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 االبحاث التطبيقية دليل اعداد 
 الواجب تقديمها من المحاسبين القانونيين الذين انتهت فترة تدريبهم

 للحصول على رخصة محاسب قانوني
 

 االبحاث:واصفات كتابة أوالً   :م

 ( صفحة ماعدا المالحق055-05)ٌجب أن ٌكون عدد صفحات ما بٌن  - أ
 للعناوٌن 01للنص و 01حجم الخط  - ب
 افة مابٌن السطور مسافة و نصفمس - ج
 5.0على ٌمٌن الصفحة وٌسارها ومن االعلى  5.0ٌترك هامش مقداره  - د

                                                           ٌكتب عنوان الجدول فً االعلى و عنوان الشكل أو الرسمم البٌمانً فمً االسمفل و تمرجم الجمداول   -هـ 
 واالشكال بشكل متسلسل داخل المشروع

 ٌكتب عنوان المشروع  وعناوٌن الفصول بخط غامق - ز
ترجٌم الصفحات : تستخدم الحروف العربٌمة االبجدٌمة لتمرجٌم الصمفحات التمةٌدٌمة و مبمدأ التمرجٌم  - ه

 و ٌوضع الرجم فً وسط أعلى الصفحة  باستخدام االرجام من صفحة المقدمة

 : األبحاثوينبغي مراعاة االمور التالية عند كتابة ثانياً : 

 اتباع االسلوب العلمً فً الكتابة على ان تكون الجمل جصٌرة والمعانً واضحة  - أ
 مراعاة الدجة و الوضوح فً التعبٌر - ب
 تكون الكتابة وفق مخطط علمً دجٌق ٌبٌن االبواب و الفصول و المباحث  - ج
 تحري الدجة و االمانة العلمٌة عند االستشةاد بالمصادر و المراجع  - د

االلتممزام بنمممام التممرمٌم وعالماتممس التممً تسمماعد علممى تنمممٌم الكتابممة وتحدٌممد الداللممة المممرادة علممى   -هممـ
 .الوضوح والدجة

 :لبحثمحتويات اثالثاً : 

 الصفحات التمةٌدٌة   -0
 ( وتشمل bold20تكتب عناوٌن الصفحات التمةٌدٌة  بحروف نافرة )

 صفحة العنوان و تحتوي على :  - أ
 عنوان المشروع باللغة العربٌة و االجنبٌة  -0
 اسم المتدرب  -5
 اسم المشرف -5

 استكماالً لمتطلبات الحصول على رخصة محاسب جانونً  لبحثثم عبارة جدم هذا ا      

 :السنة و الشةر  -1
 صفحة لجنة المناجشة )جرار لجنة المناجشة (  - ب

 ٌلً : تتضمن هذه الصفحة ما
 نوجش هذا المشروع و عنوانس :............
 والمقدم من جبل المتدرب :.................

 وأجٌز بتارٌخ   /  / 
 أعضاء لجنة المناجشة :

 التوجٌع..........................  مشرفاً و رئٌساً             -0
 ..............  عضواً                      التوجٌع............-5
 التوجٌع.................     ................عضواً              -5
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  .صفحة االهداء إن وجدت  -ج
 .صفحة الشكر و التقدٌر   -د 

 :التالًوٌأخذ الشكل فةرس المحتوٌات للمشروع و ٌتضمن   -هـ
 الصفحة الموضوع

 أ العنوان
 ب لجنة المناجشة

 ج الشكر و التقدٌر
 د االهداء

 و المحتوٌات
 ز جائمة الجداول
 ح جائمة االشكال
 ط جائمة المالحق

 ي الملخص باللغة العربٌة
 ل الملخص باللغة االجنبٌة 

 0 الفصل األول 
 55 الفصل الثانً
 15 الفصل الثالث

 15 الرابعالفصل 
 055 المراجع
 055 المالحق

 : الملحق 
ثمم اسمم المتمدرب ٌلٌمس اسمم المشمرف وٌجمب أن الٌزٌمد عمدد كلممات  لبحمثتبدأ صفحة الملحق بعنموان ا

 / كلمة وٌشمل على أهداف الدراسة ومنةجٌة الدراسة و أهم النتائج 055الملحق عن /
 

 ٌلً : و ٌشمل على ما لمتن :ا -5
 تتضمن الخلفٌة النمرٌة لموضوع المشروع  مقدمة عامة - أ

 ٌلً : و ٌأخذ العنوان التالً: االطار العام و الدراسات السابقة و ٌتضمن ماالفصل األول   - ب
 مقدمة بسٌطة  -0
 مشكلة الدراسة  -5
 ألهداف الدراسة ا -5
 أهمٌة الدراسة  -1
 الدراسات العربٌة و االجنبٌة ذات الصلة المباشرة أو غٌر المباشرة وتم ترتٌبةا حسب القدم  -0
 ما ٌمٌز الدراسة الحالٌة عن الدراسات السابقة  -1

 االطار النمري للدراسة و ٌتضمن مباحث حول موضوع الدراسة الفصل الثاني : -ج
 : الدراسة التطبٌقٌة أو المٌدانٌة  الفصل الثالث -د

 ٌلً : ضمن ماوٌت
المنةجٌممة و أسممالٌب البحممث : ٌشممتمل هممذا الجممزء التفاصممٌل الدجٌقممة لكافممة الطممرق و التقنٌممات  -0

ى مجممع الدراسمة و العٌنمة و طرٌقمة اختٌارهما لواالدوات المستخدمة فً الدراسة وٌشتمل ع
واالدوات التممً اسممتخدمت فممً تنفٌممذ الدراسممة وأدوات ووسممائل جمممع البٌانممات )اختبممارات   

بٌانات   مالحمات   مقابالت ( و طمرق القٌماس و االسمالٌب االحصمائٌة التمً ستسمتخدم است
 .فً التحلٌل و تنفٌذ الدراسة 

 .تحلٌل النتائج ومناجشتةا و ربطةا مع الدراسات السابقة ذات الصلة  -5
 .اختبار الفرضٌات  -5
 .النتائج  -1
 .التوصٌات  -0
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 :المصادر و المراجع : -3
المراجع التً استخدمةا المتدرب فً مشروعس من مقاالت علمٌة منشورة تتضمن كافة المصادر و 

 وكتب ورسائل جامعٌة مرتبة ترتٌباً هجائٌاً كما هو موضح أدناه .
 جمٌع المصادر و المراجع المستخدمة فقط كتابة  ٌلً بعٌن االعتبار عند التوثٌق وٌنبغً أخذ ما

ٌدخل فً الترتٌب  األخٌر المؤلف )اسم العائلة (ال تكتب المراجع حسب ترتٌب الحروف الةجائٌة لالسم
 ال التعرٌف(–أبو –)ابن 

 ٌتم التوثٌق المصادر و المراجع عند ورودها فً المتن على النحو التالً :
( و إذا كان بنةاٌة الجملة  5505إذا جاء اسم المرجع أول الجملة فٌكون التوثٌق كماٌلً الخطٌب )

 (5505ٌكون التوثٌق )الخطٌب  
 بٌنما ٌكون التوثٌق فً نةاٌة المشروع على النحو التالً :

 اسم المؤلف أو المؤلفٌن وسنة النشر بٌن جوسٌن تتبعةا نقطة   ثم اسم الكتاب أو عنوان المقالة أو
 الرسالة الجامعٌة .وعلى سبٌل المثال 

  ة دمشقجامع ( أصول المراجعة الجزء الثانً   دمشق 5505دحدوح   حسٌن أحمد  )
 أو 

 المتقدمة    ( المحاسبة المالٌة5552القاضً حسٌن ٌوسف  دحدوح حسٌن أحمد   حمادة رشا أنور  )
 دار الثقافة ‘عمان 

 و بعد المراجع و المصادر تأتً المالحق و ٌشار إلٌةا فً متن المشروع مرجمة حسب مضمونةا.
 
 
 
 


