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  الباب األول
______________________________________________________ 

 مقدمة
 

   تقديم1.1
  

يوفر الدليل معلومات واضحة للطلبة والمشرفين على رسائل الماجستير والخطوات الواجب 
تيار عنوان الرسالة ومروراً إتخاذها في المراحل المختلفة اثناء اعداد رسالة الطالب من لحظة إخ

إن مطالعة هذا .  بمرحلة البحث العلمي وكتابة الرسالة وحتى مناقشتها وإخراجها بالصورة النهائية
يوفر الوقت والذي أعد وفق النمط المعتمد الخراج رسائل الماجستير في جامعة القدس الدليل 

  .  بمقتضاها في الوقت المناسبوالجهد كما يضمن حسن متابعة الطالب وفق التعليمات والعمل
  

   عنوان الرسالة2.1
  

عنوان الرسالة في طياته موضوع بحثي يقع ضمن اختصاص عضو هيئة التدريس واهتمام يحمل 
زة ليضعها االصل ان يكون لدى عضو هيئة التدريس العديد من موضوعات البحث الجاه. الطالب

الموضوعات التي تصلح ألن تكون ب يصدر قائمة والبرنامج المنظم. ار منهابين يدي الطلبة لالختي
عنوان االمثل لختيار  إال ان اال.ماجستير ليختار منها الطلبة كل حسب اهتمامهائل عناوين رس

 بالدرجة األولى حسب ه االولاهتمامالذي يشكل مجال الفي يجب ان يتم من قبل الطالب الرسالة 
طالب مطلق الحرية في تحديد ليس لل ن ناحية اخرى م.عمله الحالي أو المستقبليرغبته أو طبيعة 

هذا العنوان والطرف األخر ذو الشأن هو المشرف األكاديمي الذي قد يوافق أو يعدل أو ربما 
  يكون العنوان قابال للبحث ولم يتم بحثهأنهمها أيرفض العنوان الذي اختاره الطالب العتبارات 

ويجب . ة النجازه في الفترة الدراسية المتاحة امام الطالب البحثيمن قبل وان تتوفر كافة االمكانات
ان يكون مدركا ان غالبية طلبة الماجستير يأتون للجامعة وليس لديهم فكرة عن طبيعة العنوان او 
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ة التخصص العام الذي سيدرسه ونسبة عمحدد لطبيلب االطالبحث الذي يرغبون بتنفيذه، فقط 
لف يأتي وفي ذهنه موضوع مبلور يرغب ببحثه ضمن رسالة ضئيلة ال تتجاوز بضعة طلبة في اال

  :التأكد مما يليمشرف طالب وال يقع على عاتق الو. الماجستير
  

  . قابل للبحث الرسالةموضوعأن يكون  •
  .  قيد الدراسة اآلن ليسدرس من قبل او انهلم يالرسالة  موضوع •
 للعنوان يحقق المواصفات مسؤولية المشرف والطالب مشتركة للتأكد من أن النص الحرفي •

  .خر سابقا او حالياآالمطلوبة لعنوان رسالة، ولم يتم اختياره من قبل طالب 
 سواء كانت مراجع دراسية، الموضوعالتأكد ان كافة االمكانات البحثية متوفرة لدراسة  •

تجهيزات مخبرية او اعتمادات مالية او اية شروط او ظروف الزمة النجاز البحث وال 
  .نفيذه بدونهايمكن ت

  . بانجذاب ولديه الرغبة في دراستهالطالب نحو الموضوع يشعر أن •
ان يكون العنوان معبرا عن محتوى الرسالة بشكل واضح ويجب التاكد من ذلك في مرحلة  •

  .مبكرة بعد اعداد مخطط الموضوعات االولي للرسالة
  

لغة التفاهم والحوار  د ان حول الموضوع والتأك مشرفهحوارا معمقا معيجري على الطالب ان 
  .بينهما ممكنة جدا وان بامكانه متابعة الدراسة والتعاون معه النجاز البحث

  
  )Pre-Proposal( المقترح االولي لمشروع البحث 3.1

  
بعد اتفاق الطالب والمشرف على عنوان الرسالة او مبدئيا موضوع البحث تحدد مراجع اولية 

يسمى الخلفية السابقة للموضوع، ويطلب من  مراجعة األولية او ماكنقطة انطالق للطالب ليقوم بال
  : الطالب اعداد المقترح االولي لمشروعه متضمنا النقاط االساسية التالية

  
 .عنوان الدراسة •

 .مقدمة مختصرة •

 ). Problem statement(مشكلة الدراسة  •

 .ةمبررات الدراس •

 .)العامة والخاصة (أهداف الدراسة •

 .ت الدراسةفرضيا/ أسئلة  •
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 ).، مجتمع وعينة الدراسةالزمانية، المكانية(الدراسة  حدود •

 .محددات الدراسة ومعوقاتها •

وتتناول التصميم والمنهج البحثي، االجراءات البحثية، : )Methodology( طريقة البحث  •
 .ادوات البحث إضافة الى جمع البيانات وتحليلها

اعتمادات مالية، المراجع والمصادر تجهيزات مخبرية، ( مستلزمات وادوات البحث •
 ).Research Tools and Requirement( ...)البحثية

  ).Bakground review study(الدراسات السابقة حول الموضوع قيد البحث  •
 ).Time Table( الجدول الزمني الالزم النجاز البحث في مراحله المختلفة •

 ). Thesis Outline( خطة الرسالة الكاملة •

 .المراجع األولية موثقة حسب تعليمات هذا الدليلقائمة  •

  
وبعد ان يتم الطالب المقترح االولي يقوم المشرف بمراجعته والتأكد من انه فعال مقترحا بحثيا 
جديرا ومن ثم يطلب من الطالب االستعداد لجلسة الدفاع عن خطة البحث وفق ما نصت عليه 

الطالب في هذه الندوه القصيره حول موضوع رسالته  ومسئولية  .تعليمات ونظام الدراسات العليا
. ان يكون مقنعا ويظهر كفاءة في فهم ابعاد وحدود الدراسة التي هو بصدد الخوض في بحثها

ويجب أن يحضر هذه الندوات جميع الطلبة وأساتذة ولجنة البرنامج، ولهذه الجلسة باالضافة 
ألن ) Thesis Outline(طة الرسالة للطالب الهميتها العلمية فوائد جمة خاصة فيما يتعلق بخ

مناقشتها من  جميع األساتذه والطلبة وإبداء مالحظاتهم حول فصول الرسالة وأجزاءها المختلفة 
هام جداً وقد تبرز اقتراحات جيدة من الطلبة واألكاديميين تسهم في تحسين صورة الرسالة و 

ب والمشرفين على البرنامج أن االمكانية  الطالأجمعوفي حال . تجنب الطالب مشاكل مستقبلية
واردة لهذه الرسالة وجميع المتطلبات لها متوفره توصي لجنة البرنامج مجلس الدراسات العليا 

  .بإعتماد عنوان الرسالة والمشرف عليها
  

  اقرار عنوان الرسالة والمشرف عليها 4.1
  

  : النحو التالي يتابع المشرف مع الطالب اجراءات اقرار عنوان الرسالة على
  

 يطلب من الطالب بعد نجاحه في جلسة الدفاع عن خطة البحث وقبل نهاية ذلك الفصل .1

من نماذج الدراسات ) 2(و ) 1( الذي تمت فيه مناقشة المقترح االولي تعبئة النموذج رقم
تقديمها لمنسق البرنامج الذي يرفعها بدوره إلى توقيعها حسب االصول ومن ثم العليا و
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لبرنامج التي توصي لمجلس الدراسات العليا بإعتماد عنوان الرسالة للطالب لجنة ا
 .والمشرف عليه

بعد إقرار العنوان والمشرف من مجلس الدراسات العليا يسمح للطالب بالتسجيل للرسالة  .2
 )على االقل% 75 ساعة معتمدة بمعدل تراكمي 18بعد التأكد انه انهى (  في الفصل التالي
ن بداية الفصل على رسالته بصوره رسميه بعد ان يصدر عميد الدراسات ويبدأ العمل م

وال يحق للمشرف االشراف على . العليا رسالة التكليف باالشراف على الرسالة للمشرف
الطالب قبل  تسجيله لمساق الرسالة أو تلقيه رسالة التكليف الرسمية وتحجب خدمة 

 .االشراف عن الطالب اذا لم يسجل لفصل ما

نموذج تقدم الطالب في -)3( الطالب تعبئة نموذج رقم على نهاية كل فصل دراسي في .3
نموذج متابعة تقدم الطالب ) 4(بتعبئة نموذج مشرفه ويقوم . بحثه وتسليمه لمنسق البرنامج

  . وهذا االجراء في غاية االهمية للطالب بالذات.في الرسالة ويسلمه لمنسق البرنامج
  

شرف ال يجوز إحداث تغيير في أي منهما إال بعد تعبئة النمـوذج الخـاص               بعد تحديد العنوان والم   
 -عدم الرغبة في متابعة االشراف على الطالـب       / نموذج تغيير المشرف   -) 5(بذلك أي نموذج رقم     

وتأخذ الموافقـة علـى      . التحويل لالمتحان الشامل  /  نموذج تغيير عنوان الرسالة      –) 11(ونموذج  
  .سات العليا بعد تقديم المبررات الكافيةالمطلوب من مجلس الدرا

  
   لقاءات االشراف األكاديمية5.1

  
يتقاضى مشرف الطالب ساعة معتمده واحدة لقاء اشرافه على رسالة الطالب ولمدة ثالثة فـصول               
منذ تاريخ تسجيل الطالب للرسالة على ان يكون عنوانها مقرا من مجلس الدراسات العليـا وهـذا                 

حق في الجلوس مع مشرفه ساعة زمنيه أسبوعياً يطلعه فيهـا علـى مجريـات            يعني أن للطالب ال   
البحث من حيث االنجازات والعقبات ويناقش معه أية مشاكل تعترضه واالتجاه الـذي يجـب أن                

 من بداية الفـصل وأن      ه  مشرف الطالب ان يحدد موعدا للقاء االسبوعي مع         يأخذه في بحثه، وعلى   
علـى  ،  و  الذي عليه تعبئته فصليا   ) 3( اللقاءات في المنوذج رقم       وترصد هذه  يحضره دون انقطاع  

كما .  4 تسجيل مالحظات وتاريخ كل لقاء وما تم نقاشه في ذلك اللقاء وتوثيقه في نموذج             المشرف  
 خالل  تسهم هذه اللقاءات في بقاء الطالب على مسار البحث واغتنام أية فرص الكتشافات هامة من              

 وفي حالة عدم التزام الطالب بالحضور في الموعد المحدد وتكرار           .شرفالنقاش بين الطالب والم   
ذلك على المشرف إبالغ منسق البرنامج الذي بدوره يبلغ عميد الدراسات العليا ويثبت ذلـك فـي                 

 نموذج متابعة تقدم الطالـب      -) 4( نموذج التقدم في البحث و     -)3(ان تعبئة النماذج    . ملف الطالب 
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يشعر الطالب بما أنجزه بالفعل وأن هـذا اإلنجـاز          لب والمشرف بالترتيب،    من الطا ،  في الرسالة 
موثق لدى البرنامج وهذا يجعله على الطريق الصحيح ويحول دون إلقاء اللوم من الطالـب علـى                 

  . الخ فصلياً………المشرف أو العكس حيث ترصد اللقاءات واالنجازات والعقبات 
  

 شةقانجاز الرسالة استعدادا للمنا 6.1

  
  . والمواصفات العامة النجازهامحتويات فصول الرسالةوصف يتناول هذا الجزء 

  
  :فصول الرسالة .1.6.1

  
 انها في مجملها لب على التخصص االتحوي الرسالة الجامعية مجموعة من الفصول تعتمد في الغا

  ).1.1(المقترح كما في الجدول تضم مجموعة من الفصول مضمونها 
  

  :مواصفاتها. 2.6.1
  

بعد إنجاز العمل البحثي يعد الطالب النسخ المبدئية من الرساله بطباعتها تبعاً للمواصفات الواردة 
وطبق المواصفات العامة  )Hard Cover (غالف صلبب وتكون مجموعة أدناه،) 2(في الباب ا

باللغة ، تكتب رسالة الماجستير باللغة العربية أو االنجليزية ويرفق بها ملخصان أحدهما للرسالة
، )صفحتين(كلمة " 600"العربية واآلخر باللغة االنجليزية بحيث ال يزيد أي من الملخصين على 

أما في الكليات والمعاهد والمراكز التي تستعمل فيها لغة اخرى للتدريس، فتكتب الرسالة وملخص  
ال يزيد على كلمة بتلك اللغة، ويرفق بها ملخص واضح باللغة العربية ) 600(لها ال يزيد على 

ويسحب اربعة نسخ أوليه يقدمها لمشرفه لتدقيقها من حيث )  صفحة20-15( كلمة) 2000(
) 6(االخراج والمضمون ويتأكد انها جاهزة للمناقشة ويعمد المشرف بعد ذلك لتعبئة نموذج رقم 

 الممتحن نموذج التوصية بتقديم الطالب للمناقشة والذي بإمكانه أن يقترح تاريخ المناقشة ويقترح
الداخلي والخارجي، وتوصيته هذه ليست نهائية والموافقة منوطه بلجنة البرنامج التي تجتمع بعد 

) أ7(ويطلب من الطالب تعبئة نموذج . لرفع توصيتها لعميد الدراسات العليا) 6(تسلم نموذج 
نسخة لنفسه وتسليمه لعمادة الدراسلت العليا مع نسختين من رسالة الماجستير ويحتفظ المشرف ب
بعد تلقي . الستخدامها في المناقشة والنسخة االخرى يحتفظ بها الطالب الستخدامها يوم المناقشة

لعميد الكلية الذي يوقعه ويرفعه )  ب7(يرسل بدوره مع نموذج رقم ) 6(منسق البرنامج نموذج 
  .حتى المناقشةلعميد الدراسات العليا الذي بدوره يتابع بقيه اإلجراءات مع منسق البرنامج 
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  طُرق جمع المعلومات   4.8
  طرق تحليل المعلومات   4.9

  
  استعراض االدبيات: الفصل الثاني

  الخالصة   4.10  
  النتائج: صل الخامسالف  المقدمة   2.1
  المقدمة   5.1  مراجعة النظريات المتعلقة بالبحث   2.2
  طرق تحليل المعلومات   5.2  مراجعة االبحاث المتعلقة بالبحث   2.3
  عرض النتائج  5.3  الخالصة   2.4

    الخالصة   5.4
  اإلطار المفاهيمية: الفصل الثالث

  
  

  االستنتاجات والتضمينات:السادسالفصل 
  

  لنموذج النظري اذا كان مناسباا  3.1  المقدمة   6.1
  النتائج الرئيسة   6.2
  االطار المعرفي اذا كان مناسبا   3.2  استننتاجات حول مشكلة البحث   6.3
  تضمينات للنظرية   6.4
  اإلطار العملي إن كان مناسبا  3.3  ) المهنة(تضمينات للسياسة والُعرف   6.5
  ث توصيات لمزيد من البح  6.7
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   اجراءات المناقشة7.1
  

معبأ حسب  ) ب7( من الطالب مع كافة المرفقات المطلوبة و      ) أ7( بعد أن يرد للعمادة النموذج رقم     
األصول من منسق البرنامج وبعد التأكد من الوضع األكاديمي للطالب في الجامعة وذلك بمراجعـة             

ا كتب التكليف للجنة المناقـشة ويـتم        ملفه في دائرة القبول والتسجيل، يوجه عميد الدراسات العلي        
بما ال يقل عن اسـبوعين      ) بين منسق البرنامج والممتحن الخارجي    (تحديد موعد وتاريخ المناقشة     

  .  وبما ال يزيد عن ستة أسابيع من تاريخ صدور رسائل التكليف
  

  مناقشة الرسالة 8.1
  
من الطالـب   ) ب7(و) أ7(النماذج  اعاله وتعبئة   ) 7( بعد االنتهاء من االجراءات اآلنفة في بند       .1

والمنسق بالترتيب يوجه المشرف الطالب  ليبدأ استعداداته للدفاع عن رسالته وتحـضير كـل               
 .وسائل اإليضاح الالزمة

 عاتق المشرف نقل الطلبات الالزمة إلى منسق البرنامج للطلب من الجهات المعنيـة              ىيقع عل  .2
 ).……أجهزة عرض، شاشه (اعة بكل ما يلزم بالجامعة بتحضير قاعة النقاش في اليوم والس

ينصح ان ينفذ الطالب مع مشرفه بروڤة لجلسة النقاش للتأكد ان كافة المستلزمات مهيأة لـذلك                 .3
 .اليوم

اعداد عرض الكتروني لرسالته وال يكتفى بااللقاء الـشفوي الـذي           ) إجباري(على كل طالب     .4
 Power(ضح وممتـع باسـتخدام    المطلوب عرض وا  .   والملل للحضور  يغلب عليه الغموض  

Point(. 

 بالتعليمات التالية خالل استعداده للمناقشة، اجـراء التعـديالت، وتـسليم            االلتزامعلى الطالب    .5
  :الرسالة

  
 Hard(بغالف صلب مجموعة وكاملة النسخ األولية التي تستخدم في المناقشة التأكد من أن  •

Cover(وعددها ثالثة على األقل . 

صفحة الغالف، : كد من أن نسخة الرسالة األولية تحوي جميع الصفحاتالتأعلى الطالب  •
صفحة العنوان، البيان، الشكر والعرفان، ملخص باإلنجليزية، ملخص بالعربية، المحتويات، 

 ………قائمة األشكال، قائمة الصور، قائمة المخطوطات، قائمة الجداول، الفصل األول،
 .الفصل األخير، قائمة المراجع
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ناقشة خالل أربع أسابيع على األقل من تاريخ تسليم الطالب نسخ الرسالة بصورتها تتم الم •
 .األولية لعمادة الدراسات العليا

لمنسق ) 6(مرفقة بنموذج رقم  ايسلمهيسلم الطالب النسخ األولية للمشرف والذي بدوره  •
 .البرنامج الخذ الموافقة على المناقشة

 لعمادةتان من الرسالة نسختسليم وصل الدفع مع  المناقشة ويتوجه الطالب لدفع رسوم •
 .الدراسات العليا

 لجنة المناقشة إلى عميد نامج موافقة اللجنة ويرفع توصيتها باعضاءيأخذ منسق البر •
 .بواسطة عميد الكلية المعني) ب7(الدراسات العليا من خالل نموذج رقم 

القة أو الداخلي بأي شأن له ع يمنع الطالب منعاً باتاً من االتصال بالممتحن الخارجي •
 .بالرسالة او المناقشة

 .بواسطة منسق البرنامجالجلسة العلنية للدفاع عن الرسالة يعلم الطالب بموعد  •

على الطالب إجراء التعديالت بعد المناقشة بدقه كما طلبتها لجنة المناقشة وعرض الرسالة  •
وصية لجنة البرنامج بإعداد النسخ  للتأكد منها وأخذ ت ومن ثم لجنة المناقشةعلى المشرف

النهائية وتسليمها للجهات المعنية في الجامعة ويسلمها الطالب بنفسه باليد لكل جهة قبل 
 .نهاية آخر يوم لتسليم العالمات ليكون خريجا لذلك الفصل

ال تترد بالسؤال إذا لم يكن األمر واضحاً توجه للمشرف، للمنسق أو عميد الدراسات العليا  •
 مجموعة نماذج الدراسات العليا التي قم باالطالع على. تام للمساعدهجميع على استعداد فال

المشرف أو منسق البرنامج بتعبئتها في المراحل المختلفة من دراسة الطالب، / يقوم الطالب
إن القيام بذلك يضمن للطالب والبرنامج حسن المتابعة، على الطالب االطالع عليها 

 . لمطلوب منه وتعبئته وتقديمة للجهة المعنية في الوقت المناسبوتصوير النموذج ا

  
    نماذج الدراسات العليا9.1

  
وضعت لتنظيم دراسة الطالب لمسار  ) 11.1،...،1.1ملحقات  ( 11-1نماذج الدراسات العليا 

 مشاكل يلزم الطالب الذي تسير دراسته دونما الرسالة، تدلك على المرحلة الالزمة لتعبئة كل منها، 
عند (أ 7، نموذج )فصليا (3، نموذج )مرة واحدة عند اقرار العنوان (2 ، 1: ان يعبأ النماذج

راجع النماذج بدقة وتأكد من تعبئة النموذج المطلوب في كل مرحلة لتحفظ حقوقك ). المناقشة
 . التعليمية و لتضمن حسن سير دراستك
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   النسخة النهائية للرسالة10.1
  

عديالت التي حددتها لجنة  بعد ادخال كافة الت يعد النسخة النهائية المطلوبةعلى الطالب أن •
أذن المناقشة  وفقا للمواصفات السابقة و أن يسلم الرسالة لرئيس لجنة المناقشة الذي ي

 بعرضها على اعضاء لجنة المناقشة و اخذ تواقيعهم على نموذج  نتيجة المناقشةللطالب 
باخراج النسخ المطلوبة رسميا ويوزعها بعد قوم ي الرسالة، ثم ي المرفق ف)اجازة الرسالة(

  :ب التاليمادة القبول والتسجيل وفق الترتيالحصول على نموذج براءة الذمة من ع
  

o  نسخة لكل مشرف  
o يتسلمها منسق البرنامج–البرنامج / نسختان للدائرة  
o  نسختان لمكتبة الجامعة  
o مرن  صنسخة على قر)CD(نسخة ثانية على ت العليا ونسخة ورقية و لعمادة الدراسا

 التحاد الجامعات العربية ومقره -لمكتب إيداع الرسائل الجامعية ) CD(قرص مرن 
الجامعة األردنية وتتستلمهما عمادة الدراسات العليا وترسل نسخ الرسائل الورقية 

 . فصلياًلمركز اإليداع وااللكترونية 

  
ت المدرجة اعاله ويأخذ التواقيع على نموج براءة الذمة ويسلم الطالب هذه النسخ حسب الفئا •

التي حصل عليه من عمادة القبول والتسجيل ويبدأ بمشرفه حيث موافقته على تسلم الرسالة 
ويقع على عاتق . تعني انها مطابقة للمواصفات وايذانا للجهات االخرى بتسلم الرسالة

 وأن تخرج الرسالة طبقاً للمواصفات اآلنفة الطالب التأكد من أن جميع التعليمات تم اتباعها
 مبينة في هذا الدليل،الذكر، و سترفض الرسالة ولن يتم إستالمها إذا خالفت المواصفات ال

ولن يقر تخرج الطالب ما لم يعد الرسالة حسب المواصفات المطلوبة ويسلمها للجهات 
  .المعنية بالجامعة حسب ما ذكر سابقاً

  
   مالحظات عامة11.1

  
والذي يضم المواصفات والمعاييرالتي يركز ) 10(ينصح الطالب باالطالع على نموذج رقم  •

 .عليها الممتحنين للرسالة ليتأكد ان رسالته تحوي كافة العناصر االساسية التي تكفل نجاحها

الرسالة هي المؤلف األول للباحث وكثيراً من الرسائل تحرر ليصبح كتباً مشهورة بعد  •
يئة كتب، كما أن الرساله هي مرجع للطلبة في البرنامج خاصة األفواج تحريرها على ه



 جستري يف جامعة القدس                                                                                                    دليل مراحل رسالة املاجامعة القدس           / الدراسات العلياعمادة 

10   للطالبمعلومات–دليل اجناز الرسالة نسخة معدلة ومنقحة ومزيدة ل                       معتمد لكافة برامج الدراسات العليا                                84 من             

الالحقة التي تبني بحوثها على بحوث من سبقها، كما وترسل نسخة من كل رسالة لتودع في 
 . مركز إيداع الرسائل الجامعية التحاد الجامعات العربية

قلك جيداً أثناء البحث احرص على أن تخرج رسالتك على أتم وجهه وتوثقها بدقه، وافتح ع •
فقد تجد منطلقات تقود الكتشافات هامة قد تغير مسار البحث بصورة جوهرية وهذا ليس 
بالمشكلة أقترح على مشرفك تغيير المسار إلى حيث أفضل وقدم المبررات الالزمة لذلك 

 .وخذ حظك كامالً في البحث واالكتشاف

 ضمن دليل الدراسات العليا لدى -سالةلمزيد من المعلومات يرجى مراجعة دليل مسار الر •
 .على موقع الجامعة على االنترنت مكتبة الجامعة او

نسخة ورقية من رسالة الماجستير و نسختين لعمادة الدراسات العليا اذا سلم الطالب  •
يعتبر في الفصل المعني  للعمادة قبل آخر يوم لتسليم العالمات CD على قرصينمنفصلتين 

 . وخالف ذلك يكون خريجا للفصل الذي يليهخريجا لذلك الفصل

 لتسليم مناقشةفي االحوال كافة ال يحق للطالب ان يتجاوز الموعد الذي حددته لجنة ال •
رسالته بصورتها النهائية ويعتبر راسبا اذا لم يسلم الرسالة في الموعد المحدد ولم يمنحه 

 .مجلس الدراسات العليا مدة اضافية للقيام بذلك
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  باب الثانيال

______________________________________________________  
  مواصفات اخراج الرسالة 

  
  :على الطالب اخراج رسالته وفقا للمواصفات التالية

 
   مواصفات خط الكتابة1.2

  
  :نوع خط كتابة الرسالة عموما. 1.1.2

  
  :كتابة في الرسالةتنطبق التعليمات التالية على نوع الخط بغض النظر عن موقع ال

  
  Simplified Arabicنوع الخط هو : بالعربية •

  Time New Romanنوع الخط هو : باإلنجليزية •
  

  :الرسالة الخارجي ف غال.2.1.2
  

 .سوداال :اللون •

 .لتاهمااإلنجليزيةوأالعربية في الرسائل  18الكتابة باللون الذهبي وبخط حجم  •

  
  : الكتابة على كعب الرسالة.3.1.2

  
 اإلنجليزية بكلتا اللغتين العربية و16تابة باللون الذهبي وبخط حجم الك
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  : في صفحات الرسالة الداخليةحجم خط الكتابة. 4.1.2
  

 .  كلتاهمااإلنجليزية العربية و للرسائل18خط بحجم الداخلية صفحة الغالف   .أ 

 للرسائل العربية واإلنجليزية كلتاهما 18 خط بحجم  العنوانةصفح .ب 

 للرسائل العربية واإلنجليزية كلتاهما 14خط بحجم   الرسالةجارةإصفحة   .ج 

الملخص، المحتويات، قائمة  شكر وعرفان، قرار،إلا لكل من صفحة الرئيسةالعناوين    .د 
 للفصول تكتب الرئيسة، قائمة الملحقات، قائمة المفردات والعناوين األشكالالجداول، قائمة 

  .اإلنجليزيةللغة  غامق با14 غامق باللغة العربية و 16بخط 

يكتب بالخط سواء في متن الرسالة أو العناوين  ) ، دجأ، ب، (ما لم يرد في النقاط جميع   .ه 
 .الغامقوتميز العناوين عن المتن بأن تكتب بالخط  اإلنجليزية ب12 بالعربية و 14

  
   األرقام2.2

  
فقط مهما كان ...) ، 3، 2، 1(يستخدم في الرسائل العربية واإلنجليزية على السواء األرقام العربية 

  .الهدف من استخدام الرقم
  

  اتق والصفحاور اال3.2
  

  : حجم الورق. 1.3.2
  

 A4وراق من نوعِ أتكتب الرسالة كاملة على 

  
  :بعاد الصفحةأ. 2.3.2

  
 سم ومن 2.5سفل ويسار الصفحة أعلى، أبعاد من في الرسائل المكتوبة بالعربية تكون األ •

  . سم3.0يمين الصفحة 
 سم ومن 2.5سفل ويمين الصفحة أعلى، أبعاد من أل تكون ااإلنجليزيةفي الرسائل المكتوبة ب •

 . سم3.0يسارالصفحة 

 .ي استثناءأعاله هي لجميع صفحات الرسالة بدون أبعاد األ •
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  :ترقيم الصفحات. 3.3.2
  

  :األول للفصل األولىجميع الصفحات التي تسبق الصفحة  •

  
o بجد هوزأ(بجدي عربية ترقم بالترتبيب األفي الرسائل المكتوبة بال(...... 

o الالتينية وبالحرف الصغير رقام باألنجليزبة ترقم في الرسائل المكتوبة باإل)i, ii, 

iii,…( 

o  اإلقراريبدأ بهذا الترقيم من صفحة. 

  
 للفصل األولىمع بداية الصفحة ....) ، 3، 2، 1(عربية  باستخدام األرقام اليبدا الترقيم •

 .كلتاهما اإلنجليزية يستخدم في الرسائل العربية وباستخدام األرقام العربيةوالترقيم . األول

 .سفلموقع الترقيم للصفحات هو وسط الصفحة من األ •

  
  العناوين. 4.2

  
  :موقع العناوين من الصفحة. 1.4.2

  
  :جميع العناوين الرئيسة والفرعية من صفحة اإلقرار وحتى أخر الرسالة هو

  
 .حة في الرسائل العربيةيمين الصف •

  .يسار الصفحة في الرسائل اإلنجليزية •
  

  :ترقيم العناوين. 2.4.2
  

 :ياآلت من منزلتين وجب الترقيم حسب المثال اًذا كان رقم العنوان مكونإ •

  جوانب تقويم المعلمين 1.2:               1 مثال
  

   حسب المثال التاليكثر من منزلتين وجب الترقيمأ من اًذا كان رقم العنوان مكونإ •
  :جوانب تقويم المعلمين 1.2.3                :2  مثال
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(:) عاله وكذلك لعالمة الترقيم أرقام في المثالين وجب االنتباه الشديد للنقاط التي تفصل األ :مالخظة
وضاع المماثلة للمثال في كال المثالين من حيث وجودها من عدمه حيث ال توضع في األ

  .وضاع المماثلة للمثال الثاني توضع في األ بينمااألول
  

   الفارغةسطراأل 5.2
  

  :يترك سطر فارغ واحد في كل من المواقع التالية
  

  .تحت العنوان الرئيسي للفصل •
  .فوق وتحت العنوان الفرعي •
 .بين فقرتين متتابعتين •

 .فوق وتحت عنوان الفصول في قائمة المحتويات •

يضا على فهرس أوهذا ينطبق . فهرس الجداولبين الجدول والجدول الذي يليه في  •
 ......، المالحق،األشكال

 .بين عنوان الجدول والجدول وبين عنوان الشكل والشكل •

  
   كتابة الفقرات6.2

  
 .دخالإيبدأ بكتابة الفقرة من بداية السطر وبدون  •

  . الفقرة الواحدة هي مفردةأسطرالمسافة بين  •

  
  :مثال

  
الدور اإلداري لكل من يعمل بالمجال التربوي سواًء كـان وزيـرا أم             وقد انعكس هذا التطور على      

 تستمر الحضارات، وتتقدم الشعوب في      م، وبجهوده .....................مشرفا أم مديرا أم معلما،      
  .المجاالت المختلفة

  
واإلشـراف التربــوي كمفــردة مــن مفــردات اإلدارة التربويــة ســار مــع ركــب التطــور،   

،  وإثارة دافعيته وإشعاره باألمن بقصد تحسين أدائه المهني بدال من محاسـبته              ...................
  .على خطأ قد يكون عفوياً
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  األشكالاول ودلجا 7.2
  

 . هو منتصف الصفحة وليس يمينها أو يسارهااألشكالموقع الجداول و •

  
 ):Figures(واألشكال ) Tables(موقع عناوين الجداول . 1.7.2

  
  : في األعلى كما في المثال التاليعنوان الجداول •

  
  . النسب المئوية والمتوسطات الحسابية لمتغيرات الدراسة:1.1جدول 

 
 المتغير د المتغير ج المتغير ب المتغير أ

        
 

 :أما األشكال والرسومات يكون عنوانها في األسفل كما في المثال التالي
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عدد المبحوثين 

اقل من
توجيهي

توجيهي دبلوم بكالوریوس دبلوم عالي/
ماجستير

المستوى التعليمي للمبحوث 
  

  
  .المستوى العلمي للمبحوثين: 3.2شكل 

  
  : والملحقاتاألشكالترقيم الجداول، . 2.7.2

  
 ، تدل على رقم الفصل من الرسالةاألولى ، والملحقات من منزلتيناألشكاليتكون رقم الجداول، 

  :دل عل تسلسل الجدول، الشكل أوالملحق داخل الفصلت ةوالثاني
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  المستوى العلمي للمبحوثين: 2.1شكل :  مثال
  

  .األوليعني الجدول الثاني حسب التسلسل داخل الفصل  2 والرقم األول يعني الفصل 1الرقم 
  

  : داخل النصاألشكالالجداول و. 3.7.2
 

  : كما في االمثلة اآلتيةاألشكال الجداول وإلىر يشافأما في داخل النص 
 .الخ....مختصر لنتائج الدراسة ) 1.1(وفي الجدول ) 1.1(يظهر في الشكل  •

 )1.1الجدول  .....(إلى تشير النتائج ) .1.1الشكل  ....  (إلىتشير النتائج  •
 

• Fig.(1.1) and Table (1.1) summarize the results of the study. 
• The results show that ……………………(Fig. 1.1) and (Table 1.1) 

  
 ذات العالقة األشكالتوضع الجداول و: في حال وجود جداول وأشكال بأعداد كبيرة •

 والجداول توضع كملحقات للرسالة األشكالالة وما تبقى من المباشرة بالنص في متن الرس
Appendices).( 

  
  : حجم الخط لمحتويات الجداول. 4.7.2

  
 في 12 المكتوبة بالعربية و  في الرسائل14ن يكون حجم خط محتويات الجداول أ األصل •

 .اإلنجليزيةائل المكتوبة بالرس

 للكتابة 10تجاوز التصغير حجم خط ن ال يأيجوز تصغير الخط لمحتويات الجداول على  •
 .اإلنجليزية للكتابة 8العربية و 

  
  قتباساإل 8.2

  
  :أسطرإقتباس حرفي حتى ثالثة . 1.8.2

  
ويكون حجم الخط ونوعه مماثل تماما للنص في باقي (") يوضع النص بين فاصلتين مقلوبتين 

  .الرسالة
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سئلة تقيس قـدرة    أسئلته من بنود و   أ و متحاناإلوتتكون بنود هذا    " الشامل   اإلمتحانورد في تعليمات    
مبنيـة  ، وبصياغة واعيـة  ، ستشرافيةإوبطريقة  ، الطالب على معالجة القضايا المعرفية بشكل نقدي      

بعيـدا عـن أسـلوب الخطابـة والتفكيـر          ، وتقدم بشكل علمي  ، على تجزئة سابقة وأفكار أصيلة    
  ".الالعقالني

  
 :رأسطقتباس حرفي الكثر من ثالثة إ. 2.8.2

  
حد المصادر يوضع النص المقتبس بين فاصلتين أ حرفيا من أسطرقتباس ما يزيد على ثالثة إعند 

  للكتابة بالعربية مع زيادة سم على الحواف اليمنى12 إلىووجب تصغير حجم الخط (") مقلوبتين 
جم  فيصغر حاإلنجليزيةوأما في الرسائل . سم2.5 سم بدل 3.5  واليسرىسم 3سم بدل  4لتصبح 
  .سم3 سم بدل  4سم والحافة اليسرى  2.5 سم بدل  3.5تصبح الحافة اليمنى  و10 إلىالخط 

  
  :مثال

  
وتتكون بنود هذا ،  الشامل بحيث تحقق األهداف المتوخاة منهاإلمتحانيتم تصميم بنية "

سئلة تقيس قدرة الطالب على معالجة القضايا المعرفية أ واسئلته من بنود واإلمتحان
مبنية على تجزئة سابقة وأفكار ، وبصياغة واعية، ستشرافيةإوبطريقة ، ديبشكل نق
  .بعيدا عن أسلوب الخطابة والتفكير الالعقالني، وتقدم بشكل علمي، أصيلة

إن الصفات آنفة الذكر لحامل درجة الماجستير تفرض أن ال يصل إليها إال من كان 
ومن هذه المنطلقات فان مبررات ، امؤهال تأهيال عقليا وفكريا ومعرفيا ومعنويا وشخصي

 الشامل في اإلمتحانوعليه فان ،  الشامل هي التأكيد على توافر هذه الصفاتاإلمتحان
  ".جامعة القدس يرتكز على مبررات من أهمها التأكد من أن الطالب

  
  : على صفحة الجامعة2004وجاء في دراسة لدائرة الفيزياء في جامعة القدس نشرة عام 

 
"As seen from the experimental setup, the laser beam incident from 
the source on a plane mirror glued to the diaphargm  of a speaker 
reflected to the detection unit.  he plane mirror will vibrate at the 
same speaker's frequency. Laser light is allowed to fall on a photo 
electric device that converts the modulated beam into an electric 
current.  This current signal is then amplified and the sound wave 
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can be heard at the speaker's frequency.  When light hits the photo-
electric device, photon energy is absorbed in the depletion layer 
generating hole and electron carriers, and is then connected as 
current at the electrodes before recombination. This current is fed 
into an electric circuit for further processing of filtration and 
amplification before information can be retreived  in the required 
form". 

  
قتبس الطالب أكثر من ثالثة أسطر ولم يتبع النمط السابق، وأشار للمؤلف األصلي يعتبر ذلك اذا إ

وإن لم يشر للمؤلف األصلي يعتبر ذلك سرقة علمية قد تؤدي الى . مخالفا لقواعد البحث العلمي
  .مجلس الدرسات العليا في إتخاذ القرارلرسوبه في الرسالة، ويترك األمر 
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  ب الثالثالبا

______________________________________________________  
  فحات وفهارس الرسالةصتسلسل ووصف 

  
   مقدمة1.3

  
  :يكما يل المكتوبة باالنجليزية تلك في الرسائل المكتوبة بالعربية وفهارس الصفحات واليتم ترتيب 

  
  :الرسائل المكتوبة بالعربيةتسلسل صفحات . 1.1.3

  
 .الف الداخليةصفحة الغ •

 .صفحة العنوان •

 .صفحة اجازة الرسالة •

 .اإلهداء •

 .االقرار •

 .الشكر •

 .التعريفات •

 ).ملخص(الملخص باللغة العربية •

 . (Abstract) الملخص باللغة اإلنجليزية •

 .) فصالً فصالً، حتى ينتهي منهافصول الرسالةبعدها يدخل الطالب (فصول الرسالة •

 .المراجع •

 .المالحق •

 .لقرآنيةفهرس اآليات ا •
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 .فهرس األحاديث •

 .فهرس األشعار •

 .فهرس األمثال والحكم •

 .فهرس األعالم •

 .فهرس القبائل •

  .فهرس األماكن •
  .فهرس التاريخ الهجري والميالدي •
  .فهرس الجداول •
 .األشكالفهرس  •

 .فهرس المالحق •

 .Index –) المسرد( اللغوي للمصطلحات فهرسال •

  .فهرس المحتويات •
  

  :اإلنجليزيةائل المكتوبة بالرستسلسل صفحات . 2.1.3
  

 .صفحة الغالف الداخلية •

 .صفحة العنوان •

 .(Thesis Approval) صفحة اجازة الرسالة •

  (Dedication) اإلهداء •

 . (Declaration)قراراإل •

 . (Acknowledgements)الشكر •

 . (Abstract) اإلنجليزيةاللغة الملخص ب •

 ).ملخص(الملخص باللغة العربية •

 . (Table of Contents) فهرس المحتويات •

  . (List of Tables)فهرس الجداول •
 . (List of Figures) األشكالفهرس  •

 .  (List of Appendices)فهرس المالحق •

 . (Defenitions)التعريفات  •

 .ا فصالً فصالً، حتى ينتهي منهبعدها يدخل الطالب فصول الرسالة •

 .)(References المراجع •
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 .) (Appendices المالحق •

 . ص بالعربيةالملخ •

  
يرفق  المعاهد التي تتبنى لغة اخرى غير اللغة العربية او االنجليزية لكتابة الرسائل،/في الكليات

كلمة بلغة الرسالة، وملخص واضح باللغة العربية ال يزيد ) 600(بالرسالة ملخص لها ال يزيد على 
  .ويدرجا في الرسالة حسب التسلسل السابق. كلمة) 2000(على 

  
  فحات وفهارس الرسالةص وصف 2.3

  
  :لغالف الخارجي للرسالةا. 1.2.3

  
تماماً كما هو فيها يوزع ما يكتب , حسب لغة الرسالة، اإلنجليزيةترتب هذه الصفحة إما بالعربية أو 

 .حرف كبيرب اإلنجليزية باللغة  من كل كلمةاألولالحرف كما ويكتب . )1.3شكل ( أدناه مبين
 

عمادة الدراسات العليا  
جامعة القدس 

)سطر فارغ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (
)سطر فارغ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (
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)عنوان الرسالة (
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)سطر فارغ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (

إسم الطالب آامًال آما هو مسجل رسميًا في الجامعة        
)سطر فارغ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (
)سطر فارغ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (
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  .باللغتين العربية واالنجليزيةالمكتوبة الغالف لرسائل الماجستير صفحة : 1.3شكل 

  
 : الرسالة*كعب .2.2.3

  
  :يدرج المطلوب وفق الترتيب المبين تبعا للغة المكتوبة بها الرسالة
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 :للرسائل المكتوبة بالعربية •
 

  جامعة القدس  عنوان الرسالة  اسم الطالب 
   فلسطين–القدس 

سنة تسليم 
الرسالة

  

  
 :ئل المكتوبة باإلنجليزيةللرسا •
 

Student Name 
  
 

Thesis Title   Al-QudsUniversity 
Al Quds - Palestine Y

ear of 
subm

ission

  
  :الف الداخليةصفحة الغ. 3.2.3

  
 .)1.3شكل  (ة عن صفحة الغالف الخارجياألصلصورة طبق 

  
  :صفحة العنوان. 4.2.3

  
وترتب كما هو موضح في الصفحة ادناه للرسـائل         وهي الصفحة التي تلي صفحة الغالف مباشرة        

  .)2.3شكل  (اإلنجليزيةالعربية أو للرسالة المقدمة ب
  

  :صفحة اجازة الرسالة. 5.2.3
 

تلي صفحة العنوان في الترتيب وتحمل تواقيع لجنة المناقشة حسب ما ذكر سـابقاً ويقـوم                 •
 ).3.3شكل (الطالب بطباعة هذه الصفحة كما هو مبين أدناه 

رفق مع النسخة النهائية لرسالة الماجستير المعدلة التي اعدها بعد المناقـشة  ويمررهـا               وت •
 لرئيس لجنة المناقشة للحصول على تواقيع بقية اعضاء اللجنة علـى صـحة التعـديالت              

وتسلم بعد ذلك للجنة البرنامج للمصادقة على اخـراج         . ومطايقتها لتوصيات لجنة المناقشة   
ولـن تقبـل النـسخ      . ة، وبعدها يعطى الطالب االذن بمتابعة المطلوب      نسخة الرسالة النهائي  

موقعه من جميع أعضاء لجنة المناقشة ) إجازة الرسالة( النهائية إذا لم تتضمن هذه الصفحة
 .8على أن تكون التواقيع مطابقة لتواقيع أعضاء اللجنة الواردة على نموذج رقم 



 جستري يف جامعة القدس                                                                                                    دليل مراحل رسالة املاجامعة القدس           / الدراسات العلياعمادة 

23   للطالبمعلومات–دليل اجناز الرسالة نسخة معدلة ومنقحة ومزيدة ل                       معتمد لكافة برامج الدراسات العليا                                84 من             

 
)عنوان الرسالة (

)سطر فارغ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (
)سطر فارغ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (
)سطر فارغ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (
)سطر فارغ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (

:   أعداد  
)اسم الطالب آامًال آما هو مسجل في الجامعة       (

)سطر فارغ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (
)سطر فارغ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (

……………… من جامعة   ………………بكالوریوس   )اسم البلد   (
)سطر فارغ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (
)سطر فارغ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (
)سطر فارغ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (

: المشرف الرئيس 
)إن وجد :   (المشرف المشارك 

)سطر فارغ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (
)سطر فارغ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (

من  )  التخصص(قدمت هذه الرسالة استكماًال لمتطلبات درجة الماجستير في         
جامعة القدس / المعهد او المرآز  / الكلية . . . . . . . . . . . . .   البرنامج  /   الدائرة  

)سطر فارغ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (
)سطر فارغ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (

  )ميالدي  (العام  )  /   هجري(العام  

  
(Thesis Title)

……………………………………………..(free line)
……………………………………………..(free line)
……………………………………………..(free line)
……………………………………………..(free line)
……………………………………………..(free line)
……………………………………………..(free line)

Prepared By:
(Full Name of student as registered at the University )

……………………………………………..(free line)
……………………………………………..(free line)
……………………………………………..(free line)
……………………………………………..(free line)

B.Sc.: ……….……….…(University) ….………… (Country) 
………………

……………………………………………..(free line)
……………………………………………..(free line)
……………………………………………..(free line)

Supervisor:
Co-Supervisor: (if present)

……………………………………………..(free line)
……………………………………………..(free line)
……………………………………………..(free line)
……………………………………………..(free line)
……………………………………………..(free line)

A thesis Submitted in Partial fulfillment of requirements for the 
degree of Master of …….…..Department/ Program  

…………Faculty/Institute/Center- Al- Quds University
……………………………………………..(free line)
……………………………………………..(free line)
……………………………………………..(free line)

year (Hijri) /  year (common year)  
  

  
  . باللغتين العربية واالنجليزية المكتوبةلماجستيرصفحة العنوان لرسائل ا: 2.3شكل 

 
 

جامعة القدس 
عمادة الدراسات العليا  

الدائرة  / البرنامج
)سطر فارغ ................................................(

إجارة الرسالة 
)سطر فارغ ................................................(
)سطر فارغ ................................................(

)عنــوان الرســالة  (
)سطر فارغ ................................................(
)سطر فارغ ................................................(
)سطر فارغ ................................................(

آامًال آما هو مسجل في الجامعة     : ة/اسم الطالب 
……………………………: الرقم الجامعي 

)سطر فارغ ................................................(
……………………………………:المشرف  

)إن وجد: (المشرف المشارك 
)سطر فارغ ................................................(

من لجنة المناقشة المدرجة أسماءهم      :   /   /       نوقشت هذه الرسالة وأجيزت بتاریخ    
:وتواقيعهم

)سطر فارغ ................................................(
:............................التوقيع:...........................المناقشة   رئيس لجنة   -١
:..........................التوقيع:................................داخلياً ممتحنًا  - -٢
:............................التوقيع:..............................خارجيا   ممتحنًا  - -٣
:..............................التوقيع)                       إن وجد:.( عضو لجنة -٤

)سطر فارغ ..............................................(
)سطر فارغ ................................................(
سطر فارغ ................................................(

 فلسطين   -القدس  
)سطر فارغ ................................................(

 )ميالدي  (العام  ) / هجري  (العام  
 

 

 

Al Quds University
Deanship                   of Graduate Studies
 ِِِProgram / Department
……………………………………………..(free line)

……………………………………………..(free line)
Thesis Approval     

……………………………………………..(free line)
……………………………………………..(free line)
……………………………………………..(free line)

(Thesis Title)
……………………………………………..(free line)
……………………………………………..(free line)
……………………………………………..(free line)
……………………………………………..(free line)
……………………………………………..(free line)

Prepared By: student  full name as registered at the university
Registration   No: ……………………………………….

……………………………………………..(free line)
……………………………………………..(free line)

Supervisor : ………………………………………………
Co- Supervisor: (if present)

……………………………………………..(free line)
……………………………………………..(free line)
……………………………………………..(free line)

Master thesis submitted  and accepted, Date: ………………………
The names and signatures of the examining committee members are as follows:

……………………………………………..(free line)
……………………………………………..(free line)

1-Head of Committee:…………………… Signature ………………..
2-Internal Examiner:………………………..Signature ………………..
3-External Examiner:………………....... ....Signature ………………..
4-Committee Member: if present)………...Signature…………………

……………………………………………..(free line)
……………………………………………..(free line)
……………………………………………..(free line)

Jerusalem- Palestine 
……………………………………………..(free line)
……………………………………………..(free line)

year (Hijri)  /  year (common year) 

  
  .باللغتين العربية واالنجليزيةالمكتوبة صفحة اجازة الرسالة  لرسائل الماجستير : 3.3شكل 



 جستري يف جامعة القدس                                                                                                    دليل مراحل رسالة املاجامعة القدس           / الدراسات العلياعمادة 

24   للطالبمعلومات–دليل اجناز الرسالة نسخة معدلة ومنقحة ومزيدة ل                       معتمد لكافة برامج الدراسات العليا                                84 من             

 :(Dedication)اإلهداء . 6.2.3
 

 . غامق في الرسائل المكتوبة بالعربية والمكتوبة باإلنجليزية18عنوان الصفحة خط حجم  •

 .في الرسائل المكتوبة بالعربية والمكتوبة باإلنجليزية  عادي16ص خط حجم الن •

بعد كتابة النص يجب ان يتم ضبطه بحيث تكون المسافة مـن اعلـى واسـفل الـصفحة                   •
متساويان، اما يمين الصفحة وشمالها فتبقى حسب االبعاد المعتمدة لباقي اجـزاء الرسـالة              

 .)4.3شكل  (حسب اللغة المكتوبة بها الرسالة

 .يذيل االهداء باسم الطالب كما ورد في صفحتي الغالف واجازة الرسالة •
 

  ): Declaration(االقرار . 7.2.3
  

وتأخـذ  ) (… ,i, ii, iii ويرد على صفحة منفصله ومن هذه الصفحة يبدأ الترقيم بالالتيني •
 ).i(هذه الصفحة الرقم 

 عادي  14خط النص بالعربية    . ية غامق باإلنجليز  14 غامق بالعربية    16حجم خط العنوان     •
 . عادي12وباإلنجليزية 

 )4.3شكل (يجب اخراج الصفحة كما تظهر أدناه  •

  
)سطر فارغ ................................................(
)سطر فارغ ................................................(
)سطر فارغ ................................................(
)سطر فارغ ................................................(
)سطر فارغ ................................................(
)سطر فارغ ................................................(
)سطر فارغ ................................................(

:إقرار     
)سطر فارغ ................................................(

وأنها  أقر أنا مقدم الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير      
هذه  نتيجة أبحاثي الخاصة باستثناء ما تم االشارة له حيثما ورد، وأن            

.معهدالرسالة أو أي جزء منها لم یقدم لنيل أیة درجة عليا ألي جامعة أو           
)سطر فارغ ................................................(
)سطر فارغ ................................................(
)سطر فارغ ................................................(

……………………: التوقيع    
)سطر فارغ ................................................(

)االسم الكامل لمقدم الرسالة  (
)سطر فارغ ................................................(

………………………: التاریخ   
)سطر فارغ ................................................(
)سطر فارغ ................................................(
)سطر فارغ ................................................(
)سطر فارغ ................................................(
)سطر فارغ ................................................(
)سطر فارغ ................................................(
  )سطر فارغ ................................................(

…………………………………………..(free line)
……………………………………………..(free line)
……………………………………………..(free line)
…………………………………………..(free line)

……………………………………………..(free line)
……………………………………………..(free line)
…………………………………………..(free line)

……………………………………………..(free line)
……………………………………………..(free line)
…………………………………………..(free line)

……………………………………………..(free line)
……………………………………………..(free line)

………………………………………..(free line)
……………………………………………..(free line)

Declaration:

I Certify that this thesis submitted for the degree of Master is the result of my own 
research, except where otherwise acknowledged, and that this thesis (or any part of 
the same) has not been submitted for a higher degree to any other university or 
institution. 

…………………………………………..(free line)
……………………………………………..(free line)
……………………………………………..(free line)

Signed………………………….
…………………………………………..(free line)

……………………………………………..(free line)
(Full Name of Student)

…………………………………………..(free line)
……………………………………………..(free line)

Date: …………………………..
…………………………………………..(free line)

……………………………………………..(free line)
……………………………………………..(free line)
…………………………………………..(free line)

……………………………………………..(free line)
……………………………………………..(free line)
…………………………………………..(free line)

……………………………………………..(free line)
……………………………………………..(free line)
…………………………………………..(free line)

……………………………………………..(free line)
……………………………………………..(free line)
…………………………………………..(free line)

……………………………………………..(free line)
……………………………………………..(free line)
……………………………………………..(free line)

…………………………………………..(free line  
  

 .صفحة االقرار لرسائل الماجستير المكتوبة باللغتين العربية واالنجليزية: 4.3شكل 



 جستري يف جامعة القدس                                                                                                    دليل مراحل رسالة املاجامعة القدس           / الدراسات العلياعمادة 

25   للطالبمعلومات–دليل اجناز الرسالة نسخة معدلة ومنقحة ومزيدة ل                       معتمد لكافة برامج الدراسات العليا                                84 من             

  :)Acknowledgements(شكر وعرفان . 8.2.3
  

 حسب اللغة المقدمة بها الرسالة وبهـا        اإلنجليزيةربية أو   وتكتب  بالع  ) ii(وتأخذ هذه الصفحة الرقم     
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، يعلوه ترجمة ملخص واضح باللغة العربية، وكلمة) 600( ال يزيد على   بلغة الرسالةلها

 ويدرجا في الرسالة حسبما .)ات صفح7-6( كلمة) 2000(لى  ال يزيد علعنوان الرسالة،
 .في هذا الدليل" تسلسل صفحات وفهارس الرسالة"ورد في بند 

  
  

عادة فض مخالفة الطالب لشروط كتابة الملخص في النسخة النهائية المعدة للتسليم تعرضه إل
  .الرسالة وتجليدها من جديد بعد إعادة كتابة الملخص

  
  

 : الرسالةفصول. 11.2.3
 

  .يترك ترتيب االبواب والفصول في داخل الرسالة لخصوصية البرامج
  

  : والتوثيقالمراجع .12.2.3
  

توثيق المراجع في غاية األهمية لرسالة الماجستير، وتشكل قائمة المراجع دليالً للباحثين الذين 
جوانب المواضيع يطلعون على الرسالة، كما تعتبر دليالً على مدى اطالع الباحث وتغطيته ل

 التأكيد على تنوع مصادر البحث إلىوتجدر االشارة . المختلفة مع حفاظه على االمانة العلمية
 وقد تبنت عمادة الدراسات العليا في .تختلف طريقة توثيق المراجع حسب التخصص. وحداثتها

اي حال من االحوال وال يجوز ب. في الباب الرابعنظام التوثيق الوارد في هذا الدليل  جامعة القدس
   .ها عنةاستخدام اية طريقة توثيق مختلف
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  الباب الرابع
________________________________________________________

  طريقة جامعة القدس في التوثيق
  

   مقدمة1.4
  

ل  الفصل االواعتبارا من  لكافة برامج الدراسات العلياةمعتمدالطريقة اآلتية في التوثيق  •
 .)4/4/2005 بتاريخ 6/2005 في جلسته  بقرار من مجلس الدراسات العليا2005/2006

  .التوثيق في الرسالة يرد على صورتين هما توثيق في قائمة المراجع وتوثيق في المتن •
 

  بين مادة الرسالة وقائمة المراجعلتوافق ا 2.4
  

، بالمقابل كل مرجع مذكور في قائمة المراجع المذكورة في الرسالة يجب ان تظهر في قائمة المراجع
 .المراجع يجب ان يورد في متن الرسالة

 
   كيفية ايراد المراجع في الرسالة3.4

  
يجب على الباحث ان يتاكد ان كل مصدر استند اليه في دراسته يظهر في المتن وقائمة المراجع 

اعة الرسالة، وعليه يتحمل االخفاق في ضبط التوثيق يؤدي لتغييرات مكلفة بعد طب. بصورة متطابقة
 .الباحث كافة التكاليف

 
  



                                                                                                   دليل مراحل رسالة املاجستري يف جامعة القدسجامعة القدس             /عمادة الدراسات العليا

28   للطالبمعلومات–دليل اجناز الرسالة نسخة معدلة ومنقحة ومزيدة ل                     ا   معتمد لكافة برامج الدراسات العلي                              84 من             

   قائمة المراجع4.4
  

تقوم قائمة المراجع الموجودة في نهاية البحث بمهمة توثيق البحث وتوفير المعلومات الالزمة لتحديد 
كل مصدر او مرجع، وعلى الباحثين اختيار المراجع بشكل عادل وايراد المصادر التي تم استخدامها 

 . حث والتحضير للمقال فقطفي الب

  
   المختصرات واأللفاظ المتقابلة5.4

  
، كما أعتمدت مجموعة من توثيق المراجعأجاز البحث العلمي اختصار العديد من األلفاظ خالل عملية 

المختصرات واأللفاظ هذه  أهم. األلفاظ العربية كمقابلة أللفاظ تستخدم في الكتابات باللغة االنجليزية
  : كما ملخصة فيما يأتيلمسموح استخدامها في الرسائل المقدمة لجامعة القدسالمقابلة ا

  
 :مختصراتال. 1.5.4

  
   ).4.1(المسموح استخدامها في رسائل ماجستير جامعة القدس يوضحها جدول المختصرات 

  
  المختصرات المسموح استخدامها في رسائل الماجستير المقدمة لجامعة القدس: 1.4جدول 

  
Chapter Chap.
Edition  Ed.

Revised Edition Rev. ed.
Second Edition 2nd. ed  
Editor (Editors) Ed. (Eds.)  

Translator (s) Trans.
No date n.d

Page (pages) p. (pp.)
Volume (as in Vol.4) Vol.

Volumes (as in 4 Vols.) Vols.
Number No.

Part Pt.
Technical Report Tech. Rep.
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  :الفاظ متقابلة. 2.5.4
  

  ).2.4(أينما وردت االلفاظ العربية التالية فانه يقابلها باللغة اإلنجليزية االلفاظ التي تقابلها في الجدول 
  

  . رسائل الماجستير المقدمة لجامعة القدساأللفاظ المتقابلة المعتمد استخدامها في: 2.4جدول 
  

  اللغة العربية
  

 اللغة اإلنجليزية

 .et al  آخرون

 Editor  معد

 Translator  مترجم
 Edition  طبعة

 Revised edition  منقحة طبعة

 Volume  جزء

 No date (N.D)  )ت.ب(بدون تاريخ 

 as cited in  كما ورد في

 Aِlphabetic (A, B, C,…)  ...)أ، ب، ت، ث،(هجائيا 

 Defining article (the, a)  )ال(اداة التعريف 

  Pages (pp.)  )ص ص(الصفحات 

 Page (p.)  )ص(الصفحة 

 In press  تحت الطباعة

 Unpublished  غير منشور

 Private communications  اتصاالت شخصية

 Revised edition  طبعة منقحة
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   ترتيب المراجع في قائمة المراجع6.4
  

 . ترتب المراجع هجائيا تبعا السماء عائلة المؤلفين

  
  : المختلفة لمؤلف واحدترتيب االعمال . 1.6.4

  
  :هناك العديد من الحاالت يمكن تلخيصها فيما يأتي

  
  :األولب االعمال المتعددة لذات المؤلف يترت. 1.1.6.4

  
  :مثاليتم ترتيبها حسب سنة النشر االقدم فاالحدث، 

 
  )1995. (عبد السالم، م
  )2002. (عبد السالم، م

  
  : ولكن مؤلف ثاني او ثالث مختلفينولاألالمراجع التي لها نفس المؤلف . 2.1.6.4

  
يتم ترتيبها هجائيا حسب الكنية الخاصة بالمؤلف الثاني او اذا كان المؤلف الثاني هو نفسه يتم ترتيب 

 :  مثال.المراجع حسب الكنية الخاصة بالمؤلف الثالث

  
  )1995. (عبد السالم، م

  )2002. (عبد السالم، م، خليل، أ
  )2002. (أ، أحمد، ععبد السالم، م، خليل، 

  )2002. (عبد السالم، م، خليل، أ، محمد، ن
  

  :المراجع الخاصة بنفس المؤلفين. 3.1.6.4
  

  :مثال. ها حسب سنة النشر االقدم فاالحدثيتم ترتيب
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  )1999. (عبد السالم، م، خليل، أ
  )2002. (عبد السالم، م، خليل، أ

  
  :نة االصداربنفس المؤلفين وبنفس سالمراجع الخاصة . 4.1.6.4

  
  : مثال).the, aال، (حذف ادوات التعريف بعد الذي يلي التاريخ المرجع ترتب هجائيا حسب عنوان 

 
  .دراسة تحليلية: التفاعل الصفي :)1995. (عبد السالم، م
  .الذكاء وعالقته بالتحصيل العلمي): 1995. (عبد السالم، م

 
بعدها يضاف ). الذكاء(تسبق كلمة ) التفاعل( فان كلمة باتباع التسلسل الهجائي لعنواني المرجعين اعاله

ليصبح توثيق .  في هذا التسلسلاألول السنة حرف هجائي تسلسلي بدأ بحرف االلف للمرجع إلى
  :المرجعين اعاله في قائمة المراجع

 
  .دراسة تحليلية: التفاعل الصفي :)أ- 1995. (عبد السالم، م
 عالقته بالتحصيل العلميالذكاء و): ب- 1995. (عبد السالم، م

 
  ).ب- 1995عبد السالم،  (...)...........أ- 1995عبد السالم، :   (أما في المتن فيكون التوثيق 

 
هناك استثناء للقاعدة اعاله وهو اذا تم تعريف المراجع الخاصة بنفس المؤلفين وبنفس سنة النشر 

لحالة يتم ترتيب المراجع حسب االجزاء في هذه ا. جزء اول، جزء ثاني: مثال. كسلسلة من االصدارات
  وليس هجائيا حسب العنوان، 

  
  .1، ج1دراسة تحليلية، ط: التفاعل الصفي :)أ- 1995. (عبد السالم، م
  .2، ج1دراسة تحليلية، ط: التفاعل الصفي): ب- 1995. (عبد السالم، م
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كن لهم نفس اسم العائلة لاالعمال المختلفة الخاصة بمؤلفين ذوي اسماء اولى مختلفة و. 5.1.6.4
  ):الكنية(

  
حسب االحرف "االعمال الخاصة بمؤلفين مختلفين ولكن يشتركوا بنفس الكنية يتم ترتيبهم هجائيا 

  .First initials" البدائية
  

   :)1995. (عبد السالم، أ
  ): 1998. (عبد السالم، م

  
  .ل المتن خالاألوليتم ارفاق االحرف البدائية مع كنية المؤلف : مالحظة

  
  ).1998عبد السالم، . م) .....................................(1995عبد اسالم، . أ(
  

  :ترتيب االعمال الخاصة بالمؤسسات. 6.1.6.4
  

   .ها في اول كلمة مهمة في اسماألوليتم ترتيب المراجع الصادرة عن المؤسسات حسب الحرف 
  

  :اذا لم يكن هنالك مؤلف نهائيا. 1.6.1.6.4
  

 .في العنوان في اول كلمة األولحسب الحرف يتم ترتيب المدخلة هجائيا 

  
  :المؤلفات تحت الطباعة. 2.6.1.6.4

  
اذا كان هناك مرجع اخر لنفس المؤلف او نفس مجموعة المؤلفين ضمن قائمة المراجـع، يـتم               •

  .ايراد المرجع الذي تحت الطباعة بعد المرجع المنشور
جع تحت الطباعة يتم ايراد هذه المراجع حسب الترتيـب الهجـائي            اذا كان هناك اكثر من مر      •

 ).البحث. ( من عنوان المؤلفاألولىللكلمة 
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  )In-text style(وفي المتن ) References(التوثيق في قائمة المراجع  7.4
  

  :القرآن الكريم. 1.7.4
  

 المصادر والمراجع يظهر في قائمة المراجع فوق كل المصادر االخرى ويكون منفصل عما يليه من
  .بسطرين فارغين

  
  ).اسم السورة، اآليات التي اقتبست): (In-text style(في المتن 

  
  ). 8– 5سورة االنبياء، آية (و  )       25سورة االنبياء، آية : (مثال

  
  : االحاديث النبوية الشريفة. 2.7.4

  
 .السنة. دار النشر، مكان النشر   . بعة، الجزء ، الط أسم الكتاب ): سنة الوفاة بالهجرية  (الكنية، االسم كامال    

  :مثال
  

ـ 256ت  (البخاري، أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة             صحيح البخاري بشرح   ):  ه
  .هـ1380. القاهرة. المطبعة السلفية. 13ج-1فتح الباري، ج

  
  ).هـ1380البخاري، ): (In-text style(في المتن 

  
  :تبأمهات الك. 2.7.4

  
هناك العديد من أمهات الكتب التي تم تحقيقها، شرحها أو ترجمتها عن طريق باحثين وعلماء وهم في 

  .توثيق ما سبق يتم كما هو ادناه. الحقيقة ليسوا بمؤلفين لهذه الكتب
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  :تحقيق. 1.2.7.4
  

الطبعـة،  . ًعا بالعائلـة   متبو األول، تحقيق االسم    أسم الكتاب ): سنة الوفاة بالهجرية  (الكنية، االسم كامال    
  :مثال .السنة. دار النشر، مكان النشر. الجزء

  
 اإلنصاف في ):هـ...ت (ابن األنباري، كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد 

، تحقيق محمد البصريين والكوفيين، ومعه كتاب االنتصاف من اإلنصاف: مسائل الخالف بين النحويين
  .1961. مطبعة السعادة، القاهرة. 2، ج1، ج4ط. عبد الحميدمحيي الدين 

  
  ).1961ابن األنباري، ): (In-text style(في المتن 

  
  :شرح. 2.2.7.4

  
الطبعـة،  .  متبوًعا بالعائلـة   األول، شرح االسم    سم الكتاب ا): سنة الوفاة بالهجرية  (الكنية، االسم كامال    

  :لمثا .السنة. دار النشر، مكان النشر. الجزء
  

 .الكافية فـي النحـو    ): هـ...ت  (ابن الحاجب النحوي، اإلمام جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر            
  . بيروت.دار الكتب العلمية، . 1ج. ح الشيخ رضي الدين محمد بن الحسن األستراباذي النحويشر
  

  ).ابن الحاجب النحوي، ب ت): (In-text style(في المتن 
  

  :ترجمة. 3.2.7.4
  

دار النشر، مكان   . الطبعة، الجزء .  متبوًعا بالعائلة  األول، ترجمة االسم    أسم الكتاب .  االسم كامال  الكنية،
  :مثال .السنة. النشر

  



                                                                                                   دليل مراحل رسالة املاجستري يف جامعة القدسجامعة القدس             /عمادة الدراسات العليا

35   للطالبمعلومات–دليل اجناز الرسالة نسخة معدلة ومنقحة ومزيدة ل                     ا   معتمد لكافة برامج الدراسات العلي                              84 من             

ترجمة محمود شاكر ). 3- 1(فهرس المخطوطات العربية في مكتبة تشستربيري . آربري. آرثر، ج
  .1993. عمانسعيد، المجمع الملكي لبحوث الحضارةاالسالمية، مؤسسة آل البيت، 

  
  ).1993آرثر، ): (In-text style(في المتن 

  
  :المخطوطات. 3.7.4

  
: ياألصـل المصدر  . المصدر، رقم المخطوط  . أسم المخطوط ): سنة الوفاة بالهجرية  (الكنية، االسم كامال  

  :1مثال  .رقم المخطوط
  

ـ  889ت(البصروي، محب الدين بن خليل البصروي        عـراب البـن    تعليق لطيف على قواعد اال    ):   ه
  .4837دبلن، ايرلندا، رقم . ، مخطوطة محفوظة في مكتبة تشستربيري) هـ761ت  (هشام

  
  ).البصروي، ب ت): (In-text style(في المتن 

  
  :2مثال 

  
ـ 680ت  (الكواشي، ابو العباس أحمد بن يوسف بن الحسن          ، مخطوطـة   نيل االمل في ذيل الدول    ):  ه

  .620مكتبة اكسفورد، رقم : المصدر، و769في الجامعة االردنية، رقم 
  

  ).الكواشي، ب ت): (In-text style(في المتن 
  

  :الكتب. 4.7.4
  

  :يتباين عدد مؤلفي الكتب وتعدد وسائل التوثيق، فيما يلي تلخيص ألهمها
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  :كتاب مع مؤلف واحد. 1.4.7.4
 

). اسم والده(لثاني  من اسمه ااألولالحرف .  من اسمه الشخصياألولاسم عائلة المؤلف، الحرف 
  :مثال .دار النشر، مكان النشر. الطبعةاسم الكتاب، ): السنة(
  

  .دار الفكر، عمان. األولىالطبعة المدرسة مشاكل وحلول، ): 1998. (عدس، م
  

  ).1998عدس،  ():In-text style(في المتن 
 

  :كتاب مع مؤلفين. .2.4.7.4
  

 األول، اسم عائلة المؤلف الثاني، الحرف .مه الشخصي من اساألول، الحرف األولاسم عائلة المؤلف 
  :مثال .دار النشر، مكان النشر. الطبعةاسم الكتاب، ): السنة. (من اسم المؤلف الثاني

  
عالم . األولىالطبعة مفهومه، تحليله، مهاراته، : التفاعل الصفي): 2002. (إبراهيم، م، حسب اهللا، م

  .الكتب، القاهرة
  

  ).2002إبراهيم و حسب اهللا، : ()In-text style(في المتن 
  

  :كتاب مع ثالثة وحتى ستة مؤلفين. 3.4.7.4
  

 األول، اسم عائلة المؤلف الثاني، الحرف . من اسمه الشخصياألول، الحرف األولاسم عائلة المؤلف 
 األولن المؤلفين من الثالث وحتى السادس ينطبق عليهم ما انطبق على المؤلفي(من اسم المؤلف الثاني، 

  :مثال. دار النشر، مكان النشر. الطبعةاسم الكتاب، ): السنة). (والثاني
  

دليل الكتابة والبحث، ): 1965. (سليم، أ، خليل، م، أحمد، س، عليان، س، قادري، ح، سليمان، ج
  .دار الكتب العلمية، الرياض. األولىالطبعة 
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  ).1965ن، قادري، وسليمان، سليم، خليل، أحمد، عليا: ()In-text style(في المتن 
  

  :كتاب مع اكثر من ستة مؤلفين. 4.4.7.4
  

. ، الطبعةاسم الكتاب): السنة( من االسم الشخصي، وآخرون األول، الحرف األولاسم عائلة المؤلف 
  :مثال .دار النشر، مكان النشر

  
  .روتدار الجيل، بي. األولىالطبعة اإلدارة التربوية، ): 1975(سليمان، ف، واخرون 

  
  ).1975سليمان، واخرون،: ()In-text style(في المتن 

  
  :كتاب بدون مؤلف. 5.4.7.4

  
  :مثال .دار النشر، مكان النشر): السنة (اسم الكتاب

  
  .الدار الجامعية، بيروت): 1995 (االقتصاد الحر

  
  ).1995االقتصاد الحر، : ()In-text style(في المتن 

  
  : يوجد هناك معد أو معدونكتاب بدون مؤلف ولكن. 6.4.7.4

  
  :كتاب مع معد. 1.6.4.7.4

  
دار . ، الطبعةاسم الكتاب): السنة). (معد. ( من االسم الشخصياألول، الحرف األولاسم عائلة المؤلف 
  :مثال .النشر، مكان النشر

  
  .دار الكتاب العربي، بيروت. األولى، الطبعة الموشحات األندلسية): 2003). (معد. (الفوال، أ
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  ).2003الفوال، : ()In-text style(في المتن 
  

  :كتاب مع معدين. 2.6.4.7.4
  

 األول، اسم عائلة المؤلف الثاني، الحرف . من اسمه الشخصياألول، الحرف األولاسم عائلة المؤلف 
  :مثال .دار النشر، مكان النشر. الطبعةاسم الكتاب، ): السنة). (معدان. (من اسم المؤلف الثاني

  
  .مكتبة لبنان، بيروت.  1ط، الشعر االنكليزي): 1973). (معدان. (قي، أ، و البغدادي، سالدمش

  
  ).1973الدمشقي، والبغدادي، : ()In-text style(في المتن 

  
  :كتاب مع ثالثة وحتى ستة معدين. 3.6.4.7.4

  
 األول الحرف ، اسم عائلة المؤلف الثاني،. من اسمه الشخصياألول، الحرف األولاسم عائلة المؤلف 

 األولمن اسم المؤلف الثاني، المؤلفين من الثالث وحتى السادس ينطبق عليهم ما انطبق على المؤلفين 
  :مثال .دار النشر، مكان النشر. الطبعةاسم الكتاب، ): السنة). (معدون. (والثاني

  
دليل الكتابة : )1965). (معدون. (سليم، أ، خليل، م، أحمد، س، عليان، س، قادري، ح، سليمان، ج

  .دار الكتب العلمية، الرياض. األولىالطبعة والبحث، 
  

  ).1965سليم، خليل، أحمد، عليان، قادري، وسليمان، : ()In-text style(في المتن 
  

  :كتاب مع اكثر من ستة معدين. 4.6.4.7.4
  

، اسم الكتاب): السنة). (معدون( من االسم الشخصي، وآخرون األول، الحرف األولاسم عائلة المؤلف 
  :مثال.دار النشر، مكان النشر. الطبعة

  .دار الفكر، عمان. أولىطبعة علم النفسي التطبيقي، ): 1995). (معدون(البغدادي، أ، واخرون 
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  ).1975سليمان، واخرون،: ()In-text style(في المتن 
  

  :كتاب بدون مؤلف ولكن يوجد هناك محرر او مترجم. 5.6.4.7.4
  

، :" كتاب بدون مؤلف ولكن يوجد هناك معد أو معدون"ل تماما لما ورد سابقا تحت عنوان التوثيق مماث
ولكن يستبدل لفظ معد، معدان ومعدون بلفظ محرر، محرران، محررون، مترجم، مترجمان، 

  .مترجمون
  

  :كتاب مع مؤلف ومترجم او مؤلف ومعد او مؤلف ومحرر. 6.6.4.7.4
  

 اعداد اسم .اسم الكتاب): السنة( من االسم الشخصي للمؤلف األولاسم عائلة مؤلف الكتاب، الحرف 
  :مثال.دار النشر، مكان النشر.  العائليإلىالمعد من االسم الشخصي 

  
  .دار العلم للماليين، بيروت.  حرره عبدالسالم الدمشقي.الشعر العباسي): 1983. (البغدادي، ر

  
  .م المعد باسم المحرر أو المترجمفي حال وجود محرر او مترجم وليس معد يستبدل اس

  
  ).1983البغدادي، : ()In-text style(في المتن 

  
  :فصل من كتاب يجمع فصول مختلفة لمؤلفين مختلفين. 7.4.7.4

  
الحرف : في. عنوان الفصل): السنة. ( من االسم الشخصياألولاسم عائلة مؤلف الفصل، الحرف 

دار النشر، ). الصفحات التي يقع فيها الفصل(اسم الكتاب ). معد(اسم العائلة .  لالسم الشخصياألول
  :مثال .مكان النشر

 
 - مرايا في النقد) معد(غنايم . م: في. اتجاهات جديدة في أدب األطفال المحلي): 2000. (أبوفنه، م

 معهد إعداد -مركز دراسات األدب العربي ). 88ـ73ص ص  (دراسات في األدب الفلسطيني
  .دار الهدى، كفرقرعالمعلمين العرب و
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  ).2000أبوفنه، : ()In-text style(في المتن 
  

  :كتب مكونة من مجموعةأجزاء. 7.4.7.4
  

  :واستعمل الباحث جزءا واحداكتاب من عدة اجزاء . 1.7.4.7.4
  

دار . ، الطبعة، الجزءاسم الكتاب): السنة. ( من االسم الشخصياألولاسم عائلة المؤلف، الحرف 
  :مثال .عدد اجزاء الكتاب. نشرالنشر، مكان ال

  
  . أجزاء4. دار القاموس الحديث، بيروت. 1، ج1 ط مفتاح السعادة،): 1969. (محسن، أ

  
  ).1969محسن، (): In-text style(في المتن 

  
  :كتاب من عدة اجزاء واستعمل الباحث اكثر من جزء. 2.7.4.7.4

  
، الطبعة، االجزاء التي اسم الكتاب): لسنةا. ( من االسم الشخصياألولاسم عائلة المؤلف، الحرف 

  :مثال .عدد اجزاء الكتاب. دار النشر، مكان النشر. استعملت
  

  . أجزاء5.  بيروت1969دار القاموس الحديث، . 4،ج1، ج1، ط مفتاح الجنات):. 1969. (محسن، أ
  

   ):In-text style(في المتن 
  ).أ-1969محسن، : (األولالجزء في حالة استخدام 

  .وهكذا).    ب-1969محسن، : (الجزء الثانيي حالة استخدام ف
 

  :اذا كان الكتاب جزءا من سلسلة كتب. 3.7.4.7.4
  

اسم السلسة، . اسم الكتاب، الطبعة): السنة. ( من االسم الشخصياألولاسم عائلة المؤلف، ، الحرف 
  :مثال .دار النشر، مكان النشر. رقم السلسلة
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سلسلة المستشرقون . 1ط. االستشراق في ميزان نقد الفكر االسالمي): 1996. (ع. السايح، أ
  .الدار المصرية اللبنانية، القاهرة. 6واالسالم، 

  
  ).1996السايح،  ():In-text style(في المتن 

  
  )…وزارة، اقسام وزارية، جمعيات حكومية(كتاب من اصدار مؤسسة حكومية . 4.7.4.7.4.
  

  :لمثا .دار النشر، مكان النشر. اسم الكتاب): سنةال(اسم الدولة، اسم المؤسسة 
  

. اللغة العربية للصف السادس االبتدائي): 2003(قسم المناهج . فلسطين، وزارة التربية والتعليم العالي
  .وزارة التربية والتعليم العالي، رام اهللا

  
 ).2003فلسطين، وزارة التربية والتعليم العالي، (): In-text style(في المتن 

  
  :كتاب من اصدار مؤسسة أو جامعة. 5.7.4.7.4

  
  :مثال .دار النشر، مكان النشر. ، الطبعةإسم الكتاب): السنة(اسم المؤسسة المؤلفة 

  .جامعة اليرموك، إربد. األولىعلم النفس التربوي، الطبعة ): 1993(جامعة القدس المفتوحة 
  ).1993(جامعة القدس المفتوحة  ():In-text style(في المتن 

  
  :كتاب بدون تاريخ. 6.7.4.7.4

  
  :مثال .يكتب في مكان السنة كلمة بدون تاريخ

  
  .دار الكتب العلمية، الرياض. األولىالطبعة كيف تكتب بحثًا، ): ت. ب. (سليم، أ، خليل، م، أحمد، غ

  
  )):ت. ب(سليم، خليل، وأحمد، (): In-text style(في المتن 
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  :تابنسخة منقحة من ك. 7.7.4.7.4
 

دار ). طبعة منقحة(اسم الكتاب، ): السنة. ( من اسمه الشخصياألولاسم عائلة المؤلف، الحرف 
  :مثال .النشر، مكان النشر

  
  .دار الفكر، عمان). طبعة منقحة(المدرسة مشاكل وحلول، ): 1998. (عدس، م

  
  ).1998عدس،  ():In-text style(في المتن 

  
  :ائدالدوريات، المجالت والجر. 5.7.4

  
 :مقال من مجلة علمية سنوية. 1.5.7.4

  
الصفحات التي . العدد، اسم المجلة." عنوان المقال): السنة(  .اسم عائلة مؤلف المقال، االسم الشخصي

  :مثال .يقع فيها المقال
  

، ص ص 1، النبراس".  النجاحإلىالتفكير الرفلكتيكي ـ طريق المتعلم المضمون ): "2003. (خليل، م
27 -42.  
  

  ).2003خليل،  ():In-text style(في المتن 
  

  :مقال من مجلة اسبوعية او شهرية. 2.5.7.4
  

الصفحات . العدد، اسم المجلة". عنوان المقال): "الشهر، السنة. (اسم عائلة المؤلف، االسم الشخصي
  :مثال .التي يقع فيها المقال

  
  .41- 33ص ص . 293، ادب ونقد".  اينإلىادب االطفال ): "1999نوفمبر، . (عبدالتواب، ي

  



                                                                                                   دليل مراحل رسالة املاجستري يف جامعة القدسجامعة القدس             /عمادة الدراسات العليا

43   للطالبمعلومات–دليل اجناز الرسالة نسخة معدلة ومنقحة ومزيدة ل                     ا   معتمد لكافة برامج الدراسات العلي                              84 من             

 ).1999عبدالتواب، نوفمبر  ():In-text style(في المتن 
 

 :مقال من دورية تحت الطباعة. 3.5.7.4

  
اذا كان البحث تحت التقيـيم      "البحث الذي تم تسليمه لدورية وتم قبوله للنشر، يتم اعتباره تحت الطباعة             

  .والمراجعة
  

  :مثال .اسم المجلة". عنوان المقال): "تحت الطباعة( .شخصياسم عائلة مؤلف المقال، االسم ال
  

  .النبراس".  النجاحإلىالتفكير الرفلكتيكي ـ طريق المتعلم المضمون ): "تحت الطباعة. (خليل، م
  

  ).خليل، تحت الطباعة ():In-text style(في المتن 
  

  :مقال من جريدة يومية أو نصف أسبوعية أو أسبوعية. 4.5.7.4
  

عنوان ): السنة، اليوم والشهر. ( من اسم المؤلف الشخصياألولائلة صاحب المقال، الحرف اسم ع
  :مثال .اسم الجريدة، الصفحات التي ورد عليها المقال. المقال

  
  .16، 11. ، صالراي. ، رسوم االطفال الشواذ) شباط13، 1999. (زيدان، ج

  
  ،) شباط13، 1999زيدان،  ():In-text style(في المتن 

  
عندما يكون عدد المؤلفين اكثر من واحد في الدوريات والمجالت والجرائد يتم ترتيب  •

 .اسماء المؤلفين كما في االوضاع المماثلة لمؤلفي الكتب

  
ين في الدوريات والمجالت والجرائد يستبدل بعنوان المقال في /في حالة غياب اسم المؤلف •

  . قائمة المراجع وفي المتن
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  ):مؤلَف يحوي ملخصات فقط(كمصدر اساسي الملخص . 6.7.4
  

عنـوان الملخـص    ): الـسنة . ( من اسم المؤلف الشخصي    األولإسم عائلة صاحب الملخص، الحرف      
  .الصفحات التي يقع فيها الملخص. اسم العمل العلمي الذي يحتوي الملخص، العدد). ملخص(
  

 ).إسم عائلة صاحب الملخص، السنة(): In-text style(في المتن 
 

  :الموسوعات. 7.7.4
  

  :قاموس مع محرر/ موسوعة . 1.7.7.4
 

اسم الموسوعة أو ): السنة). (محرر. ( من االسم الشخصياألولاسم عائلة المؤلف، الحرف 
  :مثال .دار النشر، مكان النشر. ، الطبعةالقاموس

  
  .جدة. دار العلوم. الطبعة الثانية. قاموس المصطلحات الفنية): 1985). (معد. (سعدي، س

  
  :مقال من موسوعة بدون مؤلف وبدون محرر. 2.7.7.4

  
  :مثال .دار النشر، مكان النشر". عنوان المقال): "سنة النشر (اسم الموسوعة

  
  .دار النهضة، بيروت". االغاني الشعبية): "1989 (موسوعة الفولكلور الفلسطيني

  
  ).1989موسوعة الفولكلور الفلسطيني، (): In-text style(في المتن 

  
  :ره الجامعات والمؤسساتتقارير مع مؤلف تنش. 8.7.4

  
نوع التقرير، رقم (اسم التقرير ): السنة( من االسم الشخصي األولاسم عائلة المؤلف، الحرف 

  :مثال  .المؤسسة/المؤسسة، بلد الجامعة/أسم الجامعة). التقرير
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  .عمان.  االردنيةالجامعة). 5/30تقرير فني، (دراسة بيئية ): 1994. (أسعد، ت
 ).2003أسعد، (): In-text style(في المتن 

  
  .تقارير مع مؤلف تنشره الجامعات والمؤسسات ولكنه لم ينشر. 9.7.4

  
نوع التقرير، رقم (اسم التقرير ): السنة( من االسم الشخصي األولاسم عائلة المؤلف، الحرف 

  :مثال ).غير منشور. (المؤسسة/المؤسسة، بلد الجامعة/أسم الجامعة). التقرير
  

  ).غير منشور. (عمان. الجامعة االردنية). 5/30تقرير فني، (دراسة بيئية ): 1994. (أسعد، ت
  

 ).2003اسعد، (): In-text style(في المتن 

  
  :رسائل الماجستير والدكتوراة. 10.7.4

  
  .رسائل الماجستير والدكتوراة المنشورة. 1.10.7.4

  
أسم الجامعة، بلد . عنوان الرسالة): السنة( من االسم الشخصي األولف اسم عائلة المؤلف، الحر

  :مثال. الجامعة
  

  . جامعة القدس، فلسطين. جدار الضم والتوسع وأثره على القطاع الزراعي): 2005. (خضر، م
  

  ).2005خضر، (): In-text style(في المتن 
  

  :غير المنشورة الماجستير والدكتوراة رسائل. 1.10.7.4
  

أسم الجامعة، بلد . عنوان الرسالة): السنة( من االسم الشخصي األولاسم عائلة المؤلف، الحرف 
  :مثال. )دكتوراة غير منشورة/ رسالة ماجستير. (الجامعة
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. جامعة القدس، فلسطين. جدار الضم والتوسع وأثره على القطاع الزراعي ا): 2005. (خضر، م
  ).رسالة ماجستير غير منشورة(
  

  ).2005خضر، (): In-text style(متن في ال
  

  :اللقاءات واالتصاالت الشخصية. 11.7.4
  

  :يمكن توثيق االتصاالت الشخصية والمقابالت باحدى طريقتين
  

  :األولىالطريقة . 1.11.7.4
  

الشهر، (اسم الشخص الذي تمت مقابلته أو الصفة الرسمية للشخص أيها أهم بالنسبة لموضوع المقابلة 
  : مثال .اتصال شخصي. وضوع المقابلةم): السنة

  
  . أتصال شخصي. تاريخ عائلة سليمان): 2002كانون ثاني (أحمد سليمان 

  . أتصال شخصي. أحصاءات زراعية): 2002أذار (رئيس دائرة زراعة القدس 
  

  )، اتصال شخصي2002أحمد سليمان، كانون ثاني ( :)In-text style(في المتن 
  )، اتصال شخصي2002رئيس دائرة زراعة القدس، أذار       (                      

  
  .يوضع توثيق االتصاالت الشخصية في قائمة منفصلة في نهاية قائمة المراجع

  
  :الطريقة الثانية. 2.11.7.4

 
 انه كان مصدرا لمعلومات إلىيذكر اسم الشخص وصفته الرسمية في قائمة الشكر والعرفان مع التنويه 

 .يها عن طريق اللقاءات واالتصاالت الشخصيةتم الحصول عل
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  :المؤتمرات وورش العمل. 12.7.4
  

 Proceedings of  Conference / workshops)(ورشة عمل /  وقائع مؤتمر. 1.12.7.4

  
، )محرر(اسم المحرر : في. عنوان البحث): السنة. (األول من االسم األولاسم عائلة المؤلف، الحرف 

   .الصفحات التي يقع فيها البحث. ، مكان انعقادهلهالجهة الراعية . هاريخعنوان المؤتمر، ت
  :مثال

  
. جذور االتجاهات الجديدة في ميدان التعليم العالي في التراث العربي االسالمي): 1983. (عبد اهللا، ع

مي في ، المؤتمر الثاني للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العل)محرر(سعيد حمدان : في
المنظمة العربية للتربية . 1983 أكتوبر 23- 20 هـ الموافق 1404 محرم 17- 14الوطن العربي، 

  .37- 25ص ص . والثقافة والعلوم، تونس
  

  ).)1983عبد اهللا، ( :)In-text style(في المتن 
  

  :ورشة عمل وغير منشور/ قدم لمؤتمربحث م. 2.12.7.4
  

. عنوان البحث): تاريخ المؤتمر شهر، سنة. (سم الشخصي من االاألولاسم عائلة المؤلف، الحرف 
  :مثال. الجهة الراعية للمؤتمر، مكان انعقاده. عنوان المؤتمر: في
  

جذور االتجاهات الجديدة في ميدان التعليم العالي في التراث العربي ): 1983أكتوبر . (عبد اهللا، ع
. التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربيالمؤتمر الثاني للوزراء المسؤولين عن : في. االسالمي

  .المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس
  

  ).، غير منشور1983عبد اهللا، ( :)In-text style(في المتن 
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 ):Poster(ورشة عمل  / ملصق في مؤتمر . 3.12.7.4
 

. عنوان الملصق): مؤتمر شهر، سنةتاريخ ال. ( من االسم الشخصياألولاسم عائلة المؤلف، الحرف 
  :مثال .الجهة الراعية للمؤتمر، مكان انعقاده. ملصق عرض في عنوان المؤتمر

  
ملصق عرض في المؤتمر الثاني . اشكاالت التعليم العالي في فلسطين): 1983أكتوبر . (حمدان، ح

لمنظمة العربية للتربية ا. للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي
  .والثقافة والعلوم، تونس

 
  ).1983حمدان، ( :)In-text style(في المتن 

 
 :موقع االنترنت. 13.7.4

 
المقاالت المتوفرة على صفحة االنترنت تتضمن مقاالت من كتب، دوريات، مجالت، جرائد  •

لها مثيلها من والتوثيق في كل حالة يخضع لنفس القواعد اعاله التي يخضع . وغير ذلك
 .المصادر

يتكون .  ما نبحث عنه في مواقع االنترنت من مقاالت، وثائق، خرائط وما شابهإلىللوصول  •
 الملف، و إلىالبروتوكول، الممر : لدينا عنوان لصفحة االنترنت مركب من ثالثة عناصر هي

 ). موضحة في الشكل ادناه(أسم الملف 

  

http://www.alquds.edu/graduate/index.php?page=forms

Protocol

Host name
File name اسم الملف 

الممر الى الملف 

بروتوآول  

  
  

  
 الملف يساعد إلىي بعض االحيان السم الملف ولجزء أو كل الممر حذف الباحث السم الملف وربما ف

  . تاريخ النشرإلىوكذلك الوصول ) صاحب الموقع االلكتروني( اسم المؤلف، الناشر إلىفي الوصول 
  :للتوثيق من مواقع االنترنت عدة حاالت أهمها
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   :الملف إذا توافرت المعلومات الكافية لتوثيق الملف على صفحة اسم . 1.13.7.4
 

يتم توثيق المقالة، الكتاب، الجريدة حسبما ورد في القواعد السابقة لتوثيق مثيالتها ويضع عنوان صفحة 
  :1 مثال .وتاريخ زيارة الموقع بين قوسين في نهاية توثيق المصدر) الموقع االلكتروني(االنترنت 

  
. األولىعربية السعودية، الطبعة المياه والتنمية اإلقليمية في المملكة ال): 2000. (ص.الخطيب، ف

  .جامعة الملك عبد العزيز، جدة-مركز النشر العلمي
) .2005.0328, htm.057-Page/SPC/CENTERS/sa.edu.kaau.www://http(  
  

  .)2000الخطيب، ( :)In-text style(في المتن 
 

  :2مثال 
  

Sakar, S. and Kanungo, D. (2002): Landslides in relation to terrain parameters – 
A remote sensing and GIS approach. Gisdevelopment.net. U.P, India. 
(http://www.gisdevelopment.net/application/natural_hazards/landslides/nhls0010

.htm, 28.03..2005) 
 

  ).In-text style(: )Sakar, and Kanungo, 2002(ن في المت
  

  : إذا لم تتوافر معلومات كافية عن المؤلف. 2.13.7.4
  

  :يكون التوثيق كما يلي
  

عنوان النشر على االنترنت،  تاريخ زيارة . (دولة الموقع االلكتروني. عنوان المقال): السنة(الناشر 
  :مثال ).الموقع

  
  .قطر. دورك في حماية البيئة): 2001(مركز اصدقاء البيئة 

) .2005.0328, htm.yourjop/org.myqatar.www://http(  
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  ).2001مركز اصدقاء البيئة، ( :)In-text style(في المتن 
  

  ):Software(توثيق برامج الكمبيوتر . 14.7.4
 

  :ومات الكافية عن المؤلفإذا توافرت المعل. 1.14.7.4
 

  :مثال .الناشر، مكان النشر. اسم البرنامج): السنة. (األول من االسم األولاسم عائلة المؤلف، الحرف 
Calmbach, L. (1995): HYDROWIN 3 - software designed for hydrochemical 
data analysis. University of Lausanne – Institute of Geology and Paleontology. 
(unpublished). 
 

  ).In-text style(: )Calmbach, 1995(في المتن 
  

  :إذا لم تتوافر المعلومات الكافية عن المؤلف. 2.14.7.4
  

  .مكان النشر. اسم البرنامج): السنة(الناشر 
  

  :مثال
SPSS Inc. (1999): SPSS 10 FOR WINDOWS - Statistical package for the social 
sciences. Chicago, USA. (www.spss.com). 

 
 ).In-text style(: )SPSS Inc., 1999(في المتن 

 
 : عمل تم مناقشته في مصدر ثانويإلىاالشارة . 15.7.4

  
  : عمل تم مناقشته في مصدر ثانويإلىفيما يلي توثيق لكتابين يستخدمان في شرح االشارة 

  
نظرياتها وتطبيقاتها في التعليم : اإلدارة التربوية): 2000. (عي، ف، أحمد، ج، الرويشد، فرفا

 . مكتبة الفالح، الكويت. ورياض األطفال

  



                                                                                                   دليل مراحل رسالة املاجستري يف جامعة القدسجامعة القدس             /عمادة الدراسات العليا

51   للطالبمعلومات–دليل اجناز الرسالة نسخة معدلة ومنقحة ومزيدة ل                     ا   معتمد لكافة برامج الدراسات العلي                              84 من             

  .عالم الكتب، القاهرة. مفهومه، تحليله، مهاراته: التفاعل الصفي): 2002. (إبراهيم، م، حسب اهللا، م
  

) 2002(تم االشارة اليه في كتاب ابراهيم وحـسب اهللا          ) 2000(اذا كان كتاب رفاعي، احمد ورويشد       
  :فانه يتم التوثيق كما يلي): 2000(وانت لم تقرأ كتاب رفاعي، أحمد ورويشد 

  
  :)In-text style(في المتن 

  )).2002(كما ورد في إبراهيم، وحسب اهللا ) 2000(رفاعي، والرويشد (
  

  :أما في قائمة المراجع
  

  احتوى االشارة وليس الدراسة المشار اليها وعليه يرد في القائمة توثيق كتاب يتم ذكر المرجع الذي 
  

  عالم الكتب، القاهرة. مفهومه، تحليله، مهاراته: التفاعل الصفي): 2002. (إبراهيم، م، حسب اهللا، م
  

  وليس
عليم نظرياتها وتطبيقاتها في الت: اإلدارة التربوية): 2000. (رفاعي، ف، أحمد، ج، الرويشد، ف

 . مكتبة الفالح، الكويت. ورياض األطفال

  
  االمانة العلمية 8.4

  
شاع في اآلونة االخيرة خاصة في ظل ثورة المعلومات االلكترونية والعدد الهائل للمواقع غير المحكمة 
التي تنشر على صفحاتها  مادة غير محكمة واحيانا مقتبسة من مواقع اخرى ودون االشارة لمصدرها 

 تنشر مادة الغراض دعائية ال تمت للواقع العلمي بصلة، ويقع الطالب ضحية لذلك بقصد او او احيانا
  :ويلفت انتباه الطالب للتأكد امرين هامين.  غير قصد

  
ان المعلومة التي هو بصددها علمية صادرة من المراجع المعتمدة ومن باحثين ضالعين : أوال •

  .ومعروفين أو مشهود لهم في مجال التخصص
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 Britannica وتعرف كما ورد في موسوعة )Plaigarism(تجنب السرقة العلمية : انياوث •
كما  Britannica.com الموسوعة على االنترنت   بلغة المصدر من موقعنورد نصه حرفياو

 :4/8/2004ورد بتاريخ 
 

 
Plaigarism: the act of taking the writings of another person and passing them 
off as  on′s own. The fruadulence is closeley related to forgery and piracy-
practices generally in violation of copyright rules. 
 

 
لقد اصبحت السرقة العلمية سهلة المنال ومغرية لضعاف النفوس بتوفر كم هائل من المعلومات  •

 Cut & Paste -سمى سرقة اقطع والصقما ي(  جاهز للنقل حتى دون تكبد عناء الطباعة

Plaigarism .( وقد تقع السرقة بصور اخرى منها فبركة المعلومة ونسبها لنفسه او فهم افكار
 . الباحثين اآلخرين والتعبير عنها بطريقته الخاصة دون االشارة لهم

 
، فحديث إن االمانة العلمية تقضي االشارة النجازات اآلخرين حتى وإن لم تكن منشورة بعد •

الباحث مع اكاديمي، او حتى زميله الطالب او باحث آخر يلزمه االشارة الية افكار اقتبسها عنه 
وتقع المسئولية على عاتق الطالب في ). Private Communication:باالتصال المباشر( 

تقديم رسالة ماجستير سليمة علميا وبها اضافه للمعرفة ومنسجمة مع قواعد البحث العلمي 
يس بها تعدي على حقوق الملكية للباحثين اآلخرين وخالف ذلك فان الطالب سيرسب ول

  . مهما كان حجم السرقة او نوعهاوستسحب شهادته ان كشف امر السرقة حتى بعد التخرج
 

  لمالحقا 9.4
  

جداول، اشكال، صور، خرائط، مخطوطات، (ويضم هذا الجزء من الرسالة كافة المواد العلمية  •
  .والمتعلقة بالرسالة ولم يتم وضعها في المتن) الخ....مراسالت، 

  .األشكالويتم ترقيمها ويشار اليها في المتن مثلما ترقم ويشار في المتن للجداول و •
 .موقع عنوان الملحق هو في االعلى مثل عنوان الجدول •
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  الفهارس 10.4
  

وعند الطباعة . الفهرسيتم اعداد جدول يكون عدد اعمدته بعدد المتغيرات المطلوبة الخراج  •
  .يتم اخفاء االطار الداخلي والخارجي للجدول

) الخ:......األولالفصل ........االهداء، الشكر، (في فهرس المحتويات تكتب العناوين الرئيسة  •
أما في الرسائل .  عادي في الرسالة المكتوبة بالعربية14 غامق وما تبقى خط 14بخط حجم 
انظر .  عادي12 غامق وما تبقى خط 12تب العناوين اعاله بخط  فتكاإلنجليزيةالمكتوبة ب

 :مثال ادناهلا
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  موافقة على عنوان الرسالة والمشرفين عليها ال طلب- ) 1(نموذج الدراسات العليا:  1.1ملحق 
  

  خاص بالطالب
 وذلك  على األقل % 75 ساعة معتمدة بمعدل تراكمي      18الذي أنهى دراسة    ة  / من قبل الطالب   1 0 – 1 البنود من  ئتعب •

ال يحق للطالب التـسجيل     (   للموافقة ويقدم النموذج لمجلس الدراسات العليا     خالل الفصل الذي يسبق التسجيل للرسالة،     
  ).لموافقة على عنوان الرسالة والمشرفين عليهاا للرسالة قبل

  _____________________:الكلية / المعهد /  المركز -2   ________________________:  البرنامج-1
  ____________________:  ة/ رقم الطالب-4________________________:ة/ االسم الكامل للطالب-3
ة أو التي يعمل على إتمامها مع ذكر سنوات الدراسـة واسـم      /أتمتها الطالب / ملخص عن مؤهالت التعليم العالي التي أتمها       -5

  :ذلك المؤسسة التعليمية ومستوى التفوق حيثما انطبق
______________________________________________________________________  

  :ة الطلب/ملخص عن الخبرة العملية أو البحثية ذات العالقة بوضع القبول لمقدم-6
  
  
   جيد جيد جدا     ممتاز    : )العربية    ( جيد جيد جدا     ممتاز    : )اإلنجليزية (:باللغاتالمعرفة -7
  
  ).يمكنك إرفاق ورقة خارجية ( ي باختصار الطبيعة العامة للبحث المنوي القيام به /صف( مجال البحث -8
  
  
   :عنوان الرسالة-9

سوف يسجل هذا العنوان على ملفك وبعد المصادقة عليه من قبـل مجلـس              . يطلب كتابة النص الحرفي الدقيق لعنوان الرسالة      
  . المسبقةره بدون الحصول على موافقة المجلسالدراسات العليا يجب عدم تغيي

  
  

   الموقع والمصادر -10
  )الخ.... .الجامعة مكان العمل، :مثال(ي موقع مشروع البحث /اذكر  ) أ(

  
  مصادر التي هناك حاجة لها من اجل القيام بالبحث المقترح ؟الما هي   ) ب(

  
  

   ال نعم        الموقع المذكور ؟هل تتوفر المصادر الالزمة لتمكينك من إتمام البحث المقترح في ) ج(
  

  ..............................التاريخ.................................................توقيع الطالب
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  توصية لجنة البرنامج/ لالستعمال الرسمي
امج ویأخذ       لمشرفين عليها من    بعد مناقشة عنوان الرسالة والموافقة على ا       13 -11 البنود من    ئةعب ت منسق البرنامج یتابع   ة البرن لجن

ي         ) إن وجد  ( توقيع المشرف الرئيس والمشرف المشارك     ا ف ة مجلس الدراسات العلي دم النموذج ألخذ موافق اع األول أو  ویق االجتم
   . فقط األخير من آل فصل دراسي

  
   : توصية لجنة البرنامج-11

، وبنـاء علـى     %75ة معتمدة على األقل بمعدل تراكمي ال يقل عن           ساع 18بعد مراجعة ملف الطالب تبين انه أنهى دراسة         
  : توصي بما يلي لجنة البرنامجفإنة /الجلسة العلنية للدفاع عن خطة البحث المقدمة من الطالب
  . يقبل مقدم الطلب في برنامج الماجستير برسالة

  ):ورموزهاي أسماء المواضيع /اذكر( ينهي بنجاح دراسة المواضيع التالية  أنعد يقبل مقدم الطلب ب
............................................................................................................  

  :لألسباب التاليةة / ال يقبل الطالب
  

  :ينتوصية لجنة البرنامج بالمشرفين األكاديمي-12
  ):..........................................................ي االسم واللقب/اكتب( الرئيسالمشرف) أ(

  :................................................................................العنوان/مكان العمل 
  .......................فاكس...............................تلفون......................................

  :....................................................................................البريد االلكتروني
  .......عدد الرسائل التي أشرفت عليها من قبلأستاذ مساعد أستاذ مشارك  أستاذ    الرتبة األكاديمية

  :.........................................................................................البحثيةمات االهتما
............................................................................................................  

  . إلجنازه أصادق على توفر املصادر الالزمة والطالبة/شرف على هذا املشروع مع الطالب على استعداد ألن اإنين/ موافقة املشرف الرئيس*
  .................................التاريخ.........................                                التوقيع

  ................................ .............................):ي االسم واللقب/اكتب (شاركاملشرف امل) ب(
  :................................................................................العنوان/مكان العمل 

  .......................فاكس...............................تلفون......................................
  ..................................................................................:..البريد االلكتروني
  .......عدد الرسائل التي أشرفت عليها من قبلأستاذ مساعد أستاذ مشارك  أستاذ    الرتبة األكاديمية

  ................................:.........................................................البحثيةاالهتمامات 
............................................................................................................  

  . إلجنازهمة أصادق على توفر املصادر الالز والطالبة/ على استعداد ألن اشرف على هذا املشروع مع الطالبإنين/ موافقة املشرف املشارك*
  .................................التاريخ.........................                                التوقيع

البحثي وتنسيب لجنة    المالية والمادية الالزمة لهذا المشروع       رالمشرفين بتوفر المصاد  /  أصادق على توصية المشرف      -13
  .ين عليها/ والمشرفالبرنامج باعتماد عنوان الرسالة

  
  ________/ ____ / _____ التاريخ __________________  منسق البرنامج توقيع

  .ترفق السرية الذاتية للمشرف غري املتفرغ أو الذي يشرف للمرة األوىل مع صور مصدقة للشهادات اجلامعية وكافة اإلثباتات بالتخصص الدقيق: مالحظة
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56   للطالبمعلومات–دليل اجناز الرسالة نسخة معدلة ومنقحة ومزيدة ل                     ا   معتمد لكافة برامج الدراسات العلي                              84 من             

  مصادقة عميد الكلية
  . وفق المعطيات الواردة أعالهبرنامج لقبول المرشحالى توصية منسق صادق علأ 
  

  /______ / ___ : التاريخ _________________________  عميد الكلية توقيع
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الستعمال عمادة الدراسات العليا
  

المشرفين على /رسالة، يعرض هذا الطلب على مجلس الدراسات العليا القرار المشرف لتسجيل للاة حقق شروط / الطالب
  .الرسالة وعنوانها

  
  : ال يعرض الطلب على المجلس لألسباب التالية

   1-   
   2-  
   3-  

  ……………………:                     التاريخ……………………توقيع عميد الدراسات العليا 
  
  

  ياقرار مجلس الدراسات العل
  

  ……………………:                                 بتاريخ……………………:  في جلسة رقم 
  

  . دون تعديلالمشرفين عليها/ على عنوان الرسالة والمشرف  وافق مجلس الدراسات
  

  : بعد ادخال التعديل اآلتيالمشرفين عليها/ على عنوان الرسالة والمشرف  وافق مجلس الدراسات
  

 بعد اخذ ى البرنامج الحداث التغير المناسب على عنوان الرسالة ورفعه لمجلس الدراسات العليا للموافقة يعاد الطلب إل
  :المالحظات التالية بعين اإلعتبار

1-  
2-  
3-  

  ……………………:                     التاريخ……………………توقيع عميد الدراسات العليا 
  

  .برنامج ليحفظ في ملف الطالبيعاد النموذج بعد إقراره في المجلس لل: مالحظة
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  لطلبة الماجستير برسالة خطة البحث  - ) 2( نموذج الدراسات العليا: 2.1ملحق 
  
 ويسلم هذا  للحصول على الموافقة عليها من لجنة الدراسات العليا الخاصة بالبرنامجخطة بحث إعداد مسار الرسالةل المرشحين يتوجب على*

  . في نهاية جلسة الدفاع العلنية عن خطة البحث التي تنظمها لجنة البرنامج) 1(نموذج رقم النموذج مرفقا بخطة البحث و
 التسجيل لذي يسبق نهاية الفصل اوإتمام كافة اإلجراءات المذكورة أعاله قبلالمشرفين /  يتم إعداد الخطة بالتشاور مع المشرف *

  .جخة األصلية في ملف الطالب في البرنامتحفظ النس )الخاصةيرجى االحتفاظ بنسخة لسجالتك (للرسالة
  معلومات عن الطالب

 ……………………:    الرقم اجلامعي..…………………………………………: ة/اسم الطالب
  ………………………: التخصص/  الربنامج…………………………: املركز/املعهد/الكلية

  ..............عدد فصول تأجيل الدراسة:.............هاعدد الفصول اليت درست.....................................تاريخ االلتحاق باجلامعة
  :.....................................................................................................................مجال البحث

  
  عنوان الرسالة

العليا   العنوان على ملفك وبعد المصادقة عليه من قبل مجلس الدراسات سوف يسجل هذا. يطلب كتابة النص الحرفي الدقيق لعنوان الرسالة
  .يجب عدم تغييره بدون الحصول على موافقة المجلس

.................................................................................................................................  
  

  ق بالبحثمعلومات تتعل
ي المكان الذي سيجري فيه البحث وإذا لم يكن هذا المكان هو جامعة القدس فيرجى توضيح األسباب التي دعت إلـى             /اذكر( مكان البحث *

  ........................................................................................اختيار موقع آخر إلجراء البحث
  ):استعمل التبويبات التالية (يرجى أن ترفق مع هذا النموذج وصفا لخطة بحثك (خطة البحث*
عن البحث الذي ستجريه بحيث يكتب بلغة غير تقنية يستطيع شخص غير متخصص فـي               ) مائة كلمة أو اقل   (ملخص قصير   ( الملخص   -أ

  .مجال البحث أن يفهم منها ما تنطوي عليه خطة البحث
 البحـث  إجـراء عن المواد المنشورة التي قمت بمراجعتها والتي ستشكل لك اإلطار الذي سيتم في سـياقه         ملخص  ( مراجعة األدبيات    -ب

  ).المقترح
  ).وصف للطريقة التي سيجري فيها البحث(األساليب البحثية -ج
  .)ها من خاللهاتحللي/ي أن تحللها/أوضح نوع البيانات التي ستنتج عن بحثك والطريقة التي تخطط(  جمع البيانات وتحليلها-د
  ).Theses outline, chapters & sections(ئهاايرفق خطة الرسالة الكاملة بالفصول وأجز(  خطة الرسالة -ه
 بحثك والتي تتعدى تلك المصادر المتوفرة فـي المكتبـة ومركـز             إلتمامستحتاجينها  / ماهية المصادر التي ستحتاجها    أوضح(المصادر -و

  ).الخ. ...الجامعةالحاسوب ومختبرات 
  المراحل الزمنية إلنجاز البحث:  الجدول الزمني-ز

  /_______ / _____ التاريخ ________________________________ : ة/ توقيع الطالب*
  : موافقة المشرف على الخطة واإلشراف على الرسالة*

  ) المصادر الالزمةالطالبة أصادق على توفر/إنني على استعداد ألن اشرف على هذا المشروع مع الطالب(
  :مصادقة المشرف الرئيس

 االســــــــــــــــــــــــــــم
 ..................التوقيـــع___________________

  /______ /  ______ :التاريخ

  ):إن وجد(مشاركمصادقة المشرف ال
 :التـاريخ  ..................التوقيـع  ___________________االسم

 ______ / ______/  
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58   للطالبمعلومات–دليل اجناز الرسالة نسخة معدلة ومنقحة ومزيدة ل                     ا   معتمد لكافة برامج الدراسات العلي                              84 من             

   خاص بالطالب /نموذج سير الدراسة - ) 3(ليا موذج الدراسات العن: 3.1ملحق 
  

  )في نهاية كل فصل دراسي سجل فيه مساق الرسالة، ويسلم لمنسق البرنامج  بواسطة الطالب هذا النموذجأيعب(
  _______________________:ة /رقم الطالب______________________________________ : ة/اسم الطالب

   _____________________:المعهد/المركز/الكلية_________________________ _____________: البرنامج 
  _____________________: التاريخ التقريبي لتسليم الرسالة__________________________:تاريخ التسجيل للرسالة

  ________________________________________:مشرف أكاديمي أول  :االشراف األكاديمي 
  ________________________________________:مشرف أكاديمي ثاني           
  : عنوان الرسالة 

  
  
  
المشرفين المساعدين خالل هـذا     / ما هو معدل المرات التي كنت فيها على اتصال مع مشرفك األكاديمي الرئيسي أو المشرف المساعد                 *
  )اعة لمتابعة بحته والعمل على انجاز رسالة الماجستيريحق لكل طالب تعيين لقاء اسبوعي منتظم ولمدة س( ؟فصلال

   لقاء مطول مرة كل اسبوعين                                         ◊ مرة كل اسبوع                                      ◊            
                                      مرة في الشهرين     ◊      مرة في الشهر                                 ◊
   لم يكن هناك اتصال على اإلطالق◊                                      مرة في الفصل◊

  :)ي إشارة مقابل كل مرحلة أتممتها/ضع(ما هي المرحلة التي وصلت إليها في بحثك ؟ *
  ع البيانات  جم◊                  الخطة التمهيدية للبحث              ◊

  تحليل البيانات◊               إعداد خطة البحث النهائية ◊ 
   إنهاء كتابة الرسالة◊      إعداد مراجعة لألدبيات في مجال البحث         ◊
  أخرىمراحل  ◊      اتخاذ قرار فيما يتعلق بطريقة البحث             ◊
   إعداد مسودة الرسالة               ◊

  :  تعمال الفراغ أدناه العطاء بيان عن تقدمك منذ المراجعة األخيرة وأية مالحظات اخرىالرجاء اس*
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ______________________     التاريخ                   _________________________       التوقيع 
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  نموذج متابعة التقدم -   )4( نموذج الدراسات العليا: 4.1ملحق 
  
  مشرف خاص بال

   ) بواسطة المشرف األكاديمي في نهاية كل فصل دراسي سجل فيه الطالب مساق الرسالة، ويسلم لمنسق البرنامج هذا النموذجأيعب(
  _______________________:ة /رقم الطالب______________________________________ : ة/اسم الطالب

   _____________________:المعهد/المركز/الكلية______ ________________________________: البرنامج 
  _____________________: التاريخ التقريبي لتسليم الرسالة______________________: للرسالة الطالب تاريخ تسجيل

  ________________________________________:مشرف أكاديمي أول  :االشراف األكاديمي 
  ________________________________________:ي ثاني مشرف أكاديم          

  .........................................................: عنوان الرسالة 
  
يحق لكل طالب تعيين لقاء اسبوعي منتظم ولمدة سـاعة          (  ما هو معدل المرات التي كنت فيها على اتصال مع المرشح خالل هذا العام؟              *

  )مع مشرفه األكاديمي والعمل على انجاز رسالة الماجستيرلمتابعة بحثه 
 لقاء مطول مرة كل اسبوعين                                      مرة كل اسبوع                                                     

  لشهرين                                         مرة في ا           مرة في الشهر                                 
   لم يكن هناك اتصال على اإلطالق                                            مرة في الفصل

  :).ة/ الطالبتها/ضع إشارة مقابل كل مرحلة أنجزها(ة في البحث ؟ / الطالبلها/ت إليها/ما هي المرحلة التي وصل*
   جمع البيانات              ة للبحث               الخطة التمهيدي

   تحليل البيانات            إعداد خطة البحث النهائية 
   إنهاء كتابة الرسالة       إعداد مراجعة لألدبيات في مجال البحث              

  مراحل اخرى          اتخاذ قرار فيما يتعلق بطريقة البحث                
  إعداد مسودة الرسالة      

   التقدم غير معروف❏ غير مرضى❏   بطيء ولكن مرضي❏    مرضي❏    ممتاز❏  كيف كان تقدم المرشح على مدى الفصل؟*
❏ هل من المحتمل أن ينهي المرشح بما ال يتجاوز الحد األقصى للفترة المنصوص عليها؟*                 ال ❏                    نعم  

  
   التوصيات

         أن يسمح للمرشح باالستمرار في إنجاز البحث
   :التاليةط وشروفق ال أن يسمح للمرشح باالستمرار بالبحث 

1-  
2-  

  . إلنهاء البحث_________________________  أن يمنح المرشح تمديدا زمنيا حتى 
  ؟  أن ال يستمر بالبحث بسبب الفشل في الحفاظ على مستوى مرضي

  . فرصة للتحويل لإلمتحان الشامل أن يمنح المرشح 
  

  
  ____________: التاريخ ________________________________________  :مشرف أكاديمي أول  :التوقيع 

  ___________: التاريخ ____________________________  :مشرف أكاديمي ثاني 
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عدم الرغبة في متابعة         المشرف   موذج تغييرن  )5( نموذج الدراسات العليا: 5.1ملحق 
  .اإلشراف على الطالب

  
   ألخذ الموافقةمنسق البرنامج لتقديمه لعمادة الدراسات العليال  الطالب أو المشرف ويسلمالنموذج من قبل الجزء من يعبأ هذا

  
  ______________________:ة /رقم الطالب______________________________________ : ة/اسم الطالب

   ____________________:المعهد/المركز/الكلية____________________________________ : البرنامج 
  __________________: التاريخ التقريبي لتسليم الرسالة__________________________:تاريخ التسجيل للرسالة
  _____________________________:مشرف أكاديمي أول   :)أسماء المشرفين الحاليين( االشراف األكاديمي

  _____________________________:مشرف أكاديمي ثاني                                       
  : عنوان الرسالة 

  
  
  
  :ة اإلشراف على الطالبعدم الرغبة في متابع       لتغيير المشرف   ):  على ما ينطبق√ضع إشارة ( أذكر كل األسباب التي دعتك*
1-                                                          
 2-  
3-                                                         

  
  توصيات لجنة البرنامج

  
المنعقد ...........ماألكاديميين توصي اللجنة في اجتماعها رق/مشرفيه األكاديمي/بعد دراسة طلب الطالب لتغيير مشرفه

 :باآلتي.................................... بتاريخ

  .المشرف غير مقنعة وعليه يرفض طلبه/ األسباب التي قدمها الطالب
  ):يرجى أخذ موافقة المشرفين المسبقة قبل بحث الطلب( المشرف ويكون المشرفون الجدد كما يلي/  يقبل طلب الطالب

   
  _________________________:مشرف أكاديمي ثاني    ________________________ :مشرف أكاديمي أول

  
  المشرف الرئيسي الجديد

  
  :االسم واللقب
  : التفصيالت التالية في الجامعة الرجاء إعطاء يعمل اذا لم يكن

  : العنوان:                                 اسم المؤسسة التي يعمل بها
  :البريد االلكتروني:                      الفاكس                  :       الهاتف

  :المؤهالت واالهتمامات البحثية 
  

  :  التاريخ :                                                  الجديدتوقيع المشرف الرئيسي 
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  المشرف المساعد الجديد
  :االسم واللقب
  : التفصيالت التاليةجاء إعطاء في الجامعة الر يعمل اذا لم يكن

  : العنوان:                                 اسم المؤسسة التي يعمل بها
  :البريد االلكتروني:                      الفاكس:                         الهاتف

  :المؤهالت واالهتمامات البحثية 
  

  : التاريخ                                                   :توقيع المشرف الرئيسي الجديد 
  
  
 بناءا على قرار .....................ورقمه الجامعي ........................... للطالبأوصى  بهذا التغيير في ترتيبات االشراف األكاديمي*

   : ة للبرنامجاللجنة األكاديمي
  

  ______/ _________ / ______ : لتاريخ ا______________________ مصادقة منسق البرنامج 
  
  
  
  :أصادق على التوصية بهذا التغيير في ترتيبات االشراف األكاديمي *
  

  ________/ ________ / _____ : التاريخ _______________________ : مصادقة عميد الكلية 
  
   

  
  الستعمال عمادة الدراسات العليا

  
  .ات العليا واقرار تغيير المشرف يحول الطلب لبحثه في مجلس الدراس

  
  : وقف اإلجراء لألسباب التالية

   1 -   
   2 -   
   3 -   
  

  : قرار مجلس الدراسات العليا
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  نموذج استعداد الطالب للمناقشة -  )6(نموذج الدراسات العليا: 6.1ملحق 
  

  جامعة القدس
 الدراسات العليا عمادة
 2799753-02:تلفون
  2790591-02:فاكس

Al-Quds University 

Deanship of Graduate 

Studies 

Tel:02-2799753 

Fax:02-2790591 

  
  
  ). الطالب للمناقشةاً لتقديمة ويقدم لمنسق البرامج استعداد/مشرفي الطالب/يعباً هذه النموذج من مشرف(

  
  ………………………………: ة/ رقم الطالب………………………………………………:ة/اسم الطالب - 1
  

  ……………………………………...……: المركز/المعهد/ الكلية……………………………: اسم البرنامج - 2
  

  ……………………………………………………………………………………: تاريخ التسجيل للرسالة - 3
  

 .……………………………………………………………………………………….…: عنوان الرسالة - 4
  

..……………………………………………………………………………………………………………  

  
  
  :ة في بحثه/المرحلة التي وصل إليها الطالب - 5

 

   أعد مسودة الرسالة وهي جاهزة إلرسالها للممتحن الخارجي      ى كتابة الرسالةأنه
  

/ جامعة:  وعنوانهة/ ممتحناً خارجياً للطالب…………….………………………………………………… )1 (أقترح أن يكلف
 ...................................فاكس………………………هاتف.............................مؤسسة

………………………………………………………………………………………………… .E-Mail:  
  

 ةكلي:  وعنوانهة/ للطالبداخليا ممتحناً …………….………………….……… …………………………… )2                (
 .................................فاكس………………………هاتف.............................مركز /معهد /

………………………………………………………………………………………………… .E-Mail:  
  

  . ة للمناقشة/أرجو اتخاذ قرار بتقديم الطالب
 

  …………………………: التاريخ     ........……………………: توقيع المشرف األول
  

  ……..………………: التاريخ      ………………………: توقيع المشرف الثاني
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63   للطالبمعلومات–دليل اجناز الرسالة نسخة معدلة ومنقحة ومزيدة ل                     ا   معتمد لكافة برامج الدراسات العلي                              84 من             

حان االمت لمناقشة الرسالة أو:  طلب الموافقة على التقدم- ) أ7(نموذج الدراسات العليا: 7.1ملحق 
  .الشامل

  
  :يعبئ الطالب الذي يرغب يف التقدم لالمتحان الشامل أو مناقشة الرسالة هذا النموذج ويتوجه بالترتيب ألخذ توقيع* 
  الدائرة املالية     -3عمادة القبول والتسجيل                                      -2 منسق الربنامج                -1
  

  بواسطة الطالبيعبأهذا اجلزء فقط 
 ……………………:    الرقم اجلامعي..…………………………………………: االسم
  ………………………: التخصص/  الربنامج…………………………: املركز/املعهد/الكلية

  االمتحان الشامل □ الرسالة       □:    املساراملاجستري           □       الدبلوم□   :الدرجة العلمية اليت تدرس هلا
 .................عدد فصول تأجيل الدراسة.....................................اجلامعةتاريخ اإللتحاق ب

  
  توصية منسق الربنامج  - أ

  
  ................لدرجة.....................يدرس يف برنامج........................................الطالب 

  اجللوس لإلمتحان الشامل □ناقشة الرسالة                 مل □:          حقق مجيع الشروط املطلوبة ليتقدم
  :على كل ما ينطبق  ) √( الرجاء وضع إشارة 

 املطلوب أهنى املساق اإلستدراكي □   للغة اإلنكليزية جنح يف إمتحان املستوى□ أهنى مجيع املساقات اإلستدراكية للربنامج                             □
        . اهنى إعداد الرسالة بصورهتا املبدئية إستعدادا للمناقشة□      ةللغة  اإلنكليزي

  ........................................التاريخ............................................                  التوقيع
  

   عمادة القبول والتسجيل-ب
  ). القبول والتسجيلا يف عمادة العليمسجل الدراساتيعبأ هذا اجلزء بواسطة (

  
  (                ).     عدد الساعات اليت أهناها الطالب-1  
  (                ).   عدد الساعات املطلوب من الطالب إهناءها-2  
  (                ).                  املعدل التراكمي-3  

  
مجيـع   وقـد أهنـى      مسجل للفصل احلـايل    البيانات املدرجة أعاله حيث تبني أن الطالب          لقد مت تدقيق ملف الطالب يف عمادة القبول والتسجيل وفق          □

 وفق األنظمة وعليه ال مـانع       احلد األعلى للدراسة   ومل يتجاوز     %75  ال يقل عن    ومعدله التراكمي   بنجاح  حسب خطته الدراسية   املساقات املطلوبة 
  :من السماح له بــ

   اجللوس لالمتحان الشامل□                                                                         مناقشة الرسالة   □
  : أو التقدم لالمتحان الشامل وذلك لألسباب التالية/  مينع الطالب من مناقشة الرسالة □

1- ………………………………………………………………………….  
2- ………………………………………………………………………….  

  ..…………………:               التاريخ..………………………: لتوقيع عميد القبول والتسجي
  )لن يقبل الطلب ما مل حيمل النموذج اخلتم الرمسي لعمادة القبول والتسجيل(
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64   للطالبمعلومات–دليل اجناز الرسالة نسخة معدلة ومنقحة ومزيدة ل                     ا   معتمد لكافة برامج الدراسات العلي                              84 من             

  : الدائرة املالية- ج
  

د جيمع املستحقات املالية املترتبة عليه وتبني أنه سد.................... ورقمه اجلامعي................................... لقد مت تدقيق السجل املايل للطالب□
  .منذ التحاقه باجلامعة وحىت هذه اللحظة

  
  .....................………………………:               التاريخ………………………: توقيع املدير املايل

  )لن يقبل الطلب ما مل حيمل النموذج اخلتم الرمسي للدائرة املالية(
  
  : إىل عمادة الدراسات العليا مرفقاً باآليتاالطالب شخصييع املطلوبة وفق الترتيب املبني،  يقدم الطلب بواسطة بعد احلصول على كافة التواق**
  
  ).للطلبة الراغبني التقدم ملناقشة الرسالة( نسختني من الرسالة بصورهتا املبدئيه إستعداداً للمناقشه -1
لدى ) 311273(مدفوعة يف حساب مناقشة الرسائل رقم )  دينار أردين200ومقدارها (  الشامللرسوم املناقشة أو االمتحانالنسخه األصلية من وصل الدفع  -2

 .البنك العريب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لالستعمال الرمسي
  

  
  قرار عميد الدراسات العليا

  
  .ن الشامل ال مانع من السماح للطالب بالتقدم جللسة االمتحا□
  ........................................ ال مانع من السماح للطالب بالتقدم ملناقشة الرسالة خالل الفترة□
  
      : إال بعد حتقيق الشروط التاليةالتقدم لالمتحان الشامل □   أو مبناقشة الرسالة □ عدم السماح للطالب   □
1- ……………………………………………………………………….  

    2 - ……………………………………………………………………….  
3- ……………………………………………………………………….  
  . يدرج اسم الطالب على قائمة املتقدمني لالمتحان الشامل□:  نسخه ملنسق الربنامج□

  .ت املناقشةبتشكيلة جلنة املناقشة للمضي قدما يف إجراءا) 7منوذج( يرجى اختاذ اإلجراءات الالزمة ورفع توصية جلنة الربنامج□             
  

  ..…………………..…………………: التاريخ         .……………………….………:توقيع عميد الدراسات العليا
  

  :مالحظات هامة
  .النموذج مع كافة املرفقات من تاريخ تسليم الشهر يتقدم الطالب ملناقشة الرسالة خالل فترة ال تقل عن* 
  .ن عنه الربنامجيتقدم الطالب لالمتحان الشامل حسب التاريخ الذي يعل* 
 للفصل الدراسي وكل طالب ال يتمكن من ذلك ألي سبب كان يتقدم للمناقشة يف الفصل الدراسي االمتحانات النهائية يف اليوم األخريآخر موعد لعقد املناقشة هو * 

  .الذي يليه بعد التسجيل لذلك الفصل
 قبل آخر حمدد لتسليم العالمات للفصل املعين وفق التقومي األكادميي يعترب خرجيا لذلك الفصل وخالف ذلك كل طالب يتمكن من تسليم النسخة النهائية من الرسالة املعدلة* 

  . يعترب خرجيا للفصل الذي يليه
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65   للطالبمعلومات–دليل اجناز الرسالة نسخة معدلة ومنقحة ومزيدة ل                     ا   معتمد لكافة برامج الدراسات العلي                              84 من             

  نموذج تنسيب لجنة المناقشة  -  )ب7( نموذج الدراسات العليا: 8.1ملحق 
  

 ة/ الطالبمشرفي /ة للمناقشة بناًء على توصية من مشرف/راراً بتقديم الطالب منسق البرنامج هذا النموذج  بعد اتخاذ لجنة البرنامج قئيعب{

  }. من العمادة و موقعة حسب األصول)أ 7( بعد تلقي البرنامج نسخة من نموج 6 مرفقا بنموذج ، ويرفع لعميد الدراسات العليا
  

  ………………………………: ة/ رقم الطالب………………………………………………:ة/اسم الطالب - 6
  ……………………………………...……: المركز/المعهد/ الكلية……………………………: جاسم البرنام - 7
  ……………………………………………………………………………………: تاريخ التسجيل للرسالة - 8
 .……………………………………………………………………………………….…: عنوان الرسالة - 9

..……………………………………………………………………………………………………………  

  
 كمـا   ة حسب العنوان المدون أعاله    / من رسالة الطالب   ) نسخ مبدئية  3(سلم   و 6ة بتعبئة نموذج رقم     /بعد أن قام مشرف الطالب     •

وبعد قيام الطالب بكافة اإلجراءات الرسمية كما هو مبين     ، مطبوعة حسب األصول فإن لجنة البرنامج        اقره مجلس الدراسات العليا   
  :ة كما يليتقترح أسماء أعضاء لجنة المناقشأ الوارد من عمادة الدراسات العليا 7من نموذج 

   رئيس لجنة المناقشة- المشرف األول .………………………………….……………………………… - 1
   جامعة القدس- ممتحناً داخلياً..………………………………….……………………………… - 2
  ممتحناً خارجياً  …………………………………….……………………………… -3

 ...................................فاكس………………………هاتف.............................مؤسسة/ جامعة: وعنوانه

………………………………………………………………………………………………… .E-Mail:  
 والـذي يجـب ان ال    لهذا النموذج والموعد المتوقع لعقـدها برنامجعلى األقل بين تاريخ تعبئة لجنة الستة أسابيع  يجب ترك فترة    (: مالحظة

  ).يتجاوز آخر يوم في اإلمتحانات النهائية للفصل الدراسي
 ………………………: التاريخ        ……………………قيع منسق البرنامج تو

  ………………………:           التاريخ   ……………………المركز /مدير المعهد/توقيع عميد الكلية
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الستعمال عمادة الدراسات العليا
  :قرار عميد الدراسات العليا

ة رسمي لهذا الفـصل وأنهـى جميـع         /ت الرسالة لفصل دراسي واحد على األقل ومسجل كطالب        /ة سجل /تأكد من أن الطالب    بعد ال  
 حسب الوصل المرفق فقد تقرر إجراء المناقشة كما تقترحـه  ) دينار أردني 200( ت رسوم المناقشة  /المساقات المطلوبة بنجاح ودفع   

  :مع الممتحن الخارجي وعليه في الموعد الذي يتفق عليه /برنامجلجنة ال
   .والداخليالخارجي للممتحن  )10(نموذج تقرير الفاحص رقم  ألعضاء لجنة المناقشة ويرفق  تكليفئل توجه رسا

  ………………………… قبل تاريخلترفق بالمكافأة المالية وترسل لمنسق البرنامج  نللممتحني تحضير رسالة شكر 
  ): دينار50(والداخلي)  دينار100(لمالية لصرف مكافأة الممتحن الخارجي ترسل نسخة من هذا النموذج لدائرة ا

  يأرجو صرف شيك قيمة المكافأة بمبلغ مائة دينار للممتحن الخارجي وخمسون دينارا للممتحن الداخل: ألسيد المدير المالي المحترم
  .................................................................................................توقيع عميد الدراسات العليا/

  ………………………………………………………:  عدم الموافقة على عقد المناقشة لألسباب التالية
  ……………………:                  التاريخ………………………………: توقيع عميد الدراسات العليا

  للمتابعة.. .........................................السيد املساعد اإلداري للعمادة/نسخة   
/ ...................................................................................  نسخة
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66   للطالبمعلومات–دليل اجناز الرسالة نسخة معدلة ومنقحة ومزيدة ل                     ا   معتمد لكافة برامج الدراسات العلي                              84 من             

   عقد االمتحان الشاملنموذج تنسيب لجنة  -  )ج7( نموذج الدراسات العليا: 9.1ملحق 
  

موافقة مجلس الدراسات العليـا وتحديـد        بناًء على    عقد االمتحان الشامل  لبرنامج قراراً ب   اتخاذ لجنة ا   النموذج بعد  منسق البرنامج هذا     ئيعب{

  }. لمتابعة كافة اإلجراءات ويرفع لعميد الدراسات العليا.موعده
  .........................................قررت لجنة الدراسات العليا لبرنامج ........./......../..........في اجتماعها بتاريخ* 

  .تنسيب التالية أسمائهم لوضع أسئلة االمتحان الشامل ومفتاح الحل لكل سؤال والتصحيح والمراقبة أثناء انعقاده
 :أسماء أعضاء اللجنة المتفرغون  - أ

  :رئيس اللجنة
  الرتبة األكاديمية  التخصص  االسم  الرقم  عدد المساقات التي درسها

  اإلجبارية  االختيارية
1            
2            
3            
4            
5            
6            
   أعضاء اللجنة من غير المتفرغين-ب

المؤسسة التـي     االسم  الرقم  عدد المساقات التي درسها في البرنامج
  يعمل به

  الرتبة األكاديمية  التخصص
  اإلجبارية  االختيارية

              
              
              

  )  االمتحان الشامل لهذا النموذج والموعد المتوقع لعقدبرنامجبين تاريخ تعبئة لجنة العلى األقل  أسبوعين يجب ترك فترة(: مالحظة
 ………………………: التاريخ        ……………………توقيع منسق البرنامج 

  ………………………:           التاريخ   ……………………المركز /مدير المعهد/توقيع عميد الكلية
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الستعمال عمادة الدراسات العليا
  :قرار عميد الدراسات العليا

  .حسب ما تم تعديله/ برنامج كما تقترحه لجنة الأسماء أعضاء لجنة االمتحان الشامل كما هو مدرج أعاله تعتمد  
  :شامل وفقا لما يليأعضاء لجنة االمتحان ال ترسل نسخة من هذا النموذج لدائرة المالية لصرف مكافأة 

.             دينار= ......................... ديناراً 25 × عدد أعضاء لجنة الشامل ÷عدد الطلبة المتقدمين لالمتحان الشامل = المبلغ 
ف على االمتحان الشامل لجميع السادة      مكافأة اإلشرا :                                          أرجو صرف شيك بقيمة   : ألسيد المدير المالي المحترم   

 دينار في حـدها األعلـى وفـق         100 دينار في حدها األدنى وال تزيد عن         25المدرجة أسماؤهم في القوائم أعاله، على أن ال تقل قيمة المكافأة عن             
  .المعادلة المدرجة وحسب ما يقرره مجلس الدراسات العليا بهذا الشأن

 

  …………………………:       التاريخ……………………………………: توقيع عميد الدراسات العليا
  للمتابعة.. .........................................السيد املساعد اإلداري للعمادة/نسخة   

/ ...................................................................................  نسخة
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67   للطالبمعلومات–دليل اجناز الرسالة نسخة معدلة ومنقحة ومزيدة ل                     ا   معتمد لكافة برامج الدراسات العلي                              84 من             

  نموذج نتيجة المناقشـة -  )8( عليانموذج الدراسات ال: 10.1ملحق 
  
  رئيس لجنـة المناقـشة   بواسطةجلسة المناقشة مباشرة وقبل اعالن النتيجة ويسلم    بعد   من أعضاء  لجنة المناقشة      ويوقع يعباً هذا النموذج  (

  ). لعميد الدراسات العلياهرفعلمنسق البرنامج الذي يتولى 
  

  ....…………………………………ة/ة لرسالة الطالبعقد جلسة مناقش    ………………… :لقد تم بتاريخ
 …………………………………………………: الرسالة بعنوانو..………………    ها الجامعي/ورقمه 

………………………………………………………………………………………………………….  
  

  :) بجانب البند الذي ينطبق√الرجاء وضع عالمة (وقررت لجنة المناقشة ما يلي
  

  . على الرسالة وبإمكان الطالب إخراجها بصورتها النهائية كما وردت تعديالتة ناجح وال ضرورة إلجراء أية/ الطالب)أ (
  

مالحظـة   (………… : تـاريخ   ال تتجاوز   مدة  المبينة في تقارير الممتحنين في      التعديالت  فترة من البحث وإتمام     بعد اناجحة  /الطالب)ب( 
  )حسب أنظمة وقوانين الدراسات العليااقشة  فيه المنتنهاية الفصل التالي للفصل الذي تميجب تحديد التاريخ قبل 

  

  .ة راسباً/يعتبر الطالب) ج( 
  

  .أعاله(..........) مصادقة أعضاء لجنة المناقشة على النتيجة كما وردت في البند 
  

  التوقيع  اإلسم
     رئيس لجنة المناقشة                                                                - 1

  
     جامعة القدس-داخليالممتحن                                                      ال -2

  
   يخارجالممتحن                                                                    ال-3

  ...............................................................مؤسسة/ جامعة: وعنوانه
  

  ...................................................................................................مالحظات منسق الربنامج
 ...................................التاريخ...........................................................................التوقيع

  
  ال عمادة الدراسات العلياالستعم

  
  مطالعة عميد الدراسات العليا

  

 ويسلم الطالـب    للعمادة) 9(تقوم بالتعديالت المطلوبة وبعد أن يرفع منسق البرنامج نموذج رقم           / ة بعد أن يقوم   / يتم متابعة تخرج الطالب    
  .النسخ النهائية من الرسالة لعمادة الدراسات العليا

  ...............  الثاني من العام الجامعي                األول                  جيل للفصل الدراسي  ال يطلب من الطالب التس
  ……………………:                              التاريخ…………………توقيع عميد الدراسات العليا

  تسجيل المحترمعميد القبول وال/...................................................... نسخة 
 عميد الكلية المحترم/.......................................................نسخة 
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  جينموذج التوصيـة بالتخر -  )9( نموذج الدراسات العليا: 11.1ملحق 
  

/ مدير المعهد/ يا  بواسطة عميد الكلية ة من التعديالت المطلوبة على الرسالة ويرفع لعميد الدراسات العل/يعبأ هذا النموذج بعد إنتهاء الطالب(
  ).المعنيمدير المركز 

  
  

( كما ورد في توصية اللجنـة      …………………… وبناًء على تنسيب  لجنة المناقشة بتاريخ       ……………………اجتمعت لجنة برنامج    
 وعنـوان   …………………هـا الجـامعي     / ورقمـه  ………………………………ة    /بما يتعلق بمناقشة رسالة الطالب    ) 8نموذج
  ………………...………………………………………………… سالتهار/رسالته

…………………………………………………………………………………………………………….  
  

   :فإن اللجنة توصي بما يلي

  
ة إعداد النسخ المطلوبة بصورتها النهائية تمهيداً لتـسليمها واسـتكمال اجـراءات             / لم يكن هناك تعديالت مطلوبة على الرسالة وعلى الطالب         

  .التخرج
ة بإخراج الرسالة بصورتها    /تقوم الطالب / بالتعديالت المطلوبة منه حسـب ما طلبت لجنة المناقشة وعليه توصي اللجنة بأن يقوم             ة/ قام الطالب  

  .واستكمال اجراءات التخرج النهائية استعدادا لتسليم النسخ المطلوبة منه
  

  ……….………:          التاريخ      ……………………توقيع منسق البرنامج 
   …………………         التاريخ     ……………….المركز/مدير المعهد/لكلية توقيع عميد ا

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  الستعمال عمادة الدراسات العليا

  مطالعة عميد الدراسات العليا 
  

  .ة النسخ المطلوبة من الرسائل لعمادة الدراسات العليا/ت الطالب/ سلم
  ).ترسل نسخة من هذا النموذج   لعميد القبول والتسجيل(ة الكامل على مجلس الدراسات العليا إلقرار تخرجه / يعرض ملف الطالب

  

  : وقف إجراءات التخريج لألسباب التالية
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ -1
  

   ـــــــــــــــــــــــــــــــ -2
  

   ـــــــــــــــــــــــــــــــ-3
  

  ...........................: التاريخ      ............................…ميد الدراسات العلياتوقيع ع
  
  عميد القبول والتسجيل المحترم…………………………………………………………: نسخة -
  …………………………………………………………: نسخة -
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  لممتحن الداخلي و الخارجي تقرير ا -   ) 10(  العليا الدراسات نموذج: 12.1 ملحق 
  

  جامعة القدس
 الدراسات العليا عمادة
 2799753-02:تلفون
    2790591-02:فاكس

Al-Quds University 

Deanship of Graduate 

Studies 

Tel:02-2799753 

Fax:02-2790591  
لعليا، يعاد بواسطة الممتحنين المكلفين من عميد الدراسات ا) 7 و6( بواسطة عمادة الدراسات العليا والبنود) 5-1(تعبأ البنود 

  ).02 – 2790591:فاكس( النموذج المعبأ لعميد الدراسات العليا قبل أسبوع من عقد المناقشة 
  )تعقد المناقشة فقط بعد أن يتلقى منسق البرنامج تقارير الممتحنين التي تحمل مصادقة عميد الدراسات العليا(

  _________________:ة / الطالب رقم-2_________________________ : ة / الطالب اسم-1
  _________________________:  منسق البرنامج_______________________:  البرنامج-3
  ):حسب ما أقره مجلس الدراسات العليا( الرسالة  عنوان-4

.......................................................................................................................  
  خارجي □                                               داخلي □ :             ممتحنال5-

  .....................التخصص الدقيق__ _______________________________________: الممتحناسم 
  :............................جامعه/المؤسسة ..........:............الوظيفة:.........................الرتبة األكاديمية

  __________________: هاتف_________________________________ ____________:  العنوان
 :.........................فاكس:.............................................................لبريد اإللكترونيا

 

 :التقرير -6

  :مطابقة الرسالة لمواصفات إخراج الرسائل المعتمدة في جامعة القدس: والأ
  المطابقة للمواصفات  البيان  الرقم

   غير مطابقة   مطابقة                          صفحة الغالف الخارجيترتيب المعلومات على   1
  غير مطابقة     مطابقة                        ترتيب المعلومات على صفحة العنوان  2
   غير مطابقة   مطابقة                          صفحة نتيجة المناقشةترتيب المعلومات على   3
   غير مطابق   مطابق                          ) Declaration(البيان   4

   غير مضاف  اللغة سليمة          /  مضاف   )Acknowledgements(شكر وعرفان   5
  لغة الرسالة-)Abstract(الملخص -أ

   صفحات4-2- كلمة600-
   مالئمة- تحوي كافة العناصر الضرورية للملخص  

   غير مرض وال يعبر عن المطلوب لملخص الرسالة
 
 
 
6 
  

    - لغة غير لغة الرسالة-)Abstract(الملخص-ب
   صفحات4-2-كلمة 600

 سليم ومالئم ويعكس المطلوب باللغة األخرى 

  المطلوب باللغة األخرىال يعكس  
   مختصرة أكثر من الالزمغير مناسبة   مناسبة       )Contents(المحتويات   7
   غير مطلوبة لهذه الرسالة غير مالئمة      مالئمة    أو الصور أو المخطوطات أو الجداولاألشكالقائمة   8
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  محتوى الرسالة ومطابقتها لمعايير البحث: ثانيا
  

  .باألخطاء و التصحيحات أو تدرج على نسخة الرسالة لتسلم للطالب بعد المناقشةفق قائمة تر  - أ
 .على ما ينطبق) √( بوضع إشارة يم الرسالةوعند تقالمبينة أدناه د المعايير معتت  - ب
  .ترفق أوراق إضافية عند الحاجة للتوضيح أو اإلضافة ألي بند من البنود  - ت
  

 :)نطبق على كل ما ي√ضع إشارة (الجدة و األصالة  -1

 مالحظات/ التقدير المعيار

  ال□  نعم□ دراسته من قبل/  الرسالة تحوي إنتاجا علميا لم يسبق اكتشافه□

  ال□  نعم□  الرسالة أتمت موضوعا ناقصا□

  ال□  نعم□  الرسالة شرحت موضوعا مبهما□

  ال□  نعم□  الرسالة اختصرت موضوعا طويال دون اإلخالل بالمعنى□

  ال□  نعم□ معت موضوعا متفرقا أو رتبت موضوعا مشتتاالرسالة ج□

  ال□  نعم□  الرسالة أصلحت موضوعا خطأًً□

 .الرسالة لم تحقق أيا مما ذكر أعاله□

  :........................................................................ .....................خيارات أخرى/ مالحظات أخرى
...........................................................................................................................................  

  
  :االلتزام بمناهج البحث العلمي -2
 :......................دغيره حد □   التجريبي□التحليلي  □التاريخي  □ الوصفي□  التزم الباحث بالمنهج□

 .................................................. ........................حدد  لم يلتزم الباحث بمنهج علمي محدد□

  ................................................................................................ ...............مالحظات أخرى
.................................................................................................................................. 

  
 اللغة -3

  قليلة□  متوسطة □ كثيرة □ الرسالة تحتوي أخطاء لغوية

 معدومة □  قليلة□  كثيرة□ الرسالة تحتوي أخطاء مطبعية

  سطحية□   متوسطة□ عميقة □ ة التخصص العلمية للرسالةلغ

 غير مناسبة� مناسبة □ اللغة المستخدمة في كتابة الرسالة
 :........................................................................................ ....................مالحظات أخرى

 
   األسلوب-4

 ركيك واضح وغير  □ واضح □  لرسالةأسلوب كتابة ا

 )مختلط(غير ذلك  □ )تقليد(مقتبس □ خاص بالباحث □ أسلوب عرض الرسالة
 :........................................................................................ ....................مالحظات أخرى
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  :راجع التوثيق واستخدام المصادر والم-5
عدد المراجع المستخدمة 

 في الدراسة

  قليل□  متوسط□   كاٍف□ 

ذكر وتوثيق المراجع 
 المستخدمة في البحث

عدد المراجع التي 
وردت في قائمة 

  المراجع
(          ) 

عدد المراجع التي وردت في 
متن الرسالة ولم ترد في قائمة 

  المراجع
(          ) 

ئمة عدد المراجع التي وردت في قا
  المراجع ولم ترد في متن الرسالة

(          ) 

 أكثر من ذلك□  لغتين□    لغة واحدة □ لغة المراجع المستخدمة

رد الباحث المعلومات إلى 
 مصادرها األصلية

عدد (استند إلى الباحثين اآلخرين □  أحيانا□    غالبا□ 
 :      )المرات

  ):على كل ما ينطبق) √( ضع إشارة (ومات من المصادر التاليةاطلع الباحث ووثق المعل: تنوع مصادر البحث
 رسائل □ تقارير   □ جرائد   □ مخطوطات   □ موسوعات   □ مجالت ودوريات □ كتب   □ القرآن الكريم   □ 

 . اللقاء واالتصال الشخصي□ اإلذاعة والتلفزيون □ االنترنت   □ وقائع مؤتمر   □الماجستير والدكتوراه   

م الباحث بطريقة التوثيق التز
 المعتمدة في جامعة القدس

  لم يلتزم□  بدرجة متوسطة□ كبيرة  بدرجة□ 

مراجعة    غير شاملة □   شاملة□ )نظريا(التطور التاريخي لموضوع البحث 
   غير شاملة□   شاملة□ )الدراسات السابقة(التطور البحثي لموضوع الدراسة   األدبيات

  ................................................................................ ...................:........مالحظات أخرى
.............................................................................................................................. 

   
  :ألساليب التحليلية المختلفة التعامل مع التقنيات وا-6

  ال ينطبق□  استعان بها□  من إعداد الباحث□ البيانات المستخدمة 

 ةاستخدم الباحث البرامج المحوسب
 الجاهزة

  ............... غيره حدد □  ال□  نعم□
............................. 

  ائية غير قابلة لإلعادة وعشو□   قابلة لإلعادة □  إجراءات الدراسة

  سطحية□  عميقة□ األساليب التحليلية للنتائج

  :........................................................................................ ...................مالحظات أخرى
.............................................................................................................................. 

 : شخصية الباحث -7

  لم تبرز□ الخاتمة فقط   □بعض الفصول        □ الفصول       كافة� برزت شخصية الباحث في 

آراء وأفكار خاصة  □ برزت شخصية الباحث من خالل
 به      

مشاركته أراء  □
باحثين آخرين       

قد مقارنات بين أفكار الباحثين  ع□
 اآلخرين 

  :........................................................................................ ....................مالحظات أخرى
.............................................................................................................................. 
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  : التنظيم والترتيب-8
فصول الرسالة وأجزاءها منظمة ومطابقة للمواصفات 

 المعتمدة في الجامعة بدرجة

  قليلة□ متوسطة □ كبيرة □

 غير مناسب □ مناسب □ توزيع المعلومات في فصول الرسالة

 قليلة □ متوسطة □ كبيرة □ رجةالتزم الباحث بتتابع منطقي للمعلومات في الرسالة بد
  :........................................................................................ ......................مالحظات أخرى

................................................................................................................................ 

  
  :الموضوعية -9

طرح الباحث مشكلة البحث وعالجها 
 بموضوعية بدرجة 

  معدومة□  متوسطة□  كبيرة□

  متناقضة□  متناسقة□ مواقف وآراء الباحث جاءت بصورة

   ال رأي للباحث□ متحيزة □   موضوعية□ عرض الباحث نتائج البحث بصورة

ووجهة النظر في ميز الباحث بين الحقيقة 
 بحثه

   لم يميز□   أحيانا□ دائما □

  :........................................................................................ ....................مالحظات أخرى
.............................................................................................................................. 

  
  :  نتائج البحث وخالصته-10

  كبيرة□ نتائج البحث أصيلة بدرجة
 

  قليلة□  متوسطة □

   غير قابلة للنشر□ قابلة للنشر □ نتائج البحث

تساؤالت / نتائج البحث أجابت على فرضيات 
  الدراسة بدرجة 

  كبيرة□
 

  قليلة□  متوسطة □

  قليلة□  متوسطة □  كبيرة□  ج البحث حققت أهداف الدراسة بدرجةنتائ

أهمية نتائج البحث بالنسبة 
 )التخصص(لموضوع الرسالة 

 غير مفيدة □  مفيدة□   مفيدة جدا□

أهمية نتائج البحث وتوصياته في 
 خدمة المجتمع

 مكررة □  نظرية بحتة□  مهمة□  قابلة للتطبيق□

غير كافية ويجب زيادتها من خالل فترة بحثية  □  غير كافية□ كافية/  غزيرة□ حجم النتائج في الرسالة
 إضافية

البحث يفتح آفاق بحثية هامة 
 بدرجة

  معدومة□  متوسطة□  كبيرة□

  ..:........................................................................................ ................مالحظات أخرى
............................................................................................................................ 
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  :التوصية 
  
ـ                  : السادة الممتحنين (  د ال يجوز إطالع أيا كان على هذه التوصية أو فحوى التقرير إال خالل جلسة المناقشة، ويسلم التقرير لعمي

قبل أسبوع من عقد المناقشة للمتابعة وفق نظام الدراسـات العليـا فـي    ) 02 – 2790591:(الدراسات العليا أو يرسل بالفاكس
 .لمنسق البرنامج يوم المناقشة) في حال أرسلت نسخة بالفاكس(جامعة القدس وتسلم النسخة األصلية من التقرير

  : وتبين ما يلي من حيث لمدرج أعالهلقد قمت بتقويم الرسالة الموسومة بالعنوان ا**
  ):على االختيار المناسب )√( الرجاء وضع عالمة(  مطابقة الرسالة لمواصفات إخراج الرسائل المعتمدة في جامعة القدس-أ
   الرسالة غير مطابقة للمواصفات □ الرسالة مطابقة للمواصفات                                □
  ):على االختيار المناسب )√( الرجاء وضع عالمة(مي من حيث المحتوى العل-ب
  إسهاما في عالم المعرفةتحوي  الرسالة ال □إسهاما في عالم المعرفة                   تحوي  الرسالة □

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  توصية الممتحن بخصوص الرسالة

  

  ):على االختيار المناسب)√( عالمةالرجاء وضع  (أوصي بما يلي**
  

  ).غير أساسية/ توجد تعديالت جانبية□ ال توجد تعديالت     □ ( بصورتها الحاليةصالحة للمناقشة الرسالة □
  

 مهمـة بعد مراجعتها وإجراء تعديالت     ة إعادة تسليم الرسالة     / المرشح على بصورتها الحالية،    غير صالحة للمناقشة   الرسالة   □ 
  ).يرفق تقرير مفصل حول حجم التعديالت واألسباب التي أدت لقرار إعادة تسليم الرسالة(رة من الدراسة أو البحث بعد فت

   .)مخالفة لقواعد األمانة العلمية □إسهاما في عالم المعرفة تحوي  ال □ (غير قابلة للمناقشةو مرفوضة الرسالة □
  

  .2005...../....../التاريخ:                           التوقيع.............................االسم الكامل للممتحن
 

  لالستعمال الرسمي
 يحول التقرير لمنسق البرنامج لمتابعة عقد المناقشة حسب اإلجراءات المعتمدة في جامعة القدس خالل □

  .......................................................................................................الفترة
  ).في حال تضارب توصيات الممتحن الداخلي والخارجي(  يعرض األمر على مجلس الدراسات العليا الختيار مقيم ثالث□
  ).في حال رفض الرسالة من الممتحنين(  يعرض األمر على مجلس الدراسات العليا للبت في نتيجة الطالب□
 

  .2005...../....../التاريخ.............................................. يامصادقة عميد الدراسات العل
  

  

  )في حال تضارب التوصيات أو رفض الرسالة(قرار مجلس الدراسات العليا
  ……………………:                                 بتاريخ…………………… :رقمفي جلسة 

  ).مرجحا(مقيما ثالثا..................................ة/ر تعيين الدكتوعلى العلياوافق مجلس الدراسات  
  . رسوب الطالب في رسالة الماجستير ويعتبر الطالب مفصوال من البرنامجالعليا مجلس الدراسات قرر        

  

  …………………………… : التاريخ………………………………… : الدراسات العليامصادقة عميد
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 التحويل لمسار االمتحان  تغيير عنوان الرسالة       -  )11(نموذج الدراسات العليا: 13.1ملحق 
  الشامل

  
يعبأ هذا النموذج من الطلبة الراغبين في تغيير عنوان الرسالة أو التحويل لالمتحان الشامل ويرفع لعميد الدراسات العليا ألخذ الموافقة مـن                      (

  ).مجلس الدراسات العليا
  

  معلومات عن الطالب  - أ
  

  ……………………:   الرقم الجامعي………………………………………………………: ة/اسم الطالب
  ……………………………………: المركز/ المعهد/  الكلية………………………………: اسم البرنامج

  ………………………………:  تاريخ التسجيل للرساله…………………………: تاريخ االلتحاق بالجامعة
  
   معلومات عن الرساله-ب

  

  ………………………………………………………………………………………: عنوان الرسالة - 1
  ………………………………………………: المشرف األول على الرساله - 2
  ……………………………………………………: المشرف الثاني إن وجد - 3
  ………………………………………………………: ة في إعداد الرسالة/المرحلة التي أتمها الطالب - 4

  
  

  )يعباً هذا الجزء من الطلبه الراغبين بتغيير عنوان الرساله( معلومات عن المسار الجديد للرساله -جـ
  

  …………………………………………………………………………………:  عنوان الرساله الجديد-1
  : ي األسباب التي دعتك لهذا التغيير/ أذكر-2

  .............................................................…………………………………………  - أ
  ………………………………………………………………………………………… -ب
  ……………………………………………………………………………………… -ج
  

  …………………:    التوقيع……………………………االسم : المشرفين على الرسالة/ موافقة المشرف
  …………………:     التوقيع………………..…………                                          االسم 

  ……….…………:    التوقيع………………………..…االسم :          موافقـة منســق البرنامــج
  
  )يعبأ هذا الجزء من الطلبه الراغبين في التحويل لمسار االمتحان الشامل(مل  التحويل لالمتحان الشا-د
  

 أرغب بالتحويل لمسار االمتحان     ……………………: ورقمي الجامعي  ………………………………………: ة  /أنا الطالب 
  :  وذلك لألسباب التالية……………………………………الشامل التمام متطلبات التخرج للحصول على درجة الماجستير في 

  …………………………………………………………...………………………………… -     أ    
  .……………………………………………………………………………………………… -        ب
  ……………………………………………………………………………………………… -        ج

   
  .…………………………………………………………………………: مشرفي الطالب/ توصية مشرف
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……………………………………………………………………………………………………………  
  

……………………………………………………………………………………………………………     
  

  ……………………:            التاريخ……………………:       التوقيع………………………: االسم
  ……………………:            التاريخ……………………:       التوقيع………………………: االسم

  
  …………………………………...………………………………………………: مصادقة منسق البرنامج

  ………………………:                                التاريخ     ………………………………: التوقيع
  

  ……………………:                                التاريخ……………………………: ة/توقيع الطالب
  

  لالستعمال الرسمي
  

  ............................: بتاريخ........................: عرض الطلب على مجلس الدراسات العليا في جلسة رقم 
   تغيير عنوان الرسالة       :للموافقة على
   التحويل لمسار االمتحان الشامل            

  
   الموافقة على الطلب :وقد قرر المجلس

  ........................................................ لألسباب التالية يرفض الطلب            
.....................................................................................................  

  :لتاريخا  …………………………: توقيع عميد الدراسات العليا
  

   عميد القبول والتسجيل.....................................:نسخة 
   المعهدمدير /مدير المركز/ عميد الكلية:....................................نسخة  
  منسق البرنامج......  ..............................:نسخة 
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54  

جستير لطلبة الما خطة البحث  -) 2( نموذج الدراسات العليا  2.1
  ..........................................................برسالة

57  

 خاص /نموذج سير الدراسة -) 3(موذج الدراسات العليا ن  3.1
  .........................................................بالطالب

58  

  59  .............نموذج متابعة التقدم -  )4(  نموذج الدراسات العليا  4.1
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  .....................................االمتحان الشامل الرسالة أو
63  
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66  
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69  

ا الدراسات نموذج  13.1  تغيير عنوان الرسالة       - ) 11(  العلي
  .............................  التحويل لمسار االمتحان الشامل
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