عنوان البحث
(العنوان يكون بخط ( ،Bold ،)88نهع الخط )Simplified Arabic
أسم الباحث الثاني**

أسم الباحث االول*
يهخص انثحث:

يجب أن يحتهي ممخز البحث عمى أىجاف البحث والسشيجية السدتخجمة ،والشتائج والتهصيات .كسا يجب أال تديج
عجد كمسات السمخز عن  250كمسة .كسا يجب عجم كتابة البيانات الذخرية أو السرادر السدتخجمة أو السعادالت
في السمخز ،السدافة بين األسصخ مدافة مفخدة (واحجة) فقط  -خط الكتابة  Simplified Arabicوحجسو ()12
 -ىهامر الرفحة  3.2سم من كل جانب.

الكلسات السفتاحية :تحكخ كمسات مفتاحية تجل عمى محتهى البحث ال تقل عن ثالث كمسات مفتاحية وال تديج عن ست

كمسات مفتاحية مختبة تختيبا ابججيا وتدتعسل الفاصمة بيشيسا.

Abstract:
The abstract must be written in a single paragraph (maximum 250 words). It should
contain the purpose of the research/problem statement/research objectives; methods used
– scope, population and sampling procedures, sample size, duration of the study; major
findings; conclusion/implication. It should clearly state the paper's contribution to the
field
Keywords: (3 – 6) keywords which are related to the major part of research work
separated by semi-columns

* اندرجت انعهًُت ،اسى انقسى ،انكهُت -انجايعت .انبرَد االنكترونٍ.
** اندرجت انعهًُت ،اسى انقسى ،انكهُت -انجايعت.انبرَد االنكترونٍ.
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يحتىٌاخ انثحث:
يجب عمى البحث أن يحتهى عمى االجداء التالية ( :السقجمة ،السذكمة ،األىجاف ،األىسية ،اإلشار
الشظخي (األدبيات) ،اإلشار العسمي ،الجراسات الدابقة ،الشتائج ،التهصيات ،أو خاتسة لمبحث،
السخاجع).

تُسٍق انثحث:
 -8يصبع البحث باستخجام بخنامج  Microsoft word 7007أو باستخجام بخنامج احجث
 -7الهرق :من حجم ( )A4بأبعاد ( )21 x 29سم.
 -3عدد الرفحات :ال يتجاوز عجد صفحات البحث ( )70صفحة متزسشة السمخرين العخبي
واإلنجميدي ،واالشكال والججول ،والسخاجع.
 -4الههامش:
أ -إذا كان البحث بالمغة العخبية )7.5( :سم لألعمى واألسفل ،و( )7.5سم لمجانب األيسن و()7.5
سم األيدخ.
ب -أم ـ ـ ـا إذا كان البحث بالمغة اإلنجميدية )3( :سم لألعمى واألسفل ،و ( )2.5سم لمجانب األيسن
و( )2.5سم األيدخ.
 -5السدافة بين األسطر :مفخدة (.)8.5
 -6الخطهط :من بخنامج وورد ) (Word2010تحت نظام التذغيل ) (Windowsكسا يمي:
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أ -اللغة العربية ،Simplified Arabic :حجم الخط  84غامق لمعشهان الخئيذ 87 ،غامق
لمعشاوين الفخعية 87 ،عادي لباقي الشرهص وتخقيم الرفحات 88 ،عادي لمججاول واألشكال و80
عادي لمسمخز واليهامر.
ب -اللغة اإلنجليزية ،Times New Roman :حجم الخط  84غامق لمعشهان الخئيذ 87 ،غامق
لمعشاوين الفخعية 23 ،عادي لباقي الشرهص وتخقيم الرفحات 22 ،عادي لمججاول واألشكال
التهضيحية و 21عادي لمسمخز واليهامر.
ويكون حجم الخط ونوعه وفق الجدول التالي:
البند
عنوان البحث
عناوين فرعية
متن البحث
عناوين االشكال
عناوين الجداول
المعادالت
هوامش المتن
المراجع

تدكين
BOLD
Bold
Bold
Normal
Bold
Bold
//
//
//

حجم الخط
ع
66
64
64
62
62
62
64
64

E
Arabic
Arabic
Arabic
Arabic
Arabic
Arabic
Arabic
Arabic

64
62
62
62
62
62
62
62

نوع الخط
ع
E
Times New Romans
Traditional
Times New Romans
Traditional
Times New Romans
Traditional
Times New Romans
Traditional
Times New Romans
Traditional
Times New Romans
Traditional
Times New Romans
Traditional
Times New Romans
Traditional

 -7األشكال والرسهمات التهضيحية والجداول:
أ -تُجرج الخسهم البيانية واألشكال التهضيحية في الشز ،وتكهن الخسهم واألشكال بالمهنين األبيس
واألسهد وتخقم تخقيسا متدمدال ،وتكتب أسساؤىسا والسالحظات التهضيحية (السرجر إن وجج) في
أسفميا.
ب -تُجرج الججاول في الشز وتخقم تخقيسا متدمدال وتكتب أسساؤىا في أعالىا .أما السالحظات
التهضيحية (السرجر إن وجج) فتكتب أسفل الججول.
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 -8طريقة التهسيش:
انتهًُص تتى اإلضارة إنً انًصادر وانًراجع انتٍ استطهد بها انباحث فٍ يتن انبحث ،وفق ألحدي
انطرق انتانُت:
أوال :طزٌقح اإلشارج إنً انًصادر وانًزاجع داخم يتٍ انثحث:
تتم االشارة إلي السخاجع التي استذيج بو الباحث في متن البحث وذلك بتخقيسيا بأرقام تدمدمية،
وتكتب تمك السرادر والسخاجع في نياية البحث ،وتختب بحدب ما تم اإلشارة إليو في متن البحث،
يثـــــــــــال :داخل البحث في متن نياي ـة الشز السقتبذ تكتب في االعمى ىكحا ()7( )8
تهثق السرادر والسخاجع في نياية البحث متدمدمة وذلك حدب استخجميا داخل البحث
أ -يثال فً حانح كاٌ انًزجع كتاتا تانهغح انعزتٍح ٌكتة هكذا
 -8دمحم عبج هللا الح اخري ،أصهل القانهن اإلداري الميبي ،مشذهرات السكتبة الجامعية ،شخابمذ  -ليبيا
 ،ط  6 -سشة 7080م ،ص.675
ب -يثال فً حانح كاٌ انًزجع كتاتا تانهغح االَجهٍزٌح ٌكتة هكذا
1- Born, M., and Wolf, E. Principles of Optics: Electromagnetic Theory of Propagation,
Interference and Diffraction of Light, 7 th edition, Cambridge University Press,
Cambridge, (1999).

ج -يثال فً حانح كاٌ انًزجع تحثا يُشىر فً يجهح عهًٍح تانهغح انعزتٍح ٌكتة هكذا
 -8نافد بقيعي " الحكاء االنفعالي وعالقتو بأنساط الذخرية واالحتخاق الشفدي لجى معمسي الرفهف
الثالثة األولى " ( فمدصين  :مجمة جامعة الشجاح لألبحاث " العمهم االندانية " )  ،مجمج ، 75 ،
العجد  ، ) 7088 ( 8ص ص . 87 – 49 :
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د -يثال فً حانح كاٌ انًزجع تحثا يُشىر فً يجهح عهًٍح تانهغح االَجهٍزٌح ٌكتة هكذا
1- Jain, S., Singh, V., and Van Genuchten, M. Analysis of Soil Water Retention Data Using
Artificial Neural Networks, Journal Hydrologic Engineering, 9(5) (2004) 415-420.

يثال فً حانح كاٌ انًزجع رسانح ياجستٍز أو أطزوحح دكتىرِ تانهغح انعزتٍح ٌكتة هكذا
 -8محسهد ،صيجم ،إحياء القيم السعسارية التخاثية في العسارة :أشخوحة ماجدتيخ ،الجامعة اإلسالمية
– غدة ،فمدصين ( ،)7078ص.70:
ثاٍَا :طزٌقح اإلشارج إنً انًصادر وانًزاجع تُظاو تأسهىب انجًعٍح األيزٌكٍح نعهى انُفس
):(Harvard style
كسا تقبل السجمة األبحاث التي مجاليا يتصمب إتباع نظام التيسير الحي يدسي شخيقة جسعية عمم
الشفذ األمخيكية ( ،)APAفي تثبيت اليهامر والسخاجع.
 بشدبة ليحه الصخيقة عشج االستذياد بالقخآن الكخيم يجب مخاعاة ذكخ رقم اآلية واسم الدهرة ،وعشج
االستذياد باألحاديث الشبهية يجب ذكخ السرجر وبيانات الشذخ.
 أما عشج االستذياد في السخاجع بصخيقة مبذخة وغيخ مباشخة يذار إلى السخاجع داخل الستن بحكخ
االسم العائمي لمسؤلف ثم سشة الشذخ بين قهسين في حال اإلشارة السباشخة مثال :أشار ال زرق
( ،)0202وفي حالة اإلشارة غيخ السباشخة لمسخاجع يحكخ اسم السؤلف وسشة الشذخ بين قهسين مثال:
(العالم .) 0291 ،وفي حال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة االقتباس يحكخ رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم الرفحة أو أرقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـام الرفحات بين قهسين
(الدائح.)02 :0202 ،
 في حالة كان السخاجع لمباحث واحج أو أكثخ من باحث فأنو يذيخ إلي اليامر في متن البحث بكتابة
لقب السؤلف أو اسم العائمة وسشة الشذخ ورق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم الرفحة بين قهسين كبيخيـ ـ ـن مثال :لسؤلف واحج
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( الرياني ،)0202 ،أما في حالة مؤلفين أثشين أو ثالث ( الذريف ،مازق ،الفزلي ،)0292 ،وفي
حالة أكثخ من ثالثة مؤلفين (الذريف ،واَخرون ،)0292 ،أما عشجما يعتسج الباحث عمى مخجع
أجشبي لسؤلف واحج فقط ) ،(khlat,2018في حالة مؤلفين أثشين أو ثالث فأنو في ىحه الحالة يكتب
ىكحا ) ،(khlat & Aboulqasim & Belgasem,2018وفي حالة أكثخ من ثالثة مؤلفين فأنو
يكتب ىكحا ).)khlat &et al, 2018
وفي نياية البحث تكهن ىشاك قائسة لمسرادر والسخاجع بحيث يتم تختيبيا حدب الحخوف اليجائية،
وتكهن قائسة السخاجع العخبية أوال ثم السخاجع األجشبية ،بذخط أن تتزسن القائسة ما أشار إليو الباحث
في متن البحث فقط .
مثال:
أوال :المراجع العربية:
أ .الكتب:
 -6أبىزَد ،دمحم انًبروك ،)7005( ،انًحاسثح انذونٍح واَعكاساتها عهى انذول انعزتٍح ،ط،8
ينطىراث دار اَتراك نهطباعت واننطر ،انقاهرة ،يصر.
 -2انجرجـــاوٌ ،زَاد بــــن عهٍ ،)7080( ،انقىاعـــــــذ انًُهجٍح انتزتىٌح نثُاء االستثٍاٌ ،ط ،7
ينطىراث يطبعت أبناء انجراح ،غسة ،فهسطُن.
ب -انذورٌاخ:
 -8زكرٌ ،دمحم أبىانقاسى ،ايعرف ،سعاد عُاش ،)7088(،أثز تطثٍق انًعاٌٍز انذونٍح إلعذاد
انتقارٌز انًانٍح عهى تعزٌز خصائص انًعهىياخ انًحاسثٍح ،يجهت دراساث يحاسبُت ،انصادرة عن
نقـــابـــــت انًحاسبُن وانًراجعُن انهُبُُن ،انعدد األول ،ظ  ،356 – 384طرابهس ،نُبُا.
ج -رسائم انًاجستُر وأطروحاث اندكتىراه
 -8انرَانٍ ،أسايت سانى ،)7070( ،دور اإلفصاح االختٍاري فً تعزٌز انثقح وانًصذاقٍح فً
انتقارٌز انًانٍح انسُىٌح ،رسانت ياجستُر غُر ينطىرة ،كهُت االقتصاد وانعهىو انسُاسُت ،جايعت
طرابهس ،نُبُا.
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:ثانيا المراجع االجنبية
1- Albassam, Waleed,(2164), Corporate Governance, Voluntary Disclosure and
Financial Performance: An Empirical Analysis of Saudi Listed Firms Using A MixedMethods Research Design, PhD thesis, Adam Smith Business School College of Social
Sciences, Saudi Arabia.
2- Kribat, M., Burton, B. and Crawford, L. (2013), "Evidence on the nature, extent and
determinants of disclosures in Libyan banks’ annual reports", Journal of Accounting
in Emerging Economies, Vol. 3 No. 2, pp. 88-114.
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