
 الدبلوم ورسائل الماجستير والدكتوراه لمشروعالشروط الموحدة للكتابة العلمية  -

 

 أوال  : أنواع الورق:

 ملليمتر 210×   297ومقاسه    A -4  المقاس ورق ) أ (  الحجـم:

 جــرام  80الوزن  )ب(  السمك:

 أبيــــض )ج(  اللـون:

والغددكا الرددارجس  ددلاا والرللددس تجليددح زلنو ددس بكسددتي  أبدديض  ) د(  تجليددد المشددروع:

 ملون.

 اللون األسود لحرجة الماجستير واللون البنس لحرجة الحكتوراه.)هـ( تجليد الرسائل: 

 

 ة الكتابة:طـريقثانيا: 

 بالكمبيوتر  ( الكتابة:1)

  باسترحام طابعات اللينر( الطباعة: 2)

يع، والرسدالل قبدل التيكدي  على وجه وازح فقط من كل ورقة فس زالة المشدار : ( الصفحات3)

 وعلى وجهس الصلية فس النسخ النهالية للرسالة.   

 :( نوع الخط والعناوين4)

 Times New Romanو وع  Font Size 12تكتب الرسالة باسترحام  - 

 Font Size 18 (uppercase)عناوين األبواب تكتب فس منتصف الصلية باسترحام   -

  Font Size 16 Boldسترحام العناوين الرليسية تكون با - 

  Font Size 14 Boldالعناوين تيت الرليسية تكون باسترحام  -

 Font Size 12 Boldالعنوان الجا بس يكون  -

علدى رأس الجدحو ، بينمدا عندوان  األ دكا  يكدون  Font Size 12 Boldعندوان الجدحاو   -

Font Size 12 Bold .أسلل الشكل 

بمسددافتين بددين السدد ور فددس المشدداريع والرسددالل قبددل التيكددي ،  : تكددون الكتابددة ( السـطور5)

 ومسافة وازحة فس النسخ النهالية للرسالل.

سد  مدن اليسدار والعكد  فدس الرسدالل باللغدة العربيدة               3س  يمين الصدلية و  2 ( الهوامش:6)

 )مراعاة لعملية التجليح(.

 ( ترقيم الصفحات:7)

 ن األيسـر األعلى.الرك :فس اللغـة العربيـة •



الركن األيمن األعلى فس زالة الكتابة على وجه وازح، فس زالة  :فس اللغة اإل جلـينية •

 الكتابة على وجهين يكون الترقي  فس منتصف أسلل الصلية.

 ( األشـكال:8)

 

يجب ذكر رق  الشدكل واإل دارة يليده فدس مدتن الرسدالة ع مشدروع الدحبلوم وذلد  بو دع   -أ 

 وهكذا (Figure … ,3 ,2 ,1  )كل  كل بين قوسين رق  مسلسل  ل

 األ كا  تشمل الرس  البيا س والصور الضولية  -ب 

الشكل يو ع فس أقرب موقع للكتابة من الصليات التس ذكدر الشدكل فيهدا )أو الصدلية  -ج 

 التس تليها(

 الشكل ث  عنوان  Figure  : 1يكتب الرق  تيت الشكل تسبقه كلمة  كل وتليه  ق تان -د  

 ترق  صليات األ كا  فس تسلسل مع بقية صليات المشروع البيثس.  هـ ـ

 

 ( الجـداول:9) 

 

 يجب ذكر رق  الجحو  و رزه فس متن المشروع البيثس  -أ

 يو ع الجحو  فس أقرب مكان بعح ذكره فس متن الكتابة )أوفس الصلية التالية( -ب

 يليها رقمه  Table 1جحو   يكتب عنوان الجحو  أعكه ويسبق العنوان كلمة  -ج

 (  (.……, 4 , 3  ,2 ,1تسلسل أرقام الجحو  تبعا لورودها  -د

 ترق  صليات الجحاو  بالتسلسل مع بقية صليات المشروع. -هـــ 

 

 ( الكتابة في الصفحات الخاصة:10)

 مرفق  موذج لر ة البيث          

 

 :ثالثا: محتوى المشروع أو الرسالة

 

 بيثس أو الرسالة المقحمة من ال الب المكو ات التالية :يشمل المشروع ال

 صلية العنوان )زسب النموذج المرفق(. •

علدى المشدروع باإل دافة لمدن يقدحمون  اإل درااصلية الشدكر )ويسدجل الشدكر للجندة  •

 المساعحة العلمية أو الحع  المادي(. 



 .List of Abbreviationقالمة بالمرتصرات  •

 للنموذج المرفق(. طـبقا  ال الب )( من Declarationيقرار ) •

 صلية الميتويات )اللهرس(.  •

 (.List of Tables, Figures, Diagramsقالمة الجحاو  واأل كا  والصور ) •

 

 : (Abstract)والمستخلص  (Summary )الملخص  •

 

باللغددة العربيددة واإل جلينيددة  Abstractيشددمل المشروععالرسددالة البيثيددة مسترلصددا 

كلمة( تو ع قبدل المراجدع،  1000باللغة اإل جلينية ) (Summary)ص كلمة( وملر 200)

 كلمة( ويو ع فس  هاية المشروععالرسالة. 1000باللغة العربية ) (Summary)وملرص 

 

 رابعا: تبويب المشروع/الرسالة للدراسات النظرية: 

 

الرسدالل الراصدة بهدا وتتردذ اإلجدرالات المعنيدة لتعميمهدا  تيحد كل كلية  ظاما لتبويب

على األقسام األكاديمية بعح يعكم يدارة الحراسات العليا بالجامعدة بهدا، ويكدون ازلتدنام بالنظدام 

 المتبع مسئولية المشرا الرليسس على الرسالة ومجل  القس  المعنس.

 

 تبويب المشروع/الرسالة للدراسات العملية: 

 

  األول: المقدمةالفصل 

وينتهدددس اللصدددل بالهدددحا مدددن  وتشدددتمل مشدددكلة البيدددث ومبرراتهدددا ويجدددرالات بيثهدددا

 المشروع ) ويت  كتابته بشكل وا ح وميحد وتيت عنوان منلصل( وذل  للكليات العملية. 

 

 (Review of literature )الفصل الثاني: اإلطار النظري والدراسات 

الرسدالة ومراجعدة مدا  شدر عنهدا، وتو ديح أهميدة  وويشمل الرللية العلمية للمشروع أ

 من زج  الرسالة.  %30وأسـباب اختياره بييث ز يتعحى عحد صليات هذا اللصل 

 

 (Materials & Methods)الفصل الثالث: مادة البحث والطرق المستخدمة 



يقتصدر هدذا الجدنل علددى ذكدر ال درق التجريبيدة والنظريددة )وصدف النظدام المسددترحم( 

فيه  رح التجارب العلمية وتو يح المنهج التجريبس الذي قام به البازث. ويذا أراد البازث ويت  

ة المسدترحمة بغيرهدا، فيكدون مكدان  دـريقمناقشة ال رق األخرى غير المسترحمة، أو مقار دة ال

 ذل  فس أبواب المقحمة أو المناقشة.

  

 (Results)الفصل الرابع: النتائج 

المتيصل عليهدا وبيا هدا، فدس صدورة جدحاو  ورسدوم بيا يدة  ويشمل وصف أه  النتالج

 باإل افة يلى  رح النتالج.

  

  (Discussion)الفصل الخامس: المناقشة

 

ويشمل بيان أهمية النتالج وت بيقاتها وا عكاساتها، ومقار دة النتدالج بمدا سدبق اليصدو  

خدتكا ين وجدحت ورأي عليه من بدازثين خخدرين فدس البيدوم المنشدورة، وأوجده ازتلداق أو از

 البازث فس أسباب ذل . 

 )ويجوز أن توضع النتائج والمناقشـة في فصل واحد(.

 

 طددـبقا  : وتشددمل خكصددة مددا تدد  التوصددل يليدده مددن  تددالج ) اختياريددا  االسددتنتاجات أو الخةصددة

 ل بيعة كل كلية(. 

ذا كددان  ذلدد  واردا وتشددمل توصددية البازددث بكيليددة ت بيددق النتددالج واسددترحامها ي : التوصدديات -

 ل بيعة كل كلية(. طـبقا  )اختياريا 

 

 : (References)الفصل السادس: المراجع 

 

تو ددـع قالمددة بددالمراجع فددس  هايددة المشروععالرسددالة مرقمددة زسددب ورودهددا فددس مددتن 

المشروععالرسالة، وعنح ذكر مراجع فس سياق الككم يو ع رقمه بين قوسين ويلى أعلى قلديك 

و تو دـع قالمدة بدالمراجع فدس  هايدة خ دة البيدث ومشدروع الدحبلوم و الرسدالة  ( ـ )1(ـ ) كــذا 

 وتشمل:

  

اس  المؤلف باللغة األجنبية وتو ع باس  عاللته ث  يليه اليرا أو اليروا األولى   (1)

مددن أسددماله األخددرى ويذا كددان المرجددع بدده أكثددر مددن مؤلددف يددذكر الجميددع بددنل  

 لوارد فس المرجع األصلس،للتسلسل ا طـبقا  ة و  ـريقال



 سنة النشر،  (2)

 عنوان الكتاب، وفس المقازت يذكر عنوان البيث بالكامل واس  المجلة، (3)

 رق  المجلح ـ العحد ـ الصلية األولى واألخيرة، (4)

 مكان النشر فس زالة الكتب.  (5)

 

 

 خامسا : مةحظــات عامة: 

 كل قس  أو فصل يبحأ من صليه جحيحة، .1

رقدة فاصدله ملو ده )أخضدرعأزرق فاتحعأصدلر( ي بدع تو دع فدس بحايدة كدل فصدل و .2

 Introduction, Reviewعليها بالبنط العريض كلمة اللصل األو  أو الثا س )هكدذا( 

of literature, …... 

تقوم يدارة الحراسات العليا بكل كليةعمعهح بمراجعة القواعح المتعلقة بإعحاد الرسدالل  .3

 ليلظها بمكتبة الكلية. (CD) رص محمج العلمية واستكم  سرة من الرسالة على ق

و ددعت  يذابييددث تكددون معتحلددة  الددذهبستكددون الكتابددة علددى جلددحة الكعددب بدداللون  .4

 وبين عليها: ال ولس هفس ازتجاالرسالة 

 الكلية  –اس  صازب الرسالة  –سنة منح الحرجة 

 دكتوراه زن ذل  يتضح من لون الجلح. أولذكر الحرجة ماجستير  داعسوز 


