
  

 

 
  

 لقواعد املنظمة لكيفية كتابة رسائلا
 وطباعتها والدكتوراهاملاجستري 

 
تكتب الرسائل بلغة عربية سليمة خالية من األخطاء اللغوية والمطبعية ويرفق بها ملخص وافي ال يزيد  (1

ة مع مراعاا  ويجوز كتابة الرسالة بلغة أخرى غير العربي واالنجليزية،كلمة باللغتين العربية  500عن 

 العربية.خلوها من األخطاء اللغوية والمطبعية ويرفق بها ملخص باللغة 

 :الذهبيباللون  تحتوي صفحة الغالف على المعلومات التالية مكتوبة بلغة الرسالة (2

 .اسم الجامعة على يمين الغالف وشعار الجامعة مفرغ على اليسار -أ

 .الصفحة(وسط  )فيعنوان الرسالة  -ب

 الرسالة.ب اسم صاح -ج

فااي                    الاادكتورااهااذا الرسااالة اسااتكماالل لمتطلبااات درسااة الماسسااتير أو  )قاادم العبااار  التاليااة  -د

 (................تخصص ....... قسم ........ كلية .......... سامعة 

 .االصدار سنة -ا

 المشرف الرئيسي. ويذكر فيها اسم هصفحة مشابهة لللغالف  حتوي الصفحة التاليةت (3

وتوقيعات أعضاء لجنة التحكيم عليها بعد  المشرفين()على اسم المشرف  تحتوي الصفحة التي تلي ذلك (4

 التالية:العبار  

 عنوان الرسالة. -

 إسازتها.وتم   / / الموافق  / /  نوقش  هذا الرسالة بتاريخ  -

 لصاحبها.تحتوي الصفحة األخير  من الرسالة على السير  الذاتية  (5

أباي  مان الناول الجياد ويراعاى أن تكاون الطباعاة والاحة وبااللون األساود  ورقتطبع الرسالة على  (6

بالنسابة لدرساة الماسساتير، وأساود بالنسابة  وعلى وسه واحاد فطاط علاى أن يكاون لاون الغاالف أخضار

 .الدكتوراالدرسة 

 .في كعب الرسالة باللون الذهبيوسنة اإلصدار  الرسالة،واسم صاحب  الرسالة،يكتب عنوان  (7

وفاي يساارها فاي النساخة باللغاة  العربياة،سام فاي يماين الصافحة فاي النساخة  3.5يترك هامش مطادارا  (8

 سم. 2.5االنجليزية ويكون عرض الهوامش األخرى 

 المطدمة.الورقة ويبدأ الترقيم من الصفحة التي تحتوي على  أسفلترقم سميع الصفحات في الوسط في  (9

تتبع بشأن الحواشي وترتيب المراسع والفهارس والمالحاق الترتياب المتعاارف علياه فاي كال تخصاص  (10

 الطسم.وذلك بتوسيه من 

علاى ان يضااف  (PDF)محفوظاة بصايغة  (CD)تعد الرسالة من سابع نساخ ورقياة وسابع نساخ علاى  (11

 .(Word)يزية في ملف بصيغة ( كلمة باللغتين العربية واالنجل500ملخص وافي ال يزيد عن )

 كالتالي: (PDF) بصيغة محفوظ (CD) دي السي محتوى (12
 .الرسالة غالف صور  ملف -
 .المناقشة لجنة تواقيع ملف -
 .واالنجليزي العربي الرسالة ملخص ملف -
 .والشكر( )االهداء ملف -
 .()الفهارس ملف -
 .نهايتها حتى االول( )الفصل من اعتبارا الرسالة متن ملف -
  الذاتية السير  ملف -
 .(Word) بصيغة محفوظ واالنجليزي العربي الرسالة ملخص ملف -

 
 


