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.َّٗارج ىٖا ،اىؼيو تاىْقص فٜ ٕزا اىثحث ٝثحث—خالصح  

 .ىؼيو تاىْقصهج َّار ،اىؼيو تاىْقص: اىنيَاخ اىَفراحٞح

 

I.  المقدمة

 

 :اىؼيح تاىْقص ذأذٜ ٍص٘سج فٜ ذسؼح أٍ٘س، ذظٖش فٜ ٕزا اىجذٗه

II. المقالة موضوع 

 
 :اىؼيح تاىْقص ذأذٜ ٍص٘سج فٜ ذسؼح أٍ٘س، ذظٖش فٜ ٕزا اىجذٗه

 
:اىؼيح تاىْقص :ذؼشٝفٖا  :اىَثاه  اىَصٞش اىزٛ  

:اّرٖٚ إىٞٔ  
:اىحزف إسقاط اىسثة اىخفٞف ٍِ  

.آخش اىرفؼٞيح  
.ٍفاػٞيِ .ٍفاػٜ   

:اىقطف اجرَاع اىحزف ٍغ  
اىؼْصة، أٗ حزف اىسثة 

.ٗإسناُ اىخاٍس  

.ٍفاػيرِ .ٍفاػوْ    

:اىقطغ حزف سامِ اى٘ذذ اىَجَ٘ع  
.ٗإسناُ ٍا قثئ  

. ٍرفاػيِ
.ٍسرفؼيِ  

.ٍرفاػوْ   
.ٍسرفؼوْ   

:اىثرش .اجرَاع اىقطغ ٍغ اىحزف  . فاػالذِ 
.فؼ٘ىِ  

.فاػوْ   
.فغْ   

اىقصش ٍغ 
:اىخثِ  

سامِ اىسثة ٗإسناُ  حزف
.ٍا قثئ  

. فاػالذِ
.فؼ٘ىِ  

.ٍسرفغ ىِ  

فاػالْخ أٗ 
.فؼ٘هْ . فؼالخْ   

ٍسرفغ ْه أٗ ٍرفغ 
.هْ   

:اىَحَزر .حزف اى٘ذذ اىَجَ٘ع  .ٍرفاػيِ  .ٍرفا   
ْيٌ :اىصَّ .حزف اى٘ذذ اىَفشٗق  .ٍفؼ٘الخ  .ٍفؼ٘   
:اى٘قف .إسناُ اىساتغ اىَرحشك  .ٍفؼ٘الخُ   .ٍفؼ٘الخْ    

= اىنسف 
:(اىنشف)  

.حزف اىساتغ اىَرحشك .ٍفؼ٘الخُ   .ٍفؼ٘ال   

 

 .ٗاألٍثيح فٜ ٕزٓ األتٞاخ اىرٜ ّؼشضٖا ػيٞل، ٍثِْٞٞ ٍناُ اىشإذ ٍْٖا

 :اىحزف -

ا ٗاىق٘/ ذؼش سا... ٝضْٖٝا  / ػيٚ ٍا/ ـس ٗاحَيٖا/ صِ اىْفـ ًَ  جَٞو/ ه فٞل/ ى

 فؼ٘ه   ٍفاػٜفؼ٘ىِ    ٍفاػٞيِ   ... فؼ٘ىِ          ٍفاػٞيِ    فؼ٘ىِ   ٍفاػيِ 

 .حٞث حزف اىسثة األخٞش ٍِ ٍفاػٞيِ فٜ اىضشب، فصاسخ ٍفاػٜ

 :اىقطف -

 ـسؼٞذ/ ذقٜ ٕ٘ اىسـ/ ٗىنِ اىرـ... ـغ ٍاه / ـسؼادج جَـ/ ٗىسد أسٙ اىسـ

 ٍفاػيرِ   ٍفاػيرِ         ٍفاػوْ ... ٍفاػيرِ          ٍفاػيرِ        ٍفاػْو   

خفٞف، ثٌ أسنِ اىالً ٕٜٗ اىخاٍس حٞث حزف ٍِ اىؼشٗض ٗاىضشب اىسثة اه

 .اىَرحشك

 :اىقطغ -

ٌ/ ٗفٌ اىضٍا... ُخ ضٞاء / فاىنائْا/ ٗىذ اىٖذٙ  ٗثْاء/ ُ ذثسُّ

 ٍرفاػيِ   ٍرفاػيِ  ٍرفاػوْ ...  ٍرفاػيِ   ٍْرفاػيِ ٍرفاػْو 

حٞث حزف آخش اى٘ذذ اىَجَ٘ع ٍِ ٍرفاػيِ فٜ اىؼشٗض ٗاىضشب، ٗأسنِ ٍا 

 .قثئ

 :اىثرش -

 ـْاسا/ ذطفئ اىْـ/ ٗدٍ٘ػٜ... مثذٛ / س اىٖ٘ٙ /أّضجد ّا

 فؼالذِ    فاػيِ      فاػوْ   ... فاػالذِ      فاػيِ   فؼيِ 

حٞث اجرَغ اىحزف ٍغ اىقطغ؛ إر حزف اىسثة اىخفٞف ٍِ اٟخش ىيحزف، 

فصاسخ فاػالذِ فاػال، فحزف آخش اى٘ذذ ٕٗ٘ أىف ػال ثٌ أسنِ ٍا قثئ، ٗذيل 

 .إُ اىثرش اجرَاع اىحزف ٍغ اىقطغ: ٕ٘ ٍؼْٚ ق٘ىْإٜ ػَيٞح اىقطغ، ٕٗزا 

 :اىقصش -

ًْ / ـ٘ٙ ػيٚ حنـ/ تاىزٛ ذٖـ... ه اىَْٚ / ٍْل ٝا مـو/ أّا ساضٍ   ـٌ اىغشا

 فاػالذِ       فاػالذِ        فاػالخْ ...    فؼالذِ      فاػالذِ      فاػال 

 ٗاىسالًْ / ـٞا سؼًٞذا/ غٞش أُ ذحـ... حاجحً  / ٍِ صٍاّٜ/ ىسد أتغٜ

 فاػالذِ      فاػالذِ     فاػالخْ ...  فاػالذِ    فاػالذِ    فاػال   

فٜ اىثٞد األٗه ٗاىثاّٜ اىضشب تؼذ أُ ماُ فاػالذِ حزف سامِ اىسثة اىخفٞف 

 .ٕ٘ اىقصش أٗاًل ثٌ سنِ اىَرحشك قثئ، فصاسخ فاػالذِ فاػالْخ، ٕٗزا

 :اىحزر -

ِٔ / ضحل اىَشٞـ... سجٍو / ٝا سْيٌ ٍِ/ ال ذؼجثٜ  فثنٚ/ ـة تشأس

 ٍرفاػيِ         ٍرفاػيِ    ٍرفا...  ٍْرفاػيِ  ٍْرفاػيِ    ٍرفا  

اىؼشٗض ٗاىضشب ماّا فٜ األصو ٍرفاػيِ، فحزف اى٘ذذ اىَجَ٘ع ٍِ آخشٕا، 

 .ٕٗزا ٕ٘ اىحزر

ْيٌ -  :اىصَّ

 ـْقضا/ ـإتشاً ٗاىـْـ/ ٗذظٖش اىـ... ـثغضا / ٗاىـ ـذٛ اىحة/ اىؼِٞ ذثـ

 ٍرفؼيِ    ٍسرفؼيِ          ٍفؼ٘...    ٍسرفؼيِ      ٍسرفؼيِ       ٍفؼ٘   

، فحزف اى٘ذذ (ٍفؼ٘الخ)ٍٗفؼ٘ اىرٜ جاءخ فٜ اىؼشٗض ٗاىضشب أصيٖا 

 .، ٗرىل ٕ٘ ٍؼْٚ اىصيٌ«الخ»اىَفشٗق ٍِ آخشٕا ٕٗ٘ 

 :اى٘قف -

 ًَ األَطالْه / امٜ ُسس٘ـة/ قذ قُيُد ىيـ

 ٍسرفؼيِ      ٍسرفؼيِ        ٍفؼ٘الخْ 

 ستغٍ خاهْ / ٕاَجَل ٍِ / ٝا صاحِ ٍا 

 ٍسرفؼيِ     ٍسرفؼيِ     ٍفؼ٘الخْ 

 .حٞث سنِ اىساتغ اىَرحشك ٕٗ٘ اىراء ٍِ ٍفؼ٘الخ، ٕٗزا ٕ٘ ٍؼْٚ اى٘قف

: حاف، إْٔٛٗاىل تؼذ ٕزا اىزٛ قذٍْآ ٍِ اىضحاف ٗاىؼيح ػيٌو ذجشٛ ٍجشٙ اىض

 .ذأخز حنَٔ فٜ ػذً اىيضًٗ

 

 اىَشاجغ ٗاىَصادس
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