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 فهرس المحتويات
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 10 _________________________________________ الفصل األول .1
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 11 ___________________________________________________ األسطر تباعد
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قيم عالمات  12 __________________________________________________ الير
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 13 ______________________________________________________ :الجداول
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 18 ____________________________________________________ :الملخص )و

ية باللغة الملخص )ز ز  18 _________________________________________ :اإلنجلير

 18 _____________________________________________ : المحتويات فهرس )ح

 19 _______________________________________________ : الجداول فهرس )ط

 19 _______________________________________________ : األشكال فهرس )ي

 19 _______________________________________________ :المالحق فهرس )ك

 19 ____________________________________________________ الرسالة فصول

2.   
 21 _________________________________________ الفصل الثان 

 21 _______________________________________________ الرسالة العلمية
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 21 _____________________________________________________العنارص:  1-2
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 22 _______________________________________________ كتابة الملخص 2-2

 23 _______________________________________________ قدمةملا كتابة 2-3

 23 ___________________________________________ سةرالداف اهدأ كتابة 2-4

 23 _________________________________________ الدراسات السابقة كتابة 2-5

 24 _______________________ (لعملق اطراد وومل)ا سةرالداد اموو نهجيةملا كتابة 2-6
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 25 ______________________________ ت )الخاتمة(لتوصيات واالستنتاجاا كتابة 2-9
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 الفصل الأول .1

 والإخراج الطباعة ضوابط
 ومن والدكتوراه، الماجستير إعداد رسائل عند الطباعة بضوابط الباحث يلتزم

 :أهمها

 

 ضوابط الطباعة

  :اللغة

تكتب رسائل الماجستير والدكتوراه باللغة العربية ويجوز أن تكتب بلغة  .1

أخرى في بعض التخصصات بقرار من مجلس الجامعة على أن تحتوي 

 على ملخص واف لها باللغة العربية مع الالتزام بالآتي:

 .بها الكتابة وأصول اللغة بقواعد التقيد .2

 اللغوية الأخطاء وجود عدم من والتأكد اللغوية، بالمراجعة العناية .3

 .والطباعية والإملائية

 المحسنات من التقليل مع القصيرة، والجمل المباشرة الكلمات استخدام .4

 .ذلك ما أمكن والمجاز والكناية كالاستعارة اللفظية

 .الإعلامية والعبارات الزائد، والاستطراد الإنشائية اللغة تجنب .5

 .. عملت توصلت، نحن، أرى، أنا، :مثل المتكلم، ضمير استخدام تجنب .6

 الباحث، يرى الباحث، قام :مثل تستخدم عبارات ذلك من وبدلا   إلخ،

 .ذلك ونحو الباحث، يستخلص

 

 والهوامش الورق حجم

 (A4) مقاس الجيد النوع من أبيض ورق على الطباعة تكون .1

 .وزخارف إطارات دون واحد، وجه على الطباعة تتم .2

في الرسائل العربية،  الصفحة يمين على ؛سم3,5مقداره  هامش تترك .3

  .الهوامش بقية سم في 2,5و وعلى يسارها في الإنجليزية. 

 

 ونوعه الخط حجم

بنوع خط والنص الإنجليزي  ،Traditional Arabic خط بنوع العربي النص يكتب -1

Times New Roman   للآتي وفقا: 

 . Boldغامق  20خط بحجم تكتب الفصول عناوين أ 

 . Boldغامق  18  خط بحجم 1 الفرعية العناوين ب 

 .  Boldغامق  16  خط بحجم 2 الفرعية العناوين ج 

 .14خط  بحجم الرسالة متن د 

  . 12  خط بحجم الحواشي ه 

"في حالة التخصصات العلمية في بعض ملاحظة: 



11 

 

الهندسة( التي يتطلب استخدام  –الكليات مثل )العلوم 

لكتابة الرسائل والتي  LATEXبرامج علمية معينة مثل 

تستخدم أنواع خطوط مختلفة يجوز أن تستخدم تلك 

  البرامج بقرار من مجلس القسم المختص".

 من الإفادة ويمكن نفسه، المتن خط وحجم العثماني، بالرسم القرآنية الآيات تكتب -2

 .الشريف المصحف فهد لطباعة الملك مجمع برنامج

 في الضرورة تقتضيه ما عدا ما ،)، إلخ3، 2، 1التالي) بالنمط الأرقام جميع تكتب -3

 سنوات توثيق الخ( مثل3, …  2,  1,التالي )  بالنمط العربي فتكتب غير السياق

 .الإنجليزية باللغة المستخلص أو المراجع، قائمة وفي المتن داخل الأجنبية المراجع

 العربي والمستخلص الغلاف، صفحة في وتنسيقها الخطوط بضوابط الباحث يلتزم -4

 والمراجع والأشكال، والجداول الفصول، عناوين والفهارس، وفواصل والإنجليزي،

هنا وكما هو واضح في القالب المرفق والذي يمكن تنزيل  سيذكر والملاحق، كما

 .آخر نسخة منه من موقع عمادة الدراسات العليا

 

 الفقرات تنسيق

 وأن طولها، وعدم اتساقها، مراعاة مع بة،الكتا في الفقرات بنظام الالتزام يراعى

بواسطة  فراغ بترك وذلك بادئة، مسافة فقرة كل الأول من السطر بداية في تكون

( لمرة واحدة وهو المفضل أو ستة مرات على المسطرة Tabالضغط على المفتاح )

(Space .) 
 نقاط بين مسافة يترك أن يراعى الترقيم تستدعي فقرات وجود وعند      

)برنامج الوورد يزيح القوائم الرقمية تلقائيا أربعة  مسافات أربعة بمقدار والهامش الترقيم

 في البند السابق.  الترقيم. كمثال أنظر مسافات(

 من مجموعة وجود إلى الحاجة استدعت إذا - الترقيم في التنويع مراعاة مع

 في )، ...3، 2، 1)الأرقام  استخدام خلال من العنوان الواحد تحت -المتفرعة  النقاط

 بأنواعها الرموز ثم الثاني، في التفريع ج،....(  ب، أ،( الأبجدية الحروف ثم الأول، التفريع

  .ومابعده الثالث التفريع في ، ...(  ، ،المختلفة )

 

 الأسطر تباعد

تكون المسافات بين أسطر المتن )التباعد( بين مسافة ونصف في حالة الرسائل 

  المكتوبة باللغة العربية ومسافتين في الرسائل المكتوبة باللغة الإنجليزية. 

 

 الصفحات ترقيم

 بيدأ أن على )إلخ ... د، ج، ب، أ،( الأبجدية بالحروف التمهيدية الصفحات ترقم -1 

 صفحات نهاية حتى الإهداء صفحة من ابتداء البسملة صفحة بعد الأبجدي الترقيم

 (… ,i, ii, iiiفي حالة اللغة الإنجليزية ترقم الصفحات بالحروف اللاتينية )  .الفهارس

 الفصل بداية من، ...( 3، 2، 1) التالي بالنمط متسلسلا   ترقيما   الرسالة متن يرقم 2-
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 . الملاحق ذلك في بما صفحة آخر حتى الأول

 وبنفس خط المتن.  الصفحة، أسفل منتصف في الصفحات ترقيم يكون 3-

  .الصفحات أرقام حول شرطات أو إطارات أو أقواس توضع لا 4-

 
 الترقيم علامات
 بعدم الالتزام مع الصحيحة، مواضعها في ووضعها الترقيم، بعلامات العناية يجب

 بعد واحدة مسافة وضع مع قبلها، التي والكلمة الترقيم علامة بين مسافة وضع

  .الترقيم علامة

 العلمية والرسائل البحوث في استخدامها يشيع التي الترقيم علامات أبرز ومن

  :الآتي

 

 استعمالها مواضع من نماذج الترقيم علامات

 الجمل وبين بعضها، على المعطوفة والجمل المفردات بين توضع ) ، ( الفاصلة

 .ببعضها المرتبطة

 .التعليلية الجمل وقبل وأقسامه، الشيء وبين الطويلة، الجمل بين توضع )  ؛ ( المنقوطة الفاصلة

 نهاية في جاء إذا التوثيق وبعد الفقرة، نهاية وعند التامة، الجمل نهاية عند ) . (النقطة

 .الفقرة

 العناوين وبعد ونحوه، القول وبعد الأقسام، أو النوع إبراز أو للتوضيح ) : (النقطتان

 .والفرعية الرئيسة

 الاستفهامية الجمل نهاية في النقطة من بدلا   تستخدم )  ؟ ( الاستفهام

 .بنصه المنقول أي المباشر، الاقتباس بينهما يوضع ) "" ( التنصيص

 مرادف أو كلمة، تفسير بينهما يوضع كما المتن، في التوثيق بينهما يوضع ) (  القوسان

 أخرى بلغة مصطلح كتابة مؤلف، أو وفاة سنة كتابة أو لها،

 عن المحقق إضافة لتحديد التحقيق مجال في المعقوفة الأقواس تستخدم ] [

 .المتن في النص

 ...... -1..... أو  - أولا :مثل والمعدود العدد بين ( -)  الشرطة

 .المعترضة الجمل بينهما توضع ( -  -)  الشرطتان

 الاقتباس اختصار في الرغبة عند المحذوفة الكلمة أو الجملة مكان توضع )...(  الحذف

 .النّصي

 هامش أول في بقية له أن على للدلالة الأخير الهامش نهاية في تكتب =

 .التالية الصفحة

 

 

 : الاختصارات

 :ومنها العلمية، البحوث كتابة في الشائعة الاختصارات استخدام يراعى

 الكلمة
 الاختصارات

 العربية

 الاختصارات

 الإنجليزية

 .p ص صفحة إلى الِإشارة
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 محددة

 .pp ص ص )إلى من( صفحة من أكثر

 .2nd ed 2ط.  الثانية الطبعة

 .3rd ed 3ط.  الثالثة الطبعة

 n.d د.ت  النشر تاريخ دون

 .n.p د.م النشر مكان دون

 

 

 الكلمة
 الاختصارات

 العربية

 الاختصارات

 الإنجليزية

 .V مج المجلد

 AH ه الهجري التاريخ

 AD م الميلادي التاريخ

 .Pt ج الجزء

 تراعى( باحث من أكثر

 )التوثيق ضوابط

 .et al وآخرون

 % ٪ المئوية النسبة

 

 

 :الجداول

  :الآتي فيها ويراعى البحث، نقاط

 الحقول وتكتب ،12خط بحجمبنفس خط المتن ولكن  الجدول محتويات تكتب -1

ويفضل أن  الكبيرة الجداول في الخط تصغير ويمكن ،(Bold)بالغامق الجدول رأس في

 . 8لا يقل عن 

 في الأسود باللون الالتزام مع ،)نقطة 1.5 ( بمقاس الخارجي الجدول إطار يكون -2

 .الجدول خلايا وبقية الداخلية الحدود

 مراعاة مع المتن، في إليه الإشارة بعد مناسب مكان في الجدول يدرج -3

  .للصفحة المحددة الهوامش تجاوز وعدم الصفحة في توسيطه

من الأسفل  ثنائيةعند وجود الجداول داخل المتن تفصل عنه بمسافة  -4

 والأعلى.

 تجاوز وإذا الإمكان، قدر صفحة من أكثر في الجدول توزيع عدم يراعى  -5

 .الملاحق في موقعه يكون فأكثر، صفحات ثلاث الجدول

 متوسط، بشكل الجدول فوق ويوضع وشاملا ، مختصرا   الجدول ناعنو يكون -6

 .الفصل في ترتيبه حسب الجدول رقم العنوان وُيضمَّن .12المتن بحجم  بخط

 :مثال حدة، على فصل لكل بالتسلسل الجداول ترقم  -7

 ...،(3-1) جدول ،(2-1) جدول ،(1-1) جدول :  الأول الفصل -

 ...،(3-2) جدول ،(2-2) جدول ،(1-2) جدول :الثاني الفصل -

 ...،(3-3) جدول ،(2-3) جدول ،(1-3) جدول :الثالث الفصل -

 أو المصدر بكلمة مسبوقا   مباشرة، أسفله يكتب للجدول مرجع وجود عند -8
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 المراجع تكتب و . ويصاغ بنفس الطريقة المستخدمة في قائمة المراجع.المرجع

 Times New Roman بخط الأجنبية المراجع وتكتب. 12المتن بحجم  بخط العربية

 . 12بحجم 

 

 
 

رقم  4حيث ) 1438/ 1437عدد الطلاب المقيدين في جامعة الجوف للعام ( 2-4جدول )

 رقم الجدول في الفصل( 2 –الفصل 

 
 

 

 

 :الأشكال

 والمخططات، والرسوم، الصور، :مثل المعروضات، جميع الأشكال تشمل

  :الآتي فيها ويراعى البياني، والرسم والخرائط،

 المصدر وتوثيق والترقيم والتنسيق الموقع حيث من الجداول في ذكر ما جميع -1

  .باستثناء التسمية التي يجب أن تكون في أسفل الشكل

 النسخ طباعة في الباحث فيلتزم كذلك كانت وإن ملونة، تكون أن يمكن -2

 .بالألوان النهائية

 

 
رقم الشكل في  6 –رقم الفصل  3حيث )الشعار المعتمد لجامعة الجوف ( 6-3شكل )

 الفصل(

 

 

 

 :الإخراج ضوابط
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 التمهيدية الصفحات 

 :كالآتي وترتب الرسالة، أو البحث في الأولى الصفحات بها يقصد

  فالغلا )أ

مع هذا الدليل والذي يمكن تنزيل  بالقالب المرفقبالمخطط الموجود الالتزام يجب 

والشكل التالي يلخص تنسيقات ، آخر نسخة منه من موقع عمادة الدراسات العليا

 صفحة الغلاف. 
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 18حجم الخط 

 18حجم الخط 

 18حجم الخط 

 18حجم الخط 

 18حجم الخط 

 26 حجم الخط 

 12حجم الخط 

 20حجم الخط 

 18حجم الخط 

 18حجم الخط 

 16حجم الخط 

 22حجم الخط 

 18حجم الخط 

 16حجم الخط 

 18حجم الخط 
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 يالخارج الغلاف

 :يلي ما التعديلات، جميع وإجراء المناقشة بعد النهائية؛ النسخ طباعة عند يراعى

رسائل الماجستير أخضر  ن غلافلو ويكون فاخرا   تجليدا   الرسالة أو البحث يجلد 1-

 فاتح ولون رسائل الدكتوراه أخضر غامق. 

 صفحة مواصفات وفق الذهبي، باللون الخارجي الغلاف كلمات جميع تكتب 2-

 .الغلاف

 كعب في المناقشة وسنة العلمية والدرجة الباحث واسم العنوان يكتب 3-

 .الرسالة

 .مصقول أبيض ورق على الذهبي باللون الداخلي الغلاف يكتب 4-

 آخر حتى الغلافن م ابتداء الرسالة من النهائية النسخة بتقديم الباحث يلتزم كما

 مع CD مدمجة أقراص في تنسخ ثم ، PDFبتنسيق واحد إلكتروني ملف في صفحة

 . القرص غلاف على الأساسية البيانات تسجيل مراعاة

 

 

 

 

 :البسملة صفحة )ب

أو يبقي  لذلك المناسب النموذج الباحث ويختار الصفحة، وسط البسملة تكتب

 النموذج المقترح في القالب. 

 

 :الإجازة صفحة )ج
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 والإجازة المناقشة بعد بالرسالة تلحقيجب الالتزام بشكلها المرفق في القالب. و

 وبيانات المناقشة وتاريخ المناقشة لجنة أعضاء توقيع وتتضمن المناقشة، لجنة من

 . العلمية والدرجة الباحث

 

 :)اختيارية ( الإهداء صفحة )د

 ومختصرة، واضحة بعبارات يرغب من إلى إهداءه يسجل أن للباحث يمكن

 ،)إهداء ( لفظ الصفحة وسط في ويوضع فقط، واحدة مستقلة صفحة في وتوضع

  .(الباحث( لفظ اليسار على أسفلها وفي

 

 :والتقدير الشكر صفحة )ه

 الباحث لهم يدين لمن والتقدير الشكر وتتضمن واحدة، صفحة عن تزيد ألا يحسن

 وسط في ويوضع. مختصر بشكل ومؤسسات أفراد من البحث إعداد في بالفضل

  .)الباحث( لفظ اليسار على أسفلها وفي ،)وتقدير شكر( لفظ الصفحة

 

 :لخصالم )و

 موجزة نبذة كتابة المستخلص كتابة في يراعىيجب الالتزام بالقالب المرفق، و 

 عن يزيد ألا ويجب الإمكان، قدر واحدة صفحة في يكون وأن عام، بشكل البحث عن

 البيانات المستخلص أعلى في وتسجل . ويكتب بنفس خط المتن وحجمه.صفحتين

 . الأساسية

 

  :الإنجليزية باللغة صخالمل )ز

 وليس العربية، باللغة المستخلص صفحة بعد الإنجليزية باللغة المستخلص يوضع

 Times Newبخط  ويكتب .الترجمة دقة من التأكد ضرورة مع الرسالة، نهاية في

Roman موضح هو كما الأساسية البيانات لمستخلصى اأعل في وتسجل 14 جمبح 

  قالب. ال في

 

 ح( البحوث

والمستخلصة من يضع الباحث هنا قائمة بالبحوث المنشورة أو المقبولة للنشر  

 . ويستخدم في تنسيقها نفس التنسيق المتبع في المراجع. رسالته

 

 : المحتويات فهرس )ط

مع أن استخدام الإمكانيات المتقدمة في برنامج وورد لتوليد الفهارس بأنواعها 

ليس إجباريا إلا أننا ننصح بذلك، لأن هذا يتيح إمكانية عمل فهرس وتحديثه في أي 

ة للفهرس تا وجهدا كبيرين. وعند الكتابة اليدويوقت من كتابة الرسالة. مما يوفر وق

 يجب الالتزام بالتالي: 

. وللتسهيل يمكن 14 بحجم Traditional Arabicبخط   المحتويات تكتب -1
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 استخدام جدول لكتابة الفهرس. 

 ثم التمهيدية، الصفحات من ابتداء ، الرسالة تقسيمات حسب الفهرس يرتب -2

 .والملاحق المراجع وحتى والفرعية، الرئيسة وعناوينها الفصول

 

 : الجداول فهرس )ي

 مراعاة مع مستقلة، صفحة في ويكون نفسها، المحتويات فهرس بطريقة يكتب

  .حدة على فصل لكل بالتسلسل الجداول وترقيم الأول، العمود في الجدول رقم كتابة

 

 : الأشكال فهرس )ك

 .مستقلة صفحة في ويكون نفسها، الجداول فهرس بطريقة يكتب

 

 :الملاحق فهرس )ل

 .مستقلة صفحة في ويكون نفسها، الجداول فهرس بطريقة يكتب

 

 ملحوظة مهمة

أية فهارس يراها الباحث لازمة مثل فهرس الآيات القرآنية أو  إضافةيمكن 

 .الأعلام الأحاديث النبوية الشريفة أو

 

 

 الرسالة فصول

حسب ما يقرره القسم العلمي. )ويفضل أن تصدر كل كلية  الرسالة فصول ترتب

  :للآتي وفقا   الفصول بين فواصل وضع مراعاة معملحقها الخاص بهذا الدليل(. 

بالحروف بخط  الفصل رقم فيها يكتب فصل كل قبل مستقلة صفحة توضع -1

Traditional Arabic  الفصل بنفس الخط  وعنوان)مثلا الفصل الأول(،   غامق24بحجم

. ويراعى توسيط المحتويات أفقيا )مثلا مدخل إلى البحث( غامق 28ولكن بحجم 

 وعموديا. 

 الفاصلة بين الفصول.  اتصفحليسمح باستخدام أية رسومات أو زخارف ل لا -2

  الأرقام كتابة عدم مع الرسالة، ترقيم في العناوين فواصل صفحات تدخل -3

 .عليها    

 في الصفحات الفاصلة بين   فقط الرئيسة المباحث عناوين تكتب يجوز أن -4

 .20بحجم Traditional Arabic  بخط الفصل عنوان تحت الفصول    
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 الثانيالفصل 

 الرسالة العلمية
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 الفصل الثاني  .2

  الرسالة العلمية
 

 

المراد بحثه الفكرة البحثية هي تصور مبدئي مكتوب عن المشكلة أو الموضوع 

        تتضمن مجموعة من العناصر الأساسية التي يقوم عليها موضوع البحث.

العليا في  للدراساتويراعى في اختيار موضوع البحث ما ورد في اللائحة الموحدة 

  التي نصت على الآتي: (المادة الثالثة والأربعون)الجامعات 

  موضوعات الماجستير بالجدة والأصالة. تتميزأن 

  موضوعات رسائل الدكتوراه بالأصالة والابتكار والإسهام الفاعل  تتميزأن

 في إنماء المعرفة في تخصص الطالب.

 

 عناصر الرسالة العلمية   1-1
مكونات الرسائل العلمية، ولكن أغلبها في العلمية وجد اختلافات بين الأقسام ت

 متفق على المكونات الآتية: 

 

 : العناصر 1-2 
بمشكلة الدراسة: المقدمة، مشكلة الدراسة، أسئلة الدراسة، فرضيات التعريف  -1

 الدراسة، أهداف الدراسة ،أهمية الدراسة، حدود الدراسة، مصطلحات الدراسة.

الإطار النظري والدراسات السابقة: ويقتصر الباحث على الإشارة إلى العناصر التي  -2

ها، ثم يعرض أهم سيتضمنها الإطار النظري، مع إلماحة يسيرة عن كل من

  الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوعه مع التعقيب عليها.

منهجية الدراسة وإجراءاتها: منهج الدراسة، مجتمع الدراسة، عينة الدراسة، أدوات  -3

الدراسة، مع تحديد الإجراءات التي سيتبعها في الإجابة عن كل سؤال من أسئلة 

 ها في تحليل البيانات.الدراسة، ثم بيان الأساليب التي سيستخدم

التي سوف تتكون منها الرسالة  (الفصول والمباحث المقترحة)تقسيمات الخطة  -4

 وعلى الباحث مراعاة مايلي:  في شكلها النهائي.

ليس هناك عدد محدد للأبواب والفصول متفق عليه، بل ذلك خاضع لطبيعة  أ 

 البحث. 

 عنوان.  وفصل منلا بد لكل باب  ب 

وفصوله، حتى يظهر البحث كتلة  وأبوابهين عنوان الموضوع لا بد من الترابط ب ج 

 واحدة مترابطة الأجزاء. 

ينبغي أن تكون هذه العناوين شاملة لما تدل عليه، مانعة من دخول غيرها  د 

فيها، وأن تكون قصيرة بقدر الإمكان، وأن تكون موضوعية تتحرى الصدق 

 والحقيقة، وألا تكون متكلفة في عباراتها. 

البحث وفصوله، حتى الوصول إلى النتائج  أبوابوالتدرج المنطقي بين  الترابط ه 
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 المرجوة. 

الخاتمة: وفيها يتم تقديم ملخص لنتائج البحث، وتقديم التوصيات والمقترحات التي  -5

يرى الباحث أهميتها في ضوء تلك النتائج، بحيث تعالج مشكلات قائمة أو تؤدي 

 إلى التطوير والجودة. 

: ويعرض فيها الباحث المراجع التي استعان بها خلال مرحة كتابة جعالمراقائمة  -6

 الرسالة. 

 الملاحق: تقع الملاحق في جزء مستقل بعد المراجع.  -7

 

 تعليمات -2
 

 الرسالة عنوان كتابة 2-1

 سيظهر الذي وهو الباحثين، أو القراء آلاف أو مئات هيقرأ الرسالة عنوان أن تذكر

 سيطلع كان إذا فيما القارئ يحدد أساسه وعلى والملخصات، الفهارس من كثير في

 الواردة الكلمات يختار أن الباحث فعلى لذا . بكاملها الرسالة أو الرسالة ملخص على

 الذي هو الجيد والعنوان .المعنى ودقيق صحيح، وبتسلسل فائقة، بعناية العنوان في

 .وكفاية بدقة الرسالة موضوع أو محتوى تصف التي الكلمات من عدد اقل من يتألف

 : يأتي ما العنوان كتابة قواعد أهم ومن

 والقصيرة والمعروفة الدالة الكلمات استعمال. 

 بعضها أو كلماته فهرسة ويمكن للقارئ، مفهوم العنوان إن من التأكد . 

 في الخطأ يحتمل لا بحيث العنوان لكلمات الصحيح التسلسل من التأكد 

 . المعنى

 له جوهريا   شيئا   تضيف لا العنوان في كلمة أية من التخلص . 

 وما الكيميائية الصيغ مثل والرموز الاختصارات على العنوان احتواء عدم 

 .شابهها

 

 

 كتابة الملخص 2-2

ملخص الرسالة/الأطروحة هو خلاصة المعلومات الموجودة فيها، ويكتب على 

لة/الأطروحة، بالرغم من أنه آخر جزء يكتب من الرسا واحدة. والملخص هو هيئة فقرة

ويعد الملخص أحد أهم مكونات الرسالة لأنه هو  أول جزء يظهر مطبوعا  من مكوناتها.

الماجستير وأطروحات الدكتوراة وفي  الذي سيظهر في النشرات المفهرسة لرسائل

الملخص مرآة لما في  شبكات الإنترنت الخاصة بالرسائل الجامعية. ويعد

  ، فالملخص الجيد يدل على رسالة/أطروحة جيدة.الرسالة/الأطروحة

ويشتمل الملخص على أهداف البحث أو الدراسة والطرق المستعملة 

والاستنتاجات الرئيسة التي توصل إليها الباحث، وهو لا يحتوي على  وتلخيص للنتائج

أشكال، ولا أية معلومات أو استنتاجات لم يرد ذكرها في  أية مراجع أو جداول أو

بحيث يشكل وحدة متكاملة مفهومة بذاتها،  الرسالة. وعلى الباحث إعداد الملخص
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للقارئ وان يتفادى إيراد الاختصارات  ولتحقيق هذا الغرض يراعى أن تكون اللغة مألوفة

 دون كتابة مدلولاتها كاملة ابتداء  .

نه والقاعدة الأساسية في كتابة الملخص بأن يكون واضحا  وبسيطا  ومقنعا  كو

من الرسالة، وبناء على ذلك، فلا بد من اختيار الكلمات والجمل المناسبة  أول ما يقرأ

  ووضوح، وفي اقل عدد من الكلمات. بكل عناية ودقة

كلمات، حيث تتبع  8ويتبع الملخص كلمات مفتاحية بحيث لا تزيد على 

ة. والكلمات الواحدة والتي تليها فاصلة، وقد تكون الكلمة مركب الملخص ويفصل بين

عليها في فهرسة الرسالة فهي تمثل ما يمكن وضعه  المفتاحية هي التي سيعتمد

  )الإنترنت(. في فهرس الموضوعات والشبكة البينية

 

 قدمة ملاكتابة  2-3

 

لمقدمة ف اتهدوتها. ذالرسالة أو احة وألطرامن متن ول ألء الجزالمقدمة اتعد  

دون تقييمها ولالحقة النتائج امن فهم رئ لقااخلفية كافية تمكن ت معلوماح لى طرإ

سة رالده اهذاء جررات إمبرم هي تقدع، ولموضول احوى خرأجع امراءة لى قرإلحاجة ا

ألساسية اعد القوع. وابالموضوة ا عالقة مباشرلتي لهالمفتاحية اجع المرواهميتها وأ

   ها على ما يلي :اؤحتوالمقدمة افي كتابة 

  جعتها. امرع ولموضوالحديثة في األساسية اجع المرالى رئ إلقااتوجيه 

  ت. لفرضياأو األسئلة ل اسة من خالرالدامشكلة ى فحووتوضيح لطبيعة 

 لك . ذألمر م استلزإن ا ،هارختيارات امبروسة رالداء اجرق إطرأو طريقة ن بيا 

 هتماماتها . واهميتها وأسة رالدالمقدمة بتحديد مشكلة ء انهاإ 

 ت.لمقدمة عن بضع صفحااال تزيد أعى اير  

 

  سةرالدا افهدأ كتابة 2-4

 هيئة على ترتبو ،سةرالدا مقدمة بعد مستقلة صفحة في سةرالدا افهدأ تكتب

 سةرالدا سئلةأو أ لنتائجا ءجز في سيظهر يلذا لتسلسلا فقو متسلسلة طنقا

  .فرضياتهاو

 

  الدراسات السابقة كتابة 2-5

 تمعلوما من موضوعاتها عن نشر ما اديرإ لىإ سةرالدا تبياأد جعةامر فتهد

 ةلخطو. واسةرالدا بمشكلة لمتعلقةا رةلمنشوا لعلميةا ثألبحاا في وردت نتائجو

 سةرالدا تبيادأل لثانويةوا لرئيسةا ينولعناا تحضير سةرالدا تبياأد كتابة في لىوألا

 خالصة توضيح لمناسبا من. و منها ءجزأو  مبحث لكل منطقي تسلسل في هااديروإ

 ثللبحو لزمنيا لتسلسلا فقو مبحث كل تحليلو لسابقةا تسارالدا ليهإ توصلت ما

 منطقي بشكل مبحث لكل اتلفقرا ترتيب ا  جد لمهما من. وثلألحد مألقدا من

 دستر لتيا موضوعاته تقديم على مبحث لكل لىوألا اتلفقرا في يعمل. ومتسلسل

 سيتم بما رئلقاا فيعرمدخال  ةفقر لكل ئيةاالبتدا لجملا تمثل. ولالحقةا اتلفقرا في
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 جعةامر من ألخيرتينا لفقرتينأو ا ةلفقرا توجه كما بكاملها ةلفقرا في جعتهامر

.. معالجتها كيفيةو لمشكلةا ههذ رختياا بسباأ لتوضيح سةرالدا مشكلة نحو تبيادألا

( دون أن هغير)أو  حةوألطر/الرسالةا من ءلجزا اهذ في جعامر يةأ تذكر الأ عىايرو

 .سةرالدا في ستخدمهاوا بنفسه عليها طلعا قد لباحثا نيكو

 

 ( لعملا قطرو ادومل)ا سةرالدا ادموو نهجيةملا كتابة 2-6

 

 دواتألوا تلتقنياوا قلطرا لكل لدقيقةا لتفاصيلا اديرإ لىإ ءلجزا اهذ فيهد 

 دةعاإ من متخصص باحث يأل يمكن بحيث ،لبحثا في ستعملتا لتيا ادلمووا

 كذلكو ،لباحثا لنتائج مشابهة نتائج على للحصووا جريتأ لتيا تسارالدأو ا ربلتجاا

 ا،لهذ(، وميلز حيثما) تهادامحدو ضاتهاافتروا سةرالدا اتمتغيرو تلمصطلحاا تعريف

 تم ما كل عن تفصيلية تمعلوما تشملأن  بد ال سةرالدا في لمستعملةا ادلموا نفإ

أو  تنباتاأو  تنااحيوأو  صشخاأ من نيةالميدأو ا لمخبريةا ربلتجاا في ستعمالها

 لمحاليلوا لكيميائيةا ادلموا كذلكو ،منها كل خصائص كرذ مع تعيناأو  قيقةد تكائنا

 تلمقابالا ليةوآ سةرالدأدوات ا تشمل كما ،خصائص من بها يتعلق ما كلو

 قطر ضتعرو ،لمقاييسوا راتالختباا ءبناو تطويرو لمختلفةا بأشكالها تلمالحظاوا

 قطرو سلقياا قطرو تلعيناا رختياا كيفية تشمل لتيا بتفاصيلها تلتقنياوا لعملا

 حالة فيو ،لنتائجا تحليل في ستعملتا لتيا إلحصائيةا قلطروا لمحاليلا تحضير

 كانتإذا  ماأ ،لها ألساسيةا جعالمرا ادبإير ءالكتفاا يمكن سابقا  لموصوفةا تلتقنياا

 طريقةو لمرجعا كرذ من بد فال ،سابقا  موصوفة تلتقنيا اتتحويرأو  اتتطوير كهنا

  .لباحثا بها مقا لتيا لمختلفةا لعملا

 

  لنتائجا كتابة 2-7

  

 مـسليو ضحوا بشكل لباحثا عليها حصل لتيا لنتائجا اديرإ لىإ ءلجزا اهذ فيهد

 هارحرو عليها حصل لتيا تلمعلوماوا مقارألا لباحثا ينقلأن  اهذ يعني الو ،لمعنىا

 بعناية يفكرو ،يفهمهاأن  عليه بل ،نيةالميدا ستهدرا لخال منأو  ،لمختبرا اسكر في

. ليهإ توصل ما تبين لكذ شابه ماأو  رصوأو  لشكاأو أ اولجد هيئة على هاادبإير

 يمكن ما بأقلو ،لنتائجا معظم رلصووا لألشكاوا اوللجدا تشكل سألساا اهذ علىو

  .إلحصائيةا تبالتحليال مشفوعة لنتائجا اديرإ من بد ال. ولتحريريةا لكتابةا من

 

  ناقشةملا كتابة 2-8

 

 حيضاإ لىإ لمناقشةا فتهدو ،حةوألطرأو ا لرسالةا من ءجز همأ لمناقشةا تعد 

 ديعا الأ عىاير. و سةرالدا نتائج لخال من زتبر لتيا تلعالقاوا تلتعميماوا دئلمباا

 رمنشو وـه ما يقابلأو  فقايو ما نبياو لنتائجا تفسير على يقتصر نماوإ ،هنا لنتائجا اديرإ

 ماو ،لنتائجا ليهإ توصلت ما بين تختالفاا يةأ اديرإ من بد ال ا،لذو ع،لموضوا لحو سابقا 
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 ديستفا عملية تتطبيقاو نظرية اتمؤشر يةأ اديرإ ءلجزا اهذ يشمل. ونشرأن  سبق

 لباحثا ليهاإ يتوصل لتيا جستنتاا كل على لةدألا تذكرأن  عىاير كما ،لنتائجا من منها

 لحقيقيا لمعنىا زتبر لمناقشةا نفإ رباختصاو. الحظها لتيا لحقائقا لخال من

 .لنتائجا في اردةلوا تلمعلوماوا تلإلحصائيا

 

 )الخاتمة( تلتوصياوا تالستنتاجاا كتابة 2-9

 هميةأ ناحية من لبحثا عن لناجمةا تالستنتاجاا زبرأ اديرإ لىإ ءلجزا اهذ فيهد 

 من. ومباشر تطبيقي اءجرأو إ ،تعميمأو  ن،قانو ضعأو و ة،فكر رةبلو في لنتائجا

 ،حسبو لباحثا ليهاإ توصل لتيا لنتائجا على ةمعتمد تالستنتاجاا نتكوأن  ألهميةا

 تلتوصياا تعتمد. وحتهوطر/أسالتهر في ليهاإ يتوصل لم ىخرأ نتائج على ليسو

 ثبحاأ من متابعته لىإ جيحتا ما لىإ تشير هيو ت،الستنتاجاا على لمقترحةا

 . لحاليةا لنتائجا ليهاأدت إ مستقبلية تساودرا

 

  جعالمرا كتابة 2-10

 

 لرسالةا كتابة في لباحثا ستعملهاا لتيا جعالمرا جميع جعالمرا قائمة دتحد

 جميع اديرإ لىإ ءلجزا اهذ فيهد.  والقسم العلمي في ةلمعتمدا لتوثيقا بطريقةو

 مما ،سابقا  زةاـمج تحاوطروأ ،سائلور تموسوعاو ،كتبو ،علمية أوراق من ،جعالمرا

 ن،بمكا ألهميةا من. ولرسالةأو ا حةوألطرا من لسابقةا اءألجزا في لباحثا ستعملها

 انعنوو ،لباحثين/الباحثا ءسماأ حيث من ،مرجع كل في تلمعلوماا صحة من لتأكدا

 من نسخة يةرؤ لكذ يستوجب. ولبحثا تصفحاو لنشرا سنةو هنشر نمكاو لبحثا

 ،لباحثا عليها طلعا ىخرأ ثبحو فيوارد  هو ما على دالعتماا معدو ،تهذا لبحثا

 متن في هااديروإ جعالمرا كتابة قطر تختلفو يهدتفا يجب شائع علمي خطأ اهذو

 تلمجالا معظم في ةمعتمد قطر ثثال هازبرأ لعلو لبحثأو ا ةـحوألطرأو ا لرسالةا

 قمر اديرإ طريقةو ،لسنةوا للمؤلف ألخيرا السما كرذ طريقة: هيو لرسائلوا لعلميةا

 تسلسله حسب لمرجعا قمر اديرإ طريقةو ،لمتنا في رهظهو تسلسل حسب لمرجعا

 . لهجائيا

وقبل الملاحق مع مراعاة كتابتها حسب  تقع المراجع بعد نهاية متن الرسالة

 طريقة التوثيق المعتمدة في القسم، وتقسم المراجع إلى قسمين كالآتي:

 المراجع العربية -

 المراجع الأجنبية -

رسائل الطريقة واحدة لتوثيق الاستشهاد في تبني وعلى الكلية أو القسم 

ووضع قواعد  في المتن أو في قائمة المراجع والمصادر الممنوحة منها، سواء
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