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 أوال : اإلطار العام  
 والمطبعّية. ة، والّنحويتكتب الّرسالة بلغة سليمة، خالية من األخطاء اإلمالئّية -أ

تبدد ع ونواتدداو  اددوس الّرسددالة  ددي ةددوحاو و  دد ْ، ود  فددوس ع    تبدد ع  ددي وسدد   -ب 
 الاوحة، عو آخرها.

( للعنواتدداو الرئيسددة، ويشددو  حددش  الحددر  16)و للمددتن، (14)  سددتم ا الحددر   -ج
ُويشتدددددب الملمدددددإل باللغدددددة اإلتفل  يدددددة بمددددد   ،(simplified arabicباسدددددتم اا )

 .(Times New Romanتوع)
 سم(1,5) وتاف ةبمق ار مسا المسا ة ب ن السطور تكو   -د 

http://www.google.jo/imgres?imgurl=http://www.ahu-s.net/images/611996201079168.gif&imgrefurl=http://www.ahu-s.net/viewpage.php%3Fpage_id%3D1&h=265&w=266&sz=35&tbnid=QKRa--bUXtWjXM:&tbnh=113&tbnw=113&prev=/search%3Fq%3D%25D8%25B4%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25B1%2B%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25A9%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D8%25B3%25D9%258A%25D9%2586%2B%25D8%25A8%25D9%2586%2B%25D8%25B7%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2584%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86+%D8%A8%D9%86+%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%84&hl=ar&usg=__NsO_Muwk4uiAZ5tUGMlfvowGn_Q=&sa=X&ei=cn-hTfrrEcWZOrukwTQ&ved=0CBQQ9QEwAw
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 تكدددو   نالهدددوامعمدددا ب يدددة سدددم( 3,5) ا ة الهدددامن مدددن وهدددة التفل ددد  تكدددو  مسددد -دهددد
 سم(.2,5)
  شتب ونوا  الّرسالة وونواتاو الواوس بم  غامق. -و
وُيبددد  ع باسدددتعماس األر ددداا العر يدددة  تدددرّ م الادددوحاو التمه   دددة بدددالحرو  األبف  دددة، -س
 ( من ةوحة المقّ مة, ويوضع الّر م  ي وس  عسو  الّاوحة.1,2,3)
 ترك  راغ ب ن الوقراو.ود  ُ  المسا ة ب ن السطور)سطر وتاف(-ح

 ثانيا: محتويات الّرسالة:
 ةوحة الغال : -ع

تتضمن حعار الفامعة ح ث  وضع ولى الفهة اليمنى)عولى الاوحة( وونوا  الرسالة، واسم 
لمتطلبدداو الحاددوس  اسددتكمادثددم تسددف  ةبدداْر ) ددّ مر هددة  الّرسددالة  واسددم المفددر ، الطالددب,

 وسنة تق  م الّرسالة. آدابها، وتمتم باسم الفامعة،ولى دروة الماوست ر  ي اللغة العر ية و 
وةبدداْر  وتماادد ، الطالددب،سددم او  الّرسددالة،المنا فة،تتضددمن ونددوا   ةةددوحة  ددرار لفندد-ب 

 دددي  ) دد مر هددة  الّرسددالة اسددتكمادا لمتطلبدداو الحاددوس ولددى دروددة الماوسددت ر)عو الدد  تورا (
الحاوس ولدى  ن بن طالس( وتاريخ تماإل اللغة العر ية وآدابها /كلية اآلداب/وامعة الحس

 وتوقيعاو عوضاء لفنة المنا فة. ال روة )ال وا والفهر والسنة(
، االّرسدددددالة )عبوابهدددددا،  ادددددوله ف)ويفدددددم  ةدددددوحاو التمه ددددد ، وةددددد  هدددددرح المحتويددددداو -ودددددد

 وتوا الو المسائ ....(
 ) تر م بالحرو  األبف  ة( ةوحاو التمه  : -د 

 ادختاارها وى   ا  ر  وو و( إ ) ةوحة اإله اء

، المنا فدددة ة، ولفندددوالمفدددر  المفدددارك ،ولدددى المفدددر  ر قتادددر الفدددشةدددوحة الفشر.-1
 مهمة الباحث. اسهلو الة ن  ص واألحما

 .(Abstractالملخص)-2

 

الباحددددث  ليدددد  اسددددم المفددددر  والمفددددر   م،  اسددددتبدددد ع ةددددوحة الملمددددإل بعنددددوا  الّرسددددالة
الملمدددإل  دددي ب ا دددة سدددطر  ثدددم  بددد ع الادددوحة،المفدددارك)إ  ووددد ( ويوسدددّ  سلددد   دددي رعح 

إل ولدددى عهددد ا  (كلمدددة. ويفدددتم  250وددد د  لماتددد  ولدددى)د   يددد   ث ، بح دددو  ددد   الملمدددّ
 باللغت ن العر ية واإلتفل  ية.الرسالة، وتح    منهفية الّرسالة، وملمإل النتائج ويقّ ا 

 .متن الّرسالة-4
 : فتم  المتن ولى
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)المق مدددددة( التدددددي تهددددد   إلدددددى التعريدددددئ بال راسدددددة بمدددددا  تدددددي  للقدددددار   هدددددم النتدددددائج   -(1)
وإبدددراس ال راسددداو السدددابقة،  ومنهف تهدددا، وعهم تهدددا، وعهددد ا ها، ومسدددوغاو إودددراء ال راسدددة ،

 .الرسالة وع ساا
 عبواب الّرسالة و اولها.-(2)
 )ال راسة( تتائج البحث  _(3)
 الماادر والمراوع. ثبر _(4)

 التوثيقنظام  -هـ
 التوث ق  ي المتن والحواحي  -1
 التضدم ن، عو اد تبداح فار إلى المروع  ي المدتن برر داا توضدع بد ن  وسد ن  دي تها دة  -ع

 ويعني اد تباح عّ  ع ة مادْ ولمية  فعر الباحث عتها ولى دروة من األهمية بح دث إ ّ 
 ي  و  ما ورد  بسة فب تق  مها مقت ر   ي وةوها     وق ها قيمتها العلمية ون ئة  تّا ال

 ىدو  الدّنإل، ييشتود وإ   دا  النقد  للوكدْر  المروع، وحار سل  ب ن والمتي تنايإل،
 إلى المروع دو  حار سل  ب ن والمتي تنايإل. ْباإلحار 

 ددة ر  ددي الحاحدددية عسددو  الادددوحة الددر م عو األر ددداا التددي عحددد ر إل هددا  دددي مددتن الادددوحة -ب 
 حاحية لع دها  ي المتن.توسها مع مراواْ تطابق و د األر اا  ي ال

 ت و  معلوماو الحواحي ولى النحو اآلتي: -ود
اب ولّميدددة( ثدددم ادسدددم األوس لقددددو  ع ،األخ دددر، عو الفدددهْر موادسدددعاسدددم الم)لف)اسدددم العائلدددة، 

  الطبعة ، امالا، اسم المحقق، مشا  النفر ونوا  المروع عو الما ر والثاتي)إ  ل ا(
 
 
 
 

  الفدد ء)إ  ر معلومدداو الطبددع والتدداريخ ُ متاددر سلدد  بددد)د. ()د.و(تدداريخ النفددر )إسا لددم تتددوا
 وو ( ثم الاوحة.

 
بددداللو  الغدددامق مدددع ضدددروْر س دددر المفلدددة  ةعمدددا بالنسدددبة للمفدددالو العلميدددة ييشدددو  اسدددم المفلددد

 والع د والاوحاو.
 

إبدراييم بدن وبد   :ق دقتح ،شـر  الصيـي (، هدد538و  )  مثاس: ال ممفدر،، محمدود بدن ومدر،
 .493ص /2،ج هد(1417( ،)2)  ،السعود ة ،، منفوراو وامعة عا القرى ام ،هللا الغ
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، إسا تكّررو اإلحاْر إلى المروع عو الما ر ييفار إلي  بة ر اسم الفهْر، ووندوا  الكتداب -د 
 والاوحة وو (  والف ء)إ

 .221ص /1رح الواي ،جح مثاس: ال ممفر،،
 التوث ق المتسلس  لألر اا. إتباع تّم توث ق حاحية  ّ  ةوحة وح ها، دو   -هد
  تّم توث ق اآل ة القرآتية بة ر الّسوْر  اآل ة ولى النّحو اآلتي: -و
 .22آ ة  :البقْر -1

 تكتب اآل او القرآتية  ي المتن برسم الماحف العثماتي.-

 ، (simplified arabic، ويشو  حش  الحر  باستم اا ) (12)  ستم ا الحر -س
 

 
 ثبت الميادر والمراجع. -2
تضددمن هددةا الثبددر الماددادر والمراوددع التددي اسددتعملها الباحددث  ددي بحثدد  مددن بحددو  ولّميددة  

 وامّعية.  ، ورسائب ، و تمنفوْر
 ويراوى  ي هةا الثبر:

دو  الن دددددر إلدددددى  لمدددددة)ابن وابنددددد -ع دا  و، ا، وعب ، وعترت دددددب هدددددة  المراودددددع ترت بددددداا هفائيدددددا ا
 التعريئ(.

 اردْ  ي الحواحي دو  س ر الف ء والاوحة.توسها الو  تاما بالطريقةوتوثق توثيقاا 
 .(، و  ر المراوع ولى سنة الطبع، ومشا  الطبع  فار إلى سل  بالرم )د اإسا لم تتو -ب 
  فب ع  تتطابق المراوع  ي  ائمة ثبر المراوع مع المراوع الواردْ  ي المتن.-ود
 .األونبية ا  المراوع العرّ ية ون المراوع  -هد
 
 
 
 
 

 :في التنسيقملحوظات خاصة 
كاتددر سلدد   ددي المددتن عو الحواحددي عو  ائمددة ع.د تسددتم ا علقدداب  ددي الرسددالة العلميددة سددواء 1

 الماادر والمراوع.
.والمدداو الترقيم)الوواةددد ، والنقدددا (  فدددب ع  تكدددو  مالةدددقة للكلمدددة ولدددي  بع ددد ْ ونهدددا، 2

 .وُيترك  راغ بع  والمة الترقيم
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 ددددي  (و المادددد ر السددددابق، عو المادددد ر توسدددد مروددددع سددددابق عةبدددداراو تحددددو: )سددددتم ا ت.د 3
 .الحواحي ون  ورود المروع للمْر الثاتية

 
 

 **ملحوظة:
، ر، والفدددددعث ، واألحاد ددددد هدددددرح اآل ددددداو القرآتيدددددة : ددددد   ادددددنع الباحدددددث  هدددددارح لبحثددددد  تحدددددو

    رج سل   ب   هرح الماادر والمراوع. ....الخنواألماك
 


