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 مقدمة

 

 �ي الواردة الشروط تنطبقو  �ي�مرحلة�الدراسات�العليا،�الرسائل�العلمية اعداد �ي للط�ب مرشداأعد�هذا�الدليل�ليكون�

استفسارات�حول�ما�ورد��ي�هذا�الدليل�توجه�هذه�وجود�و�ي�حال��.العلمية��ي�كل�ال12امج�الرسائل جميع ع|ى الدليل هذا

  .لدراسات�العليا��ي�الكلياتأو�من�يشرف�ع|ى�برامج�ا العلمG والبحث العليا الدراسات عمادة 7ستفسارات�إ�ى

  

 
ُ
 ت
َ
  يكون و  ،�ي�مراحل�الدراسات�العليا��ي�جامعة�دار�العلوم�الدراسية للمتطلبات استكما�الرسائل�العلمية� مّد ق

ً
 من متوقعا

 لجنة امام مناقشة�علنية �ي لالرسائ مناقشة �مم� ُيطلبالرسائل�العلمية�و  �ي العلمG البحث اصالة تحري كافة�الط�ب�

���يتعارض�مب التدريس هيئة اعضاء من آخرين ا�ى با�ضافة اEشرف�العلمG من تتكون  ةمناقش �اEوحدة��عما ال�ئحة

  .للدراسات�العليا

  

�الدليل� �جراءات تمكن سوف  تسليم ذلك �ي بما ،التخرج متطلبات تحقيق ط�ب�الدراسات�العليا�مناEوضحة��ي�هذا

 :التالية بالسياسة عم� بالجامعةالخاص� الرقمG �رشيفلنشرها��ي� وقعةمو  دةمعتم ال��ائيالعلمية�بشكلها��الرسالة

 

 ضرورة�ي�برامجهم� الرسالة�العلمية ممن�هم��ي�مسار العلوم دار جامعةيتوجب�ع|ى�جميع�ط�ب�الدراسات�العليا��ي�

 .بالجامعة الرقمG �رشيف �ي نسخة�من�الرسالة�إيداع

  

 حصري  غ\1 ب15خيص تحتفظ الجامعة�ان إ� ،الطلبة رسائلل اEلكية�الفكرية تد¥ي � لعلوما دار جامعة ان من الرغم ع|ى

� نشرل ��أكاديمية ̈غراضو  الحاجة حسبالرسالة �للطالب� .�ن15نت شبكة ع|ى إتاح©�ا يشملبما إتاحة� تأخ\1ويمكن

� شبكة��ن15نتالرسالة�ع|ى� مثل�حقوق�براءة�(لب�صاحب�الرسالة�للطاالفكرية�حماية�اEلكية�لإذا�كان�ذلك�ضروريا

 .)7خ15اع

  

 صياغةوإعادة� تعدي�ت طلبمن�اEمكن�و  .الوثيقة هذه �ي الواردة التوج®�ية واEبادئ �رشادات حسب الرسالة إعداد يجب

 الرسالة يمتقد يتم ح´³ رسميا الدرجة منحب الجامعة تقوم ولن .التوج®�ية واEبادئ �رشادات ±�ذه 7ل5°ام يتم لم إذا

  .بالجامعة الرقمG �رشيف �ي الرسالة ايداع وكذلك اEناقشة لجنة تقبله والذي اEر¶Gµ بالشكل

 

 مقا�ت فصول ال هذه تكون ومن�اEمكن�أن� .بمقدمة�تمهيدية�وخاتمة�تلخيصية�بفصول�متسلسلة�وم15ابطة الرسالة تعد

مرات،�وإن�كانت�هذه�اEقا�ت�منشورة�بالتشارك�مع�آخرين�فإن�أو�وقائع�مؤت مج�ت النشر��ي إ�ى سبيلها �ي أو نشرها تم

  .كل�فصلبداية��ي� مساهمته إظهارع|ى�الطالب�

 

 .لجنة�اEناقشة ا�ى الرسائل�العلمية اتمسود وتقديم عدادإاEتعلقة�ب اEتطلبات بعضيب\ن�هذا�الدليل� ذلك إ�ى با�ضافة

 .لبات�اضافية�متعلقة�ب12امجهمفيما�يخص�أي�متط مشرف®�م استشارة للط�ب ويمكن
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  علمية رسالة تقديم خطوات

 

 لجامعة التنفيذية والقواعد العليا للدراسات اEوحدة ال�ئحةحسب�بنود�) علمG مرشد( مشرف باختيار الطالب يقوم .1

 .العلوم دار

�تم�انجازه�ح´�³حينه يوضح مرحلية تقارير بإعداد�وتقديم الطالب يقوم .2 �ما � ويقوم ±�ا  الرسالة�العلمية تابةبكأيضا

 .)Turnitin(أصالة�الرسالة�ع�12نظام�جدة�و من�بالتحقق�الذاتي� ويقوم

  يتفق .3
ً
 . للمناقشة الرسالة جاهزيةمدى� ع|ى ومشرفه الطالب من ك�

�والبحث�العلمG تقوم .4 �الدراسات�العليا  �عداد التوج®�ية اEبادئو رشادات��  مع الرسالة من�تطابق بالتحقق عمادة

بتثبيت�م�حظات�التطابق�من�عمادة�الدراسات�العليا�والبحث�العلم��Gتقومو . اEبينة��ي�هذا�الدليل�ئل�العلميةالرسا

 .اEشرف إ�ى ابإرساله قومتو عدمه�

 ا�ى التقرير�يرسلو �)Turnitin(أصالة�الرسالة�ع�12نظام�جدة�و الطالب�بالتحقق�الذاتي�من� يقومبعد�تعديل�الرسالة� .5

 .اEشرف

 .فهم�اصول�7سناد�ي� الطالب ع|ى�اEشرف�مساعدةف �سناد تصحيح الضروري  نم كان اذا .6

 .للدراسات اEوحدة ال�ئحةاEقررات�حسب�جميع�إ��بعد�اتمام�للطالب�التقدم�Eناقشة�الرسالة����يجوز  .7

اEشرف� ميقو ومن�ثم��سليمإ�ى�مستوى�) Turnitin(يستمر�التصحيح�ح´�³يصل�تقرير�7صالة�اEستخرج�من�نظام� .8

� اEناقشة�لجنة تشكيل ويتم .والفحص للمراجعة اEناقشة�لجنة ا�ى الرسالة بتسليم �بنود  اEوحدة ال�ئحةحسب

 .العلوم دار لجامعة التنفيذية والقواعد العليا للدراسات

 ال�ئحةبنود�حسب�( التالية النتائج احدى الطالب يعطى ،)رسالة�علمية تقييم لنموذج اEرفقات انظر( اEناقشة بعد .9

 :)العلوم دار لجامعة التنفيذية والقواعد العليا للدراسات اEوحدة

 ُمجاز  .أ 

 التصحيح مع ُمجاز  .ب 

 العليا للدراسات اEوحدة ال�ئحةمن�) 57(مع�مراعاة�اEادة��)2(رقم� الخطوة العودة�إ�ى�- 7عادة امكانية مع راسب  .ج 

 .العلوم دار لجامعة التنفيذية والقواعد

̈سباب�تقدم( راسب  .د   )لجنة�اEناقشة�تقرير�با

يرفع�اEشرف�القرار�إ�ى�رئيس�القسم�الذي�يقوم�بدوره�بتبليغه�إ�ى�عمادة�الدراسات�العليا�والبحث�العلم�Gوعميد� .10

 .القبول�والتسجيل

�الطالب�بتقديم� التصحيح مع ُمجاز او ُمجاز النتيجة كانت اذا .11 �نموذج ال��ائية النسخةيقوم  حقوق  للرسالة�ومعها

 .عمادة�الدراسات�العليا�والبحث�العلمGإ�ى��)اEرفقات انظر(موقع� لطبعا

�والبحث�العلمG تقوم .12 �العليا �الدراسات � عمادة �نظام �من �تقرير�7صالة �إ�ى) Turnitin(باستخراج  اEشرف وإرساله

 .اصلية غ\1 نصوص خالية�من�أي ال��ائيةنسخة�لأن�ا تأكيدل

بعد�هذه� تعديل �( الطالب عن نيابة اEكتبة �ي التالية اEستندات أرشفةب العلم�Gالدراسات�العليا�والبحثعمادة� تقوم .13

 .)النقطة
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 الرسالة من ال��ائية النسخة  .أ 

  الطبع حقوق  نموذج  .ب 

  اEناقشة لجنة نموذجأصل�  .ج 

 ارشفة ف®�ا بما العلمية الدرجة ع|ى الحصول  متطلبات حقق قد الطالب ان من والتسجيل القبول  عميد يتحقق .14

 .اتاEرفقو  واEستندات سالةالر 

للرسالة�ضمن�اEعدل�ال15اكم�Gللطالب�أو�احتساب�درجة�") ه"إ�ى�+" أ("ي15ك�للكليات�قرار�احتساب�درجة�حرفية� .15

�/ناجح �ال15اكم�G")ند"أو�" هد("راسب�بدون�درجة �حساب�اEعدل �ك��الخيارين�. و��تدخل��ي ويحتسب�النجاح��ي

 .العلوم دار لجامعة التنفيذية والقواعد العليا للدراسات وحدةاE ال�ئحةمن�) 40( اEادةحسب�

16. � �قالب�يمكن�للط�ب�الحصول �فقد�تم�اعداد �تنسيق�الرسائل�العلمية �الدراسات��عليةلتسهيل�عملية من�عمادة

 . الرسالة�اجزاء �ي�ملءالعليا�والبحث�العلم��Gستخدامه�

 

 الرسالة�العلميةوتنسيق� إعداد

 

  الصفحات ترقيم

 

  :التا�ي التسلسل ع|ى بناءا الرسالة من اEختلفة للمقاطع الصفحات تقسيم تمي

  

 )مرقمة غ\1( العنوان صفحة .1

 )2صفحة�رقم�( اEناقشة لجنة نموذج .2

 )3صفحة�رقم�( وجدت ان الطبع حقوق  صفحة .3

 )4صفحة�رقم�( اEلخص .4

 )5صفحة�رقم�( اختياريةوËي� التعريفات صفحة .5

 )6صفحة�رقم�( اEحتويات جدول  .6

 )7صفحة�رقم�( 7ختصارات قائمة .7

 )8صفحة�رقم�( اختياريةوËي� الرموز  قائمة .8

 )9صفحة�رقم�( الرسومات او التوضيحية الوسائل قائمة .9

 )10صفحة�رقم�( الجداول  قائمة .10

  قدمةاE ف®�ا بما )لرسالةا محتوى ( او 7ساGµÌ النص .11

 لهذه يمكن فانه �مر تطلب اذا ولكن .اخرى  بحثية بيانات وأي التوضيحية الرسوماتو  الفهارسو �اEراجع .12

 نفس يتبع كونه من الرغم ع|ى ةمتكامل وحدة وكأنه فصل كل يكون  و±�ذا فصل كل �Íاية �ي تظهر ان اEعلومات

 .الرسالة صفحات باÎي �ي اEتبع ال15قيم تسلسل
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  العنوان صفحة

  

بالطبع�و  .الرسالة ع|ى اEوافقة فيه تم الذي )فقط والسنة الشهر( تاريخال مع�تثبيت�اهنأد كما��ي�الشكل�امشو ه يجب�ترك

 .الفكرية اEلكيةب ائل�تتعلقمس هور ظ حال �ي الطالب يحمG هذا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A4مساحة�الصفحة�

 

 

 عنوان�الرسالة

 

 

 

 رسالة�مقدمة�من

 اسم�الطالب

  

  بإشراف�

  اسم�اEشرف

 

 ...درجة��الحصول�ع|ى�تطلباتE هذه�الرسالة�استكما�قدمت�

 

 

Gعمادة�الدراسات�العليا�والبحث�العلم 

  جامعة�دار�العلوم

  7222-13314،�الرياض�3535. ب.ص

 اEملكة�العربية�السعودية
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  الرسالة عنوان لكتابة ارشادات

  

  اEحوسبة البيانات انظمة .بسهولة امحتواه اس15جاع يتم ان وينبÔي للباحث\ن قيمة ذات موارد Ëي الرسائل�العلمية
ً
 عموما

 لتحديد العنوان �ي اEوجودة الكلمات البحث محركات أيضا وتستخدم اEستند موقع لتحديد العنوان �ي الكلمات تستخدم

 �شارات ذات العناوين تجنب وينبÔي .للمحتوى  ومفيد دقيق وصف العنوان يشكل أن الضروري  من .اEختلفة �عمال موقع

  .واضحة الغ\1 أو الغامضة

 

  والنحوي  �م�ئي التدقيق

 السنوات وكذلك )11 من بد� عشر احد مثل( 7رقام اسماء كتابة يجب .تقديمها قبل الرسالة عنوان تدقيق من �بد

  .نيالعشر  القرن  مثل والقرون،

  

  الخاصة والرموز  الحروف

 النصية البدائل استخدام يفضلو �استخدماها تفادي جبي إذ�لرسالةا عنوان �ي الخاصة الحروف استخدام يجب �

�الحاسب مفاتيح لوحة ع|ى موجود غ\1. أو�أي�حروف اليونانية و�حرف السفلية و�حرف والرموز  للمعاد�ت  ان حيث،

  .البحث محركات �ي العمل تضم\ن ع|ى يؤثر قد الخاصة الحروف هذه استخدام

  

  اEائلة الكتابة

، نشره تم عمل عنوان ا�ى �شارة ندع فقط استخدامها يجب
ً
  .7جنبية باللغات الكلمات و�ي مسبقا

  

 ا0ناقشة لجنة نموذج

  

 كثاني الصفحة هذه وإرفاق اللجنة اعضاء اسماء تعبئة الرجاء .الرسالة �ي )اEرفقات انظر( اEناقشة لجنة نموذج ادراج يتم

  .الرسالة �ي صفحة

  

  الطبع حقوق 

 مع التا�ي النص استخدم .3 بالرقم ترقيمها ويتم اEناقشة لجنة يجب�وضعها�بعد�نموذجفإن�وجدت�و  .اختيارية صفحة هذه

  .العنوان لصفحة اEوضحة الهوامش ضوابط نفس

  

  اEوافقة تاريخ ©

  الطالب اسم

  محفوظة الحقوق  جميع
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  .الرسالة ع|ى ف®�ا وافقةاE تم ال´G السنة نفس Ëي تكون  ان �بد الطبع حقوق  صفحة ع|ى اEوضحة السنة :م�حظة

  

  ا0لخص

  

 ان �بد .الكامل للعمل مدخل لتوف\1 والتلخيص الفهرسة خدمات �ي استخدامه ويتم اجباري  جزء هو الرسالة ملخص ان

 اذا 4 بالرقم مرقمة الصفحة وتكون  اEحددة، الهوامش منطقة بداخل العنوان كتابة ويكون  .'اEلخص' الصفحة عنوان يكون 

  .3 بالرقم مرقمة الصفحة فتكون  ذلك غ\1 اما الطبع، حقوق  صفحة تضم\ن تم

  

 اجباري  اEلخص تضم\ن •

  مختصرا عرضا اEلخص يقدم ان يجب •
ً
ووصف�عن�موضوع�الرسالة� مبسطة خلفية ي�ذلك� بما للعمل وتجريدا

Eستخدمة و�ساليب الوسائلو  البحث�وأهداف البحث جالEستخلصة النتائجو �أEوالخاتمة ا. 

 .كلمة 350 عن اEلخص يزيد � •

 من الجزء هذا �ي التوضيحية 7شكال أو�الجداول  وأ�الحسابية اEعاد�ت وأ�البيانية الرسوم تضم\ن يجب � •

 .الرسالة

 مع متماشية هوامش مع أحادي اسطر تباعد ذات وتكون  فقط، الصفحة من واحدة جهة ع|ى اEلخص طباعة يتم •

  .السابقة 7رشادات

  

  والتقدير�الشكر  صفحة

  

 � ان مراعاة مع ام�ئيا مدققة وعلمية مختصرة تكون  ان و�بد "الشكر�والتقدير"بالعنوان� ختيارية7  صفحةتعنون�هذه�ال

  .واحدة صفحة عن تزيد

  

  ا0حتويات فهرس

  

 ةاEوضح الصفحة اعدادت مع الفهرس تنسيق يتما³µÖ ان يجبو .الصفحة وسط �ي كعنوان 'اEحتويات فهرس' يستخدم

 التمهيدية اEقاطع سرد يتم كما الرسالة �ي الفصول  ادراج يتم .الرسالة تنظيم وأسلوب مخطط واضح بشكل ويعكس مسبقا

 الفهرس محتويات وتكون  .واEرفقات اEراجع مثل �ضافية اEقاطع كذلك يتضمن .اEناقشة لجنة موافقة نموذج من بدءا

  .7سطر تباعد تنسيق �ي احادية

  

  ختصارات=  قائمة

  

  .اع�ه اEحتويات فهرس تنسيق نفس استخدام الرجاء .الوسط �ي للصفحة كعنوان "7ختصارات قائمة" استخدم
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  )اختياري ( الرموز  قائمة

  

  .اEحتويات فهرس تنسيق نفس استخدام الرجاء .الوسط �ي للصفحة كعنوان "الرموز  قائمة" استخدم

 

   التوضيحية الرسوم=شكال�و  قائمة

  

  .اEحتويات فهرس تنسيق نفس استخدام الرجاء .الوسط �ي للصفحة كعنوان "التوضيحية والرسوم 7شكال" تخدماس

 

   الجداول  قائمة

  

  .اEحتويات فهرس تنسيق نفس استخدام الرجاء .الوسط �ي للصفحة كعنوان "الجداول  قائمة" استخدم

  

  الخاتمة

  

 .الرسالة بداية �ي اEلخص من شمو� اك×1 الخاتمة كون وت�عملال اهمية يناقش شامل ملخص الطالب يقدم ان يجب

 

  اF0حق

  

 من العديد تتضمن الرسالة كانت اذا .ا�Eحق �ي وغ\1ها البيانات وجداول  واEنهجيات الدقيقة او الشاملة 7جراءات ادراج

  .ا�Eحق �ي 7بحاث هذه وضع اEناسب من فانه اEنشورة 7بحاث

  

  ا0راجع

  

 12 ةفمسا 7قل ع|ى ترك من �بدو  7سطر تباعد �ي احادية صفحات�ي��الوسط �ي للصفحة كعنوان "اEراجع" دماستخ

 مجال �ي الرئيسية واEج�ت الدوريات تستخدمه والذي 7عمال Eرجعية قياGµÌ تنسيق بإتباع وينصح .مرجع كل ب\ن نقطة

 �ي البند هذا عن 7فاضة سيتم .كلها الرسالة �ي وموحدا ثابتا التنسيق اسلوب يكون  ان الهام ومن .�كاديمG تخصصك

 .ادناه الثالث الجزء

  

  الرئيسية التنسيق نماذج

  

  :التالية ا�رشاداتب م7ل5°ا من �بد

 .A4 مقاس ورق ع|ى الرسالة من ال��ائية النسخة طباعة من �بد •
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 .7سطر تباعد �ي أحادية بمسافات اEحتوى  كل يكون  ان ينبÔي •

 والرسوم للجداول  فقط استثناءات وضع ويمكن .اEستند كامل ع|ى اEستخدم الخط نوع توحيد من �بد •

 point Arabic Transparent 14 :الخط مق15ح .التوضيحية

 تكتب ان فيمكن عشرة من اع|ى 7رقام اما .عشرة ا�ى واحد من بالحروف كتاب©�ا من �بد 10 ا�ى 1 من 7رقام •

 ).الخ ،13 ،12 ،11 مثل( العربية قام7ر  باستخدام

 مع متماشية هوامش مع أحادي اسطر تباعد ذات وتكون  فقط، الصفحة من واحدة جهة ع|ى طباعةال يتم •

 .السابقة 7رشادات

 

  الرسالة وطول  اللغة

  

�ب عا�ي بمستوى  مكتوبة الرسالة تكون  ان �بد  من �بدو  .لل12نامج 7كاديمية اEتطلبات حسب 7نجل\°ية او العربيةاللغة

   .لها و�عداد لتخطيطفيما�يخص�عدد�صفحات�الرسالة�وا اEشرف مع التنسيق

 

 والتدقيق التصحيح

 

�ذلك�شرفاE إ�ى تقديمها قبل لرسائلل ال��ائية النسخة تدقيق ينبÔي ��ي  عملية خ�ل .ال15قيم واتساق �م�ء يقدقت بما

ومن� .الكتابة من ثابت نمط لتبGà ينصح أنه كما .للكلمات الصحيح ل�ستخدام ممعجب 7ستئناس الطالب ع|ى يجب الكتابة

 .الرسائل مراجعة �ي متخصصلغوي� مدقق من اEساعدة طلب و �م�ئي لتدقيقل الحاسب أجهزةمن� ستفادة7  اEستحسن

 ع|ى ويجب .عل®�ا والتعديل ول معق بشكل هاتدقيق يتم لم رسالة أي تقديم وإعادة مراجعة الطالب من اEشرف يطلب وسوف

  .للمناقشة�ال��ائي اEقرر  اEوعد قبل اEطبعية 7خطاء لتصحيحكحد�أدنى� أسابيع ث�ثةقبل� تسليم�الرسالة الطلبة

  

NOPالسفلية الحوا NOPائية والحواQRال   

  

 .7سطر تباعد �ي اديةاح تكون  و )نقطة 12(اصغر��بحجمو  النص باÎي مثل الخط نفس من السفلية الحواGµÖ تكون  أن يجب

̈رقام الحواGµÖ ترقيم يجب  جودة تكون  أن يجب .الرسالة طول  ع|ى متسلس� ال15قيم يكون  أن يجبو  .علوي  نص العربية با

 .وثابت مستمر بشكل واضحة داكنة سوداء بحروف عالية الطباعة

 

  ا0حاذاة

  

  .لنصا �ي كب\1ة فراغات ترك يجب و� الهوامش كل ع|ى اEحاذاة تستخدم

  

  الهوامش
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  7يمن للهامش بوصة 1.5

  7يسر للهامش بوصة 1

  والسف|ي العلوي  للهامش\ن بوصة 1

  

 اترسوم اية او جداول  او بيانية اترسوم ±�ا ال´G الصفحات ف®�ا بما اEستند، صفحات كافة ع|ى الهوامش هذه وتسري 

  .اخرى  توضيحية

  

  الصفحات ترقيم

  

 يبدأ .الوسط �ي الصفحة، أسفل من نصف�بوصة عن يقل � بما العنوان صفحة عدا ما الصفحات جميع ترقيم يجب

̈رقام الصفحات ترقيم  �رقام استخدام وينبÔي .العنوان لصفحة مباشرة التالية الصفحة من السف|ي الجزء �ي العربية با

 عن النظر بغض تالية صفحة كل مع مال15قي �ي 7ستمرار ويتم ).2 الصفحة( اEناقشة لجنة نموذج من بدءا مستمرة العربية

 ب15قيم قم .ذلك إ�ى وما م�حق وا خرائط وا جداول  وا فوتوغرافية صور  أو للرسومات شرح وا رسومات او نص تكان إذا ما

  .صفحة كل أسفل �ي حددةاE هوامشال الصفحات أرقام تتبع ان وينبÔي .اEستند �Íاية إ�ى الصفحات كافة

  

  الفصول  ترقيم

  

 �ي تبدأ الفصول  .الرسالة �ي الفصول  ب\ن للتمي\° بالتسلسل العربية �رقام باستخدام وذلك حدة، ع|ى فصل كل قيمتر  يجب

  .طبيعية بصورة تحدث كانت إذا إ� الرسومات او الجداول  وا قبل أو ب\نفراغات�كب\1ة� عدم�ترك يجب .جديدة صفحات

 

  لوي والع السفWي والنص تا0عادU و �الحسابية العمليات

  

 كان اذا اما .ودون�الحاجة�للكتابة�اليدوية�أمكن مامطبوعة�داخل�النص� واEعادلة الحسابية العمليات كافة تكون  ان يجب

  مكتوب نص اضافة فيمكن الرموز  استخدام خاصية يوفر � اEستخدم الحاسب برنامج
ً
 النصوص تظهر ان يجب .يدويا

  .قراءته تسهل واضح بشكل والعلوية السفلية

  

  الحجم الكبYZة والخرائط والصور  والجداول  والتوضيحية البيانية الرسوم

  

  :ي|ي ما م�حظة مع�الجودة عالية التوضيحية الرسوم كافة تكون  ان بد �

  

 )7لوان استخدام تجنب( البيانية الرسومات اسطر لتعريف الرموز  او التسميات استخدم •
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̈بيضب الصور  تكون  ان يجب •  تم فإذا ،الرسالة خ�ل 7تساق ع|ى وللحفاظ .عالية جودة ذات ونةاEل او و�سود ا

 .ال��ائية النسخ �ي استخدامها �ي 7ستمرار فالرجاء اEلونة الصور  استخدام

  

  ا0راجع

  

  العامة ا0رجعية صيغ

  

 وتقسيم اEرجعية نمط نفس تطبيق ويتم هنا اEوضحة 7رشادات مع لتتما³µÖ نشرها سبق ال´G اEواد جميع �ãيئة وينبÔي

 لتوثيق كأداة 7قتباسات ادارة خاصية تستخدم أن يمكن وورد، مايكروسوفت Eستخدمي .اEستند باÎي ع|ى الصفحات

ويمكن�لكل�كلية�اختيار� .اEختلفة التخصصات �ي اEراجع كتابة ̈ساليب واEساعدة اEفيدة اEراجع من العديد هناك .اEراجع

Eعياري�اEراجع7سلوب�اEئم��ي�كتابة�ا�.  

  

  مشروع الغYZ =قتباس وعدم النص اصالة من التحقق

  

 الغ\1 7قتباس عن للكشف) Turnitin( برنامج وتطبيق استخدام الط�ب كافة فع|ى .التخرج Eرحلة اساGµÌ الجزء هذا يعت12

الدراسات�العليا�والبحث� عمادة ستقومو  .)myLMS(إدارة�التعلم� نظام خ�ل من رسالته تقديم الطالب ع|ى ويكون  .مشروع

Gالدليل مع فقهاوتو  النص أصالة بالتحقق�من العلم�  ع|ى لزاما سيكون  فانه مراجعةلل ضرورة هناك ان تب\ن وإذا .هذا

�والبحث�العلمG عمادة ا�ى الرسالة تقديم اعادة قبل التعدي�ت استكمال الطالب  لجنة وا�ى واEشرف الدراسات�العليا

 .ال��ائية للمراجعة اEناقشة

 

  فكرية حقوق ذات� مادة استخدام

  

 العلوم دارجامعة� تكون و  .�ص|ي الحق صاحب منمسبق� كتابي بإذن محفوظة حقوق  ذات مواد يمكن�للطالب�استخدام

م\ن�ضيجب�ت رقمGالجامعة�ال أرشيف �ي رسالتك إيداع عند .اEلكية حقوق  ان©�اكات من نشأي قد أضرار أية عن مسئولةغ\�1

�7ذن�اEسبق�لكل�مادةالان� يثبت ما ��للغ\1 �ةمحفوظ حقوق  ذات طالب�قد�حصل�ع|ى �الرسالة�ومستخدمة  انظر( ي

  .)اEرفقات �ي استخدام إذن رسالة نموذج

  

 يرا¥ي ان ويجب .عاد� اهتماما وُيظهر جيد لêمور  تقييمك كان اذا مشك�ت او ان©�اكات هناك يكون  � الحا�ت معظم �ي

  :التالية عناصر 7ربعة لêمور  مكتقيي

 

�كانت�7هداف :و�سلوب الهدف .1  مردود هناك كان اذا اما عادل يعد�استخدام هذا فان ربحيه غ\1 تعليمية إذا

 .لحقوق�الغ\�1عادلال غ\1 قد�يش\�1ل�ستخدام هذا فانأو�معنوي� مادي
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 خارج يË هل مسبقا، انشره تم هل فة،و عر م حقائق ا�ى يش\1 العمل هل :والتأليف النشر وحقوق  العمل طبيعة .2

 .العادل 7ستخدام كفة ترجح العناصر هذهإن� .النشر نطاق

 .العادل 7ستخدام مؤشر ايضا ترجح متكامل عمل من محدودة مساحة استخدام :اEستخدم الكم .3

 اذا اما .ستخدمةاE Eادةا سوق  ع|ى سلGë بشكل يؤثر � كان اذا عادل 7ستخدام يكون  ما عادة :السوق  ع|ى التأث\1 .4

 .عادل غ\1 استخدامما�يكون� غالبا فانه اEادة ع|ى سلبيا سيؤثر 7ستخدام هذا كان

  

 .عاد� استخداما للمادة استخدامك يصبح ح´³ جميعا قهايتحق بالضرورة ليس انه م�حظة مع بعناية، اع�ه العوامل ادرس

 العوامل تؤثر عندماولكن�. ايجابي بشكل ي12ره ما له 7ستخدام لة،فانالعدا نحو تميل مجملها �ي العوامل تكون  عندما

كانت� أن للقلق دا¥ي � .ضروريا يصبح الحق صاحب من إذن ع|ى الحصول  إ�ى حاجتك ìخر،فان 7تجاه �ي اEوازين فتقلب

 تشعر بحيث العادل ستخدام7  جاهبات تميل العوامل كانت إذا ما يجب�التحقق ،�ولكنقاطع بشكل واضحة ليست �جابة

 .ن�مسبقإذ ع|ى الحصول  عدم�ي� بالرضا

 

  ا0نشورة ا0واد استخدام

  

 7قتباس توضيح يتم ان بشرط ،سبق�وتم�نشرها�الرسالة �ي مواد تدرج أن يجوز  فإنه والنشر التأليف حقوق  مراعاة مع

 اEناسب، هامشال ع|ى �بقاء مع( الدليل هذا �ي اEب\ن النحو ع|ى الشروط نفس الصفحات هذه تتبع وان الصحيح بالشكل

  .)الخ ،الصفحة ترقيم وتسلسل الخط، نوعو  وحجم
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 ا0ناقشة لجنة نموذج – )أ(ا0لحق�

 

    ______________________  : الرقم�الجامïي� ____________________________________________________ :الطالب اسم

  ______________________ : العلمية الدرجة  __________________________  : الكلية  ________________________  :القسم

   _______________________________________________________________________________ :)بالعربي( الرسالة عنوان

   ____________________________________________________________________________ :)با�نجل\°ي ( الرسالة عنوان

   _______________________________________________________________________________  :الدراGµÌ صلالسنة�والف

  

  1ا0ناقشةموافقة�لجنة� .1

  ... درجةنيل�ل كامل بشكل كافية ا�Íا ونرى  الرسالة هذه قرآنا قد اننا نقر

_______________________________ _____________________________ _______________________ 

 التاريخ التوقيع مقرر�لجنة�اEناقشة -اEشرف�

_______________________________ _____________________________ _______________________ 

 التاريخ التوقيع عضو�لجنة�اEناقشة

_______________________________ _____________________________ _______________________ 

 التاريخ التوقيع عضو�لجنة�اEناقشة

_______________________________ _____________________________ _______________________ 

 التاريخ التوقيع عضو�لجنة�اEناقشة

_______________________________ _____________________________ _______________________ 

 التاريخ التوقيع عضو�لجنة�اEناقشة

  

   كليةالموافقة� .2

  ... درجة لباتاEتط كافة تستو�ي الرسالة هذه ان اقر

_______________________________ _____________________________ _______________________ 

 التاريخ التوقيع الكليةعميد�

 

   العلمي والبحث العليا الدراسات عمادة موافقة .3

  ... درجة اEتطلبات كافة تستو�ي الرسالة هذه ان اقر

_______________________________ _____________________________ _______________________ 

Gالتاريخ التوقيع عميد�الدراسات�العليا�والبحث�العلم 

                                                           
1
  .وحسب�ال�ئحة�اEوحدة�للدراسات�العليا�يمكن�اضافة�أو�حذف�اعضاء�لجنة�اEناقشة�كما�هو�مطلوب�
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  محفوظة حقوق  ذات مواداستخدام��إذن طلبحول� ارشادات – )ب(ا0لحق�

 

  .صحيح بشكل كعنوان بكتابة قم •

 التأليف قوق حمن� للتحقق ناEعني\ خاص7ش مع بالتواصل قم .صحيح�ال®�م Eرسلأ وعنوان اسمأن� من تأكد •

  .والنشر

العلمية��الرسالة وعنوان )مختصر بشكل وليس كاملة مكتوبة( واضح بشكل العلوم دار جامعة اسم اذكر •

 .خاصتك

 استخدامها، ةاEق15ح 7قتباسات قرفا .اEحفوظة حقوق ال ذات لموادل اEق15ح ل�ستخدام واضح ملخص ارفق •

 بشكل اصفه��بد�من�و �النطاق ةواسع 7قتباسات كان إذا .ةصل ذات أخرى  مواد وأي الصور و  البيانية والرسوم

 .7يضاحات من كاملة مجموعة يتضمن ذن�  طلب أن من والتأكد غموض أي �زالة�شامل

 لمث) شركة�مث�تعود�لالحقوق��تكان�ان(ادناه�مع�مراعاة�أن�الكث\�1من�الشركات� نموذجمن�اEمكن�استخدام�ال •

 .لد�òا�نماذج�خاصة�لهذا�الغرض�نشر  ر و د
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 محفوظة حقوق  ذات مواداستخدام��إذن طلب خطاب نموذج –)ج( ا0لحق

  

  ]اكتب�العنوان�هنا[

  ]هنا�التاريخاكتب�[

  

  ]اليه اEرسل وعنوان اللقب 7سم،[

  

  ]7سم[ عزيزي 

  

 رسالة باستكمال اقوم انGà حيث .]7خ\1 حديثنا / خ\1ة7  مراسلتنا تأكيد ا�ى الرسالة هذه �ãدف – اختيارية افتتاحية جملة[

 من رسال´G �ي اEقتبسات بعض طبع بإعادة السماح منكم اطلب فأنGà ]الرسالة عنوان هنا ادرج[ العلوم دار جامعة �ي علمية

  :ي|ي ما

 

  ]7ص|ي العمل ووصف الكامل 7قتباس ادرج [

 

  ] نسخة ارفق او كامل وصف مع ااستخدامه اعادة سيتم ال´G 7جزاء ادرج [

  

 إعادة من تحد � الحقوق  وهذه .اللغات جميع �ي لرسال´G محتمل نشرو  وطبعات تعدي�ت أي يشمل اEطلوب �ذنعلما�بأن�

  .لهم تأذن آخرين قبل من أو قبلك من آخر شكل أي �ي رسال´G نشر

  

 ال15تيبات هذه كانت إذا .أع�ه اEذكورة للمواد والنشر ليفالتأ حقوق  تملك أنك من تؤكد فإنك الرسالة هذه توقيع خ�ل من

  .�ي اوإعاد�ã أدناه، اEب\ن اEكان �ي الرسالة هذه ع|ى التوقيع الرجاء موافقتك، تلقى

 

  لكم، شكرا

  ]والتوقيع اسمك[

 

 :اع�ه اEطلوب ل�ستخدام اEمنوح �ذن

 

 ]التوقيع خط اسفل ال®�م اEرسل اسماء اكتب[

 

  _______________________________________________________  :خالتاري
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  الشائعة =خطاء –)د( ا0لحق

  

 للصور  توضيحية تسميات او صور  ع|ى تحتوي  ال´G الصفحات وخاصة التسلسل، خارج او ارقام بدون  صفحات •

 .وغ\1ها

أو�ادراج�مرجع� اEراجعأو�عدم�اتزان��ي�7سناد�مثل�7شارة�إ�ى�مرجع�غ\�1مدرج��ي��اEؤلف\ن اسماءاخت�ف��ي� •

 .ي�النصدون�7شارة�الية��

 واEؤلفات اEراجع بيانات �ي مرجع لها موجود غ\1 او مع متوافقة والغ\1 النص �ي 7شارة ارقام او التواريخ •

 .اEراجع اسلوب�سرد �ي متناسق غ\1 تقديم •

 .ل�ختصارات صحيح غ\1 ترقيم •

 .القياA4 GµÌ هو الورق مقاس •

 .بوصة 1 كلها الهوامش وباÎي بوصة 1.5 يكون  فقط 7يمن الهامش ان حيث صحيحة غ\1 هوامش •

  كلها الصفحات ترقيم يتم •
ً
 ع|ى – بالصفحة الصحيح اEكان �ي 7رقام ادراج ويتم )العنوان صفحة ماعدا( تسلسليا

 .الوسط �ي الصفحة اسفل من نصف�بوصة 7قل

 ،اEناقشة ةلجن موافقة نموذج يل®�ا 7و�ى، Ëي العنوان صفحة فتكون  منظم، بشكل الصفحات ترتيب من �بد •

 .مكتملة غ\1 او ناقصة صفحات اي وجود عدم من التحقق من �بد .اEلخص صفحة ثم والنشر، التأليف حقوق 

 .اقل او كلمة 350 حدود �ي اEلخص يكون  ان �بد •

 تقديم سيتم ال´G والسنة الشهر هو التاريخ يكون  ان ويجب الصحيح التاريخ العنوان صفحة تتضمن ان يجب •

 )2012 ديسم12 مث�( ±�ا العلمية الدرجة ع|ى الحصول  وُيتوقع اف®� الرسالة

 .نشرها سبق مادة اي استخدام اذن�قبل ع|ى الحصول  من �بد •
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  والنشر الطبع حقوق  –) ه(ا0حق�

 

    ______________________  : الرقم�الجامïي� ____________________________________________________ :الطالب اسم

  ______________________ : العلمية الدرجة  __________________________  : الكلية  ________________________  :القسم

   _______________________________________________________________________________ :)بالعربي( الرسالة عنوان

   ____________________________________________________________________________ :)�نجل\°ي با( الرسالة عنوان

GµÌالسنة�والفصل�الدرا:  _______________________________________________________________________________    

  ____________________________________________________________________________________________ :العنوان

  _____________________________________________________________________________________ :7لك15وني ال12يد

   _______________________________________________________________________________ )سنة/شهر( التخرج سنة

  

  والنشر التأليف حقوق 

  .اEناقشة لجنة من عل®�ا اEوافقة تم ال´G نفسها Ëي الرسالة من اقدمها ال´G النسخة نا اقر •

 هذه تضم\ن تمو  اخرى  جهة تملكها وق حق لها مادة لكل الحقوق  اصحاب من مكتوب اذن ع|ى حصلت انGà اقر •

  .ادناه موضح هو كما بالتوزيع السماح ±�دف رسال´G �ي �ذون 

  .ونشر�رسال´G ̈رشفة مقيدة غ\1 رخصةب وك�ءها او العلوم دار لجامعة اسمح •

 او جزء ¨ي مستقبلية اعمال اي �ي 7ستخدام بحق احتفظ كما .للرسالة 7خرى  اEلكية حقوق  بكافة احتفظ •

  .الرسالة لكامل

 

  )واحدة اخ15( التوافر اختيارات

 .أو�كما�تراه�جامعة�دار�العلوم�مناسبا�7ن15نت ع12 اليه الوصول  امكانية مع للعالم وتوف\1ه مباشرة العمل نشر يتم □

 او اخ15اع براءة ع|ى الحصول  ±�دف مؤقتا العمل سرية ع|ى اظفللح( نشرة قبل سنة Eدة بالعمل 7حتفاظ □

 .)اEلكية تخص ف¨هدا

  

  مفتاحيه كلمات

 :الرسالة موضوع تعكس مفتاحيه كلمات 6إ�ى��3من��ادراج الرجاء

_______________________________�،________________________________�،__________________________________ 

_______________________________�،________________________________�،__________________________________ 

 

   ________________________________________________________________________________ :التاريخ / الطالب توقيع
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  علمية رسالة تقييم نموذج –) و(ا0لحق�

 

 بعد. اEناقشة لجنة أعضاء إ�ى )اختياري ( اEرحلية التقارير من ونسخ الرسالة معوإرساله� النموذج اهذ بتعبئة اEشرف يقوم

 .العليا الدراسات عمادة إ�ى النماذج�وتقديمجمع�ب اللجنةمقرر� يقوم اEناقشة من 7ن©�اء

 

    ______________________  : الرقم�الجامïي� ____________________________________________________ :الطالب اسم

  ______________________ : العلمية الدرجة  __________________________  : الكلية  ________________________  :القسم

  _______________________________________________________________________________________ :اEناقشة تاريخ

   _______________________________________________________________________________ :)بالعربي( الرسالة عنوان

   ____________________________________________________________________________ :)با�نجل\°ي ( الرسالة عنوان

    _______________________________________________________________________________  :الدراGµÌ السنة�والفصل

  

 .ادناه راتكمتقدي وإضافة اEرفقة التقييم ارشادات مراجعة الرجاء

 ا�Eحظات اEمنوحة الدرجة درجة اع|ى الفئة

   5 البحث اسئلة إعداد

   5 مسح�الدراسات�السابقة

   5 النظري  التصور /النظرية

   5 البحث�منهجية

   20 النتائج تقديم/التحليل

   20 اEناقشة

   10 اEكتوب النص جودة

   30 الشفGõ التقديم

   100 العام التقييم

 

  :اضافية م�حظات

  

  

  

   ________________  : التاريخ  ______________________  : قيعو الت� ________________________  :عضو�لجنة�اEناقشة اسم
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 الوصف اEعيار

 يقدمو  العلمية اEعرفة �ي للثغرات جيدة تغطية يشمل كما للموضوع، حضوا وصف يتضمن البحث اسئلة إعداد

 فرضية يقدم كما طرحها تم ال´G 7سئلة يوضح .الحالية البحثية للدراسة وقوي  جيد ت12ير

  .ومناقش©�ا ع��ا الدفاع يمكن

مسح�الدراسات�

 السابقة

 محتواها بتلخيص ويقوم السابقة�اEتعلقة�بموضوع�الرسالة 7بحاث ع|ى مطلع�بشكل�واسع

 .صحيح بشكل انتائجه وتضم\ن

 التصور /النظرية

 النظري 

 او يةفرض �ستخراج النظرية ويستخدم النظريات، من اك×1 او لواحدة جيد فهم يظهر

 .افضل بشكل ما مشكلة لتوضيح

 �ي والضعف القوة مواطن ع|ى ويتعرف البحث، Eنهجية صحيح واستخدام واضح فهم يعرض منهجية�البحث

 .اEستخدمة 7ساليب

 عن اEتوفرة و�بحاث للمشكلة وطرحه اEقدم البحث ضوء ع|ى بناءا شرحها يتم ال´G النتائج النتائج تقديم/التحليل

 .وغ\1ها�توضيحيةال رسوماتالأو� جداول ال مثل شرحالو  تفس\1لل يقدم�بدائل .Eوضوعا نفس

 تطور  ويصف الدراسة من اكتسا±�ا تم ال´G 7ساسية اEعلومات واضح بشكل يلخص اEناقشة

 ا15Eتبة لöثار عال مستوى  وع|ى متطورة مناقشة يقدم .ذاته اEوضوع �ي اEعرفةواستكشاف�

 .و�بحاث لنظرياتوا النتائج ع|ى

 .ومتناسق ومنطقي واضح بشكل 7فكار عن التعب\1 يتم اEكتوب النص جودة

 النقاط جيد بشكل يوضح تقديمية عروض ف®�ا واستخدم عالية جودة وذو شيقا التقديم كان الشفGõ التقديم

 خ�ل لêسئلة وكاملة واضحة و�دقيقة اجاباتالطالب� يقدم .النتائج ع|ى ركزيو  الرئيسية

 ا15Eتبة وìثار و�حصائيات الدراسة ونماذج و�ساليب و�بحاث النظريات عن اEناقشات

 اجابات قدموي توقعةاE غ\1 7سئلة ع|ى جيد بشكلالطالب� يجيب .بالدراسة واEرتبطةعن�

 .البحثية وأساليبه همعلومات من ةستنبطم وافية
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  رسالةمقYoح�مشروع�بحث�نموذج��– )ز(ا0لحق�

 

�مستوى�مناسب�يسلم� النموذج اهذ بتعبئة الطالب يقوم �يصل�إ�ى �ح´³ �وتعديله �للمشرف�Eراجعته�وتدقيقه وتسليمه

 .لجنة�الدراسات�العليا��ي�الكليةبعده�إ�ى�

  

    ______________________  : الرقم�الجامïي� ____________________________________________________ :الطالب اسم

  ______________________ : العلمية الدرجة  __________________________  : الكلية  ________________________  :القسم

   _______________________________________________________________________________ :)بالعربي( الرسالة عنوان

   ____________________________________________________________________________ :)�نجل\°ي با( الرسالة عنوان

    _______________________________________________________________________________  :الدرا�GµÌالفصلو السنة�

  

  :لجنة�الدراسات�العليا��ي�الكليةتوصية�

  

  

    ___________________________  : التاريخ  ____________________________________________________  : توقيع�العميد

  

Gتوصية�عمادة�الدراسات�العليا�والبحث�العلم:  

  

  

    ___________________________  : التاريخ  ____________________________________________________  : توقيع�العميد

  

  :يتم�ارفاق�كامل�اEق15ح�مكون�من�التا�ي

  

 العنوان�اEق15ح�للرسالة .1

 اEشروع��ملخص .2

 الرسالة�وضوعمة�تمهيدية�Eمقد .3

 استعراض�الدراسات�السابقة .4

 و�سهامات�اEتوقعةودوافعها�مسألة�البحث� .5

 منهجية�البحث .6

 7طار�الزم��Gàتمام�البحث�وكتابة�الرسالة .7

 اEراجع .8

  ا�Eحق .9
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  الرسالة�تحديد�موعد�ندوةنموذج��– )ح(ا0لحق�

 

 بتقديمه�إ�ى�لجنة�الدراسات�العليا��ي�الكلية،من�ثمقوم�اEشرف�يو  .وتسليمه�للمشرف النموذج اهذ بتعبئة الطالب يقوم

 .عمادة�الدراسات�العليا�والبحث�العلم�Gوكذلك�عمادة�القبول�والتسجيل�باEوعد�إب�غ

 

    ______________________  : الرقم�الجامïي  ____________________________________________________  :الطالب اسم

  ______________________ : العلمية الدرجة  __________________________  : الكلية  ________________________  :القسم

   _______________________________________________________________________________ :)بالعربي( الرسالة عنوان

   ____________________________________________________________________________ :)با�نجل\°ي ( الرسالة عنوان

    _______________________________________________________________________________  :الفصل�الدراGµÌو السنة�

  

  :التاريخ�اEق15ح�للندوة

  

  

   ________________  : التاريخ  ______________________  : التوقيع� ___________________________________  :اEشرف اسم

  

  :مختصر�عن�موضوع�الندوة

  

  

  

  

  :الكلية�ي�الدراسات�العليا�لجنة�توصية�

  

  

    ___________________________  : التاريخ  ____________________________________________________  : توقيع�العميد

  

  الدراسات�العليا�والبحث�العلمGعمادة�إ�ى�نسخة� •
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  يZن�مشرف�عWى�الرسالةطلب�تعنموذج��– )ط(ا0لحق�

  

تقوم�الكلية�بإرسال�. لعرضه�ع|ى�لجنة�الدراسات�العليا��ي�الكلية�الكلية�لعميدوتسليمه� النموذج اهذ بتعبئة الطالب يقوم

�Gوقع�لعمادة�الدراسات�العليا�والبحث�العلمEناسبالنموذج�اEتخاذ�القرار�ا�. 

 

    ______________________  : الرقم�الجامïي� ____________________________________________________ :الطالب اسم

  ______________________ : العلمية الدرجة  __________________________  : الكلية  ________________________  :القسم

    _______________________________________________________________________________  :الدراGµÌ السنة�والفصل

  

  :اEشرف�اEق15ح

Gµøشرف�الرئيEعدد�الط�ب�الحالي\ن�  ____________________  : الرتبة�7كاديمية� ________________________ :ا  ______    

    ______  عدد�الط�ب�الحالي\ن�  ____________________  : الرتبة�7كاديمية� ________________________ :اEساعداEشرف�

  

  :لجنة�الدراسات�العليا��ي�الكليةتوصية�

  .حال�عدم�اEوافقة�مع�ترشيح�بديل��ي�عدم�اEوافقة�\اEوافقة�

  :ا12Eرات

  

  

  

  

    ___________________________  : التاريخ  ____________________________________________________  : توقيع�العميد

  

  

    ___________________________  : التاريخ  _________________  : توقيع�عميد�الدراسات�العليا�والبحث�العلمGم�حظات�و 

  

  

  

  الدراسات�العليا�والبحث�العلمGعمادة�إ�ى�نسخة� •

  عمادة�القبول�والتسجيلإ�ى�نسخة� •
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  متابعة�إنجاز�الطالب�tي�الرسالةنموذج��– )ي(ا0لحق�

 

�للمشرف النموذج اهذ بتعبئة الطالب قومي � .وتسليمه �اEشرف�بمناقشة �إ�ى�ويقوم �الطالب�ومن�ثم�تسليمه التقرير�مع

 .لجنة�الدراسات�العليا��ي�الكلية

 

    ______________________  : الرقم�الجامïي� ____________________________________________________ :الطالب اسم

  ______________________ : العلمية الدرجة  __________________________  : الكلية  ________________________  :القسم

   _______________________________________________________________________________ :)بالعربي( الرسالة عنوان

   ____________________________________________________________________________ :)با�نجل\°ي ( الرسالة عنوان

    _______________________________________________________________________________  :الدراGµÌ لسنة�والفصلا

  

  :لتاريخهل�نجاز��اEشرف�تقييم

  

  

  

  

   ________________  : التاريخ  ______________________  : التوقيع� ___________________________________  :اEشرف اسم

  

  :الكليةلجنة�الدراسات�العليا��ي�توصية�

  

  

  

  

    ___________________________  : التاريخ  ____________________________________________________  : توقيع�العميد

  

  :مكون�من�التا�ي�التقرير يتم�ارفاق�كامل�

  

 اEلخصو��عنوان�الرسالة .1

 .مع�توضيح�أي�خروج�عن�الخطة�و�سباب�وخطط�التدارك�الزم�Gàبيان�باEهام�اEنجزة�حسب�7طار  .2

  

  الدراسات�العليا�والبحث�العلمGعمادة�إ�ى�نسخة� •

  عمادة�القبول�والتسجيلإ�ى�نسخة� •
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  طلب�مناقشة�الرسالةنموذج��– )ك(ا0لحق�

  

�دراسات�العليا��ي�الكليةع|ى�لجنة�الالطلب��عرضبويقوم�اEشرف� .وتسليمه�للمشرف النموذج اهذ بتعبئة الطالب يقوم

�Gلتدقيق�جاهزية�الرسالة�ومدى�مطابق©�ا�مع�اللوائحوتبلغ�عمادة�الدراسات�العليا�والبحث�العلم . 

 

    ______________________  : الرقم�الجامïي� ____________________________________________________ :الطالب اسم

  ______________________ : العلمية الدرجة  __________________________  : الكلية  ________________________  :القسم

   _______________________________________________________________________________ :)بالعربي( الرسالة عنوان

   ____________________________________________________________________________ :)با�نجل\°ي ( الرسالة عنوان

    _______________________________________________________________________________  :الدراGµÌ السنة�والفصل

  

   :لجنة�الدراسات�العليا��ي�الكليةتوصية�

Gµúناقشة�حسب�التا�يب توEتشكيل�لجنة�وموعد�ا:  

  

    ______________________________________________________________________________________  :موعد�اEناقشة

  

    ____________________________________________________________  :)مقرر�لجنة�اEناقشة(ورتبة�اEشرف�اسم� .1

    ____________________________________________________________________  :عضو�لجنة�اEناقشةورتبة�اسم� .2

    ____________________________________________________________________  :عضو�لجنة�اEناقشةورتبة�اسم� .3

    ____________________________________________________________________  :عضو�لجنة�اEناقشةورتبة�اسم� .4

   ____________________________________________________________________  :ناقشةعضو�لجنة�اEورتبة�اسم� .5

  

  :ر�عمادة�الدراسات�العليا�والبحث�العلمGقرا

  

  

  

  

    ___________________________  : التاريخ  ____________________________________________________  : توقيع�العميد

  

  

  

  عمادة�القبول�والتسجيلإ�ى�نسخة� •
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  الرسالة مراجعة نموذج – )م(ا0لحق�

 

  :الرسالة مخطوط تحض\1

  

 :العنوان صفحة

 ☐  النموذج �ي كما مكتوبة�الخ ،ةالعلمي�لدرجةالرسالة�واسم�الطالب�وا�عنوان •
 ☐  )اللجنة موافقة وبعد اEناقشة بعد ادراجه يتم( اEوافقة تاريخ •

  

  :العنوان

 ☐ التحقق�من�7م�ء�والنحو •
 بالكلمات7رقام��تكتب •

 ☐ العناوين�موسطة�وداكنة •
  

 :اEناقشة لجنة موافقة صفحة

 ☐  �ي�الرسالة 2رقم��الصفحة تكون  ان �بد النموذج، �ي كما •

 )اختيارية( والنشر التأليف حقوق  صفحة •

 ☐  اEرفقات �ي النموذج •

 ☐ العنوان صفحة هوامش نفس •

 

 :اEلخص

 ☐   الصفحة وسط �ي اEلخص بعنوان – اجباري  •

 ☐   كلمة 350 عن يزيد � •

 ☐  توضيحية رسوم او جداول  او اشكال او ،)إ��عند�الضرورة( حسابية معاد�ت او بيانية، رسوم ع|ى يحتوي  � •

 ☐ الهوامش ع|ى والحفاظ أحادي بتباعد فقط الصفحة من واحد جانب ع|ى الطباعة يتم •

 ☐  7ختصارات تستخدم � •

  

 اEستند وطول  اللغات

 ☐  7كاديمG القسم متطلب حسب 7نجل\°ية او العربية •

 ☐  اEشرف تعليمات ع|ى بناءً  اEستند طول  •

 

 ):ةاختياري( الشكر�والتقدير صفحة

 ☐ واحدة صفحة عن تزيد و� ورسمية مختصرة •

  

 :اEحتويات هرسف

 ☐  الوسط �ي "اEحتويات فهرس" الصفحة عنوان •

• ³µÖستند وتنظيم تسلسل صحيح بشكل ويعكس الصفحات تقسيم ارشادات مع يتماEا  ☐ 
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 ☐  واEلحقات اEبدئية 7جزاء ف®�ا بما الفصول  كافة يعرض •

 ☐ 7سطر تباعد �ي احادي يكون  ان يمكن •

 

 ):اري اختي( 7ختصارات/الصور /الجداول  قائمة

 ☐  )اEحتويات لفهرس مشابه( ثابت نموذج •

 ☐ 7سطر تباعد �ي احادي •

 

 :والتدقيق التصحيح

 ☐  واللغة 7م�ء تدقيق •

 ☐  اEستند كافة ع|ى ثابت نمط •

 

 :الخاتمة/اEلخص

 ☐ مضمنة •

 

 ):اختياري ( اEرفقات

 ☐ مضمنة •

 

  :اEراجع

  )ادناه اEراجع جزء انظر(

 

 :العامة التنسيق مقاييس

 

 :اEستند لكام

 ☐ A4 مقاس ورق ع|ى الجودة عالية النسخ تكون  ان �بد •

 ☐ أحادي اسطر تباعد استخدام يتم •

 ☐ والصور  للجداول  ماعدا اEستند كامل ع|ى النوع نفس )point Arabic Transparent 14 ( الخط نوع •

 ☐ كأرقام كتبفت ذلك من 7ك12 7رقام اما كامل؛ بشكل عشرة ا�ى واحد من 7رقام كتابة يجب •

 

GµÖالسفلية الحوا GµÖالختامية والحوا: 

 ☐ سطر7  تباعد �ي احادية •

 ☐  اEستند كامل ع|ى متسلسل بشكل علوية، عربية بأرقام ترقيمها يتم •

 

 :اEحاذاة

 ☐ من�الجهت\ن�اليم�³àواليسرى  محاذاة •
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 :الهوامش

 ☐  بوصة 1.5 7يمنالهامش� •

 ☐  بوصة 71يسر� الهامش •

 ☐ بوصة 1 والسفلية ويةالعل الهوامش •

 

 :الصفحات تقسيم

 ☐ الوسط �ي الصفحة اسفل من بوصة نصف عن يقل � هامش �ي ال15قيم يتم •

 ☐ العنوان صفحة بعد العربية 7رقام باستخدام ال15قيم يبدأ •

 ☐  العربية 7رقام استخدام مع مستقل بشكل فصل كل ترقيم يتم •

 ☐ جديدة صفحة �ي تبدأ النص بداخل الفصول  •

 

 والسفلية العلوية والنصوص الحسابية والعمليات اEعاد�ت

 ☐ ضمن�نفس�الوثيقة�طباع©�ا يتم •

 ☐ قراءته يسهل بحجم والسفلية العلوية للنصوص الخط حجم يكون  ان يجب •

 

 الحجم كب\1ة والخرائط الفوتوغرافية الصور و �الجداول و �البيانية الرسوم

 ☐  عالية جودة •

 ☐ 7لوان من �بد والرموز  التسميات تستخدم •

 ☐  الجودة اح15افية فوتوغرافية صور  •

  

  اEراجع

 

 ☐ توسيط�وصفحة�جديدة�للصفحة كعنوان "مراجع" العنوان استخدام تمي •

 ☐ وآخر ٌمدخل كل ب\ن نقطة 10 تباعد يستخدم ولكن التباعد احادي •

 ☐  ثابت مرجïي نظام •

 ☐ )Turnitin(التحقق�الذاتي�من�اصالة�البحث�ع�12نظام� •

 ☐ مادة�منشورة�استخدام اذن خطابات او تمراس�  •

 


