
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2022 



 

 

2 

 

 

 

 قائمة المحتويات

 

 

 رقم الصفحة الموضوع التسلسل

 4 كلمة عميد الكلية 1

 5 كلمة مدير الدراسات العليا والتدريب 2

 6 مقدمة 3

 6 ورسالة الدراسات العليا بالكلية رؤية 4

 6 للدراسات العليا الكليةهداف ا 5

 7 لجنة الدراسات العليا بالكلية 6

 9 االنتقال –جيل لتسا -القبول  7

 11 امتحانات القبول والمفاضلة 8

 12 المواد االستدراكية 9

 13 إجراءات النقل 10

 13 إجراءات معادلة المقررات 11

 14 واالمتحاناتنظام الدراسة  12

 15 الخطط الدراسية بالكلية 13

 17 تجديد القيد وتسجيل المقررات 14

 19 االمتحان الشامل 15

 20 طروحاتاألإعداد وتسجيل الرسائل و 16

 21 المواصفات الفنية والشكلية العامة لكتابة الرسائل العلمية 17

 25 المواصفات الفنية والشكلية الخاصة بكتابة الرسائل العلمية 18

 

 

 



 

 

3 

 

 

 

 لجنة إعداد الدليل

 

 رئيسا   د. سعاد إسماعيل الفقيه 

 عضوا   د. إبراهيم سالم الرقيعي 

 عضوا   د. سمر ساسي العلو 

 عضوا   د. فدوي كامل الصيد 

 لجنة مراجعة الدليل

 رئيسا   د. صالح أحمد قوس 

 عضوا   د. عبدالكريم علي ضو 

 عضوا   أ. شرف الدين علي الزطريني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

 

 كلمة عميد الكلية 

 الرحمن الرحيم هللا بسم

فالكلية لها مكانتها وتأثيرهاا علاا المساتو   كلية من أعرق كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة في ليبيا ،التعد 

وهااأا المكانااة فرضااا علااا الكليااة ممارسااات تطويريااة مسااتمر  علميااة  ،م 1979الااوطني منااأ نشااأتها فااي عااام 

المحاور بالكلياة وتعتبار الدراساات العلياا  ، ن سانة ونيا  يثر من أربعجهود أساتأ  أفاضل ألكوعملية استكماال ل

بالبحث العلمي و تطويرا و السعي إلاا كال  االرتقاءعلا عاتقها مسؤولية   الرئيسي في إعداد الباحثين ، وتحمل  

لدراساات والصعوبات فاوجميعنا ندرك حجم التحديات ، ما هو جديد في مجاالت التربية البدنية وعلوم الرياضة 

الكلياة  لوضا   الهاأا تساع، للغاية ، ولزاما  علينا التحلي بروح المثاابر  والجدياة  معقد   علميا   ا  أكاديمي العليا عمل  

تطاااوير اباااراتهم  بمختلااا  لاساااتراتيجيات  ات رؤ  موضاااوعية تعااازا النتااااف العلماااي وتحفاااز البااااحثين ، 

البحااث بالكليااة ومتابعااة القضااايا العلميااة المختلفااة ، واتباااع العديااد ماان األساااليب المنهجيااة العلميااة  تخصصااات

. لهاأا للحصول علا معلومات وبيانات عالية الدقاة والموثوقياة ، فضاع  عان اكتسااو األدوات المنهجياة العاماة

ف محدد وقادر  علا إنتاف فكر جديد ينتج عنه معرفاة أو مهاار  أو تقنياة اهدأ ات ها أن تكون أبحاث الكليةتطل  ت

  لبلدنا الحبيب .حديثة لمواجهة التحديات البيئية والمجتمعية 

كماا نرحاب ، أتقادم بالتحياة والتقادير للسااد  أعضااء هيئاة التادريا وطاعو الدراساات العلياا بالكلياة ...واتاما    

الخدمات التعليمية المقدمة ويقودنا المقاام  إلاا تقاديم الشاكر  فضل وتحسين مستو حاتهم لتقديم األبآرائهم ومقتر

هاداف الكلياة بالدراساات العلياا أبرؤياة والتعريا  الاأي يهادف إلاا  هاأا الادليلعاداد إفي  من ساهموالتقدير لكل 

ي يجب بالمواصفات الت مرورا  بالخطط الدراسية لألقسام العلمية والجراءات الخاصة بالقبول والتسجيل واتاما  

لنصال بعاون هللا إلاا التطوير للتحسين و  المستمربالسعي  منا علا وعدات ،طروحأن تكون عليها الرسائل واأل

 تحقيق رسالة وأهداف الكلية.

 والسعم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

 بو بكر حمزةأد . مجدي                                                                        

 عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
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  والتدريب كلمة مدير الدراسات العليا

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ِض َآَياٌت ِللأُموِقِنيَن * َوِفي  أجمعين))وصحبه  آلةوعلا  هللا   والسعم علا رسول عوالص هلل الحمد َرأ َوِفي اْلأ

ُفِسُكمأ َأَفََل  انه الحث االلهي علا التفكير والتأمل والبحث عن الحقيقة  ولقد رف  القران من شأن  (( ُتبأِصُرونَ َأنأ

وَن إِنََّما يَتَأَكَّر  أ ول و اأْلَْلبَاوِ العلماء بقوله تعالي )) وَن َوالَِّأيَن اَل يَْعلَم  (( فاألمم تقوم ق ْل َهْل يَْستَِوي الَِّأيَن يَْعلَم 

البوابة التي ننطلق منها إلا عالم البحث الدراسات العليا هي إنه ال يخفا عليكم أن والمعرفة ، وتزدهر علا العلم

الطريق ألنها الدراسات العليا والبحث العلمي لهأا حرصا الكلية ومنأ تأسيسها علا االهتمام بوالتطوير، 

يحملون  مؤهلةكوادر علمية لبناء جهود ال تعزيزالوحيد لمواجهة متطلبات المجتم  وحل مشاكله ، من اعل 

علا تقديم برامجها علا عاتقهم تطوير مجالهم لمستقبل أفضل لبعدهم ، وتحرص الدراسات العليا بالكلية 

 إلاتسعا للباحثين والدارسين ، كما والعلمي بالمستو  الفكري  االرتقاء هدفالجود  بالمختلفة وفق ا لمعايير 

وتشجيعهم  العلميوتعليمهم أسا البحث  التقصي والبحث من اعل تنمية روح  بالكلية سينارالد تطوير قدرات

 تضم المئات من دفعات و لك بتخريج الكثير من االنجااات الدراسات العليا حققاوعلي االبتكار واالبداع، 

 وحل قضاياا .تحمل شهادات عليا لتساهم في تطوير المجتم  التي علمية الكوادر ال

والخطااط الدراسااية  واالنظمااة  اللااوائحدار  الدراسااات العليااا بالكليااة هااأا الاادليل الااأي يحااوي بااين طياتااه إوتقاادم  

صفات الفنية والشكلية الخاصة بكتابة الرسائل العلمياة ليكاون عوناا  للبااحثين لمعرفاة كافاة الألقسام العلمية والمو

 االجراءات المتعلقة بدراستهم .

ن تكاون كليتناا باين نصل لتحقيق رؤية الكلية ونصل إلاا أ والتطوير المستمر حتي وأننا نأمل أن يتواصل العمل

 مصاف الكليات بالمنطقة وأكثر تقدما  وتميزا  . 

 والسعم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 قوس أحمد صالح د.                                                                                     

 بالكليةوالتدريب مدير الدراسات العليا 
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 مقدمة

الجدياد  األقساامعيد تنظيمها بقرار تأسايا أ حتام واستمرت 1991منأ سنة  بالكليةتأسسا الدراسات العليا     

المتخصصاة بمجاال علاوم التربياة  العمال بالكفااءات وساوق لدعم المجتم استحداث برامج مبتكر  في ساهما و

في  الكليةاستطاعا ومحلياّ و إقليمياّ ورائد   تحقيقا  لرؤيتها بأن تكون متميز  و سياستهال ا  تنفيأالبدنية والرياضة 

لتخصصاات  ات مختلا  ا فايالتعلايم العاالي  ن تادعم البحاث العلماي وأبارامج  حديثاة و  ن تطارح أ لك ضوء 

الاادكتوراا  رحلااةلم اهاارنامجب لطاارح مسااتقبلية  اطااط وضاا  وتسااعا الكليااة إلااا العلماايالععقااة بنشاااط الكليااة 

 والبحث العلمي . العليا الدراسات تطوير مجال في تها رؤي تحقيقلها ل االستراتيجية الخطة من ءكجز

 بالكلية دراسات العلياالرؤية 

 رامج تعليمية متقدمة قوية ومؤثر .من اعل بواالقليمي الوطني  المستو أن تكون رائد  علا 

 بالكلية دراسات العلياالرسالة 

 البحااث العلماايضاامان نزاهااة وجااود  ماان اااعل  تعزيااز التميااز العلمااي والبااداعي بااين طااعو الدراسااات العليااا

 لعادادبارامج الدراساات العلياا  تصاميم أعلا مستويات الجاود  فاي توفير، و والتدريا وفرص التطوير المهني

االبتكاار ويسااهمون يطورون المعرفة ويقودون بمجال التربية البدنية والرياضة اريجين متعددي التخصصات 

 المجتم . اكلمشفي حل 

 للدراسات العليا الكليةهداف ا

 تسعا كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة من اعل تنفيأ برامج الدراسات العليا بها إلا تحقيق األهداف اآلتية:

الرياضة، والق المناخ المناسب لإلبداع حركة البحث العلمي في مجال التربية البدنية وعلوم  تفعيل أ.

 .واالاتراع

 الرياضة.مواكبة التطورات العلمية والتقنية العالمية في مجال التربية البدنية وعلوم  و.

فااي  اءيااة مااؤهلين علميااا ليصاابحوا اباارعلااا مسااتو  عااال ماان القاادرات الفنيااة والعلم وأساااتأ اث َحااإعااداد ب   ف. 

  .تخصصاتهم المختلفة مجاالت

 .د. إجراء البحوث والدراسات في مختل  مجاالت التربية البدنية وعلوم الرياضة، بما يسهم في ادمة المجتم 

 في المجال الرياضي والعمل علا إيجاد الحلول للمعوقات التي تواجهها. والتقنيةدراسة القضايا العلمية  ا. 
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 .واارجيا   لمناظر  دااليا  ة ايتوثيق التعاون والتواصل م  المؤسسات العلمية والبحث .و 

 التي تمنحها الكلية  العلمية جازاتاإل

تنفاأ و،  نفأ برامج الدراسات العليا بالكلية تحا إشراف اللجنة الجامعية للدراسات العليا وباآلليات التي تعتمادهات  

 منها:األقسام العلمية المأكور  أدناا برامج الدراسات العليا وتمنح بموجبها الجااات العلمية المبينة قرين كل 

 

ويجوا ألي أقسام علمية أار  بالكلية تنفياأ بارامج للدراساات العلياا بهاا بعاد اساتيفائها لجاراءات االعتمااد مان 

 تنفيأها من الجهة المختصة.في للبدء الجامعة والحصول علا ال ن 

 لجنة الدراسات العليا بالكلية

 تنفيأ برامج الدراسات العليا باألقسام العلمية بالكلية ومتابعة شؤونها،تتولا لجنة الدراسات العليا الشراف علا 

 م(2010( لسانة )501( من الئحاة تنظايم التعلايم العاالي المرفقاة باالقرار رقام )120لما نصا عليه الماد  ) وفقا  

 - اآلتي:تشكل بقرار من مجلا الكلية علا النحو و

 ..))  رئيسا   ((......بالكليةمكتب الدراسات العليا والتدريب  مدير -

 ((أعضاء ......)) العلمية باألقسامرؤساء لجان الدراسات العليا   -

 (( مقررا   ............. ))مكتب الدراسات العليا بالكليةب موظ   -

  يأتي:ولها علا األاص ما 

 . بالكليةالقبول والمفاضلة  اتإعداد وتنفيأ وإجراء امتحان -

  التقديرات.ة وحساو لتنفيأ إجراءات المعاد  -

م، بما فيها التحقق من استيفائهم لشروط سيل الطعو الجدد بالقمتابعة وتنفيأ إجراءات تسج -

 القبول. 

 رمز القسم رقم القسم البرنامج القسم العلمي ت

 MT 01 الماجستير التربية البدنية )التدريا( 1

 MC 02 الماجستير التدريب 2

 MP 03 الماجستير بيعيطإعاد  التأهيل والععف ال 3
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 . بالكليةمتابعة إجراءات الدراسة والشراف علا سير االمتحانات  -

برنامج المعتمد، وحصر أعضاء هيئة لحصر المقررات الدراسية لكل عام دراسي وفقا ل -

الساعات التدريسية  وتحديد، عددمن القسم العلمي بتدريا هأا المقررات  ينلفا المكالتدري

  بها.للمكلفين 

استكمال الجراءات المتعلقة بموضوع واطة البحث وتحديد األستا  المشرف، بالتنسيق م   -

 بالجامعة. لجنة الدراسات العلياوإبعغ القسم 

ح األساتأ  المشرفين والممتحنين للرسائل متابعة إجراءات اقتراح القسم العلمي لترشي -

 .طروحاتواأل

 لجنة الدراسات العليا بالقسم

تتولا لجنة الدراسات العليا بالقسم الشراف علا تنفيأ برنامج الدراسات العليا به تحا إشراف لجنة 

ثعثة  تتأل  من وبناء علا اقتراح القسم العلمي،  الكلية،شكل بقرار من مجلا ت  و بالكلية،ات العليا سالدرا

مقررا  راسا وأئيأحدهم ر ويكون -بحسب األحوال  -ب التخصصية بالقسم عَ أعضاء هيئة تدريا أو بعدد الش  

 ، ويعاد تشكيلها كل عام دراسي جامعي.

  يأتي:ولها علا األاص ما  

 عمل اللجنة وله علا األاص:  يتولا رئيا لجنة الدراسات العليا بالقسم القيام بالمهام الدارية التي يتطلبها

 ثام بالكلياة،لمناقشاة المواضاي  المحالاة مان مكتاب الدراساات العلياا  لعجتمااعدعو  لجنة الدراسات العليا بالقسم  -أ

  عتماد.لععرضها علا مجلا القسم 

متابعاة تنفياأ مااا و العليااا،التنسايق باين القسام ومكتااب الدراساات العلياا بالكلياة فااي المساائل المتعلقاة بالدراساات  -و

 القسم من القرارات الصادر . يخص

 ها علاا لجناةضا، وعر مقررات، ووض  جداول امتحانات الدراساات العلياا بالقسامللاح الجداول الدراسية اقتر -ف 

 للجنة الدراسات العليا بالكلية لععتماد. وإحالتهالقرارها  بالقسم؛الدراسات العليا 

إععم مكتب الدراسات العلياا والتادريب باحتياجاات القسام مان المعيادين وطاعو الدراساات العلياا، وماا يتطلباه  -د 

 . من التجهيزات المعملية والمكانات البحثية  ات الععقة بالتخصص القسم

 ة. ليتوفير المعلومات التي يطلبها مكتب الدراسات العليا بالك -ا

 مكتب الدراسات العليا بها. غعن أعمال اللجنة وإبع يةوسنوإعداد تقارير فصلية  -و
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 لجنة الدراسات العليااجتماعات 

مر  واحد  كل شهر علا األقل اعل السنة الجامعية، علاا أن ال القسم(   ، الكليةتجتم  لجنة الدراسات العليا )

دعو  من رئيا اللجنة أو من يفوضه تتجاوا اجتماعاتها أرب  اجتماعات اعل الشهر الواحد، وتعقد بناء علا 

بألك قبل االجتمااع المقارر بثعثاة أياام علاا األقال، يحادد فياه موعاد االجتمااع ومكاناه، مرفقاا باه بناود جادول 

 األعمال، ويتحقق النصاو القانوني لعجتماع بحضور نص  األعضاء بالضافة إلا الرئيا.

ور حضاباول، ويجاب علاا العضاو الاأي يتعاأر علياه ال يجوا التخل  عن حضاور االجتماعاات إال لعاأر مق*

أر. وفي حالة غيابه ثعثة اجتماعاات عغير باالجتماع أن يبلغ رئيا اللجنة أو مقررها بألك، وإال أعتبر تخلفه 

 .ترف  توصية لمجلا الكلية باستبداله بعضو آار، بناء علا اقتراح من القسم المختص عأرمتتالية بدون 

كماا  ،عضاء اللجنة حضور اجتماعاتها متا تطلب األمار  لاكألغير  اللجنة  من رئيا يجوا بناء علا دعوو*

 بالكلية أو القسم . اع إلا آراءهم فيما يتعلق بشؤون الدراسات العلياتمسبراء لعخدعو  ال يجوا

ما  إثباات يتم في بداية كل اجتماع استعراض اسماء الحاضرين والنائبين وما إ ا كان غيابهم بعأر أم بدوناه، *

 اآلتي:ويراعا في مناقشة بنود جدول األعمال  االجتماع،حضر م لك ب

  األعمال.مشروع جدول  اعتماد -أ

  واعتمادا.مراجعة محضر االجتماع السابق  -و

وعناد التسااوي يارجح  الارئيا،ف۔ اتخا  قرارات اللجنة بأصوات أغلبياة عادد األعضااء الحاضارين بمان فايهم 

  المتحفظة( -الرافضة  - )األغلبيةوتدون بكل قرار عدد األصوات  الرئيا،الأي منه  الجانب

 الموضوعات المعروضة بجدول األعمال وما يستجد من أعمال. -د

 توق  مسود  محضر االجتماع من الحاضرين فقط  -ا 

تمااع لجناة أماا محضار اج لععتمااد،حال محضر اجتمااع لجناة الدراساات العلياا بالكلياة إلاا مجلاا الكلياة ي -و

 بالكلية.الدراسات العليا  ولجنةالعليا بالقسم فيتم اعتمادا من القسم العلمي  الدراسات

 االنتقال –جيل لتسا -القبول 

 الماجستير(مرحلة اإلجازة العالية )

بالضاافة إلاا الشاروط العاماة لقباول الطاعو المنصاوص  الماجساتير(يشترط للقبول بمرحلة الجاا  العالية )

 :االتيم 2010( لسنة 501عليها بعئحة تنظيم التعليم العالي المرفقة بالقرار رقم )
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 المتقاادم حاصااع علااا شااهاد  البكااالوريوس، أو مااا يعادلهااا ماان الشااهادات المعتاارف بهااا ماان الجهااة أن يكااون -ا 

 المختصة.

يجوا قبول طعو من حملة الدبلوم العاالي بشارط تحمايلهم مقاررات اساتدراكية يحاددها القسام وفاق ماا هاو  -و 

  .بهأا العئحة مبين

 . (ن يكون المتقدم قد مضا علا تخرجه من المرحلة الجامعية )البكالوريوس مد  ال تقل عن عام دراسيأف۔ 

  العئحة.متطلبات الدراسة العلمية واللغوية المحدد  بهأا  اجتياا الطالب امتحانات القبول والمفاضلة في -د

 تعطي أولوية القبول للمعيدين المرشحين للدراسات العليا مان الجامعاات ومؤسساات التعلايم العاالي بليبياا دون -ا

 تحميلهم إجراء امتحان القبول والمفاضلة.

اا لشارط امتحاان القباول والمفاضالة، ويساتثنا تعطي أولوية القبول للمرشحين من الجهات العامة بعد اجتياا -و 

التفاقياات مبرماة باين المؤسساات التعليمياة ا  علاا مانح دراساية تنفياأ حصالين لاك الطاعو األجاناب المت من

  .وغيرها من نظيراتها بالدول األار  أو المنظمات القليمية والدولية يابدولة ليب

لفصاالي حلااة الجامعيااة بكاال قساام فااي الكليااة ( ثعثااة ماان الطااعو األوائاال بالمر3تعطااا أولويااة القبااول لعاادد ) -ا 

 والمفاضلة.الخري  والربي  دون تحميلهم إجراء امتحان القبول 

 .أو كليا   جزئيا  بالكلية علا التفرغ للدراسة  -تقديم ما يفيد موافقة جهة العمل بالنسبة للعاملين  -ح

 إلجازة الدقيقة )الدكتوراه(مرحة ا

فاي الداالياة ة حا( مان العئ18يشترط للقبول بمرحة الجاا  الدقيقة )الدكتوراا( بالضافة إلا ما ورد بالمااد  )

ليهاا بعئحاة تنظايم التعلايم الادي ع، وكألك الشاروط العاماة لقباول الطاعو النصاوص ح(ف، د، و،  ا،فقراتها )

 يلي:م( ما 2010( لسنة )501المرفقة بالقرار رقم )

 ا يعادلهاا مانما( وفقاا للتخصاص المتقادم إلياه أو )الماجساتيرحاصاع علاا الجااا  العالياة  أ. أن يكون الطالب 

 .الشهادات المعترف بها من الجهة المختصة

يا الجااامعي، والمرشااحين ماان الجهااات العامااة، أو بناااء علااا و. تعطااي أولويااة القبااول ألعضاااء هيئااة التاادر 

 المفعول. وساريةمعتمد   اتفاقيات

 عالنات التسجيلإ

 ( ثعثة أشهر علا األقل من تااري  بادء3لتحاق بالدراسات العليا بالكلية قبل )لعأ. يعلن عن افتتاح باو القبول 

 قفل بعد شهر من افتتاحاه، وعلاا الكلياة أن تعلانوي -األحوال  حسبب -السنة الدراسية أو الفصل الدراسي 

  قوائم الطلبة المقبولين قبل أسبوعين علا األقل من تاري  بدء الدراسة.
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 يجب أن يشمل إععن فتح باو القباول أعاداد الطلباة المقارر قباولهم وفاق القادر  االساتيعابية للقسام العلماي -و

، العئحة، م  مراعا  أن يكون الععن عان طرياق بهأاوالتخصصات العلمية المطلوبة علا النحو المبين 

الكلية وبعلم إدار  الدراسات العليا والتدريب بالجامعة، وتكاون مواعياد امتحاناات القباول والمفاضالة  إدار 

 بالجامعة كاآلتي: والتدريبالجدول الزمني المعتمد من إدار  الدراسات العليا  بالكلية وفق

 الجراء

 

 والمفاضلةالزمنية لجراء امتحانات القبول د المواعي

 لفصل الربي  من كل سنة لفصل الخري  من كل سنة

تسليم المتقدمين ملفاتهم لمكتب الدراسات العليا 

 بالكلية والتدريب

 أكتوبر 31أكتوبر إلا  01من  أبريل 15مارس إلا  15من 

 نوفمبر 07 ابريل 21 إحالة ملفات المتقدمين إلا األقسام العلمية بالكلية

إجراء امتحانات القبول والمفاضلة للمتقدمين 

 العلمية باألقسام

 نوفمبر 30نوفمبر إلا  15من  مايو 15مايو إلا  01من 

 ديسمبر 15 مايو 30 للمكتب والمفاضلةتسليم نتائج امتحانات القبول 

 ديسمبر 22 يونيو 7 ععن نتائج امتحانات القبول والمفاضلةإ

عن القبول للدراسات العليا بالكلية، وفي حال  ودائماعد البرنامج الزمني المبين بالفقر  السابقة إععنا مسبقا ي   -ف

ول يوم عمال ألمد العمل بالموعد ي  توافق بداية أو نهاية أي من هأا المواعيد م  يوم إجاا  أو عطلة رسمية 

 يليه.

 امتحانات القبول والمفاضلة 

يجااب علااا المتقاادم للدراسااة العليااا لنياال درجااة الماجسااتير االشااتراك فااي امتحااان القبااول والمفاضاالة بجزئيااه  -أ

الكتابي والشفهي، وفي حالة غيابه عان أحادهما يعتبار تقديماه ملغياا، ويقايم المتقادمون لهاأا االمتحاان وفقاا 

 : لعتي

  النهائية.من إجمالي درجة التقييم  %(10ي العام في المرحلة الجامعية، ويمثل )مالمعدل التراك -

  النهائية.درجة التقييم  إجمالي%( من  20واالنجليزية ويمثل )امتحان اللغة العربية  -

 .%( من إجمالي درجة التقييم النهائية 50امتحان التخصص ويمثل ) -

 النهائية.%( من إجمالي درجة التقييم  20امتحان المقابلة الشخصية ويمثل ) -
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يجااب علااا المتقاادم للدراسااة العليااا لنياال درجااة الاادكتوراا االشااتراك فااي امتحااان القبااول والمفاضاالة بجزئيااه  -و 

الكتابي والشفهي، وفاي حالاة غياباه عان أحادهما يعتبار تقديماه ملغياا، ويقايم المتقادمون لهاأا االمتحاان وفقاا 

 : لعتي

  النهائية.%( من إجمالي درجة التقييم  20) المعدل التراكمي العام لمرحلة إجاا  الماجستير ويمثل -

  النهائية.م ييق%( من إجمالي درجة الت 50امتحان التخصص ويمثل )  -

 النهائية.ة التقييم ج%( من إجمالي در 30صية ويمثل )امتحان المقابلة الشخ -

الدراسات العليا بكل يحدد قبول الطعو المتقدمين لجراء امتحان القبول والمفاضلة لعنخراط في برنامج *

 ، وفقا لما يلي:يقسم علم

هم النهائية الناتجة من مجموع درجات جمي  أجازاء االمتحاان، تتتم المفاضلة بين المتقدمين بناء علا درجا -أ

 قبول أععهم درجة وفقا لعدد الطعو الجدد المطلوو انخراطهم في برنامج الدراسات العليا بالقسم. متوي

االمتحان بعد اعتمادها من لجنة الدراسات العليا بالكلية، ويعد قبول الطالب ملغيا إ ا لم يلتحاق و۔ تعلن نتيجة 

 به.في الفصل الدراسي الأي قبل  بالدراسة

 تعتبر نتائج عمل لجنة امتحان القبول والمفاضلة بعد إععنها نهائية وغير قابلة للطعن فيها.  -ف

قادم لمار  ثانياة فقاط لعشاتراك فاي امتحاان القباول تإ ا لم يقبل المتقدم في االمتحاان ألول مار ، يجاوا لاه ال -د

 .بالفصول الدراسية العحقة  والمفاضلة

ية أو غيرها، ال يجوا لاه فض طلب التقدم لجراء امتحان القبول، والمفاضلة ألول مر  ألسباو علمإ ا ر   -ـه

 سبب الرفض. القبول مر  ثانية بالكلية ما لم ينت ِ لجراء امتحان التقدم 

 المواد االستدراكية 

يجوا للقسم العلمي تحميل الطلبة المتقادمين لعلتحااق ببرناامج الدراساات العلياا جالماجساتيرج ماواد اساتدراكية 

 االتية: الضوابطكلما رأ  ضرور   لك، وفي  لك يجب أن تراعا 

 اجتياا امتحان القبول المقرر للطلبة المتقدمين لعلتحاق ببرنامج الدراسات العليا الماجستير. -أ 

 بناء علا كش  درجات الطالب ووفق النمو ف المعد لألك. االستدراكية،يحدد القسم العلمي المواد  -و 
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 مقرر  للدراسات العليا۔ ال تحسب الوحدات الدراسية للمقرر االستدراكي ضمن الوحدات الدراسية ال -ف 

 .يسري علا الطالب أثناء دراسته للمواد االستدراكية نظام الدراسة واالمتحانات المطبق بالمرحلة الجامعية -د

 يجب أن يجتاا الطالب المقررات االستدراكية التي يحددها القسم قبل الشروع بالدراسات العليا، وال تحساب -ـه 

أماا بالنسابة للمقاررات المكملاة  ،لماد  القانونياة المقارر  للدراساات العلياامد  دراسة هأا المقررات ضامن ا

 فيجوا دراستها بالتزامن م  دراسة مقررات الدراسات العليا.

 جراءات النقل إ

يجوا بقرار يصدر عن مجلا الكلية قبول طعو منتقلين من مؤسسات تعليمية أار ، بناء علاا توصاية مان 

 بالكلية بالموافقة علا االنتقال الستيفاء الطالب الراغب بالنقل( الشروط والضوابط اآلتية:لجنة الدراسات العليا 

 .أال يكون مفصوال من المؤسسة التعليمية المنتقل منها ألسباو علمية أو تأديبية -أ 

أن يلتزم بتقديم جمي  المستندات المطلوبة، علاا أن تتضامن المقاررات التاي درساها بالجهاة المنتقال منهاا  -و 

 .هأا المقررات ومحتويات

 .أن يكون حاصع علا المؤهل العلمي المطلوو لمواصلة دراسته العليا وفي  ات التخصص المنتقل إليه -ف 

ة جانيال الدرر  لرمقالية المنتقال إليهاا نصا  الماد  الا الطالب في الكأن يكون الحد األدنا للمد  التي يقضيه -د 

 علا األقل. المطلوبة

قدم طلبات االنتقال أو االلتحاق إلاا إدار  الدراساات العلياا والتادريب بالجامعاة علاا النماا ف المعاد  لاألك ت   -ا 

والتي تحيلها بدورها إلا مكتب الدراسات العليا والتدريب بالكلية، لحالتها لألقسام  المحدد ،المواعيد  وفي

العلميااة للبااث فيهااا واتخااا  الجااراءات العامااة حيالهااا، علااا أن تخطاار إدار  الدراسااات العليااا والتاادريب 

 .بالقبول من عدمه بالجامعة بالنتيجة، ويبلغ الطالب كتابيا  

 المقرراتمعادلة  إجراءات 

طاعو الاراغبين فاي االنتقاال علاا النماا ف للالعلمي تنفيأ وإجراء المعادلاة  تتولا لجنة الدراسات العليا بالقسم 

 :االتيالمعد  لألك وفق 
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%( مان عادد المقاررات المطلوباة لمانح الدرجاة العلمياة  50أال يزيد عدد المقررات الدراسية المعادلة عان ) -أ 

 العلمي المنتقل إليه مقدم الطلب.  بالقسم

 القسم.% من مفرداته م  ما يناظرا من مقرر 75يعد المقرر معادال في حال تطابق ما ال تقل نسبته عن  -و

قاال ال يقاال عاان المعاادل التراكمااي العااام تمقااررات المعادلااة للطالااب المنللأن يكااون المعاادل التراكمااي العااام  -ف 

  .االيةبالعئحة الد والمحدد لإلنأار

لعنتقال في حال تطلب األمر  يجوا للجنة تكلي  الطالب المنتقل بدراسة مقررات استدراكية أو مكملة شرطا   -د

  لك.

 خر بالكلية االنتقال من تخصص أل

الراغاب فاي تغييار التخصاص مان قسام  أار داال الكلية، وعلا الطالبقسم ال يجوا االنتقال من قسم إلا  -أ

والتقادم إلاا القسام  بالخصاوص،االنسحاو مان البرناامج الدراساي المساجل باه وفاق النماا ف المعاد   آلار

 إليه بحيث تطبق عليه إجراءات القبول من جديد. النتقالاالراغب 

لجناة الدراساات العلياا بالقسام انتقاال الطالاب مان ج شاعبة ج إلاا  وبموافقاةيجوا بقارار مان القسام العلماي  -و 

 بشرط:سم العلمي الق أار  داال

  التمهيدية.أن يكون طالب االنتقال في المرحلة 

 ين من الدراسة عند تقديم طلب تغيير التخصص. لين الدراسيين األولصتجاوا الفأن ال ي 

  .موافقة الجهة المرشحة إ ا كان الطالب موفدا للدراسة بالداال 

 نظام الدراسة واالمتحانات

 :االتيتنفأ برامج الدراسات العليا بالكلية بنظام الفصل الدراسي وفق 

 .والربي  الخري ، هما:تكون السنة الدراسية للدراسات العليا بالكلية من فصلين دراسيين  -أ

 ( أسبوعا. 16وال تزيد عن ستة عشر ) ( اسبوعا  14) عشرو۔ مد  الدراسة بالفصل الدراسي ال تقل علا أربعة  

 وفق الضوابط المعتمد .  النتائج،الدراسة واالمتحانات وإععن  وبدايةيحدد مجلا الكلية مواعيد التسجيل  -ف

د  حاا( و18( وحااد  بالنساابة لمرحلااة الجاااا  العاليااة )الماجسااتير(، و )30يكااون عاادد الوحاادات الدراسااية ) -د

 المرحلة الجاا  الدقيقة )الدكتوراا(. بالنسبة
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 والجااا  الدقيقاة )الماجساتير(،مج الدراساي المؤهال للحصاول علاا درجتاي الجااا  العالياة يتكون البرنا -ـه 

وتشامل االمتحاان الشاامل بالنسابة  ،-المقاررات الدراساية  -من مرحلتين: المرحلاة التمهيدياة  )الدكتوراا(

 الدكتوراا، ومرحلة إعداد الرسالة أو األطروحة. لبرنامج

 فصول دراسيةفصول الدراسية التي يقضيها الطالب في المرحلة التمهيدية أربعة لليبلغ الحد األقصا  -و 

 اتمان مقاارر )الاادكتوراا(والدقيقاة  )الماجسااتير(،تتكاون المقااررات الدراساية فااي مرحلتاي الجاااا  العالياة  -ا 

 .ات ( بكل قسم علمي هأا المقرر)المرفقالزامية وأار  ااتيارية وداعمة، ويحدد البرنامج الدراسي 

  ةيلكلاب ةيساردلا ططخلا

 ترقيم برنامج الدراسات العليا بالكلية
رجةدرقم ال رقم املقرر  رقم املادة  رقم الكلية رقم القسم 

 اجبارية

 اختيارية 

 املاجستير 000

 الدكتوراه

( قسم التدريس10)  

( قسم التدريب02)  

( قسم إعادة التأهيل والعالج الطبيعي 03)  

(13)  

 000-01-14-1-05 أرقام قيد الطالب بقسم التدريس

05-2-14-01-000 

 000-02-14-1-05 أرقام قيد الطالب بقسم التدريب

05-2-14-02-000 

 000-03-14-1-05 أرقام قيد الطالب بقسم إعادة التأهيل والعالج الطبيعي

05-2-14-03-000 

 رقم الفصل السنة الدراسية رقم القسم رقم تسلسل الطالب

(1)الفصل الدراس ي الربيع   

(2الفصل الدراس ي الخريف )  

(3الفصل الدراس ي الصيف )  

 رقم املرحلة
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 المقررات الخاصة بجمي  االقسام بالكلية ) متطلبات الكلية (

عدد  اسم املقرر  املقرر  رقم ر.ت

 الوحدات

 عدد الساعات/األسبوع

محاضرا

 ت

 تدريب معمل

1 01-501-01-01-13  - - 2 2 فلسفة التربية البدنية  

2 01-502-01-01-13 -  3 - 2 االحصاء في املجال الرياض ي   

3 01-504-01-01-13   - 3 2  طرق البحث 

4 01-507-01-01-13  - - 3 2 قاعة البحث 

5 01-506-01-01-13 -      2 االختبارات والقياس   3 - 
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 (التدرياالتربية البدنية )المقررات الخاصة بقسم 

  اسم املقرر  املقرر  رقم ر.ت

 

عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات/األسبوع

 تدريب معمل محاضرات

 - - 2 2  علم االجتماع الرياض ي 13-01-01-503-01 1

 - - 2 2  علم النفس الرياض ي 13-01-01-505-01 2

 - - 3 2    طرق التدريس 13-01-01-508-01 3

البدنية  ةبرامج التربي 13-01-01-509-01 4  2 2 - - 

 - - 2 2 الترويح  13-01-01-511-01 5

 - - 3 2  التربية البدنية ياملناهج ف 13-01-01-512-01 6

 - - 3 2 التقويم  13-01-01-513-01 7

 - - 3 2 تصميم املناهج في التربية البدنية  13-01-01-515-02 8

 - - 3 2 قياس الجهد البدني  13-01-01-516-02 9

 - - 3 2 تقنية التعليم والتعلم  13-01-01-520-02 10

 - - 3 2 التمرينات التخصصية  13-01-01-510-02 11

 - - 3 2 تطبيقات في طرق التدريس  13-03-01-522-02 12

 - - 2 2  التغذية 13-02-01-529-01 13

   3 2 التعلم الحركي 13-01-01-521-02 14

   2 2 اللياقة البدنية         13-02-01-550-01 15

   3 2 التحليل الحركي 13-02-01-560-02 16

 المقررات الخاصة بقسم التدريب

املقرر  رقم ر.ت   اسم املقرر  

 

عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات/األسبوع

 تدريب معمل محاضرات

1 01-529-01-02-13  - - 2 2 التغذية 

2 01-550-01-02-13  - - 2 2 اللياقة البدنية 

3 01-556-01-02-13  - - 2 2 التنظيم واالدارة 

4 01-557-01-02-13  - - 2 2 علم الحركة 

5 01-559-01-02-13  - - 2 2 امليكانيكا الحيوية 

6 01-560-01-02-13  - - 3 2 التحليل الحركي 

7 01-567-01-02-13  - - 3 2 التدريب الرياض ي 

ةياإلدارة الرياضعلوم  13-02-01-570-02 8  2 3 - - 

واملنافسات جماعيةاأللعاب ال 13-02-01-572-02 9  2 3 - - 

 - - 3 2 األلعاب الفردية واملنازالت 13-02-01-574-02 10

 - - 2 2 اإلمكانيات الرياضية 13-02-01-578-02 11

 - - 3 2 نظريات التدريب الرياض ي 13-02-01-580-02 12

 - - 3 2 علوم الحركة وامليكانيكا 13-02-01-582-02 13

14 01-505-01-01-13  - - 2 2 علم النفس الرياض ي 
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15 01-538-01-03-13  - - 2 2 فسيولوجيا الرياضة 

املعدلةرياضة ال 13-02-01-576-02 16  2 2 - - 

 المقررات الخاصة بقسم إعاد  التأهيل والععف الطبيعي ) التخصصية (

 اسم املقرر  املقرر  رقم ر.ت

 

عدد 

 الوحدات

الساعات/األسبوععدد   

 تدريب معمل محاضرات

 - - 3 2  إعادة تأهيل اإلصابات الرياضية 13-03-01-530-01 1

2 01-541-01-03-13  - - 2 2  التأهيل و العالج القوامي 

 - - 2 2  تأهيل وعالج أمراض املسنين 13-03-01-534-02 3

 - - 3 2  دراسات متقدمة في التأهيل والعالج 13-03-01-537-01 4

عادة التأهيل والعالج إأساليب  13-03-01-539-01 5

  الطبيعي

2 3 - - 

 - - 3 2  دراسات متقدمة في مفاهيم اإلعاقة 13-03-01-551-01 6

 - - 2 2  تأهيل وعالج األطفال 13-03-01-544-02 7

 - 1 2 2  فسيولوجيا الجهد البدني 13-03-01-545-02 8

وسائل التأهيل والعالج للحاالت  13-03-01-546-02 9

  الطبية

2 3 - - 

 - 1 2 2  األجهزة التعويضية 13-03-01-536-02 10

 - 1 2 2  املهارات اإلكلينيكية 13-03-01-548-02 11

 - - 3 2  التغذية العالجية 13-02-01-529-02 12

 - - 3 2  التحليل الحركي 13-02-01-560-02 13

 - - 3 2  التمرينات العالجية 13-01-01-515-02 14

 - - 2 2 علم الحركة 13-02-01-557-02 15

 - - 2 2 امليكانيكا الحيوية 13-02-01-559-02 16

 

 تجديد القيد وتسجيل المقررات 

علا الطالب تجديد قيدا في بداية كل فصال دراساي باساتخدام النماو ف المعاد لهاأا الغارض، متضامنا الماواد *

 ويتم التجديد في المواعيد التي تحددها الكلية. بها،المرحلة الدراسية المقيد  الدراسية أو

. يجوا للطالب إيقاف قيدا لمر  واحاد  طيلاة ماد  دراساته، علاا أن ال تتجااوا ماد  الوقا  فصالين دراسايين أ

 .تحسب مد  إيقاف القيد ضمن المد  المقرر  للدراسة متتاليين، وال
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فصليين دراسيين اعتبر منسحبا من برنامج الدراسات العليا مالم لتسجيل للدراسة خل  الطالب عن الإ ا ت و. 

علااا عودتااه للدراسااة وتكاارر عاادم  الموافقااةوفااي حااال  بالكليااة،تقبلااه لجنااة الدراسااات العليااا  يقاادم عااأرا

 تسجيله لفصل دراسي أار يعد منسحبا نهائيا ويلغي تسجيل قيدا من برنامج الدراسات العليا بالكلية.

يجااب علااا الطالااب التسااجيل فااي بدايااة كاال فصاال دراسااي حسااب برنامجااه الدراسااي بالقساام وجاادول المااواد *

 دراسة المعلن عنها من مكتب الدراسات العليا والتدريب بالكلية، ويكون  لك وفقا لآلتي: للالزمنية والفترات 

 ض فاي بداياة كال فصال دراساي ااعل  لهأا الغردعلا النما ف المع واالاتياريةسجل المقررات اللزامية  -أ 

 .مرحلة المقررات الدراسية

وحادات ( 6أال يقل عدد الوحدات للمقررات الدراسية المسجل بها الطالب أسبوعيا بالفصل الدراسي عن ) -و 

 ( وحدات.8يزيد علا )وال 

أقصااا نهاياة يجوا إضافة وإسقاط المقاررات الدراساية باساتخدام النماو ف المعاد لهاأا الغارض فاي موعاد  -ف 

الثالااث ماان تاااري  بدايااة الفصاال الدراسااي يشاارط االلتاازام بالحاادين األدنااا واألعلااا للوحاادات  األساابوع،

المااد   ستا ا موافقة منالينال وأن يقدم طلب كتابي  الدراسية المسموح بتسجيلها في الفصل الدراسي علا

 لجنة الدراسات العليا بالقسم العلمي. دامو المضافة واعتالمسقطة أ

 الحضور والغياب وطرق التقييم 

 يجب علا طالب الدراسات العليا االلتزام بمتابعة المحاضرات النظرية والدروس العملية وأداء

 االتي : وللقسم  بحوث وتجارو علمية وغير  لك، من الواجبات العلمية ما يطلب منه من

جماالي عادد المحاضارات وتعطاا لاه إ% مان 25غياباه  ت نسابةواالمقارر إ ا تجااأداء امتحان  حرمانه من أ.

 صفر. ةجدر

 .عن عدم تحقيقه لنسبة الحضور ل عأر غيابهبققائيا من المقرر إ ا  ليحوا اعتبار الطالب منسحبا تو. 

عمااال أل%( ماان الدرجااة  40يخصااص فااي كاال مقاارر واحااد ماان المااواد الدراسااية اللزاميااة واالاتياريااة )ف. 

الفصل، متضمنة النتاائج المتعلقاة بمختلا  التكليفاات األكاديمياة الصاادر  عان أساتا  المااد ، إضاافة إلاا كمياة 

 ان النهائي. تح%( من الدرجة لعم 60في أعمال الفصل، بينما يخصص ) ونوعية المشاركة
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ة التي ير  بخصوصها أفضلية يجوا للقسم العلمي اتباع نظام التقييم المستمر فيما يخص المقررات الدراسيد. 

أو التجاارو المعملياة،  العمال،األسلوو، ويكون هأا النوع من التقييم عن طريق إعداد البحوث، أو أوراق  هأا

علا أن يكون  لاك بقارار مان مجلاا القسام بنااء علاا عارض مان  التطبيقية،أو القيام بالدراسات الميدانية، أو 

 العليا به.  لجنة الدراسات

و لاك فاي حاال (( سحب من هأا المقارر ))مناالمتحان النهائي في مقرر ما،  الطالب الغائب بعأر عن يعدهـ . 

ل الأي يليه، وغير  لك تمنح درجة صفر لمن لام فصأن يعيد دراسة نفا المقرر في الغيابه، علا  قبول مبرر

 غيابه عن االمتحان. يتم قبول مبرر

كراسات الجابة المصححة في االمتحان النهائي لد  مكتاب الدراساات  ايداعي سيتولا أستا  كل مقرر دراو. 

مد  فصلين دراسيين؛ تحسبا ألية مراجعة تر  لجناة الدراساات العلياا بالكلياة فظ  لوالتدريب بالكلية، وتح العليا

  ك.القيام بها إ ا ما توفرت اسباو موضوعية تدعو للقيام بأل

 حساب تقدير المقررات الدراسية 

 حسب تقدير المقررات الدراسية وفقا للجدول اآلتي:ي -أ

 التقدير الدرجة ر.م

% من مجموع الدرجات 100% إلى  85من  1  ممتاز 

% من مجموع الدرجات 85% إلى أقل من  75من  2  جيد جدا 

% من مجموع الدرجات75% إلى أقل من  65من  3  جيد 

% من مجموع الدرجات 65أقل من  4  ضعيف 

 

 %( علاا65الطالب ناجحا إ ا تحصل علا مجموع نهاائي مان الادرجات فاي المقارر الدراساي يعاادل )يعد  -و

 فصل دراسي. %( بنهاية كل70األقل، ويجب أال يقل المعدل التراكمي العام للطالب عن )

 مياةعند حساو التقدير العام للطالاب يؤااأ فاي االعتباار تقاديران كال مقارر مان المقاررات الدراساية اللزا -ف 

ات المتعلقاة بالنتااائج واالاتيارياة والوحادات الدراساية لكاال مقارر، ويادون فااي كشا  الادرجات كاال البيانا

 .كل ماد  والتقدير العاملالمنفرد  

 االمتحان الشامل

يجر  االمتحان الشامل بالقسم العلمي وفقا للنما ف المعاد  لتنظيماه، علاا أال تتجااوا الماد  باين إنهااء مرحلاة  

 ( أشهر، ويتب  في  لك ما يلي:4أربعة ) هوإجرائالدراسية  المقررات
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( أعضاااء هيئااة تاادريا 5امسااة ) إلااا( 3تشااكل لجنااة بقاارار ماان رئاايا الجامعااة، وتتكااون ماان ثعثااة ) -أ 

رك م  مراعا  التخصص مشا أستا القسم العلمي، ويجب أال تقل درجة كل واحد منهم عن  مرشحين من

 بكل قسم.

يايم تقتتولا اللجنة المشكلة وفقا للفقر  )أ( مهام إجراء االمتحان الشامل كتابيا وشفهية، وتحدياد األسائلة و -و 

الطالب بناء عليها، كما تتولا إعداد نتائج االمتحان وإحالتها إلاا مكتاب الدراساات العلياا والتادريب  أداء

 . ليةبالك

( درجاة بعاد أدائاه لجميا  متطلبااات 100)ائاة ن مالشااامل مايحساب التقادير النهاائي للطالاب فاي االمتحاان  -ف

 .%( للجزء الشفهي منه40)  ، وي %( للجزء من االمتحان الكتاب 60التقييم بحيث يخصص ما نسبته )

للتساااجيل بأطروحاااة نياال الدرجاااة الدقيقاااة  بااار مرشااحا  عتالطالااب لعمتحاااان الشاااامل بنجاااح ي بعااد اجتيااااا -د

وعلياه الشاروع فااي  ،الداالياة  العئحاةب راءات المبيناة ق باه، وفاق الجابالتخصاص الملتحا )الادكتوراا(

 وفق النما ف المعد  لألك. لألطروحةإجراءات إعداد وتسجيل الخطة البحثية 

في حالة عدم اجتياا الطالب لعمتحان الشامل للمر  األولا، فإن عدد فرص داوله مر  أار  لعمتحان  -ـ ه

  .تجدن وإ سابقفيما الموجهة إليه  النأاراتوفقا لعدد  تحدد

 إعداد وتسجيل الرسائل واألطروحات

بوحاداتها المقارر   التمهيدية( )المرحلةال يجوا للطالب تسجيل اطة البحث إال بعد اجتياا المقررات الدراسية 

وفقا لهأا العئحة، إضافة إلا اجتيااا لعمتحان الشامل في مرحلة الجااا  الدقيقاة )الادكتوراا(، وعناد تساجيل 

 :الرسائل أو األطروحات يجب مراعا  ما يلي

 للمراحال اجتيااااعرض المقترح علا القسم العلمي، متضمنا عنوان واطة البحث، واسم الطالب، وبيانات  -أ

البحاث والتوصاية باعتمادهاا مان  دراساة اطاةلسابقة، ويكل  القسم العلمي لجناة علمياة مختصاة تتاولا ا

 اقتراح تعديعت عليها. عدمه أو

إن  )مسااعدايقرر مجلا القسم قبول المقترح من عدمه ومن تم اقتراح األستا  المشرف ودرجتاه العلمياة  -و 

 العلمية.بناء علا توصية اللجنة  وجد(

 م تسجيل موضوع الرسالة أو األطروحة لد  لجنة الدراسات العليا بالكلية.يت -ف 
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إال بعااد تسااجيلها لااد  الجهااة المخولااة رسااميا بااألك،  يااا  ئال يعااد تسااجيل موضااوع الرسااالة أو األطروحااة نها -د 

 بالجامعة.الضوابط التي تحددها إدار  الدراسات العليا والتدريب  حسب

أو األطروحااة، أو المشاارف، إال إ ا اقتضااا  أو تعااديل علااا عنااوان الرسااالة غيياارال يجااوا إداااال أي ت -ا 

فيااه األوجااه العلميااة التااي  نااا  بي لااك، ويااتم التعااديل أو التغيياار بناااء علااا كتاااو ماان المشاارف م ضاارور ال

وال ياؤثر  ، الساابقةما  مراعاا  الجاراءات  األطروحاة،استدعا هأا التعديل وأهميته بالنسبة للرسالة أو 

 األعلا النيل الدرجة المبين بهأا العئحة. التعديل في حساو مد  الحد

 الفنية والشكلية لكتابة الرسائل العلمياة صفاتبدليل الموارد لما و تكتب الرسائل واألطروحات وتنس  وفقا   -و 

 .المعتمد بالجامعة

 لكتابة الرسائل العلميةالعامة  الشكلية الفنية و صفاتالموا

 وأسلوبهالغة الكتابة 

منهما بغير العربية يجب أن  أيبإحد  اللغات الحية، وإ ا كتبا باللغة العربية  أو  األطروحةتكتب الرسالة أو 

تحتوي علا مستخلص باللغة العربياة، وبالمثال عناد كتابتهاا بالعربياة يجاب أن تحتاوي علاا مساتخلص باللغاة 

 .تكتب بلغة سليمة االية من األاطاء اللغوية والمعئيةوفي جمي  األحوال يجب أن ،  النجليزية

ت أن  يع بار فيهاا عان األفكاار بأسالوو مفهاوم وواضاح، باساتخدام كلماا األطروحاةيجب عند كتابة الرسالة أو 

نات اللفظية، كاالستعار ، والكناية والمجاا ما أمكن  لك، م  وجوو أال مباشر ، وجمل قصير  وتجنب المحس

طويلااة بحيااث ال تزيااد عاان ساابعة إلااا عشاار  أسااطر، وأن تكااون ععقتهااا  (Paragraph)تكاون الفقاار  العلميااة 

مرتبطااة بااالفقر  التااي تساابقها وممهااد  للتااي تليهااا داااال السااياق العااام لمعالجااة الفكاار  محاال العاارض، وبهااأا 

الخصوص يجب عدم نقل أي بيانات أو معلومات دون الشار  إلا مصدرها في النص؛ حيث إن  لك  ي عد من 

 (فااي للاانص ماان المرجاا رالنقاال الح)، وتفااادي االقتباااس (Plagiarism)والساارقة والتاادليا  ضااروو الغاا 

وحصرا في أضيق الحدود، وعناد الضارور  القصاو . وال يجاوا اساتعمال ضامير الماتكلم فاي الانص إال فاي 

ة أو اء الرساالز، ويساتخدم ضامير المبناي للمجهاول أو الغائاب فاي بقياة أجاصفحتي الهداء والشاكر والتقادير،

  .األطروحة

يك تب عنوان كل جزء من األجزاء الرئيسية في الرسالة أو األطروحة مثل: الشكر والتقدير والهداء والمقدمة  

 أوسام ا . تبادأ أي جملاة أو فقار  بكلماة ب. وغيرهاا فاي صافحة جدياداألدبياات( ..مراجعاة )والدراسات الساابقة 
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 ا ما ابتدأت بارقم فإناه ، وإ..(، إلا، في.و، أومثل )فعل، وال تكتب بداية أي منهما برمز أو ااتصار أو حرف 

  .85ا  فمثع   تكتب امسة وثمانون وليا يكتب نصي

 (.)والقاطعاة  (،)يجب اللمام والدراية التامة بأهمية وكيفية استخدام ععمات الترقيم عند الكتابة مثل الفاصالة 

والشاارطة  (-)والشاارطة  (؟)وععمااة االسااتفهام ( !)وععمااة التعجااب  (:)والشااارحة  (؛)والفاصاالة المنقوطااة 

والقوساان المعقوفاان  ((...).)العادياان والقوساان  )ج ج( ، وععمات التنصيص مثل ععمة االقتبااس(/)المائلة 

 القرآنية وغيرها.  لآليات ...نالمزهرا =( والقوسانوععمة الصلة ) )...( وععمة الحأف ...[( )]

ويجاب عادم  (Italic)مائال كاامع   وبخاط  (حياوان أو نباات أو كاائن دقياق)يكتب االسم العلمي ألي كائن حاي 

االكتفاء بأكر االسم العام له في عنوان الرساالة أو األطروحاة أو فاي الجاداول أو األشاكال التوضايحية أو عناد 

 كرا ألول مر  في النص، وتكتب األسماء العلمية كاملة الجنا والنوع عند  كرهاا ألول مار ، ويختصار اسام 

للداللاة   .spوع يكتب اسم الجنا ويلحق باه االاتصاار الجنا في المرات التالية، وفي حالة عدم كتابة اسم الن

للداللة علا أكثر من نوع، ويكتب الجنا بأحرف مائلاة، أماا االاتصاار فيكتاب بخاط  .sppعلا نوع واحد أو 

 غير مائل. 

 االختصارات  

نهاا تستخدم االاتصارات في كتاباة المصاطلحات واألساماء العلمياة عناد الضارور  فقاط، ويشاترط كتاباة أي  م

اراد ااتصاارا كاامع   فاي أول  بلغتها األصلية عند كتابتها باللغة العربية. يكتاب المصاطلح أو االسام العلماي الم 

 World Health Organizationمر  فقط ويكتب معه االاتصار بين قوسين مثل: منظماة الصاحة العالمياة 

(WHO)   والجمعية األمريكية لعلم النفاAmerican Psychological Association (APA)  وأدينوسين

، وعناد  كارا فااي المارات التاليااة يكتاب ااتصااار Adenosine Tri Phosphate (ATP)ثعثاي الفوسافات 

 المصطلح أو االسم العلمي فقط دون وضعه بين قوسين، ويجب كتاباة قائماة بجميا  االاتصاارات الاوارد  فاي

 .لترتيبها األبجدي  ا  الرسالة أو األطروحة وفق

 الورق وبرامج الكتابة والنسخ  نوع 

( A4مقااس )ملام  297×  210تكتب الرسائل العلمية علا جهة واحد  من ورق أبيض اللون، أبعاادا القياساية 

جم، ويستثنا من  لك الغعف الخارجي الاأي يكاون مان ورق مقاو  مقااوم للطاي. يساتخدم الحاساب  80بزنة 
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ا  من أي كتابة بالياد، وتنسا  ، ويجب أن تكون االية تمامWord Processorاآللي في الكتابة بمنسق الكلمات 

 باستخدام طابعة ليزرية.  

 عدد الصفحات 

أن أهمية الرساائل العلمياة ال تكمان فاي عادد صافحاتها وإنماا فاي جاود  وتفاّرد ونوعياة البحاث الاأي تعرضاه. 

 أطروحااة صاافحة، أمااا (100)مئااة  عاان (الماجسااتير)يااد عاادد صاافحات رسااالة االجاااا  العاليااة زيراعااا أال يو

 صافحة، وفاي كلتاا الحاالتين ال (200)ياد عادد صافحاتها عان ماائتي زفيراعا أال ي )الدكتوراا( الدقيقةاالجاا  

 .يشمل هأا العدد صفحات المعحق

 ترقيم الصفحات  

ترقم الصفحات بادءا بصافحة الهاداء وانتهااء باآار صافحة مان المعحاق فاي الرساالة أو األطروحاة، وتاد رف 

وحجام  Times New Romanأرقام صفحات الرسالة أو األطروحة في منتص  أسفل كل صفحة بخط ناوع 

12  . 

 ويكون ترقيم الصفحات وفقاً لآلتي: 

ترقم الصفحات التمهيدية بدءا من صفحة الهداء وحتا صفحة المساتخلص باساتخدام الحاروف حساب ترتياب 

عنااد كتابااة الرسااالة أو األطروحااة باللغااة العربيااة، أمااا إ ا ك تبااا بغياار اللغااة  (أ، و، ف، د، هااـ ...)أبجااد هااوا 

  (... IV،III ،II ،I)العربية فتستخدم األرقام الرومانية 

 . (... ،4، 2، 1)باستخدام األرقام العربية  المعحق،ت من المقدمة حتا آار صفحة في ترقم الصفحا

 ترقيم العناوين الرئيسية والفرعية 

 . ال ترقم العناوين في الصفحات التمهيدية •

 لآلتي:  ا  ترقم العناوين من المقدمة وحتا المعحق وفق •

ً ر الرئيسية تمنح العناوين *  :  قمنا صحيحا

 المقدمة  الدراسة( )مدال .1

 االدبيات(  السابقة )مراجعةالدراسات و الطار النظري .2
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 البحث  إجراءات .3

 النتائج عرض   .4

 المناقشة   .5

 التوصياتو االستنتاجات .6

 المراج    .7

 المعحق.  .8

بعد القاطعة، ويمثل الرقم األول تسلسل العنوان الرئيسي والرقم  آارا   صحيحا   تمنح العناوين الفرعية رقما  *

ترقم العناوين الفرعية الموجود  في الدراسات  الثاني تسلسل العنوان الفرعي تحا العنوان الرئيسي، فمثع  

 . العنوان الفرعي الثاني ... وهكأا. 2.2. العنوان الفرعي األول و1.2: االدبيات( كاآلتي مراجعة)السابقة 

بعد القاطعة الثانية، ويمثل الرقم الثالث تسلسل العنوان تحا  ا  ثالث رقما  صحيحا  تمنح العناوين تحا الفرعية *

. العنوان تحا الفرعي األول 1.1.2الفرعي المتفرع من العنوان الرئيسي والعنوان الفرعي، و لك كاآلتي: 

 الفرعي الثاني... وهكأا.  . العنوان تحا2.2.1و

 نوع خط الكتابة وحجمه  

عند كتابة الرسائل واألطروحات العلمية باللغة العربية أو  Times New Romanيستخدم نوع الخط 

النجليزية، ويجب أن تخلو جميعها من أي أنواع أار  من الخط أو الكتابة باليد، م  عدم تمديد أو تمطيط 

أحرف بعض الكلمات في أي جزء من الرسائل العلمية. يجب عدم كتابة أي كلمات بخط مائل باستثناء األسماء 

في حالة كتابة الرسائل العلمية   .et alالتي يجب أن تكتب وفقا  لما سبق الشار  إليه ، أو االاتصار  العلمية

 . باللغة النجليزية

 الجداول واألشكال التوضيحية 

عبار  عن مجموعة من الصفوف واألعمد  تحاوي بياناات، ويقصاد باألشاكال التوضايحية  (Tables) الجداول

(Illustrations) م كاال ماان ية والخاارائط والصااور وغيرهااا. تاارقّ والهندساا  والكروكيااة  الرسااومات البيانيااة

  كل منها.لما هو موجود بقائمة  الجداول واألشكال التوضيحية تسلسليا بشكل منفصل عن بعضها وفقا  

ية يكتب رقم وعنوان الجدول في األعلا أما االاتصارات والرموا واألحرف الدالة علا الفروق المعنو

فتكتب أسفله، في حين يكتب رقم وعنوان الشكل التوضيحي أسفله وتكتب االاتصارات والرموا واألحرف 

أن يكون عنوان الجدول أو الشكل التوضيحي  بدااله. ويجبالمعنوية أسفل الشكل أو  علا الفروقالدالة 
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محتواا. يجب عدم ااتصار األسماء العلمية في عنوان الجدول أو الشكل التوضيحي بل  ا  ومعبرا  عنمختصر

 الجنا والنوع(. )كامع  يكتب 

 الخاصة بكتابة الرسائل العلمية والشكلية المواصفات الفنية

ة اء رئيسية: وهي الغعف الخارجي ثم الصفحات التمهيديزتتكون الرسائل واألطروحات العلمية من ثعثة أج

والمستخلص بغير لغة الرسالة أو  وجدت( نأ المعحق )اء الرئيسية زيليها المتن، ويضاف إلا هأا األج

اء زالاتعف هأا األج ، نظرا  األطروحةوصفحة االعتماد وصفحة الغعف بغير لغة الرسالة أو  األطروحة

 عن بعضها البعض فإن  لك يجعل لكل منها مواصفات كتابة فنية وشكلية ااصة بها، و لك كاآلتي: 

  Outer Cover لغالف الخارجيا 

يتكون الغعف الخارجي من واجهة وكعب والفية، يستخدم للغعف الخارجي ورق مقو  مقاوم للطي، ويجب 

 الدكتوراا.  ألطروحاتبجلد اصطناعي أسود اللون لرسائل الماجستير وأارق اللون  أن يكون مغلفا  

 واجهة الغالف الخارجي 

 2.5سم، أما الجانبين األيمن واأليسر فيكون  2الكتابة للجانبين األعلا واألسفل  اريكون إط : حدود الكتابة

  سم.

عناد  14و 15وبحجام  (Bold) أن يكاون الخاط داكناا   الاأهب، ويجابتكتاب البياناات بمااء  :لون وحجمم الخمط

   ية.زعند الكتابة باللغة النجلي 13و 14الكتابة باللغة العربية وبحجم 

 كعب الغالف الخارجي 

ساام، ويجااب أن تتوسااط الكتابااة الحااافتين  1.5الكتابااة للجااانبين األعلااا واألساافل  اريكااون إطاا حممدود الكتابممة:

 اليمنا واليسر  للكعب، م  مراعا  أن تكون المسافات بين فقرات البيانات المختلفة متساوية علا الكعب. 

  .15وبحجم  ا  تكتب البيانات بماء الأهب، ويكون الخط داكن لون وحجم الخط:

  االية من أي كتابة.تكون الفية الغعف الخارجي   :خلفية الغالف الخارجي

    Preliminary Pages   الصفحات التمهيدية
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  جم. 80انة  A4ورق أبيض مقاس  :نوع ولون الورق

سم في الجانب األيمن من الصفحة عند الكتابة باللغة العربية وللجانب  3.5الكتابة  اريكون إط حدود الكتابة:

  سم. 2.5ية، ويكون للجوانب األار  زالكتابة باللغة النجلي داأليسر عن

يستخدم اللون األسود للكتابة علا هأا الصفحات، وتستخدم أحجام مختلفة للخط سيتم  :لون وحجم الخط

   .ا  منها بالتفصيل الحق التعرض لكل

ً وفق األطروحةترتب الصفحات التمهيدية للرسالة أو   للتسلسل اآلتي:   ا

  عبار  عن صفحة االية من أي كتابة. هي :  White Page  صفحة بيضاء  

تحتوي صفحة الغعف الداالية علا نفا  :  Internal Cover Page صفحة الغالف الداخلية

 البيانات الموجود  علا واجهة الغعف الخارجي. 

  : Declaration  صفحة اإلقرار 

: إ ا كانا الرسالة أو األطروحة باللغة العربية يكتب عنوان الصفحة بخط داكن حجم  حجم الخط ونوعه

داكن وبقية  13عادي، وإ ا كانا باللغة النجليزية فيكتب العنوان بحجم  13، أما بقية النص فيكتب بحجم 14

  عادي. 12النص يكتب بحجم 

  الرسالة أو االطروحةتحتوي قرار اعتماد  : Approval sheet  صفحة االعتماد

  Abstract المستخلص بلغة الرسالة أو األطروحة 

 يجب أن يحتوي المستخلص علا اآلتي: 

 . األطروحةعنوان الرسالة أو 

 . األطروحةاسم الطالب والدرجة العلمية للرسالة أو 

 اسم الجامعة وسنة الحصول علا الدرجة. 

 اسم المشرف ودرجته األكاديمية. 
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يجب أن يحتوي علا اآلتي: الهدف، مشكلة البحث واهميتها والمعامعت المطبقّة علا  : نص المستخلص

بالبحث ونوع وطبيعة وعدد الوحدات التجريبية والعينات المستخدمة في  تأو العيناالوحدات التجريبية 

ت التجريبية علا الوحدا التي قيساالمتغيرات  االستجابة( أو)والصفات البحث، والتصميم التجريبي للبحث 

  ثير المعامعت عليها وملخص النتائج النهائية للبحث.ألتقدير ت

وهي الكلمات الرئيسية التي يمكن استخدامها للبحث عن موضوع  : (Key wordsالدالة )الكلمات 

  كلمات، وتكتب أسفل المستخلص. 6يد عددها عن زأال ي الدراسة، يراعا

إ ا كانا الكتابة باللغة العربية تكتب جمي  البيانات التي تسبق نص المستخلص بخط  حجم ونوع الخط:

ية فتكتب البيانات زعادي، وإ ا كانا الكتابة باللغة النجلي12داكن أما نص المستخلص فيكتب بحجم  13حجم 

 عادي.  11داكن ويكتب النص بحجم اط  12قبل النص بخط حجم 

في صور  فقر  واحد  وبااتصار قدر المكان، وفي جمي  األحوال يجب  يكتب المستخلص عدد الكلمات:

  كلمة. 700يد نص المستخلص عن زأال ي

سم في بداية السطر األول للمستخلص، في حين تكون المسافات بين األسطر  1تترك مسافة  : اتفالمسا

 Single line spacing .مفرد  

  Dedication  اإلهداءصفحة 

، 14باللغة العربية يكتب عنوان الصفحة بخط داكن حجم  األطروحةإ ا كانا الرسالة أو  حجم ونوع الخط:

داكن وبقية  13ية فيكتب العنوان بخط حجم زعادي، وإ ا كانا باللغة النجلي 13أما بقية النص فيكتب بحجم 

بقدر  ا  يجب أال يتجاوا نص الهداء صفحة واحد ، وأن يكون مختصر،  عادي 12النص يكتب بحجم 

 المكان. 

  Acknowledgementصفحة الشكر والتقدير 

داكن،  14باللغة العربية يكتب عنوان الصفحة بخط حجم  األطروحةإ ا كانا الرسالة أو  حجم ونوع الخط:

داكن وبقية  13ية فيكتب العنوان بخط حجم زعادي، وإ ا كانا باللغة النجلي 13أما بقية النص فيكتب بحجم 

 عادي.   12النص يكتب بحجم 
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 Line spacingسم في بداية السطر األول لكل فقر ، المسافات بين األسطر  1تترك مسافة  ات:فالمسا

( ، pt)درجات  6تكون  Spacing before and after paragraphs، المسافات قبل وبعد الفقرات 1.5تكون 

  ة واحد ، وأن يكتب بااتصار بقدر المكان.يجب أال يتجاوا نص الشكر والتقدير صفح

  Listsوالقوائم  Contentsالفهرس 

العلمية فهرس للمحتويات وقوائم للجداول واألشكال التوضيحية واألطروحات يوجد داال الرسائل 

واالاتصارات والمعحق، ويجب أن يكتب كل فهرس أو قائمة في صفحة ااصة به. يكتب الفهرس والقوائم 

، ويمكن االستعانة بطرق الفهرسة باستخدام الحاسب اآللي، مرئية( غير)مخفية في صور  جداول  ات حدود 

نصوص العناوين وأرقام صفحاتها داال الفهرس أو القوائم م  تلك الموجود  في متن ويجب أن تتطابق 

 . األطروحةالرسالة أو 

باللغة العربية يكتب عنوان الفهرس أو القائمة بخط داكن  األطروحةإ ا كانا الرسالة أو  حجم ونوع الخط: 

ية فتكتب العناوين بخط داكن حجم زعادي، أما إ ا كانا باللغة النجلي 12محتوياته بحجم اط  وتكتب 14حجم

  عادي. 12وتكتب محتوياته بحجم اط  13

. يكتب العنوان الرئيسي داال صفراتكون المسافة قبل وبعد عنوان الفهرس أو القائمة تساوي  :المسافات

قصا يسار الص  عند الكتابة باللغة الفهرس بداية من أقصا يمين الص  عند الكتابة باللغة العربية وأ

كتابة  الكتابة( قبللغة  حسب)الص  سم عن أقصا يمين أو يسار  0.5ية، في حين تترك مسافة زالنجلي

سم عن أقصا يمين أو يسار الص ،  1.0العنوان الفرعي، وفي حالة العنوان تحا الفرعي تترك مسافة  

 )) كما هو موجود بالفهرسة األلية (( وهكأا كلما تفرعا العناوين

يتم اعداد الفهرس والقوائم باستخدام الفهرسة بواسطة الحاسب اآللي، ويمكن ان تع د  الصفوف واألعمدة:

  ملم. 0.8، ويكون ارتفاع الص  حوالي (غير مرئية)في صور  جداول  ات صفوف وأعمد  مخفية الخطوط 

  Contentsهرس المحتويات ف

 واألطروحات العلمية. كشاف ميسر يعرض جمي  العناوين الرئيسية والفرعية لمحتويات الرسائلالفهرس 

  List of Tables قائمة الجداول
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، وتلغا القائمة إ ا كان عدد األطروحةتتمثل في قائمة مرتبة بعناوين جمي  الجداول الموجود  بالرسالة أو  

  الجداول أقل من جدولين.

 List of Illustrations  قائمة األشكال
، وتلغا  واألطروحات العلميةتتمثل في قائمة مرتبة بعناوين جمي  األشكال التوضيحية الموجود  بالرسائل 

 . القائمة إ ا كان عدد األشكال أقل من شكلين

  List of Appendices   قائمة المالحق

تتمثل في قائمة مرتبة بعناوين جمي  المعحق الموجود  بالرسائل واألطروحات العلمية. يجب أن يتوافق رقم  

وعنوان كل جدول أو شكل أو ملحق في القائمة الخاصة به م  الموجود بالمتن وتكون مواصفات كتابة هأا 

 القوائم مطابقة لتلك الخاصة بفهرس المحتويات. 

   List of Abbreviations قائمة االختصارات

يستخدم أحيانا  في الكتابة ااتصارات علمية ألسماء العديد من المؤسسات أو المركبات أو المصطلحات العلمية 

 بها. ترتبأو غيرها، في هأا الحالة يجب تعري  هأا االاتصارات وبشكل واضح في قائمة ااصة 

ا  ألبجديتها، ويكتب مقابل جدول مخفي الخطوط وفقالعلمية في االاتصارات الوارد  كرها في متن الرسائل 

ة لتلك كل ااتصار االسم الكامل المعروف به وترجمته إن وجدت. تكون مواصفات الكتابة لهأا القائمة مطابق

 الخاصة بفهرس المحتويات. 

 The Main Body  المتن

 الدراسات السابقةاالطار النظري وو المقدمة  للرسالة أو األطروحة ويشمل كع  من الرئيسييع د المتن الجزء 

التوصيات وأايرا  المصادر االستنتاجات والبحث والنتائج والمناقشة واجراءات و( مراجعة االدبيات)

 . والمراج 

رقما  كما تم الشار  سابقا  ويفصل بينهما ورقة يكتب فيها رقم كل فصل ويعطي  ويقسم المتن إلي فصول

) الفصل االول ( ويضم المقدمة ، ومشكلة البحث الفصل بالحروف وعنوان الفصل وعناوينه الفرعية مثال 

 واهميته العلمية واالهداف والفرضيات .

سم في الجانب األيمن عند الكتابة باللغة العربية وللجانب األيسر عند  3.5يكون إطار الكتابة  حدود الكتابة:

  سم 2.5الكتابة باللغة النجليزية، ويكون للجوانب األار  
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كانا الكتابة باللغة العربية تكتب العناوين الرئيسية  اللون، إ ايكتب المتن بخط أسود  لون وحجم الخط:

، أما بقية النص فيكتب بخط 13عية وتحا الفرعية بخط داكن حجم ، وتكتب العناوين الفر14بخط داكن حجم 

، وتكتب 13ية تكتب العناوين الرئيسية بخط داكن حجم ز. وإ ا كانا الكتابة باللغة النجلي13عادي حجم 

  .12، ويكتب بقية النص بخط عادي حجم 12العناوين الفرعية وتحا الفرعية بخط داكن حجم 

 Lineسم في بداية السطر األول لكل فقر ، وتكون المسافات بين األسطر  1تترك مسافة  ات:فالمسا

spacing 1.5 أما المسافات قبل وبعد الفقرات ،Spacing before and after paragraphs  6تكون 

وبعدا  (pt) صفر درجة Spacing before، في حين تكون المسافة قبل أي عنوان رئيسي (ptدرجات)

Spacing after 12 در(جةpt) وفي حالة العنوان الفرعي تكون قبل العنوان ،Spacing before 12 درجة 

(ptوبعدا) Spacing after 6 درجة (pt)  

يجب عدم ترك مسافات االية من الكتابة بين الفقرات المختلفة في أي صفحة من الصفحات  مالحظة هامة:

  اء المتن.زء من أجزداال كل ج

 الجداول واألشكال التوضيحية: 

يتكون الجدول من صفوف وأعمد   ات اطوط مفرد ، ويجب تفادي الخطوط المزدوجة والمتقطعة أو أي 

 أنواع أار  من الخطوط في شكل الجدول. 

إ ا كانا الكتابة باللغة العربية تكتب عناوين الجداول واألشكال التوضيحية بخط أسود  حجم الخط ونوعه:

، أما إ ا 12وال يتجاوا  9، في حين تكتب البيانات داال الجدول بخط عادي ال يقل حجمه عن 13داكن حجم 

ات بداال الجدول بخط ، في حين تكتب البيان12كانا الكتابة باللغة النجليزية فتكتب العناوين بخط داكن حجم 

. تكتب االاتصارات والرموا واألحرف الدالة علا الفروق 11وال يتجاوا  9عادي ال يقل حجمه عن 

 . 8المعنوية التي أسفل الجدول أو الشكل أو بدااله بخط عادي حجم 

 Lineسم، وتكون المسافات بين األسطر  0.8إلا  0.7يكون ارتفاع الص  داال الجدول بين  المسافات:

spacing  مفرد ، أما المسافات القبلية والبعديةSpacing before and after  درجةفتكون صفر (pt) ،

 ويجب أن تكون جمي  اعيا الجداول االية من أي تظليل أو تلوين. 

مباشر ، يوض  كل جدول أو شكل توضيحي في صفحة مستقلة بعد الصفحة التي ينتهي فيها  كرا ومناقشته  

وض  أكثر من جدول أو شكل في صفحة واحد  بشرط أن تكون جميعها انتها  كرها ومناقشتها في  ويمكن
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الصفحة السابقة بالمتن، وعند تقسيم الجدول إلا أكثر من صفحة واحد  يجب إعاد  كتابة عنوان الجدول في 

 كل صفحة. 

 Introduction  المقدمة 

ومبررات وأهداف للمشكلة تحا الدراسة،   وتوضيح هي الجزء الأي يبدأ به المتن، وتحتوي علا عرض

أن تكون قصير  بقدر المكان دون الضرار بمفهومها، ويجب أن تحتوي الفقر  األاير   . ويراعاالدراسة

 .البحث وفرضيات من المقدمة علا الهدف أو األهداف من الدراسة 

 Theoretical framework for researchاإلطار النظري 

صياغة أو هيكلة الظاهر   أيالجزء الأي يمثل قاعد  المعلومات العلمية للبحث والمشكلة تحا الدراسة،  هو

موض  البحث كما  الععقات والتداعت التي تتعلق بالظاهر  أو الفكر فيه شرح تدراستها، بحيث  يتم التي 

 المفاهيم الرئيسيةو كافة التعريفاتيحتوي علا  ومتغيرات البحث )التابعة والمستقلة(، بين  ةالععقفيه حدد ت

م  مشكلة البحث  ةمتعئموأن تكون جميعها ويحب  العلمي حثبالالتي ترد في علمية المصطلحات وال

 . الرئيسية

  Literature Review (مراجعة األدبيات)الدراسات السابقة 

، الدراسات السابقة  ات الععقة بموضوع الرسالة أو األطروحة بأسلوو ااص  في هأا الجزء ويع رض

يجب تحري الصدق والنزاهة والحيادية في استقراء الدراسات السابقة ونقدها وتوثيقها، وأن تكون جميعها و

ستقا   ات ععقة بموضوع الدراسة، ويشار في بداية أو نهاية كل جملة أو فقر  إلا المرج  أو المراج  الم

أن تكون الجمل مترابطة  ات تحليل وتخريج جيد، وليسا مجرد ملخص لما تم بحثه  ويجبمنها المعلومة. 

أن يقسم هأا الجزء إلا عناوين فرعية وتحا فرعية وفقا  للموضوعات أو الصفات أو القياسات  ويمكنسابقا  

 المدروسة. 

 Search procedures البحث إجراءات
واصائص يتم التطرق في هأا الجزء بالتفصيل إلا مكان إجراء الدراسة والفتر  الزمنية التي أجريا فيها 

والمتغيرات التابعة  (المؤثر  )العوامل أو العينة التي تطبق عليها المتغيرات المستقلة وطبيعتهالدراسة  مجتم 

 (statistical model)و ف الرياضي والنم( experimental design)والتصميم التجريبي  (االستجابة)

وبرمجيات الحاسب والطرائق واألدوات والمعدات  (statistical tests)للدراسة واالاتبارات الحصائية 
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واألجهز  والجراءات، والخطوات التي استخدما واتبعا في تنفيأ التجربة أو الدراسة. ويمكن ان تقسم مواد 

 ا فرعية حسب ما يقتضيه البحث. وطرائق البحث إلا عناوين فرعية وتح

 Results  النتائج

تس تعرض النتائج المتحصل عليها نصيا ، وترفق بجداول أو أشكال توضيحية وفقا  لطبيعة هأا النتائج موضحا  

أهم الفروقات بين المعامعت المختلفة بالتجربة. ويمكن تقسيم هأا القسم إلا عناوين فرعية وتحا فرعية وفقا  

 السابقة. للموضوعات أو العناوين التي تم التطرق إليها في الدراسات 

  Discussion  المناقشة 

تفسيرات علمية موضوعية لما توصلا إليه النتائج من اعل  وتق دميناق  في هأا الجزء نتائج البحث، 

مناقشتها ومقارنتها بنتائج الدراسات السابقة من حيث اتفاقها من عدمه م  نتائج البحث. ويمكن أن تقسم 

المناقشة إلا عناوين فرعية وتحا فرعية وفقا  للنتائج المتحصل عليها، ويجب أن تحتوي الفقر  األاير  من 

   (.Conclusion)االستنتاجات علا  المناقشة

ء واحد رئيسي يسما في هأا الحالة النتائج  زئي النتائج والمناقشة في جزيمكن دمج ج مالحظة هامة:

  والمناقشة.

  Conclusionsاالستنتاجات 

ويجب   لبحثاها القضايا التي أثارة تلخيص األدلة الداعمة لحجو إبراا أهم النقاط الرئيسية في هأا الجزء يتم 

 .البحث استنتاف ليا له ععقة بنتائج  أين تكون محدد  بدقة ومختصر  وعدم  كر أ

 Recommendations  التوصيات

يمكن التطرق في هأا الجزء إلا أهم التوصيات المتعلقة بالبحث. ويجب أال يتجاوا نص التوصيات صفحة 

 يكون مختصرا  بقدر المكان.  واحد ، وأن

  Referencesالمصادر والمراجع 

بها لعداد األساس النظري للبحث، والمساعد   التي ي ستعانالمصادر والمراج  هي مناب  المعلومات المختلفة 

علا تفسير النتائج ومناقشتها علا أسا علمية صحيحة. تتمثل أنواع المصادر والمراج  في اآلتي: الكتب، 
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مية، ومنشورات المؤتمرات، والمطبوعات الرسمية وشبكة المعلومات والرسائل العلمية، والدوريات العل

 وغيرها، ويجب التعامل م  جمي  هأا األنواع علا أنها شخصيات أو جهات اعتبارية. ( االنترنا)الدولية 

تتطلب عملية توثيق المصادر والمراج  تقديم معلومات كافية عنها في الرسائل واألطروحات العلمية، وتتعلق 

وطريقة كتابتها في قائمة المصادر  ،هأا العملية بشقين مهمين وهما: طريقة الشار  للمصادر والمراج  

المصادر والمراج  المأكور  في والمراج . يجب تحري الدقة في أن تضم قائمة المصادر والمراج  جمي  

غير  والمراج يجب التأكد من عدم توثيق وكتابة أي مصدر أو مرج  في قائمة المصادر  المتن، كمانصوص 

 مأكور في المتن. 

 توثيق المصادر والمراجع وكتابتها في المتن 

( الصادر عن جمعية علم النفا APAعلي نظام ) يجدر االشار  الي أن الكلية تعتمد في توثيق المراج   

تعتمد عملية توثيق المصدر والمرج  في و،   American Psychological Association) ) األمريكية

المتن علا عدد المؤلفين فيه، ومكان الشار  إليه في النص، فإ ا كان مؤل  المصدر والمرج  شخصا  واحدا  

، وإ ا شارك في كتابة بين قوسين  به فقط، يليه سنة النشرو كر اسمه في بداية الجملة أو النص يك تب لق

المصدر والمرج  شخصان يك تب لقب كل منهما يليه سنة النشر بين قوسين ،أما إ ا شارك في كتابته أكثر من 

عند كتابة الرسالة أو األطروحة باللغة )شخصين عندها يكتب لقب الكاتب األول فقط متبوعا  بكلمة وآارون 

  يلي  لك سنة النشر بين قوسين. (عند كتابة الرسالة أو األطروحة باللغة النجليزية) .et alوبكلمة  (العربية

 أمثلة لتوثيق مراجع مختلفة في بداية النص بالمتن 

 الععقة بين ...... (2013، ععوي)درس 

 الي.... (Hermas، 2013 )هرماس أشار

 أن...  (2010سعمة  ،أبوالععء  ) كر

… ،1998)  Jenser &  Dabaj  أوضح جنسر و دباف (  

 ...  (2012 ، وآارون راتب )أوضح

 (et al   Asheg  ،2015) وآارون فادرس أش 

أما إ ا   ك ر اسم مؤل  أو ماؤلفي المراجا  فاي نهاياة الانص فيوضا  باين قوساين لقاب أو ألقااو الماؤلفين وفقاا  

، علا أن يفصل بين اسم المؤل  وتاري  النشار الخااص األحدث(األقدم إلا  المراج  )منلترتيب تواري  هأا 
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بمرجعه فاصلة عادية وبين المرج  والمرجا  الاأي يلياه فاصالة منقوطاة، ويجاوا الشاار  إلاا رقام صافحات 

 بينها وبين سنة النشر.  ():شارحة الكتاو المستقا  منه المعلومة علا أن توض  

 نهاية النص بالمتن أمثلة لتوثيق مصادر ومراجع مختلفة في 

المتغياارات الفساايولوجية ماان أهاام المحااددات لعمليااة االنتقاااء فااي مختلاا   أجمعااا بعااض الدراسااات علااا أن

 الرياضات وااللعاو ... ال .

 (Freeman،1922 ؛Al-Batshan وHussein ،1999 2008، ابوالععو 2007وناجي، ععوي؛)  

أحيانا  قد يكون لأات المؤل  أو المؤلفين أكثر من مرج  واحد منشور بنفا االسم أو األسماء فاي نفاا السانة، 

في هأا الحالة يتم كتابة اسم المؤل  أو المؤلفين كما  كر سابقا  وبعد كتابة السنة تتم إضافة حرف وفقا  للتسلسل 

 األبجدي للغة المرج . 

 المتني فنفس السنة  في ذات المؤلف أو المؤلفينأمثلة لتوثيق أكثر من مرجع ل

 دراسة...  ( 1988 ، أ ابو العع ) أجر 

 ... في دراسة 1988) ،و ابو العع( وجد

 et al  Hermas  ، ... (1992a (وآارون أوضح هرماس  

 et al  Hermas، ... (1992b (وآارون هرماس وجد

 توثيق المصادر والمراجع وكتابتها في قائمة المصادر والمراجع 

فاي قائماة المصاادر والمراجا   يإ ا كانا الكتاباة باللغاة العربياة يكتاب العناوان الرئيسا لون الخط وحجمه:

، أماا 12، أما بيانات المصادر والمراج  في القائماة فتكتاب بخاط عاادي حجام 14بخط أسود اللون داكن بحجم 

، فاي حاين تكتاب 13بخاط أساود اللاون داكان بحجام  يكانا الكتابة باللغة النجليزية فيكتب العناوان الرئيساإ ا 

 . 12بيانات المصادر والمراج  بالقائمة بخط عادي حجم 

تكاون مفارد ، المساافة قبال ( (Line spacingالمساافات باين أساطر المصادر أو المرجا  الواحاد  المسافات:

درجة. يكتب  6تكون ( Spacing after)تكون صفرا  وبعد المرج   (Spacing before)المرج  المصدر أو 

والمرجا  وتبادأ كتاباة األساطر التالياة  لغة المصدرالسطر األول لكل مرج  في أقصا اليمين أو اليسار حسب 

  سم عن بداية السطر. 1.0له بمسافة 
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تعتمد عملية توثيق وكتابة المراج  في قائمة المراجا  علاا ناوع ولغاة المراجا  وأبجدياة ألقااو مؤلفيهاا وسانة 

 أوالقائماة واحاد  بحياث تكتاب المراجا  العربياة  واألجنبياة( فاي المراج  )العربياةالنشر. تكتب وترتب جمي  

ماة المراجا  عناد اساتخدامه كمرجا ، اماا بااقي تليها المراج  األجنبية، يوض  القرآن الكريم دائما في بداياة قائ

أول الباحثين وألقاو المشااركين األاارين  مؤلفيها )لقبألبجدية الحروف المكونة أللقاو  وفقاالمراج  فترتب 

 أرقاماااساانة النشار، بحياث يكتااب المرجا  األقادم فاألحاادث، وفاي هاأا الحالااة ال تمانح المراجا   البحاث( ثامفاي 

 متسلسلة في القائمة. 

اساتخدام أي ااتصاارات  وجد وعادم إن - ولقبه أبيهالمؤل  واسم  أسمتوثق المراج  العربية في القائمة بكتابة 

لإلشار  ألي منهم، أما في المراج  األجنبية فيكتب اللقب كامع ويكتفا بكتابة الحارف األول مان اسام المؤلا  

اساام للترتيااب اآلتااي: يكتااب  وفقاايااة واألجنبيااة . تكتااب أسااماء الماؤلفين فااي المراجاا  العربوجااد إن -أبيااه واسام 

الحاال لبااقي ماؤلفي المرجا ،  المرجا  ( وكاألكااتصارهما حسب لغة  أو)ثم لقبه  المؤل  األول يليه اسم أبيه

ما عدا اسم المؤل  األاير يسابقه  منقوطةم  وجوو أن تفصل بين االسم الكامل لكل مؤل  والأي يليه فاصلة 

 حسب لغة المرج .  "and"حرف جوج أو كلمة 

 قائمة المراجع  فيأمثلة لتوثيق المراجع 

 كتاب له مؤلف أو أكثر 

أو مؤسسة أو منظمة  ات شخصية اعتبارياة،  ا  عبار  عن كتاو لمؤل  واحد أو أكثر وقد يكون المؤل  شخص

 ويوثق في القائمة علا الشكل التالي: 

ايار اسام المؤلا  األولقاب المؤلا  الثااني،... واسام المؤلا  الثااني لقاب المؤلا  األول ؛ و اسم المؤل  األول

الناشار، عناوان  وجادت. اسامولاا إن الطبعاة غيار األ الكتااو. رقام. سنة النشار. عناوان اير،قب المؤل  األلو

 الناشر. 

 وفيما يلي أمثلة توضح  لك: 

واسااتخدامات الحاسااوو فااي  الحصااائيةالتطبيقااات ( 1999)محماادجمااال   و ياسااين العبياادي التكريتااي،ودياا  

 .دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 2طبحوث التربية الرياضية، 

 . دار النهضة العربية. القاهر . النفسي. معجم علم النفا والطب 1992كفافا وعبد الحميد جابر .ععء 
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Falconer, D.S. and Mackay F.S. 1996. Introduction to quantitative genetics. Fourth 

ed., Longman, Essex, England.  

Parker, B.L.; El-Bouhssini, M. and Skinner, M. 2001. Field guide: Insect pests of 

wheat and barley in North Africa, West and Central Asia. International Center for 

Agricultural Research in the Dry Area (ICARDA). Aleppo, Syria.  

 كتاب مترجم

،. سانة النشار. عناوان الكتااو.  هولقبا اسام المؤلا  االاياره؛ لقبالمؤل  الثاني اسم ؛  هلقب و المؤل  األول اسم

 الناشر، عنوان الناشر. اسموجدت. . رقم الطبعة غير األولا إن لقب المترجماسم وترجمة: 

 وفيما يلي امثلة توضح  لك:  

 ؛غبريال  سليمان الشي ؛ محمد : نوفل. ترجمة مناهج البحث في التربية وعلم النفا. 1977.ديوبولد فان دالين 

 . القاهر االنجلو المصرية . الطبعة الثانية. دار طلعا و عثمان سيد 
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 المرج ، وبعد  لك يض  الرابط اللكتروني للمرج .

م. 4/3/2019(. رد السهام عن عائشة رضي هللا عنها. تم االطعع علياه فاي 2/10/2009عبد الرحمن ) بشير
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 وفقااكتاباة المرجا   طريقاةيمكن االستعانة ببعض المواق  االلكترونياة علاا شابكة المعلوماات الدولياة لمعرفاة 

  https://www.citethisforme.com للطريقة سالفة الأكر، مثل:

 توثيق أكثر من مرج  واحد لنفا الباحث أو الباحثين في نفا السنة 

، ولتمييازا عان المراجا  األاار  لانفا ا  يشار إلا المرج  حساب عادد مؤلفياه ونوعاه وفقاا  لماا  كار ساابق    

المؤل  في نفا السنة، تتم كتابة نفا الحرف األبجدي الممنوح لهأا المرج  بعد سانة النشار فاي ماتن الرساالة 

 أو األطروحة. 

+حاارف.  . الساانةاياار، واساامهاأل... ولقااب المؤلاا  الثاااني، واساامهلقااب المؤلاا  األول، واساامه؛ لقااب المؤلاا  

 عنوان الموضوع. باقي بيانات المرج  حسب نوعه، ويوثق في القائمة علا النحو اآلتي: 

http://www.who.int/topics/financial_crisis/en
https://www.citethisforme.com/
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 Appendices المالحق

 أشااكال يعاادعبااار  عاان وثااائق أو اسااتمارات أو اسااتبيان أو جااداول توضاايحية كجااداول التحلياال الحصااائي أو 

لهاا، أو عاددها، أو وللبحث؛ ولكن يتعأر علا الباحث أن يضعها فاي الماتن؛ بسابب ط ا  وضروري هاما  وجودها 

الباحااث إلااا وضااعها بعااد قائمااة  يلجااأمواضااي  البحااث، عناادها  طاارحألنهااا قااد تتساابب فااي إضااعاف وتسلساال 

المراج . يجب أن يكون لكل ملحق عنوان ااص به يوضح محتواا، وتصن  وترقم المعحق حسب  كرها أو 

 . األطروحةالشار  إليها في متن الرسالة أو 
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 .  بيانات ومواصفات الكتابة على صفحة اإلقرار باللغة العربية( 4) ملحق

  

 اإلقرار 

ن م ا ات تملت علي ل الرس الة  نم ا ا و نت ا  جه دي أب ............)الطال ب  ماس  (..........أقر أنا  

ء منها لم يق دم م ن  زما تمت اإلتارة  ليل حيثما ورد، وأن اذه الرسالة ككل أو أي ج الخاص، باستثناء

قب  ل لني  ل أي درج  ة علمي  ة أو بح    علم  ي ل  دي أي موسس  ة تعليمي  ة أو بحثي  ة أخ  ري، وللجامع  ة ح  ق 

واالس  تفادة منه  ا كمص  در مرجع  ي للمعلوم  ات أل   را  االط     أو  األطروح  ةتوظي  ا الرس  الة أو 

 ت النافذة. الفكرية المقررة بالتتريعا الملكيةاإلعارة أو النتر بما ال يتعار  مع حقوق 

 التوقيع: ______________. 

  م20/       /             التاريخ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

44 

 

 

 

 

 

 

  ية.زاإلنجليبيانات ومواصفات الطباعة على صفحة االعتماد باللغة  (5)ملحق 

Declaration  

I………………………………….the undersigned hereby confirm that the work contained in this 

thesis / dissertation, unless otherwise referenced is the researcher's own work, and has not 

been previously submitted to meet requirements of an award at this University or any other 

higher education or research institution, I furthermore, cede copyright of this thesis / 

dissertation in favour of University of Tripoli.  

Student name: .........................  

Signature: .................................  

Date: ......... / ........./  20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

45 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

49 

 

 

 

 

 بيانات ومواصفات الكتابة بقائمة االختصارات (10) ملحق

 

تااالختصار  قائمة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االسم الترجمة االختصار
ATP أدينوسين ثالثي الفوسفات Adenosine tri phosphate 

EPA وكالة الحماية البيئية Enviromental Protection Agency 

FAO منظمة األغذية والزارعة Food and Agricultural Organization 

   

 وهكذا  


