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 2008جامعة مؤتة، 
 

وعبارة استكماالً  ) 18(واسم الطالب واسم المشرف     ) 20( على أن يكون حجم العنوان      

 ).16(لمتطلبات 
 



 :نوع الخط

 في Simplified Arabic) 16(في اللغة العربية يكون حجم الخط في الرسائل  -1

 .جميع التخصصات عادي أما العناوين فتكون بنفس الخط ولكن غامق

ـ  -2 ا تخصصات اللغة العربية والحقوق والشريعة والتاريخ والحقوق فيكون خط          أم

 ).14(والحواشي ) 16(الرسالة حجم 

 باإلضافة إلى Times New Roman) 14(فـي اللغـة اإلنجليزية حجم الخط    -3

األرقام، أما العناوين فتكون بنفس الخط ولكن غامق، أما بالنسبة لألسماء العلمية            

 .تكون بنفس الخط ولكن بشكل مائلبأسماء البكتيريا ف
 

 :المسافة بين السطور

 .في جميع التخصصات تكون المسافة بين السطور مفرد 
 

 :أبعاد الصفحة

 سم من جميع الجهات باستثناء الجهة اليمنى        2.5اللغـة العـربية تكون األبعاد        -1

 . سم3.5فتكون 

ثناء الجهة اليسرى    سم من جميع الجهات باست     2.5اللغة اإلنجليزية تكون األبعاد      -2

 . سم3.5فتكون 
 

 :ترتيب الصفحات األولى

 :ترتب الصفحات األولى كالتالي

  الغالف -1

   اآلراء الواردة -2

 ورقة اإلجازة -3

 )اختياري(اإلهداء  -4

   الشكر والتقدير -5



    فهرس المحتويات -6

 قائمة الجداول -7

   قائمة األشكال -8

    قائمة المالحق -9

 الملخص باللغة العربية -10

 ة اإلنجليزيةالملخص باللغ -11

ما عدا تخصصات اللغة العربية والتاريخ فتكون       ..... بدايـة فـصول الدراسـة      -12

 .المقدمة قبل بداية الفصول
 

 :ترقيم الصفحات

...) أ، ب، ج، د   ( ترقم الصفحات األولى أبجديا     : الرسائل باللغة العربية   - أ

 ....).3، 2، 1( وباقي الرسالة باألرقام العربية 

 ,I(ترقم الصفحات األولى باألرقام الرومانية : جليزيةالرسائل باللغة اإلن - ب

II, ….(  وباقي الرسالة باألرقام العربية  )3، 2، 1.(.... 
 

 :تسلسل الفصول

يكـون تسلـسل الفصول إجباري في تخصصات كلية العلوم االجتماعية وكلية            

الرسائل العلوم التربوية وكلية إدارة األعمال وكلية العلوم مع مراعاة خصوصية بعض            

وباقي التخصصات  ) الشريعة، واللغة العربية، والتاريخ، والحقوق    (مـثل تخصـصات     

 :اختياري، أما الفصول فهي

 :الرسائل باللغة العربية

 خلفية الدراسة وأهميتها: الفصل األول

 اإلطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاني

 المنهجية والتصميم: الفصل الثالث

 عرض النتائج ومناقشتها والتوصيات: الفصل الرابع



 :الرسائل باللغة اإلنجليزية
1- Theoretical Background 
2- Review of Literature 
3- Design and Methodology 
4- Findings and Discussions and Recommendations 

 
 :الملخص

تكتب كلمة الملخص أعلى الصفحة في الوسط ويكتب أسفل منها العنوان ويترك             

 .طر ويكتب اسم الباحث ويترك سطر ليكتب اسم الجامعة والسنةبعدها س

كلمة، أما  ) 150(يكون حجم الملخص في حده األعلى بالنسبة لرسائل الماجستير           

 .كلمة) 300(الدكتوراه فيكون 
 صخلملا

 ية ليلحت يةفصو ةسارد: د إبراهيم أنيسنع يوغللا ركفلا

 ةدالل والوالنحو فر والصتاوفي األص
 

 اس البوالصةليإمار ع
 

 2003جامعة مؤتة، 
 

  ملع المصريين  لدراسة    ينلمبعوث    ان من أوائلكا ي  لذ اس،ني  أاسة في الفكر اللغوي عند إبراهيم       رد لاه هذ  ث حب    ت 

بعت الدراسة المنهج    د اتّ  ، وقليدي ي التق برع وي ال غللير ا ك فتل ا هفي جامعة لندن، وفق منهج لم يعرف      متخصصة، ة  سارد ةغللا

 .التفسيري   الوصفي 

 أنيس وأعماله    يماه بر  إاة حين ربعة فصول وخاتمة، أما التمهيد فيتحدث ع      أد وي تمه   فيةلدراس  وقد جاءت هذه ا  

 .وكتبه وأبحاثه   

   وصف ونتيكي    فلاستوى  ملا تمل شاو ،يجستوييه الفونتيكي والفنولو       مب  ،يتوصل ا ى وتسألول الم  وتناول الفصل ا   

قد تناول المقطع الصوتي       وجي فلنوفلى اومست لالشدة والرخاوة، أما ا  و س م هلاو رهجلاو الساكنة وأصوات اللين  صواتلأل

 .والمماثلة والمخالفة ونظرية السهولة     ن ني اكلس   ااءتق والنبر وال  

ق   شتقا واالياس  الق: يه  ق الطر هذهة، وغللا ظ ا صرفي، وتناول طرق تنمية ألف     ل ا ىستوملا ي ففنيا ثلا لصفلا امأ

 .الرتجال واالقتراض   والقلب واإلبدال والنحت وا 

 .ةالعربي ة راب والجملعاإل ة قص وطق من اللغة وال : وي، وفيه ثالث قضايا،هي   النح ى توسم اليف ث ل والفصل الثا

ـ و  صلة  وال لداللةا عوأنوا ةغالل ةأشن: ةا التالي ياضقلا نمضتو ،ليالدلاوى  تسملاعن  ابع واألخير حديث    رلا لصفلا يف

 .طور وأعراضهت الا هذلوامعاللة من األلفاظ وتطور الداللة واللفظ والمدلول واستيحاء الدبين 
 



 :فهرس المحتويات

يتم ترقيم العناوين الفرعية داخل الفصول بحيث ينسب كل مستوى من العناوين             

 :إلى سابقه ويكون هذا الترقيم داخل المتن أيضاً، كما في المثال
 

 فهرس المحتويات

 المحتوى الصفحة

 اإلهداء أ

 ر والتقديرالشك ب

 فهرس المحتويات ج

 قائمة الجداول هـ

 قائمة األشكال ح

 قائمة المالحق ط

 الملخص باللغة العربية ي

 الملخص باللغة اإلنجليزية ك
 خلفية الدراسة وأهميتها: الفصل األول 
  خلفية الدراسة1.1 1
  أهمية الدراسة2.1 3
  أهداف الدراسة3.1 5

 ر النظري والدراسات السابقةاإلطا: الفصل الثاني 
  اإلطار النظري1.2 8

  الدراسات السابقة2.2 11
  الدراسات العربية1.2.2 15
  الدراسات األجنبية2.2.2 20
  الدراسات التي لها صلة بالدراسة1.2.2.2 40

 



 :التوثيق

إن التوثـيق المعـتمد لـدى عمادة الدراسات العليا هو نظام جمعية علم النفس                

ـ   فـي كـل الرسائل باستثناء رسائل الحقوق والتاريخ واللغة العربية            APAريكية  األم

والـشريعة فيعتمد نظام الحواشي في التوثيق بحيث يذكر في الحواشي في المرة األولى              

، دار )غامق(، ثم االسم األول، السنة، العنوان او اسم الكتاب          )العائلـة (اسـم الـشهرة     

جع أبجدياً في نهاية الرسالة ضمن قائمة على أن ال          النـشر، مكان النشر، وترتب المرا     

قليالً عن باقي معلومات    ) العائئلة(يـتم الـتعداد فـيها وإنما يبرز االسم األخير للمؤلف          

 .التوثيق

 :الدراسات السابقة

) اسم الشخص، السنة  (عـند كتابة الدراسات السابقة في متن الرسالة يجب ذكر            

 .وعنوان الدراسة كاملة
 

 :لجداول واألشكال في الرسالةتنسيق ا

 : الجداول -1

تكون الجداول ثالثة خطوط فقط، أي الخط األول، ثم الخط الثاني، ثم الخط األخير،            

 .على أن يكون رقم الجدول وعنوانه في األعلى

 )1(الجدول رقم 

 االنحراف المعياري للدراسة

الرقم االنحراف المعياري الداللة
   
   
   

 



 :التعداد

 ...).الشرطات والنجم(عداد في الرسائل يرقم إما أبجدي وإما رقمي وال يجوز وضع الت

 القائمة -1

 الصورة -2

 أو

 القائمة - أ

 الصورة - ب

 : األشكال-2

 .يكتب رقم الشكل وعنوانه في األسفل
 

 
 
 
 
 

 )1(شكل رقم 

 عنوان الشكل

 :قائمة المالحق

جدياً، أما الرسائل   يكـون ترتيب المالحق في الرسائل المكتوبة باللغة العربية أب         

 .المكتوبة باللغة اإلنجليزية فيكون باألرقام الرومانية

 قائمة المالحق

الصفحة  رمز الملحق عنوانه
 أ االستبانة 100
 ب قائمة المحكمين 110

 



 :المالحق التي في نهاية الرسالة

 .يسبق كل ملحق صفحة يتوسطها رمز الملحق وعنوانه 
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