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 1صفحة   ابكتابة رسائل الدراسات العليتعليمات خاصة 

 

 برسائل الدراسات العلياتعليمات خاصة 

 مف األقساـ التالية:أطروحات الماجستير والدكتوراه  تتكوف

 : الغالف -

سـ او  الجامعةيتضمف الغالؼ اسـ الجامعة والكمية والقسـ وشعار الجامعة واسـ المشروع كما ورد في قرار مجمس 
، وذلؾ بالمغة العربية عمى الجية األمامية، وبالمغة اإلنكميزية ة إلى العاـ الدراسيإضاف يفالمشرف اءوأسملطالب ا

 .عمى الجية الخمفية

  :اتمالحظ

 قبؿ اسـ الدكتور المشرؼ.الب الط سـايكوف دائمًا  .1

، إال في حاالت استثنائية فييا المقدمة والمراجع والممحقاتصفحة بما  100 - 60عدد الصفحات مف  .2
 .تقدرىا المجالس بناًء عمى طمب األستاذ المشرؼ

 . Times New Roman 12  واألجنبي Simplified Arabic 13العربي قياس الحرؼ  .3

 .1.15 األسطرمع فراغ بيف  Justifiedالفقرة مضبوطة  .4

 نقاط. 6يعطى تباعد بيف الفقرات  .5

 10غامؽ مع تباعد بعد الفقرة   Simplified Arabic 12تكتب عناويف األشكاؿ أسفؿ الشكؿ، بخط  .6
 ، عمى أف يوضع كممة "الشكؿ" ثـ الرقـ مباشرة بدوف كتابة كممة "رقـ":نقاط

 مثال:

 : أىم تفاعالت االسمرار األنزيمي1الشكل 

 الفقرةغامؽ مع تباعد قبؿ   Simplified Arabic 12تكتب عناويف الجداوؿ في أعمى الجدوؿ ، بخط  .7
 ، عمى أف يوضع كممة "الجدوؿ" ثـ الرقـ مباشرة بدوف كتابة كممة "رقـ":نقاط 10

 مثال:

 السمرار األنزيميل العوامل المثبطة: أىم 1 الجدول

ىداء و  ماتأية رسو والجامعة ال تتضمف نسخ الكمية  .8  .كتابات ال تمت لممشروع بصمةوا 
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 Abstract الممخص -

عمى تحديد ما إذا كاف مضموف المشروع رة واضحة عف الموضوع المدروس، ويساعد يعطي الممخص القارئ فك
و ال. بكالـ آخر ىو عبارة عف تقرير كامؿ مقتضب عف العمؿ والذي يعبر عف مضموف المشروع دوف أييمو 

 إضافي. شرح الحاجة ألي

 يتضمف الممخص:يجب أف 

 )ماذا ؟ أيف ؟ لماذا ؟(. إجرائيانظريات الدراسة وتبرير  أىداؼ/ -

 .والطرائؽ المستخدمة في المشروع )كيؼ ؟( األساسو األدوات  -

 الميمة واالستنتاجات البارزة التي يمكف االستفادة منيا. األساسالنتائج  -

 ال يتضمف الممخص:ف يجب أ

 مناقشة النتائج. -

 أسماء المرجع  -

 .نتائج مجدولة أومعطيات  -

يذكر االسـ بالكامؿ ثـ بيف  أو أف (.…,DNA, pH, USAغير واضحة بذاتيا مثؿ )أية اختصارات  -
  .قوسيف نكتب االختصار

 يمكف تمخيص أىـ المالحظات حوؿ كتابة الممخص كما يمي:

 .والفائدة منيا ونتائجيا / الدراسة / البحثنظرة شاممة عف التجربةالممخص يقدـ  •

 .كممة( 300-50) اً مختصر أف يكوف  •

 عمومًا مف األقساـ التالية:الممخص يتألؼ  •

 .البحث إجراءتوضح سبب جممة  2-1المشكمة التي تواجييا الدراسة: يتكوف مف  .1

جممة تذكر ماذا ستقـو بو الدراسة وبماذا تختمؼ عف الدراسات  2-1الغرض مف الدراسة: يتكوف مف  .2
 المشابية. 
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 جممة تمخص الطرائؽ اليامة المستخدمة لمواجية المشكمة المدروسة. 2-1الطرائؽ: يتكوف مف  .3

 جممة تمخص النتائج الميمة )وليس كؿ النتائج(. 2-1النتائج الميمة: يتكوف مف  .4

 جممة تمخص تفسيرات المؤلؼ لمنتائج. 2-1التفسيرات: يتكوف مف  .5

 . مف حيث التطبيقات المستقبمية التفسيرات أي بماذا تفيدنا الخاتمة: يتكوف مف جممة واحدة تمخص معنى ىذه .6

 .وتتـ كتابة الممخص بالمغة العربية والمغة اإلنكميزية عمى صفحتيف منفصمتيف .7

 Keywordsالكممات المفتاحية 

)يمكف ترؾ فراغ بينيما بمقدار سطر نفسيا الصفحة  ة عادة بعد الممخص مباشرة وفيتوضع الكممات المفتاحي
 واحد(.

 .البحثمفصمية في  إخباريةكممات مفتاحية، وىي عبارة عف كممات  5-3يكفي عادة 

 )ماذا ؟(: Introduction مقدمةال -

تظير وقياس الخط المستخدـ في األطروحة.  ونفسالنوع المقدمة بعد االنتياء مف األطروحة بخط مف  تكتب
إنيا تزود القارئ بمعمومات كافية تجعمو يستحسف كما . البحثأىمية  إظيارالعممية في  الحجةقوة لمقارئ المقدمة 

 10ال تتجاوز ف ويجب أ ،اليدؼ مف المشروعفي نيايتيا  المقدمة تتضمفو  العمؿ ويفيـ األىداؼ المرجوة منو.
 .اتصفح

 يجب أف تكوف المقدمة:

 .إخبارية -

 .وطبيعة الموضوع )المشكمة( منطقية المشروع وأىدافو األساس شرحت -

 .ظير بشكؿ واضح موضوع المشروعت -

 .جييا أو المشكمة التي تحاوؿ حمياذكر الفرضية التي توات -

 عف موضوع البحث أو المشروع. إخباريةتزود القارئ بخمفية معموماتية  -

 يستخدـ زمف الحاضر في كتابتيا . -



 4صفحة   ابكتابة رسائل الدراسات العليتعليمات خاصة 

 

 ويمكف أف تتضمف المقدمة:
 يا الطالب في أطروحة.تنويو بالمراجع ومصادر البيانات التي اعتمد عمي 

 .الصعوبات التي واجيت الطالب في التحضير والتنفيذ 

 

 : أىمية البحث وأىدافو -

 تضمف أىمية البحث وأىدافو اإلجابة عمى التساؤالت اآلتية:ييجب أف 

  ؟أىمية الموضوع وسبب اختيار الطالب األطروحةما ىي  ؟ىذه الدراسة إجراءلماذا تـ 
  ما ىي الفرضية أو النظرية أو المشكمة التي تواجييا ىذه الدراسة ؟األطروحة و اليدؼ مف ما ىو 
  ما ىي األىداؼ والنتائج المتوقعة أو المنتظرة مف الدراسة ؟ والجية المستيدفة مف المشروع؟ 

 

 Literature review ةالمرجعي الدراسة

واألعماؿ والدراسات والكتابات المختمفة التي تمت  ألبحاثىـ األمراجعة شاممة  إجراء دراسة المرجعيةيتـ خالؿ ال
بحث مرجعي مف خالؿ  إجراءذلؾ عبر و  خالؿ العشر سنوات األخيرة، يت أو نشرت حوؿ ىذا الموضوعأو أجر 

ذات الصمة بالموضوع  والدكتوراهعبر رسائؿ الماجستير مة، و المقاالت العممية المنشورة في المجالت العممية المحك  
إلجراء عممية البحث مف خالؿ مواقع  باالنترنتخالؿ الكتب العممية المحكمة ذات الصمة واالستعانة وأيضًا مف 

متخصصة مثؿ  أبحاثالمخصصة لممجالت العممية أو لدور النشر التي تنشرىا أو لمحركات  االنترنت
sciencedirect  وpub medline  لمراجع التي ، مع ضرورة توثيؽ كؿ فقرة مف خالؿ ذكر أسماء اغيرىاو

  أخذت منيا ىذه المعمومات.

  .إذا اقتضت الضرورة، وذلؾ حسب موضوع البحث فرعيعنواف أكثر مف  ةالمرجعيدراسة الضمف تتيمكف أف 

 )أين ؟ وكيف؟(: Materials and methods المواد والطرائق

  الذي تـ اعتماده في ما ىو مخطط التجربة و . ؟الطريقة التي اتبعيا الطالب في تناوؿ موضوعوما ىي
  الدراسة ؟

 ذكر األمور التالية:أف تتضمف ىذه الفقرة يجب 

لممادة المستخدمة )بكتريا، نبات، عفف،  تيني إف وجدالالعينات التي تـ دراستيا مع ذكر االسـ العممي ال
  .مصدرىاو ، فطر...(
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 التحميؿ بشكؿ منطقي وفؽ أىداؼ البحث. طرائؽتقسيـ 

 ؟خذ العينات أ يةكيف -

 إجراء القياسات؟  يةكيف -

)اسـ الموديؿ،  المستخدـوكتابة اسـ كؿ جياز  )بروتوكوؿ العمؿ( كؿ تجربة عمى حده إجراءشرح مفصؿ لطريقة 
الشركة المصنعة، اسـ بمد )اسـ  متاسـ الشركة المصنعة، اسـ بمد المنشأ( وكذلؾ اسـ كؿ مادة كيميائية استخد

 ثانية مف دوف الحاجة أليمرة  إجرائياالتجربة بطريقة تمكف القارئ مف إعادة  إجراءيجب شرح كيفية  كما .المنشأ(
وما ىو تعداد  ،المتغيرات التي درست في المشروع ذكر الشواىد إف وجدت وكذلؾ ما ىيو  توضيح. أوسؤاؿ 

يجب أف وما ىي القوانيف والفرضيات التي استخدمت. أيضًا  وما ىو الفاصؿ الزمني ألخذ العينات. ،المكررات
 لمنتائج. اإلحصائيةالدراسة  إجراءتشمؿ ىذه الفقرة عمى شرح لمخطط التجارب وأيضًا تفاصيؿ عف كيفية 

يجب ذكر حدود كشؼ الطريقة التي أتبعت وخاصة إذا أعطت النتائج عدـ وجود لمعنصر الذي يتـ الكشؼ  -
 عنو.

 ومناقشتيا.يجب ذكر الطرؽ اإلحصائية المستخدمة في تقييـ النتائج  -

 : اتمالحظ

  عند الضرورة يمكف االستعانة ببعض الصور أو المخططات التي تشرح أو تمخص طرائؽ العمؿ. -

بذكر  ىكتفيطريقة معروفة في الوسط العممي فيمكنؾ في ىذه الحالة عدـ شرح الطريقة و  استخدمتذا إ -
ذ اإلشارةاسـ الطريقة مع  إجراء أي تغيير عمى  تـا ما إلى اسـ المرجع الذي يصفيا بشكؿ كامؿ. وا 
 .تي أجريتذكر ىذه التغييرات اليجب الطريقة المرجعية 

 تكتب ىذه الفقرة في الزمف الماضي بصيغة المبني لممجيوؿ. -

 ؟( )ماذا وجدت   :Results لنتائجا -

مف أجؿ ذلؾ  البحث. يجب أف تمخص المعطيات التي حصؿ عمييا في ىذا ةطروحىذا الجزء األىـ في األ يعد  
 ما يمي: يمكف إجراء

 التي وضعت في فقرة المواد والطرائؽ.نفسيا ـ التقسيمات ابطريقة منطقية ومرتبة واستخد تقديـ النتائج 
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 .جعؿ ىذه الفقرة كاممة لكف مختصرة 

  نتائج عمى شكؿ جداوؿ أو منحنيات بيانية. وال تستخدـ كال الطريقتيف لمتعبير عف النتائجالعف التعبير 
وعندما يمكف كتابة النتائج ضمف متف النص فال داعي لوضعيا في جدوؿ )في حاؿ كانت  .سيانف

 النتائج قميمة(.

 تـ الحصوؿ عمييا خالؿ البحثأىـ النتائج اليامة وليس المعطيات الخاـ التي  اءعطإ. 

 المبني لممجيوؿ الزمف الماضيفي السرد  يستعمؿ. 

 في ىذا القسـ ىي: تجنبياومف األمور التي يتوجب 

 إعطاء النتائج نفسيا بأكثر مف طريقة )جدوؿ، شكؿ،...( -

 عتقد أنيا سمبية )بمعنى أنيا لف تخدـ فكرة المشروع(.يبعض المعطيات التي  إىماؿ -

 إعطاء المعطيات أو النتائج الخاـ األولية. -

 خاتمة عمى التوالي(.)ىذا يجب أف يذكر في قسـ المناقشة وال استنتاجات إعطاءمناقشة النتائج أو  -

 : )ماذا تعني كل ىذه النتائج ؟(Discussionالمناقشة  -

 :يتـأف يجب مف خالؿ ىذا القسـ 

تبرىف عمى صحة النظرية أـ ال ؟ كيؼ ولماذا  النتائجالموضوعة: ىؿ ربط النتائج بالنظريات أو الفرضيات   -
 .؟

 المقدمة.مناقشة النتائج مف خالؿ المشكمة أو الفرضية المطروحة في  -

 ربط المعطيات بمسبباتيا: أي لماذا المعطيات ىي كما تكوف ؟ -

: ىؿ أو موضوع مشابو لونفسو ى الموضوع ربط المعطيات بتمؾ التي حصؿ عمييا باحثوف آخروف عمموا عم -
كما يجب نتائج بشكؿ واسع التجنب شرح و  شرح األسباب يجب نتائج تتفؽ معيـ أـ ال وما ىو السبب؟ال

 والتعميـ. اإلسيابتجنب 

  :Conclusionsاالستنتاجات  -

 عمى التساؤالت اآلتية: ىذه الفقرةتجيب 
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 .صيا مف النتائج ؟ستخالـ اما ىي االستنتاجات التي ت -

  .حميا؟ يتـ العمؿ عمىما ىي أىمية ىذه النتائج بالنظر إلى المشكمة التي  -

 .؟أىـ استخدامات ىذه النتائج في تطبيقات عممية أو دراسات مستقبمية ما ىي -

 :Recommendationsالمقترحات والتوصيات  -

 يتـ ذكر أىـ النقاط التي يجب استكماؿ دراستيا مستقباًل لمحصوؿ عمى رؤية أشمؿ لحؿ المشكمة المقترحة.

 :Referencesالمراجع  -

 في متف النص:  -1

يف آخريف وغيرىا كرت في متف النص عف الدراسات المنشورة لباحثجميع المعمومات التي ذُ مصادر يجب ذكر 
 ليست لمباحث.  وعف كؿ معمومة

 يمكف كتابة المراجع ضمف النص بإحدى الطريقتيف اآلتيتيف:

[، عمى أف يتـ ترتيب المراجع وفؽ تسمسؿ ورودىا في النص. 1. كتابة رقـ المرجع ضمف قوسيف متوسطيف ]أوالا 
وتوضع ضمف [ 23، 15، 12ويمكف كتابة أكثر مف رقـ مرجع ضمف القوسيف يفصؿ فيما بينيـ بفواصؿ. مثؿ: ]

 األقواس بشكؿ متسمسؿ مف األصغر إلى األكبر.

النشر  عاـاسمو األوؿ( مع  كنية الثاني بدوفنيتو فقط بدوف اسمو األوؿ وأيضًا ضع اسـ الباحث )أي كيو  ثانياا 
كتابة ىذه المراجع بحسب تسمسميا الزمني يتـ نفسيا ممعمومة لسيف. وعندما يوجد عدة مراجع وذلؾ ضمف قو 
وفي  ة.فيتـ ذكرىـ بحسب تسمسؿ األحرؼ األبجدي نفسو العاـ ما في حاؿ كاف ىناؾ مرجعيف مفالتصاعدي، أ

حاؿ كاف المرجع قد أنجز مف قبؿ أكثر مف باحثيف اثنيف عندىا يتـ كتابة اسـ الباحث األوؿ يميو كممة "وآخروف" 
وأيضًا يجب كتابة  ،عمى أف يتـ كتابتيا بشكؿ مائؿ )إف كاف المرجع أجنبياً "  .et al)إف كاف المرجع عربيًا( أو " 
  (.اسـ الباحث بالمغة الالتينية

 ."وآخروف"الالتينية التي تعني  et aliiىي مف  ".et al"إف كممة  مالحظة:

 يمكف تمخيص ما سبؽ باآلتي:

 مؤلؼ واحد: كتابة الكنية )بالمغة االنكميزية في حاؿ كاف المرجع أجنبيًا( متبوعًا بفاصمة ثـ سنة النشر. .1
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" )في حاؿ كاف المرجع أجنبيًا( ثـ كنية المؤلؼ الثاني متبوعًا andمؤلفاف: كتابة كنية األوؿ مع كممة " .2
 النشر. عاـبفاصمة ثـ 

)في حاؿ كاف المرجع أجنبيًا(  ".et al"مؤلفيف وما فوؽ: كتابة كنية األوؿ مع كممة "وآخروف" أو  ثالثة .3
 متبوعًا بفاصمة ثـ سنة النشر. 

ع بحسب حداثتيا مف األقدـ إلى األحدث في حاؿ ذكر أكثر مف مرجع ضمف النص يتـ تسمسؿ المراج .4
 . )إف كانت المراجع أجنبية(مع وضع فاصمة منقوطة بيف المرجع واآلخر 

 أمثمة:

 .(Leistner, 2000)  يتـ تقييـ طرائؽ الحفظ عف طريؽ الدراسات النموذجية في المنتج الغذائي .1

2. Phytoalexins   ىي مركبات ذات وزف جزيئي منخفض تنتج مف قبؿ النباتات الراقية ردًا عمى اإلصابة
  (.Smid and Gorrhs, 1999) الميكروبية

 (.Branen et al., 2001) ياوتعديمسنة لتحسيف النكية  1800استعممت التوابؿ قبؿ  .3

صالحية )أو العمر التخزيني( وحفظ الوظيفة التقميدية لمضادات األحياء الدقيقة الغذائية ىي إطالة فترة ال .4
 جودة المنتج الغذائي مف خالؿ تثبيط نشاط الكائنات الحية الدقيقة المفسدة لألغذية 

 (Branen et al., 2001; Davidson and Harrison, 2002; Davidson et al., 2005) 

 :)بعض األمثمة( في متف النص اآلتية يمكف استخداـ الحاالت 

 .( أف نسبة المعادف في الخضار منخفضة2001) Jean الباحثوجد  -

 (. jean, 2001تتفؽ نتائج ىذا البحث مع ما وجده بعض الباحثيف بأف نسبة المعادف في الخضار منخفضة ) -

 ال يجب فصؿ التاريخ عف اسـ العالـ. مالحظة:

 قائمة المراجع

 ادر.تضمف الكتب والمقاالت العممية ومواقع االنترنت وغيرىا مف مصت -

 كؿ المراجع المذكورة في متف النص يجب كتابتيا في صفحة المراجع.  -
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المذكورة في متف النص يجب عدـ كتابتيا في صفحة المراجع بؿ يجب كتابة أسماء كؿ  ".et alكممة " -
 الباحثيف المشاركيف في ىذا المرجع.

 في حاؿ استخداـ اسـ الباحث في متف النص: -

o  الباحثيف وسنة النشر كي تكوف متطابقة مع تمؾ المذكورة في متف النص. أسماءيجب تدقيؽ كال مف 

o  يجب ترتيب المراجع في صفحة المراجع بحسب ترتيب األحرؼ األبجدية. وفي حاؿ وجود مرجعيف
 يرتباف زمنيًا بشكؿ تصاعدي. نفسو مباحثل

o حرؼ  يوضع بجانب البحث األوؿ ؛في حاؿ وجود مرجعيف لمباحث نفسو وفي العاـ نفسوa  وبجانب
 ...... . bالثاني حرؼ 

o  والنوطالمحاضرات وال تتضمف المراجع إلى مراجع عربية وأخرى أجنبية صفحة المراجع تقسـ. 

في حاؿ استخداـ األرقاـ في متف النص ترتب المراجع حسب ورودىا في متف النص دوف الفصؿ بيف المراجع  -
 العربية واألجنبية.

وُتكتب  ىو معموؿ بو في مجمة جامعة تشريف لمبحوث العمميةوفؽ لما  المراجع في صفحةيتـ كتابة المراجع 
 المراجع كما يمي:

 إذا كاف المرجع كتابًا أجنبيًا: 
الكنية باألحرؼ الكبيرة، تتبعيا فاصمة، الحرؼ األوؿ مف االسـ تتبعو نقطة. الحرؼ األوؿ مػف االسػـ المتوسػط 

بػػيف أسػػمائيـ بفاصػػمة منقوطػػة )؛(، عنػػواف الكتػػاب أو البحػػث بػػالحرؼ  تتبعػػو نقطػػة. إذا تعػػد د المؤلفػػوف، ُيفصػػؿ
المائؿ وتتبعو نقطػة.  الطبعػة )ثانيػة، ثالثػة...( وتتبعيػا فاصػمة، دار النشػر وتتبعيػا فاصػمة،  بمػد النشػر وتتبعػو 

 فاصمة،  سنة النشر وتتبعيا فاصمة، عدد الصفحات وتتبعيا نقطة.

 مثاؿ عمى ذلؾ:

TODD, D. K. Groundwater Hydrology. 2nd. ed., John Willey & Sons, Inc New 

York & London, 1980, 508. 

 إذا كاف المرجع كتابًا عربيًا ُيت بع األسموب نفسو في كتابة المراجع األجنبية، غير أف  اسـ الكاتب ال ُيخَتصر. 
 إذا كاف المرجع بحثًا منشورًا في مجمة بالمغة األجنبية: 
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اسػـ المجمػة وبمػد النشػر ويتبعػو فاصػمة  -ة واالسـ عنواف البحث بالحرؼ المائػؿ، وتتبعػو نقطػةيضاؼ بعد الكني
وسػػػنة النشػػػر، أرقػػػاـ الصػػػفحات الخاصػػػة بالبحػػػث ضػػػمف  –المجمػػػد والعػػػدد )كتابػػػة مختزلػػػة( وبعػػػدىا فاصػػػمة  –

 المجمة.

 مثاؿ عمى ذلؾ:

MAHOWALD, M. The Image of Jim the EHP Sequence. Annals of Mathematics U. S. 

A. Vol. 166, N. 1, 1982, 65-112. 

إذا كػػاف المرجػػع بحثػػًا منشػػورًا فػػي مجمػػة بالمغػػة العربيػػة، ُيت بػػع األسػػموب نفسػػو فػػي كتابػػة المراجػػع المنشػػورة فػػي  
 المجالت األجنبية. غير أف  اسـ المجمة واسـ الكاتب يكتباف مف دوف اختصار.

 مثاؿ عمى ذلؾ:

التػػدابير العالجيػػة فػػي اآلالـ الرأسػػية، المجمػػة الطبيػػة العربيػػة. نقابػػة األطبػػاء فػػي القطػػر جػػواىري، محمػػد زىيػػر. 
 .59-54، 1985العربي السوري، العدد السادس والثمانوف، 

إذا كاف المرجع مف موقٍع إلكتروني، ُيضاؼ تػاريخ المطالعػة تتبعػو نقطػة، ثػـ ُيكتػب العنػواف اإللكترونػي كػاماًل  
 بيف اإلشارتيف 

AUSTEN, J. Pride and Prejudice, ed. Henry Churchyard, 1996, 10 Sept. 1998. 

http://www.pemberley.com/janeinfo/pridprej.html  

االسػـ متبوعػة بنقطػةف عنػواف الكتػاب متبوعػًا أما في صػفحة المراجػعف فُيبػدأ باسػـ العائمػة متبوعػًا بفاصػمةف تمييػا بقيػة 
 بنقطةف مكاف النشر متبوعًا بنقطتيفف اسـ الناشر متبوعًا بفاصمةف تاريخ النشر متبوعًا بنقطة. مثاؿ:

Tannen, Deborah. You Just Don't Understand: Women and Men in Conversation. 

New York: Morrow, 1990. 

ذا كاف المرجع مقالة  في مجمة عممية ُيت بع الترتيب اآلتي في الحاشية السفمية: وا 

اسـ الكاتػب بالترتيػب العػادي متبوعػًا بنقطػةف عنػواف المقالػة متبوعػًا بنقطػة ضػمف عالمػات تنصػيصف عنػواف المجمػة 
حة متبوعػًا بأحرؼ مائمةف رقـ العدد متبوعًا بنقطةف رقـ العددف تاريخ النشر بيف قوسيف متبوعًا بنقطتػيفف ثػـ رقػـ الصػف

 بنقطة. مثاؿ:

Daniel C. Hallin. "Sound Bite News: Television Coverage of Elections,  

1968-1988." Journal of Communication 42.2 (1992):5. 

http://www.pemberley.com/janeinfo/pridprej.html
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ة أما في صفحة المراجع فُيبدأ باسـ العائمة متبوعًا بفاصمةف بقية االسـ متبوعًا بنقطةف ثـ التسمسؿ ذاتو )كمػا فػي حالػ
 الكتاب( مع تضميف أرقاـ صفحات المقاؿ في المجمة. مثاؿ:

Hallin, Daniel C. "Sound Bite News: Television Coverage of Elections,  

1968-1988." Journal of Communication 42.2 (1992):5-24. 

 مالحظة ىامة:

الروسرية أو األلمانيرة ..الري( يكترم م رمون المرجرع  مثرل )الفرنسرية أو العربيرةأو بمغة غيرر اننكميزيرة  المرجعإذا كان 
 بالمغة العربية أو المغة اننكميزية مع انشارة إلى لغة المرجع. 

 موسكو. )بالمغة الروسية(.، سفيازإ دار راديو ، التشابيية والرقمية المصححات -1986كيسيؿ، ؼ. ا.  [16]

Autran, J.C., 1995, Determination of common wheat in pasta products: an update of the 

achieved studies in the European (BCR) collaborative study 1990-1993 (Germany), Getreide 

Mehl und Brot, 49(5):272-277 

 

 Acknowledgements الشكر -

لنا يد العوف النجاز ىذا العمؿ سواء كاف مف داخؿ الجامعة أو مف  كؿ مف ساعدنا ومد  ل يمكف توجيو الشكر
 .مف الشركات أو المؤسسات أو األشخاص الذي قدموا لمبحث أية مساعدات أو مساىمات؟ خارجيا

 الجداول واألشكال

 الجداول -1

 .ييدؼ الجدوؿ إلى تمركز كميات كبيرة مف المعمومات واختصار في النص والكتابة 

  يكوف الجدوؿ فائض عف النص.ال يجب أف 

 ضمِّف المعمومة ضمف النص لكف ال تستخدـ االثناف معًا.تستعمؿ الجدوؿ أو ي 

  في الجدوؿ دوف الحديث عف كؿ ما يتضمنو الجدوؿ. األمورأىـ يشار إلى الجدوؿ ضمف النص بذكر 

  ضع معمومة في جدوؿ إذا كاف باإلمكاف تضمينيا بسيولة في النص.و تال 

  ف القارئ قادرًا عمى فيـ المعمومات في الجدوؿ دوف الرجوع إلى النص.يجب أف يكو 

  حكماً اف الجدوؿ فوؽ الجدوؿ يكتب عنو. 
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 رأس العمود أو معرِّؼ الصؼ إف أمكف.في  طريقة األكثر شيوعاً واحدات القياس بال ددتح 

 شكؿ: متوسط  عندما يتضمف الجدوؿ نتائج عمى شكؿ متوسطات حسابية يجب عندىا كتابة النتائج عمى
 (. mean ± SD)   االنحراؼ المعياري حسابي 

  جميع أرقاـ الجداوؿ في متف النص.  اإلشارة إلىيجب 

 األشكال -2

 المناسب وفؽ اآلتي:اختيار الشكؿ يمكف 

  المنحنيات البيانيةLine graphs .ىي أكثر فعالية في إظيار المنحى 

  األشكاؿ العموديةBar charts .)ىي أكثر فعالية إلظيار النسب النسبية )القيـ النسبية 

  الخريطة المستديرةPie charts .ىي أكثر فعالية إلظيار النسب مف المجموع 

  الخرائط المشتركةCombined charts .ىي أكثر فعالية إلظيار االرتباطات 

 .المخططات اإلحصائية المتعمقة بالدراسة اإلحصائية 

 عند استخداـ األشكاؿ:يجب مراعاة ما يمي 

 يكتب عنواف الشكؿ دائمًا في أسفمو )وليس في أعاله(. ◄

 مع ذكر وحدة القياس بيف قوسيف. تسمى المحاور األفقية والعمودية ◄

 يجب شرح الرموز المستخدمة ضمف األشكاؿ. ◄

 جميع أرقاـ األشكاؿ في متف النص.  اإلشارة إلىيجب  ◄

 مالحظات ميمة

 في كافة صفحات المشروع. حصراً ( …,1,2,3)تستخدـ األرقاـ العربية  -1

 ، فيجب أف يتضمف المشروع مخططًا تكنولوجياً المشروع يتضمف دراسة لخط  إنتاجيفي حاؿ كاف  -2
 .معمومات الضرورية وعمى ورؽ تيراجعميو كؿ ال موضحاً 
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د النسخة ة لممكتبة بعد جمسة التحكيـ وفقًا لمالحظات المجنة وتعتميتـ تصحيح نسخة المشروع المسمم   -3
حصوؿ عمى براءة مف أجؿ الوذلؾ ، بعد تأشير الدكتور المشرؼ عميياالمصححة مف قبؿ رئيس القسـ 

 .الذمة مف المكتبة
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 التنسيق والترتيم العام

 ترتيب أوراق الرسالة أو األطروحة

 يتم ترتيم األوراق عمى الشكل التالي:

 الغالف الخارجي
 الداخميالغالف 

 جدول المحتويات
 قائمة األشكال
 قائمة الجداول

 قائمة المختصرات
  )الممخص بالمغة العربية ثـ اإلنكميزية( ممخص األطروحة

 المقدمة
 أىمية البحث وأىدافو
 الدراسة المرجعية 
 المواد والطرائق

 النتائج
 المناقشة 
 نتاجاتاالست

 التوصياتالمقترحات و 
 المالحق
 المصطمحاتقائمة 
 المراجعقائمة 

 

 الغالف الخارجي

 (1 )رقـ النموذج( وذلؾ وفؽ النموذج  297× 210ويكوف بأبعاد تناسب قياس الورؽ المستخدـ )

 الغالف الداخلي

 وىو عبارة عف ورقة بيضاء يكتب عمييا ما كتب عمى الغالؼ الخارجي تماما

شعار الجامعة 
 بحجـ مناسب
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 جدول المحتويات

 .2النموذج ويكوف وفؽ 

 خرا. اإلوإرشادات عامة في الطباعة 

 اليوامش النظامية التالية: مراعاةمع  A4(210 x 297 mm)تتـ الطباعة عمى ورؽ   

سػػػـ. ويكػػػوف شػػػكؿ الصػػػفحة كمػػػا ىػػػو مبػػػيف  2مػػػف األسػػػفؿ  ،سػػػـ 2ف مػػػف األعمػػػى سػػػـ 3سػػػـ، مػػػف اليمػػػيف  2مػػػف اليسػػػار 
 .)الممحؽ......(

مثػػؿ  Simplified Arabic (12) بخػط  (yمػػف  x)صػفحة ؿ الصػفحة وفػػي المنتصػؼ فػػي ذيػرقػـ الصػفحة يكتػب  
 (155مف  1)صفحة 

    Simplified Arabic(18)ة عمى يميف الصفحة دوف مسافة بادئة بخط عربي عػريض  يكتب عنواف الفقرة الرئيس 
  Times New Roman (16).وبخط أجنبي عريض

 Simplified Arabic(16)الفرعية عمى يميف الصفحة دوف مسافة بادئػة بخػط عربػي عػريض     الفقرةعنواف  يكتب 
 .Times New Roman (14) أجنبي عريض  وبخط

 Simplifiedعمى يميف الصفحة دوف مسافة بادئة بخط عربي عػريض  لجزئية مف الفقرة الفرعيةا الفقرةعنواف  يكتب 

Arabic(14)  أجنبي عريض  وبخطTimes New Roman (12). 
وذلػػؾ   Times New Roman (12)وبخػط أجنبػي  Simplified Arabic(13) بخػط عربػي الفقػرة نػص يكتػب  

. ويبعػػد السػطر األوؿ عػػف عنػػواف 1.15تباعػػد لمخػط مقػػداره مضػبوطة مػػف الجػػانبيف(، وباسػتخداـ  –باسػتخداـ )محػػاذاة 
كمػا يبعػد عنػواف الفقػرة األولػى  Microsoft Word تباعد مف قائمة تنسػيؽ فػي -وذلؾ باستخداـ فقرة -نقاط 6الفقرة )

 نفسػو كانػا فػي المسػتوى إذانقػاط  6نقطػةف بينمػا تبعػد نيايػة الفقػرة عػف عنػواف الفقػرة التػي تمييػا  18فصػؿ عف عنػواف ال
 كانا في مستوييف مختمفيف. إذانقطة  12و
سػػـ عػف بقيػة جسػـ الػنص ويكػوف جسػـ الػنص ألي فقػػرة  1.27فقػرة بمسػافة بادئػة تزيػد بمقػدار  ةيبػدأ السػطر األوؿ أليػ 

 مف اليميف مع بداية رقـ ىذه الفقرة. فرعية أو جزئية مضبوطا
وعنػد ورود كممػة أو عبػػارة أجنبيػة أو اختصػارا ضػػمف الػنص فتػرد مػػرة واحػدة فقػط مػػع ترجمتيػا إلػى العربيػػة وذلػؾ حػػيف  

ورودىا ألوؿ مرة ويكتفى بعد ذلؾ بالترجمة العربيػة أو االختصػار. ويػتـ اإلشػارة إلػى ذلػؾ فػي قائمػة المصػطمحات كمػا 
 الحقا.سيأتي توضيحو 



 16صفحة   ابكتابة رسائل الدراسات العليتعليمات خاصة 

 

 التعداد الرقمي والنقطي

عند ورود تعداد رقمي و/أو نقطػي فػي الفقػرة تػتـ محػاذاة أرقػاـ أو أحػرؼ التعػداد أو عالمػات التػرقيـ النقطػي مػع جسػـ الفقػرة 
 مف جية اليميف.

 (:1مثال )

 عنوان الفقرة الفرعية 1-1
النص ويكوف مضػبوطًا مػف اليمػيف مػع  سـ عف بقية جسـ 0,6نص مكتوب يبدأ سطره األوؿ بمسافة بادئة تزيد بمقدار 

 بداية رقـ الفقرة.

نص مكتوب  نص مكتوب  نص مكتوب  نص مكتوب  نص مكتوب  نص مكتوب  نص مكتػوب  نػص مكتػوب   -1
 نص مكتوب  نص مكتوب.

نص مكتوب  نص مكتوب  نص مكتوب  نص مكتوب  نص مكتوب  نص مكتوب  نص مكتػوب  نػص مكتػوب   -2
 نص مكتوب  نص مكتوب.

 .مكتوب  نص مكتوب  نص مكتوب  نص مكتوبنص  .أ 
 .نص مكتوب  نص مكتوب  نص مكتوب  نص مكتوب  .ب 
 .نص مكتوب  نص مكتوب  نص مكتوب  نص مكتوب  .ج 

 .نص مكتوب  نص مكتوب  نص مكتوب نص مكتوب -
 .نص مكتوب  نص مكتوب  نص مكتوب نص مكتوب -

 .نص مكتوب  نص مكتوب  نص مكتوب نص مكتوب -
 نص مكتوب  نص مكتوب  نص مكتوب  نص مكتوب  نص مكتوب.نص مكتوب  نص مكتوب   -3

 هاوترقيم طريقة كتابة المعادالت

يراعػػى أف يػػتـ توسػػيط المعػػػادالت فػػي الصػػفحة قػػدر اإلمكػػػاف مػػع وضػػع رقػػـ العالقػػػة الرياضػػية أو المعادلػػة عمػػػى 
 أقصى اليميف وبطريقة تدؿ عمى رقـ المعادلة أو العالقة والفصؿ الموجودة فيو.

 : 1مثال 

 تعطى بالعالقة : gs(t)إف معادلة اإلشارة  

(3-2)       





n
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 ىي )يتـ ىنا شرح دالالت الرموز المستخدمة(  Tحيث: 

 في الفصل الثالث. 2رقم  ةالمعادل (3-2)يمثل الترقيم 
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 هاوترقيم طريقة كتابة األشكال

صػغر بقيػاس واحػد مػف قيػاس الػنص األصػمي فػإذا اسػتخدمت بػارز وبمقيػاس أيتـ ترقيـ وشػرح األشػكاؿ بخػط غيػر 
 مثال: 11تستخدـ لشرح األشكاؿ وترقيميا قياس خط  12لمنص األصمي قياس خط 

 

 

 

 النموذجية لالدخال واالخراج IBMمخطط دارة بطاقة  (2-1)الشكل 

 في الفصل الثاني األولوىذا يمثل الشكل 

 ترقيم الجداول

 كما ىو مبيف أدناه، وعمى يمينو فيو يأتي أعمى الجدوؿ  األشكاؿترقيـ الجداوؿ يختمؼ عف ترقيـ 

 النموذجية لالدخال واالخراج  IBMمكونات دارة بطاقة  (2-3)الجدول 

   

   

   

   

 

 طريقة الداللة عمى استخدام المراجع  من النص

إلى المراجع المستخدمة في جسـ النص بوضػع رقػـ المرجػع كمػا سػيرد فػي قائمػة المراجػع وذلػؾ ضػمف  اإلشارةتـ ت
 الفقرة التي تـ الرجوع فييا إلى المرجع المذكور. وقوسيف مربعيف إلى جانب العبارة أ

 :مثال

ضػجيج التػداخؿ  أثيرتػلة التصميـ واستنتاج العالقات الرياضية فػي ىػذا العمػؿ أخذنا في اعتبارنا عند حؿ مسأوقد 
 عند دراسة االستخداـ األمثؿ لعرض حزمة القناة. [7,8,9,10]اذ تـ تجاىمو في كثير مف الدراسات  ISIبيف الرموز 

 ISIويدل ذلك عمى أن الدراسات المذكور رقم تسمسميا في قائمة المراجع قد تجاىمت دراسة تاثير 

 :مثال اخر
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الرقمية باستخداـ التجميع بتقسيـ  اإلشارات إرساؿإلحدى الطرؽ المتبعة في   المخطط الصندوقي العاـ (1)يبيف الشكؿ 
 .FDM  [11]التردد

 في قائمة المراجع. 11ويدل ذلك عمى أن الطالم قد اخذ المخطط الصندوقي كما ىو من المرجع الذي يحمل الرقم 

 ترقيـ المالحؽ
 المالحؽ ، مثاًل: تسبؽ المالحؽ ورقة يكتب عمييا المالحؽ ، ويتـ تعداد ىذه

 المالحق
 الممحؽ )آ( : عنواف الممحؽ

 الممحؽ)ب( : عنواف الممحؽ

 الممحؽ )ج(: عنواف الممحؽ

 

 ة مثال :انو بخط مشابو لخط الفقرة الرئيسويكتب رقـ الممحؽ وعنو  األبجدية باألحرؼالمالحؽ ترقـ 

 الممحق )م(

 توصيالت الدارات المتكاممة المستخدمة
ويمكػف أف يسػتيمؾ الممحػؽ الواحػد صػفحة  .الماحؽ رسوما او جداوؿ او نصا مكتوبا او صورة او غير ذلػؾذكر تفصيالت ت

 .واحدة او عدة صفحات

 المصطمحاتتنسيؽ قائمة 
 ب قائمة المصطمحات وفقا لمترتيب األبجدي في المغة اإلنكميزية و ذلؾ في عموديف مثؿ:ترت



 19صفحة   ابكتابة رسائل الدراسات العليتعليمات خاصة 

 

 قائمة المصطمحات
A 

Amplitude:    مطاؿ 

Amplifier:    مضخـ 

. 

. 

Application:    تطبيقات 

Code:     رمز 

……. 

D 

Drain:     مصرؼ 

. 

. 

B 

Board:     لوحة 

… 

. 

C 

Card:     بطاقة 

 )نياية الصفحة(

… 

 

 وعند ورود اختصار ضمف قائمة المصطمحات فالبد مف تفصيمو مثال:

 LAN- local area network:  الشبكات المحمية

لورود الكممات اليامة )المفتاحية( المستخدمة بالمغة العربيػة ضػمف األطروحػة  INDEX ويفضؿ أف يحتوي األطروحة دليال  
و دلػيال لػورود الكممػات اليامػػة )المفتاحيػة ( المسػتخدمة بالمغػة اإلنكميزيػة ضػمف األطروحػة  حسػػب  .حسػب صػفحات الػورود

 .وديف كما في قائمة المصطمحاتالورود ويرتب كؿ مف الدليميف  عمى عم صفحات
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 (1الممحق رقم )
 
 
 
 

 الجميورية العربية السورية
 وزارة التعميـ العالي
 جامعة تشرين

 كمية اليندسة الميكانيكية والكيربائية
 قسم ىندسة االتصاالت وااللكترنيات

 

 اسم األطروحة أو الرسالة
 ىندسة االتصاالت()رسالة أعدت لنيؿ شيادة الماجستير في 

 

 إعداد

 اسم الطالم
 

 بإشراؼ 

 )أو المشرفيف( اسـ المشرؼد. 
 

2009-2010 

 

 

 عار الكميةش
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 (2الممحق رقم )
  جدول المحتويات

 قائمة األشكال

 قائمة الجداول

  1          ممخص األطروحة

 2            المقدمة

  3          الفصل األول:عنوان الفصل
 x        عنواف الفقرة األولى  1-1

 x      عنواف الفقرة الجزئية األولى 1-1-1

 x      عنواف الفقرة الجزئية الثانية 2-1-1

 x          عنواف الفقرة الثانية 2-1

 x      عنواف الفقرة الجزئية األولى 1-2-1

 x      عنواف الفقرة الجزئية الثانية 2-2-1

 )ويتـ ترتيب بقية الفصوؿ في الفيرست كما تـ األمر بالنسبة لمفصؿ األوؿ(                          

x                                                                                                        المناقشة واالستنتاجات .1
           

x                                                                                                                         المالحق .2
            

                                                                                            x المصطلحاتقائمة  .3
            

                                                                                           x مراجع المستخدمةال .4
           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الترقيمتذكرة بعالمات 
التػػػػرابط بػػػػيف الجمػػػػؿ و العبػػػػارات و سػػػػنذكر فيمػػػػا يمػػػػي وىػػػػي ضػػػػرورية لمػػػػا ليػػػػا مػػػػف تػػػػأثير عمػػػػى فيػػػػـ المعنػػػػى و السػػػػياؽ و 

 باستخداماتيا :

 .وتوضع في نياية الجممة التامة المعنى  وكذلؾ عند انتياء الكالـ :النقطة ).( .1
 وتوضع في األحواؿ التالية : :الفاصمة),( .2

 ضر الكتاب.، أحبعد لفظ المنادى مثؿ يا حسف 
 ولـ يطؿ فيمؿ. ،مثؿ: خير الكالـ ما قؿ ودؿ بعد الجممتيف المرتبطتيف بالمعنى و اإلعراب 
 :بيف الشرط والجزاء وبيف القسـ والجواب مثؿ 

 فما أنت في مصر. ،نيميا الجاري عمىإذا كنت في مصر ولـ تكف ساكنا               

 :بيف المفردات المعطوفة إذا تعمؽ ما يطيؿ بينيا فيجعميا شبيية بالجممة في طوليا مثؿ 
 وال تمميذ عمؿ بنصائح والديو ومعمميو. ،ما خاب تاجر صادؽ             

 وتوضع في األحواؿ التالية : :الفاصمة المنقوطة )؛( .3
 :بعد جممة ما بعدىا سبب فييا مثؿ 

 .أفضميـ خمقاً ، و فضؿ الطالب؛ ألنو أكثرىـ جداً أمحمد              

 مثؿ:عراب إلبيف جممتيف مرتبطتيف في المعنى دوف ا 
ذا رأيتـ الشر فدعوه.               إذا رأيتـ الخير فخذوا بو؛ وا 

 وتوضعاف في األحواؿ التالية: :النقطتاف ) : ( .4
 :بيف القوؿ و المقوؿ مثؿ 

 قاؿ رسوؿ اهلل )ص(: عمموا أوالدكـ الرماية والسباحة و ركوب الخيؿ.             

 :بيف الشيء وأقسامو مثؿ 
 الخ.…العراؽ  -مصر -طف العربي عمى األقطار التالية: سوريايحتوي الو             

 :قبؿ األمثمة مثؿ 
لكترونيػػػة لػػػب بدراسػػػتيا مثػػػؿ: أسػػػس اليندسػػػة اإلوىنػػػاؾ الكثيػػػر مػػػف المقػػػررات االختصاصػػػية  التػػػي يقػػػـو الطا             

 والرياضيات والفيزياء وغيرىا.

 عالمة االستفياـ )؟( وتوضع بعد جممة االستفياـ مثؿ: .5
 كـ عدد الطالب في صفؾ؟              

 وتوضع بعد كؿ جممة يعبر فييا عف: (:!ب)عالمة التعج  .6
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 الدعاء. - االستغاثة -التأسؼ - الحزف -الفرح -التعجب               

 ( وتوضعاف لفصؿ جممة أو كممة معترضة فيتصؿ ما قبميا بما بعدىا مثؿ:-……-الشرطتاف) .7
 .……مف كتاب -بتصرؼ -مختصرة            

 .و بيتاناً  التحقيؽ بما نسب إليو زوراً  -قبؿ كؿ شيء  -طمب            

 .." وتوضع بينيما العبارات المنقولة حرفيا مثؿ :………الشولتاف المزدوجتاف" .8
 ".أالسكوت عف الخطأ رذيمة "ال أريد ألحد أف يسكت عف الخط            

 سير والدعاء مثؿ:فيوضع بينيما عبارات الت .(……القوساف ) .9
 واف كؿ الصبر في حرب ومرابطة سمي) شجاعة(           

 يوضع بينيما عبارات زيادة يدخميا الباحث في جممة اقتبسيا.  [   ]. القوساف 10 

  

 


