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 إلمام الهادياكمية 

 يامالدراسات الع

 العممية المواصفات الفنية لمرسالة كتابة دليل

Guide to writing specifications for the scientific thesis  

 :أ( المتطمبات العامة)

المختصة  المغة العربية مالم يوص مجمس الكمية ىيلغة الدراسة وكتابة الرسائل 
 .واالنجميزية بخالف ذلك عمى ان تتضمن الرسالة مستخمصا بالمغة العربية

تنسخ  word processor بمنسق الكممات آلييجب كتابة الرسالة بواسطة حاسب 
قبل كمية  بيا من الموصيبالمواصفات الفنية  االلتزامبواسطة طابعة ليزر كما يجب 

 .الوقت والمال الدراسات العميا قبل كتابة مسودة الرسالة تجنبا لألخطاء وىدر

  Type face and font:ب( الصفحات وحجم أحرف الكتابة)

والبنط  لمكتابة بالمغة العربية 63يجب ان يكون حجم األحرف لكتابة الرسالة البنط 
وليست  Normal لمكتابة بالمغة االنجميزية وان تكون الكتابة باألحرف العادية 61

والمغة األخرى  Scientific names ما عدا األسماء العممية Italicized مائمة
 .بيا الرسالةكتبت  التيبخالف المغة 

كتابة العناوين والعناوين الجانبية عمى ان  في  Bold يمكن استخدام احرف سميكة
 61يزيد عن  نقاط وال 8يقل عن  بحجم ال Tables تكون الكتابة داخل الجداول

يمكن استخدام انواع  نقاط. وان تكون الكتابة عمى واجية واحدة من الصفحة. كما
 :الخطوط التالية

Arial 
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Time New Roman )وىى المفضمة( 

  Margins :ج( تخطيط الصفحة والهوامش الجانبية(

بالمغة  حالة الكتابة فيحالة الكتابة بالمغة العربية )األيسر  فياليامش األيمن 
 ممم . وذلك لتسييل عممية القص 11( من الصفحة يجب ان يكون اإلنجميزية

الكتابة  حالة فيغة العربية )األيمن الكتابة بالم فيوالتغميف. اما اليامش األيسر 
 .ممم25 كمييما يجب ان يكون في( واليامش السفمى والعموى اإلنجميزيةبالمغة 

 Spacing :د( المسافة بين األسطر(

 :اآلتيماعدا  space ½1  الرسالة مزدوجة فيتكون الكتابة بين السطور 

 References المراجع

 وعناوين الجداول Tables  داخل الجداول

 األشكال

 Headings and subheadings العناوين الرئيسة والفرعية

 Pagination : ه( ترقيم الصفحات(

منتصف  فياليامش السفمى من الصفحة  فييجب ان يظير ترقيم الصفحات 
، جدول  table of contents الصفحة وذلك ابتداء من جدول محتويات الرسالة

، والى صفحات table of plates لصور، جدول ا table of figures األشكال
عمى ان يكون رقم الصفحة ظاىرا بنفسو وال يوضع داخل  Appendices المالحق

 .نوع من التزيين حول رقم الصفحة أيعالمات وال يوضع  أيأقواس أو 

تأخذ الحروف العربية  chapter one  الصفحات قبل الباب او الفصل األول
حالة الكتابة بالمغة  فيالى آخره   I, II, III  لالتينيةبترتيب ابجد ىوز او األرقام ا
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الصفحة.  فييظير الرقم  وال  I . صفحة عنوان الرسالة تعتبر صفحة رقماإلنجميزية
ممم من نياية آخر سطر  52منتصف الصفحة عمى بعد  فييجب ان يكون الرقم 

 .الخ....... (الصفحة. ترقيم المالحق يكون ممحق )أ( ممحق )ب في

 Paper :الورق المستخدم فى كتابة الرسالة ك((

 white simile paper 80 يوصى باستخدام ورق من نوع جيد ابيض المون
g.s.m  بحجم A4 مقاس mm 297210 X 

 :Binding التغميفل( )

لجنة  بيا من قبل الموصيمن مناقشة الرسالة وعمل جميع التصويبات  االنتياءعند 
الصفحات  ساتذة تسمم كمية الدراسات العميا لمطالبالحكم وأجازتيا من مجمس األ

 :التالية

 كمية الدراسات العميا منسقصفحة لجنة األشراف مميورة بتوقيع 

 كمية الدراسات العميا منسقبتوقيع  مميورةصفحة لجنة المحكمين 

كمية  منسقتم مجمس األساتذة مميورة بتوقيع وخ الدرجة العممية من إجازةصفحة 
 .الدراسات العميا

عمى الطالب البحث عن مكان تغميف مناسب وجيد األداء وان يتأكد من ان جميع 
 .صفحات نسخ الرسالة عمى حسب ترتيبيا وفى مكانيا الصحيح

 Thesis color: م( لون غالف الرسالة)

المون األسود اما غالف رسالة الماجستير فالمون األزرق.  الدكتوراهلة غالف رسا
لضمان ثبات جميع الصفحات  Fixed kind ويجب ان يكون التغميف النوع الثابت

 should have وحتى ال يسيل نزعيا وان يكون الغالف من النوع المقوى
sufficient rigidity to support weight المكتبة. وان  ليتحمل الرص عمى ارفف
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نقطة  68بحجم  lettered in gold تكون الكتابة عمى الغالف باألحرف المذىبة
 :ويشمل ذلك

 Name of College كميةاسم ال

 الدراسات العميا وحدة

 / أو القسم  البرنامجاسم 

 Title of thesis عنوان الرسالة

 Name of candidate اسم الطالب

 degree for which the work is submitted ياالدرجة العممية المتقدم ل

 year of submission سنة التقديم

  Format of Thesisص( متن الرسالة ومواصفاتها)

 :تتكون الرسالة عامة من ثالثة مكونات كما يمى

 Preliminary pages :الصفحات األولى (1)

 اإلىداءعنوان الرسالة، صفحة  الصفحات األولى من الرسالة تشتمل عمى صفحة
dedicationصفحة التقدير ، Acknowledgment صفحة محتويات الرسالة ، 

table of contents صفحة الجداول ، list of tables صفحة األشكال ، list of 
figures صفحة الصور ، list of platesصفحة المختصرات ، abbreviations 

 .  Abstracts واإلنجميزية، وصفحات ممخصات الرسالة بالمغتين العربية 

 text of thesis :متن الرسالة (2)

 chapters and sections متن الرسالة وعادة يشتمل عمى عدة ابواب وفصول
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 ending pages :ةالنهائيالصفحات  (3)

 .وتشتمل عمى المراجع، المالحق والسيرة الذاتية

الرقم 
 المتسمسل

 ممحوظات في البحثالفقرات 

   blank ورقة فارغة 1
   البسممة 2
 I ترقم وتعتبر صفحة رقم ال title page صفحة عنوان الرسالة 2

 تعتبر صفحة رقم اإلىداءحالة كتابة  في )اختياري( dedication اإلىداء 3
II  جدول محتويات الرسالة فيولتظير 

 صفحة الشكر والتقدير 4
acknowledgment 

حالة وجود صفحة  في III أو II تأخذ رقم
جدول محتويات  فيوتظير  اإلىداء
 .الرسالة

 table of جدول محتويات الرسالة 5
contents 

جدول محتويات  فييرقم وال يظير الرقم  
 الرسالة

 جدول محتويات الرسالة فيترقم وتظير  list of tables صفحة الجداول 6

 list of صفحة جدول األشكال 7
figures 

 جدول محتويات الرسالة فيترقم وتظير 

8 
 list of صفحة المختصرات

abbreviations 
 جدول محتويات الرسالة فيترقم وتظير 

 Abstract صفحة ممخص الرسالة 9

حالة الكتابة بالمغة العربية يكتب  في
الممخص  اوال ثم يميو العربيالممخص 

حالة الكتابة  فيوالعكس  اإلنجميزيةبالمغة 
جدول  يففوتظير  . ترقماإلنجميزيةبالمغة 

 محتويات الرسالة
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 6يبدأ بالرقم  main body صفحات متن الرسالة 10
 جدول محتويات الرسالة فيترقم وتظير  References صفحات المراجع 11

 appendices المالحق 12

 فيترفق ورقة يكتب عمييا المالحق 
وسط الصفحة وىذه الصفحة تحسب من 

يظير بيا  ضمن صفحات الرسالة وال
 الرقم

 ترقم اختياري   vita السيرة الذاتية 13

 title page : صفحة العنوان

 :اآلتيىذه الصفحة تحتوى عمى 

 full title of thesis عنوان الرسالة كامال

 full name of author اسم الطالب

 degree for which the thesis is submitted الدرجة العممية المتقدم ليا

 name of institution to which قدم ليا البحث التياسم الكمية والجامعة 
thesis is submitted 

 month and year of submission شير وسنة تقديم الرسالة

ولممحكمين  . typed single space  يكتب العنوان بمسافة واحدة بين السطور
 .تعديل عنوان الرسالة فيالحق 

 الرسالة عنوان :ممحوظة
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استخدام  يجب ان يكون العنوان مختصرا وواصفا لما تحتويو الرسالة ويجب تجنب
 فيالرسالة  عنوان الرسالة وذلك الن فيكممات مثل دراسة، بحث، تحميل ....... 

 .حد ذاتيا بحث، استقراء وتحميل

 acknowledgment :صفحة التقدير والشكر 

فييا  أجرى التيىذه الصفحة اسداء الشكر والتقدير لمجنة األشراف والمؤسسة  في
ساىم  تمويل البحث والدراسة وكل من فيساىمت  التياو الجيات  والجيةالبحث 

 .تسييل ميمة البحث أفرادا أو مؤسسات في

 صفحة لجنة األشراف

وتكون  تضم ىذه الصفحة اسم المشرف او لجنة األشراف، الدرجة العممية والعناوين
 كمية الدراسات العميا. منسقمميورة بتوقيع 

 صفحة لجنة الحكم عمى الرسالة

درجاتيم  وى ىذه الصفحة عمى اسماء األساتذة الذين ناقشوا رسالة الطالب وكذلكتحت
 .كمية الدراسات العميا منسقالعممية وعناوينيم وتكون مميورة بتوقيع 

 :صفحة اجازة الرسالة

كمية الدراسات العميا نيابة عن مجمس  منسقتكون ىذه الصفحة مميورة بتوقيع 
 اجاز الدرجة العممية.  األساتذة الذى
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 :  body of thesisمتن الرسالة

 :اآلتييحوى جسم الرسالة عمى 

 introduction :المقدمة

من  تم تناوليا ودراستيا ومدى اىميتيا التيتحتوى المقدمة عادة عمى المشكمة 
 .لبحثا اشتمل عمييا البحث واىداف التيالناحية العممية والعممية، والفرضيات 

 Literature Review : ادبيات البحث

 وىى عبارة عن الحاليتشتمل عمى أدبيات البحوث ذات الصمة بموضوع البحث 
جيدة  قاعدة اساسية لمبحث والتجريب والتحميل لمرسالة. ويجب ان تكون حديثة العيد

 .التحميل والتخريج من قبل الباحث واال تكون عبارة عن ممخص لما تم بحثو

 Materials and methods :مواد وطرق البحثال

ذلك  فيالبحث بما  فيىذا الباب تذكر المواد، الطرق، والتقنيات المستخدمة  في
 .، طرق جمع وتحميل البيانات والقياسات المختمفةاإلحصائيةالتصاميم 

 :Results النتائج

ى ىيئة تحصل عمييا الباحث ويمكن عرضيا عم التيىذا الباب تعرض النتائج  في
 .جداول، رسوم بيانية، خرط، صور .......الخ

 Discussion :المناقشة

 ىذا الباب توضح فيو مناقشة النتائج المتحصل عمييا من البحث ومقارنتيا في
مع  بالفرضيات البحثية ومدى اتساقيا مع نتائج األبحاث السابقة او مخالفتيا لو

. إحصائيا الرئيسة ومدى معنويتيا.ويتم التركيز عمى المعمومات  العمميالتعميل 
 (حالة اطروحات الماجستير في)يفضل دمج النتائج والمناقشة 
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 summary : الخالصة

لمتفرقة بينيا وبين الممخص، ان الخالصة تحتوى عمى تقرير عن البحث عمى 
 .خالصة كل النتائج المتحصل عمييا والمناقشة وتختم بالتوصيات

 Tables : الجداول 

جدول رقم  ) داول باألرقام العربية من اول جدول فى كل باب عمى حده مثالترقم الج
األول  فى الباب 6......الخ( ويعنى ذلك الجدول رقم  6.1،  6.5،  6.6

 ........الخ

 Table of contents :جدول محتويات الرسالة

صفحة محتويات الرسالة تمى صفحة التقدير والشكر مباشرة وبو تذكر جميع 
 .محتويات الرسالة عمى حسب ترتيب ايرادىا

اذا احتوت الرسالة عمى أكثر من مجمد فان كل مجمد يحوى محتوياتو ويكتب عمى 
 .الالتينية باألرقام (II) وعمى اآلخر مجمد رقم (I) المجمد األول مجمد رقم

الكتابة  اليمنى من الصفحة فى حالة بالجيةكل باب تكتب  فيالرئيسة العناوين 
يميو العناوين  ،اإلنجميزيةحالة الكتابة بالمغة  فياليسرى  وبالجيةبالمغة العربية 

 فير العناوين الفرعية يتظ وال التاليةالفرعية اسفل بمسافة واحدة ثم العناوين الفرعية 
 .جدول محتويات الرسالة

 References and Bibliography :المراجع

 والتيعبارة عن قائمة توضع فييا األعمال البحثية السابقة   references المراجع
 فيي Bibliography  متن الرسالة. اما فيالبحث وتم ذكرىا  فيبيا  االستعانةتم 

صمب الرسالة  استعان بيا الباحث وذكرىا فى التيقائمة تذكر فييا األعمال البحثية 
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احداىما ولكن  رسالتو وعمى الطالب باستشارة المشرف ان يختار فيلم يذكرىا  او
 .بطريقة واحدة االلتزاميجب 

 Appendices : المالحق

ممحق او مالحق يجب ان يكون ترتيبيا بعد صفحة المراجع وتذكر فى جدول 
او ممخص ليا،  original data محتويات الرسالة وتشمل المالحق البيانات األصمية

 .المبدئية، استبانات .......الخ وكل المعمومات ذات األىمية الثانوية االختبارات

 vita: السيرة الذاتية

تعرف الباحث وتشمل اسمو، خمفية عن دراستو األكاديمية، الدرجة المتقدم ليا 
 .وظيفتو وخبراتو

 units of measurements :وحدات القياس

مع استخدام الوحدات المعروفة عند   IS اس الدوليةيجب استخدام وحدات القي
 .الضرورة

الطالب لمرجوع الى  اذا دعت الضرورة فانو يجوز لممشرف ان يوجو :ممحوظة
العربية او المغة  لمراجعة الرسالة سواء كانت مكتوبة بالمغة شخص مؤىل لغوياً 

 .اإلنجميزية

 


