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مواصفات كتابة الرسائل الجامعية
أولا -اإلطار العام:

 .1تُطبعُالرسالةُوالملخصُعلىُورقُأبيضُ(ُ)A4ويُراعىُأنُتكونُالطباعةُواضحةُوأنيقةُوعلىُوجهُواحدُفقطُمنُالورقةُ(للمناقشة)ُ .

 .2تُكتب ُالرسالة ُبلغة ُسليمةُ ،وتسلم ُإلى ُالمشرف ُخالية ُمن ُاألخطاء ُالنحوية ُُواإلمالئية ُوالمطبعيةُ ،وكذلك ُخالية ُمن ُالشطب ُويتمُ
تدقيقهاُعندُمدققُلغويُ .

 .3يتمُترجمةُالملخصُإلىُاللغةُاإلنجليزيةُبحيثُالُيقلُعنُ(ُ)022كلمةُوالُيزيدُعنُ(ُ)052كلمةُ .

 .4تبدأُعناوينُالرسالةُالرئيسةُفيُصفحاتُجديدةُوالُيجوزُأنُتبدأُفيُوسطُالصفحةُأوُآخرها(ُ.بدايةُكلُفصلُفيُصفحةُجديدة)ُ .
ثانيا -الخط والمسافات والهوامش:
ا
اللغة العربية

البند

اللغة اإلنجليزية

حجم الحرف في متن الرسالة

ُ41معُجوازُتصغيرهُداخلُالجداولُُ ُ

ُ40يجوزُتصغيرهُداخلُالجداولُُ ُ

حجم الحرف في العناوين الرئيسية

ُ41عريضُ(ُ .)B

ُ41عريض (ُ .)B

نوع الخط (شكل الحرف)

.Simplified Arabic

.Times New Romans

التباعد بين السطور في متن النص

سطرُواحد.

سطرُواحد.

المسافة بين المرجع

تكونُالمسافةُبينُالمرجعُوالذيُيليهُسطرُ .

لمرجعُوالذيُيليهُسطرُ .
ُ
تكونُالمسافةُبينُا

وحجمُالخطُفيُالحواشيُُ .40

وحجمُالخطُفيُالحواشيُُ .42

الجهاتُُ1سمُ ُ.

الجهاتُُ1سمُ ُ.

حجم الحرف في المعادلت

حجم الحرف في العناوين الفرعية

التباعد بين الفقرات

ُ40معُجوازُتصغيرهُفيُالمعادالتُالطويلةُ40 ُ .يجوزُتصغيرهُفيُالمعادالتُالطويلةُ .
ُ41عريضُ(ُ .)B

ُ45عريضُ(ُ .)B

(ُ)5نقاطُقبلُوبعد ُ

(ُ)5نقاطُقبلُوبعد ُ

المسافة بين السطور في الحواشي

المسافةُبينُالسطورُفيُالحواشيُسطرُواحد ُ،المسافة ُبين ُالسطور ُفي ُالحواشي ُسطر ُواحدُ،

هوامش الورقة

مسافةُهامشُالورقةُمنُاليمينُُ1.5سمُوباقيُ مسافةُهامشُالورقةُمنُاليمينُُ 1.5سمُوباقيُ

آنيةُمضبوطةُتشكيالُ(إنُوجدت)ُ .
مالحظةُ:تكتبُاآلياتُالقر
ا
ثالثاا -الجداول واألشكالُ -:
 .4يجبُأنُتظهرُالجداولُواألشكالُوالرسومات مباشرةا ُبعدُذكرهاُفيُمتنُالرسالةُأوُفيُالنتائجُوالمناقشةُ،والُيجوزُوضعهاُفيُ
نهايةُالرسالةُ ُ.
 .0يتمُتوسيطُعنوانُالجدولُأوُعنوانُالشكلُوسطُالصفحةُ .
 .1كتابةُعناوينُالجداولُواألشكالُ -:
البند

حجم الخط للغة العربية

حجم الخط للغة اإلنجليزية

عنوان الجدول يكتب في أعلى الجدول ويكون معبرا عن محتواه.

 41عريض ()B

 41عريض ()B

 41عريض ()B

 41عريض ()B

عنوان الشكل أو الرسم يكتب في أسفله ،ويكون معبرا عن محتواه.

ترقيم الجداول واألشكال

ترقمُاألشكالُبشكلُ
متسلسلُفيُكلُالرسالةُ .

 .1فيُحالُتضمينُخرائطُأوُصورُأوُأيةُموضوعاتُأخرىُ،ينبغيُاستعمالُورقُوموادُمنُنوعيةُتكفلُلهاُالبقاءُبحالةُجيدةُ
وواضحةُ،وتكونُمنُنفسُالمستوىُفيُجميعُنسخُالرسالةُالمودعةُفيُالمكتبة.

ُ

ُ .5بالنسبةُلكتابةُأبياتُالشعرُيتركُمسافةُُTabقبلُبدايةُكلُسطرُشعريُ،معُتوسيطُجميعُاألبيات.

الصفحة  1من 3

ُ
ابعا -التوثيق:
را

لمجلس الكلية تحديد آلية التوثيق التي تناسبها وعلى الطالب اللتزام بقرار الكلية كالتالي-:

 .4التوثيق في متن الرسالة:

أ .الطريقةُاألمريكيةُ(ُ)APAكالتاليُ(العائلةُ،السنةُ،ص) وينصحُالتوثيقُباستخدامُالباحثُالعلميُ(.)google scholar

ب .طريقةُالتوثيقُفيُحاشيةُالصفحة.

 .1التوثيق في المراجع:
أبثتيا ُ(أُ،بُ،تُ ،ث)ُ
أ .تقسمُالمراجعُإلى ُ(أوُ
الاُ :المراجعُالعربيةُ– ُثاني اُ:المراجعُاألجنبيةُ -ثالث اُ:مواقعُاإلنترنت)ُويتمُترتيبهاُ ا
وحسبُأهميةُالمرجع.
ب .يتمُالتوثيقُكالتاليُ:
 الكتبُ(العائلةُ،االسمُ،السنةُ،اسمُ"الكتاب"ُالمرجعُ،جهةُالنشرُ،البلد).
 الرسائلُالعلميةُ(العائلةُ،االسمُ،السنةُ،عنوانُالرسالةُ،منشورةُ/غيرُمنشورةُ،الجامعةُ،البلد).

 المواقعُااللكترونيةُ(الموقعُااللكترونيُ،تاريخُالرجوعُإليه)ُ .
خامس ا -ترقيم الصفحاتُ :
 .4تستخدمُالحروفُالعربية ُاألبثتية ُفيُالرسائلُباللغةُالعربيةُ(أُ،بُ،ت...،الخ)ُأماُفيُالرسائلُالمكتوبةُباللغةُاإلنجليزية ُتستخدمُ
االرقامُالرومانيةُُ(ُُ)i.ii.iii.iv.v.vi. ..لترقيــمُالصفح ـاتُالتمهيديةُمثلُصفحاتُ(الملخصُ،اإلهداءُ،شكرُوتقديرُ،الفهرس)ُ .
 .0يبدأُالترقيمُباستخدامُاألرقامُمنُصفحةُالمقدمةُ،فتحملُصفحةُالمقدمةُرقمُُ4فيُالرسالةُ .
 .1يتمُوضعُترقيمُجميعُالصفحاتُ(الرقمُأوُالحرف)ُُفيُوسطُأسفلُالصفحةُ ُ.
 .1صفحةُالعنوانُوصفحةُاإلقرارُ ُونتيجةُالحكمُعلىُاألطروحةُالُيتمُترقيمهاُ،فالُيظهرُعليهماُرقمُأوُحرفُ ُُ.
دسا -الغالف وترتيب صفحات الرسالة من الغالف حتى النهايةُ :
سا ا
 .1صفحة العنوانُ:وتحتويُعلىُماُيلىُ :


الجامعةُ–ُكليةُالدراساتُالعلياُوالبحثُالعلميُ–ُالبرنامجُ .



عنوانُالرسالةُكماُأقرتُمنُمجلسُالدراساتُالعلياُ ُ.



اسمُمقدمُالرسالةُ(كماُهوُمسجلُرسمياُفيُالجامعة)ُ .



اسمُالمشرفُُ/والمشرفُالمشاركُإنُوجدُ .



العبارة التاليةُ:فيُالرسائلُباللغةُالعربيةُ"قدم هذاُالبحثُاستكماالاُلمتطلباتُالحصولُعلىُدرجةُالماجستيرُفي.".............

 العبارة التاليةُ:فيُالرسائلُباللغةُاإلنجليزية.
"A Thesis Submitted in the Partial Fulfillment of the Requirements for Obtaining a Master’s Degree in
"……...
 تاريخُمناقشةُالرسالةُ(العامُالهجريُُ-العامُالميالدي)ُ:بالعربيةُ(4115هـُ0241ُ-م)ُ،واإلنجليزيةُ(ُ .)2014AD ،1435 AH
 .2صفحةُاإلقرار.
 .3صفحةُنتيجةُالحكمُعلىُأطروحةُالماجستير(ُ.تعد من قبل كلية الدراسات العليا والبحث العلمي)ُ .
 .4صفحة اإلهداء (إن وجدت)ُ:ويُراعىُفيُنصُاإلهداءُالبساطةُواالختصارُويوضعُاإلهداءُعلىُصفحةُمستقلةُ .
 .5صفحة الشكر والتقديرُ:ويقتصرُالشكرُعلىُالمشرفُوالمشرفُالمشاركُولجنةُالمناقشةُوبعضُاألشخاص ُوالهيئات ُالذينُسهلواُ
مهمةُالباحثُ .

 .6الملخصُباللغةُالعربيةُ .
 .7الملخصُباللغةُاالنجليزيةُ .
 .8فهرسُالمحتوياتُعلىُشكلُجدول.
 .9فهرسُالجداولُعلىُشكلُجدولُ(إنُوجدت)ُ .
 .11فهرسُاألشكالُالتوضيحيةُوالصورُعلىُشكلُجدولُ(إنُوجدت)ُ .
 .11فهرسُاالختصاراتُعلىُشكلُجدولُ(إنُوجدت)ُ .
الصفحة  2من 3

 .12فهرسُالمالحقُعلىُشكلُجدولُ(إنُوجدت)ُ .
 .13المقدمةُثمُمتنُالرسالةُ ُوتبدأُمنُالفصلُاأل ُولُحتىُنهايةُالرسالةُ .
 .14قائمةُالمراجع.

ُُُُ.45المالحقُ .

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

سابعا :إجراءات ما بعد المناقشة:
ُ ا
 الغالفُ :يتمُتجليد ُالرسالة ُبعد ُمناقشتها ُوتعديل ُما ُيطلب ُتعديله ُمن ُقبل ُلجنةُالمناقشةُ،بالورق ُالمقوى ُ(أسود ُاللون ُومطبوعُ
باللونُالذهبي)ُويطبعُعلىُالغالفُالمعلوماتُكماُهيُفيُصفحةُالعنوان.

الصفحة  3من 3

