مواصفات كتابة الرسائل الجامعية باللغة العربية
أوالً :اإلطار العام

 .1تطبع الرسالة والممخص عمى ورق أبيض ( )A4ويراعى أن تكون الطباعة واضحة وأنيقة وعمى وجو واحد فقط من الورقة.

 .2تكتب الرسالة بمغة عربية سميمة ،وتسمم إلى لجنة المناقشة خالية من األخطاء النحوية واإلمالئية والمطبعية ،وكذلك خالية من
الشطب.
 .3يرفق بالرسائل العربية ممخص بالمغة اإلنجميزية ال يقل عن  022كممة وال يزيد عن  622كممة.
 .4يجب أن تبدأ الجممة بكممة وال يجوز أن تبدأ برقم أو اختصار أو رمز ،ففي ىذه الحاالت تكتب األرقام أو االختصا ارت أو الرموز
بالحروف.
مثال:

صواب

خطأ (في بداية الجممة)
 1972ىو تاريخ ميالدي....

ألف وتسع مائة وسبعون ىو تاريخ ميالدي....

م .ت .ف .ىي الممثل......

منظمة التحرير الفمسطينية ىي الممثل......

 .5تبدأ عناوين الرسالة الرئيسة في صفحات جديدة وال يجوز أن تبدأ في وسط الصفحة أو أخرىا( .بداية كل فصل في صفحة جديدة).

ثانيا :الخط والمسافات والهوامش
ً

 .1يكون حجم الحرف  14في متن الرسالة ،ويجوز تصغير حجم الحرف داخل الجداول ،ويكون حجم الحرف  10لكتابة المعادالت ويجوز
تصغير الحرف إذا كانت المعادلة طويمة.
 .2يكون حجم الحرف  16وعريض في العناوين الرئيسة و 15وعريض في العناوين الفرعية.
 .3يكون شكل الحرف (نوع الخط) في متن البحث . Simplified Arabic
 .4تكون المسافة بين السطور في متن النص سطر.

 .5تكون المسافة بين نياية الفقرة والفقرة التي تمييا سطر ونصف مع ترك مسافة  Tabفي بداية الفقرة.
 .6في صفحات المراجع تكون المسافة بين المرجع والذي يميو سطر.
 .7تكون المسافة بين السطور في الحواشي سطر واحد ،وحجم الخط في الحواشي .10
 .8تكون مسافة ىامش الورقة من اليمين 3.5سم وباقي الجيات  3سم.

ثالثًا :الجداول واألشكال:

 .1يجب أن تظير الجداول واألشكال والرسومات مباشرةً بعد ذكرىا في متن الرسالة أو في النتائج والمناقشة ،وال يجوز وضعيا في نياية
الرسالة.
 .2يكتب عنوان الجدول في أعمى الجدول بحجم خط  14عريض ،عنوان الجدول يكون معب اًر عن محتواه.

 .3يكتب عنوان الشكل أو الرسم في أسفمو ،بحجم خط  14عريض ،عنوان الشكل أو الرسم يكون معب اًر عن محتواه.
 .4يتم توسيط عنوان الجدول أو عنوان الشكل وسط الصفحة.

 .5ترقم الجداول بشكل متسمسل لكل فصل عمى حدة ويذكر رقم الفصل الذي بو الجدول ،وتبدأ أرقام الجداول من 1لكل فصل عمى حدة
 .6ترقم األشكال بشكل متسمسل لكل فصل عمى حدة ويذكر رقم الفصل الذي بو الشكل ،وتبدأ أرقام األشكال من 1لكل فصل عمى حدة.

مثال عمى ترقيم الجداول واألشكال
جدول ( :)1.1الجدول األول في الفصل األول

شكل ( :)1.1الشكل األول في الفصل األول

جدول ( :)1.0الجدول الثاني في الفصل األول

شكل ( :)1.0الشكل الثاني في الفصل األول

جدول ( :)1.3الجدول الثالث في الفصل األول

شكل ( :)0.1الشكل األول في الفصل الثاني
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 .7في حال تضمين خرائط أو صور أو أية موضوعات أخرى ،ينبغي استعمال ورق ومواد من نوعية تكفل ليا البقاء بحالة جيدة
وواضحة ،وتكون من نفس المستوى في جميع نسخ الرسالة المودعة في المكتبة.

 .8بالنسبة لكتابة أبيات الشعر يترك مسافة  Tabقبل بداية كل سطر شعري ،مع توسيط جميع األبيات.

ابعا :ترقيم الصفحات
رً

 .1تستخدم الحروف العربية األبجدية(مثل أ ،ب ،ج... ،الخ) لترقيــم الصفحــات التمهيدية مثل صفحات (الملخص  ،اإلهداء ،شكر
وعرفان ،الفهرس..... ،الخ).
 .2يبدأ الترقيم باستخدام األرقام من صفحة المقدمة ،فتحمل صفحة المقدمة رقم  1في الرسالة.
 .3يتم وضع ترقيم جميع الصفحات (الرقم أو الحرف) في وسط أسفل الصفحة.
 .4صفحة العنوان وصفحة نتيجة الحكم على األطروحة ال يتم ترقيمها ،فال يظهر عليهما رقم أو حرف.

خامسا :الغالف وترتيب صفحات الرسالة من الغالف حتى النهاية.
ً

 .1الغالف :يتم تجميد الرسالة بعد مناقشتيا وتعديل ما يطمب تعديمو من قبل لجنة المناقشة ،بالورق المقوى (أسود المون ومطبوع بالمون
الذىبي) ويطبع عمى الغالف المعمومات كما ىي في صفحة العنوان.

 .2صفحة العنوان :وتحتوي عمى ما يمي
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عنوان الرسالة كما أقرت من عمادة الدراسات العميا.



اسم مقدم الرسالة (كما ىو مسجل رسميا في الجامعة).



اسم المشرف  /والمشرف المشارك ان وجد.




العبارة التالية  " :قدم ىذا البحث استكماالً لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في .".............

تاريخ مناقشة الرسالة (العام اليجري  -العام الميالدي) .مثال 7241 :ىـ 4002 -م

 .3صفحة نتيجة الحكم عمى أطروحة الماجستير( .يتم تحضيرها من قبل عمادة الدراسات العميا)
 .4الممخص بالمغة العربية.
 .5الممخص بالمغة االنجميزية.
 .6صفحة اإلىداء (إن وجدت)  :ويراعى في نص اإلىداء البساطة واالختصار ويوضع اإلىداء عمى صفحة مستقمة.
 .7صفحة الشكر والعرفان :ويقتصر الشكر عمى المشرف والمشرف المشارك ولجنة المناقشة وبعض األشخاص والييئات الذين سيموا
ميمة الباحث.
 .8فيرس المحتويات
 .9قائمة الجداول (ان وجدت).
 .11قائمة األشكال التوضيحية والصور ان وجدت).
 .11قائمة االختصارات (ان وجدت).
 .12قائمة المالحق (ان وجدت).
 .13المقدمة ثم متن الرسالة وتبدأ من الفصل األول حتى نياية الرسالة.
 .14قائمة المراجع.
 .15المالحق.
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مواصفات كتابة الرسائل الجامعية باللغة االنجليزية
أوالً :اإلطار العام

 .1تطبع الرسالة والممخص عمى ورق أبيض ( )A4ويراعى أن تكون الطباعة واضحة وأنيقة وعمى وجو واحد فقط من الورقة.
 .2تكتب الرسالة بمغة انجميزية سميمة ،وتسمم إلى لجنة المناقشة خالية من األخطاء اإلمالئية والمطبعية وأخطاء قواعد المغة ،وكذلك خالية
من الشطب.

 .3يرفق بالرسائل االنجميزية ممخص بالمغة العربية ال يقل عن  022كممة وال يزيد عن  622كممة.

 .4تبدأ عناوين الرسالة الرئيسة في صفحات جديدة وال يجوز أن تبدأ في وسط الصفحة أو أخرىا( .بداية كل فصل في صفحة جديدة).
 .5تقميل االختصارات ما أمكن وعدم استخداميا إال لمضرورة ،وتكتب عند ورودىا ألول م ـرة كاممة بحيث يوضــع االختصار بين ىالليــن
بجانبيا.
مثال  :إذا وردت منظمة الصحة العالمية ألول مرة في النص فيكتب اختصارىا كالتالي

World Health Organization

) (HOWثم يستخدم االختصار فقط في المرات الالحقة دون وضعو بين ىاللين.

 .6في حال استخدام اختصارات كثيرة في الرسالة يجب أن يوضع قائمة بالمختصرات الواردة فييا في مقدمة الرسالة.

ثانيا :الخط والمسافات والهوامش
ً

 .1يكون حجم الحرف  10في متن الرسالة ،ويجوز تصغير حجم الحرف داخل الجداول ،ويكون حجم الحرف  10أو أقل لكتابة المعادالت
إذا كانت طويمة.

 .2يكون حجم الحرف  14وعريض في العناوين الرئيسة و 13وعريض في العناوين الفرعية.
 .3يكون شكل الحرف (نوع الخط) . Times New Romans
 .4تكون المسافة بين السطور في متن النص سطر.

 .5تكون المسافة بين نياية الفقرة والفقرة التي تمييا سطر ونصف ويترك مسافة  Tabفي بداية الفقرة.
 .6في صفحات المراجع تكون المسافة بين المرجع والذي يميو سطر.
 .7تكون المسافة بين السطور في الحواشي سطر واحد ،وحجم الخط في الحواشي .12
 .8تكون مسافة ىامش الورقة من اليسار 3.5سم وباقي الجيات  3سم.

ثالثًا :الجداول واألشكال:

 .1يجب أن تظير الجداول واألشكال والرسومات مباشرةً بعد ذكرىا في متن الرسالة أو في النتائج والمناقشة ،وال يجوز وضعيا في نياية
الرسالة.
 .2يكتب عنوان الجدول في أعمى الجدول بحجم خط  10عريض ،عنوان الجدول يعبر معب اًر عن محتواه.

 .3يكتب عنوان الشكل أو الرسم في أسفمو ،بحجم خط  10عريض ،عنوان الجدول يعبر معب اًر عن محتواه.
 .4يتم توسيط عنوان الجدول أو عنوان الشكل وسط الصفحة.

 .5ترقم الجداول بشكل متسمسل لكل فصل ( )Chapterعمى حدة ويذكر رقم الفصل الموجود بو الجدول ،وتبدأ أرقام الجداول من  1لكل
فصل عمى حدة.
 .6ترقم األشكال بشكل متسمسل لكل فصل عمى حدة ويذكر رقم الفصل الذي بو الشكل ،وتبدأ أرقام األشكال من 1لكل فصل عمى حدة.
مثال عمى ترقيم الجداول واألشكال:

Figure (1.1): Figure 1 in chapter 1.
Figure (1.2): Figure 2 in chapter 1.
Figure (2.1): Figure 2 in chapter 1.

Table (1.1): Table 1 in chapter 1 .
Table (1.2): Table 2 in chapter 1 .
Table (1.3): Table 3 in chapter 1.

 .7في حال تضمين خرائط أو صور أو أية موضوعات أخرى ،ينبغي استعمال ورق ومواد من نوعية تكفل ليا البقاء بحالة جيدة وواضحة،
وتكون من نفس المستوى في جميع نسخ الرسالة المودعة في المكتبة.
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ابعا :ترقيم الصفحات
رً

 .1تستخدم األرقام الرومانية (مثل  i, ii, ii .....أو ……  )a, b, cلترقيــم الصفحــات التمييدية مثل صفحات (الممخص ،اإلىداء ،شكر
وعرفان ،الفيرس..... ،الخ).
 .2يبدأ الترقيم باستخدام األرقام من صفحة المقدمة ،فتحمل صفحة المقدمة رقم  1في الرسالة.
 .3يتم وضع ترقيم جميع الصفحات (الرقم أو الحرف) في وسط أسفل الصفحة.

 .4صفحة العنوان وصفحة نتيجة الحكم عمى األطروحة ال يتم ترقيميا ،فال يظير عمييما رقم أو حرف.

خامسا :الغالف وترتيب صفحات الرسالة من الغالف حتى النهاية
ً

 .1الغالف :يتم تجميد الرسالة بعد مناقشتيا وتعديل ما يطمب تعديمو من قبل لجنة المناقشة ،بالورق المقوى بالمون األسود ولون طباعتو
ذىبي ويطبع عمى الغالف المعمومات كما ىي في صفحة العنوان.

 .2صفحة العنوان :وتحتوي عمى ما يمي
.i
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.ii

عنوان الرسالة كما أقرت من عمادة الدراسات العميا.

.iii

اسم مقدم الرسالة (كما ىو مسجل رسميا في الجامعة).

.iv

اسم المشرف  /والمشرف المشارك ان وجد.

.v

العبارة التالية :

"" A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master in ……...
تاريخ مناقشة الرسالة (العام اليجري  ،العام الميالدي) مثل 1408ىـ 0227 -م.

.vi
 .3صفحة نتيجة الحكم عمى البحث (نتيجة الحكم من قبل لجنة المناقشة).
 .4الممخص بالمغة االنجميزية.
 .5الممخص بالمغة العربية.

 .6صفحة اإلىداء (إن وجدت)  :ويراعى في نص اإلىداء البساطة واالختصار ويوضع اإلىداء عمى صفحة مستقمة.
 .7صفحة الشكر والعرفان :ويقتصر الشكر عمى المشرف والمشرف المشارك ولجنة المناقشة وبعض األشخاص الذين سيموا ميمة
الباحث.
 .8فيرس المحتويات
 .9قائمة الجداول (ان وجدت).
 .11قائمة االشكال التوضيحية والصور ان وجدت).
 .11قائمة االختصارات (ان وجدت).
 .12قائمة المالحق (ان وجدت).
 .13المقدمة ثم متن الرسالة وتبدأ من الفصل األول حتى نياية الرسالة.
 .14قائمة المراجع.
 .15المالحق.
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0

الجامعة اإلسالمية  -غزة

