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  مقدمة -١
 

اإلدارة  تتبعهـا التـي الوسـائل أهـم إحدى - والنهائية الدورية منها – الفنية التقارير تعتبر

 باألبحـاث العمـل سـير لمتابعـة  والتقنيـة للعلـوم عبـدالعزيز الملـك بمدينـة لمـنح البحـوث العامـة

يسـهم فـي سـهولة  التقـارير وتنظـيم هـذه تبويب أن شك وال ، البحثية المنح برامج المدعمة ضمن

 كمـا . المحكمـين قبـل مـن المثـارة المالحظـات متابعة لألبحاث كما ييسر  الفنية المتابعة عملية

 نشـرها تسـهل عمليـة  وتوصـيات نتـائج يحتويـه مـن لمـا  أهميـة بالغـة النهـائي التقريـر يمثـل

 ا هـذ وفـي . التنميـة خطط في منها واالستفادة تطبيقها بغية العالقة ذات الجهات إلى وٕايصالها

 األسـس بهـدف تبيـان اإلرشـادي الـدليل هـذا بإعـداد لمـنح البحـوث العامـة اإلدارة قامـت اإلطـار

والتـي  النهائيـة والتقـارير الدوريـة المـوجزة والمفصـلة الفنيـة التقـارير إلعـداد مطلوبـةال والقواعـد

 التقـارير فـي توحيـد كيفيـة إعـداد قصـوى أهميـة من ذلك في لما الباحثين قبل من اتباعها ينبغي

   .المتابعة عملية وتسهيل
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  أنواع التقارير الفنية  -٢
  

  .التقارير الفنية الدورية الموجزة ١- ٢

نصف سنوية توضح أهداف المرحلة ) صفحات  ١٠إلى  ٥من ( هي التقارير المختصرة 

التي يغطيها التقرير وسير تنفيذ خطة العمل وما أنجز منها ، وأي مصاعب قد واجهت تنفيذ 

  .المشروع البحثي خالل الفترة التي تغطيها تلك التقارير لفترة ستة شهور 

  

  .التقارير الفنية الدورية التفصيلية ٢-٢

هي تقارير سنوية تشمل عرضًا تفصيليًا للنتائج التي تم الحصول عليها خالل العام الذي 

تغطيه تلك التقارير وما تم انجازه ، وكذلك أي مصاعب واجهت المشروع البحثي خالل 

  .السنة 

  

  .التقارير الفنية النهائية ٣-٢

لجميع النتائج التي أدت إلى تحقيق جميع أهداف البحث المعتمدة  هي التقارير الشاملة

ومناقشتها مناقشة عميقة ومقارنتها بما توصل إليه الباحثون اآلخرون في ذات المشكلة التي 

  .يتناولها المشروع البحثي وكذلك التوصيات النهائية التي يمكن تطبيقها لحل مشكلة البحث 
 
 التقرير وأسلوب لغة -٣

 إيجابًيا دوًرا تمثل التي النقاط من العديد هناكف .  الهام األمور من التقرير كتابة إتقان

 للتعبير ومناسبتهااللغوية والفنية  الناحية من الجملة تركيب سالمةوضوح لغة التقرير ك في

 . الباحث يريده عما

 الدورية( الفنية التقارير كتابة أثناء ااستيفائه من التأكد التي يجب النقاط أهم يلي وفيما

  :)والنهائية
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 : الجمل كتابة -أ

 متماسكة،  المعنى تامة و بسيطة : التقرير كتابة في المستخدمة الجمل تكون أن 

 .ذات تسلسل منطقي مترابط قبلها ما مع ومتكاملة

 .االعتراضية الجمل كثرة تجنب 

 .والتهويل المبالغة عبارات عن البعد 

 .المجهول للمبني المفرط االستخدام تحاشي 

 .وأرقام وتواريخ أسماء من الجملة تحتويه ما صحة من التأكد 

 :الترقيم عالمات مراعاة -ب

 .التي تم معناها الجملة نهاية في توضع التي "." النقطة 

 ) توضع بين جملتين بينهما حرف عطف (  والتي " ،" الفاصلة 

أو للفصــل بــين األســماء  بــين معنيــين متــرابطين تســتخدم  "؛"  المنقوطــة الفاصــلة 

؛ ألنـه  تـم دعمـهالمشـروع [ أو عندما تكون الجملة الثانية سببًا لألولـى مثـل  والعناوين

 .] يعالج مشكلة مطروحة 

   .مقسمة ألقوال للتمهيد تستخدم التي ":"  االستدراكي الوقف عالمات 

 :األرقام -ج

 وأرقام األرقام باقي أما بالحروف، المتن داخل تسعة إلى واحد من األرقام تكتب 

  .رقمًيا فتكتب واألشكال والصور الصفحات      

 ..)٤،  ٣، ٢، ١(  العربية باللغة المعدة للتقارير بالنسبة الهندية األرقام تستخدم 

 (...  4 .3 .2 .1)  .اإلنجليزية باللغة المعدة التقارير لتلك العربية األرقامتستخدم  
  :االختصارات -د

 .التقرير كل في المختصرة للكلمة واحد بنظام االلتزام 
 .أمكن ما دولًيا عليها المتفق االختصارات استخدام  
 واألشـكال والصـور الجداول عناوين أو البحث عناوين في االختصارات استخدام تجنب 

  . العبارات بداية في أو البيانية والرسومات

 المـتن، فـي مـرة ألول يـرد عنـدما قوسـين بـين االختصـار ويليـه الً كـام المصـطلح يكتـب 

 .فقط المختصر بكتابة االكتفاء يمكن بعدها
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 التقرير تبويب  -٤

 
 أعدها التي للخطة وفًقا معينة أبواب في التقرير عناصر ينظم الذي الشكلي اإلطار هو التبويب

 إلـى ثم أبواب إلى التقرير تقسيم ويمكن . البحث مشكلة بمعالجة خاللها من وقام البحثي الفريق

 عند ويفضل . البحث ومتطلبات الباحث رؤية هو التقسيم هذا في والفيصل وهكذا فرعية فصول

-١"و الرئيسـة لألبـواب "الـخ…، ١،٢ " الترتيـب تبـاعا ، للبحـث المنهجـي التقسـيم فـي الشـروع

  :اآلتي من التقرير أجزاء وتتكون  .وهكذا للفصول " الخ...،٢-١،١

  

   :الغالف صفحة -أ

المتــوفر علــى  مــا هــو موضــح فــي الموقــع االلكترونــي لتقــديم التقــارير الفنيــة يــتم إعــداده حســب

  . موقع المدينة
 
 :النهائية بالتقارير خاص الطبع حقوق-ب

 وأن والتقنيـة للعلـوم عبـدالعزيز الملـك لمدينـة محفوظة الطبع حقوق أن إلى اإلشارة ينبغي 

 العلميـة الرؤيـة تمثـل التقريـر فـي المذكورة والتوصيات واالستنتاجات والنتائج اآلراء كافة

  . المدينة نظر وجهة تعكس وال البحثي للفريق
 
 :النهائية بالتقارير خاص بالمنحة والتعريف الشكر-ج

 قـدمت التـي والتقنيـة للعلـوم عبـدالعزيز الملـك لمدينـة وتقـديرهم شـكرهم عن الباحثون يعبر 

  .المنحة رقم ذكر مع مختصًرا الشكر ويكون المنحة

 فـرد وأي البحـث، فيهـا نفذيُ  التي العلمية للمؤسسة شكرهم عن الباحثون يعبرويمكن أن  

 .باحثينلل  والمساعدة يد العون قدمت التي الجهات من جهة أو

  

 :المحتويات قائمة  -د

 حسـب التقريـر فـي ، وبيـان موضـعها البحـث وأبـواب وفصـول عنـاوين المحتويات قائمة تتضمن

  .المحتويات قائمة في والمالحق المراجع إدراج مع للصفحات سلسلةتالم األرقام
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 :الجداول قائمة -هـ

  .للصفحات سلسلةتالم األرقام بحسب التقرير في وموقعها الجداول عناوينكافة أرقام و  تتضمن
 
 :البيانية والرسومات واألشكال الصور قائمة  -و

 التقريـر فـي وموقعهـا البيانيـة والرسـومات واألشـكال الصـور عنـاوينأرقـام و  كافـة القائمـة تتضـمن

  .للصفحات سلسلةتالم األرقام بحسب

  

 :االختصارات قائمة -ز

 التحليـل وطـرق واألجهـزة المـواد ألسـماء أمكـن مـا دولًيـا عليهـا المتفـق االختصـارات تتضـمن

  .البحث في المستخدمةوغيرها 
 
 :اإلنجليزيةو  العربية باللغة التقرير ملخص -ح

 المستخلصـة النتـائج وأهـم البحـث وطـرق واألهـداف البحـث أهميـة مـوجزة بصـورة يحـدد 

 .والتوصيات

 . صور أو أشكال أو جداول نضمال تُ   

فـي خاتمـة  ومختصـرة محـددة نقـاط فـي تصـاغ أن ينبغـي التـي المقترحـات أو التوصـيات 

 .الملخص

 . الملخص كتابة عند للمجهول والمبني الماضي الفعل صيغ استخدام 

 .العربي واإلنجليزي : نتطابق الملخصيالتأكد من  
 
 :التقرير مقدمة  -ط

 ومشكلة موضوع اختيار إلى دعت التي العلمية والمبررات لألسس شاملة المقدمة تكون 

 .اً تحديد البحث

 .األهداف لتحقيق استخدم الذي والمنهج أن تشتمل األهداف 

 .عليها التغلبوكيف تم  البحثي الفريق واجهت التي الصعوباتأن تحتوي على  

  . صفحات عدة إلى واحدة صفحة بين المقدمة تتراوح 
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 :األدبي المسح -ي

 المحتـوى ووحـدة األدبـي المسـح تكامـل مراعـاة مـع العلميـة للمرجعيـة شـامًال  يكـون أن 

 . للدراسة العلمي

 إليـه توصـل مـا السـتعراض للمجهـول المبنـي والفعـل الماضـي الفعـل اسـتخدام يفضـل  

  .المعلومات تلك مصدر توضيح مع اآلخرون

 .ة المجرد العلمية الحقائق ذكر عند المضارع الفعل يستخدم 

 .التأكد أن جميع المراجع مذكوره في قائمة المراجع 
 

 :البحث منهج-ك

 .المستخدمة المناهجشرح وتحديد  

 أدخلـت التـي والتعـديالت البيانـات جمـع أدوات إعـداد فـي اتبعـت التـي الخطـواتتحديـد  

 .عليها

 حـال فـي بالتفصـيل البحـث فـي المسـتخدمة الطـرق أو القياسـات أو لالختبـارات وصـف 

 التـي القياسـية الطـرق أو الروتينيـة التحاليـل طـرق حالـة فـي أما . ةمطور  أو جديدة كانت

 .فيها وردت التي المراجع إلى باإلشارة االكتفاء فيمكن تفاصيلها نشر سبق

  التـي والصـعوبات اسـتغرقته الـذي والوقـت البيانـات جمـع لعمليـة الميـداني العمـل وصـف 

  .عليها التغلب وكيفية البيانات جمع في الباحث واجهت

 .البيانات معالجة أساليب وصف 

 .استعمال الفعل الماضي والمبني للمجهول في الكتابة 
 

 :والمناقشة النتائج -ل

 .الباحثون إليها توصل التي والتحليالت النتائج أهم على يشتمل 

 وعرضها النتائج تصنيف في والمقاييس والوسائل األساليب مختلف من االستفادة يمكن 

 .خالفتها أو للبحث األساس الفروض مع اتفقت سواء

 .البيانات لعرض كوسائل والصور والرسومات واألشكال الجداول يمكن استخدام 



٧ 
 

التقريـر كـأن تعـرض فـي جـدول  نفـس فـي وسـيلة مـن بـأكثر البيانـات نفـس عـرضتُ  ال 

 .وشكل

 كما جمعت التي األدلة عنها تكشفت التي الهامة والحقائق البيانات النتائج مناقشة برزتُ  

 .ببعض بعضها الدراسة تحتالتي  العوامل عالقة توضح

 وٕانمـا واألشـكال الجـداول تضـمنتها التـي واألرقـام للمعلومـات تكـراًرا المناقشـة تكـونال  

 أو الفرضية النظرية تثبت كانت إذا وما وآثارها أسبابها حيث من الحقائق لمدلول تفسيًرا

 .تنفيها

 إليهـا توصـل التـي السابقة العلمية باإلنجازات مقارنتها مع وافية علمية مناقشة تكونأن  

 .ومناقشة جميع التغيرات الممكنة آخرون باحثون

 يسـتخدم كمـا الماضـي، الفعـل وخاصـة النتـائج مناقشـة في الفعلية الجمل استخداميمكن  

 .المبررات عرض عند أو المجردة الحقائق استعراض في المضارع الفعل

  

 :والتوصيات االستنتاجات -م

 .البحث وتوصيات واستنتاجات نتائج أهم  

 لمتابعة المستقبل ىف تجري أن يمكن التي البحوث عن اقتراحات تقديم التوصيات تشمل 

  .البحث مجال في قصوى أولوية ذات أخرى بحوث أي أو المشكلة دراسة وتكملة

 .الدراسة نتائج من االستفادة لكيفية مقترحات 

  

 :المراجع -ن

 ترتيًبـا مرتبـة البحـث مـتن فـي وردت التـي المراجـع جميـعتشـمل   قائمـة علـى الجـزء هـذا يشـتمل

 . واألجنبية العربية المراجع بين الفصل مراعاة مع ،حسب ذكرها في المتن

  :التالية بالطريقة مرجع كل ويرتب

 :التالي الترتيب وفق بياناته تكتب كتاًبا المرجع كان إذا -١

 .نقطة وتليها  ، اختصاراته أو األولى األسماء ثم العائلة باسم يبدأ : المؤلفين/ المؤلف اسم

 .نقطة تليها "تاريخ بدون" يكتب النشر تاريخ وجود عدم حالة في  :النشر سنة
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 عنوان وجود حالة وفي . نقطة ويليه المائل بالبنط عادة يكتب : الكتاب عنوان

 .نقطة وتليه ":" رأسيتين بنقطتين مسبوًقا األصلي العنوان بعد يرد فإنه فرعي

 حدة على طبعة كل تذكر طبعة من أكثر على االعتماد حالة وفي : الطبعة رقم

 .مستقال مرجًعا لتمثل

 ."ناشر بدون" يكتب ناشر اسم وجود عدم حال وفي .نقطة تليه  :الناشر اسم

 .نقطة تليه : الناشر مكان

  :مثال

 :كتاب إنجليزي 
Shriver,D.,Alkins,P.1999.Inorganic Chemistry. 3reled. W.H.Fresmam New York. 

  :كتاب عربي 

 .االسكندرية. الجامعية الثقافة مؤسسة . والمناخ الطقس .م ١٩٧٤ . هاللي فهمي العطا، أبو

  

 :التالي الترتيب وفق البيانات تكتب ، العلمية الدوريات إحدى في نشر  مقاال المرجع كان إذا -٢

 .آنًفا المذكورة للطريقة وفًقا :النشر وسنة المؤلفين/المؤلف اسم

 .نقطة تليه  :المقال عنوان

 .نقطة وتليه المائل بالبنط يكتب : الدورية اسم

 :المجلد رقم

 .":" رأسيتان نقطتان وتليه قوسين بين يكتب : العدد رقم

 . نقطة وتليه نهايته إلى المقال بداية من الصفحات أرقام تكتب : الصفحات أرقام

 أرقـام بعـد بفاصـلة مسـبوقة التكميليـة الصـفحات أرقـام تكتـب للمقـال  تكملـة وجـود حالـة وفـي

 .األصلية الصفحات

  :مثال

  :مقالة إنجليزية
Pereira, L. S.; Oweis, T. and Zairi, A. 2002. Irrigation management under water scarcity. 
Agricultural water management. 57 (3): 175-206. 
 
 
 



٩ 
 

 :مقالة عربية

 لـبعض الكيميـائي التركيـب . ١٩٨٧ . الجهـري وحسـن قاسـم اهللا عبـد يعقـوب سـعيد، شـحنة بـن

 .١٥٤-١٤٣:٢ .التمر نخلة مجلة  .اليمن في التمور أصناف

  

 فتكتـب المـؤلفين، مـن لمجموعة مقاالت عدة على يشتمل كتاب في وارًدا مقاال المرجع كان إذا-٣

 وبـالبنط الدوريـة اسـم مكـان الكتـاب عنـوان يوضـع أن علـى السـابقة، للطريقـة وفًقـا المرجـع بيانـات

 .أيًضا المائل

  :مثال

 :إنجليزي 
Al-turki, A. I. and AbdelMagid, H. M.  2003. Bacterial contamination of date fruits during 
postharvest handling.  Proceeding of The International Conference on Date Palm, King 
Saud University - Al-Qaseem Branch College of Agriculture & Veterinary Medicine 16 - 19 
Sept. 2003. pp 49-58  

  :عربي 

 اإلرشـادي الكتيـب . النخيـل محصول وحصاد خدمة آلة . تاريخ بدون .بابعير .وأ . ص السحيباني،

  .١٢٧-١١٩ .الرياض .سعود الملك جامعة مطبعة .والتمور للنخيل

  

 :التالي الترتيب وفق بياناته تكتب أطروحة، المرجع كان إذا -٤

 .آنًفا المذكورة الطريقة وفق : المؤلف اسم

 .نقطة تليه ثم مائل ببنط يكتب : الرسالة عنوان

 .فاصلة تليها دكتوراه، أو ماجستير : الرسالة نوع

 .فاصلة ذلك تلي عدمه، من منشورة كانت إن بيان

 .نقطة ذلك تلي الرسالة أجازت التي العلمية والهيئة الجامعة اسم

  :مثال

 :إنجليزي 
Al-Kabir, M. 1981. Recharge characteristics of groundwater aquifersin Jeddah-Makkah-Taif 
region. M. Sc. Thesis. Unpublished. King Abdulaziz University. Jeddah. 
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  :عربي 

 اختبـار فـي االسـتثمارية القـرارات اتخـاذ طـرق تحليـل . ه ١٤١٠ . المـانع عبـداهللا أحمـد الحمـادي،

 الملـك جامعـة .منشـورة غيـر .ماجستير رسالة . السعودية العربية المملكة في الزراعية المشروعات

  .الرياض .سعود

  

  :تكتب بياناته وفق الترتيب التالي إذا كان المرجع موقع من األنترنت، -٥

  .وفقًا للطريقة المذكورة آنفًا إذا كان ممكناً  : المؤلفين/إسم المؤلف

  .تليه نقطة:  عنوان المقال

  .تليه نقطة:  الموقععنوان 

  .إذا كان ممكناً  تليه نقطة: سنة النشر

  .تليه نقطة:  تاريخ الزيارة

  .بين قوسين:  عنوان المواقع

  :مثال 
Drinking Water Contaminants. U.S. Environmental Protection Agency. Dec, 2009. (http :// 
www .epa.gov/safewater/hfacts.html ) 

 :المالحق -س

 .ممكن حجم أقل إلى المالحق اختصار 

 أي تشمل كما تحليلها، قبل األصلية للبحث واإلحصاءات البيانات المالحق تشمل  

 .النص في ضَمنتُ  ولم الباحث استخدمها أخرى بيانات

 .النص متن في المالحق إلى اإلشارة ينبغي 
 

 :المعربة اإلنجليزية المصطلحات -ع

قائمـة  فـي وجودهـا، حـال فـي التقريـر، بمـتن والـواردة المعربـة الحديثـة المصـطلحات جمـع يـتم

  .أبجدًيا وترتب
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 ):الدورية بالتقارير خاص(  المحكمين آراء على الرد -ف

 التقريـر السـابق علـى )البحثـي للفريـق توفرهـا حـال في(المحكمين  مالحظات على الرد يتضمن

 مـن التـي أثيـرت المالحظـات على ويقتصر ودقيق موضوعي الرد يكون أن ويجب كامل بشكل

 متوخًيـا إقنـاع العلميـة بـالحجج مـدعًما يكـون أن ينبغـي كمـا والمتخصصـين، المحكمـين قبـل

 إذا آراء المحكمـين علـى منفصـل بـرد اإلدارة تزويـد يجـب كمـا البحـث، يعنـيهم ومـن المحكمـين

  .ذلك طلب
 

 ):الدورية بالتقارير خاص( المستقبلية األعمال  -ص

 المعتمدة الزمنية الخطة في وردت ما وفق البحث من التالية للمرحلة البحثية األنشطة تذكر

  .المنقح   البحثي المقترح في والمقدمة للعمل

  

 ):الدورية بالتقارير خاص( والمعوقات المشكالت-ق

 تحقيق أهداف عدم إلى وأدت العمل سير اعترضت التي والمعوقات المشكالت إلى اإلشارة تتم

  .للبحث المحدد الزمني الجدول خالل ذلك تالفي كيفية إلى اإلشارة مع المرحلة تلك

  
  

 التقارير إلعداد عامة قواعد  -٥
  

  :تقدم التقارير الفنية عبر الموقع االلكتروني  -أ 

 غيـر علـى االتفـاق فيهـا يـتم التـي الحـاالت فـي إال التقـارير كتابـة فـي العربية اللغة تستخدم  -ب 

 .ذلك

حد فقط من الورقة بطريقة وعلى وجه وا)  A4( يكتب التقرير على ورق مقاس    -ج 

 باللغة للنص الصفحة من األيسر الجانب على سم ٣ بمسافة هامش ترك مع متتالية

 في يجب كما . التجليد عملية ليسهل اإلنجليزية باللغة للنص األيمن الجانب أو العربية

 ٣,٥فيترك بواب األ بداية عدا الصفحة أطراف بقية من سم ٢,٥ مسافة ترك الوقت نفس

 .األعلى من سم
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 مقـاس )   Simplified Arabic( المبسـط العربـي الخـط " العربـي المـتن صـف فـي يسـتخدم  -د 

 . ١٢ مقاس اإلنجليزي للمتن "Times New Roman" و ، ١٦

 )Bold( الثقيـل األسـود الـنمط باسـتخدام والمالحـق الرئيسـة األبـواب عنـاوين كتابـة ينبغـي  -ه 

 علـى أعـاله الخطـوط نفـس باسـتخدام اإلنجليزية للغة ١٦ مقاس و العربية للغة ٢٠ بمقاس

 فيتعـين الفرعيـة والفصـول الفصـول بعنـاوين يخـتص فيمـا أمـا . الصـفحة أعلـى تتوسـط أن

 األسـود بـالنمط التقريـر لغـة حسـب الصـفحة مـن األيسـر أو األيمـن الطـرف علـى كتابتهـا

 . اإلنجليزيـة للغة ١٤،١٢ و  العربية للغة ١٨،١٦ بين ما تتراوح تنازلية وبمقاسات الثقيل

 .الفصول مراتب تسلسل حسب

 العربيـة للغـة ١٦ وبمقـاس المـتن نمـط باسـتخدام والصـور واألشكال الجداول عناوين تكتب  -و 

.  الصـورة أو الشـكل أو الجـدول بدايـة مـن تبـدأ أو تتوسـط أن علـى اإلنجليزيـة للغـة ١٢ و

 الجـدول إلـى ويشـار . بـه تتعلـق الـذي الجـدول وفـوق والصـورة الشـكل تحت مباشرة وتوضع

 الشـكل أو الجـدول عنـوان فـي أمـا هالليـين، قوسـين داخـل بأرقامهمـا المـتن داخـل والشـكل

 .":" رأسيتان نقطتان وتليه أقواس بدون الشكل أو الجدول رقم فيكتب

 لـه والحقـة ذكرهـا موضـع مـن بـالقرب البيانيـة والرسـوم والصـور واألشـكال الجـداول توضـع  - ز 

 فباإلمكـان نسـبًيا صـغيرة الصـورة أو الشـكل أو الجـدول كـان فـإذا أمكـن، ما التقرير متن في

 عنـد يبتعـد أن يجـب الالحـق أو السـابق الـنص فـإن الحالـة هـذه وفـي . النص داخل وضعها

 يزيـد التـي والصـور والجـداول األشـكال أمـا . سـطرين بمسـافة الصـورة أو الشـكل أو الجـدول

 .المالحق في توضع فإنها صفحة على حجمها

 مـنف بالصـورة، أو بالشـكل أو بالجـدول تتعلـق توضـيحية مالحظـة هنـاك كانـت إذا  -ح 

 إيـراد يسـتدعي األمـر كـان إذا أمـا(*)  ةنجمـ عالمـةب ويشـار إليهـا ، إيرادهـا الضـروري

 مـن بمقاسين أقل بحروف كتابتها فيتعين التفسيرية أو التوضيحية المالحظات من العديد

 الصـورة أو الشـكل أو الجـدول تحـت نفسـها المالحظـات هـذه إيـراد ويجـب  .المـتن مقـاس

 .الصفحة بنهاية الموجودة الهوامش على وليس مباشرة

 بكلمـة مباشـرة تحتـه المصـدر إلـى يشـار مقتبسـة، الصـورة أو الشـكل أو الجـدول كـان إذا   -ط 

 الصـورة أو الشـكل أو الجـدول علـى توضـيحية مالحظـات أي الباحـث أورد وٕاذا .،مصـدر
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 التـي المالحظـات كانـت إذا أمـا . منـه المـأخوذة المصـدر اسـم بعـد مباشـرة تـأتي أن فيجـب

 .المصدر فوق تسجيلها فيتم منه، أفاد الذي ذاته المقتبس من جزًءا الباحث إليها يشير

 بحيـث الرسـم أدوات باسـتخدام أو اآللـي الحاسـب بواسـطة البيانية والخطوط األشكال ترسم  -ي 

 .عليها اليدبخط  الكتابة عدم مع واضحة تكون

 . التأكد من وضوحها الباحث فعلى أو أشكاالً  صوًرا التقرير تضمن إذا  - ك 

 المعادلـة قبل السطر تعادل مسافة وتترك الصفحة، وسط في الرياضية المعادالت َصفتُ   -ل 

 متسلسـال تصـاعدًيا ترقيًمـا المعـادالت وتـرقم متتـاليتين، معـادلتين كـل بـين وكـذلك وبعـدها

 العربيـة باللغـة للتقريـر األيسـر الهامش وبمحاذاة هالليين قوسين بين البحث مستوى على

 بـالرموز تعريًفا بالمعادلة يلحق ثم اإلنجليزية، باللغة المعد لذلك األيمن الهامش وبمحاذاة

 .فيها المستخدمة

 عنـاوين بعـد سطرين فراغ ويترك تليها، التي والفقرة الفقرة بين فراغات أي تترك أال ينبغي   -م 

 بمقـدار فـراغ فيترك الفرعية أو الرئيسة الفصول عناوين أما المتن، من يتبعها وما األبواب

 .فقط قبلها واحد سطر

 كافيـة مسـافة هنـاك تكـن ولـم السطر نهاية في جاءت إذا قسمين إلى الكلمة تجزأ أن يمكن  -ن 

 .الصفحة نهاية عند األحوال من حال بأي الكلمة تجزأ أن يجوز وال . كاملة لكتابتها

 التـرقيم ويكـون الصـفحة أسـفل الـرقم يتوسـط أن علـى تسلسـلًيا الصـفحات جميـع تـرقم   -س 

 ولقائمـة بالمنحـة والتعريـف الشـكر لصـفحة المتضـمنة للصـفحات الحـروف باسـتخدام

 العربيـة باللغـة التقريـر إعـداد تم حال في واألشكال والصور الرسومات وقائمة المحتويات

 اإلنجليزية باللغة التقرير إعداد عند الرومانية وباألرقام

 وان تكـون األشـكال       للمدينـة إرسـاله قبـل طباعًيـا وكـذلك لغوًيـا التقريـر مراجعـة يراعـى  -ع 

 والرسوم و الصور واضح

 التقـارير مـن أجـزاء أو معلومـات علـى الالحـق المفّصـل الـدوري التقريـر يحتـوي أال ينبغـي  - ف 

 عـدا ذلـك الضـرورة اقتضـت إذا إليهـا باإلشـارة الباحـث ويكتفـي لـه السـابقة المفّصلة الدورية

 البحث نتائج لكل ووافًيا شامال يكون أن يجب الذي النهائي التقرير
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 التـي البحـث مـن المسـتلة والمقـاالت العلميـة األوراق صـور التقريـر تضـمين عـدم يراعـى  -ص 

 التقريـر عـن منفصـلة المدينـة إلـى والمقـاالت األوراق هـذه مـن نسـخة وترسـل نشـرها سـبق

 .النهائي

 للعناصـر التقريـر اسـتيفاء مـن التأكـد عليـه ينبغـي التقريـر، كتابـة مـن الباحـث انتهـاء بعـد  -ق 

فـي المكـان  (×) عالمـة بوضـع وذلـك) ٣ ملحـق( المراجعـة قائمـة فـي الـواردة المختلفـة

 .قبله من المرسل بالتقرير وٕارفاقها المحدد

 متطلبـاتل ستوفيم غير تقرير أي قبول عدم والتقنية للعلوم عبدالعزيز الملك لمدينة يحق    - ر 

 .الدليل هذا في إليها المشار الفنية التقارير إعداد

  

  الموفق،،، واهللا

  
 


