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 .1جىخب الشظالت بلؼت عشبُت ظلُمت خالُت مً ألاخطاء اللؼىٍت واإلاطبعُت وٍشفم بها ملخظ وافي ال ًضٍذ عً  055ولمت باللؼخين العشبُت والاهجليزًت ،
وٍجىص هخابت الشظالت بلؼت أخشي ػير العشبُت ( بمىافلت مجلغ الجامعت ) مع مشاعاة خلىها مً ألاخطاء اللؼىٍت واإلاطبعُت وٍشفم بها ملخظ باللؼت
العشبُت .
ً
ً .2يىن ػالف الشظالت ظمُيا باللىن ألاخػش الضٍتي لشظالت اإلااحعخير وألاظىد لشظالت الذهخىساه والىخابت بالزهبي وبلؼت هخابت الشظالت ،وٍحخىي
الؼالف والؼالف الذاخلي على اإلاعلىماث الخالُتً ( :ىظش الىمىرج اإلاشفم سكم ( د.ع ( -91ب ) )
أ .معلىماث التروَعت الشظ مُت مً الُمين باللؼت العشبُت و الشعاس مفشغ مً الِعاس .
ب .عىىان الشظالت في وظط أعلى الطفحت ( )Simplified Arabicأو ( )Traditional Arabicوجزًُلها بعباسة :

سظالت
ً
( ملذمت إلى كعم  ......................................اظخىماال إلاخطلباث الحطىٌ على دسحت (اإلااحعخير  /دهخىساه الفلعفت *) في
.......................................................................................
أما باليعبت للشظائل اإلاعذة باللؼت ؤلاهجليزًت فخىخب العباسة الخالُت :
A Thesis
Submitted to the Department of ………………………… in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master /
Doctor of philosophy*) in ……………………………………………………………..
] ٌعدثنى جخطظ الذساظاث ؤلاظالمُت حُث جحزف ولمت (فلعفت) (.[ )Philosophy
ج .اظم معذ الشظالت.
د .ظىت ؤلاضذاس.

ً .3حخىي هعب الشظالت ( اهظش الىمىرج ) على عىىان الشظالت زم معذها زم ظىت ؤلاضذاس.
ً
 .4جحخىي الطفحت الخالُت لطفحت الؼالف الذاخلُت على همىرج إحاصة الشظالت مىكعا مً أعػاء لجىت اإلاىاكشت بعذ العباسة الخالُت :هىكشذ هزه
الشظالت بخاسٍخ  91 / /هـ وجم إحاصتهاً (.ىظش الىمىرج اإلاشفم سكم ( د.ع() )17

 .5الصفحة الثانية ختصص للبسملة.
 .6الطفحت الثالثت جخطظ للشىش والخلذًش ،وٍشاعى أن ال جضٍذ عً ضفحخين.على أن ٌشمل الشىش والخلذًش إلاذًىت اإلالً عبذ العضٍض في حالت ما إرا
ً
وان البحث مذعىما مً اإلاذًىت.
ً .7بذأ جشكُم الشظالت مً اإلالذمت زم حعلعل ال فطىٌ أو ألابىاب حتى نهاًت اإلاشاحع العشبُت و ألاحىبُت وٍيىن جشكُم حمُع الطفحاث في الىظط أعلى
الطفحت.
 .8جػاف وسخت مً اإلالخظ العشبي وؤلاهجليزي في نهاًت الشظالت كبل الطفحت ألاخيرة.
ً .9دبع في جشجِب اإلاشاحع والفهاسط واإلاالحم الترجِب اإلاخعاسف علُه في ول جخطظ ،ورلً بخىحُه مً اللعم املخخظ وألاظخار اإلاششف.
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 .11جطبع الشظالت واإلالخظ على وسق أبُؼ مً الىىع الجُذ ملاط  )21/29.7( A4وَعـخـخـذم الخـطـ ()simplified Arabicأو ( )Traditional Arabicفي
هخابت اإلاتن باللؼت العشبُت بملاط  ،12و ملاط  14للعىاوًٍ و الهىامش بملاط  ،11أما اللؼت الاهجليزًتٌعخخذم الخط )(Times New Romanللؼت
ؤلاهجليزًت بملاط  91للمتن ،و  91للعىاوًٍ ،باللىن ألاظىد الذاهً وَعم باللىن ألاخػش أو ألاصسق .في حالت العىاوًٍ الشئِعُت .
 .11جترن معافت ظطش وهطف بين العطش وآلاخش في الطباعت وعلى وحه واحذ فلط على الىسكت.
ً .12ترن هامش ملذاسه  5.0ظم في ًمين الطفحت في الشظائل اإلاىخىبت باللؼت العشبُت ،وفي ٌعاسها في الشظائل اإلاىخىبت بلؼت أحىبُت وٍيىن عشع الهىامش
ألاخشي  1.0ظم.
 .13في حالت جػمين الشظالت على خشائط أو ضىس أو أي سظىم أخشي البذ أن جيىن اإلاىاد اإلاعخعملت فيها مً هىع ًىفل لها البلاء بحالت حُذة ،وجيىن
مخمازلت في حمُع وسخ الشظالت.
ٌ .14عخخذم مططلح "حذوٌ" للذاللت على بُاهاث مجذولت بما فيها الجذاوٌ اإلاطبىعت مً الحاظب آلالي ،في حين ٌعخخذم مططلح "شيل" للذاللت على
الطىس الفىجىػشافُت الخشائط والشظىم البُاهُت والخىغُحُت .وليل حذوٌ وشيل سكم وعىىان للذاللت علُه ،وٍىغع الشكم والعىىان أعلى الجذوٌ
وأظفل الشيل على أن ًىخب مشحع اكخباظها إن وحذ.
ٌ .15علم عذد  5وسخ وسكُت مً الشظالت وعذد  5وسخ كشص مػؼىؽ (ٌ )CDشمل ول كشص على زالر ملفاث بطُؼت ( )PDFاإلالف ألاوٌ (ًحىي
الشظالت واملت بحُث جيىن الطفحت ألاولى هي ضفحت ػالف الشظالت ) واإلالف الثاوي (ًحىي ضفحت ػالف الشظالت باللؼت العشبُت ومعخخلظ باللؼت
العشبُت) واإلالف الثالث (ًحىي ضفحت ػالف الشظالت باللؼت الاهجليزًت ومعخخلظ باللؼت الاهجليزًت)" .الًخعذي اإلاعخخلظ ضفحت واحذة ملاط
ً
( )A4بمعذٌ  105ولمت جلشٍبا" .همىرج سكم (- 19ب)
 .16حعلُم وسخت ٌ cdشمل على معخخلظ الشظالت باللؼت العشبُت ومعخخلظ الشظالت باللؼت الاهجليزًت بطُفت ( )Wordعلى ان ًيىن حعب الىمىرج
ن(- 19جـ).
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