناصر ادلقدمة حسب الًتتيب التايل:
 التعريف ابدلوضوع. بيان أمهية الدراسة دبا فيها العلمية و العملية. حدود الدراسة. إشكالية الدراسة. التساؤالت البحثية. التساؤل ال رئيسي. التساؤالت الفرعية. فروض الدراسة. الدراسات السابقة ( أدبيات الدراسة ). اإلطار ادلفاىيمي للدراسة. ادلنهج (ادلناىج) ادلتبعة. الصعوابت إن وجدت وكيفية التغلب عليها . تقسيم الدراسة. - 10الفصل األول يف صفحة مستقلة على شكل :

الفصل األول
عنوان الفصل

 – 11مقدمة الفصل اليت نبُت فيها التعريف دبحتوى الفصل واألىداف مث النتائج احملتملة
مع اإلشارة يف هناية ادلقدمة إىل ادلباحث اليت سيتم مناقشتها فيو.
لكل مبحث مقدمة وخامتة كما أنو لكل فصل مقدمة وخامتة ،وأتيت ابقي الفصول مثل
الفصل األول بكل واحد مقدمة وخامتة.
 – 12خامتة يذكر يف اخلامتة ملخص مضمون الدراسة ابإلضافة إىل التذكَت ابدلشكلة
البحثية وفروض الدراسة وكيف مت الربىان على كل فرضية إثبااتً أو نفياً مث النتائج
ادلتوصل إليها.
 – 13قائمة ادلراجع وترتب حسبما يلي:
أوال  :مراجع ابللغة العر ية:
 - 1الكتب وادلؤلفات العامة.
 - 2ادلقاالت والدراسات.
 - 3الدراسات غَت ادلنشورة.
 - 4الواثئق الرمسية والقانونية .
ترتب ادلراجع وادلقاالت والدراسات وفق احلروف اذلجائية ألمساء ادلؤلفُت،
أما الواثئق الرمسية فحسب القوة القانونية ،وإن تساوت فاألقدم مث األقدم.
اث يا  :مراجع ابللغة األجنبية :
أت ذ ف

الرتتيب السا ق مع أهنا تكتب ابللغة األجنبية :

 - 14قائمة امل حق إن وجدت منها االستبا ة  ،ترتب امل حق حسبما يلي

امللحق األول
عنوان امللحق
مث امللحق الثاين ،الثالث....
 - 15نفس الشيء ابلنسبة للرسوم البيانية واخل رائط إن وجد ت فهناك شكل وىناك
عنوان يف أعلى البيان أو الرسم .
 - 16فهرس ادلوضوعات توضع الفصول وادلباحث وادلطالب وأمامها الصفحات الواردة
فيها.
 – 17ملخص البحث بلغة أجنبية اجنليزية أو فرنسية.
 – 18ميكن ترمجة الغالف على الورقة األخَتة من الغالف.
 - 19االقتباسات قد تكون حرفية متواصلة أو متقطعة توضع بُت مزدوجُت على شكل
" ...........................................
1
".............................................
أو تكون ابدلعٌت وتكتب بنفس اخلط مع اإلشارة يف النهاية إىل ادلرجع أو ادلصدر الذي
أخذت منو ادلعلومات .
 - 20اذلامش يرقم ابألرقام على مستوى الصفحة.
 - 21كما يستعمل اذلامش للتعريف ابلكاتب ،لتوضيح مصطلح ...ويرقم بنجمة * أو **
أو *** ...للتمييز عن ادلراجع وادلصادر .
 - 22ربط العنوان والفرضيات ابإلشكالية.
 - 23ربط اخلطة ابلفرضيات وعنوان الدراسة.
 - 24ربط اخلامتة ابدلقدمة وإعادة صياغة كل منها.
 - 25التهميش يكون حسب الطريقة التالية:

حاالت استخدام اهلوامش:
يلجأ الباحث أو الطالب الستخدام اذلوامش يف عدة حاالت نذكر فيما يلي أمهها:
أ .عند نقل تعريف ،أو عبارة أو كلمة أو فكرة من مرجع معُت ويتم ذلك ابلطريقة
التالية:
عند نقل العبارة حرفيا أو تعريفا جيب وضعو بُت قوسُت كما يلي:
( 1)..........................وأيخذ الرقم مكانو أسفل الصفحة.
ب.أما إذا تعلق األمر بفكرة فإن اإلحالة توضع بعد هناية الفكرة ويتم اإلشارة إليها يف
اذلامش طبعاً ،لكن على أن ال توضع ىذه الفكرة ما بُت قوسُت ،ألهنا مل تنقل
حرفيا.
ت .اإلشارة إىل مصدر أو مراجع أخرى عاجلت نفس ادلوضوع .فنكتب للتعمق أكثر
ارجع إىل ادلرجع.
ث.اإلشارة إىل مصادر إحصائيات استخدمت يف البحث.
استخدام اهلوامش:
الكتاب:
ألول مرة :عندما نستخدم كتااب ألول مرة فإنو من الضروري كتابة كل ادلعلومات اخلاصة بو،
ولتوضيح ذلك ندرج ادلثال التايل:
( .) 1رابح سرير عبد هللا ،صنع القرار يف اإلدارة العامة  ،اجل زائر :دار القصبة ،الطبعة (إن
وجدت) ،سنة النشر ،الصفحة.
إذن ىي كما يلي:
 اسم الباحث ،بعده فاصلة. عنوان الكتاب ،وحتتو خط أو (خبط مضغوط  ) Grasبعده فاصلة. مكان النشر ،بعده نقطتُت ونذكر دار النشر بعده فاصلة. الطبعة ،إن وجدت بعده فاصلة. سنة النشر ،بعده فاصلة. -الصفحة بعدىا نقطة .نرمز ذلا ب حرف  :ص.

أما إذاكان املرجع مرتمجا :
فيكتب اسم املرتجم عد ذكر اسم املؤلف احلقيقي وعنوان املرجع مسبوقا كلمة
"ترمجة".
مثال.) 1(:حَتىارد فان غالن ،القا ون ني األمم (،تر :عباس العمر) ،اجلزء األول ،دار
اآلفاق اجلديدة ،بَتوت( ،د.ت.ن) ،ص.07.
 أما ابللغة الفر سية ،فنكتب ىكذا:(1) Claude Demeure,Markiting, Edition Dalloz, 2eme Edition, Paris,1999,p.p. 67-68.

 أما إذا :كان الكتاب لو مؤلفُت أو ثالثة :يكتب اسم ولقب كل مؤلف ،حيث توضع بُت
ادلؤلف واآلخر فاصلة وبعد ذلك تطبق القاعدة السابقة الذكر يف ابقي ادلعلومات.
 أما إذا:كان الكتاب لو أكثر من ثالثة مؤلفُت ،يكتب اسم ولقب ادلؤلف األول مث يتبع وآخرون،
ب :ـ. et autres
ونفس الشيء ابلنسبة للكتب األجنبية يكتب اسم ادلؤلف يتبع ـ ـ
ويف حالة التهميش كتاب سبق التهميش و:
يدون الكتاب الذي يستعملو الطالب مرتُت متتاليتُت أو أكثر كما يلي:
كتا ة  :اسم ،املرجع السا ق ،ص.
مثال على ذلك:
( .) 1رابح سرير عبد هللا ،صنع القرار يف اإلدارة العامة  ،اجل زائر :دار القصبة ،الطبعة (إن
وجدت) ،سنة النشر ،الصفحة.
( .) 2رابح سرير عبد هللا ،املرجع السا ق ،الصفحة.
أما ابللغة األجنبية :

أما ادلرجع ابللغة األجنبية يستعمل الطالب كلمة  Ibidأو  Idemاليت تعٍت نفس ادلرجع أما

Ibidemفهي تعٍت نفس ادلرجع ونفس الصفحة  .مثال:

1 M Seghir Djitli, Markiting,Edition Berti, Alger, 1998,p 123.
2 Idem, p.132.
3 Ibidem

أما التهميش ابجمل ت :
تدون ابلطريقة التايل:
 اسم ادلؤلف مث فاصلة عنوان ادلقال بُت قوسُت متبوع بفاصلة ،اسم اجمللة أو اجل ريدة خبط مضغوط أو سطر مثفاصلة.
 عدد اجمللة أو اتريخ اجل ريدة مث فاصلة. ذكر بلد النشر إذاكانت تصدر بنفس االسم يف بلدان سلتلفة. مث اتريخ الصدور :اليوم فاصلة ،الشهر فاصلة ،السنة. صفحة االقتباس.مثال :مجال تراكة (سيادة الدولة يف ظل التهديدات األمنية اجلديدة) )،رللة العلوم
اإلنسانية واالجتماعية ،رللة سداسية ،العدد  ، 78جامعة عُت مشس ،جوان ، 2013
ص.83.
أما عن التهميش ابجلرائد األسبوعية واليومية:

مثال :عامر انصر( ،األمن يف املتوسط)،اخل ر (يومية) ،اجل زائر ،من  31جويلية ، 2014
ص.23.
أما عن التهميش اب لقوا ني واملواثيق :
مثال:
اجلمهورية اجل زائرية الدميقراطية الشعبية ،مرسوم رقم 17- 81فرباير  ، 1981يتضمن حتديد
شروط التكوين ،اجلريدة الرمسية ،العدد ، 30 :الصادر بتاريخ  3ماي  2014م ،ص05
أما عن التهميش اب ملذكرات أو املطبوعات :
 -اسم احملاضر أو الكاتب مث فاصلة-

 عنوان احملاضرة أو ادلذكرة بُت قوسُت أو خبط مسطر مث فاصلة- مكان إلقائها إن كانت زلاضرة أو مكان مناقشتها إن كانت مذكرة متبوع بفاصلة ،مث -التاريخ ورقم صفحة االقتباس متبوع بنقطة .
أما عن التهميش رسائل املاجستري او الدكتورا ه:
 اسم الباحث أو ادلؤلف مث فاصلة. عنوان الرسالة بُت وقوسُت أو حتتو خط مث فاصلة. حتديد عنوان الدراسة(ماجستَت أو دكتوراه) مث فاصلة. يكتب غَت منشورة إذا كانت كذلك . يشار إىل ادلعهد أو التاريخ الذي قدمت فيو للمناقشة (السنة( .م حظة :ىذه التوجيهات و املنه ية املوضوعة ني أيديكم جيب أن تكون ابلتنسيق و
التواصل مع األساتذة املشرفني و التقيد توجيهاهتم فيما خيص مذكرات التخرج.

