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 لندن -الجامعة العالمیة للعلوم االسالمیة

 تعلیمات كتابة البحوث

ون یجب أن تكو  الكتابة تكون على جهة واحدة من الورقة وتكون الجهة األخرى بیضاء. -١
عنوان الفصل أو الباب یكتب في صفحة  .A4األوراق المستخدمة في الرسالة من نوع 

 .یكون آلیاً و  الصفحة في أسفل وسط الصفحةرقم ویوضع  الترقیم خاص بكل صفحة منفصلة.
الهوامش تكون أسفل الصفحة، وترقیمها خاص بكل صفحة، أي ال تكون الهوامش داخل 

 مةقائو . برنامج، وتوضع آلیًا عن طریق الالمتن، أو بعد كل فصل، أو في نهایة الرسالة
 كون في آخرها.تالمراجع  قائمةكون في بدایة الرسالة و تالموضوعات 

ثالثین ألف كلمة عدا الفهارس و  خمسة )35( تكون في حدود MPhilالة ماجستیر الفلسفة رس
 ) ألف كلمة عدا الفهارس والمالحق.PhD )75والمالحق، وللدكتوراه 

 یجب أن تكون كما یلي: (page setup)إعدادات الصفحة 
 )3.0( سم٣,٠ = (Bottom)أسفل  )2.5(سم ٢,٥ = (Top)أعلى 

 )3.0( سم٣,٠=  (Left)الیسار  )3.5( سم٣,٥ = (Right)الیمین 
 

. الحروف المستخدمة في 14واالنجلیزي  Simplified Arabic 16حجم الخط  -٢

 ).13الهوامش تكون أصغر من المتن (

) الى I, II, III, IV, Vیبدأ من بعد صفحة العنوان باألرقام الرومانیة( Page Number الترقیم -٣

المعدة  باألرقام Chapter Oneمن الفصل األول  الدراسةبدأ ترقیم صفحات یو  بدایة الفصل

 .آلیًا عن طریق البرنامج

 المكتوب بالید ال یقبل وسوف یعاد للطالب. الدراسةطباعة كمبیوتر، و  -٤

 تجلیدًا بالستیكیًا. اً مجلد الدراسةیرسل  -٥

 ).emailعن طریق البرید االلكتروني ( الدراسةیرسل نسخة من  -٦

 من الفصول الى المباحث وثم الى الفروع والعناوین تكون مرقمة. الدراسةیتفرع  -٧
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 الهیكلیة

 Page title صفحة العنوان (الغالف)

 Abstract    ملخص

 Dedication    االهداء

 Acknowledgements   شكر وتقدیر

 Table of Contents (فهرس) الدراسةقائمة محتویات 

 Chapter 1: Introduction يتمهیداالطار الالفصل األول: 

 Chapter 2: Literature Review اإلطار النظري الفصل الثاني:

 Chapter 3: Methodology دراسة میدانیة)ال(المیداني في حال  منهجيطار الالفصل الثالث: اال

 Chapter 4: Results  توصیاتالفصل الرابع: النتائج وال

 Chapter 6: Bibliography   المصادر قائمة

 English Abstract    ملخص انجلیزي

 صفحة الغالف االنجلیزي

مالحظة: قد یتغیر هیكل الدراسة وفصولها في بعض الدراسات والبحوث العتبارات متعلقة 

 بموضوع الدراسة والمنهج المتبع فیها.

 صفحة العنوان (الغالف):   -١ 

ویجب أن یكون في وسط  الدراسةتبدأ هذه الصفحة في االعلى اسم الجامعة واسفله عنوان 

باللغة اإلنكلیزیة فیجب أن ُیكتب العنوان بالحروف الكبیرة  دراسةال تالصفحة، وٕان كان

Capital letters ثم یذكر (بحث مقدم لنیل شهادة ماجستیر الفلسفة ،MPhilاً )، ثم یترك فراغ 

 السنة.وأسفله اسم االستاذ المشرف واسفله ویكتب اسم الطالب في وسط الصفحة 
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 :Abstract الدراسةملخص  -٢

ًا باللغة ملخصفي حدود صفحة او صفحتین و  یجب ان تحتوي الدراسة على ملخص في بدایتها

 هادافوأهالدراسة یتضمن كافة النقاط الرئیسیة من أهمیة ، و الرسالةفي نهایة اإلنجلیزیة 

 والوسائل العلمیة المتبعة مع عرض محاور النقاش األساسیة مع ذكر النتائج والتوصیات.

 االهداء:  -٣

اختیاري. ویهدي الطالب بحثه إلى » االهداء«لَمن یشاء، وهذا  الدراسةیمكن للطالب أن یهدي 

 َمن یدین لهم بالجمیل، ویجب أن یعّبر عن ذلك ببساطة ووضوح.

 ر: شكر وتقدی -٤

من أشخاص ومؤسسات دون  الدراسةیشكر الطالب (الباحث) كل َمن ساعده وساهم في انجاز 

 زمیل –المرشد  –المبالغة في ذلك، ومن الممكن ذكر األشخاص التالیة أسمائهم: المشرف 

 األهل. –البروفیسور  –دراسة 

 : Table of Contentsجدول المحتویات (فهرس)  -٥

، حیث یوضع فیه جمیع محتویات الدراسةجدول المحتویات یجب أن یتطابق تمامًا مع متن 

بدءًا من الملخص واالهداء والشكر وقائمة األشكال والجداول والمقدمة ثم الفصول  الدراسة

والمراجع والمالحق إن وجدت، والعناوین الرئیسیة والفرعیة، ویترك سطر بین محتویات كل 

 فصل وآخر.

  يمهیداالطار التلفصل األول: ا -٦

 هذا الفصل یتضمن التالي:

خلفیة الدراسة: یعرض الباحث موجزًا للتطور التاریخي أو النظري المتعلق  -١

 بمشكلة الدراسة.

 : عرض مشكلة محددة للدراسة التي سیتم بحثها من قبل الباحث.الدراسةمشكلة  -٢
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والحاجة الیه: عرض شواهد تثبت اهمیة الدراسة والتي سوف  الدراسةأهمیة  -٣

 تساهم في إضافة جدیدة إلى المعرفة العلمیة.

: یتناول الباحث وهنا یجیب الباحث عن مجموع االسئلة التي الدراسةأهداف  -٤

 .الدراسةیرغب 

 (بالنسبة للبحوث التجریبیة). الدراسةفرضیات  -٥

تحدید المكان والزمن مثًال لزمانیة) على الباحث : (المكانیة واالدراسةحدود  -٦

 ومجتمع الدراسة.

 التعاریف: یقوم الباحث بتعریف المصطلحات الرئیسیة. -٧

 

 الدراسات السابقة:  –

الباحث یختار من الدراسات السابقة ما له صلة بموضوع دراسته فقط، وهي متوفرة في الرسائل 

حوث ، والبالدوریات العلمیة المحكمة، والمجالت و وراه)(الماجستیر، الدكت واألطاریح الجامعیة

أما الكتب فال تدخل في هذا  المنشورة في مواقع االنترنت العلمیة المعتمدة مثل الجامعات.

 .المضمار، ولكن یمكن االستفادة منها في ثنایا الدراسة

باحث ویربط الیبدأ الباحث في الدراسات األحدث ألنها تشمل على الدراسات التي سبقتها. 

الدراسات السابقة بموضوع دراسته ویستعرض عنوان الدراسة واألهداف والنتائج لكل دراسة من 

، وما الفرق بینها وبین بحثه؟ وبماذا یمتاز الدراسات السابقة، ویعقب الباحث على كل دراسة

 .بحثه عن باقي الدراسات

دراسة، ضمن المحاور الرئیسیة، النظري لل اإلطاریفضل وضع الدراسات السابقة في ثنایا 

 التمهیدي وذلك لتوضیح اهمیة اإلطارمكن وضعها ضمن یولكن وفق یتطلب سیاق الدراسة ل

 الدراسة مقارنة بما قدمته الدراسات السابقة.
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 : الفصل الثاني: االطار النظري -٧

یة النظري یجب أن یتضمن الخلف واإلطاروتفریعاته ومفرداته  الدراسةویتضمن شرح مضمون 

النظریة للدراسة وما تشتمل علیه من مفاهیم ونظریات وأفكار مدعمة بمصادر موثقة. ویحتوي 

اإلطار النظري غالبًا على عناوین رئیسیة وتقسم هذه العناوین إلى عناوین فرعیة حسب 

 الموضوع.

 

 

  في حال كانت الدراسة میدانیة)و المیداني أ(للدراسة المنهجياالطار الفصل الثالث:   -٨

 یقوم الباحث في هذا الفصل بتبیان التالي:

 .اسةالدر ماذا سیعمل الباحث إلنجاز بحثه واإلجابة عل التساؤالت المطروحة في إشكالیة  -أ

و هل یتبع المنهج الوصفي أ –أي تحدید المنهج  –تحدید المنهجیة المتبعة في الدراسة -ب

 ي ... الخ مع ذكر السبب.التاریخي أو التجریب

 .والعینة وطریقة اختیارها الدراسةمجتمع  -ج

 الطریقة المتبعة لجمع البیانات (استبیان، مقیاس، مالحظة، مقابلة..الخ). -هـ 

 كیفیة تحقیق الصدق والثبات لالستبیان أو المقیاس. -و 

 تطبیق االستبیان أو المقیاس. –ز 

 ا الباحث للحصول على البیانات وتحلیلها.الطرق اإلحصائیة التي سیستخدمه -ي

 

 Results التوصیاتالفصل الرابع: النتائج و   -١٠
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 النتائج: 

في هذا الفصل یعرض الباحث النتائج التي توصل إلیها من خالل بحثه وذلك بعرض تقاریر 

 عن معلومات حقیقیة مبنیة على تحلیله للبیانات.

 :لتوصیاتا

التساؤالت التي طرحها الباحث من خالل ذكر قبوله أو رفضه لتلك فیها یتم اإلجابة على 

الفروض التي سبق وأن وضعها الباحث، ثم یتم ذكر الحلول والتوصیات المقترحة من قبل 

  الباحث.

 

 المصادر والمراجع:  -١١

مرفقة فق القواعد ال، و أو أبجدیاً  یكون هجائیاً  الدراسةقائمة المصادر الموجودة في آخر  ترتیب

 في نهایة هذه المذكرة. 

 

  الهوامش:  -١٢

الى المراجع، أسفل الصفحة كما هو موضح في القواعد المرفقة مع  تستخدم الهوامش لالشارة

امكانیة االختصار وفي حال تكرار ذكر المصدر فیكفي كتابة اسم المؤلف ورقم الصفحة مع 

االشارة الى انه مصدر سابق او المصدر نفسه. كذلك تستخدم الهوامش احیانًا لتوضیح بعض 

 المتن. األمور التي ال یمكن توضیحها في سیاق

 كالتالي: ویكون

 –ء دار األضوا ، ، الطبعة الثالثة٧٨/ ص ٥ج ،فروع الكافي م).١٩٨٥. (الكلیني، محمد بن یعقوب -١

 .بیروت

 .٦٦، (نفس المصدر) صالكلیني -٣
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 مالحظة:

 غالف الرسالة بالعربي واإلنجلیزي یكون طبقا للملف المرفق. -١
وء أولیًا (بالستك)، أما النسخة النهائیة المنقحة على ضالنسخ المقدمة للمناقشة ُتجلد تجلیدًا  -٢

تعدیالت المناقشین، فیجب أن تجلد تجلیداً سمیكًا، ولون الغالف أسود والكتابة على الغالف 
باللون الذهبي. ویجب أن یكتب عنوان الرسالة واسم الطالب على الجزء العمودي من 

 النسخة المجلدة.
الة المغلفة بشكل أولي (اثنتان للمناقشین، وواحدة یطبع الطالب خمس نسخ من الرس -٣

 للجامعة، ورابعة لألستاذ المشرف، والخامسة للطالب).
 

 الملخص االنجلیزي:

باللغة العربیة یقدم الطالب ملخصًا للبحث باللغة اإلنجلیزیة في حدود (ألف)  الدراسةإذا كان 

باللغة اإلنجلیزیة یقدم الطالب ملخصًا في حدود  الدراسةكلمة یجلد مع ُنسخ الرسالة، وٕاذا كان 

 ) كلمة باللغة العربیة یجلد مع نسخ الرسالة أیضا.1500(

 

 عمادة الدراسات العلیا
 


