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منهجية كتابة رسائل الماجستير واألطاريح
أوالا -اختيار موضوع البحث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

يعد القسم او الفرع العلمي المختص قائمة بأسماء التخصصات العامة لدى القسم مع اِعالن مشاريع
البحوث العلمية في كل تخصص (يدون العنوان كامالً ليتسنى للطالب االعتماد على قدرته العلمية
بالبحث وبتوجيه من األستاذ المشرف) مؤشر اٍزاء كل مشروع بحث فيها اسم األستاذ المشرف.
يختار الطالب خالل مدة ال تتجاوز نهاية الفصل الدراسي الثاني ثالثة مشاريع بحثية من القائمة أعاله
متسلسل حسب أولوية الرغبة وفق استمارة معدة لهذا الطلب ويجوز للطالب اقتراح مشروع بحث
على ان يقدم المبررات التي يقتنع بها القسم العلمي او الفرع.
يقدم الطالب بتوجيه من المشرف وفي ضوء مراجعة البحوث والدراسات ذات العالقة باالختصاص
وبالتركيز على األسس النظرية المتعلقة بموضوع البحث وخطة مشروع البحث.
تناقش خطة البحث من قبل لجنة الدراسات العلمية في القسم بحضور الطالب والمشرف بعد اٍلقاء
الطالب حلقة نقاشية بالموضوع خالل مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ إقرار موضوع البحث
ويلتزم الطالب بإجراء التعديالت واالٍ ضافات ان وجدت.
يقوم الطالب بتوجيه من المشرف بوضع خطة لجمع البيانات الالزمة حسب طبيعة البحث وتحديد
مواقعه المكتبية ،الحقل ،المختبر الميداني أية مواقع أخرى مستخدما ً الوسيلة المناسبة في جمع
المعلومات وفق برنامج زمني لعمل الطالب يتضمن تحديد موعد انجاز البحث.
يقوم الطالب بتحليل البيانات والمعلومات التي يتم جمعها وتصميم الجداول والرسوم وبتوجيه من
األستاذ المشرف.
تعقد لقاءات أسبوعية بين المشرف والطالب مع تقديم تقارير دورية شهرية حول البحث.

ثانيا ا -منهجية خطة البحث:
يشكل إعداد خطة البحث أهم وأكثر المصاعب التي تواجه الباحث المعني بالبحث األكاديمي بسبب طبيعة
وشروط والقواعد والتقنيات التي يستلزم توفرها في الخطة وفي مقدمتها:
أ.

العنوان:

أي عنوان لمشروع بحث أكاديمي البد ان يكون متكامالً ومتناسقا ً في حدود االٍ طار الذي يبحث فيه والمجال
المعرفي الذي ينتمي له البحث ،وبمعنى آخر البد أن يتيح العنوان للباحث إمكانية اختيار المنهج المناسب
للبحث الذي يحدد بدورة إجراءاته وأدواته التي يصعب انجاز العلمية البحثية بدونها.
ب .أهمية موضوع البحث:
على الباحث أن يبين أهمية الموضوع ،ويقنع مسؤول الدراسات والفرع بأهمية الموضوع وضرورته ثم البد
أن تتضمن النقاط التالية:
.1
.2
.3
.4
.5

فكرة الباحث :البد ان يوضح الباحث فكرة البحث ويقدمها بأسلوب وطريقة مفهومة ومقنعة وقابلة
للمناقشة.
تاريخ البحث :أي أن الباحث ملزم بتحديد الفترة الزمنة إلجراء البحث.
عالقة البحث بالمجال المعرفي الذي ينتمي له :الباحث ملزم بان يقدم ويوضح العالقة بين البحث
المستهدف والمجال المعرفي الذي ينتمي له البحث ذاته.
تحديد المشكلة :البد ان يتم تحديد ملخص للمشكلة.
البحوث السابقة :ومن ثم البد أن يشير الباحث إلى ما إذا تمت دراسة المشكلة من قبل أم ال.
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 .6مجاالت االستفادة من البحث :وفي الختام ،البد أن يوضح الباحث المجاالت التي من الممكن أن
تستفيد من نتائج البحث.
ت .مشكلة البحث:
تمثل مشكلة البحث أهم مفاصل البحث ومعطياته وبدونها يستحيل إجراء بحث منهجي ،لذلك فإن الباحث
ملزم بتوضيح نقاط عدة بشأن المشكلة.
ث .الدراسات السابقة:
البد أن يتعقب تحديد المشكلة ،تناول الدراسات السابقة التي تكتسب أهمية خاصة في توجيه الباحث
ومساعدته في التعرف على إجراءات البحث وتقنياته .البد أن يدرك الباحث بأن النقاط التي يستهدفها من
مراجعة الدراسات السابقة هي:
(مشكلة البحث ،فرضيات البحث ،منهج البحث وأدواته ،النتائج التي خرجت بها الدراسات السابقة ،ومن ثم
رأي الباحث وتقييمه للنقاط المذكورة).
ج .فروض البحث:
فروض البحث تمثل الحد الفاصل في خطة البحث أي أنها بمثابة الحلول العلمية المقدمة لمعالجة مشكلة
البحث.

ح .منهج البحث:
يضم منهج البحث جميع أنواع التقنيات البحثه بما فيها اإلجراءات واألدوات .وكلما كان الباحث ملما ً بالمناهج
وقادرا ً على اختيار المنهج المناسب ،كلما أمكنه ذلك من انجاز بحثه بدقة وبسرعة وبعلمية.
خ .المفاهيم والمصادر:
كذلك على الباحث أن يضمن خطة بحثه جميع المفاهيم األساسية التي يتعامل معها بحثه وخاصة المفاهيم
التي يرد ذكرها في مفردات العنوان ومفردات المشكلة وكذلك الفرضيات لغرض تالفي الغموض النظري
الذي ربما يحدد من حرية حركة الباحث في المجال المعرفي الذي يتعامل معه الباحث باإلضافة الى ذكر
بعض المصادر التي تم االعتماد عليها في اختيار البحث.

ثالثا -مواصفات الرسالة الجامعية:
 .1يوضع شعار الجامعة في الزاوية اليمنى العليا من الرسالة  ،ثم يكتب عنوان الرسالة او االطروحة
كما هو مقرر من قبل الجهة المسؤولة باحرف كبيرة و عريضة بحجم خط  18في وسط الصفحة بعد
ذلك اسم الطالب (حجم الخط  )16و اخر درجة علمية حصل عليها و السنة بحجم خط  14بعد ذلك
عبارة  submitted to-----وعند نهاية الغالف يكتب اسماء المشرفين والسنة التي قدمت فيها
الرسالة بالتقويمين الهجري والميالدي كما موضح في النموذج.
 .2يحدد عدد صفحات الرسالة في االختصاصات العلمية بــ  120صفحة للماجستير و 200صفحة
للدكتوراه.

3

رابعا -الهيكل التنظيمي لألطروحة:
يقوم الطالب بكتابة األطروحة وفق هيكل عام يتضمن ما يلي:
1. Abstract (not more than one page) which should contain
Background, Aim, Methodology, and Conclusion.
2. Chapter one: Introduction (may include literature review).
3. Chapter two: Material and methods - Patients and methods
4. Chapter three: Results and discussion
which may include conclusion and recommendations
5. References
)6. Appendices (if any
)7. Statistical data (if any
9. List of publications
10. Arabic abstract

خامسا ا -كيفية كتابة الرسالة أو االطروحة:
 .1تقدم الرسالة أو األطروحة بصورتها النهائية الواضحة مطبوعة بالحاسبة وان يكون
الطبع متساوي الحروف ومتناسق وبلون اسود واضح عند تقديم النسخة األولى.
 .2يستعمل ورق ابيض من حجم ( )210×297ملم ومن نوعية جيدة وتستعمل نوعية
واحدة فقط من الورق للكتابة.
 .3يترك ( 3.5سم) وبضمنها حافة ربط األوراق أما الحافات األخرى فيجب أن يترك لها
(2.5سم) وبضمنها حافة النصوص المقتبسة والهوامش.
 .4تكون المسافة بين سطر وآخر ( )1.5فراغ من فراغات الحاسبة عدا الهوامش في أسفل
الصفحة والنصوص المقتبسة أينما وجدت فيستعمل فراغ واحد فقط.
 .5تبدأ الفقرة الجديدة بإزاحة (2سم) الى اليمين في اللغة اإلنكليزية.
 .6ترقم الصفحات بصورة متتابعة باألرقام على مدار االطروحة و يبدا بالترقيم الروماني
من االهداء الى بداية الفصل االول الذي يبدأ بالرقم واحد متتابعا الى نهاية االطروحة او
الرسالة و يكون الترقيم اسفل وسط الصفحة  .اما بالنسبة للصفحات العرضية فيوضع
الرقم اسفل الصفحة العرضية
 .7يكون الخط المستخدم في الكتابة نوع ( )Times New Romanوحجم الخط (12
 )titles 12( )textلكن بالخط العريض كما موضح في النموذج.
 .8عند ادراج كلمة  Figureاو  Tableضمن متن االطروحة او الرسالة يجب ان تكون
باالحرف الكبيرة  Capital letterو بخط عريض.
 .9يكون التعليق على الشكل تحت الشكل و بترك مسافة واحدة بين الشكل و التعليق .اما
الجدول ,فيكون التعليق عليه فوق الجدول و ليس اسفلهو بمسافة واحدة فقط بينهما.
سادسا ا -محتويات االطروحة:
 .1صفحة العنوان تحتوي على عنوان الرسالة وكما هو مثبت على غالف االطروحة.
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 .2تليها صفحة االية القرانية (ان وجد).
 .3تليها صفحة اقرار المشرفين.
 .4تليها صفحة توقيعات لجنة المناقشة.
 .5تليها صفحة توقيع السيد العميد.
 .6تليها صفحة اإلهداء (إن وجد اإلهداء في الرسالة).
 .7تليها صفحة الشكر والتقدير.
 .8تليها صفحة جدول المحتويات.
 .9تليها صفحة قائمة الجداول.
 .10تليها صفحة قائمة االشكال.
 .11تليها صفحة قائمة المخططات (ان وجد).
 .12تليها صفحة قائمة المختصرات (تكتب تباعا حسب الحروف االبجدية و بدون جدول)
كما موضح في النموذج المرفق.
 .13الخالصة االنكليزية.
 .14فصول االطروحة او الرسالة.
 .15المصادر.
 .16الملحقات (ان وجد).
 .17السيرة الذاتية للطالب و اللتي تشتمل على اسم الطالب  ,و محل و سنة التولد  ,و التحصيل
الدراسي  ,و مكان العمل و كذلك على صورته الشخصية ان امكن و يجب ان ال تزيد
المعلومات عن صفحة واحدة ال اكثر.
 .18قائمة البحوث المقدمة او المقبولة للنشر او المنشورة المستلة من الرطروحة او الرسالة
مع ذكر اسماء المجالت و العدد (او فقط اسم المجلة و التاريخ في حالة البحث المقدم).
 .19الخالصة العربية.
 .20الواجهه العربية.
سابعا -الفهرس والمراجع:
يكون النظام المتبع للفهرسة ( )referencingمن الرسائل واإلطاريح هو نظام
( )Vancouver style of referencingوالمرفق تفصيالته.
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The Vancouver style of referencing
When referencing your work in the Vancouver style, it is very important
that you use the right punctuation and that the order of details in the
reference is also correct.


This guide is based on the AMA manual of style and Citing
medicine: the NLM style guide for authors, editors, and publishers
(2nd edition).

Note: Before you write your list of references, check with your lecturer
or tutor for the referencing style preferred by the school. There may be
differences in the style recommended by the school.
What is referencing?
Referencing is a standardised way of acknowledging the sources of
information and ideas that you have used in your assignments and which
allows the sources to be identified. It is important to be consistent when
you are referencing.
Why reference?
Referencing is important to avoid plagiarism, to verify quotations and to
enable readers to follow up what you have written and more fully
understand the cited author’s work.
Steps in referencing:





Record the full bibliographic details and relevant page numbers of
the source from which information is taken.
Punctuation marks and spaces in the reference list and citations are
very important. Follow the punctuation and spacing exactly.
Insert the citation at the appropriate place in the text of your
document.
Include a reference list that includes all in-text citations at the end
of your document.
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