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 الشكل العام: أولا 
 

رغبة   إذاأمةا  .كلمةة( 044)تكتب الرسالة باللغة العربية، مع ملخص واضح باللغةة انجلليييةة وي يييةن  ة  

 الكليةةة  ةةت إسةةتعماأ لغةةة أخةةرب للكتابةةة بلةةا،  تكتةةب بتلةةم اللغةةة وير ةة  بلةةا ملخةةص واضةةح باللغةةة العربيةةة ي

 .أنواتلا وجتائللا وتوصياتلا وأهميتلاسئلتلا و أمة، ويتضم  الملخص هنف الرسالة و كل( 044)ييين    

 

أ، ب، ج، )اللغةةةة العربيةةةة وتربيملةةةا بةةةالحروف ا بلنيةةةة صةةةتحا  الرسةةةالة المكتوبةةةة ب محتويةةةا يةةةتر ترتيةةةب 

( i, ii, iii,... etc) الالتيجيةةيبةنأ التةربير با ربةار أمةا إذا كاجة  الرسةالة مكتوبةة باللغةة ايجلليييةة  ( الة ...ن،

مة   الغةالف خاليةا  ويكةو   ،ii بحيث يبنأ التربير  ت الصتحة التت تلت الغةالف ويكةو  تربيملةا بحةرف ب أو

كاجة   سةوا .....( 3، 2، 1)العربيةة لتربير  ت حي  تةربير الصةتحا  التةت تلةت صةتحة المحتويةا  با ربةار ا

وي تربر الصتحا  التت تبةنأ مجلةا التصةوأ وتتةرم بةنو  تةربير مةع  انجلليييةباللغة أو الرسالة باللغة العربية 

 .ايحتتاظ بأرباملا، و نر إ طائلا للصتحا  التالية
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 (.ويوضع على صفحة مستقلة)البساطة واإلختصار يراعي فيه ( إن وجد)اإلهداء . ب

فككي إخككراج سككاعدوا  الككني يقتصككر علككى لاإلككة اإلاككراق والبإلا شككة و عكك  ا اكك ا  : والعرفانالشكك ر. ج

 (.ضع على صفحة مستقلةويو)اعتها الرسالة وطب

 . ائبة البحتويات وأر ام صفحاتها، وتوضع في جدول، ويوصل  ي  البوضوع والصفحة  إلقاط. د

 :وترتب على الإلحو اآلتي الاداول وصفحاتها،. هـ

 الادول

 الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول

   

 

 :ا ا ال وصفحاتها وترتب على الإلحو اآلتي. و

 االا ال

 الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل

   

 

 :بالحق وصفحاتها وترتب على الإلحو الآلتيلا.ز

 البالحق

 الصفحة عنوان المالحق رقم المالحق

   

 

اليبي  في الرسائل الب تو ة  جهةدول م  داول في مت  الرسالة في أعلى الاتب عإلاوي  الا ت: مالحظة

 اللغة العر ية وجهة اليسار في الرسائل الب تو ة  اللغة االناليزية أما عإلاوي  ا ا ال فت تب أسفل الش ل 

 .مباارة في وسط الصفحة

 

كلبة وتشكبل ا هكداق الرئيسكية  044 ص م  أر ع فقرات التزيد ع  ي تب البل: غة الرسالةلالب لص  . ح

والطكر  البسككت دمة وأهككت الإلتككائت التككي تككت الحصككول عليهكا وأهبيتهككا  حيككع تعطككي ف ككرة كاملككة عكك  مابككل 

 .الرسالة
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 اإلنجليزيةص باللغة لخالم
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 :ليترتيب محتويات الرسالة على النحو التا :ثانياا 

 

  صفحة الغالق                                                                        

  صفحة أسباء أعضاء لاإلة البإلا شة ورتبتهت

 Dedication (                                                                            إن وجد)اإلهداء 

 (يوضع على صفحة مستقلة)واالختصار ويراعى فيه البساطة 

           Acknowledgement الش ر                                                                           

ويقتصر على لاإلتي اإلاراق والبإلا شة و ع  ا ا ا  الني  ساعدوا في إخراج الرسالة 

 (ويوضع على صفحة مستقلة)وطباعتها 

 List of Symbols and Abbreviations واالختصارات                        زئبة الرمو ا

 List of Contents  ائبة البحتويات وأر ام صفحاتها                                             

 .وتوضع في جدول، ويوصل  ي  البوضوع ور ت الصفحة  إلقاط

 List of Tables                                                   ائبة الادول وصفحاتها       

 List of Figures  ائبة ا ا ال وصفحاتها                                                          

 Appendices  ائبة البالحق وصفحاتها

                                        Abstract الب لص  لغة الرسالة

  فصول الرسالة

 

والبل كص  اللغكة ها، وتحبل فصول الرسالة والبالحق رسالته فصال فصال حتى يإلتهي مإل إلىيدخل الطالب 

فكي الإلسكا ( .…3 ,2 ,1)فكي الإلسكا العر يكة، وأر امكا عر يكة ....( 3، 2، 1) هإلدية ةمتسلسلا خرى أر اماً 

 .اإلناليزية

مش لة الدراسة وأهبيتها والدراسات وماهية )البقدمة : الفصل ا ول

 ( السا قة

Introduction      

                        Theory ( إن وجد)نظرية الدراسة : الفصل الثاني

                  Procedures  واإلجراءاتالطريقة : الفصل الثالع

                        Results نتائت الدراسة : الفصل الرا ع

                  Discussion مإلا شة الإلتائت: الفصل ال امس

وياوز تغيير عإلاوي  الفصول  با يتإلاسب مع طبيعة الرسالة وت صصها أو دمت الفصلي  الرا ع 

 وال امس معاً  حيع يتت عرض الإلتائت ومإلا شة كل مإلها أوالً  أول

             Conclusions ال الصة 
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               References والبصادر البراجع

              Appendices (إن وجدت)البالحق 

                   Abstract البل ص  اللغة الب الفة للغة الرسالة

 

 التوثيق: ثالثاا 

 لرسائل التي تكتب باللغة العربيةالتوثيق ل. أ

 المراجع في متن الرسالةو المصادر توثيق -2

عبككد ) ،(1954 زهككران،(: اسككت البفلككن وسككإلة الإلشككر  ككي   وسككي ، مثككاليشككار إلككى البرجككع فككي البككت  

 ( 1980،  البعطي

(Berry, 1988) (Petersen, 1991)                                                                         

رسكالة  أر كام ويب   لل ليات اإلنسانية التي تحتاج إلى وضع هوامش اإلاكارة إلكى البصكادر فكي مكت  ال

 .متسلسلة  ي  مستوى ال لبات ويثبت ذلك في الهوامش

مفلكن انفكرد  ف كرة  إلكىإذا استشهد  بفلن أو مراجع أو أاير إليهبا فكي  دايكة فقكرة أو جبلكة، أو أاكير 

( 1995) ويشكير زهكران: تب است البفلن، ثت يتبعه التاريا  ي   وسي  مثكال في معي ،مبت رة أو إ داع 

 (.1990)لبعطي ويرى عبد ا

 .عإلد كتا ة البرجع في نهاية الرسالة ياب ذكر جبيع أسباء البفلفي  البشتركي  في البحع: مالحظة

فكي السكإلة نفسكها فيشكار إليهكا   ضكافة حكرق  انفسكه البالكةإذا ت رر است البفلن في أكثر مك  عكدد مك  

 (.ج ب، أ، ،1990 ،خليفة: )يرتب أ اديا، مثال

(Khalifa, 1994, a and b) 

في البت ، ككأن تكرد كلبكة أو مصكطلط يتطلكب  اايلتفسير أمر غام  أو ارحه، تستعبل طريقة الحو

 .التوضيط، فيشار إليه  ا ر ام في أعلى البصطلط

اإلحصائي التحليلي  :مثال
(1) 

  مرجع ي  أسباء البفلفي  إذا كان هإلاك أكثر م  ( ;)مإلقوطة في البواضع ا جإلبية توضع فاصلة 

 Peter et al., 1996) (Khalifa, 2001; Roger, 1999; Same and Peter, 1999; 

 

 :توثيق المصادر والمراجعة في نهاية الرسالة -1

  ًت تب البراجع والبصادر في  ائبة واحدة وترتب هاائيا. 

  ي ون أسلوب التوثيق للبصادر والبراجع الب تلفة  أن تدخل البراجع كافة تباعاً مهبا اختلفت

 :، الا، ويتت ذلك على الإلحو اآلتي.......دوريات، كتب: هامصادر
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 :البحوث في الدوريات . أ

  (.السإلة)است الدورية، الصفحات " عإلوان البقال" است البفلن أو البفلفي ،

 :مثال

أثر استراتيايات التغير البفهومي الصفية لبع  البفاهيت الفيزيائيكة "صباريإلي، محبد وال طيب،  است 

 (.1990) 30 -10، 15رسالة ال ليت العر ي، " طالب في الصن ا ول الثانوي العلبيلدى ال

Rieger, B. and Beeth, M. (1998). Teaching for conceptual change: Using status 

as a Meta cognitive tool "Science Education, 82: 343-356. 

 

Books :الكتب. ب  

.م ان الإلشر، الإلاار، السإلة، الطبعة، ال تاب عإلوان، أو البفلفي  ناست البفل  

: مثال  

.القاهرة، م تبة االنالو البصرية، 1984، 2ط، علت الإلفس التر وي، آمال، ففاد وصاد ، أ و حطب  

 

Timoshenko, S.P. and Woinowsky, K.S., (1959). Theory of Plates and shells, 2
nd

 

Edition, McGraw-Hill Book Company, Japan. 

 

 Chapter in a Book: الفصل في كتاب . ج

عإلكوان ال تكاب، البحكرر أو البحكررون، الطبعكة، السكإلة، : عإلوان الفصل، فكي( مفلن الفصل) البفلن 

 .دار الإلشر، م ان الإلشر، الصفحات

 :مثال

 إحسان، العرب في صكقيلة، فكي مراجعكات حكول العرو كة واإلسكالم وأورو كا، السكبرة، محبكود عباس،

 .71-79، ال ويت، مالة العر ي، 1980، (رمحر)

 

Wandersee, J., Mintees, J.  and Novak, J. (1994). Research on alternative 

conceptions in science. In: Handbook of  Research on Science Teaching,  

Gable. D. (Ed): Macmillan Publishing Company, New York, 250-300. 

 

 Conferences Proceedings: ائع المؤتمراتوق. د

، السككإلة، ر ككت البالككد أو ر ككت العككدد، الصككفحات، م ككان انعقككاد (اسككت البككفتبر)البفلككن، عإلككوان البحككع، 

 .البفتبر
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 كالد الشكام فكي )عا ل، نبيه، مولد الحز ية السياسية و ضية الح ت، البفتبر الدولي الرا ع لتاريا الشكام  

 .، عبانا ردنية، الاامعة 95-79لبالد ا ول، ، ا1989( العهد ا موي

 

Issa, S. S. Al-Abbas, R. K. and Sadek, M. M.  (1992). Photoelastic 

investigation on the characteristics of bonded double containment joints. 

Proceedings of the Int. LMEKO/GESA Symposium on Minimization by 

Experimental Mechanics, Vol. (2), 115-120, Dusseldorf. 

 

 Dissertation: الرسائل الجامعية. هـ

 :دكتوراه، السإلة، الاامعة، م ان الإلشر، مثال ةرسال/ رسالة ماجستير، البفلن، عإلوان الرسالة

يسكها، عويضة، محبود، تطور معرفة معلبي الفيزياء فكي البرحلكة الثانويكة لبكادة الفيزيكاء وأصكول تدر

 .، الاامعة ا ردنية، عبان، ا ردن1994رسالة دكتوراه، 

 Unpublished Thesis\Dissertation)غير مإلشورة )في حال رسالة غير مإلشورة يشار إلى ذلك 

 

Hamid, T. D. (1980). The Political, Administrative and Economic History of 

Basra Province, Unpublished Ph.D. Thesis, University of Manchester, 

Manchester, UK. 225 pp. 

 

 Institutions Publications: منشورات المؤسسات. و

 .است البإلشور، است البفسسة، السإلة، م ان الإلشر

 .، عبان، ا ردن2445وزارة الصإلاعة والتاارة،  -تقرير اإلس ان والتإلبية: مثال

Science for all Americans (1989) American Association for the Advancement 

of Science (AAAS), Project 2061. Washington, DC. 

 

 Manuscripts: المخطوطات. ز

 .التصإلين ان الب طوط، ر ت م، است الب طوط، است الشهرة، تاريا الوفاة، العإلوان، ر ت البالد، نالبفل

 :مثال

اإلاراق، البالكد الثكاني، اسكطإلبول، م طكوط السكليبانية، ، أنساب (هـ279ت )البالدري، أحبد  إلي ساى، 

 .598ر ت 

 

 



 10 

 Newspapers: الصحف. ح

 News Items: الخبر 

 .أست الاريدة، م ان الصدور، العدد، التاريا، الصفحة

 .0   ،9268، ع 1993، حزيران 13الدستور، عبان

Jordan Times, Amman, 12 April 1993, No. 5281, P 5. 

 Non-News Items:غير الخبر

 .عدد، الصفحةالالقصيدة، است الاريدة، م ان الصدور، التاريا، / است ال اتب، عإلوان البقالة

 .25، صفحة 9165م، ع 1993 آذار 314 محبود درويش، احد عشر كوكباً، الدستور، عبان

 

 :مقال النترنت. ط

 .لبو ع البأخوذ مإله البرجع كامالً ي تب عإلوان ا

 :مثال 

http://issuu.com/cancer-therapy/docs/vo16a 

 

 اإلنجليزيةللرسائل التي تكتب باللغة  قالتوثي. ك

 توثيق المراجع في متن الرسالة

 .بات ي  مستوى ال ل  االست والسإلةالبراجع في البت   إلىيشار 

 :مثال

 Polymerization of acrylates is classically carried out using either anionic 

(George, 1980) radical (Thompson, 1998), or group transfer polymerization 

(GTP).  

 .حسب السإلوات وإذا استشهد  أكثر م  مرجع فت تب  الترتيب

 :مثال

(James, 1995; Roger, 1990). 

 

 .ى ال لباتومست Berry (1988)يلي كبا  السإلة تب ت البفلن،عإلد ضرورة كتا ة است 

 :مثال

Hope and Elles (2005) suggested …….. 

 

 :مثال .et al البقطع ثر م  مفلفي  يتت اال تصار على البفلن ا ول ً متبوعاً كفي وجود أ

(John, et al., 2007) 

http://issuu.com/cancer-therapy/docs/vo16a
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 مصادر والمراجع في نهاية الرسالةتوثيق ال 

 

ي  وياككب ذكككر جبيككع أسككباء البككفلف الهاككائيراجككع فككي  ائبككة واحككدة وترتككب  التسلسككل ت تككب البصككادر والب

 .البحعالبشتركي  في 

 :مثال

Hamid, T. D. (1980). The Political, Administrative and Economic History of 

Basra Province, Unpublished Ph.D. Thesis, University of Manchester, 

Manchester, UK. p. 225. 

 

Rosenberg, B., Vancamp, L., Trosko, J. and Mansour, V. (1969). Platinum 

Compounds: A New Class of Potent Antitumour Agents' Nature, 222: 385-386. 

 

 .ترتيب  ائبة البصادر والبراجع هاائياً 

فصكل مك  كتكاب والرسكائل الاامعيكة يتت كتا ة مراجع البحوث فكي الكدوريات وال تكب وو كائع البكفتبرات وا

ومإلشورات البفسسات، كبا وردت في ا مثلة  اللغة االناليزية في جزء التوثيق للرسائل التكي ت تكب  اللغكة 

 .العر ية

 

 :واإليداعالطباعة (: بعاا ار)

 

فكي مكائتي  وخبسكي  صكفحة،  وال يكدخل ( 254)لصفحات رسالة الباجستير في حكدود  ا علىالحد  .أ 

 .البحققة والبالحق  د الإلصوهنا العد

ويرعككى أن ت ككون الطباعككة واضككحة  (A4) تطبكع الرسككالة والبل ككص علككى ور  ا ككي  مك  حاككت .ب 

 3.5ويتكرك هكامش مقكدارة ،  واسطة ال ببيوتر وخالية م  ال تا ة  اليد وعلى وجه واحد م  الور كة

العر يكة  يإلبكا ت كون  في الإلسكا ست في الهامش العلوي والسفلي 2.5و ست في يبي  الصفحة ويسارها

 .ست في الإلسا اإلناليزية 2.5الهوامش جبيع 

للرسكائل التكي ت تكب  اللغكة  (Size 12)وحاكت ال كط ( Times New Roman)حكدد نكوع ال كط ي .ج 

للرسكائل التكي  (Size 14)وحاكت ال كط  (Simplified Arabic)االناليزية، فكي حكي  نكوع ال كط 

أمكا البل كص ( Line Spacing( )1.5 Lines) ا سكطر   كي البسكافةت تب  اللغة العر ية، وت ون 

(Abstract ) في ككون مسككافة واحككدة(Single Line Spacing ) وت تككب العإلككاوي  الفرعيككة  ككإلفس

 Times New)  ككط وت تككب صككفحة الغككالق ( Bold)شكك ل غككامق  نوعيككة وحاككت ال ككط ول كك  
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Roman ) وحاككت ال ككط(Size 16)  و شكك ل غككامق(Bold )صككفحات فككي وسككط وي ككون تككر يت ال

 .(Size 12)وحات ( Times New Romanالصفحة م  أعلى الور ة، وي ون ال ط م  نوع 

الاهككة التككي تككت ا تبككاس الاككدول أو الصككور مإلهككا أسككفل كككل جككدول أو صككورة وفككي حالككة  إلككىيشككار  .د 

ضحات أخرى، يإلبغي استعبال ور  ومواد مك  نوعيكة ت فكل لهكا وتضبي  خرائط أو صور أو أي م

 . حالة جيدة وواضحةالبقاء  

مالدة  ال رتون البقوى ولونها اخضر زيتكي وم تكوب مستوى واحد م  وت ون جبيع نسط الرسالة  .ه 

 .على غالفها   ط ذهبي كافة معلومات صفحة الغالق ال ارجية

 :تيتوزع على الإلحو اآل بالحظات لاإلة البإلا شة عد تعديلها وفقاً ل رسالتهنسا م   الطالبلت سي .و 

  ول ل عضو م  أعضاء لاإلة البإلا شة( والبشرق البساعد إن وجد)  البشرق ل ل منس ة. 

  (تودع في م تبة ال لية) للقست الني يدرس فيه الطالب نس تي. 

  مرفق معها )الدراسات العليا  لعبادة ست نساCD  على الرسكالة  بلكن  انيحتوي 2عددPDF 

ب، وصككفحة تو يككع لاإلككة مإلا شككة  اإلضككافة إلككى نبككنه عكك  السككيرة الناتيككة للطالكك Wordوملككن 

 (.Scannedالرسالة 

حكق تصكوير الرسكالة كليكاً أو جزئيكاً، وذلكك لغايكات البحكع العلبكي ( خطيكاً )يفوض الطالب الاامعكة  .ز 

 .والتبادل مع البفسسات التعليبية والاامعات ا خرى

 .يسلت الطلب مع الرسالة تعهد خطي  ان الرسالة م  إنتاجه ا صيا .ح 

 

 تعهد وإقرار

البو ع أدناه ا ر  ان جبيكع البعلومكات الكواردة فكي رسكالة ( كما هو مسجل رسمياا بالجامعة)ا الطالب أن

مكك  إنتككاجي الش صككي ( اسووم عضووو هيئووة التوودريس)   اككراق( عنوووان الرسووالة)الباجسككتير  عإلككوان   

حكال ثبكوت البترتبكة علكى ذلكك فكي  تخالل دراستي في جامعة البلقاء التطبيقية وأتحبل كافة البسكفوليا

جزئيككاً وذلككك لغايككات البحككع العلبككي  حككق تصككوير الرسككالة كليككاً أوأفككوض الاامعككة وكبككا . ع ككس ذلككك

 .والاامعات والبحثية والتبادل مع البفسسات التعليبية

 السم

 التوقيع


