دليل الشروط الموحدة للكتابة العلمية لمشروع
الدبلوم ورسائل الماجستير والدكتوراه
لكلية التمريض-جامعة دمنهور
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مقترح الشروط الموحدة لمكتابة العممية لرسائل الماجستيروالدكتوراه
الشروط التي يجب أن يراعييا الباحث في شكل وكتابة وصياغة وطباعة رسالتو )لمماجستير أو الدكتوراه(
أوالً :متطمبات عامة:
 -1يبدأ كؿ قسـ أو فصؿ في الرسالة مف صفحو جديدة.
 -2توضع في بداية كؿ فصؿ ورقة فاصمة ممونة :أخضر /أزرؽ فاتح /أصفر
 --3يدخؿ الباحث إلى رسالتو فصالً فصالً حتى ينتيي منيا ،وتحمؿ فصوؿ الرسالة والمالحؽ والممخص بالمغة
قاما متسمسمة بالمغة الالتينى ()IV ،III ،II ،I
األجنبية أر ً

-4يستخدـ البنط األسود في جميع العناويف الرئيسية والفرعية.
-5المسافة بيف عنواف الفصؿ وبداية النص 3سـ.
ُ- 6يراعى ترقيـ الصفحات بشكؿ صحيح ،والتأكد مف تطابقيا مع الفيارس ،كما يجب التأكد مف تطابؽ اليوامش مع
أرقاميا.

 -7عمى الباحث أن يراعي التوازن قدر اإلمكان في تقسيم الرسالة ،وذلك عمى النحو التالي :
أ  -التوازف في عدد صفحات كؿ فصؿ ،فال يجوز أف يحتوي فصؿ ما عمى عشر صفحات ،ويحتوي فصؿ آخر عمى
خمسيف صفحة ،إنما يفضؿ أف يكوف عدد الصفحات متوازًنا ،وليس مف الضروري أف يكوف نفس العدد.

ب -التوازف في تسمسؿ العناويف الرئيسية والفرعية والتفريعات التفصيمية.

 -8يفضؿ أف يعتمد الباحث عمى صفحات اإلنترنت التي تنتيي بػ  edu.أو  org.أو  gov.في الحصوؿ عمى
البيانات والمعمومات ،باعتبارىا جيات رسمية تحرص عمى دقة ما تنشره ،أما المصادر األخرى ،فيجب التأكد مف
مصداقية مصادرىا ودقتيا.
ثانيا :الحد األعمى لمصفحات وطريقة تنسيقيا:
ً

الحد األعمى لصفحات رسالة الماجستير ىو ( )250مائتيف وخمسيف صفحة ،وأطروحة الدكتوراه في حدود ()350
ثالثمائة وخمسيف صفحة ،وال يدخؿ في ىذا العدد النصوص المحققة والمالحؽ ،مع ضرورة مالحظة أف األمر ليس

وتفرد ونوعية معنى البحث ومبناه ،ىي األىـ.
كميِّا ،فجودة ُّ
ثالثًا :نوعية الورق والتجميد :
مواصفات الورؽ المستخدـ:
المقاس ورؽ A. 4السمؾ ،الوزف  80ج ػراـ،المػوف :أبيض،التجميد قبؿ النيائي :تجميد حمزوني بالستيؾ أبيض ،والغالؼ الخارجي شفاؼ ،والخمفي مموف،2

تجميد الرسائؿ النيائي :الموف األسود لدرجة الماجستير ،والموف البني لدرجة الدكتوراه.وتكوف الكتابة عمى جمدة الكعب بالموف الذىبي ،بحيث تكوف معتدلة إذا وضعت الرسالة في االتجاه الطولي ويبيف
عمييا :شعار الجامعة ،اسـ الجامعة ،اسـ الكمية ،الدراسات العميا ،اسـ القسـ ،عنواف الرسالة ،نوع الرسالة ،إعدا )اسـ
الباحث(  ،السنة بالميالدي.
ابعا :الكتابة :
رً

 -1تكتب الرسالة باستخداـ الكمبيوتر ،وباستخداـ برنامج منسؽ الكممات األكثر شيرة عند طباعة الرسائؿ وىو منسؽ
الكممات( وورد.
 -2أف تكوف الطابعة مف نوع طابعات الميزر.
 -3يجب أف تكوف الكتابة واضحة وخالية مف الكتابة باليد ،وعمى وجو واحد فقط مف الورقة ،ويترؾ ىامش مقداره

( 3,5سـ) عمى يميف الصفحة لمتجميد ،بينما تكوف كؿ مف اليوامش األخرى ( 2,5سـ)
خامسا :نوع الخط والمسافات:
ً

 -1نوع الخط ): (Simplified Arabicوحجـ الخط(Size 14). .
 -2تكوف المسافة بيف األسطر ) (Line Spacing) 1.5 (1.5 Linesأما في الممخص ، (Abstractفيكوف

مسافة واحدة(Single Line Spacing ). .
 -3العناويف الرئيسية تكوف باستخداـFont Size 16 Bold.
 -4العناويف الفرعية تكوف باستخداـFont Size 14 Bold.
 -5العنواف الجانبي يكوف بخطFont Size 12 Bold.
 -6صفحة الغالؼ تكوف بخط ) (Times New Romanوحجػـ الخػط ) (Size 16بشكؿ غامؽ(Bold ).
 -7ترقيـ الصفحات يكوف في وسط الصفحة مف أعمى الورقة ،ونوع الخط  Times New Romanحجـ ((12
 -8اليوامش واإلحاالت تكتب بالخط ) (Simplified Arabicبحجـ ((12
سادسا :األشكال والجداول والمالحق:
ً

- 1األشكال:

أ -يقصد باألشكاؿ :الرسومات البيانية والكروكية واليندسية ،والخرائط والصور وغيرىا ،والتي تعرؼ جميعيا باألشكاؿ
التوضيحية ،ويتـ طباعتيا مثؿ الجداوؿ.
ب -يوضع الشكؿ في أقرب موقع لمكتابة مف الصفحات التي ذكر الشكؿ فييا أو الصفحة التي تمييا
ج -يكتب الرقـ تحت الشكؿ ،تسبقو كممة" شكؿ" ،وتميو نقطتاف ،ثـ عنواف الشكؿ.
د -ترقـ صفحات األشكاؿ في تسمسؿ مع بقية صفحات الرسالة.
ىػ  -في حالة تضميف الرسالة خرائط أو صور أو أي موضحات أخرى ،ينبغي استعماؿ ورؽ ومواد مف نوعية تكفؿ
ليا البقاء بحالة جيدة وواضحة ،وتكوف مف مستوى واحد في جميع ُنسخ الرسالة المودعة في المكتبة.
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-2الجداول:
أ -خط عنواف الجداوؿ ىو  ، Font Size 12 Boldويكوف عمى رأس الجدوؿ.
ب -يوضع الجدوؿ في أقرب مكاف بعد ذكره في متف الكتابة أوفي الصفحة التالية.
ج -يكتب عنواف الجدوؿ أعاله ويسبؽ العنواف كممة "جدوؿ "يمييا رقمو.
د -ترقـ صفحات الجداوؿ بالتسمسؿ مع بقية صفحات الرسالة.
ىػ -يشار إلى الجية التي تََّـ اقتباس الجداوؿ أو الصور منيا أسفؿ كؿ جدوؿ أو صورة.
 -3المالحق :
تحاشيا
ىي صفحات تحتوي عمى المعمومات والبيانات التفصيمية التي قد يرى الباحث فصميا عف سياؽ المتف؛ وذلؾ
ً
لمخمؿ في تسمسؿ وانسياب عرض الموضوع األساس عند تضمينيا؛ مثاؿ ذلؾ :أصوؿ المستندات القانونية والجداوؿ

المرتبة حسب
المفصمة ،ونماذج االستبيانا ت المستخدمة في البحث ،وتُصنؼ في عدد مف المالحؽ ُ
اإلحصائية ُ

ذكرىا أو اإلشارة إلييا في متف الرسالة.

سابعا :ترقيم الصفحات في القسم التمييدي من الرسالة:
ً

تبعا ألقساميا الرئيسة ،وىي قسماف :صفحات تمييدية ،وصفحات َمتف
 -يختمؼ شكؿ ترقيـ صفحات الرسالة ً

تتضمف المراجع والمالحؽ.

 يتـ ترتيب محتويات صفحات الرسالة التمييدية المكتوبة بالمغة العربية وترقيميا بالحروؼ األبجدية (أ ،ب ،ج،خاليا مف الترقيـ ،في حيف ترقـ صفحات المتف التي تمي صفحة المحتويات باألرقاـ (،2،1
د ،)....،ويكوف الغالؼ ً

 ،)...3وال ترقـ الصفحات التي تبدأ منيا الفصوؿ وتترؾ بدوف ترقيـ مع االحتفاظ بأرقاميا.

 يوضع الترقيـ عمى جميع صفحات الرسالة بمسافة  20ممـ مف الحافة السفمى لكؿ ورقة في وسط اليامش األفقي.ثام ًنا :صفحة الغالف الداخمي والخارجي :
يتـ إعداد صفحة الغالؼ عمى النحو التالي:
 يوضع شعار الجامعة عمى الجانب األيمف مف أعمى الغالؼ ،يميو اسـ الجامعة ،ثـ اسـ الكمية ،فكممة الدراساتالعميا ،ثـ اسـ القسـ.
 يوضع في منتصؼ الجزء العموي مف الغالؼ عنواف الرسالة أو األطروحة ،ويكتب تحتيا" :ضمف مقتضياتالحصوؿ عمى درجة الماجستير أو درجة العالمية( دكتوراه الفمسفة في ).....تخصص" ( ،..........
 يوضع في السطر التالي كممة) إعداد الباحث( ،وفي السطر الذي يميو اسـ الباحث مقدـ الرسالة أو األطروحة. يوضع في السطر الذي يميو أسماء األساتذة المشرفيف مسبوقة بكممة إشراؼ ) في سطر مستقؿ) ،وتذكر أسماء كؿمف األستاذ المشرؼ الرئيس والمشاركيف ،ودرجاتيـ وتخصصاتيـ العممية ،وجية عمميـ الحاليَّة ،وذلؾ عمى يميف
ويسار الربع األسفؿ مف الصفحة
 -يوضع في منتصؼ السطر األخير التاريخيف :اليجري والموافؽ الميالدي.
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صفحة الغالؼ الداخمي :تتطابؽ في محتوياتيا مع الغالؼ الخارجي لمرسالة ،وىي نسخة طبؽ األصؿ منيا ،ولكنيامطبوعة عمى ورؽ أبيض عادي.
تاسعا :صفحة توقيعات لجنة الممتحنين:
ً

ترفؽ ورقة رسمية بشعار الجامعة ،تطبع عمييا األسماء واأللقاب العممية لألساتذة أعضاء لجنة المناقشة وتوقيعاتيـ
عمى النحو اآلتي :الممتحناف الخارجي والداخمي ،يتبعيما أسماء األساتذة المشرفيف ،مسبوقة بكممة إشراؼ )في سطر

مستقؿ) يكتب فيو أسماء كؿ مف األستاذ المشرؼ الرئيس والمشاركيف ،ودرجاتيـ وتخصصاتيـ العممية ،وجية عمميـ
الحاليَّة ،مع إضافة الدرجة العممية والتخصص بعد كؿ اسـ ،ثـ تاريخ إجازة الرسالة بالتقويميف اليجري والميالدي.
عاشرا :صفحة اآلية القرآنية الكريمة:
ً

تطبع اآلية القرآنية الكريمة في وسط الصفحة ،مع اإلشارة إلى رْقميا واسـ السورة الكريمة بيف قوسيف ،عمى أف تكوف
ذات عالقة في تفسيرىا مع موضوع الرسالة أو األطروحة.

حادي عشر :صفحة اإلىداء :
تُخصص صفحة منفصمة لإلىداء الموجز وىي اختيارية.
ثاني عشر :صفحة الشكر والتقدير:
تُخصص صفحة منفصمة لمشكر والتقدير ،ويستحسف صياغتيا بإيجاز قدر اإلمكاف.
ثالث عشر :صفحة الممخص:
يوضع الممخص بعد صفحة الشكر والتقدير مف اليميف ،ويكتب في أعمى صفحة الممخص :عنواف الرسالة ،يميو اسـ
الطالب ،ثـ أسماء المشرفيف تَسبقيا كممة" إشراؼ" ،ثـ كممة "ممخص" في سطر منفصؿ يمييا نص الممخص ،وال يزيد
الممخص عف ( 400أربعمائة كممة) ،ويكوف في حدود صفحة واحدة أو صفحتيف عمى األكثر ،ويتضمف أربع فقرات
رئيسة عمى األقؿ تضـ اآلتي( :مشكمة الدراسة وسبب اختيارىا ،وأىمية تناوليا ونوع الدراسة ،ومجاليا ومنيجيتيا،
واألدوات البحثية التي اعتمدت عمييا في تحقيؽ أىدافيا ،وأىـ ما خمص إليو البحث مف نتائج ،وداللة النتائج،
وامكانية تطبيقيا عمميِّا).
رابع عشر :صفحة األلفاظ المركبة واالختصارات:
 يتـ في ىذه الصفحة ترتيب المصطمحات ىجائيِّا في جدوؿ يوضح شرحيا َوفؽ توجييات األستاذ المشرؼ.تصاغ المصطمحات واالختصارات واأللفاظ المركبة مف أوائؿ حروؼ الكممات األخرى ،بالشكؿ العممي المتعارؼعميو.
لمسمياتيا الكاممة في أوؿ إشارة ليا ،ويتـ
تكتب ىذه األلفاظ في متف الرسالة أو األُطروحة بيف قوسيف تالية ُالمسميات كاممة.
استخداميا في صورتيا المختصرة في الصفحات التالية ،بدالً مف تَكرار تمؾ ُ

خامس عشر :قائمة المحتويات :

 -تعتبر قائمة المحتويات الكشاؼ األساس في الرسالة لتغطية جميع محتوياتيا وأقساميا وتفريعاتيا ،مف عناويف
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رئيسة وفرعية ،وتشمؿ الفصوؿ الرئيسة لمرسالة ،وأقساـ الفصوؿ المختمفة ،ويجب أف يتطابؽ إمالء العناويف في قائمة
المحتويات ،مع إمالئيا في نصوص تمؾ العناويف في متف الرسالة.
يتم إعداد قائمة المحتويات كما يمي:الموضوع رقـ الصفحة
أ -اإلىداء.
ب -الشكر والتقدير.
ج -الممخص.
د -قائمة المحتويات.
ىػ -قائمة الجداوؿ.
و -قائمة األشكاؿ.
ز -تعريؼ المختصرات.
محتويات الرسالة:
الباب األوؿ.
الفصؿ األوؿ.
الفصؿ الثاني.
الفصؿ الثالث.
الفصؿ الرابع.
الباب الثاني:
الفصؿ الخامس.
الفصؿ السادس.
الفصؿ السابع.
الفصؿ الثامف.
النتائج والمناقشة والتوصيات.
المراجع:
قائمة المالحق.
الممخص بالمغة األجنبية.
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 يجب مراعاة اآلتي عند كتابة قائمة المحتويات:أ -توضع قائمة المحتويات وأرقاـ صفحاتيا في جدوؿ ،ويوصؿ بيف الموضوع ورقـ الصفحة بنقاط.
ب -قائمة الجداوؿ وصفحاتيا تكوف عمى الشكؿ التالي:
ج -قائمة األشكاؿ وصفحاتيا تكوف عمى النحو التالي:
د -قائمة المالحؽ وصفحاتيا تكوف عمى النحو التالي:
سادس عشر :متن الرسالة:
ىي الصفحات التي تكوف أساس الرسالة  -وتتألؼ مف صفحات التقديـ ،ثـ فصوؿ دراسة الموضوع العاـ لمرسالةوعرضا لمنتائج ومناقشتيا،
الذي يتضمف اإلطار النظري والدراسات السابقة واألىداؼ  -وشرًحا لممنيجية المتبعة،
ً

واستنتاجاتيا وتوصياتيا.

تبدأ صفحات متف الرسالة بالمقدمة ،تتبعيا الفصوؿ واألقساـ المحددة عمى توالي عناوينيا الجانبية أو تفريعاتيا وفؽالمعتمدة.
خطة البحث ُ

 يجب ترقيـ متف الرسالة باألعداد المتسمسمة ،عمى أف تبدأ مف أوؿ صفحة مف المقدمة في متف الرسالة ،وتنتيي فيآخر صفحة مف المالحؽ ،وفييا توضع عناويف الفصوؿ في منتصؼ السطر األعمى مف بداية كؿ فصؿ ،أما األقساـ
الرئيسة مف الفصوؿ ،فتوضع في بداية السطر السابؽ لمموضوع المعني في اتجاه تفريعات األقساـ الرئيسة.
معا،
 يجوز تغيير عناويف الفصوؿ بما يتناسب مع طبيعة الرسالةُّ
وتخصصيا ،أو دمج الفصميف الرابع والخامس ً

بحيث يتـ عرض النتائج ومناقشة كؿ منيا أوالً بأوؿ.
 -المصادر والمراجع :

أ  -ىي صفحات تحتوي عمى قائمة لجميع المصادر والمراجع التي استند إلييا الباحث ،وأشار إلييا في متف الرسالة،
وذلؾ بالنص عمى اسـ المؤلؼ وتاريخ نشر المرجع بيف قوسيف.
ب -المصدر :ىو كؿ ما لو عالقة مباشرة بموضوع البحث؛ مف حيث اتصالو بو اتصاالً جوىريِّا ،أو ىو كؿ كتاب
يبحث في عمـ مف العموـ عمى وجو الشموؿ والتعمؽ؛ بحيث يصبح أصالً ال يمكف لمباحث في ىذا العمـ االستغناء
عنو.
وكثير ما يكوف المرجع قد أخذ مف المصدر الرئيسي.
ًا
أما المرجع فيو كؿ ما كتب ونشر متأخ ًار في زمف المصدر،

ج -ال بد لمباحث مف فصؿ المصادر عف المراجع ،وعميو أف يرتبيا عمى النحو التالي :المصادر أوالً ،ثـ المراجع

باألولويات( :الكتب ،األطروحات والرسائؿ الجامعية ،الموسوعات ،المعجـ ،المجالت والجرائد ،المؤتمرات ،األحاديث
اإلذاعية ،المحاضرات والمراسالت).
د -ىناؾ قاعدتاف ميمتاف لإلسناد ،ىما :
القاعدة األولى :الحفاظ عمى الثبات عمى طريقة موحدة إلنشاء نسؽ داخمي واحد.
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القاعدة الثانية :تقديـ معمومات كافية بخصوص المرجع المستخدـ.
وتسري ىاتاف القاعدتاف عمى اإلسناد في المتف وعمى اإلسناد في قائمة المراجع.
المشار إلييا والمنصوص عمييا فعميِّا في متف الرسالة.
ىػ  -يجب أال يعرض في القائمة إال تمؾ المصادر والمراجع ُ
سابع عشر :استخدام عالمات التنصيص والفاصمة والنقطة والفاصمة المنقوطة وغيرىا

 كؿ تعريؼ جاء بو الباحث أو أي اقتباس استخدمو ،يجب أف يكوف كما ىو بيدؼ التدليؿ أو تأكيد الفكرة ،وكذلؾمدعما لفكرتو مف خالليا ،وأف تكوف كتابتو داخؿ
عند استخدامو لنص أي نظرية يتبناىا منطمقًا منيا في المعالجة أو
ً
عالمات تنصيص ،دوف أي تحريؼ " ،".........مع مالحظة أنو إذا كاف االقتباس يزيد عف ثالثة أسطر ،يجب

ويسارا؛ أي :ترؾ مسافة ،وتستمر الكتابة لمنص المقتبس
يمينا
تصغير كمماتو والدخوؿ بالكتابة إلى داخؿ الصفحة ً
ً
بيدؼ التدليؿ عمى الفكرة محؿ التساؤؿ والعرض؛ حتى ينتيي االقتباس ،ويوضع داخؿ عالمتي تنصيص

كاآلتي" ،".........وتجدر اإلشارة إلى أنو يسبؽ استخداـ االقتباس أو النظرية كممة؛ حيث ذكر فالف أو قاؿ فالف.
 عمى الباحث أف يكوف عمى دراية بكيفية استخداـ عالمات الترقيـ ،والفواصؿ عند الكتابة وىى:أيضا الجممة االعتراضية
الفاصمة ( )،والنقطة ( ).الفاصمة المنقوطة (؛) وعالمة التعجب (!) وعالمة االستفياـ (؟) ،و ً
أثناء الكتابة ،مع مراعاة أف الفقرة العممية يجب أال تكوف طويمة وال تزيد في الغالب عف خمسة إلى ثمانية أسطر ،وأف

تكون عالقتيا مرتبطة بالتي تسبقيا ومميدة كذلك لمفقرة التي تمييا داخل السياق العام لمعالجة الفكرة محل
العرض عمى النحو التالي:
أ -الفاصمة :تستخدـ داخؿ إطار الفكرة لموصؿ بيف المقاطع التي تتكوف منيا الجممة المكتممة.
ب -النقطة :تستخدـ في نياية الجممة مكتممة المعنى؛ ألنيا تعني أف المعنى قد وصؿ مكتمالً إلى المتمقي ،وتجدر
اإلشارة إلى أف الفقرة العممية تحتوي بداخميا عمى أكثر مف فاصمة وأكثر مف نقطة؛ حتى يكتمؿ معناىا.
ج -الفاصمة المنقوطة :يستخدميا الباحث عندما يكوف الكالـ الالحؽ متر ًتبا عمى السابؽ ،وعادة بعد استخداـ كممات
استنادا إلى أف ،..........أو وذلؾ باعتبار أف)....................................).
مثؿ :وذلؾ
ً

د -الجممة االعتراضية :ىي التي قد تعترض سير التعبير عف الفكرة وسياقيا الذي يسير في عرضو الباحث ،وتمثؿ
عائقًا لو ،فإنو يجب عمى الباحث أف يفصميا عف معالجة السياؽ العاـ عف الفكرة التي يعرضيا الباحث بوضع شرطة
( )-مف أوليا وفي آخرىا ىكذا  -الجممة االعتراضية  -ثـ تأتي تكممة الصياغة مرتبطة بالمعنى الخاص بالفكرة
محؿ المعالجة قبؿ كتابة الجممة االعتراضية.
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ثامن عشر :اإلجراءات اإلدارية التي يجب أن يمتزم بيا الطالب:
 يسمم الطالب خمس ُنسخ من رسالتو بعد تعديميا وف ًقا لمالحظات لجنة المناقشة ،توزع عمى النحو اآلتي:•نسخة لممشرؼ.
•نسخة لمقسـ الذي يدرس فيو الطالب.
•نسخة لعمادة الكمية.
•نسخة لمدراسات العميا (مرفؽ معيا قرص CDيحتوي عمى الرسالة بممؼ  PDFوممؼ ، WORDباإلضافة إلى
نبذه عف السيرة الذاتية لمطالب ،وصفحة توقيع لجنة مناقشة الرسالة(SCANER ).
•نسخة لممكتبة بشكؿ ورقي غير مجمد (مرفؽ معيا قرص CDيحتوي عمى الرسالة بممؼ(PDF).
يفوض الطالب الجامعة (خطيِّا) حؽ تصوير الرسالة كميِّا أو جزئيِّا؛ وذلؾ لغايات البحث العممي والتبادؿ معالمؤسسات التعميمية والجامعات األخرى.
 تقوـ إدارة الدراسات العميا بالكمية بمراجعة القواعد المتعمقة بإعداد الرسائؿ العممية ،واستالـ نسخة مف الرسالة عمىقرص مدمج) (CDلحفظيا بمكتبة الكمية.
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