مواصفات كتابة رسائل الماجستير
 .1تكتب رسالة الماجستير باللغة العربية ويرفق بها ملخصات باللغة العربية واللغة اإلنجليزية على أن ال
يزيد على  600كلمة ويمكن كتابتها باللغة اإلنجليزية في الكليات التي تقرر الجامعة استعمال اإلنجليزية
لغة للتدريس فيها ،وفي هذه الحالة يرفق بها أيضا ملخصات باللغة العربية واإلنجليزية ال يزيد أي منها
على  600كلمة ،وفي كلتا الحالتين يجب كتابة الرسالة والملخص بلغة سليمة ،وفقاً لدليل كتابة رسائل
الماجستير المعتمد في الجامعة.
 .2تحتوي صفحة الغالف الداخلية على :اسم الجامعة ،وكلية الدراسات العليا ،وعنوان الرسالة ،واسم
كاتبها كما هو مسجل رسميًا في الجامعة واسم المشرف (والمساعد إن وجد) ،والسنة ،والعبارة اآلتية- :
"قدمت هذه الرسالة بتاريخ  -------استكماالً لمتطلبات درجة الماجستير في  ------تخصص -
 --------بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة فلسطين األهلية" أو ما يقابلها باللغةاإلنجليزية:
( This thesis is submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree
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)Research, Palestine Ahlyia University
 .3تحتوي الصفحة التالية للغالف على :عنوا ن الرسالة ،اسم الطالب ،والعبارة اآلتية " نوقشت هذه
الرسالة يوم  -------تاريخ -------الموافق -------وأجيزت " وعلى أسماء أعضاء لجنة
المناقشة وتوقيع كل منهم.

 .4الحد األعلى لعدد صفحات رسالة الماجستير  180صفحة وال يدخل في هذا العدد النصوص المحققة
والملحقات.
 .5تطبع الرسالة و الملخص على ورق أبيض من حجم  A4ويراعى أن تكون الطباعة واضحة وأنيقة
وخالية من األخطاء على وجه واحد فقط من الورقة ويترك مسافة ونصف بين السطر والذي يليه.
 .6ترقم جميع الصفحات في أسفل الورقة في الوسط.
 .7يترك هامش مقداره  3.5سم في يمين الصفحة في النسخ باللغة العربية وفي يسارها في النسخ باللغة
اإلنجليزية ،بينما تكون الهوامش األخرى  2.5سم .
 .8في حالة تضمين خرائط أو صور أو أية موضحات أخرى ،ينبغي استعمال ورق ومواد من نوعية
تكفل لها البقاء بحالة جيدة وواضحة وتكون من المستوى نفسه في جميع نسخ الرسالة المودعة في
المكتبة.
 .9يجب إتباع المواصفات بشأن الحواشي والببليوغرافيا والفهارس التي تنسبها لجان الدراسات العليا في
التخصص.
 .10يجب أن تكون الرسالة مدققة من مدقق لغوي ويقوم الطالب باصطحاب رسالة من المدقق موقعة
منه سواء للغة العربية أو اللغة اإلنجليزية.
 .11ي جب عرض الرسالة على لجنة القسم أو البرنامج للتأكد من مطابقتها لمواصفات رسائل الماجستير.
 .12تودع نسختين ورقيتين مع عشرة نسخ على أقراص مدمجة ( )CDمن كل رسالة في مكتبة الجامعة
بعد إقرارها في صورتها النهائية.

 .13يسلم الطالب نسخة مجلدة و نسخة على قرص مدمج لكل من القسم المختص وكلية الدراسات العليا
وعمل سجل بها.
 .14تعطى نسخة واحدة من الرسالة في صورتها النهائية لكل عضو من أعضاء لجنة المناقشة.

