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المواصفات الشكمية واألسس التي تتبع في كتابة الرسائل العممية التي تمنحيا الجامعة 
 

تثبت المواصفات الشكمية واالسس التي تتبع في كتابة الرسائل العممية التي تمنحيا الجامعة لتسييل حفظ ىذة الرسائل 
: وتصويرىا بالميكروفيمم لتظير ىذة الرسائل بصورة مشرفة ومميزة لمجامعة ويكون ذلك بمراعاة المواصفات االتية 

   title sheet: صفحة العنوان . 1 
ىذة البيانات تكون عمى الغالف الخارجي وكذلك الصفحة االولى من الغالف الداخمي تكتب ترجمة بالمغة العربية البيانات الخاصة - 

. لمرسائل االجنبية 
 .يوضع شعار الجامعة أعمى الغالف الخارجي ويكون بالمون الذىبي - 

   ( سنو المنح – سنو التخرج– الجامعة– اسم الكمية–القسم التابع لو– الدرجة العممية–اسم الطالب)يجب أن تتضمن عنوان الرسالة- 

 :  approval sheet: صفحة الموافقة وتشمل  .2
 أسماء ووظائف أعضاء المجنة وتقييم المجنة لمرسالة مع بيان – أسم الدرجة العممية – عنوان الرسالة –اسم الطالب  )  

. تاريخ المناقشة عمى أن تقوم ادارة الدراسات العميا بوضع ختم يفيد اجازة وموافقة مجمس الجامعة 
 :  summary: ممخص الرسالة  .3
يقوم الباحث بكتابة ممخص لرسالتة بالمغة االنجميزية ، والمغة العربية ويجمد مع الرسالة بداخميا ويمكن دمجة مع الخالصة  

conclusion   . 
 :  abstract: مستخمص الرسالة  .4

فيما اليزيد ىذا المستخمص عن صفحة ونصف متضمنة أسم الباحث  ( abstract)ويقوم الباحث باعداد مستخمص الرسالة 
 . ( جيو البحث – عنوان الرسالة –
 .يجب أن توضع أسفل المستخمص الكممات المفتاحية الخاصة بموضوع الرسالة : key wordsالكممات المفتاحية .5
يقتصر الشكر عمى أسماء القائمين عمى االشراف أوال ثم االشخاص والييئات  : acknowledgmentصفحة الشكر  .6

 .التي ساعدت في اتمام البحث 
 يذكر فييا االبواب والفصول التي تشمميا الرسالة وأرقام الصفحات بداية ونياية بكل فقرة   : contentsالمحتويات  .7
يذكر فييا عنوان الجداول واالشكال والرسوم البيانية list of tables and figures  : قائمة الجداول واالشكال  .8

 .وأرقام الصفحات 
 .  عربية وأجنبية مرتبا ىجائيا:قائمة المراجع المستخدمة .9
:  التجميد  .10

 اسم –تجمد الرسالة بغالف سميك ويطبع من أعمى شعار الجامعة بالمون الذىبي جيو الكعب ويكتب عمية من أعمى الى أسفل الرسالة  - أ
  . (بالمون االسود  )ورسالة الدكتوراه  (زيتي غامق  )ويكون لون الخارجي بالنسبة لمماجستير ... السنة – الدرجة العممية –الباحث 

 . أخرام 6 تجميع الرسالو باستخدام الخيط ب - ب

 . تكعب الرسالو بالقماش وليس بالورق مع االلتزام بالمواصفات الخاصو بالتجميد - ت

 . وذلك كشرط الستالم النسخ بالدراسات العميا ومكتبة الكميو حفاظا عمييا فى صوره جيده
وكيل الكمية لمدراسات العمياوالبحوث                                                             
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