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يعد البحث العلمي من األولويات التي تهتم بها جامعة اخلليج العربي لقناعتها الراسخة بأهميته 
فإن  وعليه  وازدهاره.  اجملتمع  تقدم  يف  ولدوره  تعليمية  مؤسسة  بأي  لالرتقاء  أساسي  كمرتكز 
نتائج  العلمي ونشر  البحث  الالزمة لالنخراط يف  لتوفري املناخ املناسب واإلمكانات  اجلامعة تسعى 
يتم  التي  اجلامعية  واألطروحات  الرسائل  وتعد  والعاملية.  واإلقليمية  احمللية  الدوريات  يف  البحوث 
اجنازها يف إطار متطلبات احلصول على درجة املاجستري أو الدكتوراه جزءًا مهما من البحث العلمي 

اجلامعي.

وتعد الرسائل/األطروحات اجلامعية وثائق رسمية غرضها تدوين نتائج استقصاء مشكلة بحثية 
متخصصة أو اإلجابة عن أسئلة حمددة بطريقة منظمة وأسلوب متعارف عليه، باالعتماد على منهج 
البحث العلمي يف االستقصاء واالستقراء واستنباط النتائج. وتختلف رسالة املاجستري عن أطروحة 
وإكسابهم  الطلبة  تدريب  إىل  األوىل  تهدف  إذ  واملضمون:  والوظيفة  الغرض  حيث  من  الدكتوراه 
مع  يتعارض  ال  وهذا  علمي،  بأسلوب  بحثية  مشكلة  معاجلة  من  متكنهم  التي  البحثية  املهارات 
ضرورة البحث أو على فكرة بحثية أصيلة. أما أطروحة الدكتوراه فإنها تهدف إىل تناول مشكلة بحثية 
على  مبنية  لها  مبتكرة  حلول  تقدمي  بهدف  وأصالتها  بعمقها  ومتفردة  متميزة  التخصص  دقيقة 
فهم عميق ألساسيات التخصص.  وتختلف الرسالة عن األطروحة من حيث مساهمتها يف املعرفة: 
فبينما تعمل الرسالة على حتسني املمارسات احلالية يف جمال ما أو املساهمة يف تطبيق تقنيات 
معروفة يف جماالت جديدة، فإن األطروحة تكون مساهمتها يف املعرفة أكرب وتبتكر طرقا جديدة 

وحلوال متميزة.

ويهدف هذا الدليل اخملتصر إىل إرشاد طلبة الدراسات العليا يف اجلامعة ومساعدتهم يف إعداد 
رسالة املاجستري وأطروحة الدكتوراه بشكل يتوافق مع اخلطوط العريضة يف أدبيات البحث العلمي 
املتعارف عليها عامليا وقواعد التوثيق العلمي للمراجع  ومبا يتوافق مع قواعد البحث العلمي والنشر 
يف جامعة اخلليج العربي. ويتضمن الدليل وصفًا موجزًا للعناصر العامة يف الرسالة/األطروحة.  كما 
مصادر  من  املراجع  توثيق  وأسس  الرتقيم  وعالمات  العلمي  البحث  أخالقيات  ببعض  تذكريًا  يتضمن 

متعددة وأشكال وجداول توضح كيفية تنفيذ بعض املواصفات الضرورية للرسالة/ األطروحة.  

Introductionمقدمـــة
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General Requirements 1 متطلبات عامة

 Thesis/Dissertation Writing 1-1 كتابة الرسالة /األطروحة

ميثل هذا العمل جهدًا للطالب، وعليه فإنه ال يجوز بأي حال من األحوال أن يعهد الطالب إىل أي جهة لكتابة الرسالة/األطروحة 
األكادميية  األعراف  يف   – ذلك  ويعد  العلمي.   البحث  ألخالقيات  منافيا  عماًل  سيعترب  فإنه  ذلك،  ثبوت  حال  ويف  منها.  جزء  أي  أو 

والعلمية – من أعمال الغش، وهذا يعرض مرتكبه للخضوع للنظام التأديبي الذي قد يؤدي إىل الفصل من اجلامعة.

General Principles of Scientific Writing 1-2 القواعد العامة للكتابة العلمية

إن الكتابة العلمية ليست بعملية سهلة، وإمنا تتطلب قدرا كبريا من اجلهد واملثابرة واالطالع.  وكتابة الرسائل/االطروحات 
العلمية من قبل طلبة الدراسات العليا يجب أن تتميز بدرجة عالية من الدقة والوضوح بحيث يتوقع من الطالب أن يتبع منهجية 
علمية دقيقة يف عرضه للمشكلة البحثية وإجراءات معاجلتها وطرق حتليل بياناتها وعرض نتائجها ومناقشتها.  على أن تكتب 
هو  اجلامعية  الرسائل  جودة  معايري  أحد  أن  البعض  ويرى  ومتابعتها  فهمها  من  اخملتص  القارئ  متكن  صحيحة  علمية  بلغة 
قابليتها للنشر يف جملة علمية حمكمة للتأكيد على أهمية االلتزام بقواعد اجلودة املتوقعة من البحوث العلمية عند نشرها. 

وعليه تتطلب كتابة الرسالة/األطروحة االلتزام بعدد من القواعد العامة منها:

لتسهيل  واملطبعية،  اللغوية  األخطاء  من  خالية  سليمة  صحيحة  علمية  بلغة  العلمية  والتقارير  اجلامعية  الرسائل  تكتب 
اإلسهاب  والكلمات املباشرة وجتنب  القصرية  الضروري استخدام اجلمل  ولذلك فإن من  والقارئ.  الباحث  التواصل بني  عملية 
باستخدام الكلمات الزائدة واحملسنات اللفظية كاالستعارة والكناية واجملاز والتعبريات العامية.  ويجب أيضا استخدام عالمات 
الرتقيم بشكل دقيق. ويفضل أن يستخدم الباحث صيغة األفعال الدالة على املاضي أو املبنية للمجهول عند كتابة اإلجراءات يف 

الرسالة/األطروحة.

Plagiarism 1-3 االنتحال

يعترب االنتحال من أعمال الغش التي ميكن أن تؤدي إىل فصل الطالب من اجلامعة. ويتضمن االنتحال استخدام أعمال وأفكار 
اآلخرين يف الرسالة/األطروحة على أنها من أعمال الطالب وأفكاره، ويتم ذلك بعدم توثيق املعلومات توثيقا صحيحا. وهذا أيضا 
يعد عمال منافيا ألخالقيات البحث العلمي. وتعد أعمال القص واللصق من االنرتنت أو من الرسائل والدراسات السابقة والتي ال 
يتم توثيقها من هذا القبيل أيضا. كذلك فإن أخذ الباحث جزءًا من أفكاره املتضمنة يف أعمال سابقة منشورة وعدم توثيق تلك 
األعمال هو أيضا نوع من االنتحال. يجب ان ال تتجاوز نسبة التشابه النسبة املعتمده من قبل اجلامعة. وعليه فإنه يجب مراعاة 

ما يلي:
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Permission of Others Work 1-3-1 التصريح املسبق لتضمني مادة ملالك آخر

 – الطالب أن يحصل  القياس واالختبارات -فإن على  – كأدوات  آخر  الرغبة يف تضمني مادة لها حقوق طبع ملالك  يف حال 
وبشكل مسبق – على تصريح مكتوب )موافقة خطية( من املالك األصلي ليتاح له تضمني تلك املادة. وعدم احلصول على تلك 
املوافقة هو انتهاك لبنود قانون حقوق امللكية الفكرية واملصنفات والطبع السارية، ويعرض الطالب للمساءلة القانونية، وعليه 
فإن اجلامعة ال تتحمل أية مسؤولية عن أي إجراء قانوين يرتتب على جتاهل الطالب لهذا األمر. ويتحمل الطالب كافة املسؤولية 

املتعلقة بذلك.

Citation of References 1-3-2 االلتزام بتوثيق مصادر املعلومات

رسالته  يف  الواردة  واالقتباسات  واملعلومات  البيانات  جميع  توثيق  يشكل  والتي  العلمية  باألمانة  االلتزام  الطالب  على  يجب 
وتوثيقها  املعلومات  تلك  منها  أخذت  التي  املصادر  ببيان  ذلك  ويتم  منها.   أساسيا  جزءًا   – أفكاره  بنات  أو  عمله  من  -وليست 
كتابة  إعادة  عليه  يرتتب  وقد  القانونية،  للمساءلة  يعرضه  بذلك  الطالب  التزام  وعدم  املتبع.  الببليوغرايف  التوثيق  نظام  بحسب 

الرسالة/األطروحة برمتها أو رفضها. ويعترب حتري الدقة واألمانة العلمية واألخالقية من مسؤولية الطالب وحده.

Copyright 1-4 حقوق الطبع

متتلك اجلامعة والطالب معًا حقوق الطبع اخلاصة باألطروحات والرسائل اجلامعية، وال يجوز للطالب يف أي حال من األحوال 
إعادة طباعة الرسالة/األطروحة أو إخراجها يف شكل كتاب أو توزيعها دون مراجعة إدارة اجلامعة واحلصول على إذن خطي 
منها  واالستفادة  أساتذتها  إشراف  وحتت  أقسامها  يف  امُلجازة  األطروحات  توظيف  حقوق  كافة  اجلامعة  متتلك  كما  بذلك. 
كمصادر مرجعية للمعلومات وألغراض االطالع أو اإلعارة وفق األنظمة املعتمدة. وتعترب الرسائل و األطروحات اجلامعية مكونًا 
أصياًل وأساسيًا من ُجملة اإلنتاج العلمي للجامعة متمثلًة يف أساتذتها املشرفني على إعدادها وأقسامها وبراجمها األكادميية 

القائمة على برنامج الدراسة وتأهيل الطالب. 

Format of Thesis/Dissertation Body Text 1-5 منط الكتابة ملنت الرسالة/األطروحة

يبدأ منت الرسالة/األطروحة من املقدمة وينتهي بالتوصيات مرورا بالفصول الرئيسة والعناوين الفرعية. وبشكل عام يبدأ 
ترقيم صفحات الرسالة/األطروحة من أول صفحة من املقدمة إىل آخر صفحة من املالحق. ويتم كتابة العناوين الرئيسة للفصول 

يف وسط السطر بينما تكتب العناوين الفرعية يف بداية السطر يف اجتاه لغة الكتابة للرسالة/األطروحة.

,
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Abbreviations  1-6 االختصارات

من  يجعل  قد  إليها  الرجوع  وكرثة  األسماء  بعض  طول  ولكن  االختصارات،  استخدام  عدم  هو  العلمية  الكتابة  يف  األصل  إن 
االختصار طريقة مريحة للقراءة.  وعلى أي حال، فإن املصطلح يكتب بالكامل عند ظهوره أول مرة متبوعا مباشرة باختصاره 
داخل قوسني، ثم يستخدم االختصار فيما بعد ذلك. مثال على ذلك: )Test of Writing English )TWE ثم ميكن أن يشار إليه الحقًا 

.TWE باالختصار فقط

Quotation 1-7 االقتباس

يستخدم االقتباس عندما يشعر الباحث أن ثمة مادة علمية على درجة من األهمية بحيث أن التصرف يف وصفها أو إعادة 
الباحث أن عليه عرض تلك املادة متاما كما  أو يغري من معناها ومقصدها، وهنا يشعر  العلمية  صياغتها قد يفقدها قيمتها 
إىل  بنسبها  الباحث  يهتم  التي  واألقوال  باملفاهيم،  املتعلقة  التعريفات  ذكر  عند  االقتباس  يكون  ما  وعادة  مصدرها.  يف  وردت 
أصحابها سواء وافقهم عليها أم مل يوافقهم. ملعرفة املزيد من التفاصيل يجب االستدالل باإلرشادات الداخلية املعتمدة يف 

الكلية املعنية. 

Numbers  1-8 األرقام

)1234567890( وال تستخدم األرقام الهندية  يجب أن تستخدم األرقام العربية األصل يف جميع أجزاء الرسالة/األطروحة 
األصل )٠٩٨٧٦٥٤٣٢١( للطباعة يف حالة استخدام أي من اللغتني العربية أو اإلجنليزية.

The Language of Preparation 1-9 لغة إعداد الرسالة/األطروحة

بالتوافق مع  الرسالة/ األطروحة  لكتابة  أو االجنليزية كلغة أساسية  العربية  اللغة  يتم استخدام  العليا   الدراسات    يف كلية 
مستخلصان  على  الرسالة/األطروحة  حتتوي  أن  شريطة  الطالب  على  الرئيس  املشرف  وتوصية  للقسم  األكادميية  اللجنة 
متطابقان باللغتني العربية واالجنليزية. كما يجب أن يكون املستخلص يف صفحة واحدة )فقرة واحدة( ويف حدود 300 كلمة.  

أما يف كلية الطب والعلوم الطبية فاللغة اإلجنليزية هي اللغة املعتمدة لكتابة الرسالة/ األطروحة. 

Method of Preparation 2 طريقة اإلعداد

تطبع الرسالة/األطروحة على ورق أبيض مصقول )80 جرام( حجم A4 )297×210 ملم( بهوامش 2.5 سم فيما عدا هامش 
التغليف )على اليمني يف حالة استخدام اللغة العربية وعلى اليسار يف حالة اللغة االجنليزية حيث يكون 3.5 سم( شكل رقم 1.
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يكون نوع اخلط Times New Roman بحجم 14 للكتابة باللغة العربية وبحجم 12 للكتابة باللغة االجنليزية، مع جعل املسافة 
العربية وذلك يف  باللغة  الكتابة  )spacing 1.15( عند  باللغة االجنليزية ومسافة  الكتابة  )spacing 1.5( عند  بني األسطر األفقية 
جميع أجزاء الرسالة/األطروحة ما عدا قوائم احملتويات داخل اجلداول واألشكال واملالحق واملستخلصني بالعربية واالجنليزية، 

 .)single spacing( فيكون حجم اخلط 12 وتكون املسافة بني السطور

يف  املعتمدة  الداخلية  لإلرشادات  وفقًا  املعتمدة  الصفحات  عدد  عن  املالحق  مع  الرسالة/األطروحة  حجم  يزيد  أال  يجب 
الكلية املعنية املرتبطة بكتابة الرسالة/األطروحة. 

شكل 1. الهوامش يف حالة الكتابة باللغة العربية أو االجنليزية

3.5سم3.5سم 2.5سم2.5سم

2.5سم2.5سم

2.5سم2.5سم
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Tables  2-1 اجلداول

 80( األبيض  الورق  على  إعدادها  ويجب  الرسالة/األطروحة.  مبوضوعات  واملتعلقة  الالزمة  التوضيحية  اجلداول  بها  ُيقصد 
جرام( من القطع A4، مع جواز طباعتها عند الضرورة بعرض الورقة )landscape( أو على ورق بقياس أكرب على أن تطوى يف اجتاه 

واحد إىل جانب 3.5 سم من هامش التجليد الرأسي، حتوطًا لتحرير حركتها بعد التجليد.

ُيوضع كل جدول -ما أمكن - تاليًا ألول فقرة تشري إىل ذلك اجلدول وذلك بحسب املساحة املتاحة يف الصفحة لتجنب ترك 
البيانات  اجلداول  وتتضمن  القراءة.  وسهلة  واضحة  اإلحصائية  اجلداول  تكون  أن  ويجب  الصفحات.  نهاية  يف  ضائعة  مساحات 
الوصفية اخملتلفة من أوساط حسابية وانحرافات معيارية أو تكرارات ونسب مئوية ونتائج التحليالت اإلحصائية األخرى مثل: نتائج 
اختبارات/ ونتائج حتليل االرتباط / واالنحدار/ وحتليل التباين ... وغريها. وفيما يلي بعض اخلصائص التي يجب مراعاتها عند تصميم 

اجلداول:

 Table Format 2-1-1 خصائص وتنسيق اجلداول

باللغة  الكتابة  حالة  يف   12 وحجم  بالعربي  الكتابة  حالة  يف   14 حجم  بخط  منفصل  سطر  يف  ورقمه  جدول  كلمة  تكتب  أ(  
عنوان  ويكون  اجلدول،  رقم  حول  أقواس  توضع  وال  اجلدول  ميني  أعلى  يليه  الذي  السطر  يف  اجلدول  عنوان  يأتي  ثم  االجنليزية 
اجلدول بخط مائل وتنسيق إىل اليمني للعنوان باللغة العربية وإىل اليسار للعنوان باللغة االجنليزية، وال توضع نقطة بعد العنوان. 
أو غريها.  مثال:  الكتابة يف املنت، يشار إىل اجلدول ورقمه بدون أي إضافات مثل األقواس  أثناء  وعند اإلشارة إىل جدول معني 
ويشري جدول 1 إىل توزيع أفراد العينة حسب فئات متغريي احملافظة واملهنة...  وميكن إرجاع القارئ إىل اجلدول بعد احلديث عن 

نتائجه بوضع عبارة )انظر جدول 1( يف آخر احلديث.

عرض  أو  إحصائي  حتليل  نتائج  لتوضيح  قيم  أو  تكرارات  ذكر  أو  بيانات  عرض  أجل  من  ضروريا  كان  إذا  اجلدول  يصمم  ب( 
االستنتاجات بصورة تساعد على فهم ارتباطاتها بعوامل خمتلفة.

ج( يجب عدم اللجوء للجداول عندما تكون البيانات قليلة وميكن صياغتها وتضمينها يف النص.

د( يعطى كل جدول رقما متسلسال )1، 2، 3، ... ( وميكن أن يقرتن رقم اجلدول مع رقم يدل على الفصل وال تضاف رموز )أ، ب، 
ج...(. ويجب أن يكون عنوان اجلدول خمتصرا وشامال ملعنى وداللة القيم املتضمنة فيه. 

هـ( يعرض اجلدول معلومات وبيانات واضحة، وال يحتاج فهم ما فيه  إىل قراءة املنت، وإذا كان هناك أية اختصارات أو معلومات 
يحتاج إليها القارئ لفهم اجلدول فتورد يف مالحظات أسفل اجلدول.
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و( يحبذ أال تتضمن اجلداول خطوطًا عمودية ويجب أن ينتهي اجلدول دائمًا بخط أفقي.

11 إذا كان اجلدول حمتويًا على  12 ولكن ميكن استخدام حجم  ز( تكون الكتابة داخل اجلداول بالعربية وباإلجنليزية بخط حجم 
صفوف عديدة لضمان عدم امتداده عرب الصفحات ما أمكن ذلك. كما يجب أن تكون الكتابة داخل اجلدول باحلروف العادية وليس 
الغامقة بينما ميكن استخدام احلروف الغامقة يف عناوين الصفوف الرئيسة فقط، وتكون املسافة بني األسطر سطرًا واحدًا 

ومثال على ذلك؛

ح( إذا دعت احلاجة أن يقع اجلدول يف أكرث من صفحة فإنه يتم تكرار الصف األول املتضمن عناوين األعمدة والعمود األول 
املتضمن عناوين الصفوف )إذا وجد( يف اجلدول ألجزاء اجلدول الواقعة يف الصفحات الالحقة كما يسبق كل جزء على الصفحات 

الالحقة بتنسيق ميني كلمة "جدول الرقم )تابع(".

Figures 2-2 األشكال

التوضيحية.  باألشكال  والتي تعرف جميعها  والكروكية والهندسية واخلرائط والصور وغريها،  البيانية  الرسومات  ُيقصد بها 
ويتم طباعتها مثل اجلداول ولكن بكتابة عنوان الشكل حتت الشكل مباشرة. ُترسم املنحنيات والرسومات الكروكية يف شكل 
مبسط ومباشر وواضح ومدعم مبفتاح شارح ومقياس متناسق أما اخلرائط والصور الفوتوغرافية يفضل أن تكون ملونة. يجب 
تعريف كل شكل بصيغة عنوان خمتصر يف بيان كايف لفهم احملتوى مسبوقًا بالرتقيم املتسلسل حسب ظهورها )1، 2، 3،...( 
مع إمكانية إضافة رقم يدل على الفصل ويطبع مباشرًة أسفل الشكل املعني. ويراعى - ما أمكن- وضع كل شكل بعد أول 

جدول 1

توزيع أفراد العينة حسب فئات متغريي احملافظة واملهنة...

الشمالية     الوسطى        اجلنوبية       اجملموع املهنة  

معلم      50         30          40          120

تاجر      40         50          30          120

اجملموع          90         80          70          240
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فقرة تتم اإلشارة إليه وذلك بحسب املساحة املتاحة من الصفحة، ويشار إليه يف الفقرات الالحقة مُبصطلح اإلسناد الرتافقي 
أو اإلحالة. وبخالف اجلداول، تكون كلمة شكل ورقمه )بخط مائل( متبوعة بنقطة يف نفس السطر مع عنوان الشكل )بخط عادي( 

وكالهما حتت الشكل بتنسيق وسط الصفحة كما يجب أن يتم وضع الشكل يف وسط الصفحة: ) شكل  2 (.

 

 Pagination 2-3 ترتيب وترقيم الصفحات

يتم ترقيم صفحات الرسالة /األطروحة تبعًا ألقسامها الرئيسة، وميكن تقسيم صفحات الرسالة/األطروحة إىل ثالثة أنواع:

1- صفحات أولية ال يوضع عليها أي أرقام وتشمل صفحة؛ الغالف الداخلي؛ حقوق الطبع؛ توقيعات أعضاء املناقشة واحلكم؛ 

اآلية القرآنية )اختيارية(.  
)i, ii, iii( وتشمل صفحة؛ اإلهداء؛  الرومانية  األرقام  أو  )أبجد(  الهجائية  يتم ترقيمها بطريقة احلروف  2- صفحات متهيدية 

الشكر والتقدير؛ املستخلص؛ قائمة احملتويات؛ قائمة اجلداول؛ قائمة األشكال؛ قائمة املالحق )إن وجدت(؛ تعريف اخملتصرات 
)إن وجدت(.  

3- صفحات املنت وتتضمن كل الصفحات من الفصل األول مبا يف ذلك املراجع واملالحق ويتم ترقيمها باألرقام العربية. 

جدول 2 يوضح ملخص وصفي خمتصر لرتتيب الصفحات وطريقة ترقيمها.

)DAS( شكل 2.  منحنى معامل حمصول بنجر السكر حسب عدد األيام بعد الزراعة

Sugar beet Kc Calculated (Circles) and graphically smoothed (Triangles) and the fitting

y = -1E-06x3 + 0.0002x2 - 0.0033x + 0.4772
R2 = 0.9924
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الغالف السميك عربي 
)Hard cover( واجنليزي

 
الغالف الداخلي عربي 

 Internal cover( واجنليزي
)page

صفحة حقوق الطبع 
)Copyright(

صفحة توقيعات أعضاء 
جلنة املناقشة واحلكم

اآلية القرآنية

ية
ألول

ت ا
حا

صف
ال

ال يوجد ال يوجد 

ال يوجد ال يوجد 

ال يوجد ال يوجد 

ال يوجد ال يوجد 

ال يوجد ال يوجد 

أحمر قامت وتكون احلروف باللون الذهبي وعليه شعار اجلامعة 
)يوجد قالب جاهز للغالف حسب القسم والتخصص بسكرتارية 

األقسام/ الكلية(.

صفحة أساسية مكررة لصفحة الغالف ولكن تطبع على ورق 
عادي باأللوان )شعار اجلامعة(.

صفحة أساسية حتتوي على عنوان الرسالة/األطروحة باللغتني 
واسم الطالب باللغتني يليها فقرة حقوق الطبع باللغتني ثم 

عالمة حقوق الطبع باللغتني) ملحق جـ(.

صفحة أساسية حتتوي على اسم اجلامعة باللغتني يتوسطهما 
شعار اجلامعة باأللوان. وبتنسيق ناحية اليمني يكتب أعضاء جلنة 
املناقشة واحلكم بدءًا باملمتحن اخلارجي ثم املمتحن الداخلي 

ثم جلنة اإلشراف بدءًا باملشرف الرئيس. يكتب اللقب العلمي 
والتخصص ومكان العمل لكل األعضاء وتكون التوقيعات على 

اجلهة املقابلة لكل اسم من ناحية اليسار ) ملحق د(.

)يوجد قالب جاهز بسكرتارية األقسام/الكلية(.

صفحة اختيارية. يجب كتابة اآليات وأرقامها وبالتشكيل كما يف 
املصحف الشريف مع وجود البسملة يف األعلى وصدق اهلل 

العظيم واسم السورة وأرقام اآليات بصورة واضحة. ميكن كتابة 
ترجمة موثقة لآلية باللغة االجنليزية.

جدول 2
ترتيب وترقيم ومواصفات الصفحات

التصنيف    املوضوع                 املواصفات باختصار

 رقم الصفحة حسب
لغة الرسالة/األطروحة
عربي              اجنليزي
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اإلهداء

الشكر والتقدير

املستخلص

قائمة احملتويات

قائمة اجلداول

قائمة األشكال
ية

يد
مه

 الت
ات

فح
ص

ال

I or i    أ

II or ii   ب

III or iii جـ 

IV or iv                  د

V or v هـ 

VI or vi                 و

صفحة اختيارية يبدأ بها ترقيم الصفحات بطريقة األحرف حسب 
لغة الرسالة/األطروحة.

صفحة اختيارية يتواصل فيها ترقيم الصفحة باحلروف وتكون 
أول صفحة للرتقيم باألحرف يف حالة عدم وجود صفحة اإلهداء.

صفحة أساسية عليها عنوان الرسالة/األطروحة يف الوسط يليه 
يليه املشرفني بعد كلمة إشراف: ثم املستخلص  اسم الطالب 
والذي يجب أن ال يتعدى 300 كلمة ثم الكلمات الدالة: عددها بني 
كتابة  يتم  األساسية.  ومتغرياته  البحث  موضوع  على  تدل   8-5

نهاية  يف  االجنليزي  املستخلص  يوضع  باللغتني  املستخلص 
الرسالة/األطروحة  اذ كانت  العربية والعكس  الرسالة/األطروحة 
باإلجنليزية بحيث يكون الهامش ناحية اليسار 3.5 سم )ملحق ز(.

صفحة أساسية تلي املستخلص ويَظهر فيها حمتويات 
الرسالة/األطروحة من فصول وعناوين جانبية حتى املستوى 

الثاين أو الثالث.

صفحة أساسية يتواصل فيها الرتقيم باألحرف.

صفحة أساسية يتواصل فيها الرتقيم باألحرف.

جدول 2 )تابع(
ترتيب وترقيم ومواصفات الصفحات

التصنيف    املوضوع                  املواصفات باختصار

 رقم الصفحة حسب
لغة الرسالة/األطروحة
عربي              اجنليزي
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قائمة املالحق
)إن وجدت(

تعريف اخملتصرات

الفصول:

املالحق

ية
يد

مه
 الت

ات
فح

ص
ال

نت
مل

ت ا
حا

صف

VII or vii               ز

VIII or viii            ح

تعتمد على وجود مالحق للرسالة/األطروحة.

صفحة اختيارية يتواصل فيها ترقيم الصفحة باألحرف )مع 
مراعاة تواصل الرتقيم يف حالة عدم وجود مالحق بالرسالة/

األطروحة(.

توزع الفصول وفقا لإلرشادات الداخلية  املعتمدة يف الكلية 
املعنية، ويبدأ الرتقيم باألرقام العربية من الفصل األول.

صفحات اختيارية يتواصل فيها الرتقيم باألرقام العربية.

Page numbers position 2-3-1 موضع أرقام الصفحات
يتم الرتقيم على جميع صفحات الرسالة/األطروحة مبسافة 20 ملم من احلافة السفلى لكل ورقة يف وسط الهامش 

األفقي. ولتنفيذ ذلك يتم استخدام إعدادات الصفحة كما مبني يف الشكل )3(.

جدول 2 )تابع(
ترتيب وترقيم ومواصفات الصفحات

التصنيف    املوضوع                  املواصفات باختصار

 رقم الصفحة حسب
لغة الرسالة/األطروحة
عربي              اجنليزي
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شكل 3. ضبط أرقام 
الصفحات على بعد 20 

ملم من حافة الصفحة مع 
اعتبار الهامش السفلي 

2.5 سم

Text Pages 2-3-2 ترقيم صفحات منت الرسالة/األطروحة

وهنا يتم إعطاء جميع صفحات الرسالة/األطروحة أرقاما عربية متسلسلة )1، 2، 3،..( تبدأ أول صفحة بالفصل األول وتنتهي 
بآخر صفحة للرسالة /األطروحة سواء أن كانت صفحة املالحق أو صفحة املراجع يف حالة خلو الرسالة من املالحق. وال تعترب 
الثانية تابعة للمنت ولكن تابعة للصفحات التمهيدية باجلهة املعاكسة لكتابة الرسالة /األطروحة  صفحة املستخلص باللغة 
باللغة األساسية وعليه إذا كانت لغة الرسالة العربية يكتب الرقم )i( على صفحة املستخلص باللغة االجنليزية بعد صفحة الغالف 

الداخلية باللغة االجنليزية يف نهاية الرسالة/األطروحة وينطبق عليها هامش الكتابة باللغة االجنليزية )ناحية اليسار3.5 سم(.

Thesis Binding 2-4 جتليد الرسالة/األطروحة
يتــم جتليــد الرســالة بغــالف مقــوى مغلــف بــورق أحمــر قــامت )Hardcover 6011 Baladek( وتطبــع علــى الغــالف البيانــات 
ــب  ــى كع ــع عل ــا يطب ــي )Gold Foiling(، كم ــون ذهب ــالف( بل ــي الغ ــي صفحت ــى منوذج ــواردة عل ــالة/األطروحة )ال ــة للرس التعريفي

ــي. ــون ذهب ــا بل ــة أيض ــنة والكلي ــه والس ــزء من ــة أو ج ــالة /األطروح ــوان الرس ــب وعن ــم الطال ــالة/األطروحة اس الرس

ملم    20 استخدام  من  التأكد  يجب 
)2 سم( يف مكان تذييل الصفحة
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Cover Page 2-5 صفحات الغالف
يتــم إعــداد صفحــات الغــالف حســب املواصفــات املعتمــدة مــن قبــل جامعــة اخلليج العربي حســب مــا موضــح يف )امللحقني 
ــج  ــات يف برنام ــد الكلم ــتخدام ع ــن اس ــج ع ــا ينت ــب م ــة حس ــن 20 كلم ــة ع ــالة /األطروح ــوان الرس ــد عن ــب أن ال يزي )أ( و )ب( ويج
مايكروســوفت وورد word count والبيانــات الببليوغرافيــة الالزمــة لألطروحــة وتراعــى املســافات بــني األســطر وحجــم اخلــط لــكل 
جــزء وموقــع ذلــك اجلــزء متامــا كمــا جــاء يف النمــاذج وتفاديــا حلــدوث أي أخطــاء يف هــذه الصفحــات مت توفــري قوالــب جاهــزة لــدى 
ســكرتارية األقســام لصفحــات الغــالف وصفحــة حقــوق الطبــع باللغتــني العربيــة واالجنليزيــة لــكل الربامــج وعلــى الطالــب التأكــد 

مــن صحــة صفحــة الغــالف وذلــك تفاديــًا ألي أخطــاء قبــل الطباعــة النهائيــة للغــالف الســميك.

Copyright Page 2-6 صفحة حقوق الطبع

وهي صفحة حتتوي على فقرة موجزة حتدد أيلولة حقوق الطبع للجامعة وضوابط استخدام حمتويات الرسالة/األطروحة، 
ويوضع الرمز الدال على حقوق الطبع يف سطر جديد بعد تلك الفقرة، كما هو موضح يف امللحق جـ.

Examination Committee Signatures Page 2-7 صفحة توقيعات جلنة املمتحنني

وتوقيعاتهم  أعضاء جلنة املناقشة  العلمية لألساتذة  واأللقاب  األسماء  ترفق ورقة رسمية بشعار اجلامعة، تطبع عليها 
على النحو الوارد يف امللحق د.

Holy Quran Verse Page 2- 8 صفحة اآلية القرآنية الكرمية

صفحة اختيارية تطبع يف وسطها آية من القرآن الكرمي بالرسم العثماين، مع اإلشارة إىل رقمها وأسم السورة الكرمية بني 
قوسني، على أن تكون ذات عالقة يف تفسريها مع موضوع الرسالة./األطروحة  مع االلتزام بالشكل واخلط املعتمد يف كتابة 

القرآن الكرمي وعدم استخدام األطر املزخرفة أو ما شابه. كما يظهر يف امللحق هـ.

Dedication Page 2-9 صفحة اإلهداء

تخصص صفحة واحدة لإلهداء املوجز )اختياري(.  ومنها يبدأ ترقيم الصفحات باألبجدية، فتأخذ هذه الصفحة الرقم أ.

Acknowledgement Page 2-10 صفحة الشكر والتقدير

تخصص صفحة منفصلة موجزة للشكر والتقدير، ويختلف غرضها وحمتواها عن صفحة اإلهداء، وفيها يتم تقدمي الشكر 
هذه  وتأخذ  الرسالة/األطروحة  اجناز  يف  فاعلة  ومشاركة  واضحا  إسهاما  لها  كان  التي  اجلهات  أو  لألفراد  والتقدير  والعرفان 

الصفحة الرقم أ يف حال عدم وجود صفحة لإلهداء.
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Abstract Page 2-11 صفحة املستخلص
يكتــب املســتخلص يف صفحــة واحــدة فقــط ويتكــون مــن عــدد مــن الكلمــات ال يزيــد عــن 300 كلمــة يف فقــرة واحــدة 
 Times New( 12 للمســتخلص بالعربيــة وخــط )Times New Roman( 14 مرتابطــة دون مســافة بادئــة للفقــرة، وتكتــب بخــط
Roman( للمســتخلص باإلجنليزيــة ومســافة واحــدة بــني الســطور. ويتــم تنســيق للمســتخلص مــن اجلانبــني األميــن واأليســر 
بنمــط Justify.  ويتضمــن املســتخلص بشــكل أساســي معلومــات حــول هــدف الدراســة ومنهجيتهــا وخصائــص العينــة فيهــا 
- وطريقــة اختيارهــا – وأدوات القيــاس وجمــع املعلومــات وأهــم النتائــج التــي وصلــت إليهــا وأهــم التوصيــات.  وبعــد املســتخلص 
يتــم وضــع مــن 5 إىل 8 كلمــات دالــة علــى موضــوع الرســالة/األطروحة  يف ســطر جديــد يبــدأ بالكلمــات الدالــة: ويف املســتخلص 
باإلجنليزيــة Keywords:  ككلمــة واحــدة تكتــب بخــط عــادي يف ســطر جديــد وتبــدأ الكلمــات الدالــة باللغــة االجنليزيــة بأحــرف صغــرية 
وخــط عــادي غــري مائــل مــع فاصلــة بــني الكلمــات وال توضــع نقطــة يف النهايــة.  ويتــم تنســيق حمتويــات صفحــة املســتخلص كمــا 

ــن يف ملحــق )و( وملحــق )ز(. مبيَّ

Acronyms and Abbreviations Page 2-12 صفحة األلفاظ املركبة واالختصارات

تصاغ  املشرف.  األستاذ  توجيهات  وفق  شرحها  يوضح  جدول  يف  هجائيًا  املصطلحات  ترتيب  يتم  الصفحة  هذه  يف 
املصطلحات واأللفاظ املركبة من أوائل حروف الكلمات التي ميثلها اخملتصر، واالختصارات بالشكل القياسي والعلمي املتعارف 
عليه.  ويف منت الرسالة /األطروحة تكتب هذه األلفاظ بني قوسني تاليًة مُلسمياتها الكاملة يف أول إشارة لها، ويتم استخدامها 

يف صورتها اخملتصرة يف الصفحات التالية بداًل عن تكرار تلك امُلسميات كاملًة.

Indices Pages 2-13 صفحات فهارس الرسالة /األطروحة

وتشمل ثالثة قوائم: احملتويات واجلداول واألشكال، أو أربعة يف حالة وجود مالحق بالرسالة/األطروحة. ويف ما يلي شرح 
مفصل لكل منها.

Table of Contents 2-13-1 قائمة احملتويات
تعتــرب قائمــة احملتويــات الكشــاف األســاس يف الرســالة/األطروحة لتغطيــة جميــع حمتويات الرســالة /األطروحة وأقســامها 
وتفريعاتهــا مــن عناويــن رئيســة وفرعيــة، وتشــمل الفصــول الرئيســة لألطروحــة وأقســام الفصــول اخملتلفــة إىل الدرجــة الثانية أو 
الثالثــة كحــد أقصــى. يجــب أن يتطابــق إمــالء العناويــن يف قائمــة احملتويــات مــع إمــالء تلــك العناويــن يف مــنت الرســالة/األطروحة، 
ــات املتوفــرة  ــة إدراج جــدول احملتوي ــق أرقــام الصفحــات بــني القائمــة واملــنت. ميكــن االســتفادة مــن خاصي ــك يجــب تطاب وكذل
ــى  ــات عل ــالت أو تصحيح ــراء التعدي ــد إج ــاء عن ــرعة دون أخط ــر وس ــكل يس ــا ب ــب حتديثه ــى الطال ــهل عل ــج Ms Word ليس بربنام

الرســالة/األطروحة. ويجــب اســتخدام النمــط الرســمي )Formal Style( لعمــل ذلــك كمــا موضــح بالشــكل 4.
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List of Tables 2-13-2 قائمة اجلداول

يجــب أن تتوســط قائمــة اجلــداول الصفحــة كمــا يجــب أن حتتــوي علــى بيــان كامــل لعناويــن جميــع اجلــداول املســتخدمة أو 
املضمنــة يف الرســالة/األطروحة رقــم اجلــدول، عنوانــه، رقــم الصفحــة ودون إغفــال ألي منهــا، مــع التأكــد مــن تطابــق إمــالء نــص 
العنــوان يف اجلــدول مــع إمالئــه يف مــنت الرســالة/األطروحة، ويتــم ترقيــم اجلــداول بإعطائهــا أرقامــا متسلســلة تغطــي فصــول 
الرســالة/األطروحة )يستحســن أن يتــم إدراج قائمــة اجلــداول واألشــكال باســتخدام خاصيــة االدراج اآلليــة املتوفــرة يف برنامــج 

.)Ms Word

List of Figures 2-13-3  قائمة األشكال
يجــب أن تتوســط قائمــة األشــكال الصفحــة كمــا يجــب أن حتتــوي علــى بيــان كامــل لعناويــن جميــع األشــكال املســتخدمة أو 
املضمنــة يف الرســالة/االطروحة مبــا يف ذلــك رقــم الشــكل، عنوانــه ورقــم الصفحــة دون اغفــال ألي منهــا مــع التأكــد مــن تطابــق 
إمــالء النــص يف القائمــة مــع إمالئــه يف مــنت الرســالة/االطروحة. يتــم ترقيــم جميــع األشــكال بأرقــام متسلســلة تغطــي فصــول 

الرســالة/االطروحة.    

Ms Word شكل 4. طريقة إدراج جدول احملتويات املبني على نظام برنامج

يجب التأكد من اختيار النوع الرسمي 
 )Formal( جلدول احملتويات

إدراج جدول احملتويات 
أو األشكال أو اجلداول
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List of Appendices Page  2-13-4 قائمة املالحق
وتصمــم بنفــس طريقــة قائمــة اجلــداول واألشــكال لتبيــان رقــم وعنــوان وأرقــام صفحــات املالحــق املرفقــة يف نهايــة 
ــال  ــا يف ح ــايف أم ــز إض ــط دون أي رم ــق« فق ــمى »ملح ــه يس ــالة/األطروحة فإن ــد يف الرس ــق واح ــود ملح ــال وج ــالة. يف ح الرس
وجــود أكــرث مــن ملحــق فإنــه يتــم ترميزهــا باحلــروف األبجديــة مثــل: ملحــق أ، ملحــق ب وذلــك كمــا يظهــر يف جــدول 3 ويف حالــة 
الكتابــة باللغــة االجنليزيــة يتــم ترقيــم املالحــق باحلــروف االجنليزيــة Appendix A, Appendix B, …. يجــب مراعــاة عــدم إضافــة 
املالحــق يف نهايــة الرســالة /األطروحــة إذا جتــاوزت الثالثــون صفحــة بــل يجــب إضافتهــا علــى قــرص مدمــج يســلم مــع الرســالة/

األطروحة.

Thesis Text  3  منت الرسالة/ األطروحة

Spacing 3-1 املسافات الفاصلة يف الكتابة

املنقوطــة  والفاصلــة  والفاصلــة  النقطــة  بعــد  واحــدة  مســافة  يســتخدم  الرســالة/األطروحة،  مــنت  يف  الكتابــة  أثنــاء 
والنقطتــان وإشــارة االســتفهام وإشــارة التعجــب والنقــاط الفاصلــة بــني أجــزاء املرجــع والنقــاط الفاصلــة بــني أســماء املؤلفــني 

ــوس. ــالق الق ــل اغ ــوس وقب ــح الق ــة فت ــد عالم ــافات بع ــع مس ــب وض ــب جتن ــع. يج ــة املراج يف قائم

Punctuation Marks 3-2 عالمات الرتقيم
يجــب مراعــاة عالمــات الرتقيــم واســتخدامها بشــكل متــوازن ألهميتهــا يف الكتابــة العلميــة، جــدول 4 يقــدم شــرحًا خمتصــرًا 

لعالمــات الرتقيــم اخملتلفــة.

جدول 3

منوذج لقائمة املالحق
     رمز امللحق      عنوان امللحق               الصفحة

     ملحق أ       عنوان امللحق أ              24

    ملحق ب       عنوان امللحق ب               32

...                 ...                                  ...         
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3-3 صفحات منت الرسالة/األطروحة
ــة أو  ــا اجلانبي ــوايل عناوينه ــى ت ــددة عل ــام احمل ــول واألقس ــا الفص ــة تتبعه ــالة/األطروحة باملقدم ــنت الرس ــات م ــدأ صفح تب
ــدأ  تفريعاتهــا وفــق خطــة اإلعــداد امُلعتمــدة، يجــب ترقيــم صفحــات مــنت الرســالة/األطروحة باألعــداد املتسلســلة علــى أن يب
الرقــم 1 يف أول صفحــة مــن املقدمــة يف مــنت الرســالة/األطروحة وينتهــي الرتقيــم يف آخــر صفحــة مــن املالحــق. وفيهــا توضــع 
عناويــن الفصــول الرئيســة  Main Headings يف منتصــف الســطر األعلــى مــن بدايــة كل فصــل.  أمــا األقســام الرئيســة مــن 
ــي يف  ــوع املعن ــابق للموض ــطر الس ــة الس ــع بداي ــا فتوض ــة  Sub-headings فيه ــام الرئيس ــات األقس ــن تفريع ــول وعناوي الفص

اجتــاه لغــة كتابــة الرســالة /األطروحــة كمــا هــو مبــني أدنــاه.

املستوى األول العنوان الرئيس للفصل

)تنسيق توسيط/غامق/حجم اخلط 16 عربي و 14 اجنليزي(
.)one tab املستوى الثاين /عنوان فرعي )تنسيق ميني/غامق/حجم اخلط 14 عربي و 12 اجنليزي( )ال توجد إزاحة

املستوى الثالث فما حتته من مستويات )ميكن عمل إزاحة one tab /غامق/ حجم اخلط 14 عربي و 12 اجنليزي(.
يف حالة الكتابة باللغة العربية والرغبة يف ترقيم العناوين اجلانبية، يجب االهتداء بأي من الطريقتني املوضحتني أدناه:

3-3-1 ترقيم العناوين باستخدام الَشْرطة )-(
يتم الرتقيم ليقرأ من اليمني إىل اليسار باستخدام الَشْرطة )-( للفصل بني األرقام، مثال:

1 املقدمة
1-2 املوقع اجلغرايف

1-2-1 املناخ

3-3-2 ترقيم العناوين باستخدام النقطة ).(
يتم الرتقيم ِلُيقرأ من اليسار إىل اليمني بالطريقة احلسابية العادية يف استخدام النقطة للفصل بني األرقام، مثال:

1 املقدمة
1.2 املوقع اجلغرايف

1.2.1 املناخ

علمــًا بــأن اســتخدام النقطــة يعطــي ميــزة إمكانيــة تعــرف الكمبيوتــر علــى الرتقيــم وتسلســله عــرب خاصيــة االســتفادة مــن 
 .MS Word ــي املتوفــر ضمــن برنامــج ــم التلقائ الرتقي
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ويبني اجلدول رقم 4 شرحًا خمتصرًا ألهم عالمات الرتقيم املستخدمة يف الكتابة العلمية مع أمثلة الستخداماتها.

جدول 4
شرحًا خمتصرًا لعالمات الرتقيم وأمثلة الستخدامها

.
،
؛

:

-

- -

؟

!

))   ((

)      (

...

من طلب العال سهر الليايل.

اقرأ الدرس جيدًا، ثم فكر فيه جيدًا

مل يفز هذا الفريق؛ ألنه مل يكن تام 
االستعداد

قال خالد: أحب القراءة واالطالع 
اجلملة نوعان: اسمية، وفعلية

عالمة رفع االسم هي:
1- الضمة 2- األلف 3- الواو

كان أبو بكر – رضي اهلل عنه – أول 
اخللفاء الراشدين

أين تقع جامعة اخلليج العربي؟

ما أجمل الربيع ! ما أسرع الطائرة !

قال تعاىل: ))وليذكر أولو األلباب((

الذهب األسود )البرتول( يعد مصدرًا 
أساسيًا للطاقة

أركان الصالة هي: القيام مع املقدرة، 
وتكبرية اإلحرام، وقراءة الفاحتة و ...

النقطة

الفاصلة

الفاصلة املنقوطة

النقطتان

الَشرطة

الشرطتان

عالمة االستفهام

عالمة التعجب

عالمة التنصيص

القوسان

عالمة احلذف

يف نهاية اجلملة التي مت معناها

بني جملتني بينهما حرف عطف بني أقسام الشيء

بني جملتني تكون إحداهما سببًا يف األخرى 

بعد القول وشبهه وبني الشيء وأقسامه وبعد 
لفظ )مثل(

بني العدد واملعدود يف احملاورات

يوضع بينهما الكالم املتعرض

يف نهاية السؤال املبدوء بعالمة استفهام

يف نهاية اجلملة التي فيها تعجب أو دهشة

يوضع بينهما الكالم املنقول بنصه

يوضع بينهما الكالم املفسر ملا قبله

توضع مكان الكالم احملذوف

العالمة     اسمها                       دواعي استخدامها                           مثال على استخدامها
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  3-4 فصول الرسالة/ألطروحة
حتدد فصول الرسالة/ األطروحة وفقا لإلرشادات الداخلية املعتمدة يف الكلية املعنية.

Final Pages 3-5 الصفحات اخلتامية لألطروحة
يتألــف القســم الثالــث واألخــري وهــو الصفحــات اخلتاميــة لألطروحــة مــن صفحــات قائمــة املراجــع التــي قــد مت الرجــوع إليهــا 
فعليــًا يف إعــداد الرســالة/األطروحة أو ببليوغــرايف موضــوع الرســالة /األطروحــة وصفحــات امَلالِحــق امُلضمنــة يف نهايــة 

ــاز. ــا بإيج ــي تعريفه ــا يل ــرى.  وفيم ــة األخ ــة باللغ ــالة /األطروح ــص الرس ــات ملخ ــا صفح ــريا تتبعه ــالة/األطروحة وأخ الرس

References 3-5-1 املراجع
هــي صفحــات حتتــوي علــى قائمــة جلميــع املراجــع املســتند عليهــا وامُلشــار إليهــا يف مــنت الرســالة مــا عــدا القــرآن الكــرمي 
أو االتصــاالت الشــخصية. هنــاك قاعدتــان مهمتــان لإلســناد همــا: أواًل، احلفــاظ علــى الثبــات علــى طريقــة موحــدة إلنشــاء نســق 
داخلــي واحــد وثانيــًا: تقــدمي معلومــات كافيــة بخصــوص املرجــع املســتخدم.  ويجــب أال يعــرض يف القائمــة إال تلــك املراجــع 
امُلشــار إليهــا واملنصــوص عليهــا فعليــًا يف مــنت الرســالة دون زيــادة أو نقصــان.  توثــق قائمــة املراجــع وفقــا  لإلرشــادات 

ــة. ــة املعني ــدة يف الكلي ــة املعتم الداخلي

Thesis Appendices 3-5-2 مالحق الرسالة
هــي الصفحــات التــي حتتــوي علــى املعلومــات والبيانــات التفصيليــة التــي قــد يــرى الباحــث فصلهــا عــن ســياق املــنت وذلــك 
ــة  ــتندات القانوني ــول املس ــك أص ــال ذل ــا. مث ــاس إذا مت تضمينه ــوع األس ــرض املوض ــياب ع ــل وانس ــل يف تسلس ــيًا للخل حتاش
ــة امُلفصلــة ومنــاذج االســتبيانات املســتخدمة يف البحــث، وُتصنــف يف عــدد مــن املالحــق امُلرتبــة حســب  واجلــداول اإلحصائي

ــق ب، ...( ــق أ، ملح ــوزا )ملح ــى رم ــالة. وتعط ــنت الرس ــا يف م ــارة إليه ــا أو اإلش ذكره

 Citation 4 التوثيق يف املنت
توثق املراجع يف املنت وفقا  لإلرشادات الداخلية املعتمدة يف الكلية املعنية.
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Cover Page Specifications )Arabic(    ملحق أ: مواصفات الغالف باللغة العربية
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Cover Page Specfificatons )English(   ملحق ب: مواصفات الغالف باللغة االجنليزية
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Copyright Page  ملحق جـ: صفحة حقوق الطبع 

عنوان الرسالة /األطروحة
)Bold ,18 ,Times New Roman(

)ترك سطرين هنا، ال ترتك اسطر فراغ قبل العنوان(

Title of Thesis/Dissertation

)Bold ,18 ,Times New roman(
اسم الطالب

)Bold ,18 ,Times New Roman(
)ترك سطرين(

Student`s name
)Bold ,16 ,Times New Roman(

)ترك سطرين(
جميع احلقوق حمفوظة، وال يسمح بإعادة إصدار هذه الرسالة /األطروحة أو أي جزء منها أو تخزينها يف نطاق استعادة 

املعلومات أو نقلها بأي شكل من األشكال دون أذن خطي مسبق من جامعة اخلليج العربي

)Bold ,14 ,Times New Roman(
)ترك سطرين(

 All copyrights reserved.  Full or partial reproduction of this thesis/ dissertation, its storage and retrieval, or its
transfer in any form is not allowed without a prior written permission from the Arabian Gulf University

)Bold ,14 ,Times New Roman(

©جامعة اخلليج العربي، سنة النشر

)Normal ,14 ,Times New Roman(

Arabian Gulf University, year of publication©
)Normal ,14 ,Times New roman(
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 Examination Committee Signatures Page  ملحق د: صفحة توقيعات جلنة املمتحنني
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Holy Quran Verse Page ملحق هـ: صفحة اآلية القرآنية
يجب أن تؤخذ اآلية بالرسم العثماين من املصحف الشريف.

Abstract Page in Arabic  ملحق و: صفحة املستخلص بالعربية

عنوان الرسالة/األطروحة
),Bold ,14 ,Times New Roman(

إعداد: اسم الطالب كما يف جواز السفر
)14 ,Times New Roman, Normal(

)ترك مسافة سطر واحد قبل االسم وسطر بعده(
),Bold ,14 ,Times New Roman, Centered( إشراف

 د. اسم املشرف الرئيس                      د. اسم املشرف املشارك
  )14 ,Times New Roman, Normal( 

)ترك مسافة سطر واحد قبل كلمة املستخلص(

املستخلص
)Bold ,14 ,Times New Roman(

يجب ان يكتب املستخلص يف فقرة واحدة تتضمن مقدمة واهداف وطرق بحث و نتائج وخالصة وتوصيات.
)Normal ,12 ,Times New Roman(

 

الكلمات الدالة: خمس إىل ثمانية كلمات
)12 ,Times New Roman, Normal(
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Abstract Page in English  ملحق ز: صفحة املستخلص باإلجنليزية 

Thesis/Dissertation Title

Submitted by: Name of Student as in passport

)Leave one space before and after name( 

Supervised by

Dr. Name of supervisor                                         Dr. Name of Co-supervisor 

)Leave one space before and after name(

Abstract

 The Abstract should be in one paragraph including introduction, objectives, methods, results, conclusions

.and recommendations

Keywords 5-8 :Keywords   

)All fonts shall be Times New Roman, size 12, normal or bold as shown(.
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