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املق ّدمة
حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد:
رب العاملني و ّ
احلمد هلل ّ
السالم على نبيّنا ّ
الصالة و ّ

الرســائل العلميّــة للماجســتري
فقــد ســعت وكالــة كليــة اآلدب للدراســات العليــا إىل جتويــد اخلطــط البحثيّــة و ّ
وال ّدكتــوراه ،ولــذا قامــت إبعــداد هــذا ال ّدليــل الّــذي يهــدف إىل مســاعدة الطّــاب والطّالبــات يف كتابــة خططهــم
البحثيّــة ورســائلهم العلميّــة ،وتوحيــد ضوابــط ومواصفــات كتابتهــا بــن خمتلــف أقســام الكليّــة.

وإبش ـراف مباشــر مــن ســعادة األســتاذ الدكتــور انيــف بــن ثنيــان آل ســعود عميــد كليــة اآلداب أســندت
املكونــة مــن:
ّ
مهمــة صياغــة هــذا الدليــل وكتابتــه إىل جلنــة ال ّدراســات العليــا بكليّــة اآلداب ّ
رئيس اللجنة

د .فارس بن صاحل الذكري
األعضاء

د .سناء بنت حمسن العتييب

د .مفرح بن ضامي القرادي

أ.د .عبدامللك بن عبد العزيز الشلهوب

د.هدى بن سعيدان

أ.د .حسن عبدالوهاب سليم

د .حممد بن عبدالرمحن القحيز

أ.د.هاشم بن فرحات سيد

د .حممد املعيلي

د .نوف آل الشيخ

د .وداد القحطاين

د .عبدالعزيز الرومي
الرســائل اجلامعيّــة لدرجيت املاجســتري
واعتمــدت اللّجنــة يف إعــداد هــذا ال ّدليــل علــى «اإلطــار العــام لكتابــة ّ

ـي خلطّــة البحــث ورســالة املاجســتري
وال ّدكتــوراه إصــدار 1438ه» ،و«دليــل اإلخ ـراج واإلجرائـ ّـي والفـ ّ
الصــادر مــن قســم التّاريــخ جبامعــة امللــك ســعود ،وبعــد األخــذ مبقرتحــات ومرئيّــات األقســام متّ عرضــه
وال ّدكتــوراه»ّ ،
علــى جملــس كليّــة اآلداب ،وأوصــى ابعتمــاده يف جلســته رقــم ( ،)16واتريــخ 1440/7/18ه.

ولــذا ،أنمــل مــن طــاب وطالبــات ال ّدراســات العليــا بكليــة اآلداب االلتـزام مبــا جــاء يف هــذا ال ّدليــل ،والتّقيّــد
الرســائل العلميّــة ،ويف حــال وجــود ملحوظــات ،أو مقرتحــات تســهم يف تطويــره
بــه عنــد كتابــة اخلطّــة البحثيّــة ،أو ّ

الرفــع هبــا إىل وكالــة كليّــة اآلداب لل ّدراســات العليــا.
وجتويــده ،أنمــل ّ
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دليل كتابة خطة البحث

أول – حجم الورق A4 :مقاس [21سم × 29.7سم].
ً

اثنيًا -صفحة الغالف للخطط العربية  (:أنظر منوذج رقم ) 1
يراعى عند تصميم غالف اخلطة ما يلي:
 .أهوامش صفحة الغالف :ينبغي أن تكون على النحو التايل:

ال خيتلف هامش صفحات اخلطة عن هامش صفحة الغالف.
 .بينبغي أن حيتوي الغالف على اآليت:
 1 .شــعار اجلامعــة ،ويكــون يف أعلــى الصفحــة إىل جهــة اليمــن ،ويكــون حجمــه
[5سم×2سم] ،كما يف الشكل التايل :

2.2اسم (عمادة الدراسات العليا) أسفل الشعار ،مث [بضغط  Enterمرة واحدة] اسم الكلية،واسم
القسم بنفس السطر ،ومجيعها ابخلط [ ، ]Traditional Arabicوحجمه [بنط 14أسود].
.3

عنوان البحث ،ينبغي أن تكون هناك مســافة بينه وبني اســم الكلية والقســم تقدر [بضغط Enter

 4مـرات بنــط  ،]12ويكــون نــوع خــط العنـوان [ ،]Traditional Arabicوحجمــه [بنــط 22
أســود].
.4

العنـوان الفرعــي ،ويتضمــن( :نــوع الدراســة ،وميداهنــا وعينتهــا«إن وجــدا») ،ويُكتــب أســفل العنـوان

الرئيــس [ بضغــط  Enterمــرة واحــدة] ،وبنفــس نــوع اخلــط[ ،]Traditional Arabicإال أن
حجمــه بقيــاس [بنــط.]20
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.5

ترمجــة العن ـوان ،وينبغــي أن تكــون أســفل العن ـوان الفرعــي مباشــرة ابلضغــط علــى [ ] Enterمــرة
واحدة ،ويكون نوع اخلط[ ]Arialعلى أن يكون يف السطر األول ترمجة العنوان الرئيس ،وحجمه
[بنــط  16أســود] .مث يليــه ترمجــة العن ـوان الفرعــي [بنــط ،]16ويكــون نــوع اخلــط هــو [.]Arial

.6

التعريــف ابخلطــة [الدرجــة العلميــة ،والقســم ،والكليــة ،واجلامعــة] ،ويكــون بنفــس خــط العنـوان إال
أن حجمــه بقيــاس [بنــط  ،]14وتكــون املســافة بينــه وبــن العنـوان بضغــط [ ]Enterمرتــن بقيــاس
ـتكمال ملتطلبــات درجــة املاجســتري
[بنــط  ،]18ويكــون وفــق العبــارة اآلتيــة( :قدمــت هــذه اخلطــة اسـ ً
أو الدكتــوراه يف قســم............كلية ...........جامعــة امللــك ســعود).

.7

إعــداد الطالــب ،وامســه ،ورقمــه اجلامعــي ،تكــون املســافة بينهــا وبــن التعريــف ابخلطــة مبقــدار ضغــط
 Enterمرتــن ،بقيــاس [بنــط ،]14وأمــا حجــم اخلــط فإعــداد الطالــب ،بقيــاس [بنــط ،]14وامســه
بقيــاس [بنــط 81أســود] ،ورقمــه بقيــاس [بنــط ]41ومجيعهــا خبــط [،]Traditional Arabic

.8

ـردا.
ويكــون تباعــد األســطر بينهــا مفـ ً

إش ـراف الدكتــور والتعريــف بــه ،وتكــون املســافة بــن كلمــة إش ـراف والرقــم اجلامعــي ابلضغــط علــى

[ ]Enterمــرة واحــدة بقيــاس [بنــط  ،]18وتكــون كلمــة إش ـراف أعلــى بقيــاس [بنــط ،]14مث يف
الســطر الذي يليه اســم املشــرف بقياس [بنط18أســود] ،مث يف الســطر الذي يليه التعريف ابملشــرف
[ببنــط  ]14ويكــون اخلــط للجميــع هــو [.]Traditional Arabic
.9

الفصــل الدراســي والعــام [اهلجــري وامليــادي] ،وتكــون املســافة بينــه وبــن التعريــف ابملشــرف
بضغــط[ ]Enterمرتــن ،بقيــاس [بنــط  ،]14ويكــون حجــم اخلــط للفصــل والتاريــخ [بنــط،]14
وخــط [.]Traditional Arabic
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) 2  صفحة الغالف للخطط اإلجنليزية ( انظر النموذج رقم-اثلثًا
Proposals cover page
1. Margins
the margins of the entire proposal (including the cover page) should
be set as shown in the screenshot below (in centimeters):

2. The cover page
The cover page has to include the following elements:
a. The university logo (in the top right corner). The size is
5x2 centimeters, as shown below:

b. Below the logo (single spaced):
Deanship of Graduate Studies (Font type: Times New
Roman, Size: 12).
College, Department.
Leave an estimated space of 4 lines (Press on Enter 4 times)
c. Research Main Title: Font type: Times New Roman. Size
18, boldface, centered (Capitalize first letters).
d. Research subtitle: Times New Roman. Size 14, centered,
sentence capitalization.
Separate the title and the subtitle with a colon.
Leave an estimated space of 2 lines (Press on Enter twice)
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e. Details: (degree, department, college, university). Times
New Roman. Size 14:
A proposal submitted in partial fulfillment of the requirements
for the Master’s Degree (or the Doctor of Philosophy Degree) in
the Department of English Language and Literature at King Saud
University.
Leave an estimated space of 2 lines (Press on Enter twice)
f. Submitted by (Times New Roman. Size 12)
g. Student’s first and last name (Times New Roman. Size
14, boldface)
h. Student number (Times New Roman. Size 12)
Leave an estimated space of 1 line (Press on Enter once)
i. Supervised by (Times New Roman. Size 12)
j. Supervisor’s title, first, and last name (Times New
Roman. Size 14, boldface).
Leave an estimated space of 2 lines (Press on Enter twice)
k. Semester and academic year (Hijri and Gregorian).
(Times New Roman. Size 12)
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ابعا-فهرس قائمة احملتوايت:
رً
يكتــب فهــرس احملتــوايت يف جــدول ،خبــط ([ ،)Traditional Arabicبنــط ،]14وفيمــا يلــي
جــدول كمثــال توضيحــي لذلــك:

الصفحة

املوضوع
أول-التعريف ابملوضوع وأمهيته (عنوان رئيس).
ً

2

 .أعنوان فرعي إن وجد.
 1عنوان فرعي ضمين) أ عنوان فرعي ضمين

4
6
8

أمــا يف اخلطــط اإلجنليزيــة فيكــون نــوع اخلــط ( )Times New Romanوحجمــه [بنــط ،]12وفيمــا
يلــي منــوذج توضيحــي لذلــك:
Page
1

Chapter/section

Chapter 1

1

Section 1

4

Subsection 1

25

Chapter 2

128

References

136

Appendices
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اإلعالم

1 -1املقدمة (متهيد عن موضوع البحث الدقيق)13 13 .جمتمع الدراسة.
14 14عينة الدراسة.
2 -2مشكلة الدراسة.
15 15يف حــال كانــت الدراســة حتليــل مضمــون يتــم
3 -3أمهية الدراسة.
إضافــة العناصــر التاليــة:
4 -4أهداف الدراسة.
	 -أوحدة التحليل.
5 -5تساؤالت الدراسة أو فرضياهتا.
	 -بفئات التحليل.
6 -6مصطلحات أو مفاهيم الدراسة.
16 16اإلطار الزمين للدراسة التحليلية.
7 -7حدود الدراسة.
17 17املعاجلات اإلحصائية املراد استخدامها.
8 -8الدراسات السابقة.
 9 -9اإلطــار النظــري للدراســة أو النظ ـرايت الــي 18 18إجراءات الصدق والثبات.
19 19التقسيم املبدئي لفصول الدراسة.
تســتند عليهــا (إن وجــدت).
20 20املصادر واملراجع.
10 10نوع الدراسة.
21 21اجلدول الزمين املتوقع لتنفيذ الدراسة.
11 11منهج الدراسة.
12 12أداة الدراسة

الدراسات االجتماعية

• ملخص البحث

الفصل الثالث (املنهجية) ويشمل:

الفصل األول (متهيد) ويشمل:

• منهج البحث.

• مقدمة.

• جمتمع الدراسة.

• مشكلة الدراسة.

• عينة الدراسة.

• أمهية الدراسة.

• أدوات الدراسة.

• األهداف.

• الطرق واملعاجلات اإلحصائية املراد استخدامها.

• فرضيات الدراسة وتساؤالهتا.
• مصطلحات الدراسة:
• حدود الدراسة:
الفصل الثاين (اإلطار النظري) ويشمل:
• الدراسات السابقة:
• النظرايت (ان وجدت).

• اإلجـراءات واخلطـوات املتبعــة أثنــاء تنفيــذ خطــة
البحث.
• املصادر واملراجع
• املالحق
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اللغة اإلجنليزية وآداهبا

• Introduction: the introduction

•

should also discuss the research

o A detailed account of how the

topic and its significance.
•

Methodology:
data will be analyzed.

Literature review. PhD proposals

o Research framework.

should also discuss the research

o Hypotheses.

contribution to the literature.
•

Research questions.

•

Data:

•

chapters).
•

o Type: quantitative or

o Research ethics.
o Data size and estimated
time for collecting the data.

List of references (you may also have
an annotated bibliography, consult

quantitative.
o Research tools.

Initial structure (dissertation/thesis

your supervisor).
•

A provisional timeline for completing
the thesis/ Dissertation.
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خامسا-اإلجراءات الفنية:
ً
اإلج ـراءات الفنيــة الــي يتطلــب علــى الباحــث االلت ـزام هبــا يف كتابــة اخلطــة ميكــن تفصيلهــا
علــى النحــو اآليت:
أ .نوع اخلط وحجمه ملنت النص ابلعربية:
ينبغــي علــى الباحــث أن يراعــي نــوع اخلــط وحجمــه يف مــن النــص ،حبيــث يكــون نــوع اخلــط
( ،)Traditional Arabicوحبجــم [بنــط .]16ويســتخدم الرســم العثمــاين يف كتابــة اآلايت
القرآنية.
ب .نوع اخلط وحجمه حلاشية النص ابللغة العربية:
احلاشــية هــي الــي توضــع أســفل املــن بغــرض التوثيــق والتوضيــح ،وينبغــي أن يكــون نــوع
اخلــط هــو ( ،)Traditional Arabicوحجمــه [بنــط ،]12وأرقــام احلواشــي تكــون بــن قوســن يف
املــن واحلاشــية هبــذه الصــورة (((.
جـ .نوع اخلط وحجمه ملنت النص بلغة غري العربية:
عنــد كتابــة املــن بلغــة غــر العربيــة يكــون نــوع اخلــط هــو ( )Times New Romanوحجمــه
[بنط.]12
د .نوع اخلط وحجمه حلاشية النص بلغة غري العربية:
عنــد الكتابــة يف احلاشــية بلغــة غــر العربيــة ،يكــون نــوع اخلــط ()Times New Roman
وحجمــه [بنــط.]10
ه .التنسيق العام للنص يف (املنت واحلاشية) فيكون على النحو التايل:
	•املسافة (التباعد) بني األسطر:

تكــون املســافة بــن األســطر للنــص ابللغــة العربيــة بقيــاس واحــد (مفــرد) ،وللنــص ابللغــة اإلجنليزيــة
يف املنت بقياس مزدوج ( )double spacedويف احلاشية مفردة (.)single spaced
	•املسافة بني الفقرات:
تكون املسافة بني الفقرات مبقدار (واحد/مفرد) ،وميكن تظليل الكتابة مث
الضغط يف األمناط على النمط التايل (أجبد هوز بال تباعد) كما يف الشكل التايل:

مث بعد اختيار النمط يتم اختيار نوع اخلط احملدد ،وحجمه.
	•املسافة البادئة للفقرات:
حتدد املسافة البادئة للفقرات يف السطر األول مبقدار (1.5سم).
((( ...
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	•ما يوضع يف رأس وتذييل الصفحة ،وأتطريها:

ينبغي عدم وضع أي كتابة أو أشكال يف رأس وتذييل الصفحة.
	•حجم اهلامش للصفحة من كافة االجتاهات:
يكون هامش الصفحة على النحو التايل:

 .أترقيم الصفحات:
(أرقامــا) بــدءًا مــن الصفحــة الــي تلــي العنـوان ،ويكــون الرتقيــم أعلــى
ترقــم الصفحــات ً
الصفحــة إىل جهــة اليســار يف مجيــع التخصصــات ماعــدا ختصــص اللغــة اإلجنليزيــة وآداهبــا
فيكــون الرتقيــم إىل جهــة اليمــن.
 .بالعناوين:
ينبغي أن يراعى يف العناوين ما يلي:
تكــون العناويــن بنــوع اخلــط ( ،)Traditional Arabicوحجمــه [بنــط 22أســود] إىل جهــة ميــن
الصفحة .أو إىل يسارها للخطط االجنليزية ،وجيب مراعاة صياغتها وفق نظام ( )APAأو ( )MLAلألقسام
الــي أتخــذ هبمــا يف التوثيــق.
 .جقائمة املصادر واملراجع (العربية وغري العربية):
ترتب قائمة املصادر واملراجع وف ًقا لنظام ( )MLAلتخصص األدب اإلجنليزي أو ()APA
جلميــع التخصصــات ماعــدا ختصصــي التاريــخ واللغــة العربيــة وآداهبــا؛ إذ يشــرط يف ختصــص اللغــة العربيــة
وآداهبــا ترتيــب القائمــة (ألفبائيًــا) ،ويشــرط يف ختصــص التاريــخ تصنيفهــا علــى النحــو التــايل:
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 -11الواثئق:
 -22املصادر:

 .أواثئق غري منشورة.
 .بواثئق منشورة.
.أاملخطوطة.
.باملطبوعة.

 -33املراجع.
 -44الرسائل العلمية.
 -55اجملالت.
 -66الرواايت الشفوية.
 -77املواقع اإللكرتونية.
ط .طريقة التوثيق:

يكــون التوثيــق يف ختصصــي التاريــخ واللغــة العربيــة وآداهبــا يف احلاشــية ،ويشــرط يف ختصــص التاريــخ أن يكــون
التوثيــق وفــق (الفصــل الســابع مــن كتــاب :دليــل الكتابــة التارخييــة) .أمــا يف ختصــص األدب اإلجنليــزي فيكــون وفــق
نظــام ( .)MLAويف التخصصــات األخــرى يكــون وفــق نظــام (.)APA
ي .التدقيــق اللغــوي :جيــب علــى الباحــث مراعــاة قواعــد اللغــة مــن حيــث النحــو ،واإلمــاء ،واألســلوب،
وعالمــات الرتقيــم حــى خيــرج البحــث خاليًــا مــن األخطــاء.
ك .ينبغي اقرتان التاريخ اهلجري ابمليالدي والعكس (كما يرد :اليوم/الشهر/السنة).
جيدا.
ل .اجلدول الزمين املتوقع لتنفيذ البحث .ويفصل فيه ً
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دليل كتابة الرسالة العلمية
أول – حجم الورق A4 :مقاس [21سم × 29.7سم].
ً
اثنيًا -صفحة الغالف للرسائل العربية[ :انظر النموذج املرفق يف صفحة (.])3
 .أهوامش صفحة الغالف :ينبغي أن تكون على النحو التايل:

ال خيتلف هامش صفحات الرسالة عن هامش صفحة الغالف.
 .بينبغي أن حيتوي الغالف على اآليت:
 1.1شــعار اجلامعــة ،ويكــون يف أعلــى الصفحــة إىل جهــة اليمــن ،ويكــون حجمــه
[5سم×2سم] ،الشكل التايل:

2.2اســم (عمادة الدراســات العليا) أســفل الشــعار ،مث [بضغط  Enterمرة واحدة] اســم الكلية ،واســم القســم
بنفس السطر ،ومجيعها ابخلط [ ، ]Traditional Arabicوحجمه [بنط 14أسود].
 3 .عنـوان البحــث ،ينبغــي أن تكــون هنــاك مســافة بينــه وبــن اســم الكليــة والقســم تقــدر [بضغــط 5 Enter
مـرات ببنــط  ،]12ويكــون نــوع خــط العنـوان [ ،]Traditional Arabicوحجمــه [بنط22أســود].
4.4العن ـوان الفرعــي ،ويتضمــن( :نــوع الدراســة ،وميداهنــا وعينتهــا «إن وجــدا») ،ويُكتــب أســفل العن ـوان
الرئيــس [بضغــط  Enterمــرة واحــدة] ،وبنفــس نــوع اخلــط[ ،]Traditional Arabicإال أن حجمــه بقيــاس
[بنــط.]20
ـتكمال
5.5التعريــف ابلرســالة ،وفــق العبــارة التاليــة للرســائل املعــدة ابللغــة العربيــة ( :قدمــت هــذه الرســالة اسـ ً
ملتطلبــات درجــة املاجســتري أو الدكتــوراه يف قســم .............كليــة ...........جامعــة امللــك ســعود)،
بنفــس خــط العنـوان إال أن حجمــه بقيــاس [بنــط  ،]14وتكــون املســافة بينــه وبــن العنـوان بضغــط [Enter
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مرتــن ببنــط . ]18
6.6إعــداد الطالــب ،وامســه ،ورقمــه اجلامعــي ،تكــون املســافة بينهــا وبــن التعريــف ابخلطــة مبقــدار ضغــط Enter
مرتــن ،بقيــاس [بنــط ،]14وأمــا حجــم اخلــط فإعــداد الطالــب ،بقيــاس [بنــط ،]14وامســه بقيــاس [بنــط18
أســود] ،ورقمــه بقيــاس [بنــط ]14ومجيعهــا خبــط [ ،]Traditional Arabicويكــون تباعــد األســطر بينهــا
مفردا.
ً
7.7إش ـراف الدكتــور والتعريــف بــه ،حبيــث تكــون كلمــة إش ـراف أعلــى بقياس[بنــط ،]14مث يف الســطر الــذي
يليــه اســم املشــرف بقيــاس [بنط18أســود] ،مث يف الســطر الــذي يليــه ،التعريــف ابملشــرف [ببنــط ، ]14
ويكــون اخلــط للجميــع هــو [ ،]Traditional Arabicوتكــون املســافة بــن كلمــة إشـراف والرقــم اجلامعــي
بقيــاس [ضغــط  Enterمرتــن ببنــط.]18
8.8الفصل الدراسي والعام [اهلجري وامليالدي] ،وتكون املسافة بينه وبني التعريف ابملشرف بضغط[Enter
مرتني ببنط  ،]14ويكون حجم اخلط للفصل والتاريخ [بنط ،]14وخط [.]Traditional Arabic
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)4 ( منوذج: غالف الرسائل اإلجنليزية:اثلثا
(Theses and Dissertations Cover Page)
1. Margins
the margins of the entire thesis/dissertation (including the cover page) should be
set as shown in the screenshot below (in centimeters):

2. The cover page
The cover page has to include the following elements:
a. The university logo (in the top right corner). The size is 5x2 centimeters, as
shown below:

b. Below the logo (single spaced):
Deanship of Graduate Studies (Font type: Times New Roman, Size: 12).
College, Department.
Leave an estimated space of 5 lines (Press on Enter 5 times)
c. Research Main Title: Font type: Times New Roman. Size 18, boldface,
centered (Capitalize first letters).
d. Research subtitle: Times New Roman. Size 14, centered, sentence
capitalization.
Separate the title and the subtitle with a colon.
Leave an estimated space of 2 lines (Press on Enter twice)
e. Details: (degree, department, college, university). Times New Roman. Size 14:

17
A dissertation/thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the
Master’s Degree (or the Doctor of Philosophy Degree) in the Department of English
Language and Literature at King Saud University.
Leave an estimated space of 2 lines (Press on Enter twice)
f. Submitted by (Times New Roman. Size 12)
g. Student’s first and last name (Times New Roman. Size 14, boldface)
h. Student number (Times New Roman. Size 12)
Leave an estimated space of 1 line (Press on Enter once)
i. Supervised by (Times New Roman. Size 12)
j. Supervisor’s title, first, and last name (Times New Roman. Size 14, boldface).
Leave an estimated space of 2 lines (Press on Enter twice)
k. Semester and academic year (Hijri and Gregorian). (Times New Roman. Size 12)

 صفحة البسملة: رابعا
. وتكون البسملة يف منتصف الصفحة،تلي صفحة الغالف

: صفحة إجازة الرسالة وجلنة املناقشة- خامسا
)5 ( انظر النموذج: للرسائل العربية-1
18] وامســه بقيــاس [بنــط14 بقيــاس [بنــط، مث إعــداد الطالــب،]22يكــون عن ـوان الرســالة بقيــاس [بنــط
 ويكــون تباعــد األســطر،]Traditional Arabic[ ] ومجيعهــا خبــط14 ورقمــه اجلامعــي بقياس[بنــط،]أســود
 مث املشــرف إىل اليمــن مــن الصفحــة مــع،]14 مث اتريــخ املناقشــة بنفــس اخلــط أيض ـاً وحبجــم [بنــط،ًبينهــا مفــردا
. وأعضــاء اللجنــة إىل يســارها،]ســم1.5[ مســافة ابدئــة مقدارهــا
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) 6 ( انظر النموذج:  للرسائل اإلجنليزية-2
Examiners’ Approval Form
1. Margins
the margins of the form should be set as shown in the screenshot below (in
centimeters):

2. The cover page
The cover page has to include the following elements:
a. The university logo (in the top right corner). The size is 5x2 centimeters, as
shown below:

Deanship of Graduate Studies (Font type: Times New Roman, Size: 12).
College, Department (left aligned)
Leave an estimated space of 2 lines (Press on Enter twice)
b. Title of thesis: Translated to Arabic Times New Roman. Size 12 (Align right)
Font type: Times New Roman. Size 12, boldface (Capitalize first letters
and align left).
Leave an estimated space of 2 lines (Press on Enter twice)
c. Submitted by: Student’s first and last name (number) (Times New Roman. Size 12,
boldface).
Leave an estimated space of 1 line (Press on Enter once)
d. Degree: (Times New Roman. Size 12, boldface)
Leave an estimated space of 2 lines (Press on Enter twice)
e. Examination committee: List the examiners. Including the following details:
• Role (e.g. Chair, internal examiner, or internal examiner).
• Examiner’s title, first, and last name (Times New Roman. Size 14,
boldface).
• Examiner’s area of specialty (e.g. Professor of Applied Linguistics).
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Signature
)Leave an estimated space of 4 lines (Press on Enter 4 times
)f. Date defended and approved (Hijri and Gregorian). (Times New Roman. Size 12
•

سادسا-الشكر والتقدير:
تكتــب عبــارة (شــكر وتقديــر) وســط الصفحــة ،بنــوع اخلــط[،]Traditional Arabic
[بنــط ، ]14وللرســائل اإلجنليزيــة خبــط[ ]Times New Romanوحجمــه [بنــط.]12

سابعاً -امللخص ( اخلالصة):
يكتب ملخصان يف أول الرسالة ،وجيب جتنب اإلطالة فيهما ،أحدمها ابللغة العربية خبط [Traditional
]Arabicوحجمه[بنط،]14واألخــر ابللغــة اإلجنليزيــة خبــط[ ]Times New Romanوحجمــه
[بنــط.]12

اثمناً -فهرس احملتوايت:
يكتب فهرس احملتوايت يف جدول ،ويكون نوع اخلط [[ ،]Traditional Arabicبنط،]14
وفيما يلي منوذج توضيحي لذلك:
املوضوع
	-املقدمة

الصفحة
6

	-التمهيد

8

	-الفصل األول..................... :

10

 املبحث األول................ : -املطلب األول........... :

12

أوالً........... -

14

أ.................. .
............. -1
أ) ..............
............ )1

16
18
20
22
24
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ويف الرســائل اإلجنليزيــة يكــون نــوع اخلــط [ ]Times New Romanوحجمــه [بنــط .]12وفيمــا
يلــي منــوذج توضيحــي لذلــك:
Chapter/section

Page
1

Chapter 1

1

Section 1

4

Subsection 1

25

Chapter 2

128

References

136

Appendices

اتسعاً  -فهرس اجلداول واخلرائط واألشكال.
عاشراً  -املقدمة:
وهــي اجلــزء الــذي يبــدأ بــه نــص الرســالة ،وأحيــاان تعتــر الفصــل األول ،وإذا كانــت قصــرة فيجــوز أن تعتــر
مقدمــة فقــط مث يبــدأ بعــده الفصــل األول .وتكــون ابخلــط [ ،]Traditional Arabicوحبجــم [بنــط ]16للرســائل
العربيــة  ،أو ابخلــط [ ]Times New Romanوحجمــه [بنــط ]12للرســائل اإلجنليزيــة.

احلادي عشر  -فصول الرسالة:
تتكــون الرســالة مــن ثالثــة فصــول كحــد أدىن ،وينبغــي الت ـوازن بــن الفصــول مــن حيــث عــدد
الصفحــات.

الثاين عشر – قائمة املصادر واملراجع (العربية وغري العربية):
ترتــب قائمــة املصــادر واملراجــع وف ًقــا لنظــام ( )MLAلتخصــص األدب اإلجنليــزي أو ( )APAجلميــع
التخصصــات ،ماعــدا ختصــص اللغــة العربيــة وآداهبــا؛ إذ يشــرط ترتيــب القائمــة (ألفبائيًــا) ،و يف ختصــص
التاريــخ ترتــب علــى النحــو التــايل:
 -1الواثئق:
أ-واثئق غري منشورة.
ب-واثئق منشورة.
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 -2املصادر:
أ-املخطوطة.
ب-املطبوعة.
 -3املراجع.
 -4الرسائل العلمية.
 -5اجملالت.
 -6الرواايت الشفوية.
 -7املواقع اإللكرتونية.

الثالث عشر -املالحق:
إذا كانــت اخلرائــط واجلــداول وغريهــا أكــر مــن احلجــم املشــار إليــه يف مــن الرســالة ،فتوضــع يف هنايــة
الرســالة.

الرابع عشر -امللخص :
(خيتلــف عــن امللخــص املكتــوب يف أول الرســالة وفــق قـرار جملــس عمــادة الدراســات العليــا رقــم ( )4يف اتريــخ
1440/5/16ه والــذي ينــص علــى أن يكــون يف أخــر الرســالة وفــق النمــوذج رقــم (.)7

اخلامس عشر -اإلجراءات الفنية اليت يتطلب على الباحث االلتزام هبا يف كتابة الرسالة:
 .أنوع اخلط وحجمه ملنت النص ابلعربية
ينبغــي علــى الباحــث اســتخدام نــوع اخلــط وحجمــه يف مــن النــص املعتمــد ،وهــو اخلــط
[ ،]Traditional Arabicوحبجــم [بنــط.]16
ب .نوع اخلط وحجمه حلاشية النص ابللغة العربية:
احلاشية يف أسفل الصفحة بغرض التوثيق والتوضيح والتعريف ،يكون اخلط [Traditional

 ،]Arabicوحجمــه [بنــط ،]12وأرقــام احلواشــي تكــون بــن قوســن يف املــن واحلاشــية هبــذه
الشــكل (((:ولــكل صفحــة ترقيمهــا املســتقل عــن الصفحــات األخــرى.
(((

.......
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جـ .نوع اخلط وحجمه ملنت النص بلغة غري العربية:
عنــد كتابــة املــن بلغــة غــر العربيــة يكــون نــوع اخلــط هــو [ ]Times New Romanوحجمــه
[بنط.]12
د .نوع اخلط وحجمه حلاشية النص بلغة غري العربية:
عنــد الكتابــة يف احلاشــية بلغــة غــر العربيــة ،فيكــون نــوع اخلــط هــو []Times New Roman
وحجمه [بنط.]10
ه .التنسيق العام للنص يف (املنت واحلاشية يف عموم الرسالة) يكون على النحو اآليت:
1 )1املسافة (التباعد) بني األسطر:
تكون املسافة بني األسطر بقياس واحد [مفرد].
2 )2املسافة بني الفقرات:
تكــون املســافة بــن الفق ـرات مبقــدار [واحد/مفــرد] ،ويتــم مــن خــال حتديــد
النــص كامـ ًـا مث الضغــط علــى أيقونــة [أجبــد هــوز بــا تباعــد] كمــا هــو حمــدد يف
الشــكل التــايل:

مث بعد اختيار النمط يتم اختيار نوع اخلط املعتمد ،وحجمه ،وضبط النص
كامل.
ً

3 )3املسافة البادئة للفقرات:
حتدد املسافة البادئة للفقرات يف السطر األول مبقدار [1.5سم].
4 )4رأس وتذييل الصفحة ،وأتطريها:
ينبغــي عــدم وضــع أي كتابــة أو أشــكال يف رأس وتذييــل الصفحــة ،وعــدم أتطــر
الصفحــة أبي إطــار.
5 )5حجم اهلامش للصفحة من كافة االجتاهات:
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يكون هامش الصفحة على النحو التايل:

و .ترقيم الصفحات (للمقدمة ،والرسالة ،وموضع أرقام الصفحات):
1 )1ابلنســبة للرســائل املكتوبــة ابللغــة العربيــة ترقــم الصفحــات بــدءًا مــن الصفحــة الــي تلــي
العنـوان ابحلــروف األجبديــة [أ،ب،ج،د ]...إىل هنايــة املقدمــة .أمــا الرســائل املكتوبــة
ابللغــة اإلجنليزيــة فرتقــم ابلرتقيــم الرومــاين (.)Ι، ΙΙ، ΙΙΙ
عددي.
2 )2ترقم الصفحات بعد املقدمة (التمهيد إن وجد ،والفصول) ً
3 )3ترقيــم صفحــات البحــث يكــون يف أعلــى الصفحــة إىل جهــة اليســار للرســائل العربيــة،
وأعلــى الصفحــة إىل جهــة اليمــن للرســائل اإلجنليزيــة.
ز.

العناوين:

ينبغي أن يراعى يف الرسائل املكتوبة ابللغة العربية ما يلي:
 - 1العناوين الرئيسة (عناوين الفصول):
تكون العناوين الرئيسة بنوع اخلط [ ،]Traditional Arabicوحجمه [بنط22أسود]
إىل جهة ميني الصفحة.
 - 2العناوين الفرعية:
تكــون العناويــن الفرعيــة بنفــس نــوع خــط العناويــن الرئيســة [،]Traditional Arabic
إال أن حجمــه [بنــط .]18
 - 3تقسيمات العناوين:
يكــون مــن العــام إىل اخلــاص حســب اســتخدام الطالــب للعناويــن يف رســالته علــى النحــو
اآليت:
أول[ -عنوان رئيسي].
ً
أ[-عنوان فرعي] .
[ -1عنوان داخل العنوان الفرعي] .
أ [-عنوان ضمن العنوان املتفرع من الفرعي] .
[ -1عنوان فرعي ضمين آخر] ...
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 -4جيب مراعاة صياغة العناوين وفق نظام ( )APAأو ( )MLAلألقسام اليت أتخذ هبما يف التوثيق.
ح .حجم الصور ،واخلرائط ،واجلداول ،واألشكال:

يكــون حجــم الصــور واخلرائــط واألشــكال داخــل مــن الرســالة حبيــث ال يزيــد عمــا هــو موضــح
يف الشــكل التــايل:

(االرتفاع 13.5سم× العرض 14.5سم)
أمــا مــا كان مــن الصــور أكــر مــن احلجــم املشــار إليــه فتوضــع يف املالحــق ،وتوضــح بياانهتــا كاملــة مــع
وضــع ترقيــم مثــل :شــكل رقــم [ ،]1خريطــة رقــم [ ]1وهكــذا ،ونــوع اخلــط [ ،]Traditional Arabicوحجمــه
[بنــط ،]14والتوثيــق أســفل الصــور واجلــداول.

ط .طريقة التوثيق :يكون التوثيق يف ختصصي التاريخ واللغة العربية وآداهبا يف احلاشية،
ويشــرط يف ختصــص التاريــخ أن يكــون التوثيــق وفــق (الفصــل الســابع مــن كتــاب :دليــل الكتابــة
التارخييــة) .ويف ختصــص األدب اإلجنليــزي يكــون وفــق نظــام ( .)MLAأمــا يف التخصصــات األخــرى
فيكــون وفــق نظــام (.)APA
ي .التدقيق اللغوي:
جيــب علــى الباحــث مراعــاة قواعــد اللغــة العربيــة (النحويــة ،واإلمالئيــة ،واألســلوبية ،وعالمــات الرتقيــم)؛
ليخــرج البحــث خاليًــا مــن األخطــاء ،وذلــك بعــرض الرســالة علــى مدقــق لغــوي خمتــص لتصحيــح األخطــاء.

ك .ينبغــي اق ـران التاريــخ اهلجــري ابمليــادي والعكــس [كمــا يــرد :اليوم/الشهر/الســنة] ،مثــال:
1436/1/26ه – 2014/11/19م.
ل .لــون الغــاف اخلارجــي :رســالة الدكتــوراه يف صورهتــا النهائيــة ابللــون األســود ،ورســالة املاجســتري
ابللــون األزرق.
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(منوذج صفحة اإلجازة)

تكون املسافة بني اهلامش األعلى والعنوان بضغط  Enter 8مرات ابخلط [ ]Traditional Arabicوبنط[ .]12ويستخدم نفس
اخلط يف بقية النموذج مع اختالف البنط حبسب احلالة



احلركات الدينية املناوئة للحكم األموي ابألندلس
(399-138ه 1008-755 /م)

تكون املسافة بني العنوان واسم الطالب بضغط  6 Enterمرات ابخلط [ ]Traditional Arabicوبنط[.]12


إعداد الطالب
عبد الرمحن حمسن املرشدي
الرقم اجلامعي428121381 :

تكون املسافة بني الرقم اجلامعي واتريخ املناقشة بضغط  Enter 4مرات ابخلط [ ]Traditional Arabicوبنط[.]12


نوقشت هذه الرسالة بتاريخ 1436/1/26ه ومت إجازهتا.
تكون املسافة بني الرقم اجلامعي واتريخ املناقشة بضغط  2 Enterمرات ابخلط [ ]Traditional Arabicوبنط[.]12

املشرف
أ.د .عبد هللا حممد السيف

أعضاء اللجنة
أ.د .عبد هللا حممد السيف
أ.د .عبد الغفور إمساعيل روزي
أ.د .خالد عبد الكرمي البكر

مقرراً
عضوا
عضواً
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