اململكة العربية السعودية

بسم اهلل الرمحن الرحيم

وزارة التعليم العايل
جامعة جنران

تقرير فين سري عن مطابقة الرسالة للمعايري العامة (ب)

كلية الشريعة وأصول الدين
وحدة الدراسات العليا

سلمه اهلل.

سعادة الدكتور/
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ...وبعد:

أمل التكرم مباطابةة اإلطار العام للرسالة وأهم معايري كتابة الرسالة (حسب اآليت) ،بوضع عالمة(√ أو ×) إلقرار
دخوهلا جملس الةسم وموافاتنا ورفع بتقرير في مدة ال تتجاوز ( أسبوع ،اعتباراً من تاريخ .) 143 / /
ولكم حتيايت.

رئيس قسم أصول الدين:

التاريخ:

التوقيع:
التقرير:

سعادة رئيس الةسم ......سلمه اهلل  ،إليكم هذا التةرير امل ّةر من قبلكم:

-1

الغالف  :كعب  /جلد /
بيانات الغالف  :لون ذهيب  /حمفور  /ماطابق للعنوان الداخلي /ترقيم األجزاء(إن كانت أكثر

-3

مضمون كعب الرسالة:شعار اجلامعة أعلى الغالف جهة اليمني/عنوان الرسالة كما هو يف قرار جملس

-2

أسود .

من جزء).
الةسم.

وسط الكعب  :عنوان الرسالة /حتته اسم الاطالب  /حتته كتابة الدرجة العلمية  /حتته اسم املشرف.

 السنة اهلجرية/
-4

حتتها السنة امليالدية.

الهوامش وترقيم الصفحات:

 الكتابة على وجه واحد من الصفحة/
 الرتقيم يبدأ بالرقم ( )1من املةدمة ويستمر تصاعدا حىت هناية الرسالة مبا يف ذلك الفهارس واملالحق.
 يتوسط الرتقيم أسفل الصفحة.

الرتقيم للصفحات التمهدية (إهداء-شكر-ملخص) (أ-ب-ج..إخل)

1

يراعى التقويم الزمني األكاديمي لإلجراء المطلوب – نموذج خاص بالدراسات العليا-

د /وائل ردمان

 -5الكتابة ونمط الخط:
أ -الهوامش:



هوامش الصفحة 3.5 :سم من جهة اجلليد2.5 /سم للجهات الثالث األخرى.

ب -نمط الخط بواحد من النوعين اآلتيين (من أول الرسالة إلى آخرها):
 1نمط الخط: Traditional Arabic



احتاد مجيع العناوين خبط غامق

Traditional

/Arabicحجم  20نةاطة -وال بد أن يكون  :اخلط للمنت /Traditional Arabicحجم  18نةاطة  /اخلط /املسافة

بني الساطور للمنت (  /)1.5-1.15اهلامش/Traditional Arabicحجم 14نةاطة/
للمنت (  .)1.5-1.15املسافة بني الساطور للهامش (.)1.15-1
 2نمط الخط  :Simplified Arabicاحتاد مجيع العناوين خبط غامق /Simplified Arabicحجم.16
وال بد أن يكون :اخلط للمنت /Simplified Arabicحجم /14اهلامش/ Simplified Arabicحجم. 12

املسافة بني الساطور

-6

فحص نماذج من المحتوى:




وجود ملخص يف مةدمة الرسالة.

وجود الشكر والتةدير مذكورا فيه (مدير اجلامعة -وكالئه-عمادة الدراسات العليا-عميد الكلية -رئاسة
الةسم-املشرف-املناقشني).


 وجود النتائج يف خامتة البحث.
 وجود مجيع الفهارس.
 صحة أرقام الفهارس( .أخذ عينات من كل فهرس ال تةل عن  5إحاالت).
وجود صفحات خاصة بعناوين الفصول حبجم  20نةاطة غامق.

تم..

اسم المدقق :د .......................................................... /التوقيع .................................:التاريخ.................:

2

يراعى التقويم الزمني األكاديمي لإلجراء المطلوب – نموذج خاص بالدراسات العليا-

د /وائل ردمان

