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   مقدمة:
 أبحاث مشاريع التخرج بصورة تطوير قدرات طمبة القسم في إعداد إلىقسم اليندسة المعمارية  يسعفي إطار 
مجموعذة  ضذعبو  قذام مجمذس القسذمفقذد األبحذاث   هبذلو الطمبة في إنجاز ىذذيتعكس مقدار الجيد الذي متميزة 

خراج و   طمبة القسملالموحدة  من التعميمات  المنشود. ىدفياساىم في تحقيق ي بما األبحاثالخاصة بترتيب وا 

 أواًل: ترتيب البحث:
 البحث بالصورة التالية:أجزاء يتم ترتيب 

 :صفحة العنوان -1
  ويوضع فييا شعار الجامعة واسميا واسم الكمية وعنوان البحذث وعبذارة حبحذث مقذدم إلذى قسذم اليندسذة

 .رجة البكالوريوس في اليندسة المعمارية(المعمارية كمتطمب لمحصول عمى د

  اأسماء الطمبة المشاركين في البحث بحيث يتم ترتيبيم ترتيبًا أبجديً يتبعيا مباشرة. 

  أسماء المشرفين عمى البحثثم.  

  حىجري وميالدي(. العام الدراسيوأخيًرا 

 اإلهداء: -2

 .نحيث ييدي الطمبة بحثيم إلى من يريدو  

 الشكر والتقدير:  -3

جيود كل من ساىم في تحقيذق  يشكر الطمبة كل من ساعدىم في إخراج البحث إلى حيز الوجود مقدرينوفيو 
 .دون المبالغة التي تحول الشكر إلى تممقىذا العمل من أشخاص أو مؤسسات  

 ممخص البحث:  -4

تبعذة فيذو    والوسذالل العمميذة البحثيذة المفذواىدأالبحث ومحتوياتذو و أىمية يكتب في الممخص موجز سريع عن 
ًً إلذى النتذالل العامذة والتوصذيات النياليذة ثم عرض محاور النقاش األساسية يزيذد ذلذك عذن    عمذى أن ًوصذو

 .اًنتياء من البحث دكممة فقط  وتتم صياغة الممخص بع 555معدل 

 الفهارس: -5

اًعتمذاد عمذذى  ويفضذذلفيذذرس المحتويذات  وفيذرس األشذذكال  وفيذرس الصذذور  وفيذرس الجذداول.  وىذي تشذمل
 الطرق المحوسبة في توليد ىذه القوالم لما توفره من وقت وجيد  وما تقدمو من تنسيق وترتيب مميز.
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 : فهرس المحتويات 5-1

شذذامال ذلذذك اءىذذداء والشذذكر والتقذذدير وممخذذص البحذذث وفيذذرس يوضذذع فيذذو جميذذع محتويذذات البحذذث و 
ومذن ثذذم الفصذذول   والمقدمذذةالمحتويذات وفيذذرس األشذكال وفيذذرس الصذور حإن وجذذد( وفيذذرس الجذداول 

حتذى المراجذع أو المالحذذق إن وجذدت  مذذع مراعذاة إدراج فقذط اسذذم الفصذل وعناوينذذو الرليسذية والفرعيذذة 
 يث يتم الوقوف فقط عند الترقيم الثالثي.   حدون التطرق إلى أي عناوين أخرى

وقد ُيكتفى في فيرس المحتويات بعرض ما يمذي الفيذرس فقذط وىذو الشذالع حذديثا  حيذث يكذون القذارئ 
قد مر عمى ما يسبقو من عناصر تشمل اءىذداء والشذكر والتقذدير وممخذص البحذث  وفذي ىذذه الحالذة 

 يقف عنده. ً يشار أيضا إلى فيرس المحتويات حيث أن القارئ

 فهرس األشكال: 5-2

بحيذث يوضذع   يذافيحيث يحتوي ىذا الفيرس عمذى أرقذام األشذكال وعناوينيذا ورقذم الصذفحة الموجذودة 
مذع مراعذاة وضذع جميذع   ومن ثم عنوان الشكل وبعدىا رقم الصفحة الموجود فييا الشذكل  رقم الشكل

  أسفل بعضيا البعض.لجميع األشكال ىذه األرقام 

 فهرس الجداول: 5-3
 .وفيرس الصور يتم ترتيبو بنفس األسموب المستخدم في فيرس األشكال

 المقدمة: -6
وضرورتو  وتوضيح أىدافبشكل عام  و  المقترحالتعريف بالمشروع تعتبر المقدمة مدخل البحث  حيث يتم فييا 

آخذرين حذول بذاحثين مذا تذم تناولذو مذن . كما تشمل المقدمة عرضا لوبالتالي أىمية وىدف ىذا البحث  وأىميتو
منيجيذذة والذذنقص الحذذالي فذذي ىذذذا المجذذال والذذذي يسذذعى البحذذث لسذذده. توضذذح المقدمذذة كذذذلك نفذذس الموضذذوع  

ذذذر المقدمذذذة البحذذذث وأدواتذذذو والمعوقذذذات التذذذي واجيذذذت الطمبذذذة خذذذالل إعذذذداد ىذذذذا البحذذذث . إضذذذافة إلذذذى ذلذذذك ُتظية
السذؤال الرليسذي المطمذوب إجابتذو  فذي المشذكمة البحثيذة المتمثمذة وتحديذد  المشكمة القالمة حول موضوع البحث

مذذذع سذذذرد سذذذريع لمحتويذذذات   المتعمقذذذة بالمشذذذكمة رضذذذياتعذذذن طريذذذق وضذذذع الف   وذلذذذكالبحذذذث ىذذذذا مذذذن خذذذالل
 .وتسمسميا الفصول

كممذة  إً  1555يشار إلى أنو قد يتم عرض المقدمذة بجميذع محتوياتيذا المشذار إلييذا أعذاله فيمذا ً يزيذد عذن 
كممة تقريبا. وفي ىذه الحالة حاألخيذرة( قذد تمثذل المقدمذة فصذال  4555ذلك وتصل إلى أنيا قد تمتد لتزيد عن 

 قالما بحد ذاتو.

 البحث:فصول  -7
توجد عدة طرق لترتيب وتقسيم البحث ولكن ستعتمد طريقة تقسذيم البحذث إلذى فصذول كونيذا األسذيل عمذى أن 

 يتم من خالل ىذه الفصول:
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 ة.موجز و مع شرح تاريخي وعممي إن لزم ذلك ولكن بصورة إعطاء خمفية عامة عن الموضوع وتفرعات 
 واءضافة التي سيشكميا البحث لتطوير ىذا المجالتعريف بالمشروع وأىميتو ومدى الحاجة إليو  . 
 رض مفذذذردات المشذذذروع وتكوينيذذذا بدراسذذذة العناصذذذر المعماريذذذة المكونذذذة لممشذذذروع مذذذع ذكذذذر األسذذذس عذذذ

 ت الوظيفية بين عناصره المختمفة.التصميمية لذلك والعالقاواًعتبارات 
 .دراسة حاًت مشابية لممشروع مع وصفيا وتحميميا لالستفادة منيا  
 اقتذراح  أو إن كان الموقع محدد رسذميًا  دراسة األسس واًعتبارات التخطيطية ًختيار موقع المشروع

 مو.ودراسة عدة مواقع والمقارنة بينيا ًقتراح أنسب موقع لممشروع ومن ثم تحمي
 ومنيا عمى سبيل المثال: إجراء أي أساليب عممية دراسات أخرى تمزم ءتمام البحث وموضوعاتو ةأي  

وبحثيذذة مثذذذل اسذذذتبانة  أو بحذذذث ميذذذداني  أو دراسذذذة تطبيقيذذذة وغيذذذر ذلذذذك  وذلذذذك ًستيضذذذاح وتوضذذذيح 
 .بعض المفاىيم المتعمقة بالمشروع

  المشروع ومتطمباتو المساحية.وضع النتالل والتوصيات النيالية وبالتالي برنامل 

  الموقع كامال والفكرة التصميمية.تحميل 

 اتخاذ النقاط التالية بعين اءعتبار: يجبوعند كتابة البحث 
 في بدايتو  وكذلك خالصة الفصل في نيايتو فصل من الفصولكل ل مدخلكتابة مقدمة أو  يمزم 
  مع أىمية الفصلوبما يتوافق مراعاة التوازن في توزيع عدد صفحات الفصول 
 مفيوم وواضح وبطريقة سميمة خالية من األخطاء المغوية عممي صياغة العبارات بأسموب 

 عند الحاجة لإلشارة إلى الباحثين تكون بضمير الغالب 
 تناقض المعمومات أو تعارضيا  عدم الوقوع في واًنتباه إلى  تجنب السرد الطويل أو التكرار 

 الخاتمة: -8
جاء فيو من إضذافات ومذن مالحظذات ومشذاكل وفييا يتم عرض موجز وسريع لنتالل البحث مع إبراز أىم ما 

  مذع اءشذارة إلذى الدراسذات المسذتقبمية الالزمذة والتذي يوصذي متعمقة بيذا الموضوعال توصياتالو   تنتظر الحل
 بيا الطمبة لتطوير ىذا المجال.

 المراجع: -9
حسذب كنيذة  اأبجذدي اتكتب جميع المراجع التي تم استخداميا واًستعانة بيا فذي البحذث فذي نيايتذو مرتبذة ترتيبذ

 الكاتب  وتوضع معيذا الذدوريات والنشذرات والمقذابالت الشخصذية التذي أجراىذا الطمبذة  وتكتذب المراجذع العربيذة
 وبعدىا مراجع اًنترنت  ويجب مالحظة ما يمي:ومن ثم األجنبية أًو  
 :تتم كتابة المرجع بالصورة التالية 

تحديذد الطبعذة. مكذان النشذر. تذاريش النشذر. ويكتذب  ر.كنية المؤلف  إسذمو. عنذوان المرجذع. دار النشذ
  عنوان المرجع مالاًل وذلك لتمييزه  وفيما يمي مثال عمى ذلك:
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. مركذز الدراسذات التخطيطيذة والمعماريذة. المنظذور اءسذالمي لمنظريذة المعماريذةإبراىيم  عبذد البذاقي. 
 . 1986  . مصر1ط 

  بدون تاريشحفي مكان سنة النشر في حالة عدم وجود تاريش عمى المرجع يكتب).  

 موضح أعاله مع ىو كما  المرجع في حالة وجود أكثر من مرجع لنفس المؤلف في نفس السنة يكتب
لممرجذذذع الثذذذاني حب( ويضذذذاف حأ(  1986عنذذذد السذذذنة لممرجذذذع األول فيكتذذذب تذذذاريش النشذذذر  حأ(إضذذذافة 

 وىكذا.حب(  1986 يكتب تاريش النشرو 
  يكتب لقب واسم المؤلف اًول  ولقب واسذم المؤلذف الثذاني  ولقذب عند وجود أكثر من مؤلف لممرجع

 واسم المؤلف الثالث ثم تستكمل بقية األجزاء كما ىي. وفيما يمي مثال عمى ذلك: 

. مركذز المنظذور اءسذالمي لمنظريذة المعماريذة.   الحسذني  محمذد  واأليذوبي  عمذيإبراىيم  عبد الباقي
 . 1986  . مصر1راسات التخطيطية والمعمارية. ط الد

 :بالنسبة لممقابالت الشخصية توضع كالتالي 
 .2553غزة   -الجامعة اءسالمية .مقابمة شخصيةمحمد.  شبير        
 :أما عند استخدام مقالة أو موضوع من مجمة كمرجع فيشار إلييا كالتالي 

 1996. شباط 38الفمسطيني. العدد  . الميندس. أبنية المصانعجرار  بسام        
  سذذم المؤلذف  عنذوان المقذذال  والجيذة المسذذؤولة عذن الموقذذع بالنسذبة لمواقذع اًنترنذذت فيذتم كتابذذة كنيذة وا 

وسذنة كتابذة المقذذال  ومذن ثذم يوضذذع الذرابط كذذاماًل  وفذي النيايذة يكتذذب التذاريش الذذي تذذم دخذول الموقذذع 
 ي سنوات مقبمة  والمثال التالي يوضح ذلك:فيو  وذلك لتفادي مشكمة عدم بقاء الموقع ف

Murdoch University. Energy Efficient Building Design in Australia. School of Environmental 

Science. Western Australia 2001. Available at: 

http://wwwscience.murdoch.edu.au/teach/n210/lects/lect8/210-8.pdf, accessed 20 August 2012. 
  ة المؤلذفإلذى كنيذ تمذت اًسذتفادة فييذا مذن مرجذعوأما داخل الفصل فتتم اءشارة في نياية الفقرة التذي 

ضذع تو  نقذل فقذرة كاممذة مذن مرجذعوأمذا فذي حالذة (. 1986 وتاريش النشذر بذين قوسذين مثذال: حإبذراىيم 
 قوسين.كتب كنية المؤلف وتاريش النشر بين تىذه الفقرة بين قوسين وبعدىا 

حتذذذى تحفذذذظ الحقذذذوق األدبيذذذة لممذذذؤلفين والمنشذذذورات  وباءضذذذافة إلذذذى ىذذذذا تؤخذذذذ النقذذذاط التاليذذذة بعذذذين اًعتبذذذار 
 العممية التي يستقي منيا الطالب معموماتو:

  فذذذي حالذذذة اًقتبذذذاس المباشذذذر مذذذن المؤلذذذف يذذذتم وضذذذع العبذذذارة المقتبسذذذة بذذذين أقذذذواس  ومذذذن ثذذذم التنويذذذو
 لممصدر.

 رة معينذة أو إعذادة صذياغة فقذرة أو تمخذيص جذزء مذن مؤلذف فيجذب أن يكذون ذلذك في حالة اقتباس فكذ
 بأسموب الباحث مع التنويو إلى المصدر.

  يجوز بأي حال استخدام نفس كممات مؤلف دون اءشارة إلى ذلك حسب القواعذد البحثيذة المعيذودة ً
 والموضحة سابقًا.
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  ًمباشرًا. ً يجوز اقتباس أجزاء كبيرة من مؤلف معين اقتباسا 

 .في األفكار األساسية والعامة ً يفضل اءعتماد عمى مصدر واحد 

 .يجب ترك بصمة الطمبة في صياغة البحث فيما دون اًقتباس المباشر من المؤلفات 

  في حالة نقل معمومة من اًنترنت واستخداميا كمرجع لبعض المعمومات في البحث  يفضل اءعتماد
ل مواقذذع المؤسسذذات العمميذذة واألكاديميذذة والبحثيذذة والحكوميذذة  والتذذي ً عمذذى مواقذذع ذات مصذذداقية مثذذ

 يكون غرضيا تجاري  لضمان مصداقية ودقة المعمومة.

 ثانيًا: إخراج البحث:

 الطباعة:   -1
بذدون اسذتخدام أي   A4يذتم تقذديم البحذث مطبوعذًا بالمغذة العربيذة باسذتخدام الكمبيذوتر عمذى ورق أبذيض مقذاس

نوع من أنواع الزخارف أو األشكال أو اءظيار أو اءطارات أو الظالل أو أي شيء آخر يكون المقصود منو 
 تجميل البحث. ويكون تباعد األسطر مفردًا.

 إعداد الصفحة:  -2

 يتم إعداد الصفحة لكامل المستند حالبحث( بالصورة التالية:

 سم. 2.5أيسر:        سم                     2.5أعمى: 

 سم. 3سم                           أيمن:  2.5أسفل:   
 الخطوط المستخدمة:   -3

فيسذتخدم  أمذا فذي العنذاوين  بصذورتو العاديذة 14بمقيذاس  Simplified Arabic يسذتخدم فذي الكتابذة الخذط:
 كما يمي:تتناسب مع رتبة العنوان  مختمفة بمقاييس( و Boldبتنسيق غامق ح ذاتو الخط
  :عنوان الفصلSimplified Arabic حBold ) 24بمقياس. 
 داخل الفصل حالرتبة األولى(عناوين ال :Simplified Arabic حBold ) 25بمقياس. 
 داخل الفصل حالرتبة الثانية(عناوين ال :Simplified Arabic حBold ) 16بمقياس. 
 داخل الفصل حالرتبة الثالثة(عناوين ال :Simplified Arabic حBold ) 14بمقياس. 
  ومصدرىا بخط  كتابتياعناوين األشكال والجداول يتمSimplified Arabic  12بمقياس. 
 :عند الكتابة بالمغذة اءنجميزيذة يسذتخدم الخذط Times New Roman ونفذس األمذر فذي  12 بمقيذاس

الخذذط المسذتخدم فذذي ىذذذا عنذذاوين الرليسذية والفرعيذذة فيذذتم اسذتخدام نفذذس مقيذاس الاألرقذام إً عنذذد تذرقيم 
 العنوان.

  ترقيم الصفحات: -4

 ترقيم الصفحات كالتالي:ويتم  استخدام األرقام العربية وليست اليندية في كل مراحل ومكونات البحث يتم 
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 أ  حيجاليذة أو األبجديذة من صفحة الممخص ولغاية صفحة عنوان الفصل األول باسذتخدام األحذرف ال
 وىكذا. ( ...,I, II,IIIأو الالتينية ح( ب ج ....

  وىكذا.     .... 5   4   3   2   1 األرقام العربية وليست اليندية يتم استخدام المقدمةمن ابتداء 
 .في جميع الحاًت توضع األرقام في وسط ذيل الصفحة 

 الجداول: -5

رقمذًا متسمسذاًل  تدرج الجداول ضمن فصول البحث  ويختار ليا عنوانًا مناسبًا وكاماًل ومفيوما  ويأخذذ الجذدول
كتابذة وتذتم  ( يشذير إلذى الجذدول الخذامس مذن الفصذل األول.5-1جذدول حمثذل: وجود فيو  ممرتبطًا بالفصل ال

 عناوين الجداول ومصادرىا أسفل الجدول في منتصف السطر كالتالي: 
 (: معايير المساحة والحجوم والمواصفات العامة لمختبرات األقسام التقنية الخفيفة.3-3جدولح

 .(112ص  :1987  شاىين وأخرونحالمصدر: 

 ./ الباحثات وعندما تكون الجداول من إعداد الطمبة أنفسيم فيكتب المصدر: الباحثون
 األشكال: -6

المدرجة داخل البحث  ويجب أن تكون واضحة وبمقياس معقول ومناسب  أو الصور  األشكال ىي الرسومات
 ويتم كتابة عناوينيا كما في بند الجداول.

 عدد صفحات البحث:

صذذذفحة  وىذذذذا العذذذدد ً يتضذذذمن صذذذفحات  125 متوسذذذطيفضذذذل أن يكذذذون عذذذدد صذذذفحات البحذذذث منطقيذذذًا وب
   والمالحق حإن وجدت(.فيارساءىداء  والشكر والتقدير  والممخص   وال

 التسميم: -7

وبعد المناقشة تقوم نياية الفصل   في مناقشةمتقوم كل مجموعة بتسميم ثالث نسش مجمدة تجميدًا مؤقتًا  وذلك ل
 وبعذد نيايذة الجذزء العممذي حسب توصيات لجان المناقشة والمشرفين. كل مجموعة بإجراء التعديالت المطموبة

مطذوي باءضذافة   A3أو   A4يتم إضذافة المخططذات كاممذة وواضذحة عمذى ورق  في الفصل الدراسي التالي
( 3مذع ح تجميدًا نيالياً ( نسش مجمدة 3ح. وتسمم كل مجموعة في حينو وصور ثالثية األبعاد إلى صور المجسم
حالنظري والعممي( مع طباعة اسذم البحذث  لجزأيناتضمن يعمى قرص مدمل  (Soft Copyنسخة الكترونية ح

 .والباحثين وسنة اءعداد واسم الكمية والجامعة عمى ممصق خاص باألقراص المدمجة
كما يتم  ية لون أخضر زيتي حداكن(  أو حسب ما يقرره القسم في حينو تجميد غالف البحث بطبقة جمد ويتم 

 .حسب ما يصدر من تعميمات موحدة من قسم اليندسة المعمارية في حينو صفحة الغالفل النيالي تنسيقال
 

 واهلل ولي التوفيق
 


