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 :ةــــالمقدم

تزام بها عند كتابة لالعامة والخاصة التي يجب اإل الهيكليةلى توضيح المواصفات الفنية إيهدف هذا الدليل 

والمحتوى الخاص برسائل الماجستير وأطروحات  في الشكلوالتنظيم  الرسائل الجامعية لتحقيق التجانس

   .الدكتوراه 

 :هي أجزاء رئيسية تقسم الرسائل الجامعية الى

 .(بلغة الرسالة)الغالف الخارجي  أواًل:

 التمهيدية.الصفحات  ثانيًا:

 .)فصول الرسالة(الرسالة  متن ثالثًا:

 ختصارات والرموز.قائمة اإل رابعًا:

 المراجع. خامسًا:

 ن وجدت(.إالمالحق ) سادسًا:

 الة والملخص بغير لغة الرسالة.سصفحة الغالف بغير لغة الر  سابعًا:
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 : الغالف الخارجي:أوالً 

 سود طاف غير المع.يكون التجليد بلون أ 

  تي:حسب الترتيب اآلباللون الذهبي  على الغالف الخارجي الكتابةتكون 

 :للرسائل باللغة العربية  الغالف الخارجيأعلى  وسطيضاف في  .1

 شعار الجامعة -

             جامعة النجاح الوطنية -

  كلية الدراسات العليا -

 :للرسائل باللغة االنجليزية  الغالف الخارجيأعلى  وسطيضاف في  .2

 الجامعةشعار  -

- An-Najah National University 
- Faculty of Graduate Studies   

 .(األطروحة)بلغة الرسالة/ في الوسطكتب عنوان الرسالة ي .3

  .(األطروحة)بلغة الرسالة/ في الوسط اسم الطالبيكتب  .4

 .)بلغة الرسالة/األطروحة( اسم البرنامج ماجستير/ دكتوراه  .5

 .(األطروحة)بلغة الرسالة/ في الوسط ينالمشرفسماء أ وأاسم يكتب  .6

 .سفل وسط الغالف الخارجيتكتب السنة أ .7

  بلغة  السنة – األطروحةعنوان  –سم الطالب ما يلي : ا األطروحةكعب يكتب على(

 .(األطروحةالرسالة/
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 : الصفحات التمهيدية:ثانياً 

 تي:مهيدية للرسالة وفقًا للتسلسل اآلترتب الصفحات الت

 .)اليظهر رقم على الصفحة(بلغة الرسالة صفحة الغالف الداخلي    .1

 .ينوتوقيع الممتحن الرسالةصفحة إجازة    .2

 ختصار.ويراعى فيه البساطة واإل (Dedication) هداءاإل   .3

 .(Acknowledgments) الشـــكر   .4

 (.Declarationقرار )اإل   .5

 .(List of Contents) المحتوياتفهرس    .6

 .(List of Tables) الجداولفهرس    .7

 .(List of Figures) فهرس األشكال   .8

 .(Appendices) فهرس المالحق   .9

 .الرسالةالملخص بلغة  .10

 الدراسة: ملخصكتابة المواصفات الفنية ل

  منتظم أن يكون الملخصيفضل (Structured )يجاز:بإو  متضمنًا المحاور التالية 

 (.Background) خلفية الدراسة .1

 .(Objectives) أهداف الدراسة .2

 .(Methodology) منهجية الدراسة .3
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 .(Results) نتائج الدراسة .4

 .(Conclusions) ستنتاجاتاإل .5

 الدراسة على أي مرجع.ص يجب أال يحتوي ملخ 

  يحتوي ملخص الدراسة على أي جداول أو صور. أاليجب 

  خر الملخص.آدراج كلمات مفتاحية في إيجب 

 كلمة. 350عن والعلمية أ نسانيةاإلمن الكليات عدد كلمات ملخص الدراسة في الرسائل ال يزيد أ 

          والجدول التالي يوضح تخصصات الدراسات العليا التي يتبع فيها الملخص الشكل المنتظم

(Structured والتخصصات التي ،) غير المخلص شكاًل يكون فيها ( منتظمًاUnstructured ). 

 : 1جدول 

 ملخص الدراسة تبعاً لتخصصات الدراسات العليا 

 عدد الكلمات شكل الملخص التخصص
 تخصصات العلوم الطبية والصحية

Structured  )منتظم( 
 

350 
 

 تخصصات العلوم
 التخصصات الهندسية

 تخصصات الزراعة
 تخصصات التربية

 تخصصات الجغرافيا
 والماليةتخصصات االقتصاد والمحاسبة 

 تخصصات اآلداب
Unstructured  غير منتظم( أو( 

 Structured  )منتظم( 
 

350 
 

 تخصصات القانون 
 تخصصات الشريعة 

 وم السياسية والعالقات العامة تخصصات العل
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 (:الرسالة: متن الرسالة )فصول ثالثاً 

 ويورد بعدها أسماء المراجع حسب األصول،  األطروحةعداد جميع فصول الرسالة أو يقوم الطالب بإ

ليها في متن الرسالة، إمع ضرورة مراعاة التطابق التام بين المراجع المشار  حسبما هو مقرر،ثقة مو 

بلغة غير ثم يضيف المالحق إن وجدت ويتبعها في النهاية بالملخص  وتلك الواردة في قائمة المراجع،

 . لغة الرسالة

 صل في بداية كل فصل، وال يدرج بصفحة منفصلة.يدرج رقم وعنوان الف 

 .ال يجوز استخدام ضمير المتكلم بشكل متكرر في متن الرسالة 

 تيوفقًا لآل في حال كان عدد الفصول أربعة يتم تقسيمها: 

  طار النظري اإلو سياق الدراسة /المقدمة الفصل األول: .1

اإلطار ذ تستخدم الدراسات السابقة لتدعيم محتوى إمع الدراسات السابقة، طار النظري اإليتم دمج 

ذات  ووجهات النظر ،والنظريات ،والمفاهيم ،التعريفاتالنظري اإلطار النظري، على أن يتضمن 

 :حسب الحاجةوب يلي ضافة مااإلطار النظري بإلدراسة، وينتهي االصلة بموضوع 

 إن وجدت. مصطلحات وتعريفات الدراسة -

 .وأسئلتها مشكلة الدراسة -

 أهداف الدراسة. -

 أهمية الدراسة. -

 .إن وجدت فرضيات الدراسة -
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  الفصل الثاني: منهجية الدراسة .2

 :ويمكن مخالفة ذلك في بعض التخصصات اإلنسانيةكما هو موضح أدناه، 

 تصميم الدراسة. -

 مجتمع الدراسة. -

 عينة الدراسة. -

 .ومؤشرات صدقها وثباتها أدوات الدراسة -

 حصائي(.وجدت )التحليل اإلن إخطة التحليل  -

 جراءات الدراسة.إ -

 ن وجدت.إخالقية في الدراسة جراءات األاإل -

 ( إن وجدت) نتائج الدراسةالفصل الثالث:  .3

يتضمن هذا الفصل عرضًا ألهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة وفقًا لألسئلة والفرضيات التي 

 انطلقت منها الدراسة.

 (إن وجدت) النتائجالفصل الرابع: مناقشة  .4

خر فقرة أو آ( ضمن عنوان فرعي )Limitationsعلى أن يتضمن هذا الفصل محددات الدراسة )

 (Conclusionsخر يتضمن خالصة الدراسة )آفقرتين في فصل المناقشة(، وعنوان فرعي 

 .(Recommendationsوالتوصيات )
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 (:List of Abbreviationsختصارات والرموز )رابعًا: قائمة اإل

 سماء العلمية عند الضرورة فقط، ويشترط كتابة ختصارات في كتابة المصطلحات واألتستخدم اإل

 أي منها بلغتها األصلية عند كتابتها باللغة العربية.

 ختصار سم العلمي المراد اختصاره كاماًل في أول مرة فقط ويكتب معه اإليكتب المصطلح أو اال

 .World Health Organization( WHOالصحة العالمية )بين قوسين مثل منظمة 

 االسم العلمي فقط بدون وضعه بين  وعند ذكره في المرات التالية يكتب اختصار المصطلح أو

 قوسين.

 يجب كتابة قائمة بجميع االختصارات الواردة في الرسالة وفقا لترتيبها األبجدي تحت عنوان خاص 

 قبل قائمة المراجع. (List of Abbreviationsقائمة االختصارات والرموز )

 العلمية:  : المراجعخامساً 

 مرجع ألطاريح الدكتوراه. 150مرجع في رسائل الماجستير، و 120 المراجعيتجاوز عدد  أاليجب 

 .يجب أن يكون التوثيق باستخدام برامج التوثيق وليس يدويًا 

 نظام التوثيق  يفضل استخدامAPA7  أو اإلصدار المتوفر في حينه. نسانيةاإلمن الكليات للرسائل 

 العلمية.من الكليات للرسائل  )الرقمي( نظام التوثيق فانكوفر يفضل استخدام 

  ضع في صدر القائمة اذا كان القران الكريم احد المراجع يو. 

 : المالحقسادساً 

لبعض  تفصيلي وصف على تحتوي ،حيثىاألخر الرسالة تتسع لها عناصر ال تفصيالت المالحق تحدد

 .تفصيالتها إيراد على ىعناصر الرسالة /األطروحة التي ال تتسع لها عناصر الرسالة األخر
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ويشار للملحق في النص من خالل اإلشارة إلى رمزه، إذ تعطى المالحق الرموز أ، ب، ج، ... في الرسائل 

وتوضع المالحق كاملة في نهاية الرسالة  ية،في الرسائل باللغة اإلنجليز  .… ,A, B, Cباللغة العربية، والرموز 

 (.Appendicesتحت عنوان مالحق الدراسة )

 سابعًا: صفحة الغالف بغير لغة الرسالة والملخص بغير لغة الرسالة.
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 الرسائل الجامعية: عدادإل ليةوالهيكالمواصفات الفنية 

 عنوان الرسالة: .1
  كلمة. 25-20تتجاوز عدد كلمات العنوان  أاليجب 

  اللغة االنجليزية باألحرف الكبيرةبالعنوان  أحرفتكتب جميع (Capital Letters). 

 نوع الورق: .2
  حجم ببيض أتطبع الرسالة على ورقA4 . 

 ومقروءة يراعى أن تكون الطباعة واضحة. 

 تطبع الرسالة على وجه واحد فقط من الورقة. 

 عدد الصفحات: .3
  طروحة الدكتوراه صفحات المراجع أال يشمل عدد صفحات رسالة الماجستير وعدد صفحات

 والمالحق.

 :عدد صفحات رسائل/اطاريح الكليات االنسانية 

لرسائل  صفحة 120 نهاية فصل مناقشة عنصفحات من الملخص حتى اليراعى أال يزيد عدد  -

 .صفحة ألطاريح الدكتوراه  180و ،الماجستير

صفحة ألطاريح  80و ،لرسائل الماجستيرصفحة  50عن على أن ال يقل عدد الصفحات يراعى  -

 .الدكتوراه 

 :عدد صفحات رسائل/اطاريح الكليات العلمية 

لرسائل  حةصف 100 صفحات من الملخص حتى نهاية فصل مناقشة عناليراعى أال يزيد عدد  -

 .صفحة ألطاريح الدكتوراه  150و ،الماجستير
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صفحة ألطاريح  70و ،صفحة لرسائل الماجستير 50يراعى على أن ال يقل عدد الصفحات عن  -

  .الدكتوراه 

 ترقيم الصفحات: .4
 بلغة الرسالة ال يظهر رقم على صفحة الغالف الداخلي. 

  وبحجم  من أسفل وفي وسط الصفحةباللغتين العربية واإلنجليزية يكون ترقيم الصفحات في الرسائل

 .11خط 

  وحتى صفحة الملخص  ينوتوقيع الممتحن األطروحةالرسالة/جازة إبصفحة  الصفحات بدءاً ترقم

باستخدام الحروف حسب ترتيب أبجد هوز من )ب، ج، د، هـ ...( عند كتابة الرسالة باللغة العربية، 

 (..…,II,III,IV)  الالتينيةنجليزية فتستخدم األرقام أما عند كتابة الرسالة باللغة اإل

  الصفحات بدءًا من الفصل األول وحتى آخر صفحة في المالحق باستخدام األرقام العربية ترقم

 ( في الرسائل العربية واالنجليزية...…,1,2,3,4)

  ترقم صفحة الملخص بغير لغة الرسالة بحرفb  عند كتابة الرسالة باللغة العربية، أما عند كتابة

 الرسالة باللغة االنجليزية ترقم بحرف ب.

  يظهر رقم على صفحة الغالف الداخلي بغير لغة الرسالة.ال 

 ترقيم العناوين الرئيسية والفرعية: .5
 .ال ترقم العناوين في الصفحات التمهيدية 

 ترقم العناوين من الفصل األول وحتى المالحق. 

  ًاالكتفاء بذكر اسمهاأو  تمنح فصول الرسالة الرئيسية رقمًا صحيحا. 
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  ويمثل الرقم األول االكتفاء بذكر اسمهاأو  خرًا بعد النقطةآتمنح العناوين الفرعية رقمًا صحيحًا ،

العنوان  1.1) تسلسل العنوان الرئيسي والرقم الثاني تسلسل العنوان الفرعي تحت العنوان الرئيسي

 العنوان الفرعي الثاني(. 1.2الفرعي األول، 

  ًويمثل الرقم  أو االكتفاء بذكر اسمها،  صحيحًا ثالثًا بعد النقطةتمنح العناوين تحت الفرعية رقما

)العنوان  الثالث تسلسل العنوان تحت العنوان الفرعي المتفرع من العنوان الرئيسي والعنوان الفرعي

 .(1.1.2، العنوان الثاني تحت الفرعي الثاني 1.1.1تحت الفرعي األول 

 الرسالة:في خط النوع  .6
 يستخدم نوع الخط ( في الرسائل العربيةSimplified Arabicوفي الرسائل اإل ،)( نجليزيةTimes 

New Roman. ) 

  يجب أن تخلو الرسالة من أي أنواع أخرى من الخط أو الكتابة باليد، مع عدم تمديد أو تمطيط

 في أي جزء من الرسالة. أو تسطير كلمات أحرف بعض الكلمات

 حجم الخط في الرسالة: .7
  ن.بخط أسود اللو يكتب المتن 

 :الرسائل المكتوبة باللغة العربية 
 .13يكتب متن الرسالة بخط  .1

 .دون فراغ بين الفقراتوب، (Bold)غامق  15عناوين الفصول بخط ارقام و تكتب  .2

 .(Bold)غامق  15تكتب العناوين الرئيسية بخط  .3

الترقيم )كما ذكر مع مراعاة ( Bold)غامق  13تكتب العناوين الفرعية وتحت الفرعية بخط   .4

 في بند ترقيم العناوين الرئيسية والفرعية(.
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 .12 تكتب االيات القرآنية بالرسم العثماني وبخط .5

 .10تكتب الهوامش بخط  .6

 :الرسائل المكتوبة باللغة االنجليزية 
 .12يكتب متن الرسالة بخط  .1

 .(Bold)غامق  14تكتب عناوين الفصول بخط  .2

 (.Bold) غامق 14تكتب العناوين الرئيسية بخط  .3

مع مراعاة الترقيم )كما ذكر  (Bold)غامق  12تكتب العناوين الفرعية وتحت الفرعية بخط   .4

 في بند ترقيم العناوين الرئيسية والفرعية(.

 .10تكتب الهوامش بخط  .5

 المسافات: .8
  تكون المسافة قبل أي عنوان رئيسي(Spacing before صفر درجة )(pt) ( وبعدهSpacing 

after )12 ( درجةpt). 

 ( تكون المسافة قبل العنوان الفرعيSpacing before صفر درجة )(pt)  وبعده(Spacing 

after )6 ( درجةpt). 

 عدم ترك مسافة (Tab)  كل فقرة.ل السطر األول بدايةفي 

 المسافة بين األسطر كون تLine Spacing ونص في متن الرسالة مفرد (1.5 lines.)  

  المسافات قبل الفقرة(Spacing before ) صفر درجة(pt،) ( وبعد الفقرةSpacing after )12 

 .(pt)درجة 

 ( تكون المسافة بين العنوان وأول سطرفي التعداد النقطي أو الرقمي مفردSingle.) 
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  يجب عدم ترك مسافات خالية من الكتابة بين الفقرات المختلفة في أي صفحة من الصفحات داخل

 كل جزء من أجزاء المتن.

 هوامش الصفحات: .9
 سم من األعلى واألسفل  2.5سم من اليمين،  3.5ذا كانت الرسالة باللغة العربية تكون الهوامش إ    

 واليسار.    

 سم من األعلى  2.5سم من اليسار،  3.5نجليزية تكون الهوامش ذا كانت الرسالة باللغة اإلإ   

 واألسفل واليمين.    

 :والمعادالت الرياضيةوالخرائط  الجداول واألشكال والصور .10
 .يتم ادراج الجداول واألشكال والصور داخل النص 

  المالحق. يوضع في 10كحد أقصى وما يزيد عن  10ل يكون عدد الجداو 

 يوضع في المالحق. 10كحد أقصى وما يزيد عن  10ل شكايكون عدد األ 

 .اذا كان الجدول أكبر من صفحة يتم إدراجه في المالحق 

  يتم تصميم الجداول واألشكال والصور وفق  نظامAPA7 .أو اإلصدار المتوفر في حينه 

  الجدول أو الشكل أو الصورة عنوان و الجدول أو الشكل أو الصورة  رقميكون تباعد االسطر بين

الجدول أو الشكل و  الجدول أو الشكل أو الصورةعنوان ، والمسافة بين (lines 1.5) ونص مفرد

 .صفر أو الصورة

  غامق 13حجم الخط بو محاذاة يمين  يوضع رقم الجدول من أعلىاذا (Bold)  في الرسائل

 .العربية

 غامق 11حجم الخط يوضع رقم الجدول من أعلى محاذاة يسار وب (Bold )نجليزية.في الرسائل اإل 
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 13تحت الرقم وبحجم خط محاذاة يمين من أعلى  يوضع عنوان الجدول ( مائلItalic)  في

 .الرسائل العربية

  11خط يوضع عنوان الجدول من أعلى محاذاة يسار تحت الرقم وبحجم ( مائلItalic في )

 نجليزية.الرسائل اإل

 يمكن أن تباعد األسطر داخل الجدول مفرد(Single)   أو مفرد ونص (1.5 lines) أو مزدوج

(Double.) 

  غامق 13محاذاة يمين وبحجم الخط  أعلىيوضع رقم الشكل أو الصورة من (Bold)   في الرسائل

 العربية.

  11محاذاة يسار وبحجم الخط  أعلىيوضع رقم الشكل أو الصورة من ( غامقBold ) في الرسائل

 االنجليزية.

  13 محاذاة يمين تحت الرقم وبحجم خط أعلىيوضع عنوان الشكل أو الصورة من ( مائلItalic )

 في الرسائل العربية.

  11محاذاة يسار تحت الرقم وبحجم خط  أعلىيوضع عنوان الشكل أو الصورة من ( مائلItalic )

 في الرسائل االنجليزية.

  االنجليزية.و في الرسائل العربية  11يكون حجم الخط داخل الجدول 

 10سفل كل جدول او صورة بحجم م اقتباس الجداول او الصور منها أيشار الى الجهة التي ت 

 Spacing)بعد  (pt)درجة  12و( Spacing before)قبل  (pt)ويكون التباعد صفر درجة 

after.) 
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  درجة  12في حال عدم وجود مالحظة تحت الجدول يكون التباعد(pt)  من بعد(Spacing 

after.) 

 .يتم ادراج المعادالت الرياضية في سطر منفصل داخل النص ويتم ترقيمها 

  بكسل. 300 ال تقل عن والخرائط بدرجة وضوح عاليةيجب ان تكون الصور 
 

 :اآليات القرآنية واألحاديث النبوية

  تذكر اآلية ورقمها والسورة بعد االستدالل باآلية في المتن مباشرة، وال يشار إلى ذلك في الهامش

 .الرسم العثماني في كتابة اآليات ستخدميأو المصدر. 

  بعد  .الكتاب والباب من المصدر ويتبع ذلك رقم الحديث بذكرتوثق األحاديث النبوية الشريفة

 االستدالل بها في المتن مباشرة، وال يشار إلى ذلك في الهامش أو المصدر.

 :مثال

. كتاب الصلح، باب ما جاء في اإلصالح بين الجامع الصحيحالبخاري، محمد بن إسماعيل. 

 .2731الناس، حديث رقم 
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 ورقية مجلدة كالتالي:يسلم الطالب ثالثة نسخ 

 .تسلم نسختان ورقيتان لمكتبة الجامعة + قرص مدمج -1
 .تسلم نسخة ورقية للمشرف -2
 .يسلم قرص مدمج لكلية الدراسات العليا -3

 محتويات القرص المدمج:
 خرى.الملخصين بلغة الرسالة وباللغة األ -1
 قرار.صفحة اإل -2
 صفحة التواقيع. -3
 .Wordالرسالة بصيغة ملف  -4
 .PDFالرسالة بصيغة ملف  -5

 

 


