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مقدمة

يتطلب من الباحث كفاءة علمية، وجهداً تنظيمياً، وتفكيراً -شكالً ومضموناً -لبحث إن إخراج ا

العلمية الجامعية من حيث األبحاثوتختلف . موضوعياً، ودقة لُغويةً، في مختلف مراحل عمله البحثي

:مناهجها وغاياتها وأحجامها تبعاً للتخصص وللمستوى العلمي، فمنها على سبيل المثال

كجزءاإلجازةمرحلةفيالطالبيقدمها،)صفحة٢٥إلى١٥من(وتكون غالباً :البحثيةالورقة.1

.يدرسهاالتيالعلميةللمادةمتمم

مرحلةفيتخرجهعندالطالبيقدمه،)صفحة٧٠إلى٤٠من(وتأتي بحدود :التخرجبحث.2

.اإلجازة

الماجستير، الغاية منه درجةباتلمتطلمتممكجزءالطالبيقدمهبحثوهو:الماجستيررسالة.3

)صفحة150–100من (.تدريب الطالب على إتقان مفردات وآليات ومناهج البحث العلمي

)صفحة300–250من . (يقدم الباحث من خاللها إضافة علمية في مجاله:الدكتوراهأطروحة.4

.لنيل ترقية علميةالدكتوراه درجةحملةمنالجامعيوناألساتذةيعدها:ة الترقيأبحاث.5

.والتجاريةالصناعيةالشركاتأوالعلميةالمؤسساتلصالحتُعد:العلميةاألبحاث.6

يشكّل عمله بحيث ؛ على الباحث أن يتحرى خالل بحثه أصالة وجِدة المشكلة أو الموضوع البحثي

الل العلم، ومكانة طالبه، ودوره بحلَّة تليق بجترفد البناء المعرفي اإلنساني؛ وأن يظهرهإضافة علمية 

. المجتمعي

:مراحل إعداد البحث

:هيرئيسةخمس مراحلإلىالعلميالبحثإعدادعمليةتنقسم

.اختيار الموضوع ووضع الخطة: أوالً

.جمع المادة العلمية: ثانياً

.تحرير البحث: ثالثاً

.خدمة النص: رابعاً

.المرحلة النهائية: خامساً
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اختيار الموضوع ووضع الخطة:أوالً

:الموضوع·

) يحّل(يعالج في عملهألن الباحثإشكاليةاسمعليها، وقد أطلقالبحثإشكاليةتحديدبيبدأ الطالب 

.عنهيجيبفي أنويجتهدتساؤالًالباحثفيطرحما،مشكلة

ضاقتمحددين، فكلّماكانيومزمنيإطارفيوموضوعةوواضحةجداً،دقيقةاإلشكاليةتكونيجب أن

بل تصاغ على شكل نص وال تقتصر اإلشكالية على طرح سؤال معين،. أدقّالنتائجكانتالمشكلة، كلما

.توليفي يتفرع منه أسئلة البحث األساسية

:ومن التساؤالت والنقاط التي ينبغي أخذها بعين االعتبار عند اختيار الموضوع

أم لحل مشكلة معاشة؟: تطبيقيهل هو ؟جديدهل هووأهميته؟فائدتهحث؟ ماما مدى قابلية الموضوع للب

توافر ي للمجال؟ هل توجد إمكانية إلتمام الباحث دراسته؟ ما مدى المعرفالبناء م في إثراء هِسيإنسانيهو 

ات ، واألدوات، وسهولة الحصول على األدوات أو إعدادها وتطبيقها في جمع البيانالمراجعالمصادر و

الالزمة للتحقّق من صحة الفروض، أو لإلجابة عن أسئلة البحث؟

واضحاً، : وبعد وضوح الصورة وتكامل الفكرة واالتجاه البحثي يصار إلى وضع العنوان ويجب أن يكون

ويكتب العنوان في النصف االعلى من الصفحة ويليه بين قوسين . مختصراً، معبراً، وغير قابل للتأويل

.   نية إن وجدتالحالة الميدا

ختبار وهي تحتاج إلى اال.فتراضي المبدئي والمؤقت لتفسير واقعة ماهي الجواب االأما الفرضيات ف

.الفرضية وقد ال يتمكن من إثباتهايثبتقد وهذا ما يقوم عليه الباحث خالل دراسته وبحثه، وإلثباتها،

.ضية صياغة صفرية أو صياغة سرديةوهذا األمر ال يؤثر على القيمة العلمية للبحث وتصاغ الفر

فر یة الص ن الفرض ال ع يةمث

.تدريب الموظفين وبين تحسين أدائهمبين 0.05ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

:مثال عن الفرضية السردية

.دريبارتفاع مستويات التيتحسن أداء الموظفين مع 
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:الخطّة·

الخطةإعدادوعندمتخصص،أستاذإشرافتحتالطالبمحكمة يعدهاخطّةمنعلميبحثلكلبدال

:يأتيمايراعى

.لبحثهلألهداف التي وضعها الباحثاستجابتها.1

.البحثإلشكاليةبدقةمعالجتها.2

.منطقيبشكلوتسلسلهاومباحثهاأصولهاترابط.3

.األكاديميةالناحيةمنالبحثلطبيعةمراعاتها.4

المتّبعة وخالصة الدراسات السابقة ذات الصلة مع نقدها وبيان مـدى  المنهجية الخطة يجب أن تتضمن 

.تقاطع مفرداتها مع بحث الطالب

:وفيما يلي أهم مناهج البحث العلمي وآلية االستفادة من الدراسات السابقة

:منهامتعددة،العلميالبحثمناهج-أ

باستثناءرة،ھللظاالمكونةوالعواملالمتغيراتجميعبالتحكمعلىيعتمدالذي:التجريبيالمنهج.1

.رةھاتجاهات الظاعلىذلكنتائجلقياسوالتغييرللتبديلالباحثيخضعهواحدمتغير

أخرىقضاياأوقضيةإلىمسلم بهاقضاياعدةأوقضيةمننھالذهو انتقال:االستنباطيالمنهج.2

.التجربةإلىالتجاءودونالمنطققواعدوفقهي النتيجة،

ألنودراستها،وفحصهاالوثائقعنبالبحثيعنىوهوالنقلي،أوالتاريخيأو:الوثائقيالمنهج.3

.الماضيألحداثالعاكسةالمرآةاختالفها هيعلىالوثائق

عامحكمإلىللوصولجزئيةأوكليةدراسةالظاهرةأفراددراسةعلىيقوم:االستقرائيالمنهج.4

.رةھالظاأفرادمنغيرهاعلىوعليهاينطبق

يقوم هذا المنهج على وصف ظاهرة من الظواهر للوصول إلى أسباب : المنهج الوصفي التحليلي.5

ويشمل المنهج الوصفي . هذه الظاهرة والعوامل التي تتحكم فيها، واستخالص النتائج لتعميمها

الطرق إلى خبرة وجهد  طريقة المسح، وطريقة دراسة حالة وتحتاج هذه:أكثر من طريقة منها

. الباحث كما أنه ينبغي تفسير النتائج التي يتم الحصول عليها بكل عناية
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: الدراسات السابقة-ب

في األدبيات المحلية والعالمية األطروحة/نشر حول موضوع الرسالةماعرض واستخالصتهدف إلى 

ـ ويرا.التي تم التوصـل إليهـا  والنتائجعنوانها، تاريخ نشرها، نوعها، ملخص مركّز عنها ( ترتيـب  ىع

ثم ال بد للباحث من اإلشارة عـن مـدى االسـتفادة مـن هـذه      .الدراسات السابقة من األحدث إلى األقدم

. الدراسات و تميز الدراسة الحالية عنها

جمع المادة العلمية:ثانياً

المادة بجمعالباحثيبدأوخطته،لبحثاموضوععلىفيهاالمختصةالجهةأوالجامعةإدارةموافقةبعد

متأنّية قراءةعلىتعتمدمنهجيةخطةوفقالجمععمليةوتكون)ضوئيةأوورقية(بطاقات علىالعلمية

.المواقع المتخصصةفيالمنشورةالمحكّمةالعلميةالمقاالتثمبالكتبالبدءويفضلمتخصصةلمصادر

أوبقراءة الكتبيبدأفاألحدث،باألقدمبدءاًالبحثلمصادرمنيالزالتسلسلالباحثيراعيأنويفضل

قرأهاالتيالمصادرأحدفيعلميةمادةوجد، وكلماالمطلوبةالعلميةالمادةعنباحثاًالمقاالتأوالمجالت

نشرهوتاريخالكتابوعنوانالمؤلفاسمأسفل البطاقةبها مدوناً على خاصةبطاقةعلىوكتبهااستخرجها

إلخ...الصفحةورقم

ليطمئن أن مشرفهعلى-بطاقةعلىمعلومةكل-بطاقات جمعها علىالتيالعلميةالمادةومن ثم يعرض

مرحلة تحرير إلىانتقلبالتحرير،بالبدءالمشرفلهأذنالبحث؛ فإذابتحريرللبدءأصبح كافياًما جمعه

.البحثكتابةالمادة العلمية، أي مرحلة

تحرير المادة العلمية: ثالثاً

يستحسن عند تحرير البحث اختيار أسلوب بسيط وواضح، وتجنب الغموض، والتركيز على األفكار 

األساسية بكل دقة، دون اللجوء إلى المؤثرات البالغية؛ باإلضافة إلى احترام سالمة قواعد اللغة، والتزام 

الجمل الرئيسة، الجمل المساندة، الربط بين الجمل، ترابط (رة سالسة التعبير وانسياب األسلوب وصحة الفق

قراءة وفهم حسنعلىتساعدفهيكما يجب تحري الدقة في استعمال األزمنة وعالمات الترقيم، ، )الفقرات

جمع ( ويراعى عدم اإلكثار من االقتباس والتركيز على الجهد الشخصي للباحث .البحثمضمون

، إذ إن الشخصية العلمية للباحث هي أهم ما يسترعي لجنة )ليلها وإبداء الرأي فيهاالمعلومات ونقدها وتح

.المناقشة والحكم
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:العناوين الداخلية·
عنوان يعبر عن المحتوى الذي يتبعه، كما .... يجب أن يكون لكل باب أو فصل أو مبحث أو مطلب

. ذه العناوين مترابطة ومتوازنة فيما بينهاوينبغي أن تكون هيعبر بدقة عن الفكرة التي ستناقش، 

:)التقميش(الهوامش واإلحاالت وهو ما يسمى ·
لوضعتستعمل الهوامش لشرح بعض النقاط الغامضة، أو توضيح بعض المصطلحات المستخدمة، أو 

ش في أسفل وتوضع الهوام. العلميةمادتهالباحثمنهااستقىالتيوالمراجعبالمصادرالخاصةالمعلومات

الورقة بطريقة مرقمة متكررة في كل صفحة، وهو يخضع لمبادئ ترتيبية بحيث يجب وضع رقم أمام 

.الفكرة المنقولة والمقتبسة ثم إعادة كتابة الرقم نفسه في الهامش

:طريقة توثيق مصادر المعلومات·
:على الشكل اآلتيتوثيق مصادر المعلومات يكون

تحتهأوأسودأومائلبحرف(الكتاب عنوانالطبع،سنةللمؤلف،األولاالسمللمؤلف،نيالثااالسم:الكتاب-أ

.الصفحةرقم__ص) جزءمنأكثرالكتاب في كانإذا(__ ج،الطبع،مدينةدار النشر،،)خط

بحرف (المقالعنوانللكاتب،األولاالسمللكاتب،الثانياالسم:)مقال في دورية(العلميةالمجلة-ب

.الصفحةالصدور،تاريخالعدد،المدينة،الدورية،اسم،)مغاير

النشر،مدينةالنشر،دار،)بحرف مغاير(المعجم عنوانله،األولاالسمللمصنف،الثانياالسم:المعجم-ج

.الصفحةالجزء،المادة،سنة الطبع،

الموسوعة،اسم،)بحرف مغاير(لمقال اعنوانله،األولاالسمالمقال،لكاتبالثانياالسم:الموسوعة-د

.الصفحةالجزء،الطبعة،النشر،سنةالنشر،مدينةالجهة الناشرة،

رسالة (نوعه ،)بحرف مغاير(البحث عنوانله،األولاالسمللباحث،الثانياالسم:الجامعيةالرسائل-هـ

(جامعةفيوأجيزتنوقشت)التخصص(:في،)دكتوراهماجستير،أطروحة التاريخ،،)سم الجامعةا: 

.الصفحة

، )بحرف مغاير(المقالعنوانللكاتب،األولاالسمللكاتب،الثانياالسم:مقال على شبكة اإلنترنت-و

.مع ثبت تاريخ الدخول على الموقع االلكتروني. عبر قص ولصق(link).كامالً الرابط

الباحث في معهأجراهاشخصيةمقابلةفيالمقابلة،معهأجريتالذيالشخصاسم:الشخصيةالمقابلة-ز

).الزمان(بتاريخ ) المكان(

التاريخ،المكان،،)اإلعالميةالوسيلةاسم(علىبث،...برنامجخاللالمتحدث،اسم:االعالموسائل-ح

.الزمان
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:حاالت خاصة في التوثيق

:مؤلفمنأكثروجودعند-أ

.ب الغالفاالسمين معاً حسب ترتييكتباثنين؛كاناإذا-

).وآخرون: (اآلتيةالعبارةمعهونكتبحسب ترتيب الغالفاألولاالسميكتبفأكثر،ثالثةكاناإذا-

بحرف(الكتابعنوانللمؤلف،األولاالسمللمؤلف،الثانياالسمنكتب:مترجماًالكتابكانإذا-ب

) ....فالنعربه(أو)اسم المترجم(ترجمة ، )مغاير

.األمبلغتهاالكتاببطاقةنضع،أخرىبلغةالمرجعوكانبالعربيةالبحثبناكتحالفي-ج

...صسابق،مرجعالمؤلف،اسم:يليبمانكتفيالبحث،فيثانيةمرةالمرجعاستخدامعند-د

،األول والثانياالقتباسبينمختلفمرجعأييفصللمأيمباشرة،ثانيةمرةذاتهالمرجعذُكرإنأما-هـ

.نفسهالمصدر:ما يلينكتب

نجد الوقدالطبعسنةأوالنشرداراسمأحياناًالكتابعلىيوجدال(المطلوبةالمعلومةوجودعدمعند-و

.إن لم نجده.) ت.د(تاريخدونأو،)بال(الناقصةالمعلومةمكاننذكر)المقاالتبعضمؤلفيأسماء

خدمة النص: رابعاً

السليمة والعباراتالمتناهيةالدقةفيهيراعيسليمةعلميةبلغةمكتوباًواضحاًنصاًيقدمأنالباحثعلى

يعرضأنفمن الضرورياللغوية،قدرتهفييشكالباحثكانوإذا. والتكرارالحشوعنمبتعداًالمعبرة،

بعدالبحثلهيقرأبمنالباحثيستعينأنيفضلكمالغوياً،في تدقيقهليساعدهاللغةمنمتمكنعلىبحثه

.الطباعيةاألخطاءمنمن خلوهليتأكدمرتينأومرةطباعته

:ومن المفيد جداً أن يقوم الباحث باآلتي

.بتدوين اسم السورة ورقم اآليةالقرآنية إلى سورهااآلياتعزو.1

.بشكل وافالنبويةاألحاديثتخريج.2

.األلفاظغريبشرح.3

.واألماكن واأللفاظ الغريبة،النصفيذُكرواذينالباألعالمالتعريف.4

.قائليهاإلىالشعريةاألبياتأواألمثالنسبة.5

.الغريبةباألماكنالتعريف.6

.باأللفاظ الغريبةالتعريف.7

).Figures(األشكالتنظيم .8



جامعة الجنان-وشكلهفي كتابة البحثدليل الباحث

8

المرحلة النهائية: خامساً

.قدمة والخاتمة، إعداد الفهارس ثم التجليدتشمل المرحلة النهائية التدقيق اللغوي والطباعي، كتابة الم

:المقدمة·
كتابتها عندواإلهداء، ويراعىالشكربعدبدايتهفيتوضعولكنهافي نهاية البحثالمقدمةتكتب

.التكلفالبعيد عنرصيناألسلوب العلمي ال

:نفسهالتسلسلوفقاآلتيةالنقاطالمقدمةويجب أن تتضمن

وسبب اختيارهأهمية البحث .1

.بدقةوالمكانيالزمانيإطارهاووضعها فياإلشكاليةعرض.2

أهداف الدراسة.3

فرضيات البحث.4

)Model(نموذج الدراسة .5

.ضوئهاعلىاإلنطالقونقطةوجدتإنالسابقةالدراساتخالصة.6

.إشكاليتهمعمتناسبةومطالبومباحثفصولإلىتقسيماتهاأيمحتويات الدراسة.7

موضوعأواإلشكاليةمعالجةفيالمتبعةمنهجيةالتحديد.8

.البحثإعدادفيعملهخاللالطالباستخدمهاالتيالبحثيةالوسائل.9

.البحثإعدادهخاللالطالبواجهتالتيالعمليالطابعذاتأوالعلميةالصعوبات.10

المصطلحات اإلجرائية.11

".هو" بصيغةالمقدمة وفق المدرسة الحديثة كتابةصيغةتكون

.من حجم الدراسة% 10-5ما بين المقدمةأن تتراوح صفحاتيفضل:المقدمةصفحاتعدد

الخاتمة·

قبل مباحثهنهايةفيوتوضعالبحثمناالنتهاءعندالعلمي، تكتبالبحثفيوهامأساسيجزءالخاتمة

".ـ"بشَرطةمسبوقةنقاطشكلىعلوالسجع،التكلفعنبعيدةرصينةعلميةبلغةوتكتبالفهارس الفنية

أبرز النتائج والتوصيات التي خلص البحث إليها، وذلك بحسب تسلسل فروض الدراسة أو الخاتمةتتضمن

.أسئلتها

.منهالتحرزينبغيمماوالملخّص، وهذاالخاتمةبينالبعضيخلط:مالحظة
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:(Abstract)الملخّص·

.في بداية رسالته-العربية واإلنجليزية أو الفرنسية : نباللغتي–يضع الباحث ملخصاً للبحث 

:شروط الملخّص

.كلمة) 350(ال يزيد عدد كلماته عن .1

.أهداف الدراسةأن يتضمن.2

.تحديد منهجية الدراسة.3

.الرئيسةوالتوصياتلنتائج اتلخيص .4

.الملخص أي مراجع أو أشكال أو جداوليتضمنال .5

:الفهارس·

الب في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، أن يرفقوا برسائلهم وأطاريحهم مجموعة من يتعين على الط

:الفهارس بحسب ما تقتضيه موضوعات أبحاثهم

:المحتوياتفهرست.1

تحديدعلىالقارئيساعدوهوذكره،منبدالالعلمي،البحثفيعنهغنىالأساسيهو فهرست

عالجهاالتيالمواضيعمعرفةويساهم فيالوقتيوفرفهوة،بدقوالمطالبوالمباحثالفصولمواضع

وتصحيحهطباعتهوبعدتام،بشكلينتهي البحثأنبعدإالالمحتوياتفهرسبصناعةنبدأوال.البحث

يفقد وبالتاليالصفحاتمواضعيغيرقدالبحثفيتعديلألن أيوذلكالنهائية،بصورتهوتنقيحه وإخراجه

. ونبدأ بالترقيم الرقمي مع الصفحة األولى من الدراسة.هأهميتالفهرس

:الفنّيةالفهارس.2

تختلفكثيرةأنواعوهيبالغة،بدقّةيتضمنهماأهمومعرفةالنصضبطفيدور هامالفنيةللفهارس

: النصيتضمنهاأنيمكنالتيالفنيةالفهارسعلىاألمثالومضمونه، منالبحثنوعباختالف

).يوضع جزء كامل المعنى إجالالً للمصدر(القرآنية اآلياترسفه-

).يوضع جزء كامل المعنى إجالالً للمصدر(النبوية فهرس األحاديث-

.الشعريةفهرس األبيات-

.البحثفيذُكرتالتيالشخصيات:فهرس األعالم-
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.والبلدانفهرس األماكن-

.العلميةفهرس المصطلحات-

...الفنونمنفنفيالمستخدمةفهرس الوسائل-

لبحثه، صنعهايريدالتيأنواع الفهارسالباحثيحددبصورة نهائية،وإخراجهوتدقيقهالبحثانتهاءبعد

مصطلح،مكان،علم،اسمعلىمروكلماكلمة،وكلمةسطراًسطراًودقيقةمتأنّيةقراءةالبحثيبدأ بقراءةثم

الشاملةالقراءةمنينتهيحتىوهكذاكتبت فيها،التيالصفحةرقمووضعورقةعلىكتبهبيت شعري،أو

.للبحث

وبطاقات حدةعلىاألعالمفيجعلالفهارس،مادةعليهاكُتبتالتياألوراقفرزإلىذلكبعديعمدثم

-ال:الترتيبعنويغفلاأللفبائي،التسلسلحسبقسمكلاألوراقبترتيبيبدأحدة، ثمعلىالمصطلحات

.ع:العتاهيةأبور،:الروميابنم،:المتنبي:مثال،أم-أبو-ابن

علىونكتبالمكررةاألوراقنلغيمرة،منأكثرالمصطلحأوالشعريالبيتأواالسمتكرارحالوفي

.ورد فيهاالتيالصفحاتأرقامورقة واحدة

:يأتيماوفقالفنّيةالفهارسبطباعةنبدأثّم

:طلحاتالمصرسفه :رس األعالمهف

العلماسم

١٨: ص الرحالتأدب-أ ٢٢-١٥-١١: ص )تكرار(شوقيأحمد-أ

١٧: ص المهجرأدب ٨: ص يمھابراحافظ-ح

٢٨:ص العولمة-ع ٣:ص العقادعباس-ع

:والمراجعالمصادرالئحة·

انتهاءبعدإالتُكتبوالالمحتويات،فهرسوقبلفنيةالالفهارسبعدالبحث،أوالكتابآخرفيتوضع

.إليهاوصلالتيالمراجعلكافةاستخدامهمنالباحثليتأكدوذلكالبحث بالكامل،
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وموسوعاتومعاجمودورياتكتبمنبحثه،ثنايافيالباحثذكرهاالتيالمصادرجميعتتضمن

المصادر أوالً ثم : ترتيبها على الشكل التاليوذلك،يروغاالنترنتمواقععلىوصفحاتورسائل جامعية

:مثلاأللفبائي،الترتيبحسبمنهااستقيناالتيالكتبنذكر:الكتب(المراجع باألولويات 

.)١٩٧٧بيروت،اللبناني،الكتابدار،العربياألدبفيالمفيدأحمد،حاقة،أبو-

تركالبحثالفيأساسيقسموالمراجعالمصادرالئحةإنالباحثمعرفة جهدتساهم فيوهيأبداً،ي

المصادركانتوتضفي رصانة علمية على عمله، فكلمامعلومتهمنهااستقىومساحة المادة العلمية التي

.مصداقيةوأكثرأقوىالبحثكانكلماثرية وحديثة،

:الطباعيواإلخراجالشكل ·

ق يساهم كثيراً في االستفادة منه، ويسهل على الباحث وعلى القراء إن إخراج البحث طباعياً بشكل الئ

تناول مادته بيسر واستيعاب أكثر، وعلى الباحث أن يتقيد بتعليمات الطباعة والتنسيق التي تشترطها الجهة 

.التي سيقدم إليها البحث

وع الخط وحجم الحرف لذلك ال بد من أن يحظى اإلخراج الطباعي بعناية كبيرة من حيث اختيار ن

:والمسافة بين السطور والفقرات

:المتن.1

Simplified(:الحرف العربي نوعه- Arabic(14: حجم

12: حجم) Times New Roman: (الحرف الالتيني نوعه-

Simplified(:الحرف العربي نوعه: العناوين.2 Arabic( لون أسود(Bold)

26حجم Bold)(لون أسود: األبواب-
24حجم Bold)(لون أسود :الفصول-

22حجم Bold) (لون أسود : المباحث-

20حجم Bold) (لون أسود : المطالب-
18حجم Bold) (لون أسود : المقاصد-

16حجم Bold) (لون أسود : األرقام-

14حجم Bold) (لون أسود : األحرف-
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:اإلحاالتوالهوامش .3

12: حجم) Simplified Arabic: (الحرف العربي نوعه-

مفرد ونصف: مساحة بين السطورال.4

سم في األعلى واليسار واألسفل، ) 2.5(اثنان ونصف :المساحات المتروكة بين جوانب الصفحات.5

.)لترك مسافة لتجليد البحث(سم، هذا بالنسبة للبحث باللغة العربية) 3.5(فهو : أما يمين الورقة

:الصفحاتترقيم ·

أسفل في وسط ، ويوضع الرقم م الصفحات التمهيدية وعموم البحثلترقييبدأ الترقيم باستخدام األرقام 

. وصفحة التوقيعالعنوان وال يظهر الرقم على صفحة الصفحة،
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:إعداد الصفحة األولى وصفحة الغالفكيفية·

جامعة الجنان

لبنان-طرابلس

: ........كلية

قسم الدراسات العليا

)22د قياس الحرف األسو(عنوان الرسالة

)االختصاص(رسالة أعدت استكماالً لمتطلبات نيل درجة الماجستير في )لطلبة الماجستير(

)14الحرف قياس ()االختصاص(أطروحة أعدت لنيل درجة الدكتوراه في )لطلبة الدكتوراه(

)12قياسالحرف(إعداد

)16قياسالحرف()االسم الثالثي(............. 

)12قياسالحرف(إشراف

)16قياسالحرف()االسم........ (الدكتور 

)16قياسالحرف(يالجامعالعام 
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