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احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل 
الدرا�سات  وطالبات  طالب  واأخواتي  العليا ، �سالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته ، وبعد :اإخواين 

الدرا�سات العليا واأنظمتها ، وحر�سًا منها على جتنيبهم بواجبها يف م�ساعدة الطالب والطالبات على فهم لوائح وحدة الإر�ساد الأكادميي بعمادة الدرا�سات العليا قيامًا      هذه �سل�سلة الن�سرات الإر�سادية التي اأعدتها 
التعرث يف درا�سة املقررات اأو اأثناء البحث .

،     واملعلومات الواردة فيها م�ستقاة من الالئحة  التنفيذية  وقواعدها   ، العليا  للدرا�سات  والأنظمة واللوائح املعمول بها يف اجلامعات .وقرارات جمل�س عمادة الدرا�سات العليا التنظيمية ، املوحدة 

بسم اهلل الرحمن الرحيم
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القواعد المنظمة
لتسجيل الرسائل العلمية وكتابتها وطباعتها وتقديمها

املوحدة  الالئحة  من  اخلامسة  املادة  من  العاشرة  الفقرة  نصت 
بوضع  يقوم  العليا  الدراسات  عمادة  أن مجلس  على  العليا  للدراسات 
اإلطار العام خلطة البحث , والقواعد املنظمة لكيفية كتابة الرسالة 

العلمية , وطباعتها وإخراجها , وتقدميها .
وفي ما يلي أبرز القواعد املنظمة لعملية تسجيل الرسائل العلمية  

وكتابتها ، وطباعتها وإخراجها , وتقدميها :

أواًل : وقت التقدم بمشروع الرسالة :
   يجوز للطالب أن يتقدم مبشروع الرسالة إذا اجتاز خمسني في املائة 
من املقررات الدراسية , كما جاء ذلك في املادة الثانية واألربعني من 
الدراسات  : على طالب  ونصها   , العليا  للدراسات  املوحدة  الالئحة 
العليا بعد إنهاء جميع متطلبات القبول واجتيازه خمسني في املائة 
على األقل من املقررات الدراسية ومبعدل تراكمي ال يقل عن ) جيد 
جداً ( التقدم مبشروع الرسالة - إن وجدت – إلى القسم , وفي حال 
التوصية باملوافقة عليه يقترح مجلس القسم اسم املشرف على 
الرسالة واملشرف املساعد - إن وجد – أو أسماء أعضاء جلنة اإلشراف 
مع حتديد رئيسها , ويرفع بذلك إلى مجلس الكلية , ومجلس عمادة 

الدراسات العليا للموافقة عليها بناًء على تأييد مجلس الكلية .

ثانيًا : كيفية التقدم بمشروع الرسالة :
أ - الفكرة البحثية :

الفكرة  موضوع  على  املوافقة  العليا  الدراسات  عمادة  مجلس  قرر     
لكل  احملددة  املدة  استثمار  على  احلفاظ  من   ذلك  في  ملا   , البحثية 
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البحث  خطة  إثراء  إمكانية  من  ذلك  في  وملا   , البرنامج  في  طالب 
، والتقدم بالفكرة  من قبل أعضاء اجمللس اخملتص أثناء فترة إعدادها 
، وتكون وفق  إلزامياً  البحثية أمر راجع إلى رغبة الطالب وليس أمراً 

املفهوم واحلدود والضوابط التالية :

مفهوم الفكرة البحثية :
    الفكرة البحثية هي تصور مبدئي ملوضوع البحث , يتقدم بها الباحث 
للموضوع،  األساسية  العناصر  وتتضمن   , اخملتص  القسم  إلى 
تتميز  أن  وجوب  على  العليا  للدراسات  املوحدة  الالئحة  نصت  وقد 
ة واألصالة ، وأن تتميز موضوعات  موضوعات رسائل املاجستير باجلدَّ
رسائل الدكتوراه باألصالة واالبتكار واإلسهام الفاعل في إمناء املعرفة 

في تخصص الطالب .

حدود الفكرة البحثية :
1- حتديد موضوع البحث .

2- اشتمال الفكرة على العناصر األساسية التي يقوم عليها املوضوع .

3- عرض إجمالي لفكرة البحث يظهر مدى فهم الطالب لها . 

4- حتديد األهداف األولية للدراسة عن هذه الفكرة .

ضوابط الفكرة البحثية : 
1- أن تشتمل الفكرة على أهمية املوضوع .

2- أن تشتمل الفكرة  على أسباب اختياره .

3- اإلشارة للدراسات السابقة عن هذه الفكرة .

4- ذكر املصادر واملراجع حول هذه الفكرة . 
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5- أن تكون الفكرة مناسبة ملستوى الدرجة املطلوبة ) دكتوراه / ماجستير ( .

التوصية  بعد  واحد  دراسي  تزيد عن فصل  ال  الطالب مهلة  يعطى   -6
بقبول موضوع الفكرة في مجلس القسم , ويكون له احلق في تقدمي 

هذه الفكرة على غيره من الطالب .

7- إذا انتهت الفرصة املمنوحة للطالب ولم ينفذ الفكرة البحثية سقط 
حقه فيها , وأصبح من حق الباحثني اآلخرين التقدم بالفكرة نفسها .

ب - اإلطار العام لخطة الرسالة العلمية المقدمة للتسجيل :
يجب أن تتضمن خطة الرسالة ما يلي :

1- صفحة العنوان     :

يكتب في الجانب األيمن من األعلى :
اململكة العربية السعودية 

وزارة التعليم العالي

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

كلية / معهد .................................................................................................

قسم ................................................................................................................

عنوان الرسالة ) في وسط الصفحة ( , ويراعى  فيه ما يلي :
- أن يكون مختصراً ) ما أمكن ذلك ( .

- أن يكون مفصحاً عن موضوع البحث .

)1(

)1( انظر النموذج رقم )1( املرفق في آخر هذه  النشرة.
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- أن يتبني منه حدود املوضوع وأبعاده .

 ................................ ) خطة مقدمة لتسجيل رسالة   : العلمية  املرحلة 
في ................  (  .

- اسم الباحث .

- اسم املرشد العملي , مع بيان درجته العلمية .

- العام اجلامعي .

2- مقدمة الخطة : ويبين الباحث فيها ما يلي :
أ- حتديد موضوع الرسالة .

ب- بيان أهمية املوضوع , وأسباب اختياره .

ج- أهداف املوضوع .

د- تساؤالت البحث ) إن رأى القسم اخملتص ذلك ( .

3- الدراسات السابقة : ويبين الباحث في هذا الحقل ما يلي :
أ- أهم الدراسات العلمية ذات الصلة باملوضوع .

ب- املوازنة بينها وبني موضوع الرسالة .

ج- اإلضافة العلمية ملوضوع الرسالة .

4- منهج البحث : ويهتم الباحث فيه بما يلي :
أ- تعيني منهج ) مناهج ( البحث العلمي حسب احلاجة .

ب- حتديد طرق البحث ووسائله .
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ج- حتديد مجتمع البحث والعينة واألدوات ) إن احتاج البحث إلى ذلك ( .

د- إذا كان املوضوع شامالً حتقيق مخطوط فيراعى - إضافًة ملا سبق - ما يلي :

- تعريف مختصر باملؤلف واخملطوط .

- حتديد النسخ اخلطية ووصفها , مع إرفاق مناذج من صور اخملطوطات .

- حتديد بداية اجلزء املراد حتقيقه ونهايته من كل نسخة إذا كان اخملطوط 
موزعاً بني طالبني فأكثر .

5- تقسيمات البحث : ويراعي الباحث فيها ما يلي :
أ- تقسيم البحث وفق املنهج العلمي لكتابة الرسائل في التخصص, 
 , اخلامتة   , املباحث   , الفصول   , األبواب   , التمهيد   , املقدمة   ( مثل 

الفهارس ( .

ب- التدرج املوضوعي ) املنهجي ( في تقسيمات البحث .

ج- شرح موجز لتقسيمات البحث ) إن رأى القسم اخملتص ذلك ( .

6- مصادر البحث و مراجعه :
 ويبني الباحث في هذا املوضع أهم املصادر واملراجع التي سيرجع إليها 

في بحثه وفق املنهج العلمي لتدوين املراجع في التخصص .

ثالثاً : القواعد املنظمة لكتابة الرسالة العلمية , وطباعتها وإخراجها 
, وتقدميها :

1- كتابة الرسالة العلمية :
- كتابة الرسالة باللغة العربية الفصحى .

- االلتزام بعالمات الترقيم , وضبط ما يحتاج إلى ضبط .
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2- طباعة الرسالة العلمية وإخراجها :
. )A 4 ( تطبع الرسالة على ورق أبيض مقاس -

- تطبع الرسالة على وجه واحد .

-  أن يكون مقاس احلرف في املنت )18( , ويفضل خط العربي التقليدي 

وفروعها  العناوين  وتكون   ,)14( احلاشية  وفي   ,)Arabic  traditional(

مبقاسات أكبر متناسبة.

, و) 2.5سم ( في  -  يترك هامش مقداره ) 3.5سم ( في ميني الصفحة 

بقية الهوامش .

- تكون املسافة بني األسطر مسافة واحدة .

- تكتب اآليات القرآنية بالرسم العثماني احملفوظ في احلاسب .

- تطبع الرسالة بصورة واضحة خالية من األخطاء الطباعية .

- ترقم جميع صفحات الرسالة .

- ترتب الفهارس واملالحق وفق الترتيب املتعارف عليه في كل تخصص .

- تكتب البيانات املدونة على غالف الرسالة على النحو التالي     :

 - يكتب في اجلانب األمين من أعلى.  

- اململكة العربية السعودية 

- وزارة التعليم العالي

- جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

كلية / معهد ..................................................................................................

قسم.................................................................................................................

 عنوان الرسالة 

)رسالة مقدمة لنيل درجة ..........................   في   .................................... ( 

)2(

)1( انظر النموذج رقم )2( املرفق في آخر هذه  النشرة.
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 - اسم الباحث 

- اسم املشرف واملشرف املساعد - إن وجد - مع بيان درجته العلمية

- رقم اجلزء ) إذا كانت الرسالة في أكثر من جزء (

- العام اجلامعي 

تكتب البيانات املدونة على كعب الرسالة مختصرة أفقياً على النحو التالي :
عنوان الرسالة
اسم الباحث

املرحلة العلمية
العام اجلامعي

- جتلد الرسالة .

3- تقديم الرسالة العلمية :
يسلم الباحث نسختني : واحدة للقسم , واألخرى لعمادة الدراسات 
وتسلم   ، املناقشة  جلنة  أعضاء  بعدد  أخرى  نسخ  إلى  باإلضافة   , العليا 

للكلية لتتولى توزيعها عليهم .
يودع الباحث أربع نسخ مجلدة ومختومة من الكلية بعد إجازتها من 
جلنة املناقشة , وتوقيعها من املشرف أو املفوض , وتوزع  على النحو التالي :

. PDF 1- نسخة للكلية مع نسخة ممغنطة بنظام

2- نسخة لعمادة البحث العلمي مع نسخة ممغنطة بنظام PDF , مرفق 
بها ملخص للرسالة  باللغتني العربية واإلجنليزية .

. PDF 3- نسخة ملكتبة اجلامعة مع إحدى عشرة نسخة ممغنطة بنظام

. PDF 4- نسخة ملكتبة امللك فهد الوطنية مع نسخة ممغنطة بنظام
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األنموذج رقم )1(
اململكة العربية السعودية

وزارة التعليم العالي 

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

كلية / معهد ..................................................................................................

قسم.................................................................................................................

 عنوان الرسالة 

)رسالة مقدمة لنيل درجة ..........................   في   .................................... ( 

إعداد

ً اسم الطالب مجردا

اإلرشاد العلمي

اسم املرشد العلمي

درجته العلمية

العام اجلامعي
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األنموذج رقم )2(
اململكة العربية السعودية

وزارة التعليم العالي 

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

كلية / معهد ..................................................................................................

قسم.................................................................................................................

 عنوان الرسالة 

)رسالة مقدمة لنيل درجة ..........................   في   .................................... ( 

إعداد :

ً اسم الطالب مجردا

إشراف :

اسم املشرف

درجته العلمية

اسم املشرف املساعد

درجته العلمية

العام اجلامعي
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