جامعـة فيالدلفيـا

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
تعليمات كتابة الرسائل الجامعية
المادة (:)1
المادة (:)2

تسمى هذه التعليمات " تعليمات كتابة الرسائل الجامعية في جامعة فيالدلفيا" ويعمل بها من تاريخ إقرارها.
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدنا ما لم تدل القرينةة للةى

خالف ذلك
الجامعة:

جامعة فيالدلفيا

الرئيس:

رئيس الجامعة

العمادة:

لمادة البحث العلمي والدراسات العليا

العميد :

لميد البحث العلمي والدراسات العليا

البرامج:

البرامج المطروحة للماجستير

الكلية:

المادة (:)3

كليات الجامعة التي تطرح برامج الماجستير

أوالً :اإلطار العام

 .1يكون الحد األللى لعدد صفح ةات رسالةة الماجستير ) (100مائة صفحة مطبولة باستخدام تقنية لالية الجودة
للى ورق أبيض حجم (A4).

 .2تكتب الرسالة بلغة سليمة سواء أكانت بالعربية أم باإلنجليزية ،وتسلم إلى لجنة المناقشة خالية من األخطاء
النحوية واإلمالئية والمطبعية ،وكذلك تسلم النسخة النهائية من الرسالة إلى لمادة البحث العلمي والدراسات
العليا خالية من األخطاء أو الشطب.
 .3يجةب أن تبةدأ الجملةة بكلمةة وال يجةوز أن تبةدأ بةرقم أو اختصةار أو رمةز ،ففةي هةذه الحةاالت تكتةب األرقةام أو
االختصارات أو الرموز كتابة.

 .4تقليةةل االختصةةارات مةةا أمكةةن ولةةدم اسةةتخدامها إال للضةةرورة ،للةةى أن توضة فةةي مقدمةةة الرسةةالة قائمةةة
بالمختصرات الواردة.
 .5تبدأ لناوين الرسالة الرئيسة في صفحات جديدة وال يجوز أن تبدأ في وسط الصفحة أو آخرها.

 .6يسةتخدم الحةرف حجةم ) (12للمةتن و ) (14للعنةاوين الرئيسةة .ويكةون حجةم الحةرف ) (12أو أقةل لكتابةة
المعةادالت إذا كانةت طويلةة لنةد الكتابةة باللغةة اإلنجليزيةة .أمةا لنةد الكتابةة باللغةة العربيةة فيكةون حجةم الحةرف
)(14والعناوين الرئيسة ) (16كما يجوز تصغير حجم الحرف داخل الجداول.
 .7يكةةون شةةكل الحةةرف باللغةةة اإلنجليزيةةة ) (Time New Romansوباللغةةة العربيةةة يستخة ةدم
).Transparent
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(Arabic

 .8تكون المسافة بين السطور لند الكتابة باللغة اإلنجليزية أو العربية مسافة ونصف.

 .9تكون المسافة لند كتابة العناوين الرئيسة ولناوين الجداول والرسومات والمراج مسةافة واحةدة أمةا المسةافة بةين
المرج والذي يليه فتكون مسافتين.
 .11تكون مسافة الهامش من جهة التجليد ) 3.5سم (.أما بقية الهوامش فتكون ) 2.5سم(.
 .11يكتةةب لنةوان الجةداول فةةي األللةةى ،ويكتةةب لنةوان الشةةكل أو الرس ةم فةةي أسةةفله ،ويجةةب أن يكةةون العنةوان فةةي
الحالتين معب اًر لن محتواه.

 .12تة ةرقم الج ةةداول والرس ةةومات بش ةةكل متسلس ةةل لك ةةل منه ةةا داخ ةةل الرس ةةالة .ويج ةةب أن تاه ةةر الج ةةداول واألش ةةكال
والرسومات مباشرة بعد ذكرها في النتائج والمناقشة ،وال يجوز وضعها في نهاية الرسالة.
 .13يكتةب لنةوان الرسةالة ولنةاوين الفصةول بخةط غةامق واضة وكبيةر ) (Font Size 18وبحةروف كبيةرة
) (Upper Caseويكون في وسط الصفحة وللى صفحة مستقلة.
ثانياً :ترقيم الصفحات:

ةل لتتر ي ت )I, II, III ...

تستتدم ألرقاتتا ألمقنيا لتر متتتقال ألماتتماي ألمتينلملتتر ب تم ألمغتااتتر اامة تر أل

وتستخدم الحروف العربية األبجدية (مثل أ ،ب ،ج )...،لترقيم الصفحات التمهيدية في حالة الكتابة بالعربية.
ويبداً الترقيم باستخدام األرقام العربية من صةفحة المقدمةة ،ويوضة الةرقم أو الرمةز فةي وسةط أللةى الصةفحة.

وال ياهةةر الة ةرقم لل ةةى ص ةةفحة العنة ةوان وص ةةفحة التوقي ة  .وف ةةي حال ةةة الج ةةداول أو األش ةةكال المطبول ةةة بش ةةكل

مستعرض ( )Landscapeيوض الرقم في أللى الجداول أو الشةكل .ولنةد تصةغير الصةفحة ال يجةوز أن
يشمل التصغير حجم رقم الصفحة.

ثالثا :الحواشي:

تفصل هذه المالحاات لن المتن بخط طوله ) 3.5سم (.ويقة الخةط أسةفل المةتن بمقةدار مسةافتين فةي وسةط

الصفحة ،وتبدأ كتابة المالحاة للى بعد مسافتين من الخط.

المادة (:)4

محتويات الرسالة :تتكون الرسالة مما يلي:
أوالً  :الصفحات التمهيدية :تكتب لناوين الصفحات التمهيدية بحروف كبيرة وتشمل:
أ .صفحة التفويض ،ولليها نموذج التفويض المبين ) أنار نموذج رقم). ( (1
ب .صفحة العنوان وتحتوي للى:
 .1لنوان الرسالة كما أقرت من لمادة البحث العلمي والدراسات العليا.

Title of Thesis as approved by Deanship of Academic Research and
Graduate Studies.
 .2اسم الطالب ) كما هو مسجل رسميا في الجامعة)

)The name of student (as registered at the University
 .3اسم المشرف )والمشرف المشارك إن وجد(.

)The name of Supervisor and (Co-Supervisor if applicable
ثةةم العبةةارة اآلتيةةة " :قةةدمت هةةذه الرسةةالة اسةةتكماالً لمتطلبةةات الحصةةول للةةى درجةةة الماجسةةتير
في" ………..........................

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة فيالدلفي ة ة ة ة ةةا
الشهر والسنة ة ة ة ة ةةة
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وباللغة اإلنجليزية:

"This Thesis was Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for
"………………………… Master Degree in
Deanship of Academic Research and Graduate Studies
Philadelphia university
Month and Year
مالحةة :لمزيد من التوضي أنار إلى النماذج من ) )2A, 2B

ت .صفحة أسماء ألضاء لجنة المناقشة ويكتب فيها ما يلي:

 oفي حالة الكتابة باللغة العربية ( أنار النموذج رقم () )3A
 oفي حالة الكتابة باللغة االنجليزية (أنار نموذج رقم )) )3B
ث .صةفحة االهةداء إن وجةدت ) ، (DEDICATIONوي ارلةى فةي نة
اإلهداء للى صفحة مستقلة.

اإلهةداء البسةاطة واالختصةار ويوضة

ج .صفحة الشكر ) ،(AKNOWLEDGEMENTويقتصر الشةكر للةى المشةرف والمشةرف المشةارك ولجنةة
المناقشة وبعض األشخا

الذين سهلوا مهمة الباحث.

ح .فهرس المحتويات ):(TABLE OF CONTENTS

 oفي حالة الكتابة باللغة العربية ( أنار نموذج رقم () )4A
 oفي حالة الكتابة باللغة اإلنجليزية ( أنار نموذج رقم ( ).) (4B

وقد يكون لبعض التخصصات خصوصية في فهرسة المحتويات كأن تقسم إلى فصول ).(Chapters
خ .قائمة الجداول )( :(LIST OF TABLESأنار نموذج رقم () )5
د .قائمة األشكال ) ( (LIST OF FIGURESأنار النموذج رقم () )6

ذ .قائمة االختصارات أو الرموز )(LIST OF ABBREVIATIONS OR SYMBOLS
ر .الملخ

)( :(ABSTRACTأنار نموذج رقم ( () )7B( ،)7A

تبداً صفحة الملخ
ملخ

بعنوان الرسالة ،ثم اسم الباحث يليه اسم المشرف (والمشرف المشارك إن وجد) ثم كلمة

( )Abstractوتكةون جمعيةاً فةي وسةط الصةفحة .وبعةد ذلةك يبةدأ الملخة

يزيد لدد كلماته لن ( )400كلمة .ويشتمل الملخ

فةي بدايةة سةطر جديةد ،وال

للى أهداف الدراسة ،ومجتم الدراسة ولينتهةا وأدواتهةا

وط ارئةةق تحليةةل البيانةةات ،وتلخيص ةاً للنتةةائج واالسةةتنتاجات الرئيسةةة .وال يشةةمل الملخ ة
أشكال أو جداول .ويرالى أن تشتمل الرسالة للى ملخ

للةةى اي ةة م ارج ة أو

باللغة العربية وآخر باللغة اإلنجليزية.

يبةةدأ المةةتن بالمقدمةةة وينتهةةي باالسةةتنتاجات أو التوصةةيات ،وتختلةةف لنةةاوين المةةتن بةةاختالف موضةةو الرسةةالة

ومنهجيتها.

وتعتمد الجامعة أحد النموذجين التاليين:
 .1المقدمة وأهداف الدراسة ،ومراجعة األدبيات وطرائق البحةث والنتةائج ومناقشةتها واالسةتنتاجات والتوصةيات
وأخي ار قائمة المراج والمصادر والمالحق في تخصصات الكليات العلمية.

 .2المقدمةةة واألب ةواب والفصةةول واالسةةتنتاجات والتوصةةيات ثةةم المصةةادر والم ارج ة
تخصصات الكليات األدبية.
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والمالحةةق والفهةةارس فةةي

المقدمة:
تهةةدف المقدمةةة الةةى إلطةةاء خلفيةةة كافيةةة لةةن موضةةو الرسةةالة بمةةا يتةةي للقةةار فهةةم النتةةائج والمناقشةةة دون الرجةةو

لمصةادر أخةرك كمةا تتضةةمن مبةررات إجةراء الد ارسةة وأهميتهةةا وتختةتم بأهةداف الد ارسةة والتةةي تةدرج للةى شةكل نقةةاط

متسلسلة .ويرالى أن تكون المقدمة مختصرة كل ما أمكن وأن ال تزيد لن بض صفحات.

مراجعة األدبيات (الدراسات السابقة):

تهةةدف الةةى إب ةراز مةةا نشةةر حةةول موضةةو الرسةةالة فةةي األدبيةةات المحليةةة والعالميةةة والنتةةائج التةةي تةةم التوصةةل إليهةةا.

وتكتب مراجعة األدبيات للى صورة من األفكار العلميةة المتسلسةلة بحيةث تعكةس فهةم الباحةث لتلةك الد ارسةات ،وأن
ال تكون للةى صةورة لةرض متسلسةل لمةا نشةره البةاحثون الواحةد تلةو األخةر .وتبةدأ الكتابةة لةادة بعموميةة ،ثةم تنةدرج
نحةةو خصوصةةية المشةةكلة ،ويكةةون ذلةةك للةةى هيئةةة لنةةاوين رئيسةةة تنةةدرج تحتهةةا لنةةاوين فرليةةة ،ويةةتم التركيةةز للةةى
األبحاث المنشورة في المجالت المحكمة بالرجو الى المقاالت األصلية المنشةورة ،ولةدم تضةمين مقةاالت لةم يطلة

الكاتةةب لليهةةا ،والتقليةةل مةةا أمكةةن مةةن االستشةةهاد بالد ارسةةات واألبحةةاث غيةةر المحكمةةة أو التقةةارير ،وورش العمةةل،
والمعلومةةات الموجةةودة للةةى الشةةبكة العنكبوتيةةة (اإلنترنةةت) مةةن غي ةةر الد ارسةةات واألبحةةاث غيةةر المحكمةةة والمجةةالت،
فهي ليست مقبولة كمراج للمية وبالتالي يجب تحاشي االقتباس منها ،ويرالى أن ال يزيةد لةدد صةفحات مراجعةة
األدبيات لن رب الحجم الكلي للرسالة.

المنهج وطرائق البحث:

يغطي هذا الجزء التفاصيل الدقيقة للمواد ،والطرائق والتقنيةات واألدوات المسةتخدمة فةي الد ارسةة بحيةث تكةون مرجعةاً

ألي باحث في الموضو يستطي الرجو إليها واستخدامها في دراسته والحصول للى نتائج مشةابهة ويجةب اإلشةارة
بوضوح الى كافة المواد المستخدمة في الدراسة شامالً االسم والرقم إن وجد والشركة الصانعة أو المنتجة لهةا ودولةة
المنشأ وطريقة تحضيرها إذا تطلب استعمالها تحضي اًر مسبقاً وكةذلك الطةرق المسةتخدمة بمةا فيهةا التجةارب المخبريةة

شامالً اسم الطريقة ومن اخترلها وسنة ذلك وطريقة اختيار العينات من حيث تحديةد حجةم العينةة وحجمهةا وخزنهةا.
وفي حال االستبانات يذكر اسم مصمم االستبانة ويوض نموذج االستبانة في باب المالحق.

النتائج:

يعرض الطالب النتائج التي توصل إليها بوضوح م استخدام األشكال والصور أو الرسوم التوضيحية إذا لزم األمر
دون أن يناقشها .ويرالي التركيز للى األشكال التوضيحية والتقليل ما أمكن من السرد.

المناقشة:

ينةةاقش الطالةةب نتةةائج الد ارسةةة فةةي ضةةوء نتةةائج األبحةةاث المنشةةورة حةةول الموضةةو مبةةر اًر خصوصةةية مةةا توصةةل إليةةه

والنتائج التي تدلم فرضيات الدراسة.

االستنتاجات والتوصيات:

ويورد الطالب استنتاجاته وتوصياته للى هيئة نقاط متسلسلة.

الجداول:

يرالى لند إلداد الجداول ما يلي:
 .1يكةةون لنةوان الجةداول مختصة اًر وشةةامالً ويوضة فةةوق الجةةداول وينطبةةق لليةةه ميةزات لنةوان الرسةةالة المةةذكورة
سابقاً ،ويعطى رقماً متسلسالً ويشار الى مرجعه.

 .2الجةةدول وحةةدة متكاملةةة بذاتةةه ،ال يحتةةاج الةةى قةراءة مةةا فةةي المةةتن لفهمةةه ،ولةةذا ي ارلةةى أن يكةةون منامةاً تنايمةاً
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سةةهالً ،وأن يحةةوي جمي ة المعلومةةات الالزمةةة لفهمةةه ،واذا كةةان هنةةاك أيةةة اختصةةارات أو معلومةةات يحتةةاج لهةةا
القار لفهم الجدول فتورد في مالحاة تحتية.

 .3حدود الجدول هي حدود الحد المسموح به للطبالة في الصفحة الواحدة.
 .4يوض الجدول مباشرة بعد الصفحة التةي يةرد ذكةره فةي المةتن ألول مةرة واذا ذكةرت أرقةام أكثةر مةن جةدول فةي
صفحة واحدة فترتب الجداول الواحد تلو األخر بعد تلك الصفحة.

األشكال والصور ):(Figures and Plates
يرالى لند إلداد األشكال والصور ما يلي:

 .1تكون األرقةام وبيانةات المحةورين السةيني والصةادي أو إيةة كلمةات مكتوبةة للةى الرسةم البيةاني واضةحة وبحجةم
يمكن قراءته بسهولة.
 .2يكةةون لنةوان الرسةةم أو الصةورة مختص ة اًر شةةامالً ،ويوض ة فةةي أسةةفل الرسةةم أو الصةةورة .وينطبةةق لليةةه مي ةزات
لنوان الرسالة المذكور الاله.

 .3الحةةدود النهائيةةة ألي رسةةم بيةةاني أو شةةكل أو صةةورة هةةي حةةدود الجةةزء المطبةةو مةةن الصةةفحة فقةةط وال تةةدخل
الهوامش ضمن ذلك.
 .4يمكن تضمين أكثر من صورة أو جزء من صورة في صفحة واحدة أو نصف صفحة ،م مرالاة مساحة كةل
منها ،وترتيبها بشكل منطقي.

 .5يشةار الةةى األجةزاء المهمةةة مةةن الصةةورة التةةي توضة مةا يةةورد فةةي المالحاةةات التةةي تلةةي لنةوان الشةةكل باسةةهم
واضحة أو أحرف للى اال تغطي األسهم أو األحرف مكونات ضرورية في الصورة.
 .6يمكن أن تتضمن األشكال صو اًر ملونة في الرسالة.

المراجع والمصادر والمالحق:

تتضةةمن كافةةة الم ارجة التةةي اسةةتخدمها الباحةةث فةةي رسةةالته مةةن مقةةاالت للميةةة منشةةورة وكتةةب ورسةةائل مرتبةةة هجائيةاً
ومكتوبة حسب الطريقة المعتمدة من قبل جامعة فيالدلفيا مثلما هو موض تحت لنوان التوثيق أدناه.

أوالً :التوثيق :يرالى في ناام التوثيق ما يلي:

 .1كتابة كلمة المراج للى صفحة جديدة في وسط الصفحة ( (Capitalizedبحروف كبيرة.
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كتابة المراج التي ورد ذكرها في الرسالة فقط وال يجوز كتابة أي مرج لم يرد ذكره في متن الرسالة.

 .3لنةد ورود كلمةة د ارسةةة أو د ارسةات فةةي مةتن الرسةةالة البةد مةةن ذكةر المرجة لكةي يسةةتطي مةن يرغةةب فةي زيةةادة
معلوماته أن يرج إليه.
 .4تكتب المراج حسب ترتيب الحروف الهجائية لالسم األخير للمؤلف " اسم العائلة " .وتبداً الكتابة من أقصى
الشةةمال إذا كةةان المرج ة باللغةةة اإلنجليزيةةة ،ومةةن أقصةةى اليمةةين فةةي حالةةة كتابةةة الم ارج ة العربيةةة ويكتةةب اسةةم

المؤلف بدءاً من اسم العائلة ،ثم االسم األول والثاني إن وجد ثم توض فاصلة.
 .5تفصل أسماء المؤلفين بواسطة فواصل .وتستخدم كلمة ( )andقبل كتابة اسةم المؤلةف األخيةر وتنتهةي بوضة
فاصلة.

 .6يلي اسم المؤلف او المؤلفين سةنة النشةر بةين قوسةين التةي تتبعهةا نقطةة .ثةم اسةم الكتةاب أو لنةوان المقالةة فةي
الدورية أو لنوان الرسالة الجامعية.
ثانياً :كتابة المراجع عند وردها في النص:

 .1إذا جاء المرج أول الجملة وكان منفرداً فيكتب اسم العائلة وسنة النشر بين قوسين هكذا:
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( Alexander )1997وفي العربية يكتب الموسى ( .)2003إما إذا جةاء فةي نهايةة الجملةة فيكتةب (1997,

 )Alexanderوفي العربية يكتب ( الموسى.(2003 ،

 .2إذا ورد اسةةم مةةؤلفين فةةي أول الجملةةة فيكتةةب ) Alexander and Carroll (1988وفةةي العربيةةة الزغةةول
والكخةةن ( .)1995وفةةي نهايةةة الجملةةة ) (Alexander and Carroll,1988وفةةي العربيةةة يكتةةب (الزغلةةول
والكخن.)1995 ،

 .3أما إذا كان المؤلفون ثالثة فأكثر يكون التوثيق في بداية الجملةة فيكتةب Alexander et al ,(1995) :وفةي
العربيةةة يكتةةب الشةةيخ وآخةةرون ( .)2001وفةةي نهايةةة الجملةةة (Alexander et al, 1995( .وفةةي العربيةةة
(الشيخ وآخرون.)2001،
 .4إذا تكرر اسم المؤلف في أكثر من لدد وفي نفس السةنة فةي المجلةد فيكتةب ) (Kalifa,1994, a,b&cوفةي
العربية يكتب (خلفية ،1994 ،أ و ب و ج).
ثالثاً :كتابة المراجع في نهاية الرسالة:

 .1تكتةةب الم ارجة والمصةةادر فةةي قائمةةة واحةةدة وترتةةب هجائيةاً حسةةب اسةةم العائلةةة للمؤلةةف األول (أو اسةةم الشةةهرة)
ويجب ذكر جمي أسماء المؤلفين المشتركين في البحث وال يستعمل اختصار .et al.

 .2يكةةون أسةةلوب التوثيةةق للم ارج ة والمصةةادر المختلفةةة بةةأن تةةدخل الم ارج ة كافةةة تبال ةاً مهمةةا اختلفةةت مصةةادرها:
دوريات ،كتب ،...،الخ كما يلي:

 .1الدوريات ( :)Periodical

اسم المؤلف أو المؤلفين( ،السنة ).لنوان المقال .اسم الدورية .المجلد (العدد بين قوسين) :الصفحات.

 .2وقائع المؤتمرات ) (Proceedingsأو ملخصات أوراق المؤتمر ):(Abstracts

المؤل ةةف( ،الس ةةنة) .العنة ةوان ،اس ةةم الوق ةةائ  ،رق ةةم المجل ةةد أو رق ةةم الع ةةدد ،مك ةةان وت ةةاريخ انعق ةةاد الم ةةؤتمر،
الصفحات.

 .3الرسائل الجامعية غير المنشورة ):(Unpublished Thesis
المؤل ةةف ،الس ةةنة .لنة ةوان الرس ةةالة .رس ةةالة ماجس ةةتير أو رس ةةالة دكت ةةوراه غي ةةر منش ةةورة ،الجامع ةةة ،مك ةةان
الجامعة.

 .4منشورات المؤسسات ):(Institution Publications
اسم المؤسسة( ،تاريخ النشر) ،اسم المنشور ،مكان المؤسسة.،

 .5المخطوط ):(Manuscript

المؤلف( ،التاريخ ) .لنوان المخطوط .مكان المخطوط رقم التصنيف.

* مالحاة :واذا تم استخدام صورة لن المخطوط فيجب اإلشارة الى مكان وجود الصورة.

 .6براءات االختراع(Patents):
اسم الشخ

أو األشخا

( السنة بين قوسين ) .العنوان ،رقم براءة اخت ار .

 .7األوراق المقبولة للنشر):(Accepted for Publication

اسم المؤلف أو (المؤلفون ) السنة بين قوسين .لنوان البحث ،اسم المجلة ،لبارة "مقبول للنشر".
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