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 دليل اإلخراج اإلجرائي
 التاريخبقسم  (الماجستير أو الدكتوراه)لرسالة والفني  

 
يإرسدددعإةا،او رشدددعإىلا اايع عدددةاي ع دددةاحبثددد ءايفايهدددهذا دددليايإدددهإعدا ااطادددعله ايإدعإددد ال ددد ايإ ددده

ا:االرضايإ  عصعدي ياوفعمعااووفقعًامل د  عتالمعإ ايإهريسعتايإع عع.ا،يفاشكداأفضداعوتقهميهايإع معة
 .[سم29.7×اسما21]طقعسااA4: حجم الورق –أوال 
 :طعاي يايإرسعإةيريل النهاتصمعماغالذا: صفحة الغالف -ثانيا  
 :ااأناتكونا ويطش ال  ايإنحوايإ عيل:اين غياص حةايإغالذ ويطشا .اأ

ا
ا.يإغالذص حةالنا عطشاايإرسعإةالاخي  فا عطشاص حعتا

 ين غياأناحي ويايإغالذال  ايآليت:ا .اب
يفاأل ددد ايإصددد حةا اايهدددةايإعمددد ،اويكدددونا دددو ااويسدددمايععطعدددةايسدددمايإهوإدددةاوولير ايإ ع دددعما .1

أسدوإ[،اويسدمالمدعإ ايإهريسدعتايإع عدعا16ا دن ]وحجمد اا[Traditional Arabic]يخلد ا
اا[.اا14 ن سايخل ايإاع قاوحبجما] ن اويإك عةاويإقام،

احجمدددددددددد ،اويكددددددددددوناشددددددددددععرايععطعددددددددددة،اويكددددددددددونايفاأل دددددددددد ايإصدددددددددد حةا اايهددددددددددةايإشددددددددددمع  .2
 اا[،ايمايفايإشكدايإ عيلا:سم2×سم5]اا

 
اةاويإقادددميسدددمايإك عدددتكدددونا ندددعةاطادددعفةا عنددد او ددد ااين غدددياأن،ا عإ غدددةايإعر عدددةايإرسدددعإةلندددوينا .3

 Traditional][،اويكددونا ددو الدد ايإعنددوينا12طددريتا  ددن اا5ا Enterتقددهرا] ضددغ ا
Arabic]أسوإ[22 ن ]،اوحجم ا. 

،اويكدونا دن سالد ايإعندوينا[يإهريةايإع معدة،اويإقادم،اويإك عدة،اويععطعدة]ا عإرسعإةيإ عريفا .4
طدرت اا Enter[،اوتكدونايملادعفةا عند او د ايإعندوينا ضدغ ا]14 ن ا] الاأناحجم ا قععس

 ا.اا[18  ن ا
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ا عإ حددددد ملادددددعفةا عنهدددددعاو ددددد ايإ عريدددددفا لدددددهيإايإدعإددددد ،اوياددددد ،اورنمددددد ايعدددددعطعي،اتكدددددوناي .5
 قعددعساا،[،اوأطددعاحجددمايخلدد افالددهيإايإدعإدد 14 ددن ]طددرت ،ا قعددعسااEnterمبقهير]ضددغ ا

ا18[،اوأطدددعاياددد افعكدددونا قعدددعسا] دددن Traditional Arabic]،او دددو ايخلددد ا[14 دددن ]
[او دن سايخلد اأيضدع،اويكدونات علدهايبسددرا د ا14أسوإ[ا ن سايخلد ،اورنمد ا قعدعس] ن 
 ] لهيإايإدعإ اويا اورنم [اط رإيً.ا

 Traditional شدددريذايإدددهي وراويإ عريدددفا ددد ،احبعددد اتكدددوناي مدددةا شدددريذاأل ددد ا ددد ا] .6
Arabic أسددوإ[،ا18 ايسددمايملشددرذا قعددعسا] ددن [،امثايفايإادددرايإددلياي عدد14[ا قعددعس] ن
ا[14  ددن ا]يفايإادددرايإددلياي عدد ،ايإ عريددفا عملشددرذا[،امثاTraditional Arabicو ددو ]
وتكددونايملاددعفةا دد اي مددةا شددريذاويإددرنمايعددعطعيا قعددعسا[،اTraditional Arabic]ولد 

 .[18طرت ا  ن ا Enterضغ ا]
يملادددعفةا عنددد او ددد ايإ عريدددفا عملشدددرذايإ صددددايإهريسدددياويإعدددعوا]يالجدددرياويملدددعالإي[،اوتكدددونا .7

[،اولدد ا14[،اويكددوناحجددمايخلدد اإ  صددداويإ ددعري ا] ددن 14طددرت ا  ددن ااEnter ضددغ ]
[Traditional Arabicا.] 

 يكوناطقهيرات علهايبسدرايفايعطدايإغالذا]ط رإ[اوت علهايإ قريتا]ص ر[ .8
 

ا
ا
ا
ا

اوفعمعاي يامنوذجاطرفقا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا



3 
 

 المملكة العربية السعودية 
اوزارة التعليم     
ايعطعةايمل كاسعوإاااا
المعإ ايإهريسعتايإع ععاا

اي عةايآلإيب/نامايإ عري ا
ا
ا
ا
ا

ا[البحث]عنــــــــــــــــــــــــــوان 
ا
ا

ا ك عةايآلإيباايإ عري يفاناما)اأوايإهي وريىل(اايملعيا ريإريةاا د  عتملاهوايس كمعالقحب اط
ايفايعطعةايمل كاسعوإا

ا
ا

ا لهيإايإدعإ 
 ]اسم الطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب[

ا431000000يإرنمايععطعيا
ا
ا
ا شريذ

 ]اسم المشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف[
اأس عذايإنحواويإصرذاجبعطعةايمل كاسعوإ

ا
ا

ايإ صدايإهريسيا.....ا
اوا2015ه/ا1435
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 :  صفحة البسملة -ثالثا  
ا.اا،اوتكونايإ ام ةايفاطن صفايإص حةت ياص حةايإغالذ

اويكدددونالندددوينايإرسدددعإةاطك و دددعًا ددد ،ا[لندددهايال  هدددعء]اصـــفحة زجـــازة الرســـالة ولجنـــة المنا شـــة -رابعـــا  
[Traditional Arabicا،]وياد ،اورنمد ايعدعطعي،اوأطدعاحجدما لدهيإايإدعإد ،امثا[،ا22 دن ]وحجمد ا

[،اوأطددعايادد افعكددوناTraditional Arabic]،او ددو ايخلدد ا[14 ددن ] قعددعساا،يخلدد افالددهيإايإدعإدد 
[او دن سايخلد اأيضدع،اويكدونات علدهايبسددرا14أسوإ[ا ن سايخلد ،اورنمد ا قعدعس] ن ا18 قععسا] ن 

[،امثا14 دددن سايخلددد اأيضدددعًاوحبجدددما] دددن ،امثاتدددعري ايملنعنشدددةاط دددرإيًاا( لدددهيإايإدعإددد اوياددد اورنمددد ) ددد ا
.اأطدعا ايادعر عوألضعءايإ جندةال داسم[،1.5طنايإص حةاطعاطاعفةا عإئةاطقهير عا]ايملشرذال  ايإعم 

 اا.اإنموذجايإ عيلاطنايإص حةايإ عإعةيملاعفعتا  ايداطنهعافكمعا واطوضوحايفاي
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

ااااااااااا
ا.[12]و ن ا[Traditional Arabic] عخل اطريتاا8ا Enterتكونايملاعفةا  ايالعطشايبل  اويإعنوينا ضغ ا

ا
ا

 [البحث]عنــــــــــــــــــــــــــوان  
ا
ا
ا

ا.[12]و ن ا[Traditional Arabic]طريتا عخل اا6ا Enterاويسمايإدعإ ا ضغ ايإعنوينتكونايملاعفةا  ا
ا
ا

ااااااااااااا لهيإايإدعإ 
 ـــــــــالب[]اسم الطــــــــــــــــــــــــــــ

ا431000000يإرنمايععطعيا
ا

ا.ا[12]و ن ا[Traditional Arabic]طريتا عخل اا4ا Enter ضغ ااوتعري ايملنعنشةايإرنمايععطعيتكونايملاعفةا  ا
ا
اومتا يعلهتعا.اه1436/اااا/ااا ونشتا لىلايإرسعإةا  عري ا

ا.ا[12]و ن ا[Traditional Arabic]طريتا عخل اا2ا Enter ضغ ااوأاعءايإ جنةاتعري ايملنعنشةتكونايملاعفةا  ا
ا

ااألضعءايإ جنةااااااايملشرذ
 مقررا         .....................أ.د.      ....................أ.د. 

 عضوا         .....................أ.د. 
 عضوا            .....................أ.د. 

ا
اص حةايإليعل اإالئحةايإهريسعتايإع ععاحا امنوذجااااااا

[Traditional Arabic] [14]وبنط. 

[Traditional Arabic] أسود [18]وبنط

[Traditional Arabic] [22]وبنط. 

[Traditional Arabic] [14]وبنط 

[Traditional Arabic] [14]وبنط 

  [سم1.5]ومسافة بادئة بمقدار 
[Traditional Arabic] [14]وبنط 

[Traditional Arabic] [14]وبنط 

[Traditional Arabic] [16]وبنط 
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 عنوان الرسالة
 
 
 
 
 
 

ا لهيإايإدعإ 
 ]اسم الطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب[

ا431000000يإرنمايععطعيا
ا
ا
ا
ا

ا.ا  عري اااا/ااا/اومتا يعلهتععإةا ونشتا لىلايإرس
ا
ا

األضعءايإ جنةااااااايملشرذا
ا......أ.إا.............ااااا.............أ.إ

ا.....................اإااااااا
ا.....................اإ
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 :الشكر والتقدير -خامسا  
[،اTraditional Arabic]وسدددد ايإصدددد حة،ا نددددو ايخلدددد ا(تك دددد ال ددددعر ا)شددددكراوتقددددهير 

 .[14] ن 
 :فهرس المحتويات -سادسا  

،ا[14 دن ]،ا[Traditional Arabic]ا دو ايخلد ،اويكدونايك  افهرسايحمل ويعتايفايهو 
ا:توضعحياإلإكامنوذجوفعمعاي يا

 الصفحة الموضوع
 يملقهطة -
 يإ مهعه -
 .....................يإ صدايبو ا:ا -

ا................يمل ح ايبو ا:اا-
ا...........يملد  ايبو :اا-ااااااا

ا...........ا-أوالًااااااااااااااا
ا..................ا-أاااااااااااااااااااااا

ا.............ا-1اااااااااااااااااااااااااا
اأ(ا..............ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ا(ا............ا1ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ا6
ا8
ا10
ا12
ا14
ا16
ا18
ا20
ا22
ا24

 .والخرائط واألشكالفهرس الجداول  -سابعا  
 .  المختصرات -ثامنا  
 علــ  النحـــوالرســالة االلتــماب بهــا فـــي كتابــة اإلجــراتات الفنيــة التــي يتطلـــب علــ  الباحــث  -تاســعا  

 :  اآلتي  
 :  ع الخط وحجمه لمتن النص بالعربيةنو أ. 

يخلدد ااو ددو،ايملع مددهايفاطدداايإددن  ددو ايخلدد اوحجمدد اايسدد اهيوين غدديال دد ايإ عحدد اااااا
[Traditional Arabic]ا.اا[18 ن ]،اوحبجما

 :حجمه لحاشية النص باللغة العربيةب. نوع الخط و 
يكدددددددونايخلددددددد ا،اويإ عريدددددددفاوضدددددددع   غدددددددرضايإ و عدددددددقاويإايإصددددددد حةسددددددد داأايفيحلعشدددددددعةاااااا
[Traditional Arabic]اوأرنددعوايحلويشددياتكددونا دد انوسدد ايفا[14 ددن ]،اوحجمدد ا،

اا.(1)يإشكديملااويحلعشعةاهبلىلا

                                                           

 ...........ا(1)



8 
 

 نوع الخط وحجمه لمتن النص بلغة غير العربية: جـ. 
ا[Times New Roman]لندهاي ع ددةايملدداا  غددةاغددريايإعر عددةايكددونا ددو ايخلدد ا ددوااااا

ا.اا[14 ن ]وحجم ا
 د. نوع الخط وحجمه لحاشية النص بلغة غير العربية :

 Times New]   غدددةاغدددريايإعر عدددة،افعكدددونا دددو ايخلددد ا دددوالندددهايإك ع دددةايفايحلعشدددعةاااا

Roman]ا.اا[12 ن ]وحجم اا
فيكــون علـ  النحــو  فـي عمــوب الرسـالة( المـتن والحاشــية)التنسـي  العــاب للـنص فــي ه. 
 : اآلتي

 :اايبسدر  ا(يإ  عله)اةيملاعف (1
ا.[ط رإ]تكونايملاعفةا  ايبسدرا قععساويحها

 :يملاعفةا  ايإ قريت (2
ايفايالعطش(. قعطايفايملا/اص راا6كونايملاعفةا  ايإ قريتامبقهيرا)ت
)
ا.
ا
ا

ا
وميكدددناتل عددددايإك ع دددةامثايإضدددغ ايفايبمندددعطال ددد ايإدددنم ايإ دددعيلا)أجبدددها دددولا دددالات علددده(ايمدددعايفايإشدددكدا

 يإ عيل:ا
ا

مث
ا.امايل ععرا و ايخل ايحملهإ،اوحجم  عهايل ععرايإنم اي ا

 يملاعفةايإ عإئةاإ  قريت:
ا.اا[سم1.5]حتهإايملاعفةايإ عإئةاإ  قريتايفايإادرايبو امبقهيرا

 
 :وتأطري عرأساوتليعدايإص حة،ا (3



9 
 

،اولددددهوايفارأساوتددددليعدايإصدددد حةأياي ع ددددةاأواأشددددكع اوضددددعااين غدددديالددددهو
 .تأطريايإص حةا أيا طعر

 :اايالعطشاإ ص حةاطنايعفةايالجتع عتحجما (4
ا:ونا عطشايإص حةال  ايإنحوايإ عيليك

 اا
 :(الماجستير أو الدكتوراه)عدد الفصول في الرسالة  . و

ا.اويحلهايبنص امخاةافصو ت كونايإرسعإةاطنا ال ةافصو ايحهاأإىن،ا
 :(ماجستير أو دكتوراه)حجم الفصل في الرسالة  . ز

ا60إ  صددددداين غددديايإ ددددويلنا دددد ايإ صددددو اطددددناحعدددد الدددهإايإصدددد حعت،اويكددددونايحلددددهايبنصدددد ا
 .اا)س  اص حة(ص حةا

 :  (للمقدمة، والرسالة، وموضع أر اب الصفحات) تر يم الصفحات . ح
يإعندددوينايإدددهيل يا]والايلهدددرايإدددرنمال ددد اتدددرنمايإصددد حعتا دددهءياطدددناصددد حةا -1

ا. ااهنعيةايملقهطةا[،ب،ج،إ...أ]ا عحلروذايبجبهيةاص حةايإعنوين[
 .اا عهايملقهطةا)يإ مهعها ناويه،اويإ صو (الهإيعًاص حعتاترنمايإ -2
 .اايفاأل  ايإص حةا اايهةايإشمع ايكونايإرسعإةماص حعتاعترن -3

 :  العناوين . ط
 ين غياأنايريل ايفايإعنعوينايإرئعاةاويإ رلعةاطعاي ي:ا

ا:عنعوينايإرئعاةيإ -1
ا20 دن ]،اوحجمد ا[Traditional Arabic]اتكونايإعنعوينايإرئعاةا نو ايخل 

ا. اايهةامي ايإص حةا[أسوإ
ا:يإعنعوينايإ رلعةاا -2

اTraditional]أطدددعايإعندددعوينايإ رلعدددةاف كدددونا دددن سا دددو الددد ايإعندددعوينايإرئعادددةا
Arabic]،ا.[18 ن ا]حجم ا الاأناا

اتقاعمعتايإعنعوين:ااا -3
ل ددد ااحاددد ايسددد اهيوايإدعإددد اإ عندددعوينايفارسدددعإ  ايكدددوناطدددنايإعدددعوا اايخلدددع 

ا:اايآليتيإنحوا
ا.[لنوينارئعايا]ا-أوال
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ا.[لنوينافرلي]اا-أا
ا.[لنويناإيلدايإعنوينايإ رليا]ا-1ااااا

ا.[  ر اطنايإ رليلنويناضمنايإعنوينايملا[أ
 لنوينافرلياضميناآلرا... (1

 حجم الصور، والخرائط، والجداول، واألشكال : . ي    
االايزيهالمعا واطوض ايفايإشكدكوناحجمايإصوراويخلريئ اويبشكع اإيلداطاايإرسعإةاي
 يإ عيلا:اا

 
 

ا
ا

اسم13.5
ا

 سم13.5
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ااسم14.5اا
أيرباطدنايحلجدمايملشدعرا إعد اصورايإأطعاطعايع تاطنا،ا(سم14.5يإدو ا×اسما13.5يالرت ع ا)

ا،الريدددددة[1]،اوتوضدددد ا عع عهتددددعايعط ددددةاطددددعاوضددددعاتددددرنعماطثددددد:اشددددكدارنددددمايفايملالحددددقاف وضدددد 
،اويإ و عدددقا[16 دددن ]،اوحجمددد ا[Traditional Arabicو دددو ايخلددد ا]،او كدددليا[1]رندددماا

ا.ااأس دايإصوراويعهيو اوفقعًاإهإعدايإك عبايإ عرخيي
 :العربيةالملخص باللغة ك.      

ن دااي مةاا[700]عتايمل ا االاتزيهالنا عإنا ةاإرسعإةايملعيا رياف كونالهإاي ما
ا.ايملقهطة

ا.[يمعايفايإالئحةايفاهنعيةايإرسعإة]:ااالملخص باللغة اإلنجليميةل.   
 : (العربية وغير العربية).  ائمة المصادر والمراجع ب      

ايملؤإف،اوأطعاتصنع هعافع  ايإنحوايإ عيل:ترت ايملصعإراويملرييعا جعئععًاحا ا
 .ايإو عئق -1

 .و عئقاغرياطنشور  .اأ
 .او عئقاطنشور  .اب

 :ايملصعإر -2
 .يملادوطة .اأ

 .ايملد ولة .اب
 .يملرييع -3
 .يإرسعئدايإع معة -4
 .يجملالت -5
 .يإش ويةيإروييعتا -6
 يملوينعايإلإكرتو عة.ا -7

 ن. يبرز اسم المصدر بتغمي  النص.       
 . [: دليل الكتابة التاريخيةوف  الفصل السابع من كتاب ]التوثي  طريقة . س      
 : المالح . ع      

،اف وضدعايفاهنعيدةايفاطداايإرسدعإةايع تايخلريئ اويعهيو اوغري عاأيرباطنايحلجدمايملشدعرا إعد  ذياا
،اويكددددددونايخلدددددد ايإرسددددددعإة،اويريلدددددد اأيضددددددعايإضددددددوي  ايإاددددددع قةا عإنادددددد ةاإ هددددددويطشاويملددددددااوغددددددريىل

[Traditional Arabic]ا.اا[14] ن ،اوحجم ا
ا
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ا
 :التد ي  اللغوي. ف      

ارجا إ،اولالطعتايإرتنعماعة،اويبس و ية،اويإلطالئعةجي ال  ايإ عح اطريلع انويلهايإ غةايإنحوا
ا.ا،اوذإكا عرضايإرسعإةال  اطهنقاإغوياخم  اإ صحع ايبلدعءطنايبلدعءاعًالعإعايإرسعإة
،ا[يمدددعايدددرإ:اايإعوو/يإشهر/يإادددنة]التـــاريخ الهجـــري بـــالميالدي والعكـــ   ينبغـــي ا تـــران. ص

  .و19/11/2014ا/ها26/1/1436طثع :ا
ورســـالة رســـالة الـــدكتوراه فـــي صـــورتها النهائيـــة بـــاللون األســـود، الخـــارجي: غـــالف ال. لـــون ق       

 .  األزرق الماجستير باللون 
ادددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ا:ايإهإعد لياطصعإرا
 ااه.1430،ييتايملعيا رياويإهي وريىليإلطعرايإععواإك ع ةايإرسعئدايععطععةاإهرا .1

2- Boston University Libraries:   Research Guide writers for writers of Theses and 

Dissertations.    
 ا
ا


