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بحثه  ف��ي  ال��ب��دء  على  الطالب  مساعدة  إل��ى  الدليل  ه��ذا  يهدف 

وإرشاده إلى كيفية كتابة رسالته وتقديمها في شكل أفضل.

وال يعني هذا أن يتقيد الطالب حرفيا باإلرشادات الواردة بهذا الدليل 

ونوصي الطالب بالرجوع إلى المشرف على رسالته لالسترشاد برأيه 

عند إعداد رسالته.
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اختيار الموضوع:

لع���ل اأ�سعب ج���زء يف عمل طالب الدرا�سات العليا هو اختي���ار مو�سوع ر�سالته. 
فاملو�س���وعات ال تك�سف عن نف�سها ب�س���هولة، ولكنها تظهر وتت�سح عندما يقراأ 
الطالب كثريًا يف مو�سوع معني مدفوعًا برغبة ذاتية. فمثال على طالب التاريخ 

اأن ي�ساأل نف�سه: اأي املو�سوعات تثري اهتمامه و�سغفه؟ واأي الفرتات؟
وتاأت���ي اخلطوة التايل، وهي القراءة العامة. وم���ا مل يكن للطالب معرفة عامة 
باملو�س���وع، فعلي���ه اأن يبداأ بكتاب خمت�س���ر عن املو�س���وع ثم ينتق���ل بعد ذلك 
اإىل كت���ب اأطول واأكرث تف�س���ياًل. ومبداومته القراءة �س���يجد نف�س���ه اأكرث مياًل 

للتخ�س�ص يف مو�سوع حمدد.
ويجب اأن يتميز املو�س���وع باجلدة واالأ�سالة. كما يجب اأن يكون فريدًا من حيث 
طريقة املعاجلة والنتائج النهائية التي تعترب اإثراء للمعرفة الب�س���رية واإ�س���افة 

لها .
واملو�س���وع اجليد هو الذي يحظى باهتمام الطالب و�سغفه . كما يجب اأن يكون 
للمو�س���وع ب ُعد منا�س���ب . مبعنى اأن يكون حمدودًا من حيث املجال واحلجم 

واملعرفة التي �سي�سيفها واأن يكون منا�سبًا لقدرات الباحث .

مصادر الموضوع:

هن���اك العديد من امل�س���ادر العامة الأي مو�س���وع من املو�س���وعات .ومن خالل 
قراءة الباحث واملناق�س���ات واالت�س���االت الت���ي يجريها اأو احللقات الدرا�س���ية 
التي يح�سرها والتقارير التي يطلع عليها �ستتكون لديه مراجع بحثه وميكنه اأن 
ي�سرع يف اإعداد قائمة بعناوين الكتب والدوريات التي �ست�سكل مراجع ر�سالته .

 )Footnotes( وعليه اأن يدون وهو يقراأ املراجع الواردة يف احلوا�سي التحتية



االطار العام لكتابة الرسائل الجامعية
3لدرجتي الماجستير والدكتوراه

فقد يجد فيها كتابًا ي�ستفيد به يف بحثه . ويف احلالة يجباأن يدون عنوان الكتاب 
وا�س���م موؤلفه وحمتوياته على بطاقة . و�سوف ي�س���كل هذا العمل االأ�سا�ص الذي 

تبنى عليه قائمة مراجعه .

الخطوط العريضة :

أ- االفتراضات :

يقوم بع�ص االأبحاث على اأ�س���ا�ص و�سع افرتا�س���ات على احلقائق واختيار هذه 
الفر�س���يات با�ستمرار ال�س���تبعاد اأية �س���وائب فيها دون حتيز. وعندما يتو�سل 
الطالب اإىل هذه الفر�س���يات ، عليه اأن يدونها على الورق لتكون اأول اخلطوط 
العري�س���ة لبحث���ه . ويج���ب اأن يك���ون م�س���تعدًا لتغيري هذه اخلط���وط مع زيادة 

معرفته نتيجة لزيادة قراءاته يف املو�سوع .
ب-  تدوين المالحظات:

عندما يبداأ الطالب يف تدوين مالحظاته، وهو اأمر �سيفعله اأثناء بحثه وقراءته، 
فعليه اأن يتجنب كتابتها يف كرا�س���ة اأو مفكرة ، ذلك اأنه �س���وف ي�سعب عليه اأن 
يعيد تنظيم ما دو ّنه من مالحظات عند كتابة ر�سالته . وقد تختلط املالحظات 

وي�سيع منه اأف�سل ما قام بتدوينه .
واأف�س���ل طريقة هي ا�س���تخدام البطاقات لتدوين املالحظات . ولو اأن الطالب 
د ّون حقيق���ة واحدة يف كل بطاقة ف�سي�س���هل عليه اأن يرت���ب مالحظاته قبل اأن 
ي�سرع يف الكتابة . ويجب اأن حتمل كل بطاقة اإحالة اإىل م�سدرها حتى ي�ستطيع 
الطالب اأن يرجع اإىل احلقيقة املطلوبة بي�س���ر و�س���هولة يف اأي وقت . اأ�سف اإىل 

هذا اأن البطاقات �سوف تفيده يف و�سع قائمة مراجعه .
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ج-  االلتزام بالخط المرسوم :

متي���ل بحوث الر�س���ائل لالأ�س���ف يف بع����ص االأحي���ان اإىل االنح���راف بعيدًا عن 
اخلطط االأ�سا�سية واالفرتا�سات التي بداأ منها الباحث نتيجة لالهتمام الزائد 
ببع�ص التفا�س���يل اجلانبية ل�س���وء تقدير اأهميتها ملو�سوع الر�سالة وحتى ميكن 
جتنب هذا فمن املهم حتري الدقة يف اتباع املنهج املر�س���وم والفر�س���يات عند 

بحث التطورات كافة التي مير بها البحث .

د-  النتائج :

يج���ب عل���ى الطالب اأن يتاأك���د من اأن النتائج التي يتو�س���ل اإليه���ا تنبع منطقيًا 
من املقدمات التي �س���اقها ، ذلك اأن هذه النتائج هي االإ�سافة الفعلية والعلمية 
ل�س���احب الر�س���الة .. كم���ا يج���ب اأن تكون �س���ياغتها وا�س���حة وتق���وم بالفعل 
على املناق�س���ات واحلقائق التي �س���بق التعر�ص له���ا . ويف املراحل النهائية من 
الر�س���الة، على الطالب اأن يتجنب التعر�ص لنواحي جديدة من املو�س���وع مهما 

بدا ذلك مغريا.

الكتابة :

يجب على الطالب اأن يعرب عن اأفكاره باأ�سلوب مفهوم . اإن الغمو�ص وليد التفكري 
امل�سو�ص واملعرفة الناق�سة . وي�ستطيع الطالب اأن يوفر على نف�سه م�سقة اإعادة 
كتابة ر�س���الته اأو نتقيحها لو اأنه قام باإعداد م�س���ودات ق�سرية الأبواب الر�سالة 
اأثناء ترتيب اأفكاره . و�ستكون هذه امل�سودات مبثابة خطوط عري�سة ي�ستطيع اأن 

يغري فيها وي�سيف اإليها اأثناء بحثه .
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ويعتمد جناح الطالب على ا�س���تمرارية اأفكاره وو�سوحها وهذا ميكن اأن يتحقق 
بالنق���د امل�س���تمر لهذه اخلطوط العري�س���ة نف�س���ها ومعرفة انتظامها يف �س���كل 

منا�سب.
وي�س���تطيع الطالب اأن يغر�ص يف نف�س���ه االإح�س���ا�ص بالنظ���ام مبالحظته اأعمال 
االآخري���ن فيخ�س����ص بع�ص قراءات���ه ليدر�ص كي���ف يتاألف الكتاب م���ن اأبواب 
وف�س���ول وكيف تتاألف الف�سول من فقرات . ويجب اأن ي�ساأل نف�سه ملاذا ترتبت 
احلقائق يف كتاب ما بهذا ال�س���كل التي هي عليه . اإن هذه التعليمات من �ساأنها 
اأن تنمي لديه االأح�س���ا�ص بال�س���كل . واإذا حتقق ذلك فاإن م�س���كالت ال�سياغة 

االإن�سائية لن ت�ستع�سي عل احلل .
وال �سك اأن االأ�سلوب اجلذاب مهم . ويجب ا�ستخدام الكلمات املبا�سرة واجلمل 
الق�س���رية مع جتنب املح�سنات اللفظية كاال�س���تعارة والكناية واملجاز ما اأمكن 

ذلك . وعندما ي�ست�سهد الطالب باأقوال غريه فيجب اأن يتحرى
الدق���ة ويتجنب االإطالة واأال يورد اإال ما ي�س���عه مو�س���ع حتليل دقيق . وكثريًا ما 
يلجاأ الطالب اإىل كتابة حوا�ص حتتية (التذييالت ) ل�س���رح ما قد يراه غام�س���ًا 
يف الن�ص اأو الإبداء مالحظة ق�س���رية ال يكون مو�سعها املنا�سب اأ�سل الن�ص اأو 

لذكر مرجع معني يخت�ص بنقطة حمددة .
ويجب اأن يراعي الطالب اأن تكون هذه احلوا�سي خمت�سرة واإال فعليه اأن يرتكها 
للمالح���ق . وعليه اأي�س���ًا اأن يتجنب ذك���ر احلقائق ال�س���ائعة املعروفة ، وتنظم 
احلوا�س���ي رقميا ح�سب ورودها يف �سفحات الر�س���الة . واإذا اقت�ست احلا�سية 
ذكر بحث من�سور يف كتاب اأو يف دورية اأو �سحيفة اأو وثيقة فيتبع االآتي لالإ�سارة 

للمرجع .
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الكتب :

يذكر ا�س���م املوؤلف وعنوان الكتاب)ثم ا�سم املرتجم اإذا كان الكتاب مرتجمًا(
ورقم اجلزء )اإن وجد( والطبعة والنا�س���ر ومكان الن�س���ر و�س���نة الن�س���ر ورقم 

ال�سفحة اأو ال�سفحات .

الدوريات :

اأ�س���م املوؤلف وعنوان املقالة وا�س���م الدورية والعدد و�سنة الن�سر ورقم ال�سفحة 
اأو ال�سفحات .

الصحيفة :

ا�س���م الكات���ب )اإن وجد( وعنوان املقالة )اإن وجد( وا�س���م ال�س���حيفة وتاريخ 
العدد ورقم ال�سفحة ، ويجب ا�ستخدام ال�سحف بتحفظ �سديد واختيار دقيق 

حيث اإنها تعترب من امل�سادر العلمية املعتمدة .

الوثيقة :

امل�سدر ، ا�سم الوثيقة ورقمها )اإن وجد( وتاريخها ورقم ال�سفحة.
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أخطاء شائعة في كتابة الرسائل

هن���اك اأخطاء �س���ائعة قد ال يفطن له���ا الطالب يف املراحل االأولي���ة من اإعداد 
ر�س���الته . ويجب على الطالب اأن يتفادى ه���ذه االأخطاء التي يرتدد ذكرها من 

قبل املمتحنني . ومن اأمثلة هذه االأخطاء :

عدم ذكر المراجع :. 1

مم���ا ال �س���ك فيه اأن العم���ل االأكادميي يتوق���ف اإىل حد ما على عم���ل االآخرين 
وهذا اأمر جدير بالتنويه . كذلك من املهم للطالب عندما يكت�سف مادة مفيدة 
لر�س���الته اأن يع���رف كيف يرجع اإليه���ا مرة اأخرى ملزيد من البحث وا�س���تكمال 
التفا�س���يل . وعلى هذا فاإن الطالب يوفر على نف�س���ه الكثري من اجلهد ال�سائع 
يف البحث واال�ستق�س���اء اإذا بداأ بتدوين مالحظات عن امل�س���ادر التي ي�س���تقي 
منها املعلومات اأثناء قراءته . اإن اال�ستفادة باأعمال االآخرين بدون ذكر املراجع 
يعترب من قبل عدم االأمانة العلمية ف�ساًل على اأنه قد يوؤدي اإىل رف�ص الر�سالة 

يف بع�ص االأحيان .
انعدام التوازن :. 2

اإذا تعر�ص الطالب الأكرث من نقطة اأ�سا�سية يف ر�سالته يفرت�ص اأنها على القدر 
نف�س���ه من االأهمية فال يج���ب معاجلة واحدة على ح�س���اب االأخرى . واإذا عقد 
مقارن���ة ب���ني اأمرين اأو اأكرث فمن املهم اأن يتاأكد اأنه مل يهمل واحدًا اأو اأن يكتفي 

بكتابة �سطور قليلة عنه بل يناق�ص كل مو�سوع بالقدر الذي يربز اأهميته .
اإلطالة واإلطناب:. 3

وه���ذا اأي�س���ًا يدخل يف باب انع���دام التوازن ال���ذي ذكرناه اآنف���ًا . ولي�ص هناك 
معي���ار للطول املثايل للر�س���الة اجلامعية ، الأن املو�س���وع وح���ده هو الذي يحدد 
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هذا االأمر واإمنا من املهم اأن تكون املعاجلة وال�س���ياغة مو�سوعية قدر االإمكان 
وين�س���اأ اخلطاأ ن احل�سو املبتذل واالإطناب يف الو�س���ف واال�سرت�سال دون اإيراد 
معلومات ذات اأهمية للمو�س���وع . وهذا يف النهاية يوؤدي اإىل خروج الطالب عن 

مو�سوعه اأو اإىل عدم جدوى ما يورده يف هذا ال�ساأن .

األخطاء اإلمالئية :. 4

مع الت�سليم باأن االإن�سان غري مع�سوم من اخلطاأ ، فاإن كرثة االأخطاء املطبعية 
ق���د ت���وؤدي يف بع�ص االأحوال اإىل رف�ص الر�س���الة . ولي�س���ت االأخط���اء املطبعية 
جمرد قذى يف العني ، بل اإنها قد تقود اإىل �س���وء الفهم واختالط االأمور وعدم 
الو�س���وح واإىل قلب احلقائق . لهذا يجب مراجعة الر�سالة قبل تقدميها . وهذا 

اأمر �سروري .رغم ما فيه من م�سقة .
ولي�س���ت هذه �س���وى اأمثلة قليلة ملا ميكن اأن يلحق بالر�سالة من اأخطاء... وهي 
اأ�سياء يجب اأن يعرفها الطالب من البداية.. ولو اأدركها ف�سوف يوفر على نف�سه 

قدرًا كبريًا من االإحباط واجلهد ال�سائع .
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شكل الرسالة وترتيبها

اإن اأية مقالة اأو بحث اأو درا�س���ة يجب اأن تتفق مع ال�س���كل املقبول وال�سائد فيما 
يتعلق باحلوا�س���ي التحتية والهوام�ص اجلانبية اأو العناوين الرئي�س���ية والفرعية 

والفقرات امل�ست�سهد بها والرتقيم والتواريخ .
وتنق�س���م الر�س���الة يف الغالب اإىل ثالثة اأجزاء رئي�س���ية: التمهيدات ثم الن�ص 

)املنت( ثم املراجع واملالحق .
وقد ينق�س���م كل جزء من هذه االأجزاء يف الر�س���الة الطويلة اإىل اأق�سام اأخرى. 
وعموم���ًا فيج���ب اال�سرت�س���اد بهذا الرتتي���ب كنموذج مل���ا يجب اأن تك���ون عليه 

الر�سالة:
أ -  التمهيدات :

11 �ضفحة1بي�ضاء1..
21 �ضفحة1بي�ضاء1مقابلة1للعنوان1..

ويج���ب اأن تك���ون الورقة من الورق نف�س���ه امل�س���تخدم يف الر�س���الة وهذه 
الورقة ( �س���فحتان ) يق�سد بها حماية الر�س���الة باالإ�سافة اإىل اجللدة 

اخلارجية
31 �ضفحة1العنوان1..

وت�س���مل عنوان الر�سالة ثم يذكر اأنها قدمت اإىل ق�سم..................
............  كلية  .................................  جامعة امللك �س���عود 
ا�س���تكماال ملتطلبات درج���ة ............................  ثم ا�س���م مقدم 
الر�سالة بالكامل ثم تاريخ تقدمي الر�سالة )انظر منوذج عنوان الر�سالة 

املرفق(.
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41 �ضفحة1الإجازة1..
وتكون لها ورقة م�س���تقلة تالية للورقة التي عليها �سفحة العنوان .ويذكر 
فيها اأن الر�سلة نوق�ست بتاريخ / / ومت اإجازتها )انظر النموذج املرفق(.

51 اخلال�ضة1..
ويجب اأن تكون مركزة واأن ت�ستمل على املعلومات التالية :

• امل�سكلة مو�سوع الر�سالة اأو الغر�ص منها .	
• ما قام به الباحث بوجه عام .	
• ما تو�سل اإليه الباحث )اأهم النتائج عمومًا (.	
• ما ي�ستخل�ص من املو�سوع )اإن كان هذا منف�ساًل عن النتائج (.	

ويج���ب اأن يتجن���ب الطالب االإطال���ة يف هذه اخلال�س���ة واأن يراعي فيها 
الدقة وجتنب االأخطاء .

61 فهر�س1املو�ضوعات1..
تراع���ى الدق���ة يف ذكر اأرقام ال�س���فحات . ويجب اأن يق�س���م اإىل اأبواب 

وف�سول وفقًا للرتتيب الفعلي للر�سالة .
71 قائمة1اجلداول1..
81 قائمة1بالأ�ضكال1..

ويجب اأن تكون كل قائمة يف �س���فحة م�س���تقلة ، وتذكر اأرقام ال�سفحات 
م�سل�سلة ح�سب ورودها بالر�سالة .
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91 التقدمي1اأو1التنويه1..
لي�ص من ال�س���روري اأن ت�س���تمل الر�سالة على تقدمي اأو تنويه ، واإن جرت 
العادة على ذلك ، وعمومًا يكون التقدمي من�سب اًّ على اأمور مثل اأ�سباب 
اختيار مو�سوع الر�سالة ، وجمالها والهدف منها ثم التنويه مبن ا�ستعان 
بهم الطالب يف اإجناز ر�سالته . اأما اإذا كان الغر�ص هو التنوية فقط فال 

ياأتي هذا حتت عنوان "تقدمي" واإمنا حتت عنوان "تنويه" . 
ب - نص الرسالة :

11 املقدمة1:.
وه���ي اجلزء الذي يبداأ به ن�ص الر�س���الة واأحيانًا تعترب الف�س���ل االأول . 
واإذا كانت ق�س���رية فيجوز اأن تعترب مقدمة فقط ثم يبداأ بعدها الف�سل 
االأول . ولكن ال يجب اأن ين�س���ى الطالب اأنها جزء رئي�س���ي من الر�س���الة 
وبها يبداأ ترقيم �سفحات الر�سالة . فال�سفحة االأوىل منها هي ال�سفحة 

االأوىل من الر�سالة .
21 اأبواب1وف�ضول1الر�ضالة1:.

تنق�س���م الر�س���الة اإىل اأبواب وينق�س���م كل باب اإىل ف�سول . ولكل باب اأو 
ف�سل عنوانه امل�ستقل ، كما اأن الف�سول لها عناوينها الفرعية . ويراعي 

الو�سوح يف اإبراز عناوين االأبواب والف�سول والعناوين الفرعية .
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ج -  المراجع :

11 املالحق1:.
عند اختيار املالحق ، يجب على الطالب اأن يراجع امل�سرف على ر�سالته 
لري�س���ده اإىل ما يراه �سروريًّا من املعلومات التي تلحق بر�سالته . وعادة 
تتاأل���ف املالح���ق من وثائ���ق تاريخية اأو خرائ���ط اأو جداول تف�س���يلية اأو 
ر�س���وم بيانية اأو براهني ريا�س���ية ي�س���يق به���ا ن�ص الر�س���الة . ويراعي 

ترتيب املالحق مبا يتفق مع الن�ص .
21 قائمة1املراجع1:.

يراعى ترتيب املراجع اأبجديًّا وفقًا ال�سم املوؤلف . �سواء املراجع العربية 
اأو االأجنبي���ة وتاأتي اأوال امل�س���ادر االأولية ، مث���ل املخطوطات والوثائق ثم 

امل�سادر الثانوية وتبداأ بالكتب تليها الدوريات واملجالت وال�سحف .
اأن يذكر الطالب املراجع التي ا�ستعان بها يف اإعداد ر�سالته ، مبا يف ذلك 

املحا�سرات واملقابالت التي اأجراها .
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القواعد المنظمة لكيفية كتابة الرسالة وطباعتها وإخراجها 
وتقديمها

وفيم���ا يل���ي القواع���د املنظمة لكيفي���ة كتاب���ة الر�س���ائل وطباعته���ا واإخراجها 
وتقدميها والتي وافق عليها جمل�ص عمادة الدرا�س���ات العليا يف جل�س���ته الثانية 

املنعقدة بتاريخ 28 / 4/ 1412 ه�.
تكتب ر�س���الة املاج�س���تري والدكتوراه بلغة عربية �سليمة خالية من االأخطاء . 1

اللغوي���ة ويرف���ق بها ملخ�ص وا�س���ح باللغة العربية ال يزي���د على 700 كلمة 
ويف حالة الدكتوراه ترفق ترجمة للملخ�ص باللغة االإجنليزية اأو غريها من 
اللغ���ات االأوربية احلديثة .. اأما يف الكليات اأو االأق�س���ام التي يوافق جمل�ص 
عمادة الدرا�سات العليا على كتابة الر�سائل بها بلغة اأخرى فتكتب الر�سالة 
بتلك اللغة �سليمة وخالية من االأخطاء اللغوية مع ملخ�ص وا�سح بتلك اللغة 

ال يزيد على 700 كلمة وترجمة للملخ�ص باللغة العربية .
يحتوي ا لغالف على ما يلي :. 2

عنوان الر�سالة . )اأ( 
)ب( ا�سم معدها .

تاريخ مناق�سة الر�سالة . )ج( 
العبارة التالية : )د( 

       قدمت هذه الر�سالة ا�ستكمااًل ملتطلبات درجة املاج�ستري ( اأو الدكتوراه 
) يف ق�سم ................. . كلية : .........جامعة امللك �سعود ، اأما يف 

الر�سائل املعدة باللغة االإجنليزية فتكتب العبارة التالية :
Submitted in partial fulfilment of the requiremente 
for the Master’s degree ( or the Doctor of Philosophy 
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degree) in the Department of …….……………. At the 
College of ……..……… King Saud University .

اما1الر�ضائل1املعدة1بلغة1اأخرى1فتكتب1عبارة1مقابلة1لذلك1.
حتتوي ال�س���فحة الالحقة ل�س���فحة الغالف الداخلية على ا�س���م امل�سرف . 3

وتوقيعات اأع�ساء جلنة احلكم على الر�سالة بعد العبارة التالية:
 " نوق�ضت1هذه1الر�ضالة1بتاريخ1............................1ومت1اإجازتها ".

تطبع الر�س���الة وامللخ�ص يف ن�سخ متماثلة على ورق اأبي�ص من النوع اجليد . 4
من حجم )A4( )20.8 × 29.4( ويراعي اأن تكون الطباعة وا�سحة واأنيقة 
خالية من االأخطاء املطبعية وعلى وجه واحد فقط من الورقة على اأن يكون 

لون الغالف اأزرق فاحتًا للماج�ستري واأ�سود للدكتوراه .
يكتب ا�سم مقدم الر�سالة وعنوانه و�سنة االإ�سدار يف كعب الغالف .. 5
ترقم جميع ال�س���فحات يف الن�س���خ العربي���ة يف اأعلى اجلانب االأي�س���ر من . 6

الورقة ويف الن�سخ التي بلغة اأجنبية يف اأعلى اجلانب االأمين من الورقة .
ترتك م�سافتان بني ال�سطر واالآخر .. 7
يرتك هام�ص مقداره )3.5 �سم( يف ميني ال�سفحة يف الن�سخ العربية ويف . 8

ي�س���ارها يف الن�س���خ التي بلغة اأجنبية بينما يكون عر����ص كل من الهوام�ص 
االآخرى )2.5 �سم( .

يف حالة ت�س���مني الر�س���الة خرائط اأو �س���ورًا اأو اأي ر�س���وم اأخرى يف ملحق . 9
م�س���تقل عند ال�سرورة ينبغي اأن تكون املواد امل�ستعملة يف هذه جميعها من 
نوع يكفل لها البقاء بحالة جيدة كما ينبغي اأن تكون متماثلة يف جميع ن�سخ 

الر�سالة.
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يتبع ب�ساأن احلوا�سي وترتيب املراجع والفهار�ص واملالحق الرتتيب املتعارف . 10
عليه يف كل تخ�س�ص وذلك بتوجيه من الق�سم املخت�ص واالأ�ستاذ امل�سرف.

تودع اأربع ن�س���خ من كل ر�س���الة يف مكتبة اجلامعة مرفق���ًا )قر�ص مدمج( . 11
ون�س���خة لعمادة الدرا�س���ات العلي���ا مرفقًا )قر�ص مدمج(  ون�س���خة اأخرى 

ملكتبة امللك فهد الوطنية وحتفظ ن�سخة لدى الق�سم .
ت�س���ليم قر�ص مدمج يحتوي على ملفني . امللف االأول الر�س���الة كاملة )من . 12

الغ���الف اإىل الغالف( ويحتوي امللف الثاين على املخل�ص باللغتني العربية 
واالإجنليزية .

13 . . PDF اأن يكون كل من ملف الر�سالة وملف امللخ�ص بتن�سيق
اأن يكون غالف الر�سالة هو ال�سفحة االأوىل من امللفني .. 14
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نموذج لصفحة عنوان

)عنوان1الر�ضالة(

قدمت هذه الر�سالة ا�ستكمااًل ملتطلبات درجة املاج�ستري )اأو الدكتوراه (
 يف ق�سم ................... كلية .................... جامعة امللك �سعود.

اأعدها الطالب
)ا�سم الطالب الكامل (

�سهر ............. �سنة ....................

نموذج لصفحة اإلجازة

)عنوان1الر�ضالة(

اإعداد الطالب
)ا�سم الطالب الكامل (

نوق�ست هذه الر�سالة بتاريخ / / ومت اإجازتها .
امل�سرف                                                 اأع�ساء اللجنة
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