
  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي                                                    

  جامعة االنبار

  

  

  

  

  

  طاریح الجامعیةدلیل كتابة الرسائل واأل
  لالختصاصات العلمیة

  
  
  

٢٠١٨  
  
  
  

  

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


  

  

  

  

  

  

  : عدادإ

  كلیة العلوم  .د. اسماعیل خلیل الخطیب    أ
  كلیة الطب  .د. شھاب احمد الفي    أ
  كلیة الحاسوب و تكنولوجیا المعلومات  .د. علي مكي صغیرأ
  كلیة الزراعة  .م.د. حسام حكمتأ

  كلیة الھندسة  م.د. زید دمحم كاني
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


  المحتویات
    التمھید  ١

    تعلیمات عامة  ٢
    طروحةو األألغة الرسالة   ١-٢
    طروحةاألو أحجم الرسالة   ٢-٢
    الھوامش  ٣-٢
    ترقیم الصفحات  ٤-٢
    خرىاأل التنضیدمتطلبات   ٥-٢
    طروحةالرسالة أو األ راتفق  ٣
    صفحات التمھیدیةال  ١- ٣
    المتن  ٢- ٣
    المقدمة  ١-٢- ٣
    مراجعة المصادر  ٢-٢- ٣
    منھجیة البحث (اختیاري)  ٣-٢- ٣
    الجزء العملي  ٤-٢- ٣
٥-٢- ٣  

  النتائج و المناقشة 
  وأ

  التحلیل النظريالنتائج و المناقشة و 
  

    االستنتاجات  ٦-٢- ٣
    التوصیات و الدراسات المستقبلیة  ٧-٢- ٣
    المصادر  ٨-٢- ٣
    صفحة المالحق  ٩-٢- ٣
    المتطلبات االخرى  ١٠-٢- ٣
    قائمة التحقق  ٤
    المالحق  ٥

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


  التمھید - ١
متطلبات الدرجة تقدیم رسالة او أطروحة للتأھل نبار لغرض اكمال او الدكتوراه في جامعة األ یتطلب من كل مرشح لدرجة الماجستیر

سب یؤدي الى توحید للحصول على ھذه الدرجة. ویقدم ھذا الدلیل معلومات كاملة عن كیفیة تقدیم الرسالة او األطروحة بشكل منا
المقدمة في ھذا الدلیل من طلبة مل في اتباع اإلرشادات نبار. ولذلك نأطر العامة لجمیع االختصاصات العلمیة في جامعة األالسیاقات و األ

  في االختصاصات العلمیة ومشرفیھم. جمیعا الماجستیر والدكتوراه

خطاء معة االنبار لغرض اختزال األطروحة الجامعیة والمعمول بھ في جاأو األیتحمل الطالب مسؤولیة دقة اتباع دلیل كتابة الرسالة 
خالل  وترتیبھا مسؤولیة استخدام الطریق الصحیحة في تنظیم المواد والجداول والرسوم. كذلك یتحمل الطالب جمیعا اللغویة والعلمیة

  و االطروحة.أتھیئة الرسالة 

ن ھذا التعھد ال یدخل ضمن أعلما  ) المرفق في فقرة المالحق١على ذلك یستلزم التوقیع على تعھد خطي بذلك وفقا للنموذج (رقم  وبناءً 
   .یتم االحتفاظ بھ في ملفة الطالبطروحة و األو أصفحات الرسالة 

  

  تعلیمات عامة - ٢
  طروحةلغة الرسالة أو األ - ١- ٢

م و االختصاص بعد موافقة ءاو اي لغة اخرى تتالاللغة العربیة ھي اللغة الرسمیة المعتمدة في الجامعة ویمكن اعتماد اللغة االنكلیزیة 
  المعنیة على ذلك. اللجنة العلمیة في القسم المعني و مصادقة عمادة الكلیة

  طروحةأو األحجم الرسالة  - ٢- ٢

صفحة و مع ھذا فان ھذا الحجم غیر  ٢٥٠ الى ٢٠٠صفحة واالطاریح ما بین  ١٢٠ الى ١٠٠تتراوح معظم الرسائل كمعدل ما بین 
  ملزم معتمدا على حجم العمل والمعلومات المقدمة.

  الھوامش - ٣- ٢

  : تیةو یتم اعتماد المواصفات اال،الفراغ المحیط بالمادة المكتوبة للصفحة الواحدة بأنھیعرف الھامش 

 لصفحةالجانب االیسر  منالمكتوبة باللغة العربیة و  وحاتلرسائل واالطراالجانب االیمن لصفحة  منسم  ٤تترك مسافة مقدارھا  - أ
   المكتوبة باللغة االنكلیزیة. واالطروحات الرسائل

 لصفحةالجانب االیمن  منالمكتوبة باللغة العربیة و  واالطروحات الرسائل لصفحةالجانب االیسر  منسم  ٣تترك مسافة مقدارھا  -ب
  المكتوبة باللغة االنكلیزیة. واالطروحات الرسائل

  .الصفحة  و اسفلعلى من اسم  ٢.٥تترك مسافة مقدارھا  -ت

  لرسالة او االطروحة بما فیھا الجداول واالشكال و الصور و المالحق ......الخ.تطبق متطلبات الھوامش على كل فقرات ا -ث

  ترقیم الصفحات - ٤- ٢

  سم من االسفل ١.٥توضع ارقام الصفحات بوسط اسفل الصفحة وببعد   - أ
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 حین تعتمد االرقام العربیة) في جمیع الصفحات التي تسبق متن الرسالة او االطروحة في (..…i,ii,iii,ivتستخدم االرقام الرومانیة  -ب
  فحات االخرى وبالتسلسل.صوھكذا لل ١فحة االولى من المتن بالرقم العربي ص) في الصفحات المتبقیة. حیث تبدأ ال..…1,2,3,4(

رقام ) ویستمر الترقیم باالii) في حین تحمل صفحة الموافقات الرسمیة الرقم (iالصفحة رقم ( تعدال ترقم صفحة العنوان و لكنھا  -ت
  الرومانیة للصفحات التالیة حتى الوصول الى متن الرسالة او االطروحة.

  االخرى التنضیدمتطلبات  - ٥- ٢

  و لجمیع الصفحات ١.٥یترك فراغ ما بین االسطر مقداره  - أ

  یترك فراغ واحد ما بین االسطر لكل من جدول المحتویات و قائمة الجداول و قائمة االشكال او الصور. -ب

  الرئیسیة او الفرعیة للعناوین   ١٦حین یكون حجم الخط  باللغة العربیة في االطروحاتللرسائل و  ١٤حجم الخط  یكون -ت

  للعناوین الرئیسیة او الفرعیة  ١٤باللغة االنكلیزیة في حین یكون حجم الخط  االطروحاتللرسائل و  ١٢یكون حجم الخط  -ث

   .االطروحة او الرسالة رض كتابة) لغTimes New Romanیعتمد الخط من نوع ( -ج

بورق صلد و باللون االحمر الغامق مع االخذ بنظر االعتبار اعتماد طباعة صفحة العنوان  بشكلھا النھائي تجلد الرسالة او االطروحة -ح
  على الجلد وباللغتین. 

  تترك صفحة غیر مكتوبة قبل صفحة العنوان الغراض التجلید -خ

  ٢٠تحتوي على عنوان كل فصل من فصول المتن بخط مقداره تعتمد صفحة خاصة  - د

   االطروحاتعدم اضافة الزخارف واالطارات الفنیة على صفحات الرسائل و  - ذ

   

  فقرات الرسالة او االطروحة - ٣
  و بالتسلسل: یأتيتتكون فقرات الرسالة او االطروحة مما 

  : الصفحات التمھیدیة١- ٣
  :یأتيباالرقام الرومانیة وتصنف الى ما ترقم الصفحات التمھیدیة 

  )٢لھا) (ملحق iالعنوان (ھذه الصفحة ال یكتب رقمھا و لكن یتم اعتماد الرقم  -١

  )٣حقوق التالیف (ملحق -٢

  )٤الموافقات الرسمیة (ملحق -٣ 

  )٥(ملحق موافقة  لجنة المناقشة -٤

  )٦(ملحق الملخص -٥

ویتضمن الملخص عرض المشكلة و وصف للطرق  الطروحاتل كلمة ١٠٠٠ لرسائل و كلمة ل ٤٠٠ال یزید عدد كلمات الملخص عن 
    . تعتمد الكلمات الدالة للبحث في الملخص.العملیة المستخدمة في البحث و النتائج الرئیسیة او االستنتاج
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  الشكر و التقدیر  -٦

   االھداء (اختیاري) -٧

  ) ٧(ملحقجدول المحتویات -٨

  )٨(ملحق قائمة الجداول -٩

  ) ٨(ملحق قائمة االشكال -١٠

  )٨(ملحق قائمة الصور او الخرائط او اي مواد اخرى ان وجدت -١١

  قائمة بالرموز والمصطلحات المستخدمة في البحث. -١٢

  : المتن ٢- ٣
طروحة بما فیھا المالحق و للصفحة االولى من المتن ویستمر الترقیم الى نھایة اال ١ترقم صفحات المتن باالرقام العربیة مبتدأة بالرقم

   : التیةیتضمن المتن الفصول ا المصادر و

  وتشمل المقدمة  - ١- ٢- ٣

  ذات العالقة بالمحتوى العلمي للرسالة او االطروحةفكرة و تعاریف عن المواضیع  - أ

  نبذة عن الدراسات السابقة -ب

  الھدف من الدراسة -ت

  الجزء النظري ان وجد -ث

  مراجعة المصادر - ٢- ٢- ٣

  منھجیة البحث (اختیاري) - ٣- ٢- ٣

  یتضمن والجزء العملي   ٤- ٢- ٣

  االجھزة والمواد المستخدمة - أ

  طرق العمل -ب

  البرامج المستخدمة -ت

  ایة وسائل تساعد في انجاز العمل -ث

  او  النتائج و المناقشة - ٥- ٢- ٣

  و التحلیل النظري لبعض التخصصات   النتائج و المناقشة            

  تتضمن النتائج المستحصلة من البحث والتي یتم التعبیر عنھا بالجداول و االشكال و الصور و البرامج ......الخ - أ

  ومقارنتھا مع االبحاث المنجزة االخرىوتفسیرھا مناقشة النتائج  -ب
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  االستنتاجات - ٦- ٢- ٣

  التوصیات والدراسات المستقبلیة - ٧- ٢- ٣

  )٩المصادر (الملحق  - ٨- ٢- ٣

للمصدر االول في الرسالة او  ١و یكون الرقم  الھجائیةالنظر عن ترتیب الحروف  بصرفتعتمد االرقام العربیة في ترتیب المصادر 
) او Endnoteاعتماد احد برنامجي () او  Microsoft wordاالطروحة. یفضل اعتماد برنامج معالجة المصادر المدمج مع (

)Mendeleyربط مع برنامج () والتي تمتاز بسھولة الMicrosoft word.(   

  المالحق ان وجدت - ٩- ٢- ٣

  المتطلبات االخرى - ١٠- ٢- ٣

المكتوبة  االطروحاتالمكتوبة باللغة العربیة او ملخص باللغة العربیة للرسائل و  االطروحاتملخص باللغة االنكلیزیة للرسائل و  - أ
  باللغة االنكلیزیة او اي لغة اخرى

عنوان باللغة العربیة للرسائل و الالمكتوبة باللغة العربیة او صفحة  االطروحاتعنوان باللغة االنكلیزیة للرسائل و الصفحة  -ب
  المكتوبة باللغة االنكلیزیة او اي لغة اخرى االطروحات

  :یأتيترقم فقرات المتن كما  -ت

للفقرة االولى وھكذا للفقرات التالیة ویمكن ترقیم  ١-١لمقدمة بالرقم ثم ترقم الفقرات المنضویة تحت فقرة ا ١ترقم فقرة المقدمة بالرقم  -١
  وھكذا.... ٢-١-١و ١-١- ١) بالرقم ١-١الفقرات تحت عنوان الفقرة االولى(

المتبع في فقرة المقدمة بالنسبة للفقرات المنضویة تحت فقرة  نفسھ ویعتمد اسلوب الترقیم ٢ترقم فقرة مراجعة المصادر بالرقم  -٢
  جعة المصادر.مرا

  المتبع في فقرة المقدمة بالنسبة للفقرات تحت فقرة الجزء العملي نفسھ ویعتمد اسلوب الترقیم ٣ترقم فقرة الجزء العملي بالرقم  -٣

  ج و المناقشةالمتبع في فقرة المقدمة بالنسبة للفقرات تحت فقرة النتائ نفسھ ویعتمد اسلوب الترقیم ٤ترقم فقرة النتائج و المناقشة بالرقم  -٤

المتبع في فقرة المقدمة بالنسبة للفقرات  نفسھ ویعتمد اسلوب الترقیم ٥بالرقم االستنتاجات والتوصیات والدراسات المستقبلیة  ترقم فقرة -٥
  المنضویة تحت فقرة االستنتاجات والتوصیات والدراسات المستقبلیة.

  : یأتيتعامل الجداول واالشكال و الصور......الخ كما  -ث

  توضع الجداول واالشكال......الخ في اقرب موقع في الصفحة التي یتم ذكرھا فیھا -١

  ال توضع الجداول واالشكال......الخ في نھایة الفصل  -٢

  للفصل الثالث) ١- ٣للفصل الثاني او  ١-٢للفصل االول او  ١-١ترقم الجداول واالشكال......الخ بارقام الفصل الذي تقع فیھ ( -٣

  ضع عنوان الجدول في اعلى الجدول اینما وردت في الرسالة او االطروحةیو -٤

  یوضع عنوان الشكل او الصورة......الخ في االسفل اینما وردت في الرسالة او االطروحة -٥
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  االشكال و الجداول و الصور.....الخ التي تتطلب اكثر من صفحة فیجب تسمیتھا في كل صفحة مع ذكر كلمة یتبع. -٦

اعتماد االرقام العربیة للمصادر ویتم ذكرھا في الرسالة او االطروحة وبتسلسل ورودھا اي ان المصدر الذي یذكر اوال قي الرسالة  -ج
  وھكذا بالنسبة للمصادر الالحقة. ١او االطروحة  یأخذالرقم 

  قائمة التحقق - ٤
   ھل جمیع الصفحات مرقمة بشكل صحیح☐

  ١ھل بدأ المتن بالصفحة رقم ☐

  صفحة العنوان موجودة و غیر مرقمة و مكتوبة بشكل صحیحھل ☐

  ھل ھناك صفحة فارغة (غیر مكتوبة) قبل صفحة العنوان ☐

  ھل ترقیم الصفحات یتوسط الصفحة لكل الرسالة او االطروحة ☐

  و الموافقات ت العنوان و الملخصاموجود في صفح متطابق و ھل اسم الطالب الكامل ☐

  لیف تلي صفحة العنوانھل صفحة حقوق التا ☐

  و ھل العنوان یتطابق مع ما موجود في صفحة العنوان ھل صفحة الملخص تتبع السیاق الصحیح ☐

  ھل الھوامش صحیحة ☐

  صحیح ھل حجم الخط  ☐

  ھل ترتیب المتن صحیح و منسق بشكل صحیح☐

  صحیح ھل الجداول واالشكال و الصور....الخ منسقة بشكل ☐

  لمتن بوضع صحیحلومطابقتھا  و ترقیمھا ھل ترتیب المصادر ☐

  تاكد من جمیع التنسیقات قبل تقدیم الرسالة او االطروحة ☐

  

  

  

  

  

  

  المالحق - ٥
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  :  التعھد الخطي ١رقم  ملحقال

  

  جامعة االنبار                                                                                       شعار الجامعة

  الكلیة:

  القسم:

  

  تعھد خطي

الجامعیة لالختصاصات العلمیة و  االطروحات اني طالب الماجستیر (الدكتوراه)............. اطلعت على دلیل كتابة الرسائل و االطاریح
(اطروحتي) و بخالفھ على ذلك اتعھد بااللتزام التام بما ورد في ھذا الدلیل عند كتابة رسالتي . و بناءً الصادر عن رئاسة جامعة االنبار

  عن اي خلل في الرسالة (االطروحة) ناتج من عدم االلتزام بذلك. كاملة اتحمل المسؤولیة

  جلھ وقعت.ألو 

  

  

  

  

  اسم الطالب:                                                                                    

  التاریخ:                                                                                   

  

  

  

  یةمصادقة رئاسة القسم                                                                                          مصادقة عمادة الكل

  

  

  

  : صفحة العنوان٢رقم ملحقال
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  ریة العراق                                                                                          شعار الجامعةجمھو
  وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

  جامعة االنبار                                                                                       
  :الكلیة

  القسم: 
  

  عنوان البحث 
  
  

  رسالة مقدمة الى مجلس الكلیة
  جزء من متطلبات نیل شھادة........في ..........وھي 

  
  من قبل

  اسم الطالب 
  اخرشھادة للطالب قبل تقدیم ھذه الرسالة او االطروحة

  
  باشراف

  
  اسم المشرف او المشرفین

  
  

  سنة التقدیم بالمیالدي                                                            سنة التقدیم بالھجري                             
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : صفحة حقوق التألیف ٣الملحق رقم 
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  اسم الطالب
  عنوان الطالب ( القسم و الكلیة)

  عنوان الرسالة او االطروحة
  

العراقي فأن للمؤلف حق منع اي حذف او تغییر للرسالة او االطروحة بعد المعدل  ١٩٧١لسنة  ٣طبقا لقانون حمایة حق المؤلف رقم 
ان یقرر نشر مصنف احجم مؤلفھ عن نشره  ألحدوحده والتي ال یجوز االعتداء علیھا. فال یحق  اقرارھا و ھي الحقوق الخاصة بالمؤلف

  النھ استعمل سلطة ال یملكھا قانونا. او اعادة نشر مؤلف لم یقر مؤلفھ بذلك، فأذا قام بذلك اعتبر عملھ غیر مشروع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : صفحة الموافقات الرسمیة ٤الملحق رقم 
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  اسم الطالب
  عنوان البحث

  
  اقرار المشرف

  شرافيبإاقر بان ھذه الرسالة او االطروحة قد جرت 
  

  اسم المشرف او المشرفین
  المرتبة العلمیة

  العنوان
  التوقیع

  
  مصادقة رئیس القسم او اللجنة العلمیة في القسم

  
  

  مصادقة عمید الكلیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : صفحة قرار لجنة المناقشة ٥الملحق رقم 
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  اسم الطالب
  عنوان الرسالة او االطروحة

  
  تمت الموافقة على قبول الرسالة او االطروحة كجزء من متطلبات درجة....... في.......

  
  عضو اللجنة                                                               رئیس اللجنة      

  التوقیع                                                                           التوقیع
  االسم                                                                            االسم 

  المرتبة العلمیة                                                                 المرتبة العلمیة 
  العنوان                                                                          العنوان

  التاریخ                                                                          التاریخ
  

  
  
  

  و اللجنة/المشرفعضو اللجنة                                                                     عض
  التوقیع                                                                           التوقیع
  االسم                                                                             االسم

  المرتبة العلمیة                   المرتبة العلمیة                                               
  العنوان                                                                          العنوان
  التاریخ                                                                          التاریخ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الملخص: صفحة  ٦الملحق رقم 
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  اسم الطالب

  عنوان البحث
  

  الملخص
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 نص الملخص
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  : جدول المحتویات ٧ الملحق رقم

  رقم الصفحة  العنوان  رقم الفقرة 
  ١  المقدمة  ١
١-١      
١- ١-١      
      
      
      
  ٤  مراجعة المصادر  ٢
١-٢      
١- ١-٢      
٢- ١-٢      
      
      
      
  ١٢  منھجیة البحث  ٣
      
    و ھكذا الى النھایة  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   

  

  

  

  

  

  

  : قائمة الجداول و االشكال و الصور ٨الملحق رقم 

  قائمة الجداول
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  رقم الصفحة  عنوان الجدول  رقم الجدول
      
      
      
      

  

  قائمة االشكال

  رقم الصفحة  عنوان الشكل  رقم الشكل
      
      
      
      

  

  قائمة الصور

  رقم الصفحة  عنوان الصورة  رقم الصورة
      
      
      
      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : صفحة المصادر ٩الملحق رقم 
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