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 Introductionمقدمة  
 الراسخة لقناعاتھا ھانة بكلیة الھندسة بشبرا جامع بھا تھتم التي األولویات من العلمي البحث یُعتبر

 األساسي ولدوره تعلیمیة مؤسسة بأي االرتقاء على ومساعد ىرئیس كمرتكز العلمي بأھمیة البحث
 الالزمة واإلمكانات المناسب المناخ لتوفیر الكلیة تسعى ذلك وعلى .وازدھاره تقدم المجتمع في

 وتعد .والعالمیة واإلقلیمیة المحلیة الدوریات في البحوث نتائج ونشر العلمي البحث لالنخراط في
 الدكتوراه أو الماجستیر درجة على الحصول متطلبات إتمام إطار في تتم التي الرسائل الجامعیة

  .حلقاتھ من وحلقة الجامعي العلمي البحث مھما من جزءً 
  

 اإلجابة أو بحثیة متخصصة مشكلةدراسة  نتائج تدوین غرضھا رسمیة العلمیة وثائق الرسائل تعتبر
 في العلمي منھج البحث على باالعتماد علیھ متعارف وأسلوب منظمة بطریقة محدد سؤال عن

 حیث من رسالة الدكتوراه عن الماجستیر رسالةتختلف  .النتائج واستنباط واالستقراء التقصي
 تمكنھم التي المھارات البحثیة الطالب إكساب إلى األولى تھدف إذ والمضمون، والوظیفة الغرض

 دقیقة مشكلة على تناول الدكتوراه رسالة  تقوم حین في علمي، بأسلوب البحثیة المشكلة معالجة من
 ألساسیات الفھم العمیق على مبنیة لھا مبتكرة حلول تقدیم بھدف وأصالتھا بعمقھا متفردة التخصص
التي  بالمعرفة المساھمة حیث من رسالة الدكتوراة  الماجستیر عن رسالة وتختلف. التخصص

أحد  في التحسین طبیعة في الماجستیر رسالة في اإلضافة تكون أن یمكن إذ البحث، یضیفھا
 تكون حین في جدیدة، مناطق أو مجاالت في معروفة تقنیات تطبیق في أو المعرفة، مجاالت

 .وتوصیاتھا نتائجھا في ومتمیزة وإبداعیة كبیرة للمعرفة الدكتوراه مساھمة رسالة 
  

  الرسائل إعداد في والدكتوراه الماجستیر طالب ومساعدة إرشاد إلى التوجیھي الدلیل ھذا یھدف
ً  علیھا المتعارف العلمي البحث وأدبیات یتوافق بما موحد إطار في ووضعھا العلمیة  والقواعد عالمیا
  . الدولیة

  
 الرسالة إلعداد العامة المتطلبات توضح التي الموجزة اإلرشادات من مجموعة من الدلیل یتألف

  . منھا كل ومحتویات ختامیة وصفحات متن وصفحات تمھیدیة صفحات من أجزاؤھاو
  
 General Requirementsمتطلبات عامة  .1
   

  Language of Preparationلغة إعداد الرسالة  1.1
 قبل من اإلعداد لغة على التوافق ویتم. رسالةال إعداد في األساس ھما العربیة اإلنجلیزیة أو اللغتان

  .  القسم العلمي
  

   PreparationMethod ofطریقة اإلعداد  1.2
في حالة و  Simplified Arabic بقیاس طباعة معیاري العربیة اللغة حالة فيتطبع الرسالة باستخدام 

 16 بنط ستخدمیوفي كال اللغتین  Times New Roman معیاري طباعة بقیاساللغة األنجلیزیة 
وتستخدم  الكابیتلباألحرف غامق للعنوانین الرئیسیة للفصول علي أن یكتب في اللغة األنجلیزیة 

مسافات و  14 بنطغامق للعنواین الجانبیة وأول كل حرف كابیتل ومتن  البحث یكتب ب  14 بنط



مم كھامش أعلي  25مم كھامش علي جانبي الصفحة و  30ویترك مقاس  1.5بینیة بین األسطر 
  .وأسفل الصفحة

   
  Quality of Paperنوعیة الورق  1.3

 .جم80وزن   A4 (210x279mm)یستخدم الورق األبیض المصقول مقاس 
  Tables and Figuresالجداول واألشكال  1.4

  
  Tablesالجداول  1.4.1 

 الورق على إعدادھا ویجب .رسالةال بموضوعات والمتعلقة الالزمة التوضیحیة الجداول بھا یُقصد
،ً  اتجاه في تطوى أن على A4من  أكبر قاسمب م ورق على الضرورة عند طباعتھا جواز مع أیضا
  .الرأسي التجلید ھامش من مم 30 جانب إلى واحد

  
  Figuresاألشكال  1.4.2

 تعرف والتي وغیرھا، والصور والخرائط والھندسیة والكروكیة البیانیة الرسومات بھا یُقصد 
  .الجداول مثل طباعتھا ویتم .التوضیحیة باألشكال جمیعھا

  
 Page Numberingترقیم الصفحات  1.5

ً  رسالةال صفحات ترقیم شكل یختلف  تمھیدیة صفحات :قسمین وھي ، الرئیسة ألقسامھا تبعا
تن وصفحات َ   .والمالحق المراجع كذلك وتتضمن م

  
 Introductory Pagesالصفحات التمھیدیة  1.5.1

ُرقم  أما في في حالة الكتابة باللغة العربیة  Alphabeticalالھجائیة  بالحروف التمھیدیة الصفحات ت
 ھذا یبدأعلي أن  (..………,i, ii, iii)حالة الكتابة باللغة األنجلیزیة فتستخدم األرقام الرومانیة 

  .اإلھداء صفحة بدایة من الترقیم
   

تن صفحات 1.5.2 َ   Text Pagesالرسالة  م
 صفحة أول من.........) ، 4،  3،  2،  1(المتسلسلة  العربیة باألرقام رسالةال متن صفحات ترقم 

  .المالحق قسم نھایة مع وتنتھي الرسالة متن صفحات من
 
  Page Numbering Positionموضع الترقیم  1.5.3 
 وسط في ورقة لكل السفلىفة الحا من ملم 20 بمسافةرسالة ال صفحات جمیع على الترقیم یوضع 

  .األفقي الھامش
  

   BindingThesisتجلید الرسالة  1.6
قَوى  بغالف رسالةال تجلد  ُ بلون أسود للماجستیر ولون بني للدكتوراة وتطبع علي  Hardcoverم

  .للرسالة التعریفیة البیانات الغالف
  
  
  
  



  Thesis Divisionsأجزاء الرسالة . 2
 یلیھا التمھیدیة، والصفحات الغِالف صفحتي :ھي رئیسة أقسام ثالثة من عام بشكل رسالةال تتألف

 تشمل التي رسالة لل الختامیة الصفحات ثم ومن وأشكال، جداول من تتضمنھ بما المتن صفحات
  .األخرى باللغة رسالة ال ملخص وترجمة الغالف وصفحات والمالحق، المراجع صفحات

  
  Cover and Introductory Pagesالتمھیدیة  والصفحات الغالف صفحتي 2.1

 حقول على یحتوي الذي األساس ةرسالال غالف من التمھیدیة والصفحات الغِالف صفحتي تتكون 
 الصفحات جملتھا في تشكل والتي ة،رسالال بدایة صفحات إلى باإلضافة لھا الببلیوغرافیة البیانات

  :كاآلتي ھي وتحدیداً  ة،رساللل التمھیدیة
  

  Cover Page الغالف صفحة 2.1.1
 البیانات على الغالف صفحة وتحتوي المعتمدة المواصفات حسب الغالف صفحة إعداد یتم 

  :كاآلتي ةرساللل الببلیوغرافیة
 مباشرة أسفل شعار الجامعة أسم یوضع ثم  صفحةال أعلى منتصف في الجامعة شعار یوضع -أ

 .یلیھ أسم الكلیة یلیھ أسم القسم  االعلمي الجامعة
 النص وھو للعنوان اإلضافيبالبیان  متبوعا كامالً، ةرسالال نوانع المنتصف فيثم یكتب  -ب

 .)الفرعي/الرئیسي( تخصص في....... درجة على الحصول متطلبات من كجزء مقدمة رسالة"
 .رسالةال مقدم الطالب اسم یلیھ الذي السطر وفي إعداد كلمة التالي السطر في یوضع -ج
 من كل أسماء وتذكر مستقل، سطر في إشراف بكلمة مسبوقة المشرفین األساتذة أسماء توضع -د

 .نوالمشاركی ىالرئیس المشرف األستاذ
  .السنة المیالدیةمصر متبوعة ب –كلمتي القاھرة   الصفحة أسفل منتصف في یوضع - ھـ
  

 Inside Title Pageالداخلي  الغالف صفحة 2.1.2
 على ومطبوعة منھا األصل طبق نسخة وھي ةرساللل الخارجي الغالف مع محتویاتھا في تتطابق 

  .عادي أبیض ورق
  

  Approval Sheetصفحة قبول لجنة الحكم والمناقشة  2.1.3
  .تخصص صفحة للقبول النھائي للجنة الحكم والمناقشة للرسالة بعد االتعدیالت التي یطلبونھا

  
  Dedicationاإلھداء  صفحة 4.2.1
  ).  اختیاري( الموجز لإلھداء منفصلة صفحة تُخصص  
  
  Acknowledgement الشكر صفحة 5.2.1
  .اإلمكان قدر بإیجاز صیاغتھا ویستحسن والتقدیر، للشكر منفصلة صفحة تُخصص 
  
  Abstract Page الملخص صفحة 6.2.1
 موجز عرض صیاغة ھو الملخص .الملخص نص یلیھا منفصل سطر يف "ملخص" كلمةتكتب  

 البحث مشكلة مختصر بشكل ویتضمنرسالة ال لمحتوى الجوھریة والعناصر للخصائص ودقیق
 والتوصیات النتائج وأھم األھداف ھذه إلنجاز إتباعھا تم التي العلمیة والمنھجیة البحث وأھداف



ستخلصة ُ  األكثر على صفحتین أو واحدة صفحة في كلمة 500 حدود في وذلك الدراسة، من الم
 ویكتب الملخص بلغة الرسالة ویعد

 العنوان صفحة بعد رسالة ال من األخرى الجھة بدایة في ویوضع األخرى باللغة لھ مطابق ملخص
  .األخرى باللغة

  
  Acronyms and Abbreviations Page  واالختصارات المركبة األلفاظ صفحة  7.2.1
 األستاذ توجیھات وفق شرحھا یوضح جدول في ھجائیاً  المصطلحات ترتیب یتم الصفحة ھذه في 

 واالختصارات األخرى، الكلمات حروف أوائل من المركبة واأللفاظ المصطلحات تصاغ. المشرف
ً  قوسین بین األلفاظ ھذه تسجل رسالةال متن في. علیھ المتعارف والعلمي القیاسي بالشكل  تالیة

سمیاتھا ُ  التالیة الصفحات في المختصرة صورتھا في استخدامھا ویتم لھا، إشارة أول في الكاملة لم
سمیات تلك تكرار من بدالً  ُ ً  الم   .كاملة

  
  Indices Pagesة رسالال فھارس صفحات 8.2.1
  .منھا لكل مفصل شرح یلي ما وفي واألشكال، والجداول المحتویات :قوائم ثالثة وتشمل 
  
  Table of Contents المحتویات قائمة) أ
 أقسامھارسالة وال محتویات جمیع لتغطیة رسالةال في األساس الكشاف المحتویات قائمة تعتبر 

 المختلفة الفصول وأقسام رسالةلل الرئیسة الفصول وتشمل وفرعیة، رئیسة عناوین من وتفریعاتھا
 في إمالئھا مع المحتویات قائمة في العناوین إمالء یتطابق أن یجب .أقصى كحد الثانیة الدرجة إلى

  ).1لجدو( أدناه النموذج في موضح ھو كما إعدادھا ویتم ،رسالةال متن في العناوین تلك نصوص
  

  .المحتویات لقائمة نموذج .(1 ) جدول
  الصفحة رقم  الموضوع

  اإلھداء
 والتقدیر لشكرا

 الملخص
 المحتویات

  الجداول قائمة
  األشكال قائمة

 )وجدت إن(المركبة  واأللفاظ االختصارات تعریف
 األول الفصل

................. 
... .............  

…………... 
 المراجع

 المالحق قائمة
  األخرى باللغة الملخص

(i) 
(ii) 

(iii) 
(iv) 
(v) 

(vi) 
1 
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…… 
…… 

 

 
   List of Tablesقائمة الجداول ) ب 

 رقم(رسالة ال في المضمنة أو المستخدمة الجداول لعناوین كامل بیان على الجداول قائمة تحتوي
 في العنوان نص إمالء تطابق من التأكد مع منھا، ألي إغفال ودون) الصفحة رقم العنوان، الجدول،
 ،الرسالة كامل یغطي متسلسل ترقیم بطریقتین، ترقیمھا ویجوز .الرسالة متن في إمالئھ مع الجدول

 جدول. (المعني للفصل تبعیتھا یوضح بحیث ،الرسالة من قسم أو فصل حدود في متسلسل ترقیم أو
(2  



 
 .الجداول لقائمة نموذج .(2 ) جدول

  رقم الصفحة  العنوان  رقم
  )1.1(أو  1
  )1.2(أو  2
  )1.3(أو  3

  

  )1.1(أو  1عنوان الجدول 
  )1.2(أو  2عنوان الجدول 
  )1.3(أو  3عنوان الجدول 

15  
18  
21  

  
  List of Figuresقائمة األشكال ) ج

ُضمنة التوضیحیة لألشكال كامل بیان على األشكال قائمة تحتوى  مثل رسالة ال متن في الم
 التي والصور الجغرافیة والخرائط والمنحنیات البیانیة واألشكال والكروكیة، الھندسیة الرسومات

 في العامة الترقیم خطة مع ترقیمھا یتناسق أن ویجب ، الدراسة موضوع في الظاھرة مواقع توضح
  3) جدول. (الجداول ترقیم حالة في كما رسالةال
  

  .األشكال لقائمة نموذج (3)  جدول
  رقم الصفحة  العنوان  رقم

  )1.1(أو  1
  )1.2(أو  2
  )1.3(أو  3

  

  )1.1(أو  1 شكلعنوان ال
  )1.2(أو  2ل شكعنوان ال
  )1.3(أو  3ل شكعنوان ال

15  
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21  

  
  List of Appendices المالحق قائمة صفحة 9.2.1
 عربیة أرقام تعطى. رسالةال نھایة في المرفقة المالحق صفحات ورقم وعنوان رقم یبین جدول ھو 

، )ب(ملحق ، ) أ( ملحق األبجدیة بالحروف أو......)  ،(3) ملحق ،(2) ملحق ،(1) ملحق( متسلسلة
 ). 4لجدو( المشرف األستاذ توجیھات وفق...... ،)ج( ملحق

  
  .المالحق لقائمة نموذج  (4 )جدول

  رقم الصفحة  العنوان  رقم
  )1.1(أو  1ملحق
  )1.2(أو  2ملحق
  )1.3(أو  3ملحق

  

  )1.1(أو  1 ملحقعنوان ال
  )1.2(أو  2 ملحقعنوان ال
  )1.3(أو  3 ملحقعنوان ال

115  
181  
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   Thesis Textمتن الرسالة  2.2
 الموضوع دراسة فصول ثم التقدیم صفحات من وتتألف ة،رسالال أساس تكون التي الصفحات ھي

 المتبعة للمنھجیة وشرحا واألھداف السابقة للدراسات النظري االطار یتضمن الذي رسالةلل العام
تتبعھا   بالمقدمة، رسالةال متن صفحات وتبدأ .وتوصیاتھا واستنتاجاتھا ومناقشتھا للنتائج وعرضا
عتمدة اإلعداد خطة وفق تفریعاتھا أو الجانبیة عناوینھا توالي على المحددة واألقسام الفصول ُ  .الم

 صفحة أول من تبدأ أن على المتسلسلة باألعداد ( 2.5.1 ) بالبند ذكر كما رسالة ال متن ترقیم یجب
 الفصول عناوین توضع وفیھا .المالحق من صفحة آخر في وتنتھي رسالةال متن في المقدمة من

Headings وعناوین الفصول من الرئیسة األقسام أما فصل، كل بدایة من األعلى السطر منتصف 
 في المعني للموضوع السابق السطر بدایة فتوضع فیھا Sub-headingsتفریعات األقسام الرئیسیة 

  :لتعریفاتھا وتلخیصاً  رسالةال متن لمحتویات تفصیل یلي وفیما اتجاه لغة كتابة الرسالة
  



   Introductionالمقدمة  2.2.1
 إلى باإلضافةِ  ، أھدافھا توضیح مع والدراسة البحث لمشكلة مفصل استعراض على المقدمة تحتوي
 المتعلقة والمصادر المجال ذات في السابقة بالبحوث االستشھاد مع البحث لموضوع النظریة الخلفیة

ستق عنوانٍ  تحت نقدیا استعراضا استعراضھا یجوز والتي (Literature Review)بالموضوع  ُ ل م
 أسباب وإبراز الدراسة منھج تطبیق لمبررات ووافي مقنع تعلیل مع المشرف األستاذ رشاداتأ وفق

  .المتاحة واإلمكانات البحثیة الظروف في المناھج من غیره على تمیزه
  

  Materials and Methodsواإلجراءات  البحث منھج 2.2.2
 وفق المقدمة تحت ذلك عرض ویجوز البحث، إعداد ومراحل البحث لمنھج شرح یتضمن 

  .المشرف األستاذ توجیھات
  

  Results and Discussionوالمناقشة  النتائج 2.2.3
 أو الرقمیة بالنتائج االستشھاد مع بالتفصیل، الدراسة أو البحث نتائج استعراض یتم فیھا 

 أھمیة توضیح یجب .البیانیة والمنحنیات التوضیحیة واألشكال بالجداول واالستدالل اإلحصائیة،
 الدراسة لموضوع السابقة البحوث نتائج مع بمقارنتھا الدراسة من األھداف تحقیق ومدى النتائج،
كَون الدراسة أو البحث نتائج مناقشة تُعتبر. محكم وبإسناد ُ َبر للبحث األساس الم ع ُ  مدى عن والم
 الشرح في اإلسھاب یجب علیھ. رسالةال موضوع مجال في االبتكار أو السبق، أو اإلضافة

 المشرف، األستاذ إرشادات وفق للمعلومات، المتناسق المنطقي الترتیب مع المباشر والعرض
  ."المناقشة"و "النتائج" :منفصلین جزأین إلى تقسیمھا ویمكن

  
 بھذین المتعلقة اإلرشادات بعض یلي ما وفي وأشكال، جداول رسالةال ومتن المقدمة تتضمن
  .التوضیحات من النوعین

  
   Tablesالجداول . أ

 والرأسیة األفقیة الفواصل أو الخطوط حیث من موحد، إخراج في الجداول جمیع وضع یجب
عنونة بالتسلسل مرقمة بینھا، المحصورة والبیانات ُ  لفھم كافي بیان في مختصر عنوان بصیغة وم
 ذات إلى بإشارة تنص فقرة ألول تالیاً  جدول كل ویُوضع .الجدول أعلى یُطبع جدول كل محتوى
 والتي الالحقة الفقرات في وذلك اإلحالة، أو الترافقي اإلسناد بمصطلح إلیھ یشار أن على الجدول

 ُ   .الجدول ذات إلى أیضاً  تشیر
  
   Figuresاألشكال . ب
 شارح بمفتاح ومدعم وواضح ومباشر مبسط شكل في الكروكیة والرسومات المنحنیات تُرسم 

ق، ومقیاس  كل تعریف یجب . ملونة تكون أن فضل یف الفوتوغرافیة والصور الخرائط أما متناسِ
ً  المحتوى لفھم كافي بیان في مختصر عنوان بصیغة شكل  مباشرةً  ویطبع المتسلسل، بالترقیم مسبوقا
 على الرسالة متن في إلیھ اإلشارة تتم فقرة ألول تالیاً  شكل كل وضع ویراعى .المعني الشكل أسفل

ُصطلح إلیھ یشار أن  ذات إلى تشیرُ  والتي قةالالح الفقرات في وذلك اإلحالة، أو الترافقي اإلسناد بم
  .الشكل

  
  
  
  



  Conclusion and Recommendationsوالتوصیات  االستنتاجات 2.2.4
 في الواردة األھداف ضوء على الدراسةِ  أو البحث لنتائج ومراجعة موجز عرض على تحتوي 

 كتوصیات وواضحة مختصرةٍ  صیاغة في الدراسة من المتوقعة الحقائق إبراز مع ةرسالال مقدمة
  .والتوصیات االستنتاجات :منفصلین جزأین إلى تقسیمھا ویمكن .البحث ونتائج سیاق من منبثقة

  
  Final Pages للرسالة الختامیة الصفحات 2.3

 توثیق قائمة صفحات من واألخیر، الثالث القسم وھو ة،رسالال من الختامیة الصفحات قسم یتألف 
 موضوع ببلیوغرافیا و أرسالة ال إعداد في فعلیاً  إلیھا الرجوع تم قد والتي المستخدمة المراجع

ق وصفحات ة،رسالال ِ الح َ ضمنة الم ُ  ملخص ترجمة صفحات تتبعھا وأخیرا ة،رسالال نھایة في الم
  .بإیجاز تعریفھا یلي وفیما .ةرسالال
  

  Thesis References رسالةال مراجع 2.3.1
شار علیھا المستند المراجع لجمیع قائمة على تحتوي صفحات ھي  ُ  وذلك ،رسالةال متن في إلیھا والم

 أوال: ھما لإلسناد مھمتان قاعدتان ھناك .قوسین بین المرجع نشر وتاریخ المؤلف اسم على بالنص
 كافیة معلومات تقدیم وثانیا واحد، داخلي نسق إلنشاء موحدة طریقة على الثبات على الحفاظ

 في اإلسناد وعلى المتن في اإلسناد على القاعدتان ھاتان وتسري. مالمستخد المرجع بخصوص
شار المراجع تلك إال ي القائمة ف یعرض أال ویجب. المراجع قائمة ُ  فعلیاً  علیھا والمنصوص إلیھا الم

   .ةرسالال متن في
  

" النشر وسنة المؤلف أسم" األولي  طریقةال( لإلسناد الرئیسیتان الطریقتان أحدى استخدام یمكن
  ).الرقمي الترتیبوالطریقة األخري تعتمد علي 

 
ً  العربیة باللغة المراجع قائمة إعداد یتم "النشر وسنة المؤلف أسم" طریقة استخدام حال في  منفصلة
 األلفبائي للترتیب وفقاً  ةرسالال نھایة في المراجع توالى ترتیب ویتم اإلنجلیزیة، باللغة القائمة عن

 بوضع للمرجع اإلسناد یتماستخدام طریقة الترتیب الرقمي  حال وفي .المدخلي المؤلف أسم لحروف
 من أكثر نفسھ للمرجع اإلشارة حال في الرقم نفس ویستخدم بالنص تسلسلھ مرتفع بمستوى رقم
ً  رسالةال نھایة في بالنص سردھا حسب المراجع بجمیع قائمة إعداد یتم .مرة . يالرقم للترتیب وفقا
 وضع مع بھا صدر التي باللغة كتابتھ یجب ة،رسالال لغة عن تختلف لغةب مرجع استخدام حال وفي
   (in Arabic).أقواس  بین اللغة اسم

  
 Thesis Appendices الرسالة مالحق 2.3.2

 سیاق عن فصلھا الباحث یرى قد التي التفصیلیة والبیانات المعلومات على تحتوي صفحات ھي 
   . تضمینھا عند األساس الموضوع عرض وانسیاب تسلسل في للخلل تحاشیاً  وذلك المتن،

   
  General Regulationsأحكام عامة . 3
 یعھد أن األحوال من حال بأي یجوز ال وعلیھ الطالب، جھد تمثل ةرسالال :رسالةال كتابة) 1 

 منافیاً  العمل یعتبر ذلك ثبوت حال وفي كاملھا، أو رسالة ال من جزء لكتابة ما جھة إلى الطالب
 صاحبھ یعرضوالغش، أعمال من العلمیة األعراف في ویعد العلمي البحث ألخالقیات
  .تأدیبي نظامي إلجراء للخضوع



 آخرین أشخاص عمل من أجزاء أو عمل عرض خالل من الفضل على الحصول ھواألنتحال و) 2
 األكادیمیة واألعراف للقانون مخالفا یعتبر والذي ةرسالال كاتب أعمال من أنھا على

 .تأدیبي نظامي إلجراء للخضوع صاحبھ ویعرض واألخالقیة،
  

  :باآلتي االلتزام مراعاة یجب وعلیھ
 
ُسبق التصریح .أ  آخر لمالكٍ  مادة لتضمین الم

 الحصول الطالب على یستوجب ،رسالةال في آخر لمالكٍ  الحقوق محفوظة مادة تضمین حالة في
 عدم ألن تضمینھا، لھ یتسنى حتى المادة لھذه األصلي المالك من مكتوب تصریح على مسبقاً 

 الفكریة الملكیة حقوق قانون لبنود الطالب وتجاوز انتھاك یعني التصریح ھذا على الحصول
صنفات ُ سائلة الطالب ویعرض الساریة والطبع والم ُ  عن مسئولیة أیة كلیةال تتحمل وال القانونیة، للم

  .األمر لھذا الطالب تجاھل على یترتب قد قانوني إجراء أي
  
 المعلومات مصادر بتوثیق االلتزام .ب

 لیست والتي رسالتھ في الواردة واالقتباسات والمعلومات البیانات جمیع توثیق الطالب على یجب
تبع، الببلیوغرافي التوثیق باستخدام األصلیة مصادرھا وتوضیح ببیان وذلك عملھ، من ُ  عدم ألن الم

سائلة الطالب یعرض بذلك االلتزام ُ   .رسالةال ورفض للم
  
  Copyrightالطبع  حقوق) 3
   

ً  والطالب الجامعة تمتلك2  B من حال أي في للطالب یجوز وال ،رسائلبال الخاص الطبع حقوق معا

 الجامعة إدارة مراجعة دون توزیعھا أو كتاب شكل في إخراجھا أو الرسالة طباعة إعادة األحوال
جازة رسائل ال توظیف حقوق كافة الجامعة تمتلك كما .بذلك خطي إذن على والحصول ُ  في الم

 اإلطالع وألغراض للمعلومات مرجعیة كمصادر منھا واالستفادة أساتذتھا إشراف وتحت أقسامھا
ً  الجامعیة رسائل ال وتعتبر. المعتمدة األنظمة وفق اإلعارة أو ملة من وأساسیاً  أصیالً  مكونا  اإلنتاج جُ

ً  للجامعة العلمي  األكادیمیة وبرامجھا وأقسامھا إعدادھا على المشرفین أساتذتھا في متمثلة
  .الطالب وتأھیل الدراسة برنامج على القائمة
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