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 املقدمة  :اوال

العلمي بانه مجموعة من ا التعرف على جوانب مشكلة  يعرف البحت  التي ينتهجها  الباحث من اجل  لخطوات 

لبحت    امكتوب  اتعتبر رسائل املاجستير و اطروحات الدكتوراه  تقرير     .    ةاملشكل  وايجاد حل لهذه  معينة    علمية

التخصصات   احد  في  عملي  او  درجة  البحثية  نظري  على  الحصول  ملتطلبات  استكماال  هي  و  التطبيقية.  او 

من الناحية العلمية    له اهمية  ة مشكلة او موضوعيجب ان تعالج  الرسالة او االطروح  املاجستير او الدكتوراه.

في    ينبغي مراعاتها  يلتا  الضوابطموضحا بعض  تم اعداد هذا الدليل ليكون    .  ن تقوم على منهج علمي صحيحوا

او اطروحة   رسالة املاجستيرعلى كتابة    الضوابط  هذه تسري و   .رسائل املاجستير و اطروحات الدكتوراه    كتابة

العلمية  جامعة سبها طلبة من املقدمةالدكتوراه   و  االدبية  )املاجستير(لنيل    بكلياتها  العالية  االجازة  او    درجة 

الدراسات  الئحة  ب   موصفات الرسائل و االطروحات  ملا ورد فياالجازة الدقيقة )الدكتوراه( . هذا الدليل توضيحا   

  .م 2018 سنة  عتمدةاملبجامعة سبها    العليا

 لغة الكتابة ثانيا: 

عد  تالتي تتطلب ذلك.  نجليزية في الكليات  باللغة العربية كما يمكن كتابتها باللغة اال او االطروحة  تكتب الرسالة  

 عنوان وُملخص بها  ُيرفق   و   و املطبعية   اللغويةخالية من االخطاء  وواضحة   سليمة بلغة الرسالة او االطروحة 

باللغة االنجليزية فيرفق بها ملخص باللغة    كانت    أما اذا  .  بلغة البحت املقدم بحيث ال يزيد عن سبعمائة كلمة

 .العربية

 ثالثا: نوع الخط  

 في حالة الكتابة باللغة العربية   Simplified Arabicخط الكتابة  .1

 في حالة الكتابة باللغة اإلنجليزية Times new romanخط الكتابة  .2

واملسافة بين االسطر    14عريض والنصوص    14عريض والفرعية    16  الرئيسية  حجم خط العناوين .3

 مع إضافة مسافة قبل وبعد النص.   1.5

املراجع والفهارس   .4 الجد و    حجم خط  واملسافة   10والنص داخل الجدول    12اول و االشكال  عنوان 

 مفردة بين االسطر مع إضافة مسافة قبل وبعد النص. 
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 الورق والهوامش  :رابعا

وفي حالة وجود مرفقات اخرى    . A4 مقاس  وعلى وجهه واحد وب ورق ابيض   الرسالة علىتطبع  .1

 كالصور و الخرائط ينبغي استعمال ورق خاص تكفل بقاءها بحالة جيدة. 

في سم  3سم ومن الجانب االيمن  2.5اليسار واالعلى واالسفل  من جوانبالصفحة    تكون هوامش  .2

و    سم من اليسار  3لكتابة باللغة العربية. أما في حالة الكتابة باللغة االنجليزية فتكون هوامشها حالة ا

 . سم  من باقي الجوانب 2.5

 خامسا: الترقيم 

العنوانين  ترق .1 العربيالرئيسية و الفرعية    م  اليمن يشير الى رقم    (.   2.1,  1.1)بالرقم  الرقم االول من 

 االرقام( التي تليه تمتل التسلسل الفصل و الرقم )أو  

. ويحتوي الرقم رقم الفصل و أو الرسالة  في الفصل الواحد    تسلسليا    حسب    رقم الجداول واالشكالت .2

 للجدول  الرقم التسلسلي

. الرقم االول من اليمن بالعربي (Table 4.2)  2.4جدول  كالتالي:      بعد كلمة جدول يوضع رقم الجدول   .3

 الفصل. يشير الى رقم 

 .Fig)   4.2   )  2.4شكل كالتالي: شكل بعد كلمة يوضع رقم الشكل  .4

 او في صفحة مستقلة  مباشرة الخاص بها بعد الشرح توضع   الجداول واالشكال  .5

 ,Iالروماني  )بالترقيم  أو    ابجد هوز الرسالة  بالحروف  ) أ ب ج (  )اصل( التي قبل متنترقم الصفحات   .6

II,III )ي الكتابة باللغة االنجليزية ف   

نهاية البحث   3و  2و  1يبدأ الترقيم العربي ) .7 , و ترقم الصفحات في منتصف اسفل  ..( من املقدمة الي 

   الصفحة.
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 مواصفات الجداول واالشكال :سادسا

الجداول: يوضع عنوان الجدول اعلى الجدول ويكون مختصرا وشامال ويعطى رقما متسلسال ويكون   .1

  وإشارات ويوضع توضيح للجدول اسفله في حالة وجود اختصارات    النص املشار فيه اليه تمامابعد  

 12وبخط 

او .2 الشكل  الصورة ويكون مختصرا وشامال    االشكال والصور والخرائط: يوضع عنوان الشكل اسفل 

حالة وجود ويعطى رقما متسلسال ويكون بعد النص املشار فيه اليه تماما ويوضع توضيح اسفله في  

  12اشارات وبخط   اختصارات او

   الرسالة  او االطروحةكونات م سابعا:

 : من مكونات اساسية  و مكونات اختيارية  تتكون الرسالة او االطروحة

    االساسية كونات اوال  امل

 الخارجي  الغالف  .1

                                                                الداخلي لغالف  اصفحة  .2

              و االعتماد  صفحة اسماء لجنة املناقشة .3

     )بالعربي واالنجليزي(  خلص امل .4

   حتوياتامل .5

                                                                                              قائمة األشكال  .6

                                                                                            قائمة الجداول  .7

 : مقدمة  الفصل األول  .8
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يوضوع في اول صوفحة    مضومون الرسوالة ولكل ماها عنوان مسوتقل  علىتحتوي  صوول الثاني و  الثالث و ... فال .9

 . من الفصل

 قائمة املراجع  .10

  مكونات اختياريةثانيا  

 صفحة اآلية القرآنية   .1

   صفحة اإلهداء .2

 صفحة الشكر والتقدير   .3

 و االشكال   تدرج بعد قائمة الجداول  و قائمة املختصرات  .4

   وتضاف بعد املراجع املالحق .5

 القسم واالكلية عالقة ب لها اخرى  يمكن ان تضاف مكونات .6

 لرسالة او االطروحة وصفحات ا الغالف الخارجي ثامنا: 

و يكزن باللون االزرق الغامق لرسائل املاجستير و باللون االسود  السميك   من الورق املقوى   الغالف الخارجي 

 و يحتوي التالي: لألطروحات.بالنسبة  

 جامعة سبها 

 --------- قسم  --------- كلية 

 سطر  1.5تباعد و ب الخط العريضبو توسيط و  20   حجم الكلمات السابقة 
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دم) يمين  14جملة التالية وبخط التكتب 
ُ
درجة   الحصول  ملتطلبات استكماال ه الرسالة او االطروحةهذ ت ق

 :( بعنوان  املاجستير او الدكتوراه

 )العنوان الرئيس ي( 

 .  توسيط وعريض 16يكتب بحجم خط  للرسالةالعنوان الرئيس ي 

في    ( ان وجد ساعدمل و املشرف ا) و درجته العلمية    املشرفاسم و ) كما هو مسجل بالجامعة(  الطالب  اسم

 توسيط عريض  14بخط السطر الذي يليه 

 ----------  الذي اجزيت فيه الرسالة() العام 

 الطالب و عنوان الرسالة  و العام يدرج بكعب الرسالة اسم

 كالتالي: الرسالة او االطروحة يكون ترتيبها  صفحات   

 بيضاء فارغة  : االولى  صفحة ال -

لبيانات الواردة في الغالف  على ا تحتوي و هي صفحة الغالف الداخلي و   :  الثانية الصفحة  -

 الخارجي  

مدير مكتب الدراسات العليا و    اسماء لجنة املناقشة و توقيعاتهم و اعتماد    :  لثةالصفحة الثا -

 املختص   الكليةعميد  

 وجدت   اية كريمة من القرآن ان       :رابعةالصفحة ال  -

 للباحث ان يهدي الرسالة ملن شاء  . الهداء ا  : خامسةالصفحة ال  -

و فيها يقدم الطالب عبارات مختصرة يعبر فيها عن شكره ملن     كلمة شكر :السادسةالصفحة  -

 قدم له املساعدة و العون في اعداد الرسالة.

   و ارقام صفحاتهاسرد للكل العنوانين الرئيسية و الفرعية  اوفيهاملحتويات  :بعةالصفحة السا -

   االشكال قائمة :ثامنةالصفحة ال -
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 الجداول   قائمة :تاسعة الصفحة ال -

 ان وجدت الختصارات ا : عاشرةالصفحة ال -

و يراعى في امللخص ان يحتوي على اهداف الرسالة او     امللخص: حادية عشرةالصفحة ال  -

 .  كلمة 700جاوز ت يال بحيث  االطروحة ومنهج البحت  و النتائج التي توصل اليها الباحث

بعد الصفحة العاشرة و قبل   الكلية  القسم  لها عالقة بالكلية او أي صفحات اخرى تضاف  -

 .  امللخص 

السابقة بالترقيم الروماني وبعدها يتم كتابة فصول الرسالة والتي يمكن ان تكون على النحو  ترقم الصفحات 

 التالي:

 وماها يبدأ ترقيم الصفحات بالعربي  للبحت  املقدمة :   الفصل االول  •

 : الدراسات السابقة الفصل الثاني •

 : الجانب النظري الفصل الثالث •

 الجانب العملي  طرق البحت و :   الفصل الرابع  •

 ئج واملناقشة  النتا:  الفصل الخامس •

• . ...... 

وتكون على هيئة  املستقبلي  التوصيات تتضمن العمل   ات و التوصيات.االستنتاج:  الفصل االخير •

 .نقاط

تكتب بخط   و في نهاية الرسالة مع نهاية كل فصل او في صفحة مستقلة  املراجع  تكتب  املراجع:  •

 . مزدوج  وتباعد  12بحجم خط 

 ...  A , Bب . وتضاف بعد املراجع وتترتب ملحق أ :  املالحق •
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 تاسعا: كتابة املرجع 

 التالي: يراعى في كتابة املراجع  

و وضعها بين   االشارة الى املراجع التي ورد دكرها خالل الرسالة باستخدام الترقيم التسلسلييتم  .1

 ]2015,حسين[ مؤلف و سنة النشرللالسم العائلي او ا] .!2 [قوسين مربعين 

 تفصل املراجع العربية واالنجليزية في حالة استخدام اللغتين   .2

او  علمية  سواء كانت كتاب او ورقة الرسالة   نص املراجع حسب ورودها في جميع  تذكر  .3

 غيرها 

تكتب املراجع حسب الترتيب الهجائي لالسم العائلي   اسم املؤلف و سنة النشر  في حال استخدام طريقة  

 : على النحو التالي  ملراجع ا كون كتابةباللغة العربية او االنجليزية و تاء للمؤلف سو 

 أوال: الكتب 

    هعنوانو الناشر  اسم  ,عنوان الكتاب  اسم املؤلف ،
 
 سنة الطباعة.   , ملدينة والدولة ا.مبينا

 دوريات ثانيا: ال

 املدينة والدولة ، سنة       هعنوانو    الناشر  اسم، رقم الجزء الذي تم الرجوع إليه،    دوريةاسم ال
 
مبينا

 الطباعة.  

   ورقات العلميةثالثا: ال

أو الجزء إذا كانت  د  لتي نشر فيها البحث ، رقم املجلاملجلة ا اسم " ،   ةاملنشور   ورقةاملؤلف ، " عنوان ال اسم 

 ورقة العلمية ام الصفحات الخاصة بالأرق   ,السنةمجموعة في مجلدات ، الشهر ،  

 نشورة  امل رسائل املاجستير والدكتوراه الغير   رابعا: 

 البحث.    اجازةالدولة ، سنة  الجامعة ، املدينة ، اسم الباحث واملشرف، " عنوان البحث " ،   اسم 

اقع االنترنت:   خامسا: مو

 التي اخذت فيها املعلومة  توقيت  للموقع املستخدم مع إضافة تاريخ وال  نترنتأل ا يتم وضع رابط مواقع      
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