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مقدمة
أعد هذا الدليل ليكون مرشدا للطالب ي اعداد الرسائل العلمية ي مرحلة الدراسات العليا ،وتنطبق الشروط الواردة ي
هذا الدليل ع|ى جميع الرسائل العلمية ي كل ال12امج .وي حال وجود استفسارات حول ما ورد ي هذا الدليل توجه هذﻩ
الاستفسارات إى عمادة الدراسات العليا والبحث العلم Gأو من يشرف ع|ى برامج الدراسات العليا ي الكليات.
ً
َُ
تق ّدم الرسائل العلمية استكماال للمتطلبات الدراسية ي مراحل الدراسات العليا ي جامعة دار العلوم ،ويكون متوقعا من
كافة الطالب تحري اصالة البحث العلم Gي الرسائل العلمية و ُيطلب مم مناقشة الرسائل ي مناقشة علنية امام لجنة
مناقشة تتكون من املشرف العلم Gباإلضافة اى آخرين من اعضاء هيئة التدريس بما ال يتعارض مع الالئحة املوحدة
للدراسات العليا.
سوف تمكن ٕالاجراءات املوضحة ي هذا الدليل طالب الدراسات العليا من تحقيق متطلبات التخرج ،بما ي ذلك تسليم
الرسالة العلمية بشكلها الائي معتمدة وموقعة لنشرها ي ٔالارشيف الرقم Gالخاص بالجامعة عمال بالسياسة التالية:
يتوجب ع|ى جميع طالب الدراسات العليا ي جامعة دار العلوم ممن هم ي مسار الرسالة العلمية ي برامجهم ضرورة
إيداع نسخة من الرسالة ي ٔالارشيف الرقم Gبالجامعة.
ع|ى الرغم من ان جامعة دار العلوم ال تد¥ي امللكية الفكرية لرسائل الطلبة ،إال ان الجامعة تحتفظ ب15خيص غ\ 1حصري
لنشر الرسالة حسب الحاجة وألغراض أكاديمية بما يشمل إتاح©ا ع|ى شبكة ٕالان15نت .ويمكن للطالب تأخ\ 1إتاحة
الرسالة ع|ى شبكة ٕالان15نت إذا كان ذلك ضروريا لحماية امللكية الفكرية للطالب صاحب الرسالة )مثل حقوق براءة
الاخ15اع(.

يجب إعداد الرسالة حسب ٕالارشادات واملبادئ التوج®ية الواردة ي هذﻩ الوثيقة .ومن املمكن طلب تعديالت وإعادة صياغة
إذا لم يتم الال°5ام ±ذﻩ ٕالارشادات واملبادئ التوج®ية .ولن تقوم الجامعة بمنﺢ الدرجة رسميا ح´ ³يتم تقديم الرسالة
بالشكل املر¶ Gµوالذي تقبله لجنة املناقشة وكذلك ايداع الرسالة ي ٔالارشيف الرقم Gبالجامعة.
تعد الرسالة بفصول متسلسلة وم15ابطة بمقدمة تمهيدية وخاتمة تلخيصية .ومن املمكن أن تكون هذﻩ الفصول مقاالت
تم نشرها أو ي سبيلها إى النشر ي مجالت أو وقائع مؤتمرات ،وإن كانت هذﻩ املقاالت منشورة بالتشارك مع آخرين فإن
ع|ى الطالب إظهار مساهمته ي بداية كل فصل.
باإلضافة إى ذلك يب\ن هذا الدليل بعض املتطلبات املتعلقة بإعداد وتقديم مسودات الرسائل العلمية اى لجنة املناقشة.
ويمكن للطالب استشارة مشرف®م فيما يخص أي متطلبات اضافية متعلقة ب12امجهم.
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خطوات تقديم رسالة علمية
 .1يقوم الطالب باختيار مشرف )مرشد علم (Gحسب بنود الالئحة املوحدة للدراسات العليا والقواعد التنفيذية لجامعة
دار العلوم.
 .2يقوم الطالب بإعداد وتقديم تقارير مرحلية يوضح ±ا ما تم انجازﻩ ح´ ³حينه ويقوم أيضا بكتابة الرسالة العلمية
ويقوم بالتحقق الذاتي من جدة وأصالة الرسالة ع 12نظام ).(Turnitin
ً
 .3يتفق كال من الطالب ومشرفه ع|ى مدى جاهزية الرسالة للمناقشة .
 .4تقوم عمادة الدراسات العليا والبحث العلم Gبالتحقق من تطابق الرسالة مع ٕالارشادات واملبادئ التوج®ية إلعداد
الرسائل العلمية املبينة ي هذا الدليل .وتقوم عمادة الدراسات العليا والبحث العلم Gبتثبيت مالحظات التطابق من
عدمه وتقوم بإرسالها إى املشرف.
 .5بعد تعديل الرسالة يقوم الطالب بالتحقق الذاتي من جدة وأصالة الرسالة ع 12نظام ) (Turnitinويرسل التقرير اى
املشرف.
 .6اذا كان من الضروري تصحيﺢ ٕالاسناد فع|ى املشرف مساعدة الطالب ي فهم اصول الاسناد.
 .7ال يجوز للطالب التقدم ملناقشة الرسالة إال بعد اتمام جميع املقررات حسب الالئحة املوحدة للدراسات.
 .8يستمر التصحيﺢ ح´ ³يصل تقرير الاصالة املستخرج من نظام ) (Turnitinإى مستوى سليم ومن ثم يقوم املشرف
بتسليم الرسالة اى لجنة املناقشة للمراجعة والفحص .ويتم تشكيل لجنة املناقشة حسب بنود الالئحة املوحدة
للدراسات العليا والقواعد التنفيذية لجامعة دار العلوم.
 .9بعد املناقشة )انظر املرفقات لنموذج تقييم رسالة علمية( ،يعطى الطالب احدى النتائج التالية )حسب بنود الالئحة
املوحدة للدراسات العليا والقواعد التنفيذية لجامعة دار العلوم(:
أُ .مجاز
بُ .مجاز مع التصحيﺢ
ج .راسب مع امكانية الاعادة  -العودة إى الخطوة رقم ) (2مع مراعاة املادة ) (57من الالئحة املوحدة للدراسات العليا
والقواعد التنفيذية لجامعة دار العلوم.
د .راسب )تقدم لجنة املناقشة تقرير باألسباب(
 .10يرفع املشرف القرار إى رئيس القسم الذي يقوم بدورﻩ بتبليغه إى عمادة الدراسات العليا والبحث العلم Gوعميد
القبول والتسجيل.
 .11اذا كانت النتيجة ُمجاز او ُمجاز مع التصحيﺢ يقوم الطالب بتقديم النسخة الائية للرسالة ومعها نموذج حقوق
الطبع موقع )انظر املرفقات( إى عمادة الدراسات العليا والبحث العلم.G
 .12تقوم عمادة الدراسات العليا والبحث العلم Gباستخراج تقرير الاصالة من نظام ) (Turnitinوإرساله إى املشرف
لتأكيد أن النسخة الائية خالية من أي نصوص غ\ 1اصلية.
 .13تقوم عمادة الدراسات العليا والبحث العلم Gبأرشفة املستندات التالية ي املكتبة نيابة عن الطالب )ال تعديل بعد هذﻩ
النقطة(.
دليل الرسائل العلمية

صفحة  3من 27

جامعة دار العلوم © 2012

أ .النسخة الائية من الرسالة
ب .نموذج حقوق الطبع
ج .أصل نموذج لجنة املناقشة
 .14يتحقق عميد القبول والتسجيل من ان الطالب قد حقق متطلبات الحصول ع|ى الدرجة العلمية بما ف®ا ارشفة
الرسالة واملستندات واملرفقات.
 .15ي15ك للكليات قرار احتساب درجة حرفية )"أ "+إى "ه"( للرسالة ضمن املعدل ال15اكم Gللطالب أو احتساب درجة
ناجح/راسب بدون درجة )"هد" أو "ند"( وال تدخل ي حساب املعدل ال15اكم .Gويحتسب النجاح ي كال الخيارين
حسب املادة ) (40من الالئحة املوحدة للدراسات العليا والقواعد التنفيذية لجامعة دار العلوم.
 .16لتسهيل عملية تنسيق الرسائل العلمية فقد تم اعداد قالب يمكن للطالب الحصول علية من عمادة الدراسات
العليا والبحث العلم Gالستخدامه ي ملء اجزاء الرسالة.

إعداد وتنسيق الرسالة العلمية
ترقيم الصفحات
يتم تقسيم الصفحات للمقاطع املختلفة من الرسالة بناءا ع|ى التسلسل التاي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

صفحة العنوان )غ\ 1مرقمة(
نموذج لجنة املناقشة )صفحة رقم (2
صفحة حقوق الطبع ان وجدت )صفحة رقم (3
امللخص )صفحة رقم (4
صفحة التعريفات وËي اختيارية )صفحة رقم (5
جدول املحتويات )صفحة رقم (6
قائمة الاختصارات )صفحة رقم (7
قائمة الرموز وËي اختيارية )صفحة رقم (8
قائمة الوسائل التوضيحية او الرسومات )صفحة رقم (9
قائمة الجداول )صفحة رقم (10
النص الاسا GµÌاو )محتوى الرسالة( بما ف®ا املقدمة
املراجع والفهارس والرسومات التوضيحية وأي بيانات بحثية اخرى .ولكن اذا تطلب ٔالامر فانه يمكن لهذﻩ
املعلومات ان تظهر ي Íاية كل فصل و±ذا يكون كل فصل وكأنه وحدة متكاملة ع|ى الرغم من كونه يتبع نفس
تسلسل ال15قيم املتبع ي باÎي صفحات الرسالة.
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صفحة العنوان
يجب ترك هوامش كما ي الشكل أدناﻩ مع تثبيت التاريخ )الشهر والسنة فقﻂ( الذي تم فيه املوافقة ع|ى الرسالة .وبالطبع
هذا يحم Gالطالب ي حال ظهور مسائل تتعلق بامللكية الفكرية.
↑
 1بوصة الهامش العلوي
↓
عنوان الرسالة

رسالة مقدمة من
اسم الطالب

↓

↑
 1.5بوصة الهامش الايمن

↓

قدمت هذﻩ الرسالة استكماال ملتطلبات الحصول ع|ى درجة ...

↑
 1بوصة الهامش الايسر

بإشراف
اسم املشرف

عمادة الدراسات العليا والبحث العلمG
جامعة دار العلوم
ص.ب ،3535 .الرياض 7222-13314
اململكة العربية السعودية

تاريخ املوافقة
↑
 1بوصة الهامش السف|ي
↓

مساحة الصفحة A4
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ارشادات لكتابة عنوان الرسالة
ً
الرسائل العلمية Ëي موارد ذات قيمة للباحث\ن وينبÔي ان يتم اس15جاع محتواها بسهولة .انظمة البيانات املحوسبة عموما
تستخدم الكلمات ي العنوان لتحديد موقع املستند وتستخدم أيضا محركات البحث الكلمات املوجودة ي العنوان لتحديد
موقع ٔالاعمال املختلفة .من الضروري أن يشكل العنوان وصف دقيق ومفيد للمحتوى .وينبÔي تجنب العناوين ذات ٕالاشارات
الغامضة أو الغ\ 1واضحة.
التدقيق ٕالامالئي والنحوي
البد من تدقيق عنوان الرسالة قبل تقديمها .يجب كتابة اسماء الارقام )مثل احد عشر بدال من  (11وكذلك السنوات
والقرون ،مثل القرن العشرين.
الحروف والرموز الخاصة
ال يجب استخدام الحروف الخاصة ي عنوان الرسالة إذ يجب تفادي استخدماها ويفضل استخدام البدائل النصية
للمعادالت والرموز ؤالاحرف السفلية ؤالاحرف اليونانية أو أي حروف .غ\ 1موجود ع|ى لوحة مفاتيﺢ الحاسب ،حيث ان
استخدام هذﻩ الحروف الخاصة قد يؤثر ع|ى تضم\ن العمل ي محركات البحث.
الكتابة املائلة
ً
يجب استخدامها فقﻂ عند ٕالاشارة اى عنوان عمل تم نشرﻩ مسبقا ،وي الكلمات باللغات الاجنبية.
نموذج لجنة املناقشة
يتم ادراج نموذج لجنة املناقشة )انظر املرفقات( ي الرسالة .الرجاء تعبئة اسماء اعضاء اللجنة وإرفاق هذﻩ الصفحة كثاني
صفحة ي الرسالة.
حقوق الطبع
هذﻩ صفحة اختيارية .وإن وجدت فيجب وضعها بعد نموذج لجنة املناقشة ويتم ترقيمها بالرقم  .3استخدم النص التاي مع
نفس ضوابﻂ الهوامش املوضحة لصفحة العنوان.
© تاريخ املوافقة
اسم الطالب
جميع الحقوق محفوظة
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مالحظة :السنة املوضحة ع|ى صفحة حقوق الطبع البد ان تكون Ëي نفس السنة ال´ Gتم املوافقة ف®ا ع|ى الرسالة.
امللخص
ان ملخص الرسالة هو جزء اجباري ويتم استخدامه ي خدمات الفهرسة والتلخيص لتوف\ 1مدخل للعمل الكامل .البد ان
يكون عنوان الصفحة 'امللخص' .ويكون كتابة العنوان بداخل منطقة الهوامش املحددة ،وتكون الصفحة مرقمة بالرقم  4اذا
تم تضم\ن صفحة حقوق الطبع ،اما غ\ 1ذلك فتكون الصفحة مرقمة بالرقم .3
• تضم\ن امللخص اجباري
ً
• يجب ان يقدم امللخص عرضا مختصرا وتجريدا للعمل بما ي ذلك خلفية مبسطة عن موضوع الرسالة ووصف
ملجال البحث وأهداف البحث والوسائل ؤالاساليب أملستخدمة والنتائج املستخلصة والخاتمة.
• ال يزيد امللخص عن  350كلمة.
• ال يجب تضم\ن الرسوم البيانية أو املعادالت الحسابية أو الجداول أو الاشكال التوضيحية ي هذا الجزء من
الرسالة.
• يتم طباعة امللخص ع|ى جهة واحدة من الصفحة فقﻂ ،وتكون ذات تباعد اسطر أحادي مع هوامش متماشية مع
الارشادات السابقة.
صفحة الشكر والتقدير
تعنون هذﻩ الصفحة الاختيارية بالعنوان "الشكر والتقدير" والبد ان تكون مختصرة وعلمية مدققة امالئيا مع مراعاة ان ال
تزيد عن صفحة واحدة.
فهرس املحتويات
يستخدم 'فهرس املحتويات' كعنوان ي وسﻂ الصفحة.ويجب ان يتما ³µÖتنسيق الفهرس مع اعدادت الصفحة املوضحة
مسبقا ويعكس بشكل واضح مخطﻂ وأسلوب تنظيم الرسالة .يتم ادراج الفصول ي الرسالة كما يتم سرد املقاطع التمهيدية
بدءا من نموذج موافقة لجنة املناقشة .يتضمن كذلك املقاطع ٕالاضافية مثل املراجع واملرفقات .وتكون محتويات الفهرس
احادية ي تنسيق تباعد الاسطر.
قائمة الاختصارات
استخدم "قائمة الاختصارات" كعنوان للصفحة ي الوسﻂ .الرجاء استخدام نفس تنسيق فهرس املحتويات اعالﻩ.
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قائمة الرموز )اختياري(
استخدم "قائمة الرموز" كعنوان للصفحة ي الوسﻂ .الرجاء استخدام نفس تنسيق فهرس املحتويات.
قائمة الاشكال والرسوم التوضيحية
استخدم "الاشكال والرسوم التوضيحية" كعنوان للصفحة ي الوسﻂ .الرجاء استخدام نفس تنسيق فهرس املحتويات.
قائمة الجداول
استخدم "قائمة الجداول" كعنوان للصفحة ي الوسﻂ .الرجاء استخدام نفس تنسيق فهرس املحتويات.
الخاتمة
يجب ان يقدم الطالب ملخص شامل يناقش اهمية العمل وتكون الخاتمة اك× 1شموال من امللخص ي بداية الرسالة.
املالحق
ادراج الاجراءات الشاملة او الدقيقة واملنهجيات وجداول البيانات وغ\1ها ي املالحق .اذا كانت الرسالة تتضمن العديد من
الابحاث املنشورة فانه من املناسب وضع هذﻩ الابحاث ي املالحق.
املراجع
استخدم "املراجع" كعنوان للصفحة ي الوسﻂ ي صفحات احادية ي تباعد الاسطر والبد من ترك ع|ى الاقل مسافة 12
نقطة ب\ن كل مرجع .وينصح بإتباع تنسيق قيا GµÌملرجعية الاعمال والذي تستخدمه الدوريات واملجالت الرئيسية ي مجال
تخصصك ٔالاكاديم .Gومن الهام ان يكون اسلوب التنسيق ثابتا وموحدا ي الرسالة كلها .سيتم الافاضة عن هذا البند ي
الجزء الثالث ادناﻩ.
نماذج التنسيق الرئيسية
البد من الال°5ام باإلرشادات التالية:
• البد من طباعة النسخة الائية من الرسالة ع|ى ورق مقاس .A4
دليل الرسائل العلمية
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• ينبÔي ان يكون كل املحتوى بمسافات أحادية ي تباعد الاسطر.
• البد من توحيد نوع الخﻂ املستخدم ع|ى كامل املستند .ويمكن وضع استثناءات فقﻂ للجداول والرسوم
التوضيحية .مق15ح الخﻂ14 point Arabic Transparent :
• الارقام من  1اى  10البد من كتاب©ا بالحروف من واحد اى عشرة .اما الارقام اع|ى من عشرة فيمكن ان تكتب
باستخدام الارقام العربية )مثل  ،13 ،12 ،11الخ(.
• يتم الطباعة ع|ى جهة واحدة من الصفحة فقﻂ ،وتكون ذات تباعد اسطر أحادي مع هوامش متماشية مع
الارشادات السابقة.
اللغة وطول الرسالة
البد ان تكون الرسالة مكتوبة بمستوى عاي باللغة العربية او الانجل\°ية حسب املتطلبات الاكاديمية لل12نامج .والبد من
التنسيق مع املشرف فيما يخص عدد صفحات الرسالة والتخطيﻂ وٕالاعداد لها.
التصحيح والتدقيق
ينبÔي تدقيق النسخة الائية للرسائل قبل تقديمها إى املشرف بما ي ذلك تدقيق ٕالامالء واتساق ال15قيم .خالل عملية
الكتابة يجب ع|ى الطالب الاستئناس بمعجم لالستخدام الصحيﺢ للكلمات .كما أنه ينصح لتب Gàنمﻂ ثابت من الكتابة .ومن
املستحسن الاستفادة من أجهزة الحاسب للتدقيق ٕالامالئي و طلب املساعدة من مدقق لغوي متخصص ي مراجعة الرسائل.
وسوف يطلب املشرف من الطالب مراجعة وإعادة تقديم أي رسالة لم يتم تدقيقها بشكل معقول والتعديل عل®ا .ويجب ع|ى
الطلبة تسليم الرسالة قبل ثالثة أسابيع كحد أدنى لتصحيﺢ الاخطاء املطبعية قبل املوعد املقرر الائي للمناقشة.
الحوا NOPالسفلية والحوا NOPالQRائية
يجب أن تكون الحوا GµÖالسفلية من نفس الخﻂ مثل باÎي النص وبحجم اصغر ) 12نقطة( و تكون احادية ي تباعد الاسطر.
يجب ترقيم الحوا GµÖباألرقام العربية نص علوي .ويجب أن يكون ال15قيم متسلسال ع|ى طول الرسالة .يجب أن تكون جودة
الطباعة عالية بحروف سوداء داكنة واضحة بشكل مستمر وثابت.
املحاذاة
تستخدم املحاذاة ع|ى كل الهوامش وال يجب ترك فراغات كب\1ة ي النص.
الهوامش
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 1.5بوصة للهامش الايمن
 1بوصة للهامش الايسر
 1بوصة للهامش\ن العلوي والسف|ي
وتسري هذﻩ الهوامش ع|ى كافة صفحات املستند ،بما ف®ا الصفحات ال´± Gا رسومات بيانية او جداول او اية رسومات
توضيحية اخرى.
ترقيم الصفحات
يجب ترقيم جميع الصفحات ما عدا صفحة العنوان بما ال يقل عن نصف بوصة من أسفل الصفحة ،ي الوسﻂ .يبدأ
ترقيم الصفحات باألرقام العربية ي الجزء السف|ي من الصفحة التالية مباشرة لصفحة العنوان .وينبÔي استخدام ٔالارقام
العربية مستمرة بدءا من نموذج لجنة املناقشة )الصفحة  .(2ويتم الاستمرار ي ال15قيم مع كل صفحة تالية بغض النظر عن
ما إذا كانت نص او رسومات او شرح للرسومات أو صور فوتوغرافية او جداول او خرائﻂ او مالحق وما إى ذلك .قم ب15قيم
كافة الصفحات إى Íاية املستند .وينبÔي ان تتبع أرقام الصفحات الهوامش املحددة ي أسفل كل صفحة.
ترقيم الفصول
يجب ترقيم كل فصل ع|ى حدة ،وذلك باستخدام ٔالارقام العربية بالتسلسل للتمي\ °ب\ن الفصول ي الرسالة .الفصول تبدأ ي
صفحات جديدة .يجب عدم ترك فراغات كب\1ة ب\ن أو قبل او الجداول او الرسومات إال إذا كانت تحدث بصورة طبيعية.
العمليات الحسابية واملعادالت والنص السفWي والعلوي
يجب ان تكون كافة العمليات الحسابية واملعادلة مطبوعة داخل النص ما أمكن ودون الحاجة للكتابة اليدوية .اما اذا كان
ً
برنامج الحاسب املستخدم ال يوفر خاصية استخدام الرموز فيمكن اضافة نص مكتوب يدويا .يجب ان تظهر النصوص
السفلية والعلوية بشكل واضح تسهل قراءته.
الرسوم البيانية والتوضيحية والجداول والصور والخرائط الكبYZة الحجم
ال بد ان تكون كافة الرسوم التوضيحية عالية الجودة مع مالحظة ما ي|ي:
• استخدم التسميات او الرموز لتعريف اسطر الرسومات البيانية )تجنب استخدام الالوان(
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• يجب ان تكون الصور باألبيض ؤالاسود او امللونة ذات جودة عالية .وللحفاظ ع|ى الاتساق خالل الرسالة ،فإذا تم
استخدام الصور امللونة فالرجاء الاستمرار ي استخدامها ي النسخ الائية.

املراجع
صيغ املرجعية العامة
وينبÔي ãيئة جميع املواد ال´ Gسبق نشرها لتتما ³µÖمع الارشادات املوضحة هنا ويتم تطبيق نفس نمﻂ املرجعية وتقسيم
الصفحات ع|ى باÎي املستند .ملستخدمي مايكروسوفت وورد ،يمكن أن تستخدم خاصية ادارة الاقتباسات كأداة لتوثيق
املراجع .هناك العديد من املراجع املفيدة واملساعدة ألساليب كتابة املراجع ي التخصصات املختلفة .ويمكن لكل كلية اختيار
الاسلوب املعياري املالئم ي كتابة املراجع.
التحقق من اصالة النص وعدم الاقتباس الغ YZمشروع
يعت 12هذا الجزء اسا GµÌملرحلة التخرج .فع|ى كافة الطالب استخدام وتطبيق برنامج ) (Turnitinللكشف عن الاقتباس الغ\1
مشروع .ويكون ع|ى الطالب تقديم رسالته من خالل نظام إدارة التعلم ) .(myLMSوستقوم عمادة الدراسات العليا والبحث
العلم Gبالتحقق من أصالة النص وتوافقه مع هذا الدليل .وإذا تب\ن ان هناك ضرورة للمراجعة فانه سيكون لزاما ع|ى
الطالب استكمال التعديالت قبل اعادة تقديم الرسالة اى عمادة الدراسات العليا والبحث العلم Gواملشرف واى لجنة
املناقشة للمراجعة الائية.
استخدام مادة ذات حقوق فكرية
يمكن للطالب استخدام مواد ذات حقوق محفوظة بإذن كتابي مسبق من صاحب الحق ٔالاص|ي .وتكون جامعة دار العلوم
غ\ 1مسئولة عن أية أضرار قد ينشأ من ان©اكات حقوق امللكية .عند إيداع رسالتك ي أرشيف الجامعة الرقم Gيجب تضم\ن
ما يثبت ان الطالب قد حصل ع|ى الاذن املسبق لكل مادة ذات حقوق محفوظة للغ\ 1ومستخدمة ي الرسالة )انظر
نموذج رسالة إذن استخدام ي املرفقات(.
ي معظم الحاالت ال يكون هناك ان©اكات او مشكالت اذا كان تقييمك لألمور جيد ُويظهر اهتماما عادال .ويجب ان يرا¥ي
تقييمك لألمور الاربعة عناصر التالية:
 .1الهدف ؤالاسلوب :إذا كانت الاهداف تعليمية غ\ 1ربحيه فان هذا يعد استخدام عادل اما اذا كان هناك مردود
مادي أو معنوي فان هذا قد يش\ 1لالستخدام غ\ 1العادل لحقوق الغ\.1
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 .2طبيعة العمل وحقوق النشر والتأليف :هل العمل يش\ 1اى حقائق معروفة ،هل تم نشرها مسبقا ،هل Ëي خارج
نطاق النشر .إن هذﻩ العناصر ترجح كفة الاستخدام العادل.
 .3الكم املستخدم :استخدام مساحة محدودة من عمل متكامل ترجح ايضا مؤشر الاستخدام العادل.
 .4التأث\ 1ع|ى السوق :عادة ما يكون الاستخدام عادل اذا كان ال يؤثر بشكل سل Gëع|ى سوق املادة املستخدمة .اما اذا
كان هذا الاستخدام سيؤثر سلبيا ع|ى املادة فانه غالبا ما يكون استخدام غ\ 1عادل.
ادرس العوامل اعالﻩ بعناية ،مع مالحظة انه ليس بالضرورة تحقيقها جميعا ح´ ³يصبﺢ استخدامك للمادة استخداما عادال.
عندما تكون العوامل ي مجملها تميل نحو العدالة،فان الاستخدام له ما ي12رﻩ بشكل ايجابي .ولكن عندما تؤثر العوامل
فتقلب املوازين ي الاتجاﻩ ٓالاخر،فان حاجتك إى الحصول ع|ى إذن من صاحب الحق يصبﺢ ضروريا .ال دا¥ي للقلق أن كانت
ٕالاجابة ليست واضحة بشكل قاطع ،ولكن يجب التحقق ما إذا كانت العوامل تميل باتجاﻩ الاستخدام العادل بحيث تشعر
بالرضا ي عدم الحصول ع|ى إذن مسبق.
استخدام املواد املنشورة
مع مراعاة حقوق التأليف والنشر فإنه يجوز أن تدرج مواد ي الرسالة سبق وتم نشرها ،بشرط ان يتم توضيﺢ الاقتباس
بالشكل الصحيﺢ وان تتبع هذﻩ الصفحات نفس الشروط ع|ى النحو املب\ن ي هذا الدليل )مع ٕالابقاء ع|ى الهامش املناسب،
وحجم ونوع الخﻂ ،وتسلسل ترقيم الصفحة ،الخ(.
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امللحق )أ( – نموذج لجنة املناقشة
اسم الطالب ____________________________________________________ :الرقم الجامïي______________________ :
القسم ________________________ :الكلية __________________________ :الدرجة العلمية______________________ :
عنوان الرسالة )بالعربي(_______________________________________________________________________________ :
عنوان الرسالة )باالنجل\°ي(____________________________________________________________________________ :
السنة والفصل الدرا_______________________________________________________________________________ :GµÌ
1

 .1موافقة لجنة املناقشة
نقر اننا قد قرآنا هذﻩ الرسالة ونرى اÍا كافية بشكل كامل لنيل درجة ...
_____________________________
_______________________________
التوقيع
املشرف  -مقرر لجنة املناقشة
_____________________________
_______________________________
التوقيع
عضو لجنة املناقشة
_____________________________
_______________________________
التوقيع
عضو لجنة املناقشة
_____________________________
_______________________________
التوقيع
عضو لجنة املناقشة
_____________________________
_______________________________
التوقيع
عضو لجنة املناقشة

_______________________
التاريخ
_______________________
التاريخ
_______________________
التاريخ
_______________________
التاريخ
_______________________
التاريخ

 .2موافقة الكلية
اقر ان هذﻩ الرسالة تستوي كافة املتطلبات درجة ...
_____________________________
_______________________________
التوقيع
عميد الكلية

_______________________
التاريخ

 .3موافقة عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي
اقر ان هذﻩ الرسالة تستوي كافة املتطلبات درجة ...
_____________________________
_______________________________
التوقيع
عميد الدراسات العليا والبحث العلمG

_______________________
التاريخ

1

يمكن اضافة أو حذف اعضاء لجنة املناقشة كما هو مطلوب وحسب الالئحة املوحدة للدراسات العليا.
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امللحق )ب( – ارشادات حول طلب إذن استخدام مواد ذات حقوق محفوظة
• قم بكتابة عنوانك بشكل صحيﺢ.
• تأكد من أن اسم وعنوان أملرسل ال®م صحيﺢ .قم بالتواصل مع الاشخاص املعني\ن للتحقق من حقوق التأليف
والنشر.
• اذكر اسم جامعة دار العلوم بشكل واضح )مكتوبة كاملة وليس بشكل مختصر( وعنوان الرسالة العلمية
خاصتك.
• ارفق ملخص واضح لالستخدام املق15ح للمواد ذات الحقوق املحفوظة .ارفق الاقتباسات املق15حة استخدامها،
والرسوم البيانية والصور وأي مواد أخرى ذات صلة .إذا كان الاقتباسات واسعة النطاق ال بد من وصفها بشكل
شامل إلزالة أي غموض والتأكد من أن طلب ٕالاذن يتضمن مجموعة كاملة من الايضاحات.
• من املمكن استخدام النموذج ادناﻩ مع مراعاة أن الكث\ 1من الشركات )ان كانت الحقوق تعود لشركة مثال( مثل
دور نشر لدòا نماذج خاصة لهذا الغرض.
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امللحق )ج(– نموذج خطاب طلب إذن استخدام مواد ذات حقوق محفوظة
]اكتب العنوان هنا[
]اكتب التاريخ هنا[
]الاسم ،اللقب وعنوان املرسل اليه[
عزيزي ]الاسم[
]جملة افتتاحية اختيارية – ãدف هذﻩ الرسالة اى تأكيد مراسلتنا الاخ\1ة  /حديثنا الاخ\ [.1حيث ان Gàاقوم باستكمال رسالة
علمية ي جامعة دار العلوم ]ادرج هنا عنوان الرسالة[ فأن Gàاطلب منكم السماح بإعادة طبع بعض املقتبسات ي رسال´ Gمن
ما ي|ي:
] ادرج الاقتباس الكامل ووصف العمل الاص|ي[
] ادرج الاجزاء ال´ Gسيتم اعادة استخدامها مع وصف كامل او ارفق نسخة [
علما بأن ٔالاذن املطلوب يشمل أي تعديالت وطبعات ونشر محتمل لرسال´ Gي جميع اللغات .وهذﻩ الحقوق ال تحد من إعادة
نشر رسال´ Gي أي شكل آخر من قبلك أو من قبل آخرين تأذن لهم.
من خالل توقيع هذﻩ الرسالة فإنك تؤكد من أنك تملك حقوق التأليف والنشر للمواد املذكورة أعالﻩ .إذا كانت هذﻩ ال15تيبات
تلقى موافقتك ،الرجاء التوقيع ع|ى هذﻩ الرسالة ي املكان املب\ن أدناﻩ ،وإعادãا ي.
شكرا لكم،
]اسمك والتوقيع[
ٕالاذن املمنوح لالستخدام املطلوب اعالﻩ:
]اكتب اسماء املرسل ال®م اسفل خﻂ التوقيع[
التاريخ_______________________________________________________ :
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امللحق )د(– الاخطاء الشائعة
• صفحات بدون ارقام او خارج التسلسل ،وخاصة الصفحات ال´ Gتحتوي ع|ى صور او تسميات توضيحية للصور
وغ\1ها.
• اختالف ي اسماء املؤلف\ن أو عدم اتزان ي الاسناد مثل الاشارة إى مرجع غ\ 1مدرج ي املراجع أو ادراج مرجع
دون الاشارة الية ي النص.
• التواريخ او ارقام الاشارة ي النص والغ\ 1متوافقة مع او غ\ 1موجود لها مرجع ي بيانات املراجع واملؤلفات
• تقديم غ\ 1متناسق ي اسلوب سرد املراجع.
• ترقيم غ\ 1صحيﺢ لالختصارات.
• مقاس الورق هو  A4القيا.GµÌ
•
•
•
•

هوامش غ\ 1صحيحة حيث ان الهامش الايمن فقﻂ يكون  1.5بوصة وباÎي الهوامش كلها  1بوصة.
ً
يتم ترقيم الصفحات كلها تسلسليا )ماعدا صفحة العنوان( ويتم ادراج الارقام ي املكان الصحيﺢ بالصفحة – ع|ى
الاقل نصف بوصة من اسفل الصفحة ي الوسﻂ.
البد من ترتيب الصفحات بشكل منظم ،فتكون صفحة العنوان Ëي الاوى ،يل®ا نموذج موافقة لجنة املناقشة،
حقوق التأليف والنشر ،ثم صفحة امللخص .البد من التحقق من عدم وجود اي صفحات ناقصة او غ\ 1مكتملة.
البد ان يكون امللخص ي حدود  350كلمة او اقل.

• يجب ان تتضمن صفحة العنوان التاريخ الصحيﺢ ويجب ان يكون التاريخ هو الشهر والسنة ال´ Gسيتم تقديم
الرسالة ف®ا ُويتوقع الحصول ع|ى الدرجة العلمية ±ا )مثال ديسم(2012 12
• البد من الحصول ع|ى اذن قبل استخدام اي مادة سبق نشرها.

دليل الرسائل العلمية

صفحة  16من 27

جامعة دار العلوم © 2012

املحق )ه( – حقوق الطبع والنشر
اسم الطالب ____________________________________________________ :الرقم الجامïي______________________ :
القسم ________________________ :الكلية __________________________ :الدرجة العلمية______________________ :
عنوان الرسالة )بالعربي(_______________________________________________________________________________ :
عنوان الرسالة )باالنجل\°ي(____________________________________________________________________________ :
السنة والفصل الدرا_______________________________________________________________________________ :GµÌ
العنوان____________________________________________________________________________________________ :
ال12يد الالك15وني_____________________________________________________________________________________ :
سنة التخرج )شهر/سنة( _______________________________________________________________________________
حقوق التأليف والنشر
• اقر ان النسخة ال´ Gاقدمها من الرسالة Ëي نفسها ال´ Gتم املوافقة عل®ا من لجنة املناقشة.
• اقر ان Gàحصلت ع|ى اذن مكتوب من اصحاب الحقوق لكل مادة لها حقوق تملكها جهة اخرى وتم تضم\ن هذﻩ
ٔالاذون ي رسال´± Gدف السماح بالتوزيع كما هو موضح ادناﻩ.
• اسمﺢ لجامعة دار العلوم او وكالءها برخصة غ\ 1مقيدة ألرشفة ونشر رسال´.G
• احتفظ بكافة حقوق امللكية الاخرى للرسالة .كما احتفظ بحق الاستخدام ي اي اعمال مستقبلية ألي جزء او
لكامل الرسالة.
اختيارات التوافر )اخ 15واحدة(
□ يتم نشر العمل مباشرة وتوف\1ﻩ للعالم مع امكانية الوصول اليه ع 12الان15نت أو كما تراﻩ جامعة دار العلوم مناسبا.
□ الاحتفاظ بالعمل ملدة سنة قبل نشرة )للحفاظ ع|ى سرية العمل مؤقتا ±دف الحصول ع|ى براءة اخ15اع او
ألهداف تخص امللكية(.
كلمات مفتاحيه
الرجاء ادراج من  3إى  6كلمات مفتاحيه تعكس موضوع الرسالة:
_________________________________________________________________ ،________________________________ ،
_________________________________________________________________ ،________________________________ ،
توقيع الطالب  /التاريخ________________________________________________________________________________ :

دليل الرسائل العلمية
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امللحق )و( – نموذج تقييم رسالة علمية
يقوم املشرف بتعبئة هذا النموذج وإرساله مع الرسالة ونسخ من التقارير املرحلية )اختياري( إى أعضاء لجنة املناقشة .بعد
الان©اء من املناقشة يقوم مقرر اللجنة بجمع وتقديم النماذج إى عمادة الدراسات العليا.
اسم الطالب ____________________________________________________ :الرقم الجامïي______________________ :
القسم ________________________ :الكلية __________________________ :الدرجة العلمية______________________ :
تاريخ املناقشة_______________________________________________________________________________________ :
عنوان الرسالة )بالعربي(_______________________________________________________________________________ :
عنوان الرسالة )باالنجل\°ي(____________________________________________________________________________ :
السنة والفصل الدرا_______________________________________________________________________________ :GµÌ
الرجاء مراجعة ارشادات التقييم املرفقة وإضافة تقديراتكم ادناﻩ.
الفئة

اع|ى درجة

إعداد اسئلة البحث

5

مسح الدراسات السابقة

5

النظرية/التصور النظري

5

منهجية البحث

5

التحليل/تقديم النتائج

20

املناقشة

20

جودة النص املكتوب

10

التقديم الشفGõ

30

التقييم العام

100

الدرجة املمنوحة املالحظات

مالحظات اضافية:

اسم عضو لجنة املناقشة ________________________ :التوقيع ______________________ :التاريخ________________ :

دليل الرسائل العلمية
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املعيار
إعداد اسئلة البحث

مسح الدراسات
السابقة
النظرية/التصور
النظري
منهجية البحث
التحليل/تقديم النتائج
املناقشة

جودة النص املكتوب
التقديم الشفGõ

دليل الرسائل العلمية

الوصف
يتضمن وصف واضح للموضوع ،كما يشمل تغطية جيدة للثغرات ي املعرفة العلمية ويقدم
ت12ير جيد وقوي للدراسة البحثية الحالية .يوضح الاسئلة ال´ Gتم طرحها كما يقدم فرضية
يمكن الدفاع عا ومناقش©ا.
مطلع بشكل واسع ع|ى الابحاث السابقة املتعلقة بموضوع الرسالة ويقوم بتلخيص محتواها
وتضم\ن نتائجها بشكل صحيﺢ.
يظهر فهم جيد لواحدة او اك× 1من النظريات ،ويستخدم النظرية الستخراج فرضية او
لتوضيﺢ مشكلة ما بشكل افضل.
يعرض فهم واضح واستخدام صحيﺢ ملنهجية البحث ،ويتعرف ع|ى مواطن القوة والضعف ي
الاساليب املستخدمة.
النتائج ال´ Gيتم شرحها بناءا ع|ى ضوء البحث املقدم وطرحه للمشكلة ؤالابحاث املتوفرة عن
نفس املوضوع .يقدم بدائل للتفس\ 1والشرح مثل الجداول أو الرسومات التوضيحية وغ\1ها.
يلخص بشكل واضح املعلومات الاساسية ال´ Gتم اكتسا±ا من الدراسة ويصف تطور
واستكشاف املعرفة ي املوضوع ذاته .يقدم مناقشة متطورة وع|ى مستوى عال لآلثار امل15تبة
ع|ى النتائج والنظريات ؤالابحاث.
يتم التعب\ 1عن الافكار بشكل واضح ومنطقي ومتناسق.
كان التقديم شيقا وذو جودة عالية واستخدم ف®ا عروض تقديمية يوضح بشكل جيد النقاط
الرئيسية ويركز ع|ى النتائج .يقدم الطالب اجابات دقيقة و واضحة وكاملة لألسئلة خالل
املناقشات عن النظريات ؤالابحاث ؤالاساليب ونماذج الدراسة وٕالاحصائيات وٓالاثار امل15تبة
عن واملرتبطة بالدراسة .يجيب الطالب بشكل جيد ع|ى الاسئلة غ\ 1املتوقعة ويقدم اجابات
وافية مستنبطة من معلوماته وأساليبه البحثية.
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امللحق )ز( – نموذج مقYoح مشروع بحث رسالة
يقوم الطالب بتعبئة هذا النموذج وتسليمه للمشرف ملراجعته وتدقيقه وتعديله ح´ ³يصل إى مستوى مناسب يسلم
بعدﻩ إى لجنة الدراسات العليا ي الكلية.
اسم الطالب ____________________________________________________ :الرقم الجامïي______________________ :
القسم ________________________ :الكلية __________________________ :الدرجة العلمية______________________ :
عنوان الرسالة )بالعربي(_______________________________________________________________________________ :
عنوان الرسالة )باالنجل\°ي(____________________________________________________________________________ :
السنة والفصل الدرا_______________________________________________________________________________ :GµÌ
توصية لجنة الدراسات العليا ي الكلية:

توقيع العميد ____________________________________________________ :التاريخ___________________________ :
توصية عمادة الدراسات العليا والبحث العلم:G

توقيع العميد ____________________________________________________ :التاريخ___________________________ :
يتم ارفاق كامل املق15ح مكون من التاي:
 .1العنوان املق15ح للرسالة

 .2ملخص املشروع
 .3مقدمة تمهيدية ملوضوع الرسالة

 .4استعراض الدراسات السابقة
.5
.6
.7
.8
.9

مسألة البحث ودوافعها وٕالاسهامات املتوقعة
منهجية البحث
الاطار الزم Gàإلتمام البحث وكتابة الرسالة
املراجع
املالحق

دليل الرسائل العلمية
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امللحق )ح( – نموذج تحديد موعد ندوة الرسالة
يقوم الطالب بتعبئة هذا النموذج وتسليمه للمشرف .ويقوم املشرف بتقديمه إى لجنة الدراسات العليا ي الكلية،من ثم
إبالغ عمادة الدراسات العليا والبحث العلم Gوكذلك عمادة القبول والتسجيل باملوعد.
اسم الطالب ____________________________________________________ :الرقم الجامïي______________________ :
القسم ________________________ :الكلية __________________________ :الدرجة العلمية______________________ :
عنوان الرسالة )بالعربي(_______________________________________________________________________________ :
عنوان الرسالة )باالنجل\°ي(____________________________________________________________________________ :
السنة والفصل الدرا_______________________________________________________________________________ :GµÌ
التاريخ املق15ح للندوة:

اسم املشرف ___________________________________ :التوقيع ______________________ :التاريخ________________ :
مختصر عن موضوع الندوة:

توصية لجنة الدراسات العليا ي الكلية:

توقيع العميد ____________________________________________________ :التاريخ___________________________ :
• نسخة إى عمادة الدراسات العليا والبحث العلمG

دليل الرسائل العلمية
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امللحق )ط( – نموذج طلب تعيZن مشرف عWى الرسالة
يقوم الطالب بتعبئة هذا النموذج وتسليمه لعميد الكلية لعرضه ع|ى لجنة الدراسات العليا ي الكلية .تقوم الكلية بإرسال
النموذج املوقع لعمادة الدراسات العليا والبحث العلم Gالتخاذ القرار املناسب.
اسم الطالب ____________________________________________________ :الرقم الجامïي______________________ :
القسم ________________________ :الكلية __________________________ :الدرجة العلمية______________________ :
السنة والفصل الدرا_______________________________________________________________________________ :GµÌ
املشرف املق15ح:
املشرف الرئي ________________________ :Gµøالرتبة الاكاديمية ____________________ :عدد الطالب الحالي\ن ______
املشرف املساعد ________________________ :الرتبة الاكاديمية ____________________ :عدد الطالب الحالي\ن ______
توصية لجنة الدراسات العليا ي الكلية:
املوافقة \ عدم املوافقة مع ترشيﺢ بديل ي حال عدم املوافقة.
امل12رات:

توقيع العميد ____________________________________________________ :التاريخ___________________________ :

مالحظات وتوقيع عميد الدراسات العليا والبحث العلم _________________ :Gالتاريخ___________________________ :

• نسخة إى عمادة الدراسات العليا والبحث العلمG
• نسخة إى عمادة القبول والتسجيل
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امللحق )ي( – نموذج متابعة إنجاز الطالب tي الرسالة
يقوم الطالب بتعبئة هذا النموذج وتسليمه للمشرف .ويقوم املشرف بمناقشة التقرير مع الطالب ومن ثم تسليمه إى
لجنة الدراسات العليا ي الكلية.
اسم الطالب ____________________________________________________ :الرقم الجامïي______________________ :
القسم ________________________ :الكلية __________________________ :الدرجة العلمية______________________ :
عنوان الرسالة )بالعربي(_______________________________________________________________________________ :
عنوان الرسالة )باالنجل\°ي(____________________________________________________________________________ :
السنة والفصل الدرا_______________________________________________________________________________ :GµÌ
تقييم املشرف لالنجاز لتاريخه:

اسم املشرف ___________________________________ :التوقيع ______________________ :التاريخ________________ :
توصية لجنة الدراسات العليا ي الكلية:

توقيع العميد ____________________________________________________ :التاريخ___________________________ :
يتم ارفاق كامل التقرير مكون من التاي:
 .1عنوان الرسالة و امللخص
 .2بيان باملهام املنجزة حسب الاطار الزم Gàمع توضيﺢ أي خروج عن الخطة ؤالاسباب وخطﻂ التدارك.
• نسخة إى عمادة الدراسات العليا والبحث العلمG
• نسخة إى عمادة القبول والتسجيل
دليل الرسائل العلمية
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امللحق )ك( – نموذج طلب مناقشة الرسالة
يقوم الطالب بتعبئة هذا النموذج وتسليمه للمشرف .ويقوم املشرف بعرض الطلب ع|ى لجنة الدراسات العليا ي الكلية
وتبلغ عمادة الدراسات العليا والبحث العلم Gلتدقيق جاهزية الرسالة ومدى مطابق©ا مع اللوائﺢ.
اسم الطالب ____________________________________________________ :الرقم الجامïي______________________ :
القسم ________________________ :الكلية __________________________ :الدرجة العلمية______________________ :
عنوان الرسالة )بالعربي(_______________________________________________________________________________ :
عنوان الرسالة )باالنجل\°ي(____________________________________________________________________________ :
السنة والفصل الدرا_______________________________________________________________________________ :GµÌ
توصية لجنة الدراسات العليا ي الكلية:
تو Gµúبتشكيل لجنة وموعد املناقشة حسب التاي:
موعد املناقشة______________________________________________________________________________________ :
.1
.2
.3
.4
.5

اسم ورتبة املشرف )مقرر لجنة املناقشة(____________________________________________________________ :
اسم ورتبة عضو لجنة املناقشة____________________________________________________________________ :
اسم ورتبة عضو لجنة املناقشة____________________________________________________________________ :
اسم ورتبة عضو لجنة املناقشة____________________________________________________________________ :
اسم ورتبة عضو لجنة املناقشة____________________________________________________________________ :

قرار عمادة الدراسات العليا والبحث العلم:G

توقيع العميد ____________________________________________________ :التاريخ___________________________ :

• نسخة إى عمادة القبول والتسجيل
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امللحق )م( – نموذج مراجعة الرسالة
تحض\ 1مخطوط الرسالة:
صفحة العنوان:
•

عنوان الرسالة واسم الطالب والدرجة العلمية ،الخ مكتوبة كما ي النموذج

•

تاريخ املوافقة )يتم ادراجه بعد املناقشة وبعد موافقة اللجنة(

☐
☐

العنوان:
•

التحقق من الامالء والنحو

•

تكتب الارقام بالكلمات

•

العناوين موسطة وداكنة

☐
☐

صفحة موافقة لجنة املناقشة:
•
•

كما ي النموذج ،البد ان تكون الصفحة رقم  2ي الرسالة
صفحة حقوق التأليف والنشر )اختيارية(

•

النموذج ي املرفقات

•

نفس هوامش صفحة العنوان

☐
☐
☐

امللخص:
•

اجباري – بعنوان امللخص ي وسﻂ الصفحة

•

ال يزيد عن  350كلمة
ال يحتوي ع|ى رسوم بيانية ،او معادالت حسابية )إال عند الضرورة( ،او اشكال او جداول او رسوم توضيحية

•

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

•

ال تستخدم الاختصارات

•

☐
☐
☐
☐
☐

اللغات وطول املستند
•
•

العربية او الانجل\°ية حسب متطلب القسم الاكاديمG
طول املستند ً
بناء ع|ى تعليمات املشرف

☐
☐

صفحة الشكر والتقدير )اختيارية(:
•

مختصرة ورسمية وال تزيد عن صفحة واحدة

☐

فهرس املحتويات:
•

عنوان الصفحة "فهرس املحتويات" ي الوسﻂ

•

يتما ³µÖمع ارشادات تقسيم الصفحات ويعكس بشكل صحيﺢ تسلسل وتنظيم املستند

دليل الرسائل العلمية
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•
•

يعرض كافة الفصول بما ف®ا الاجزاء املبدئية وامللحقات
يمكن ان يكون احادي ي تباعد الاسطر

☐
☐

قائمة الجداول/الصور/الاختصارات )اختياري(:
•

نموذج ثابت )مشابه لفهرس املحتويات(

•

احادي ي تباعد الاسطر

☐
☐

التصحيﺢ والتدقيق:
•

تدقيق الامالء واللغة

•

نمﻂ ثابت ع|ى كافة املستند

☐
☐

امللخص/الخاتمة:
•

مضمنة

☐

املرفقات )اختياري(:
•

مضمنة

☐

املراجع:
)انظر جزء املراجع ادناﻩ(
مقاييس التنسيق العامة:
كامل املستند:
•

البد ان تكون النسخ عالية الجودة ع|ى ورق مقاس A4

•

يتم استخدام تباعد اسطر أحادي

•

نوع الخﻂ )  (14 point Arabic Transparentنفس النوع ع|ى كامل املستند ماعدا للجداول والصور

•

يجب كتابة الارقام من واحد اى عشرة بشكل كامل؛ اما الارقام الاك 12من ذلك فتكتب كأرقام

☐
☐
☐
☐

الحوا GµÖالسفلية والحوا GµÖالختامية:
•

احادية ي تباعد الاسطر

•

يتم ترقيمها بأرقام عربية علوية ،بشكل متسلسل ع|ى كامل املستند

☐
☐

املحاذاة:
•

محاذاة من الجهت\ن اليم ³àواليسرى
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الهوامش:
•

الهامش الايمن  1.5بوصة

•

الهامش الايسر  1بوصة

•

الهوامش العلوية والسفلية  1بوصة

☐
☐
☐

تقسيم الصفحات:
•

يتم ال15قيم ي هامش ال يقل عن نصف بوصة من اسفل الصفحة ي الوسﻂ

•

يبدأ ال15قيم باستخدام الارقام العربية بعد صفحة العنوان

•

يتم ترقيم كل فصل بشكل مستقل مع استخدام الارقام العربية
الفصول بداخل النص تبدأ ي صفحة جديدة

•

☐
☐
☐
☐

املعادالت والعمليات الحسابية والنصوص العلوية والسفلية
•
•

يتم طباع©ا ضمن نفس الوثيقة
يجب ان يكون حجم الخﻂ للنصوص العلوية والسفلية بحجم يسهل قراءته

☐
☐

الرسوم البيانية والجداول والصور الفوتوغرافية والخرائﻂ كب\1ة الحجم
•

جودة عالية

•

تستخدم التسميات والرموز بدال من الالوان
صور فوتوغرافية اح15افية الجودة

•

☐
☐
☐

املراجع
•

يتم استخدام العنوان "مراجع" كعنوان للصفحة توسيﻂ وصفحة جديدة
احادي التباعد ولكن يستخدم تباعد  10نقطة ب\ن كل ٌمدخل وآخر

•

نظام مرجïي ثابت

•

التحقق الذاتي من اصالة البحث ع 12نظام )(Turnitin

•

مراسالت او خطابات اذن استخدام مادة منشورة

•

دليل الرسائل العلمية

صفحة  27من 27

☐
☐
☐
☐
☐

جامعة دار العلوم © 2012

