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 املقدمة 

  إلی أربعة اقسام: 1املختلفة للرسالة العلمیةن تقسیم املیزات والعناصر واألجزاء كمی

 السمات الشكلیة .1
  یكلیةاهل .2
 القواعد الشكلیة .3
 .تابةكتفاصیل ال .4

 هذه الفئات األربع.يف  تابة الرسالةكیفیة  ك، هو  ا الدلیلهذیأيت يف ما س

  

 
 . یشمل مصطلح "الرسالة" يف هذا الدلیل، رسالة املاجستری وأطروحة الدكتوراه.1
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  السمات الشكلية . 1

 مقياس صفحات الرسالة. 1_1
أي یكون مقاسااااااااااها قبل  بعد القص،ملیمرت   200يف   292أي     1فور"مقاس "أي يف   ون الرسااااااااااالةكجیب أن ت

 الصفحات(  تنسیق حواشيملیمرت. )انظر  210يف  297القص 

 غالف الرسالة . نوعية2_1
اصاادارها يف  ن  ك. ل2)الغالف الفين، أو الغالف اجمللد(  ون غالف الرسااالة مصاانوعا من الورق املقو   كجیب أن ی

 شفاف عدمی اللون. بغالف بالستیكيقبل جلسة املناقشة یلزم تغلیفها 

 لون غالف الرسالة. 3_1
 األخضر.  ابللون توراهكالد  غالف أطروحةاألزرق و  ابللونرسالة املاجستری  أن یكون غالفالضروري  من

 الورق  . نوعية4_1
ون قابال  كأن ی  ي من الضااااااااااارور  كذلوك األمحاض.  خالیا منو جی دة   بكفاءةو   ون ورق التقریر أبیضااااااااااااكجیب أن ی

مجیع أوراق يف  وحدة النوعیاة جیبو  ر  الصاااااااااااااافحاة اخللفیاة علی الصاااااااااااااافحاة األولیت    الحیاث  على الوجهني، طبااعةلل
 التقریر. 

 الطباعة  . كفاءة5_1
ال  كوخاصاااااة اجلداول والرساااااوم والصاااااور واألشااااا   لتكون النصاااااو   غامقأن یطبع التقریر جبودة عالیة وبلون   جیب

 . ملونةوفقا لتقدیر األساتذة املشرفني جیب طباعة الصور أو اجزاء من الرسالة و  واضحة. واذا لزم األمر

 
1. A 
2. Hardcover 
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 أسلوب الطباعة. 6_1
، حیث مل یظهر ما ط بع يف خلفها جی دة كفاءة  تذا  ةالورق تكون  على وجهي الورقة أفضااااال، شاااااریطة أنالطباعة 

 .ستنساخرقمیة بدال من االو  ر ر ابستخدام طابعة لیزركیوصی الطبع امل أما ابلنسبة لسائر النسخ. و وجههاعلى 

 عدد الصفحات. 7_1
، وأما أطروحة  قصاااااااىصااااااافحة كحد أ  150صااااااافحة، و  80عدد الصااااااافحات لرساااااااالة املاجساااااااتری يف أقل تقدیر  

  أطروحةن بلوغ عدد صااااافحات كمیكما و   صااااافحة.  250صااااافحة ولغایة    180عدد صااااافاحتها من  ترتاوحالدكتوراه ف
 صفحة بعد موافقة األستاذ املشرف.  300توراه إلی كالد 
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 . اهليكلية 2

 . األقسام الرئيسة1_2
  تتكون الرسالة من أربعة أقسام رئیسة:

 الغالف .1

 املادة األمامیة .2

 املادة األساسیة )املنت( .3

 اجلزء األخری .4

 الساااااماتذه األجزاء األربعة. وعناوین هذا اجلدول یشاااااری إلی هل شااااارحا  1-2اجلدول  يف   یتضااااام ن عمود األجزاء
 :ل قسمكالتالیة ل

 واملكوانت عناصرال .1

 أو اختیاریة وإجباریة وهنا ضروریةك .2

 الغرض أو الوصف .3

 توى.احمل .4

عن   تدل(  ○عالمة )، و الرقم ةأن هذه الصاافحة عدمی تدل علىعمود رقم الصاافحة  يف    (×عالمة ) أن مالحظة:
أن هذه الصاااااافحة لتو  علی الرقم  تدل على(  (✓ وعالمة  ،ن  الیتم  عرضااااااهكاحتواء هذا اجلزء علی رقم الصاااااافحة ل

 .ویتم  عرضه
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ئيس
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جزاء
األ

 ة

حة
صف
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ري  العناصر 
جبا
اإل

ري  
ختيا
اال

 

 احملتوى  الغرض/الوصف 

الف 
الغ

 

    
    

    
× 

 قابلیة الرؤیة علی الرف  ✓ العمود الفقري

  عنوان الرسالة 
 ساام معلومات الطالب )اال

 (واللقب يالثالث
    الشااااااااااااااهر والسااااااااااااااناة الاذ

 فیها نوقشت

     
    

    
  

× 
األماااااامي   الغالف 

 ✓  

احلفاظ علی الصااافحات وعرض 
 الرسالةمعلومات أساسیة عن 

 اجلامعة شعار 
  اجلامعةاسم 
    /الكلیاااااة  مركز أو  اساااااااااااااام 

 البحوث
 القسم 
  يف )  األكاااااااادمیاي  الاتاوجاااااااه

 (حالة وجوده
 املاجسااتری/رسااالة  ) املرحلة  

 الدكتوراه(أطروحة 
 عنوان الرسالة 
   ي  اساااااااااااااام الطاااالاااب )الثالث

 (واللقب
 ساااااااتاذ املشااااااارف/اسااااااام األ  

 األساتذة املشرفني
   /اساااااام األسااااااتاذ املساااااااعد

 األساتذة املساعدین
 والسانة ال    فیها  شاهرال

 املناقشه

× 

)ابللغة   الغالف اخللفي
  ✓ اإلجنلیزیة(

نشاااار معلومات الرسااااالة يف العامل  
 بطریقة أحسن

    ابلاالااغاااااااة عاالاایاااااااه  یااكااتاااااااب 
یكتاااااب علی   ماااااا  اإلجنلیزیاااااة 

 األمامي الغالف

مية 
ألما
دة ا
املا

 

○ 

یوصي مجیع العلماء والعظماء    ✓ بسملةال صفحة 
 ببدایة األعمال ببسم هللا 

 

صاافحة عنوان الرسااالة  ○
  ✓ (عربیة)ابللغة ال

 ويلهذه الصفحة يف اإلصدار األ
توضااااااااااااااع بادل )قبال املنااقشااااااااااااااة( 

  يغطاء البالستیك البعد  الغالف و 
 الشفاف

   یكتااااب علیااااه مااااا یكتااااب
 علی الغالف



 11 . اهلیكلیة2  

○ 

صااافحة عنوان الرساااالة 
  ✓ ابللغة الفارسیة 

     ابلاالااغاااااااة عاالاایاااااااه  یااكااتاااااااب 
الفااارساااااااااااااایااة مااا یكتااب علی  

 الغالف

صاااااااافحة أصااااااااالة األثر   ○
  ✓ الفكریة ومالیكته

 
صاااااااااااااالة الرساااااااااااااالة وتبیني  أ  إثبات

 هبا ةاملتعلق املعنویة قوقاحل

    وفقاااا للنص الاااذ  اعااادتااه
 اجلامعة

    جیااب علی الطااالااب توقیع
هاااذه الصاااااااااااااافحاااة عناااد  ثااا ل  
 الدراسات العلیا يف اجلامعة

○ 

  ✓ حمضر جلسة املناقشة 

 ويلهذه الصفحة يف اإلصدار األ
 )قبل املناقشة( غری موجودة. 

هاااااااذه  احااتااواء  الضااااااااااااااااروري  ماان 
الصاااااااااااافحة علی رقم التسااااااااااااجیل  
قباااال سااااااااااااااكر ریااااة  والتااااأریخ من 

 اجلامعة
 

 معلومات الرسالة 
   ي  اساااااااااااااام الطاااالاااب )الثالث

 (واللقب
  أتریخ املناقشة 
 الدرجة 
   اساااام األساااااتذة املناقشااااني

العلمیااااااة وبریاااااادهم   ودرجتهم 
 ياإللكرتونی التنظیم

 توقیع املناقشني 
  سم  ث ل املؤسسة ومنصبها  

 وتوقیعه

 ○ 
 حسب تقدیر الطالب  ✓  اإلهداء 

○ 
 حسب تقدیر الطالب  ✓  الشكر والتقدیر 

○ 

 تقدمی ملخص من الرسالة  ✓ امللخ ص 

 املقدمة 
 دفاهل 
 )املنهج )املواد 
 املعطیات 
  النتائج 

○ 

امللخص ابللغة 
تقدمی ملخص من الرسالة ابللغة   ✓ الفارسیة 

 الفارسیة 

   یكتب فیه ابللغة الفارساایة
نفس مااااا كتااااب يف امللخص 

 العريب

  ✓ الكلمات املفتاحیة -
يف   ةاشاااااااااااااااارة إلی املبااحاث املهما

 الرسالة

   لصاااااااااااااافحاااااااة ذیال  جیعااااااال 
إلااای مااان  املااالاااخاااص،   ثاااالث 

 سبع كلمات مفتاحیة

  ✓ فهرس الرسالة ✓
سااااااااااااااهولاة الوصااااااااااااااول إلی حمتو   

 البحث
  والفرعیة الرئیسةالعناوین 
 رقم الصفحات 

✓ 
الااااعااااالماااااااات   فااااهاااارس 

ختصاااااارات والرموز واال
 (يف حال وجودها)

✓  
دلیل القارئ لفهم حمتو  الرساالة  

 بشكل أفضل

 العالمات 
  الرموز 
  اإلختصارات 
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✓ 
( اجلاااااااداول  يف فاااهااارس 

  ✓ (حال وجودها
ساااهولة الوصاااول إلی اجلداول يف 

 املادة األساسیة
 عنوان اجلداول 
 حاترقم الصف 

✓ 
فهرس اإلشاااااااااكال 

 ( يف حال وجودها)

✓ 
 

ساااااهولة الوصاااااول إلی األشاااااكال 
 املادة األساسیةيف 

  عنوان األشاااااكال والصاااااور
 واخلرائط 

 رقم الصفحات 
الاارساااااااااااااااوم   ✓ فااهاارس 

( حاااااااال الااباایااااااااناایاااااااة  يف 
 (وجودها

✓ 
 

ساااااااااهولة الوصاااااااااول إلی الرساااااااااوم 
 املادة األساسیةالبیانیة يف 

 عنوان الرسوم البیانیة 
 رقم الصفحات 

املاااالحاااق  ✓ فاااهاااارس 
 (يف حال وجودها)

✓ 
 

ساااهولة الوصاااول إلی املالحق يف 
 املادة األساسیة

 عنوان املالحق 
 رقم الصفحات 

سية
ألسا
دة ا
املا

 

✓ 

 فصول الرسالة

✓ 

 األساسیة )املنت( املادة عرض  

 الفصل األول 
 الفصل الثاين 
  الفصل الثالث 
 الفصل الا... 

خري
 األ
جلزء
ا

 
 

 
 املصادر قائمة

 واملراجع 

✓ 
 

عرض املصااااااااادر املسااااااااتخدمة يف 
 البحث

 معلومات املصادر العربیة 
   املصاااااااااااااااااااااادر مااعاالااوماااااااات 
 جنبیةاأل

يف حاال  املالحق ) 
 (وجودها

✓ 
 

ساااااااعد القارئ  تعرض معلومات  
 فضلأفهم الرسالة بشكل على  

 عنوان املالحق 
 رقم الصفحات 

 
 يوصفال املعجم

 
✓ 

توصاااایف الكلمات واملصاااالحات 
  الغریبة يف الرسالة

 
األلاافااااااااظ   مااعااجاام 

 العربیة إىل اإلجنلیزیة

 
✓ 

ترمجة األلفاظ العلمیة يف الرساااالة  
 إىل اإلجنلیزیة

 حبساااااااااب  كلمات العربیة  ال
 الرتتیب األجبدي

   املعادل اإلجنلیز  للكمات 
 

األلاافااااااااظ   مااعااجاام 
( حاااااااال اإلجنلیزیاااااااة  يف 

 (وجودها

 

✓ 
اإلجناالاایاازیاااااااة الااعاارض   كاالااماااااااات 

  االرسااااااالة ومعناه املسااااااتخدمة يف 
 عربیة.غة اللابل

  اإلجنااالااایااازیاااااااةكااالاااماااااااات  الااا  
 حبسب الرتتیب األجبدي

  للكمات العريباملعادل 

 

 
السااااااااااااااریة الااااذاتیااااة  
وفااااهاااارس   لاااالااااطاااااااالاااااااب 
املقاالت املسااااااااااااتخرجة  

 من الرسالة

 

✓ 
عرض ملخصاا من الساریة الذاتیة  

 العلمیة وخمرجات الرسالة 

   معلوماااات الطاااالاااب وفقاااا
 هلویة األحوال املدنیة

   الااتااخاار ذكاار    واثئااق  مااع 
  اجلاااااااامااعااي  والاافاارع  املاارحاالاااااااة

 التخر واجلامعة وسنة 
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    الاعالامایاااااااة االهاتامااااااااماااااااات 
 والبحثیة

    یاااااااةببلیوغراف الاملعلوماااااااات  
لمقااالت املسااااااااااااااتخرجاة من ل

 الرسالة
 

ابلاالااغاااااااة   املاالااخااص 
 اإلجنلیزیة

✓ 
 

نشاااار معلومات الرسااااالة يف العامل  
 فضلأبشكل 

یكتاااب فیاااه ابللغاااة اإلجنلیزیاااة 
مااا كتااب يف امللخص ابللغااة 

  العربیة
الااااااااااكاااااااااالاااااااااامااااااااااات   

ابلااالاااغاااااااة   املااافاااتااااااااحااایاااااااة 
 اإلجنلیزیة

✓ 
نشاااار معلومات الرسااااالة يف العامل   

 بشكل افضل
ساااااااااااااابع كلماااااات  إلی  ثالث 

 مفتاحیة

صاااااااااااااافحاة العنوان   
 ابللغة اإلجنلیزیة

✓ 
 ويلهذه الصفحة يف اإلصدار األ 

 موجودة( غری ناقشة)قبل امل
ابللغااة اإلجنلیزیاة    ایكتااب فیهاا

 ما كتب يف صفحة العنوان 

 عناصر الرسالة . 2_2

 العمود الفقري للغالف.  1_2_2
الصفحات املخیطة أو امللصقة.   يیغط  ،اإلصدار النهائيجزاء غالف الرسالة. وهو جزء من  أول  هو أ،  العمود الفقري 

وجیب أن الرفوف. يف    الوصااااااااول األسااااااااهل إلیهاو   الرسااااااااالة على  تعر فال  يف یساااااااااعد القارئ  العمودتوبة علی كاملعلومات امل
 فیها. متت املناقشة لشهر والسنة ال إضافة لاسم الطالب وعنوان الرسالة  یكتب علیه
 مود الفقري جیب أن تصاااال جودة طباعة العو .  مود الفقري للغالفالعأييت يف    ي لرسااااالة هو العنصاااار األول الذعنوان ا

أن یضاااااع الباحث الضاااااروري   نتظمة. منامل فئات غریالالرفوف أو  يف   الرساااااالة  إلجیاد  ،قرأ عنوان الرساااااالة بساااااهولةی  إلی حد ٍّ  
رقم كتابة معلوماهتم اخلاصاة  كأو  تبات من لصاق كن املكتتملمس سانتیمرتات  اخل مساافة فارغة يف أسافل العمود الفقري تبل 

سااااااااااااااباب من  ي أل یاهتااباة العنوان علكن  كمی طواًل أو ال العمود الفقري یتنااسااااااااااااااب العنوان مع   ساااااااااااااارتجااع علیاه. عنادماا الاال
هو تابته علی احلافة  ك  أساااااااااالوبو   ،تب العنوان جبانبه بداًل منه. فحینئذ یوَقع العنوان ابلقرب من حافة اجمللَّدكاألسااااااااااباب، ی

 من األعلی إلی األسااااااافل علی الغالف  أن ی كتب العنوان  األفضااااااالويف هذه احلالة من مر  ساااااااابقاً.    ذي السااااااالوب األنفس 
تابة اجلزء األول كاختصااااااارها أو  فیمكن العناوین الطویلة،   خبصااااااو و   ي أیضااااااا.علی الغالف اخللف  جیوز وضااااااعهو   األمامي،

 . العمود الفقري للغالفمنها علی 
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- 2ل كمن األعلی إلی األساافل )الشاا   2غامقةبصااورة    1آریااااااااااااااااالبقلم   العربیةابللغة  األمامي  تب املعلومات علی الغالف كت
  النصو ون املسافة بني كجیب أن تو (.  انظر تنسیق احلواشي)  املنتيف    اجلانب األیسر  حواشيالغالف نفس    حواشي(.  1

 التالیيف  ركن تصغری حجم اخلط  ا یذ كواحدة هلذا می صفحةيف  بشكل یؤدي إىل وجودها مجیعاالغالف  على
 نصف سنتیمرت(و  اجلامعة )بعرض اثنني عارش .1
 (14اسم اجلامعة )بقلم  .2
 (13لیة )بقلم كاسم ال .3
 (14...« )بقلم  مقدمة»رسالة  .4
 (22عنوان الرسالة )بقلم  .5
 (14« )بقلم إعدادلمة »ك .6
 (16اسم الطالب )بقلم  .7
 (14االساتذة املشرفني« )بقلم لمة »االستاد املشرف/ك .8
 (16اسم املشرف/املشرفني )بقلم  .9

 (14لمة »األستاد املساعد/األساتذة املساعدین« )بقلم ك.10
 (16اسم املساعد/مساعدین )بقلم . 11

 تب السنة املیالدیة(كت( )14سنتها )بقلم و  شهر املناقشة

 
  

 
1    . Arial 
2    . Bold 
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 الغالف اخللفی ابللغة اإلجنليزیة.  3_2_2
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 . صفحة البسملة4_2_2
  )بعد املناقشااة( ياإلصاادار النهائيف    عمل، الصاافحة األولی للرسااالةو  تابك  ي ره أفضاال بدایة ألكذ و   ن اساام هللا تعالیإ

یعرض جللساة املناقشاة جیعل بعد صافحة العنوان. من األفضال    ذي ال  ويل )قبل املناقشاة(اإلصادار األويف  بساملةال  ساتتضامن
 بیضاء. أن تكون خلفها األفضل  كذلوك هذه الصفحةيف  الزخارفو  عدم استخدام اإلطارات

 . صفحة العنوان )ابللغة العربية( 5_2_2
عل بعد صفحة الصفحة هیئة الغالف. هذه كینتظم هذه الصفحة  و  تبكی  (3-2ل كبسملة. )الشالُت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ابللغة العربیةصفحة العنوان  3-2ل كالش
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   ابللغة الفارسيةصفحة العنوان .  6_2_2
  . هذه الصاافحة، وتتضاامن مجیع معلومات صاافحة العنوان ولكن ابللغة الفارساایةهذه الصاافحة ابللغة الفارساایة تكتب

عل بعد صفحة و  ضروریةالعربیة الرسالة يف   العنوان.ُت 

 تهكماليو   صفحة أصالة األثر.  7_2_2
درس ال    ن اساااتخدامها إال  ذن املؤساااساااةكمی  الو   حباثهأو  أن الرساااالة نتیجة عمله  باحثفی هذه الصااافحة یشاااهد ال

بدال من املطالب   املطلوبة فیهاعلومات الباحث املتب  كیو  للجامعة؛الرمسي   املوقعيف    فیها. نسخة من هذه الصفحة متاحة
عل بعد و   اجلامعةيف  مسائول الرساائل العلمیة  حبضاورالنساخة األصالیة   توقیعالضاروري   من كذلكاملخطوط لتها ابألمحر.   ُت 

 خلف صفحة العنوان.  املناقشة

 حمضر املناقشة )ابللغة الفارسية(.  8_2_2
ادمییة كاألعلمیة الرتبة التابة  كجیب  و ختر جه.  و   (رحلةهذه امل  )يف دراساااااااااتهنتهاء  رخصاااااااااة للطالب ال يهذه الصااااااااافحة ه

اإلصااادار يف   اجعلهو   هذه الصااافحة  اساااتنسااااخالضاااروري  یضاااا منأو   (ان وظیفتهم )دون  ثل التعلیم العايلكمو   لمناقشااانيل
 بیضاء. اورقة مستقلة خلفهيف  للرسالة )بعد املناقشة( يالنهائ

 صفحة اإلهداء.  9_2_2
 رسالته ملن یرید.ن للخریج إهداء كمی

 . صفحة الشكر والتقدیر10_2_2
صااااافحة  يف   متناناالو   ركیضاااااا الشااااا أن كاملنظلمات. من املمو   ر األشاااااخا كن للخریج )حساااااب الرغبة( أن یشااااا كمی

 اإلهداء.

 امللخص )ابللغة العربية(. 11_2_2
الرساااااااااااااالة الذ  یشاااااااااااااری إلی النقاط املعلومات، امللخص عبارة عن موجز  و  تباتكبناًء علی تعریف موساااااااااااااوعة علم امل
ورقة  يف   قراره ملطالعة نص الرساااااالة أو عدمها. توَقع هذه الصااااافحةيف   یسااااااعدهو  الرئیساااااة. امللخص یقدم  النص إلی القارئ 

 بیضاء.  امستقلة خلفه
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 لمات املفتاحية )ابللغة العربية(كال. 12_2_2
عددها و  اختیارهم بطریقة یوضاااح موضاااوع مطالب الرساااالة  جیب كبني ن حمتو  الرساااالة الرئیس لذلتلمات املفتاحیة كال

ن أیضااااا جیب  أو   ةلكاملشاااا و  العنوانيف   لمات الرئیسااااةكلمات املفتاحیة ابلكن تناسااااب  ألمات. جیب  كبني ثالث إلی ساااابع  
عل لت امللخص بعد سطر فارغ بطریقة توضع مع امللخص  واحدة. صفحةيف  ُت 

 املفتاحية )ابللغة الفارسية(لمات  كاملخلص وال. 13_2_2
  فضاالأل  كنتشااارها بشاا ابللغة العربیة ال  تتبال  ك لمات املفتاحیةكتب ابللغة الفارساایة نفس معلومات امللخص والكت
 الفارسیة. املؤسسات العلمیةيف 

 فهرس الرسالة  . 14_2_2
یط لع القارئ سالفهرس  من خالل النص.   يف  تفصیلها  ال  أييت  الفرعیةو   ها الرئیسةئأجزا  عناوینفهرس الرسالة تتضم ن 

 فهرس اجلداولكسااااااائر الفهارس  و   واملطالب،  املباحثالفصااااااول و  عناوینالفهرس  يف  تبكی  و حمتو  الرسااااااالة سااااااریعا.   لىع
النص. و   مطابقة الفهرسالضااااااروري   مر  بیاهنا. منال    ال واملالحق مع رقم صاااااافحاهتا وفقا ملعایریكاألشاااااا و  الرسااااااوم البیانیةو 

 نظرةب املباحث  إجیادن القارئ من كتمیل فصاااااال لكمبسااااااافة ابدئة نصااااااف ساااااانتیمرت من رقم   املباحثتب أرقام  كجیب أن ت
)حمضاار املناقشااة وصاافحة اإلهداء  املادة األمامیةالفهرس،  يف   ركیذ   واحدة. ینتظم ترقیم الفصااول من الیمني إلی الیسااار. ال

 .مباشرة بعد فهرس النصو فهارس ماعدا فهرس املصادر سائر ال أتيت .(الشكر والتقدیروصفحة 

 ختصارات االو  فهرس العالئم والرموز. 15_2_2
صااااااارت  ال   احلرفیة الرموز  كذلكاملعقدة اختصااااااارا هلا.    عالئماً لبعض املعاين  قسااااااام األكادمییةبعض األيف   تسااااااتعمل

املة عند كتب بصاااااااااااورة  كتالرساااااااااااالة جیب أن يف   والرموزساااااااااااتخدام هذه العالئم ل حرف منه علی معنی فالكیدل  و  لمةك
تب كوتفهرس منها.   إعدادالرساااااااالة،  يف   الرموزو  تیان هذه العالئمإبعد الضاااااااروري   من كذلكالنص.  يف   ظهورها ألول مر ة

 العالئمالیواننیاة فاّن  و   خبالف اإلجنلیزیاة ،لعربیاةابون كتإذا   جااناب األمین من الصاااااااااااااافحاةيف  الفهرسيف   شاااااااااااااارحهااو  العالئم
ومن  تبدأ من العالئم العربیةو  نتظم من األعلی إلی األسافلتو   جانب األیسار من الصافحة.يف   تبكتالرموز هبذین اللغتني و 

 سائر اللغات.و  النهایة الیواننیةويف  بعدها اإلجنلیزیةو مث الفارسیة 

 فهرس اجلداول. 16_2_2
ون للرسااااااااااااااالة  كتإذا  سااااااااااااااطور أو أعمدة.يف  توبةكاملعلومات الرقمیة أو احلرفیة املو  البیاانت اجلدول عبارة عن جمموعة
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 للقارئ. ةأرقام صفحاهتا متاحو  عناوینها ب أن تكونجداوال جی

 ال/ الصور/ اخلرائط  كفهرس األش. 17_2_2
حد  هذه  إلرساااااااااالة يف ا  كانتإذا   .يل مرئكتقد م املعلومات للقارئ بشااااااااا  هي أدواتال/ الصاااااااااور/ اخلرائط  كاألشااااااااا 

 للقارئ. ةأرقام صفحاهتا متاحو  عناوینها أن تكون بجی األدوات

 فهرس الرسوم البيانية  . 18_2_2
تبني  ال  و   ي وما شااااااابه ذلك،وخط  ي رار كمدر  تو   ي عمودو   يل رساااااام شااااااریطكیشااااااری مصااااااطلح الرسااااااوم البیانیة إلی  

 للقارئ. ةأرقام صفحاهتا متاحو  ینهاعناو  أن تكون بالرسوم البیانیة جیاحتوت الرسالة على إذا  املعلومات.

 فهرس املالحق . 19_2_2
 للقارئ. ةأرقام صفحاهتا متاحو  عناوینها أن تكون بمالحق، جیعلى لرسالة لتوي اذا إ

 (  والثاين والثالث والرابع ...فصول الرسالة )الفصل األول  . 20_2_2
 آراء املشرفني  واملساعدین. و  األقسام الدراسیةختالف تابتها ابكطریقة  و  حمتواهاو  تسمیتهاو  خیتلف عدد الفصول

 واملراجعفهرس املصادر . 21_2_2
فئتني منفصلتني أو يف    ر املصادركذ الضروري   من كذلكو   ،تقریر الرسالةيف  جیب عرض مصادر املعلومات املستخدمة

أساالوب قساام  يف   مزید من الشاارح یأيتساا و  املعجمي.ت رتب حبسااب الرتتیب  و  األجنبیةأخر   و  مها املصااادر العربیةاثر؛ إحدكأ
 املصادر. بدایة قائمة مبا فیها القرآن الکرمی و الکتاب املقدس تذکر يف ةن الکتب السماویإابلذکر  دیرو اجل .اإلحالة

 املالحق . 22_2_2
وحدة سااایاق الرساااالة. حمتو  املالحق عبارة  احلفاظ علىو   ،الغرض من عرض املالحق، هو فهم النص أبفضااال الصاااور

الرسالة يف   ستخدمت  ال   و   ذلك،ما شابه  و   األرقامو  واملزید من املنشورات واإلحصاءات التقییماألدوات و   مناذ و  الرسائلعن 
جیب  ون للمالحق موضااااااااااوعات خمتلفة كذا تإو  .ادة الرئیسااااااااااةامليف   إلی عرضااااااااااهاالباحث  حیتا    ن  الكلو   بنحو من األحناء

 تااباة عنوانك، میكن  لزوماه  عنادالنص الرئیس  يف    املالحق  إىل هاذه حاالاةلإلو  خل.و... إب  و   مالحق أكتیااهناا  إو  تصاااااااااااااانیفهاا
 بني القوسني.  امللحق
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 فهرس املقاالت املستخرجة من الرسالةو   السرية الذاتية للطالب. 23_2_2
تابتها بصاااایغة الغائب. هذا كفضاااال  األو  درجاته العلمیةو  يادمیكتعرض السااااریة الذاتیة للطالب حملة موجزة عن عمله األ

تبت علی كاقتبسات من الرساالة أو  ال   حیتو  الساریة الذاتیة علی عناوین املقاالتو  .العربیةغة  لتب ابلكیو  ي القسام اختیار 
 من صفحة فردیة. ا العنوانبدأ هذیأساسها. 

 امللخص )ابللغة اإلجنليزیة(. 24_2_2
صاااااافحة يف   جیب أن یدر و  لمةك  500إلی    250علی  ي جیب أن حیتو و لملخص ابللغة العربیة امللخص هذا، ترمجة ل

 واحدة.

 لمات املفتاحية )ابللغة اإلجنليزیة(كال. 25_2_2
 نفس صفحته.يف  توقع لت امللخصو  لمات املفتاحیة ابللغة العربیة.كلمات املفتاحیة هذه ترمجة الكال

 )ابللغة اإلجنليزیة(صفحة العنوان . 26_2_2
 هذه الصفحة ترمجة نفس صفحة العنوان ابللغة العربیة. 
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  . القواعد الشكلية 3

 رقيم الصفحات . ت1_3
تب ترقیم الصااااافحات  كنصاااااف من حافتها. یو  عالها علی مساااااافة سااااانتیمرتینأيف   جیب ترقیم مجیع الصااااافحات .1

 الزاویة الیسر . يف  الصفحات الفردیةو  الیمنی الزاویةيف  الزوجیة
الصاااافحات التالیة إلی صاااافحة العنوان يف  یسااااتمر الرقمو   «1من رقم »و  بسااااملةالیبدأ ترقیم الرسااااالة من صاااافحة   .2

 ابللغة اإلجنلیزیة. 
 ن الفصاولصافحة عنوا  كذالوك  (الشاكربساملة والعنوان واإلهداء و الصافحات التمهیدیة )من  الالیتم  عرض رقم   .3

 الفهارس. ك  ياألصلما عدا املنت  علی أجزاء ي لتو ال   سائر الصفحاتو  صفحات البیضاءالو 

 . تنسيق احلواشي2_3
أن تبقى مسااااافة  جیب  و عشاااارة ملیمرت. و  مئتنييف   مقیاس صاااافحات الرسااااالة قبل القطع، مئتان وساااابعة وتسااااعون 
يف   . بعد طباعة الرساااالةوكذلك أعلى الصااافحة وأسااافلها األمینو   األیسااار نياجلانب، من نصااافو  سااانتیمرتینقدرها   فارغة

ساتصابح مقیاس  و  العطف نصاف سانتیمرتيف  ت وقعال    إصادارها النهائی تقطع من جوانب األوراق ما عدا الصافحات
الصاافحات يف   )قبل املناقشااة( یزید مبقدار نصااف ساانتیمرت اهلامش األیساار  ويلاإلصاادار األيف  ؛ فلهذاالرسااالة »رحلیًا«

 صفحات الرسالة. لتنسیق حواشيمنوذ   1-3ل كالشيف  الصفحات الزوجیة. یظهريف  اهلامش األمینو  الفردیة

 .الشكرو  اإلهداء عدا صفح  ما ،الزخارف لصفحات الرسالةو  الیستخدم اإلطارات
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 تنسیق احلواشي 1-3ل كالش

  

س.م 5/2  

س.م       2.5  

 س.م 5/2

سنتیمتر       3.5 سنتیمتر  

س.م5/2  
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 املسافة البادئة و  بني األسطر التباعد. 3_3
  الساااابقة فقرةالساااطور و  مخس عشااار. املساااافة بني العنوانو   واحد  :ل الرساااالةيف ك ون املساااافة بني الساااطوركجیب أن ت

منوذ    2-3ل كشااا يف  ون نصاااف سااانتیمرت علی األقل. یظهركل فقرة تيف ك املساااافة البادئة للساااطر األولو   1«يت»يب  18
 طرین من األعلی. ل فصل بتفری  السكالصفحة األولی من  يف  تابةكتبدأ الو املسافة البادئة. و   هذا التباعد

 

 
 املسافة البادئةو  التباعد 2-3ل كالش

 

 أعلی الصفحة )الرأس(. 4_3
  ،اجلامعة   عارشااا و  ( عنوان الفصااالالرساااالة أیسااارعلى أعلی الصااافحات الفردیة )التی تقع يف  تب علی جانب األمینكی

 اجلامعة  عارشاا و   الرسااالةتب علی جانب األیساار عنوان كیفالزوجیة   الصاافحات. وأما يف علی جانبها األیساار رقم الصاافحةو 
وهذا الشاااااكل جیب أن  ،النصو   الصااااافحة  خط یفصااااال بني رأس  كون هناكجیب أن یو علی جانب األمین رقم الصااااافحة.  و 

 الفصاااااااولصااااااافحة عنوان و   بساااااااملة والعنوان وبدایة الفهارسالعدا صااااااافحة    الزوجیة ماو  مجیع الصااااااافحات الفردیةيف  یكون 
 صفحات البیضاء.الو  املالحقو 

 
1   .Pt (point)    مقیاس املسافة يف خیار فقرات املفردات يفword   .لقبل الفقرات وبعدها 

 المسافة البادئة بی تی 18التباعد من الفقرة السابقة 

 سنتیمتر 5/0
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 ال والصوركتابة عناوین اجلداول والرسوم البيانية واألشك.  5_3
األسافل )الوساط(. املساافة يف   ال والصاوركعناوین الرساوم البیانیة واألشا و  األعلی )الوساط(يف    تب عناوین اجلداولكی

ال/الصااااور مأخوذة من كون اجلداول/الرسااااوم البیانیة/األشاااا كواذا ت  يتالسااااطر السااااابقه علیها، سااااتة يبو   بني عناوین اجلداول
ال/الصااور  كتب املصاادر بني القوسااني بعد العنوان. من األفضاال عرض شاارح اجلداول/الرسااوم البیانیة/األشاا كمصاادر آخر، ی

 .شكل أفضلفهمها ب  تلقيمن للمكحتی ی

 الفرعيةو  ترقيم األجزاء األصلية. 6_3
األصاااالیة قساااایم املباحث ن تكمیو .(  1_2)، مثل:  النقطة بعدهاو   ام اخلط القصااااری بني األرقامالرتقیم، اسااااتخديف   جیب

جانب يف   تبكاملنفصاااالة عنهما خبط قصااااری فعلیه الرقم الذ  ی املباحثو   مع رقم الفصاااال  قساااامل كرقم    وأييت مطالبإلی  
 املبحثالثانی من  املطلبتب لإلشاارة إلی كذا. مثال یكهو   املطلببعده رقم  و  املبحثبعده رقم  و  األمین یشاری إلی الفصال

 . 2_3_1الفصل األول: يف  الثالث
تب لإلشاااااارة إلی الصاااااورة اخلامساااااة من كال/الصاااااور بنفس الطریق. مثال یكجیب ترقیم اجلداول/الرساااااوم البیانیة/األشااااا 

 .5_3الفصل الثالث: 
طریقاة ترقیماه و   ....  ب، ت،  ذا: أ،كا ه بحاملالحق یصاااااااااااااا جیاب ترقیم املالحق حبروف املعجم مثال ابللغاة العربیاة ترقیم  

يف   ال/الصاوركالبحث«. اجلداول/الرساوم البیانیة/األشا يف   نكتشاار ال   ورة. مثال »امللحق أ: إسام الدوائركطریقة املذ النفس 
 .2جدول أ.امللحق أ: يف  تب لإلشارة إلی اجلدول الثانیكل ملحق ترق م مع حرف املناسب هلذا امللحق. مثال یك

 حجمه و  نوع القلم. 7_3
العبارات اإلجنلیزیة  ما عدا صفحة العنوان. رسائللنصو  العربیة يف الل،  15حبجم   1"تردیشنال عربیك" یستخدم قلم

عدا صاااافحة   الرسااااالة مايف   حجمهو  یشااااری إلی نوع القلم  1-3. اجلدول  21حبجم   2" میز نیو رومن" عدا العنوان بقلم  ما
 غالف. الو  العنوان
 
 
 

 
1 .Traditional Arabic 
2 .Times New Roman 
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 ئل العربیة الرسايف  حجمهو  . نوع القلم1-3اجلدول 
 احلجم القلم القسم 
 Traditional Arabic 14 امللخص

 Traditional Arabic 14 لمات املفتاحيةكال
)الففففففنصففففففففففففففففو /اجلففففففداول/الففففففرسففففففففففففففففوم   الفففففففففففففهففففففارس 

 ال/الصور/املالحقكالبيانية/األش
Traditional Arabic 14 

 Traditional Arabic 15 والمراجعالمصادر  ةمئاق
 Traditional Arabic 15 )املنت( النص العريب
 Times New Roman 12 اإلجنليزیة النصو 

  Traditional Arabic ال/الصوركعنوان اجلداول/الرسوم البيانية/األش
 )غامق(

13 

أو   Traditional Arabic 13 ال/الصوركاجلداول/الرسوم البيانية/األشيف  النصو 
 أقل

 Traditional Arabic 12 العناوین أبعلی الصفحة )الرأس(و  ترقيم الصفحة
 Traditional Arabic 13 اهلوامش

 Times New Roman 10 اهلوامش ابللغة اإلجنليزیة
  Traditional Arabic عناوین الفصول

 )غامق(
22 

  Traditional Arabic املباحثعناوین 
 )غامق(

18 

  Traditional Arabic املطالبعناوین 
 )غامق(

16 
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 . تفاصيل الكتابة 4

 . كتابة امللخص4-1
ومنهجیة البحث   اهلدفیشاااااااامل و   امالك  أن یكون الرسااااااااالة العلمیةالضااااااااروري يف   ن  منكل  ةنواع خمتلفأإن للملخص 

 الرسالة.  ونتائج
العنوان حیث   تشاابه تابة مجلكعن    االبتعادجیب  و نطاق البحث. و  األصالیة  أتيت األهدافامللخص   يف اهلدف من  ○

األفضااال للهدف إشاااارة إىل الدراساااات الساااابقة فمن  فهم الصاااحیح یساااتدعي الإذا   یقرأ املخلص مع العنوان علی الغالب.
 .ذكرها يف امللخص أیضا

تب كی كذلوك  الفهم األفضااااليف  تساااااعد القارئ ال    األسااااالیبفیتم ذكر امللخص  يف بحث  المنهجیة   خبصااااو   ○
 الرسالة. يف  استخدامهاال   الربامجو  نهجإسم امل
  العالقاتو   ن احتواءها علی النتائج التجربیة أو النظریةكشااااااااااااامال بقدر املسااااااااااااتطاع. میو  موجزا  فت كتب النتائجوأما    ○

نتائج اجلدیدة أو املتناقضاااااااة مع النتائج الكمهها  أر  كالرساااااااالة عدید من النتائج یلزم ذ يف  ونكیإذا   غریها.و  اآلاثر امللحوظةو 
الفرضااااااایات املعتمده  و   العالقات اجلدیدةو  التقییمات واملقرتحاتو  تابة التوصااااااایاتكهذا القسااااااام  يف  نكمی كذلوك  الساااااااابقة
 علیها.

 فقرة واحدة.و  صفحة واحدةيف  اعرضهالضروري  منو  لمةك  500 ولغایة 250من ص  لخعدد كلمات امل ○
الرموز و   غامضااةلمات الكتابة الكعن   بتعاداالالضااروري   منو  بدال عن اجملهولة امللخص اجلمل املعلومةيف  سااتخدمت  ○
 الرسااالةمعلومات لوصااول األسااهل علی ولامللخص. يف  ت ذكر أول مرةيف  ختصااارات غری الواضااحة إال أن ت عر ف االو  الغریبة
تابة الصاااوائت أو كمن املساااتحسااان  و الرساااالة.  توصااایفاتمال  كاساااتيف   تؤثرال   لماتكاحملققني جیب اساااتخدام ال قبلمن 

امل كل الكغریها(. جیب اسااااتخدام الشاااا و   األمساء اخلاصااااةو  للمصااااطلحات املتخصااااصااااة )خاصااااة األمساء اجلغرافیة  احلركات
 .امللخصيف  تستعملأول مرة يف الرموز احلرفیة و  راتختصالال

ابللغة اإلجنلیزیة و   للرساااااااااالة  املادة األمامیةيف   الفارسااااااااایةو  تب امللخص ابللغة العربیةكالرساااااااااائل العربیة جیب أن یيف   ○
 لرسالة. هنایة ايف  العامل(يف  )لنشر األفضل
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 النصيف  تابة األرقامك.  2_4
 املوارد التالیة: يف  ...(1،2،3بشكلها العددي ) األرقامن استخدام  كمی
 الرقم مع وحدة القیاس.  أييتمیات الدقیقة عندما كال ○ 

 سریةكاألعداد الو  سور العشریةكال ○
 الفهرس يف  املوارد املرقمة ○
 أوقات الیومو  العناوین اجلغرافیةو  التواریخ ○

، أي من األفضااااااال أن تكتب األرقام ابحلروف )واحد، إثنان،  الرساااااااالةيف    تب هذه األرقامكت  من املساااااااتحسااااااان أن ال
 : ثالثة، ...(

 ون الرقم طویالكاذا یو   تب ابحلروفكبدایة اجلملة یيف   تابة الرقمكالضاااااااااااارورة   تذا توجبفّبدایة اجلمل. يف    األرقام  ○
 بدایة اجلملة. يف  تابة اجلملة حبیث الیستقر  الرقمكمعقدا جیب اعادة  و 

 تب أحدها ابحلروف. كعلیه جیب أن ی فلكي ال یقع القارئ يف اخلطأ،ة األرقام بعضها جبانب البعض تابك  ○
املؤلف ال   التقریبیة ألنه تشاری األرقام ابلذات إلی درجة من الدقةو  العبارات الظنیةيف   یناساب اساتخدام األرقام  ال  ○

 مثل هذه العبارات. يف  ینویها ال
القراءة أو  عند الوقوع يف اخلطأتابة األرقام العشااااااااااااریة اإلقل من واحد بصاااااااااااافر قبل عالمة العشااااااااااااریة حذرا من كجیب  

تااابتهااا  كن  كمیون األرقااام العشااااااااااااااریااة قلیلااة  كنفس العبااارة. عناادمااا تيف    مر ة ابلرقمو   ابحلروف  تااب األرقااام مر ةكت  تااابااة. الكال
 یضاً.أابحلروف 

تابة  كن  كابملئة(. مت  5اااااا)كلمة ابملئة  كمیتة الرقم، جیب دمج الرقم مع  كض النظر عن  النص مع غيف   تابة نسبة مئویةكل
و ان كساااااور رقماً مكجانب من جوانب ال ي ون أكیإذا   معقدة ابألرقام.و  ون طویلةكتإذا   ساااااوركالو  األرقام العشاااااریة مطلقا

 ل منهما ابألرقام.كتابة  كُتب   سر،وك علی رقممیة كال ي یضا. عندما لتو أتابة ابحلروف كن الكلمة الواحدة، متكمن ال
 تب اساااام الشااااهركالنص یيف  تابة التأریخكبني األرقام. ل ي)،( لفصاااال ثالث رزةلف تسااااتخدم الفاما بعد األاألرقام   يف

يف  (. األصااال1442حمرم احلرام    22ااااااااااااااااا) اإلثنني كان ابلرقم  أيتیالسااانة فّهنما  و  أايم األسااابوع ابحلروف خبالف أتریخ الیومو 
نص واحد، يف  ون األرقام املختلفةكتاألقل من العشارة ابحلروف. عندما  و   فوقها ابألرقام  تابة العشارة وماكتابة األرقام هو  ك
 اللغة. تلكب األجنبیةالنصو  ويف  النصو  العربیة ابللغة العربیةيف  تب األرقامكتتب مجیعهم بطریقة واحدة. كی

 تابة اهلامشك.  3_4
 :أنواع من اهلوامش الرسالة ثالثةيف  یستخدم غالبا 6-4 بحثامليف  ست شرحال   إحاالتمضافا إلی 



 29 . تفاصیل الكتابة 4  

 

 النص(يف  لشرح ما هو يتأت) ةالتوضیح .4
 أو عبارة( مفردةلرتمجة  يتأتالرتمجة ) .5
 لمة(كلتصحیح أداء ال يتأت) اللفظ الصوائت أو  .6

  اإلحالة. رقم  فقط   أول مر ةيف   اللفظ لتا  إلی التوضاااااااااایح/الرتمجة/ عبارةلمة أو ك  عندما توجدالثالثة    األنواع  هذه  أتيت
، وتلحق النقطاة فااصاااااااااااااالاة  اهلاامش نفس هاذا الرقم مع نقطاة بعادهيف  تابكیو  لماةكمسااااااااااااااافاة من ال  ي بادون أ  أييتالنص  يف 

األرقام   عربیةتب للهوامش الكتلللغة فعلیه   ةسااااتخدم األرقام املناساااابت.  فاصاااالةتب بعد هذه الكت ةعبارة املناساااابالو  )اساااابیس(
اهلامش  ويف  1األعلیيف    االنص صااااااغری يف   اإلحالةرقم    أييت.  فارساااااایةاألرقام ال للفارساااااایةو  لإلجنلیزیة األرقام اإلجنلیزیةو  العربیة
 . ي ل عاد  كبش

العربیة من األمین إلی و   ةتب اهلوامش الفارساااااایكتاهلامش.  و  ل من النصيف ك املسااااااافة الواحدة بعد الرقمالضااااااروري   من
توجد املساااااافة البادئة للساااااطر األول   ل منها الويف ك تب من األیسااااار إلی األمینكتاألیسااااار خبالف اهلوامش اإلجنلیزیة فأهنا  

تابة حرف األول من اهلوامش الضااااروري ك إلی النهایة. من اهلامش من السااااطر الثاينيف   ن  ُتب هذه املسااااافة بقدر الرقمكل
اللغة. ینفصاااال بني يف  ون مجلة تتبع قواعد اجلملةكتإذا  ن  كتلیه النقطة ل  لمة واحدة الكون اهلامش  كیإذا   بریة.كاإلجنلیزیة  

یزید  من املساااتحسااان أن الو   «1ل صااافحة تبدأ من رقم »كاهلوامش خطا یتناساااب مع حجم النص طواًل. هوامش  و  النص
س الصفحة.ثكحجم اهلوامش ا   ر من مخ 

 تابة اجلدولك.  4_4
  ُتاهاتاالو  إطار یساااااااااه ل للقارئ التعر ف علی املقارانتيف   يموضاااااااااوعو  يتساااااااااتخدم اجلداول لبیان حمتو  إحصاااااااااائ

ید علی مجیع املعلومات املهمة ابسااااااتخدام اجلداول. من املسااااااتحساااااان اسااااااتخدام اجلداول  كن التأكمیات املنفصاااااالة. میكالو 
اجلداول يف  ىصااعوبته. یوصاا و   ل عاد  یسااتلزم تعقید النصكالبیاانت الرقمیة أو املقارانت الشاااملة بشاا ون عرض  كعندما ی

 املیزات التالیة: 
 ان اجلدول طویالإذا ك فعلیه  ،الكاألشاااااااااااا   سااااااااااااائركسااااااااااااه ل فهم احملتو   یجیازا  إثر أكان اجلدول  كما   لكاإلجیاز:   .1

 تو  الرسالة. ختص حممعلومات  افیه ال عمدة إال األاجلداول يف  أتيت ثر. الكشامال جیب تقسیمه إلی جزئني أو أو 
جیب اختاذ عنوان اجلدول و سااااااااااائر العناوین. كعنوان اجلدول: البد  للجدول من عنوان واضااااااااااح موجز مبني  حملتواه   .2

 جزئیاته إال مبطالعة أعمدة اجلدول.  كن مل یدر إو  ،لقارئ جوهر احملتو  لل ینقل كبش

 
1. Superscript 
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انت  إذا ك  عداد أو املقیاس.وحدات األ تابةكاان مناسااااابا لكعداد: بدایة األعمدة أو الساااااطور متابة وحدات األك .3
 عنوان اجلدول.يف  عدادتب عنوان وحدة األكعداد، یاجلدول نفس وحدات األيف  جلمیع األرقام

)رقم   يعنواناه فوقاه. الرتقیم الثناائو   تاب رقم اجلادولكمجیع الرساااااااااااااااالاة. یيف   ايلن ترقیم اجلادول علی التو كالرتقیم: می .4
 ر العالئم(. ئشارحة أو ساو عالمة )من نقطتني  یةبعد عنوان اجلدول، أ توضع اجلدول(. الو  الفصل
  أسافلهاو   عمدةاأل أعلی بدایةيف  خط  كذلوك من األفضال اساتخدام خطوط أفقیة لفصال أجزاء اجلدول الفصال: .5

مسااااحة   كتر و   اجلدولو   من املساااتحسااان تقلیل اساااتخدام اخلطوط العمودیة لفصااال أجزاءو لت الساااطر النهائی للجدول. و 
 . كبیضاء بدال من ذل

  مساااتقلة عنها. تشاااری إلی هذه اهلوامش، احلروف الصاااغریةو   هوامش اجلدول: هذه اهلوامش غری هوامش النصاااو  .6
ان اساااااتخدام احلروف اإلجنلیزیة یصاااااری منشاااااأ لإلهبام أو الیرید املؤلف اساااااتخدامها إذا ك  بدایتها »أ«.ال   أعلی احملتو  يف 

ما شاااااااااهبها. احلروف أو الرموز و   #و  †و  *ن اسااااااااتخدام الرموز مثل كیمیائیة میكالو  ان وجود الصاااااااای  الرايضاااااااایةكمثل م
العربیة و   الرموز الفارساااااایةو  حلروفمن األعلی إلی األساااااافل بعد خط األساااااافل للجدول. ا املسااااااتخدمة هلوامش اجلدول أتيت

 تب من األیسر إلی األمین. كتاإلجنلیزیة فّهنا و  تب من األمین إلی األیسر خبالف الیواننیةكت
تابة هذا املصااااااادر بني كمعلومات اجلدول مأخوذة من جدول أو مصااااااادر آخر جیب    تانإذا ك  مصااااااادر اجلدول: .7

 القوسني بعد عنوان اجلدول.
تابة  كحینئذ جیب  و   ان ضرورايً إذا ك  الصفحات املتعددةيف   حات املتعددة: یستمر  اجلدولالصفيف    اجلدول الواحد .8

أتتی وحدات  إذا  مالحظة.يف    عدادتابة وحدات األكن  كل صاااااااااافحة جدیدة. میيف ك  رقمهو   عنوان اجلدولو   بدایة األعمدة
حاد  األعمادة غری إمعلوماات كاانات  ذا  إو   األعمادة.حمتو  يف  ر ركت  الو  تاب بني القوساااااااااااااانيكت  األعمادة  بادایاةيف   عاداداأل

 خط قصری. وضع بدال منهیفمتوفرة 

 الكاألش. 5_4
 نواعا: أال كإن لألش

 أمثاهلا.و  األبنیةو  األجهزةو  األدواتو  توضح تصمیما أو تفاصیال إنشائیة للمعداتال   الكاألش .1
 العادیةو  ل التنظیمیة والعالقات العلمیةكاهلیا و  العملیاتو   تشااااامل اإلحصاااااائیاتال    الكالرساااااوم البیانیة أو األشااااا  .2

 .كما شابه ذلو 
  قتصاااااااادیةالتطورات الثقافیة واالو   يالتضااااااااریس وقطع األراضااااااا و  الطرقك  بعض الساااااااماتإلظهار    أتيتال    اخلرائط  .3

 .كما شابه ذلو  جتماعیةجواء االاألو 
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 األسود.و  ان أو ابألبیضیر  ابأللو  ماكاألشیاء  و  تستخدم إلظهار املشاهدال   الصور .4
ن  عندما كلمات مثال ربط املتغریین أو مقارنة جمموعتني من املالحظات لكیصاااااعب بیاهنا ابلال   بیان التفاصااااایل .5

 السهولة. و  ینقلب ظرف بیان هذه املعلومات تصبح األلفاظ صوراً تنقل املعلومات إلی القارئ ابلوضوح

 ال فوائد: كعلیه فلألش
 . يلمات ابلنسبة إلی البیان اللفظكال وصفا أوضح للكاألش ي: تعطأوال
 للیل البیاانت الفنیة.  ي: تعطاثنیا
 القراءة. يف  ثر سهولةك: ُتعل الرسالَة أاثلثا

تساااعد القارئ. یوصاای ابملیزات التالیة لتحسااني  و  ترتبط مباشاارة ابلنصال    الكحتفاظ علی األشاا من املسااتحساان اال
 ال: كاألش

ها رمبا تصابح معقدة وذلك ابحتوائها نكلو أوضاح  و   ل أساهلكنتقال املعلومات بشا ال تساتخدم الكاألشا البسااطة:   .1
 بیان التفاصیل غری الضروریة.  يینبغ ال كتفاصیل عدیدة. فلذلعلى 

  العنوان هلا. عنوان الشاكل یشاری إلی ماهیته وال وضاععنوان األشاكال أو شارحها: من الضاروري ترقیم األشاكال و  .2
 ،فهمالمع الشاكل لتساهیل   عبارات قصاریة أتيتسایكون  أطول  ا هو مطلوب لفهم ساریع. شارح األشاكال   أن یكون يینبغ

رة ملعلومات األشااااكال. عندما یكون الشاااارح مجلة كاملة أتيت أي هي حیتا  الشااااكل إلی  بعده النقطة واذا ال  عبارات مفساااا 
 أتتی النقطة يف هنایتها.  أيت عبارة قصریة للتعرف علی الشكل وحینئذ الستلة تفسرییة مج

 . يفكبریة مبا یك  كذلوك ال واضحة جداكون األشكتجودة عالیة: جیب أن   .3
 ون اجلداول عدیدة؛كتإذا  « مع رقم الفصال1ل فصال من »يف ك  الكمن املساتحسان أن یبدأ ترقیم األشا  الرتقیم: .4

 ال. كمن خماطر نسیان ترقیم بعض األش  هذا یقل ل
يف   حالةون اإلكأن تالضااروري  من كذلوك  الكاألشاا و   النص إلی اجلداوليف   ةواضااح  إحالة: جیب وجود حالةاإل .5

 میزات:  اإلحالةان كال مبحتو  نص الرسالة أبحسن الطرق. فلمكاألشو  ترتبط فیه معلومات اجلداول  ي ان الذكامل
ر القارئ أو كالنص یوجب تشااااااااتت فيف   مل یرد عنوانه  ي ل الذكل. الشاااااااا كنة قبل الشاااااااا كأبقرب األم حالةاإل  يتأت •

 ي یعرف ما الذو   وقت مناسااابيف   شااارحه یلتفت إلیه القارئ و   ر عنوانهكل بعد ذ كالشااا  إذا أييت  ن هكل. لكعدم انتباهه للشااا 
 ل.كالشيف  یبحث عنه
 أتتال    ل، یقلل أثر معرفة التفاصاااایلكیتأخر عرض الشاااا و   الشاااارحیطول  إذا   فعلیه  ،بساااارعة  حالةتم اإلتجیب أن  •

 مفید. و  عرضه، بعد شرح قصریو  لكالشإىل  حالةلإل ةل. فأفضل األزمنكالشيف 
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ل عن كأتخر عرض الشاااااااا  يف حال  یضاااااااااأر رقم الصاااااااافحة  كن ذ كمیو   ال برقمهاكإلی األشاااااااا   حالةتم اإلتجیب أن  •
 النص أو بني القوسني.يف  ابإلحالةتیان اإلن كمی كذلكو موضع شرحه بصفحات. 

 اإلحالةمنهجية . 6_4
زء اجلاهلامش )يف   اإلحالةتب  كت. معني  موضاااااوعيف   العلمیة الساااااابقة النتاجاتعبارة عن اساااااتناد املؤلف إلی   اإلحالة

األعلی يف  النص صااااااااغریايف   اإلحالةرقم    أييتجیعل فهرس املصااااااااادر هنایة الرسااااااااالة قبل املالحق. و   من الصاااااااافحة( الساااااااافلي
(Superscriptدون )  اهلامش يف   نفس الرقم  وأييت  ،لمة الالحقةكمبسااافة واحدة من الو   لمة السااابقةكمسااافة من ال أي

األرقام الفارسااااایة للهوامش و  فأرقام اإلجنلیزیه للهوامش اإلجنلیزیة  حالة،مع اإل  ةً لغ ة. تساااااتخدم األرقام املناسااااابي ل عاد  كبشااااا 
 نقطاع بني األرقام.بدون االو  األرقام العربیة للهوامش العربیة ابلتوايلو  الفارسیة
 كذلوك  ، منهجیته لفهرس املصاااااااااااادرإحالةل  كاجلدول ليف   . جاءت2-4اجلدول يف  اإلحاالتمنوذجا من   یأيتسااااااااااا 

 :ذاكه املصااااااادر واملراجعفهرس  يف   تاب ملؤلف واحد( كتیان املصاااااادر )إ القوسااااااني(. مثال منهجیة  منهجیته للهامش )بني
تیان نفس إمنهجیة و  املذاهب«و  . قم: جامعة األداينإلی اآلن يالسااااااااااالفیة من املاضااااااااااا ش(.    1395مهد . ) »فرمانیان،
األخری ساااااااام اال  أييتاهلامش   ي« علیه فف40     :إلی اآلن يالساااااااالفیة من املاضاااااااا ذا: »فرمانیان،  كاهلامش هيف  املصاااااااادر

 (.40صفحة ال تانكاملثال   )يف امنه الباحثاقتبس ال   الصفحةو  لمؤلف وعنوان املصدرل
ذا اتفق أحیاان قلیال من التغیری جیب  إو   تصااارف فیه ي عن نقل نفس عبارات املؤلف بدون أ قتباس املباشااار عبارةاالن إ

قتباس املباشااااااااااار لتحدید ن اساااااااااااتخدام االك«. می.»..وأ  "..." التنصااااااااااایص، أي: ملغایرة )ویتمایز بعالئمعلی املؤلف تبیني ا
 املفاهیم أو تقدمی األدلة أو للیل اللغة. 

علما أبن حبساب منهجیة جامعة األداين ال یصاح اساتخدام كلمات مثل: "أنظر"، "نفس املصادر" وأمثال ذلك. ويف 
كتاابن ملؤلف واحد، فیكتب اسام املؤلف يف الكتاب األول، وبدل االسام يف الكتاب الثاين یوضاع قائمة املصاادر، إذا جاء  

 خط "ااااااااااااااااااااااااا".
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 بعض املصادر وفقا  للمنهجیة ل حالةاإل 2-4اجلدول 
 النموذج املصدر

 .التعارف . بریوت: دارحیضره الفقیه من اله(. 1401ابن اببویه، حممد بن علی. ) تاب ملؤلف واحد ك
 48 ،  3 :  حیضره الفقیه من الابن اببویه، 

. قم:  معتقدات الشااااعوب األصاااالیة يف أمریكاش(.  1396ایی. )كمرضاااایه شاااانو  ،يزاده، علي مهد ملؤلفني  تابك
 .للنشر األداين دار
 65  : معتقدات الشعوب األصلیة يف أمریكاایی، كشنو  زادهي مهد

.  ئي محد مناأو   فر، ، حسااااان سااااالطاينيطوسااااا   يمنشااااا  يتق  ، حممدمحد رضاااااواينأ، يتق ، حممدي رب كأ ثر من مؤلفني كتاب ألك
 عتبة الرضویة لألحباث.ال. مشهد: موسوعة مصطالحات العلوم واحلضارة اإلسالمیةش(. 1372)
 52 ،  1 :  مصطالحات العلوم واحلضارة اإلسالمیةموسوعة ، آخرونو  ي رب كأ

احملرر  و  للمرتجم تابك
 أو املؤلف

رضاااااااااااااا إمیانی. قم: جامعة  ي . ترمجة علأتریخ املذاهب اإلساااااااااااااالمیةش(.  1393زهرة، حممد. ) أبو
 .واملذاهب األداين

 27   :أتریخ املذاهب اإلسالمیةزهرة،  أبو

من أتليف   تابك
 مؤسسة أو منظمة 

معایری تصااااامیم م(.    2019)  وتطویر املعایری.  تب الشاااااؤون الفنیةكمنظ مة إدارة وختطیط الدولة. م
. طهران: منظمة إدارة وختطیط الدولة، انئب لشااااااؤون الدعم، مركز  املساااااااحات اخلضااااااراء احلضااااااریة

 الواثئق واملطبوعات العلمیة.
معایری تصاااااااامیم املساااااااااحات وتطویر املعایری،  و  الشااااااااؤون الفنیة  تبكمنظ مة إدارة وختطیط الدولة. م

 34   :اخلضراء احلضریة

 تابكفصل من  

موساااااااااوعة مقاالت مؤمترات يف   العوملة«.و  ش(. »جمتمع املعلومات  1384الرضاااااااااا. )  ، عبدي نوروز 
تباة ك. طهران: م153-121،  العاابادیين املعلوماات  یران، لریر حمساااااااااااااان زینو   تبااتكمجعیاات امل

 إیران.يف  الوطنیة جلموریة اإلسالمیة
 140  العوملة: و   ، جمتمع املعلوماتي نوروز 

 رتوينكتاب إلك

ز الوطنی كاملر  . طهران:يصاااااادیق ي . ترمجة مهر اختیار مصااااااادر املعلومات(.  د.تالمربت، جیل. )
  إیران.يف  الواثئقو  للمعلومات

http://.www.irandoc.ac.ir/data/books/Resource/Abstract.htm 
 المربت، اختیار مصادر املعلومات

http://.www.irandoc.ac.ir/data/books/Resource/Abstract.htm
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 مقالة لباحث واحد
 لة شااااایعه لو ل مدرساااااة احللة منها.« جمو   المیةكش(. »اإلُتاهات ال  1395حسااااان. )  حممد اندم،

 .70-53(: 8) 2پژوهی 
 62  لول مدرسة احللة منها«: و  المیةكاندم، »اإلُتاهات ال

 مقالة لباحثني 

املصاااااااادر  يف   ركش(. »تفساااااااری آايت أهل الذ   1394نور . ) شاااااااهالو  مصاااااااطفی، طیار ، جعفر
 .42-23(: 2) 1انمه إمامیة التفسرییة.« جملة پژوهش

 26   املصادر التفسرییة«:يف  ركأهل الذ نور ، »تفسری آايت و  جعفرطیار  

ثر من  كمقالة أل
 الباحثني

 ثر من نفرین. كأانوا إذا ك تابكال يمؤلف  ي أسامكالباحثني   تكتب أسامي

 مقالة املؤمترة 

يف  علی النضاااااج DEHPش(. »أتثری    1384سااااا هر . )  ةحوریو   میانی،إعظم، حساااااني أداملن، 
املؤمتر الوطنی يف   لصق املعروضاملبویضات الفأر غریالناضجة.«.  و   ، meiosisاملخرب، استئناف 

 الرابع عشر للبیولوجیا، گیالن.
  ، meiosisاملخرب، اساااااااااااااتئناف يف   علی النضاااااااااااااج  DEHPسااااااااااااا هر . »أتثری  و  میانی،إداملن، 

 بویضات الفأر غریالناضجة«و 

 رتونيةكمقالة جملة اإلل

اإلعالن.«  و  اسرتجاع املعلومات املثلى يف برامج املكتباتش( »تصمیم نظم    1379. )ي، علگزين
اإلعااااااااالم   ش.  16عاااااااالاااااااام  املااااااااراجااااااااعااااااااةهبااااااااماااااااان(.    10)  1-2،  .  03/07/1385يف    متاااااااات 

.http://www.irandoc.ac.ir/ETELA-
ART/16/16_1_2_7_abs.htm 

 اإلعالن«و  ، »تصمیم نظم اسرتجاع املعلومات املثلى يف برامج املكتباتگزين  

 جریدة مطبوعة
هنج البالغة«.  يف   : نتیجة بعثة النبیيلسااااااااان عل علىحممد  ش(. »النيب  1385، آذر. )يكساااااااالو 

 مرداد. 30. ي مهشهر 
 هنج البالغة«يف  ، »النبی حممد من لسان علی: نتیجة بعثة النبیيكسلو 

 رتونيةكجریدة ال

ش(. »بدایة لویل مدرسااااااااااة دارالفنون إلی متحف.« مهشااااااااااهر    1385ساااااااااابزعلیان، مرضاااااااااایة. )
يف.  1385مااااااااااااااهاااااااااااااار،    9الیاااااااااااااان،  اون املااااااااااااااراجااااااااااااااعااااااااااااااة  .  11/07/1385  متاااااااااااااات 

.http://www.hamshahri.org/News/?id=5608 
 سبزعلیان، »بدایة لویل مدرسة دارالفنون إلی متحف«
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 مقابلة منشورة 

أتریخ العاامل  يف   املقاابلاة مع املؤثرینيف  ش(. املقاابلاة مع جولیو آنادره اويت 1362فااالجی، اورايان. )
 .52-41هران: جاویدان. طإیران. ترمجة جمید بیدار نرمیان.  كبضمیمة املقابلة مع مل

أتریخ العاامل بضاااااااااااااامیماة املقاابلاة مع يف   املقاابلاة مع املؤثرینيف  فالچی، املقاابلاة مع جولیو آنادره اوتی
 43   إیران، كمل

 مقابلة غريمنشورة 
متت امل اإلسالمی.  كسیم رودنسون: حول التكمنشورة مع ما  (. مقابلة غرید.تار، زیلرب. )كآش

 .www.peykarandeesh.org 03/02/1385يف  الراجعة
 اإلسالمیامل كسیم رودنسون: حول التكار، مقابلة غریمنشورة مع ما كآش

 رسالة علمية 
أخبااار املعصااااااااااااااومني علیهم يف    ش(. »نظااام أمساااء اإلهلیااة العرفااانی 1397، رمحااان. )احلسااااااااااااااين  بو

 املذاهب.و  توراه، جامعة األداينكالسالم.« رسالة د 
 35أخبار املعصومني علیهم السالم«:   يف  ، »نظام أمساء اإلهلیة العرفانیاحلسين بو

تاب إجنليزی ملؤلف  ك
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