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المھمة بمسیرة التعلیم العالي في  الروافد األساسیة  احد  ،  ومؤسساتھا التعلیمیة والبحثیة  تعد جامعة بغداد 
تاریخھا العریق  العراق، بوصفھا الجامعة االم التي انطلقت من بعدھا الجامعات في عموم البالد، عبر 

ل من ھذا المجتمع  ودورھا الفاعل نحو التطور والّرقي واللحاق بعجلِة التغییر والتقدم في العالم، لتجع
البناء   ویستثمرھا في عملیة  المختلفة  الحیاة  ویستجیب إلفرازاتھا في جوانب  التطورات  لتلك  مواكباً 

  . الشاملة في مختلف المیادین والتنمیة والتطور 

ومن ھذا المنطلق كانت كلیة العلوم ھي احدى نواة الكلیات العلمیة في العراق، التي عززت من مسیرة 
حل المشاكل   تساھم فيالتعلیم العالي ودأبت على االرتقاء باالبحاث العلمیة، لتكون ذات رصانة عالیة،  

ھا، مكتوبة بالشكل الذي التي تواجھ المجتمع، وكان لزاما علیھا ان تكون االبحاث العلمیة الخاصة ب
تأھیل جیل من الطلبة الباحثین  ل  ھوذلك بھدف تعزیز ثقافة البحث العلمي وغرس أخالقیاتیحقق تكاملھا  

 في مختلف المجاالت العلمیة.

وأسھمت الكلیة عبر رئاستھا للجنة اعداد دلیل كتابة رسائل الماجستیر واطاریح الدكتوراه لیكون مرجعا  
 .مشاریعھم البحثیةكتابة  ثین في الدراسات العلیا، یعینھم فيمھما للطلبة والباح

  الدراسات العلیا والباحثین في الكلیات ذات االختصاصات العلمیة،  دعو طلبةن  وبناء على ذلك، فاننا
الدلیل   الخبرة  الى االفادة من ھذا  فیھ    الضروریةوذلك الكتسابھم  تتوفر  لكتابة مشروع بحثي علمي 

 الكادیمیة .عناصر الرصانة ا 

ة بغداد االستاذ الدكتور منیر  للسید رئیس جامع  والعرفان  والتقدیرال یفوتني ان اتقدم بالشكر  ختاما  و
الرسائل كتابة  لجنة اعداد دلیل منھجیة    االخوه اعضاءالى  و  دعم الكبیر والمتواصلالسعدي للحمید  

الذي سیكون عونا  وھذا الدلیل    تكللت باخراج  والتيالتي بذلت  للجھود الكبیرة والمخلصة    واالطاریح
لطلبتنا وباحثینا   ، منذ  الھادفة  البحثیة  اریعھممش العلمیة، و  واطاریحھم  إعداد رسائلھم  يفعلمیا مھما 

جمع  ت، ومنھجیة، وموضوعیة، متمیزنتاج علمي بذھان، وحتى طباعتھا وإخراجھا  الا يفكرة ف تھانشأ
الدراسات    لطلبةملموسة  الحاجة ال  علىأعد ھذا الدلیل بناء    بعد ان   والجدیة والرصانة،صالة،  ال ا  بین

ا  يلیكون مساعدا فو؛  ومشرفیھم  والباحثین  العلیا العلمیة  شملتوحید منھجیة إعداد  أطوارھا  بروعات 
 .ختلفةملا

 من هللا التوفیق والنجاح و

 

 

 وھاب القزاز عبد ال رزاق أ.د. عبد الكریم عبد ال

 عمید كلیة العلوم/ جامعة بغداد                                                         
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والخاص بتشكیل لجنة اعداد   ۸/۱۲/۲۰۲۱في    ۹۷۷/ع/ ۸/ ٦الى االمر الجامعي ذي العدد  اشارة الى  

 . الرسائل واالطاریح كتابة دلیل منھجیة 

اللجنة  ادناة   عقدت  اسمائھم  المدرجة  الذوات  من  كلیة    والمؤلفة  في  دوري  وبشكل  اجتماعات  عدة 

بغداد  /العلوم اجامعة  االجراءات  لغرض  یوضح  دلیل  الرسائل  عداد  بكتابة  المتعلقة  والتعلیمات 

واالطاریح الجامعیة في ضوء اللوائح واالنظمة المعمول بھا في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي  

بخطوات صحیحة    للسیر الطالب وعضو الھیئة التدریسیة المكلف باالشراف    ھ ولیكون مرجعا یعتمد علی 

 ومنھجیة سلیمة.   

الى الطریق الصحیح    هوارشاد   ھبحثب شادات عامة لمساعدة الطالب على البدء  احتوى ھذا الدلیل على ار

لھیكل العام للرسائل  ا  توضیح  و   ھ،لبحثمناسبة  منھجیة  اعداد  و  خطة البحث ووضع  الالختیار موضوع  

عنواالطاریح   عامة   فضال  واساسیة   مالحظات  و  ومھمة  اعداد  في  الطالب  تنسیق  تساعد 

 . فصولھا والمصادر  وكتابة رسالتة/اطروحتة 

 

 معاون عمید كلیة العلوم للشؤون العلمیة                    رئیسا        أ.د. خالد جابر كاظم       .۱

 عضوا   الطب البیطري للشؤون العلمیة         معاون عمید كلیة         أ.د. احمد حمید فتح هللا  .۲

 االدارة واالقتصاد للشؤون العلمیة      عضوا  كلیة عمید معاون  أ.د. مصطفى منیر اسماعیل    .۳

 عضوا  للشؤون العلمیة     ةمعاون عمید كلیة علوم الھندسة الزراعی       أ.د. جالل حمید حمزة  .٤

                عضوا    معاون عمید كلیة التربیة للعلوم الصرفة ابن الھیثم            أ.د. حسن احمد حسن      .٥

   عضوا    البدنیة وعلوم الریاضة للشؤون العلمیھمعاون عمید كلیة التربیة أ.د. صباح قاسم خلف   .٦

 معاون عمید كلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة للبنات   عضوا    أ. د. سھاد حسیب عبد الحمید  .۷

 عضوا             معاون عمید كلیة العلوم للبنات للشؤون العلمیھ      أ.م.د. یسرى عبد الصاحب   .۸

 معاون عمید معھد الھندسة الوراثیة والتقنیات االحیائیة    عضوا   أ.م.د. اسماعیل حسین عزیز  .۹

 ضوا  معاون عمید المعھد العالي للدراسات المحاسبیة والمالیة   ع          م. د. وفاء حسین  .۱۰

 معاون معھد اللیزر للدراسات العلیا                  عضوا            م. د. جواد عبد الكاظم   .۱۱
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 الجامعیة  ةوحاالطر /ةلالرسامنھجیة دلیل 

 جدول المحتویات 
  ارشادات عامة 

 مرحلة اختیار البحث  .۱
 منھجیة البحث    .۲

 العنوان   -أ
 اھمیة موضوع البحث  -ب 
 مشكلة البحث   -ت 
 الدراسات السابقة  -ث 
 فروض البحث  -ج
 منھج البحث  -ح
 المفاھیم والمصادر  -خ

  االطروحة/ةلرساللالھیكل العام 
 االطروحة /ة حول تنسیق وترتیب الرسال ة مالحظات عام

 االطروحة /الصفحات األولى من الرسالة 
       صفحة الغالف الخارجي               .۱
 صفحة العنوان    .۲
 یة قرانیة  آ .۳
   المشرف صفحة مصادقة او اقرار .٤
 المناقشة وعمید الكلیة   ة قة لجند قرار ومصاإ .٥
  االھداء .٦
          شكر وامتنان  .۷
   المستخلص         .۸
      قائمة المحتویات   .۹

             قائمة االشكال  .۱۰
          قائمة الجداول       .۱۱
    قائمة المختصرات     .۱۲

   طروحة االالة/ فصول الرسمالحظات عامة في كتابة 
   الفصل االول المقدمة  .۱
 ض المراجع  االفصل الثاني استعر .۲
 الفصل الثالث منھجیة البحث   .۳
 الفصل الرابع النتائج والمناقشة   .٤
 االستنتاجات والتوصیات    الفصل الخامس  .٥

 كتابة المصادر 
  المالحق
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 الدبلوم العالي   بحث 
 

 
 ارشادات عامة  

General guidelines  

 مرحلة اختیار البحث  .۱
القسم مع اعالن   .أ العامة  لدى  التخصصات  باسماء  قائمة  العلمي المختص  الفرع  او  القسم  یعد 

مشاریع البحوث العلمیة في كل تخصص (دون اعطاء العنوان كامالً لیتسنى للطالب االعتماد  
العملیة   قدرتھ  ازفي  على  المشرف) مؤشر  وبتوجیھ من  اسم    فیھ   اء كل مشروع بحث البحث 

 االستاذ المشرف. 
حسب    ةثالثة مشاریع بحثیة من القائمة متسلسل  لثاني في بدایة الفصل الدراسي ایختار الطالب   .ب 

ویجوز للطالب اقتراح مشروع بحث على    , لھذا الغرض   ة وفق استمارة معد على  اولویة الرغبة  
 و الفرع. أان یقدم المبررات التي یقتنع بھا القسم العلمي 

العالقة   .ت  ذات  والدراسات  البحوث  مراجعة  ضوء  وفي  المشرف  من  بتوجیھ  الطالب  یقدم 
وتعقد  عنوان موضوعھ بموضوع البحث  بالتركیز على االسس النظریة المتعلقة و باالختصاص  

 بین المشرف والطالب مع تقدیم تقاریر دوریة شھریة حول البحث.   لقاءات اسبوعیة
 یقوم الطالب بتوجیھ من المشرف بتصمیم البحث ووضع خطتھ .  .ث 
لقاء الطالب حلقة  إفي القسم بحضور الطالب والمشرف بعد    العلمیة جنة  للاتناقش خطة البحث من   . ج

وضوع البحث ویلتزم الطالب  مدة اقصاھا شھر واحد من تاریخ اقرار م   فيالموضوع  عن  نقاشیة  
 ن وجدت. إباجراء التعدیالت واالضافات المقدمة 

الطالب   . ح البحث  بیقوم  طبیعیة  حسب  الالزمة  البیانات  لجمع  خطة  بوضع  المشرف  من  توجیھ 
المختبر المیداني  واي مواقع اخرى مستخدما الوسیلة المناسبة  والحقل  و  وتحدید مواقعھا المكتبیة

 فق برنامج زمني لعمل الطالب یتضمن تحدید موعد انجاز البحث . و  علىفي جمع المعلومات 
تحلیل البیانات والمعلومات التي  یتم جمعھا وتصمیم الجداول والرسوم وبتوجیھ  ب یقوم الطالب   . خ

 من المشرف . 
 

   منھجیة البحث   .۲
اعداد خطة البحث اھم واكثر المصاعب التي تواجھ الباحث المعني  بالبحث االكادیمي  بسبب      مثل ی

 طبیعة الشروط والقواعد والتقنیات  التي یستلزم توفرھا في الخطة وفي مقدمتھا: 

 العنوان  -أ
في حدود االطار الذي یبحث فیھ    ا"ومتناسق   " كادیمي البد ان یكون متكامالاألبحث  المشروع     نأ

وبمعنى اخر البد ان یتیح العنوان للباحث امكانیة اختیار    ،والمجال المعرفي الذي ینتمي لھ البحث 



5 
 

المنھج المناسب للبحث الذي یحدد بدوره اجراءات البحث وادواتھ التي یستحیل انجاز العملیات البحثیة  
 دونھا. من 

 اھمیة موضوع البحث  -ب

باھمیة الموضوع وضرورتھ. ومن ثم    ویقنع القارئ المعني   ،على الباحث ان یبین اھمیة الموضوع
 : ھآلتی البد ان تتضمن االھمیة النقاط ال

فكرة البحث : البد ان یوضح الباحث فكرة البحث ویقدمھا باسلوب وطریقة مفھومة ومقنعة    -۱
 وقابلة للمناقشة. 

 بحث. الزمنیة الجراء ال مدةبتحدید ال  ا"الباحث ملزمیكون ریخ البحث: أي ان أت -۲
الباحث ملزم بان یقدم ویوضح العالقة بین    : عالقة البحث بالمجال المعرفي الذي ینتمي لھ -۳

 البحث المستھدف والمجال المعرفي الذي ینتمي لھ البحث.
 تحدید المشكلة : البد ان تتضمن االھمیة تحدید ملخص للمشكلة.  -٤
 لمشكلة من قبل ام ال. البحوث السابقة : البد ان یشیر الباحث الى ما اذا تمت دراسة ا -٥
مكن  یاسھامات البحث والجھات المستفیدة من النتائج : البد ان یوضح الباحث الجھات التي   -٦

 . المعرفیة في مجال البحث  ھدراسة واسھاماتال ان تستفید من نتائج 
 

 مشكلة البحث   -ت

ن  إلذلك ف ،دونھا یستحیل اجراء بحث منھجيمن تمثل مشكلة البحث اھم مفاصل البحث ومعطیاتھ 
 المشكلة.  ابعاد الباحث ملزم بتوضیح 

 الدراسات السابقة -ث
في توجیھ الباحث    أھمیتھاالدراسات السابقة التي تكشف    بمراجعةتحدید المشكلة    یقترن ن  أ البد   -

 حث وتقنیاتھ. ومساعدتھ في التعرف على اجراءات الب
 البد ان یدرك الباحث أن النقاط التي یستھدفھا من مراجعة الدراسات السابقة ھي :  -
ومن    ،الدراسة  نوصلت إلیھا النتائج التي  ومنھج البحث وادواتھ  وفرضیات البحث  و  مشكلة البحث  -

 ثم رأي الباحث وتقییمھ للنقاط المذكورة. 
 

 فروض البحث  -ج 

   قدم حلوال علمیة مقترحة لمعالجة المشكلة.   وتفروض البحث ھي تفسیر لمشكلة البحث 

 المواد وطرائق العمل  -ح 

وكلما كان الباحث ملماً    ،ضم انواع التقنیة البحثیة التي یحتاجھا الباحث بما فیھا االجراءات واالدوات ت
 وعلمیة .  ن انجاز بحثھ بدقةبالمنھاج وقادرا على اختیار المنھج  المناسب كلما امكنھ ذلك م
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 المفاھیم والمصادر  -خ 

المفاھیم  التي     السیماعلى الباحث ان یضمن خطة بحثھ المفاھیم االساسیة التي یتعامل معھا بحثھ و 
وكذلك الفرضیات لغرض تالفي الغموض النظري    ، یرد ذكرھا في مفردات العنوان ومفردات المشكلة

 حریة حركة الباحث في المجال المعرفي الذي یتعامل معھ.   الذي ربما یحدد 

 

 االطروحة /لرسالھلالھیكل العام  
   General structure of MSc thesis and PhD 

dissertation 

 آلتیة:  الفقرات ا االطروحة من  /الھیكل العام للرسالة   تكون ی
 Hard Cover Page صفحة الغالف الخارجي               -۱
 Blank white pageصفحة بیضاء فارغة بعد الغالف االمامي واخرى بعد الغالف الخلفي  -۲
 Title Pageصفحة العنوان                 -۳
       Quran Verse (Optional) ایة قرانیة (اختیاري) -٤
   Supervisor(s) Certification Pageالمشرف  اقرارصفحة  -٥
 Examining Committee Certificate andقرار ومصاقة لجنھ المناقشة وعمید الكلیة  -٦

the College Dean Approval 
              Dedication Page (if there is any) االھداء (اختیاري) -۷
                  Acknowledgments Page شكر وامتنان -۸
  Abstractالمستخلص                 -۹

 List of contentsقائمة المحتویات   -۱۰
  List of figuresقائمة االشكال   -۱۱
  List of tablesقائمة الجداول     -۱۲
  List of abbreviations  قائمة المختصرات   -۱۳
 االطروحة :  /ةفصول الرسال -۱٤

a.  المقدمة         :الفصل االولChapter one: Introduction 
b.  استعراض المراجع   :الفصل الثانيChapter Two: Literature review  
c.  منھجیة البحث  :الفصل الثالثChapter Three: Methodology   
d.  النتائج والمناقشة     :الفصل الرابعChapter Four: Results and Discussion 
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e.  االستنتاجات والتوصیات    :الفصل الخامسConclusions and Recommendations  
       Referencesالمصادر     -۱٥
  Appendices المالحق          -۱٦
      Abstract in another languageاو االنكلیزیة)  ةالخالصة بلغة اخرى ( العربی  -۱۷
          Title page in another languageالعنوان بلغة اخرى (العربیة او االنكلیزیة)    -۱۸

 

       
 واالطروحة   ةمالحظات عامھ حول تنسیق وترتیب الرسال

General important formatting roles and guidelines 
:  آلتیة یراعى المالحظات ا  روحةاالط الة/ عند كتابة الرس  

    A4   نوع الورق: الورق المستخدم یجب ان یكون ابیض وبحجم -۱

الرسالة/ -۲ نسخة  وبالا  تطبع  ومتناسق  الحروف  متساوي  وبخط  واضحة  بصورة  ون  ل ألطروحة 

    األسود. 

سم من حافة التجلید اما الحواف االخرى فیترك    ٤الكتابة تكون على وجة واحد ویترك مسافة   -۳

 والھوامش. ة سم وبضمنھا حافة النصوص المقتبس۲مسافة  

 للحواف حول الورقة الطباعیة بتاتاً. م أي إطار أو شكل اعدم استخد  -٤

 فراغ عدا الھوامش في اسفل الصفحة فیستعمل فراغ واحد   ۱٫٥تكون المسافة بین سطر واخر   -٥

غامق    ۱۸وعناوین الفصول    غامق   ۱٦  العناوین و  ۱٤خدم في كتابة المتن  تیكون حجم الخط المس  -٦

للكتابة  Times New Romans    ومن نوع    ةللكتابة العربی    Arialویستعمل خط من نوع  

 االنكلیزیة باستثناء:  

 Bold)(   غامق 24او االطروحة فیكون بحجم  ةعنوان الرسال .أ

    ة وفي صفحة مستقل  ة عناوین الفصول وارقامھا في بدایة كل فصل تكتب في منتصف الصفح .ب 

 .    )  ۳٦یكون بحجم (

 والى الیمین في اللغة االنكلیزیة.  سم )الى الیسار في اللغة العربیة  ۲یبدأ المقطع الجدید بإزاحة (  -۷

  ۱٥۰و   لبحث الدبلوم العال  ۷٥  بما الیزید عن صفحات في االختصاصات العلمیة الیحدد عدد   -۸

ویترك لالستاذ المشرف والقسم المختص ما زاد عن ذلك مع  طروحة صفحة لال   ۲۰۰و   ةرساللل

 . التوصیة بان الرسالة/االطروحة تكون مركزة جھد االمكان

 مساحات فارغة في الورقة بل یجب تغطیة كل مساحة الورقة بالمعلومات. تركعدم   -۹
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 طروحة: اال /ترقیم الرسالة  .۱۰

  , و مكانھا في الزاویة العلویة 3,2,1لصفحات باألرقام العربیة  ل  ا"یجب أن یكون الترقیم موحد  •
اذا كانت الرسالة/ االطروحة باللغة االنكلیزیة وفي الزاویة العلویة الیسرى     للصفحة   الیمنى 

 من المقدمة إلى نھایة المصادر.  بدءا"، اذا كانت باللغة العربیة

إقرار لجنة  و  إقرار المشرفو  اإلھداءو  اآلیةو  ال ترقم صفحات العناوین العربیة واالنكلیزیة •

 المناقشة.  

,  Contents)صفحات فھارس محتویات الدراسة (و  الخالصة االنكلیزیةیتم ترقیم صفحات   •

 ,I, II, III),والمختصرات باألرقام الالتینیة (   (Tables)لجداول وا ) (Figuresالصور  

IV….  ) ومكانھا  ت ، أ، بأما صفحات الخالصة العربیة فیجب ترقیمھا باألحرف العربیة (

 للصفحة.    الیسرى في الزاویة العلویة 

الرسالة/االفي   -۱۰ المصطلح كامال مع  حالة وجود مختصرات في متن  اسم  ذكر  فیتم  طروحة 

  Mesenchymal Stem Cells (MSCsالمختصر ویوضع المختصر داخل قوس, مثل ( 

لوحده   المختصر  فقط  یذكر  بعد  فیما  أقواس  من  و  الرسالة/    MSCsدون  صفحات  بقیة  في 

 طروحة. اال

م رقم الصفحھ وعنوان  ض) في اعلى الصفحة ت   headersس  أ(الر  ة تضاف حاشیة علوی -۱۱

 الفصل.  

) بین فصول الرسالة/االطروحة یكتب  separating pagesیتم استخدام صفحات وسطیة (  -۱۲

   .)۳٦فیھا عنوان الفصل ورقمھ وبحجم خط ( 

 .  2 ,2.1 ,2.1.1 ,2.1.1.1 یكون ترقیم النص ولغایة اربعة مستویات من العناوین، مثال"   -۱۳

 

 االطروحة /لصفحات األولى من الرسالة ا
Preliminary pages of thesis/ dissertation 

شروط    أتي وفیما یمن الھیكل العام للرسالة/االطروحة    ۱۳الى    ۱تتكون الصفحات االولى من الفقرات  

 :واسلوب تنظیم محتویات كل صفحة
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     Hard Cover Page  صفحة الغالف الخارجي               .۱

وبلون احمر (ماروني)    hard cover  ا" سمیك  كونیاالطروحة یجب ان    /الغالف الخارجي للرسالة

العلمیة الغالف على عنوان    ، لالختصاصات  في حین  الرسالة/ االطروحة  ویجب ان تحوي صفحة 

الجانبي   الجزء  وا   the foot of the coverیحوي  الطالب  واسم  العلمیة  الدرجة  وكما    لعام على 

 موضح في المثال التالي:  
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   Title Page   صفحة العنوان   .٢
طروحة، حیث یوضع شعار الجامعة في  المعلومات التي تتناول التعریف والداللة بالرسالة/االوتضم  

ویوضع الشعار في الزاویة العلویة    ،طروحة االنكلیزیةالزاویة العلویة الیمنى إذا كانت لغة الرسالة/ اال

العربیة الكتابة  لغة  كانت  إذا  األخرى    ،الیسرى  الجھة  في  ویقابلھا  العراق  الوزارة  جمھوریة  اسم 

والكلیة الرسالة/اال  ،والجامعة  ذلك عنوان  تعقبھ یلي  الرسال  طروحة  كانت  اذا  التالیة  باللغة    ة الجملة 

 االنكلیزیة:  

 

A Thesis (or Dissertation) 
Submitted to the council of college of ………… 

University of Baghdad in Partial Fulfillment of the 
Requirements for the Degree of Master (or Doctor of Philosophy) in 

………………………………. 
 
 

 العر�یة : ةواذا �انت الرسالة/ االطروحة �اللغ
 

اطروحة   /ةرسال  
 هكلیة ............/ جامعة بغداد وھي جزء من متطلبات نیل درجة ماجستیر/دكتورا مجلس مقدمة الى

في ............................ فلسفة   

 

 

اسم المشرف (او المشرفین) مع اللقب  وبعدھا یكتب اسم الطالب كما ھو مسجل رسمیا في الجامعة  

ثالث  أو  بمسافتین  الطالب  اسم  عن  یبعد  والثمن  و  ، العلمي  الشھر  فیھا    عام م  نوقشت  الذي 

(اللغة    ، الرسالة/االطروحة بعد ترك ثالث مسافات من سابقتھا كما تكتب ھذه الصفحة بلغة اخرى 

 :  آلتيا   نموذجوكما موضح في األ   ،طروحةخر من الرسالة/االآللغة العربیة) في الجانب ا الاالنكلیزیة او
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Republic of Iraq 
Ministry of Higher Education and 
Scientific Research 
University of Baghdad  
College of ………. 
Department of …………… 
     (14 font size with bold)                                                          

                                                                                             (Size 3.5×3.5cm)    

Title of MSc thesis/ PhD dissertation  
(24 font size with bold) 

 
A Thesis (or Dissertation) 

Submitted to the council of college of ………… 
University of Baghdad in Partial Fulfilment of the 

Requirements for the Degree of Master/ Doctor of Philosophy) 
in…………………... 

(14 font size with bold) 

By 
Name of Student  

(18 font size with bold) 
 

Supervised by 
 Name of supervisor(s) with title 

(18 font size with bold) 
Year A.D.                                                            Year A.H. 
(18 font size with bold)                            (18 font size with bold)  
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 جمھوریة العراق 
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 جامعة بغداد 
........................ كلیة   

 قسم ...................... 
غامق) ۱٤حجم الخط  ) 

 
(حجم 3.5× 3.5سم)              

 عنوان الرسالة/االطروحة
( غامق ۲٤حجم الخط  ) 

 
 رسالھ/ اطروحة  

كلیة ............/ جامعة بغداد وھي جزء من متطلبات نیل درجة   مجلس مقدمة الى
في ............................ فلسفة  هماجستیر/دكتورا  

( غامق ۱٤حجم الخط  ) 

 
 تقدم بھا

 اسم الطالب  
( غامق ۱۸حجم الخط  )           

 
 باشراف 

 اسم المشرف (المشرفین) مع اللقب العلمي 
( غامق ۱۸حجم الخط  ) 

ه العام                                                              العام م                   
( غامق ۱۸حجم الخط  )                                                    ( غامق ۱۸حجم الخط  ) 
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      Quran Verse (Optional) یة قرانیة (اختیاري)آ .۳

 .القرانيوفق الرسم على وتكون  

  

  Supervisor(s) Certification Pageصفحة اقرار المشرف  .٤

ورئیس القسم وتكون  كل من المشرف  توقیع  بالمشرف حیث یصادق علیھا    بإقرار ھذه الصفحة خاصة  

في  المبین  نموذج الا في موضح  ھو  ، كما كافة التواقیع واألختام في ھذه الصفحة حیھ وغیر مستنسخة

 أدناه: 

 
Supervisor’s Certification 

I/we certify that this thesis entitled (………………………………………………………) 

was carried out by (Student name) under my/our supervision at the College of 

………………   University of Baghdad as a partial fulfilment of the requirements for the 

degree of Master/ Doctor of philosophy in……………….. 

 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                Signature 

Name and title of Supervisor                                                

                                                                                                DD/MM /YY 

 

In view of the available recommendation, I forward this thesis to debate by the examining 

committee. 

 

                                                                                                                 Signature 

                                                                                                               Name and title 

Head of the department 

Chairman of higher studies committee 

                                                                                                                  DD/MM /YY 
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 العر�یة: ةواذا �انت الرسالة/ االطروحة �اللغ
 
 

 (المشرفین)اقرار المشرف 
 :ةعداد هذه الرسالة/ االطروحة الموسومإ ن أاشهد 

 
 

 ا"والمقدمة من (اسم الطالب) تمت تحت اشرافي (اشرافنا) في �لیة ............/ جامعة �غداد جزء
 د�توراة فلسفة في ........  من متطلبات نیل درجة ماجستیر/

 
 
 

 التوقیع :                                                
 االسم:                                              
 اللقب العلمي :                                                     
 التار�خ:   /    /                                                         

 
 االطروحة للمناقشة. /ةعلى التعلیمات ارشح هذه الرسال  "بناء

 
 التوقیع :                                               
 االسم:                                              
 اللقب العلمي :                                                     

 رئیس قسم ..........                                                             
 رئیس لجنة الدراسات العلیا                                                               

 التار�خ:   /    /                                                         
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ومصا .٥ الكلیة    ةلجن  ةقدقرار  وعمید   Examining Committee Certificateالمناقشة 

and the College Dean Approval 

ویثبت في نھایة    تضم ھذه الصفحة تقریرا وتواقیع كافة أعضاء لجنة المناقشة مع ذكر مراتبھم العلمیة 

الكلیة عمید  الصفحة مصادقة  حی  ،ھذه  الصفحة  ھذه  في  واألختام  التواقیع  مستنسخة    ة تكون  وغیر 

والتغیرات   التصحیحات  كافة  إكمال  بعد  الدراسة  النجاز  النھائیة  المراحل  في  التواقیع  وتستكمل 

اال  في  العلیا كما ھو موضح  الدراسات  وتعلیمات  المناقشة  لجنة  توصیات    نموذجالمطلوبة وحسب 

 أدناه:  في  المبین 
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Committee Certification 
 

We, the members of the examining committee, certify that we have read this 

thesis/dissertation and have examined the student in its contents and that, 

according to our opinion, is accepted as a thesis/dissertation for the degree of 

Master / Doctor of philosophy in………………... 

 

Signature:                                                                               Signature: 
Name:                                                                                     Name: 
Title:                                                                                       Title: 
Date:                                                                                        Date: 
         Chairman                                                                            Member 
 
 
Signature:                                                            Signature: 
Name                                                                   Name: 
Title:                                                                    Title:  
Date:                                                                    Date: 
           Member                                                          Member (Supervisor) 
 
 
 
Approved by the council of the college of ………………………/University 
of Baghdad. 
 

 
Signature: 

Name and title: 
  Dean of the college of ………… 

Date:   /      /      
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قرار لجنة المناقشة إ  

 

:  ةاالطروحة الموسوم  /ةاطلعنا على الرسالقد  المناقشةنشھد اننا أعضاء لجنة   

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

بھا ون ناقشنا الطالب في محتویاتھا وفیما لھ عالقة  انھا  المقدمة من الطالب ( اسم الطالب) وقد  عتقد 

 الماجستیر/ دكتوراة فلسفة في ............  جدیرة بالقبول لنیل درجة

 

 

 التوقیع :                                                                         التوقیع:  

 ب العلمي :  االسم واللق االسم واللقب العلمي :                                                       

 التاریخ :                                                                 التاریخ :  

 عضو اللجنة                                                       اللجنة  رئیس      

 

 التوقیع :                                                                         التوقیع:  

 االسم واللقب العلمي :   االسم واللقب العلمي :                                                       

 التاریخ :                                                                 التاریخ :  

 (المشرف) اللجنة  عضو                                                             عضو اللجنة      

 

 

 .       المرقمة (    ) والمنعقدة بتاریخ     /     /  ھصادق مجلس الكلیة على قرار اللجنة في جلست

 

 التوقیع:  

 االسم واللقب العلمي:                                                                            

 التاریخ:     /     /                                                                                  

عمید كلیة ....... 
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   Dedication Page (optional) ھداء (اختیاري)األصفحة  .٦

وتترك الحریة للطالب في صیاغة العبارات وبما الیتعارض مع القوانین والتعلیمات  الصفحة اختیاریةھذه 

 . ةالنافذ 

   

         Acknowledgments Page متناناالشكر وصفحة ال .۷

  بالضوابط األخالقیة واألكادیمیة على ان یتم االلتزام  الحریة في صیاغة العبارات  للطالب    یترك الصفحة  في ھذه  

وتجنب كل ما من شأنھ اإلساءة أو مخالفة األعراف والقیم    ’،القوانین والتعلیمات النافذ وبما ال یتعارض مع  

ھموا فعلیا في اإلشراف ودعم ومساعدة  أساالجتماعیة على أن یكون توجیھ الشكر والتقدیر مقتصرا على الذین  

 الطالب في بحثھ. 

         

  Abstractالمستخلص         .۸

الرسالة/االطروحة بأكملھا ، ویمثل عناصرھا    یجب أن  یعكس ھیكل  بیانا قصیراً واضحاً  المستخلص  یقدم 

ویتطرق المستخلص المصمم جیداً الى أربعة عناصر    ، دون عناوین فرعیةمن  وتكتب بفقرة واحدة و  الرئیسیة 

 : یأتيوكما   ، رئیسة، وھي: الغرض من البحث، والمنھجیة المستخدمة، والنتائج، وأھمیة النتائج

 ومجال او نطاق البحث.   ھذكر األھداف الرئیسو   ،مشكلة البحث واالھداف: توضیح الغرض من البحث  .۱

اد وطرائق العمل أو أسالیب البحث المستخدمة في البحث.  المنھجیة: توضیح المنھجیة بما فیھا المو .۲

البیانات   تحلیل  أسالیب  وماھي  المتغیرات؟  قیاس  أسالیب  ماھي  ؟  البیانات  جمع  أسالیب  ھي  ما 

 ومعالجتھا؟  

تختلف  ما الذي كشفھ البحث؟ إعطاء أولویة للنتائج الجدیدة التي    ،: وصف النتائج الحالیةھ النتائج الرئیس .۳

  ھل حدثت مفاجآت؟  ،ھالسابق  النتائج  عن 

لماذا تعد النتائج مھمة لمجال    ،: وصف اآلثار المترتبة على النتائجھ االستنتاجات والتوصیات الرئیس .٤

 البحث؟  

 تیة: آلص، یجب أن یكون القارئ قادراً على اإلجابة عن األسئلة استخلبعد قراءة المو

مبررات إجراء البحث؟ ما ھي األسئلة التي كان الباحث  ماذا فعل الباحث في بحثھ في ضوء فكرتھ؟ ما ھي  

یحاول اإلجابة عنھا؟ كیف بدأ الباحث في معرفة اإلجابات؟ ما ھي األسالیب التي استخدمھا؟ ماذا اكتشف  

 الباحث؟ ماذا كانت النتائج الرئیسة؟ لماذا ھذه النتائج مھمة؟ ما اھمیة ھذه النتائج؟ 
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وان ال  مختصرة، ثم یفكر في كیفیة تسلسل األحداث بشكل غیر مطول  على الطالب أن یكتب بوضوح ودقة  

یجب أن یكون ھناك تطابق تام بین ما یكتب في   ، اذ  ، إال في حاالت تقررھا لجنة المناقشةكلمة  ۳٥۰  یتجاوز

 الخالصتین العربیة واالنكلیزیة.  

 

 List of Contents     قائمة المحتویات  .۹
 یشمل ھذا الجزء فھرست العناوین الداخلة في الرسالة/االطروحة مع ارقام صفحاتھا.  

 

  List of figures          قائمة االشكال  .۱۰
 یشمل ھذا الجزء فھرست االشكال الداخلة في الرسالة/االطروحة مع ارقام صفحاتھا.  

 

  List of tables        قائمة الجداول      .۱۱
 یشمل ھذا الجزء فھرست الجداول الداخلة في الرسالة/االطروحة مع ارقام صفحاتھا.  

 

  List of Abbreviations  قائمة المختصرات    .۱۲
 یشمل ھذا الجزء قائمة بالمختصرات الواردة في الرسالة/االطروحة مع ارقام صفحاتھا.  

 

 مالحظات عامة في كتابة فصول الرسائل واالطاریح
General guidelines in writing thesis/ dissertation   

  Chapter One: Introductionالمقدمة  : الفصل االول .۱
والیتجاوز طول المقدمة عن    ، یجب أن یكون القارئ (أیاً كان!) قادراً على قراءة المقدمة، فھذا ھو الھدف منھا

 - :أتي ، وكما یویجب أن تتضمن أقساماً فرعیة مع عناوین مناسبة  ،٪ من اجمالي الرسالة/االطروحة۷-٥

: ویلخص فیھا ما ھو معلوم، ویحدد فیھا ما ھو مجھول في موضوع البحث  Overviewنظرة عامة   .۱

  من دون تفاصیل. 

البحث .۲ إلى محاولة  :  Research Background  فكرة (خلفیة)  البحث  او خلفیة  فكرة  تشیر 

إعطاء تاریخ للعمل البحثي، وتأكید أن ھناك حاجة إلى المزید من الحقائق حول األحداث والبیانات  
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ویتم ذلك من خالل تحدید    ، القارئ یحتاج إلى معرفة البحث وسبب أھمیتھأي ان    ،نظرووجھات ال

الكبیر ومال تأثیرھا  أو وجود حاجة معینة، وسبب  یراد معالجتھا،  أو مشكلة  ما  ذلك مع    ءمةفجوة 

ویمكن تسلیط الضوء على اثنین أو ثالثة من المصطلحات األساسیة في البحث حتى    ،موضوع البحث 

ً   وان كانت  یراعى عدم االختصار جداً او االسھاب كثیراً في كتابة  كما    ،ھناك قائمة للتعریف بھا الحقا

ومن المفید ذكر بعض الدراسات ذات الصلة بایجاز،    ،تكون مركزة واساسیة فقط  أن المعلومات، و

 ع دراستھ. و وضفي م والتي استرشد بھا الباحث 

عادة ما یكون بیان المشكلة عبارة عن جملة أو جملتین    : Problem State7mentبیان المشكلة   .۳

واضحة  بطریقة  ومعالجتھا  السلبیة  النقاط  تحدید  خالل  من  البحث،  سیعالجھا  التي  المشكلة    لشرح 

. وھذا یعني أن لدینا مشكلة سیتم معالجتھا من منظور البحث، لذا فأن ھناك حاجة إلى البناء  ودقیقة 

 على المشكلة واخبار القارئ بالمشكلة التي اكتشفت مسبقاً وكیفیة معالجتھا. 

توضع    ، إذ اسئلة البحث اكثر تحدیداً من اھداف البحث :  Research Questions  أسئلة البحث  .٤

البحث عن مشكلة محددة، ومالذي یراد معرفتھ عنھا؟ اي تحویل ما یراد معرفتھ إلى سؤال، مع  اسئلة  

یشیر سؤال البحث إلى اتجاه  و  ،التأكد من أن السؤال قابل لإلجابة، ولیس واسعاً جداً أو ضیقاً جداً 

 .  ٦ن  أسئلة على األقل و ال تزید ع  ۳ویجب أن تحتوي الدراسة على   ، البحث وھو محور الدراسة

ھناك أربعة عناصر  ، و اھداف  ٦- ۳: یتراوح عددھا بین  Research Objectives  أھداف البحث  .٥

یجب تذكرھا عند وضع أھداف البحث: المالءمة (ھدف مرتبط بوضوح بما یراد دراستھ)، والتمییز  

(ھدف دقیق یساعد بشكل تدریجي في تحقیق الھدف العام للبحث)، والوضوح (ھدف غیر غامض)،  

 ). حددةزمنیة م مدة للتحقیق (ھدف واقعي ویمكن إكمالھ في  وقابل 

: یمكن استخدام  Research Significance and Justification  مبررات البحث وأھمیتھ  .٦

الذین سیحكمون على میزة   الدراسة وضرورتھا ألولئك  اھمیة  بدایة الظھار  نقطة  البحثیة  المشكلة 

مثالً الموضوع الذي تم اختیاره للبحث یفتقر   ،ریحقیمة العمل بشكل واضح وص  بیانویجب    ،البحث 

وتحدید المساھمة    ، الى الدراسات، أو ھناك وجھة نظر مختلفة، أو ھناك حاجة ملحة الى حد ما للبحث 

 العامة للبحث، مثالً أھمیتھ للمجتمع ككل، ثم االنتقال تدریجیاً لمجموعة أو فرد معین. 

البحث  .۷ الغرResearch Scope   مجال  یوضح  تم:  التي  والعینة  الدراسة،  من  العام    ت ض 

مناقشتھا، والموقع الجغرافي الذي    ت دراستھا، ومدة الدراسة، والموضوعات أو النظریات التي تم

 شملتھ الدراسة. 
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الرسالة/االطروحة .۸ یمثل  Dissertation/Thesis Outline  مخطط  تفصیلي  مخطط  ھو   :

 المعلومات التي سیحتویھا كل قسم أو فصل، وبأي ترتیب. خارطة الرسالة/االطروحة. ویعرض 

   Chapter Two: Literature Review ض المراجع ااستعر : الفصل الثاني .۲
إن مراجعة األدبیات والبحوث السابقة توفر الدعم ألسئلة البحث وفرضیاتھ وأھدافھ، ومن ناحیة اخرى توفر  

ق العمل المستخدمة في الدراسة، كما إنھا توفر الخلفیة  ائمنطقیاً ألسالیب البحث وطر ا"البحوث السابقة تبریر

   .طروحةالاالمعرفیة والدعم العلمي باألدلة المقنعة ألھمیة الرسالة/  

  Chapter three: Methodologyمنھجیة البحث  : الفصل الثالث .۳

ق والتقنیات المستخدمة في الدراسة بحیث تكون  ائواألجھزة والطریتناول ھذا الجزء التفاصیل الدقیقة للمواد  

یبدأ ھذا    ،مرجعاً لبقیة الباحثین في الموضوع ذاتھ وباإلمكان الرجوع إلیھا واستخدامھا في دراسات مشابھة

التجربة في  المستخدمة  المواد  عن  مفصل  بشرح  واالجھزة  وت   Materialsالفصل  المواد  إلى  اإلشارة  تم 

المستخدمة في البحث في متن الشرح أو في جداول مع ذكر اسم الشركة المصنعة أو المنتجة للمواد    واالدوات 

واسم الدولة وطریقة التحضیر بالتفصیل إذا ما تطلب استعمالھا تحضیرا مسبقا مع ضرورة اإلشارة إلى اسم  

المستخدمة في    Methodsومن ثم یتم التطرق الى طرائق العمل    ،العالم مكتشف الطریقة وسنة االكتشاف

التي اجریت في الدراسة وكیفیة إجرائھا لجمع النتائج    جمیعھا  جمیع التجارب   شملالدراسة والتي یجب أن ت

وفي ھذه الحالة یجب وصف الطریقة المستخدمة للتحلیل اإلحصائي مع    ،والتي من الممكن تحلیلھا إحصائیا

تأكی  مع  كامل  بشكل  المستخدم ومصدره  البرنامج  اذكر  ذكر  أو    النموذجد  الفئات  مع  المستخدم  اإلحصائي 

 الوحدات التجریبیة. 

 
  Chapter Four: Results and Discussionالنتائج والمناقشة   :الفصل الرابع .٤

والصور    في یتم   الجداول  استخدام  مع  واضح  بشكل  الباحث  إلیھا  توصل  التي  النتائج  عرض  الفصل  ھذا 

) التي حصل علیھا الباحث  Findingsإن النتائج ھي عبارة عن المتغیرات (   ،والرسوم واألشكال التوضیحیة

حولھا فصول  طروحة وتتمحور  الجزء االساس في الرسالة/اال  د نتیجة إجرائھ لتجارب ومفردات البحث وتع

ویتم عرض ھذه النتائج بشكل    ،تتضمن النتائج الفروق اإلحصائیة والمقارنات بین المتغیرات   ، كماالدراسة

مجرد خالي من اإلیضاحات والمداخالت وتعرض بشكل جداول أو أشكال مع استخدام عناوین لتلك الجداول  

 واألشكال لیسھل االستدالل علیھا من القارئ. 

 : یأتي إدراج الصور والجداول أو المخططات و األشكال فیجب مراعاة ما أما ما یخص ضوابط
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 توحید حجم الصور واألشكال كي تظھر التفاصیل المطلوبة بشكل واضح.  -أ

 .یجب أن تكون التعلیقات علیھا مختصرة وواضحة  -ب 

  أعلىالصورة أو المخطط  واألشكال بینما یكون    أسفلویقع التعلیق    غامق  12یجب أن یكون حجم الخط    -ت 

 الجداول.

الیجوز إظھار صورة ألي شخص بما فیھم الباحث أو أي من فریق البحث بل یتم التركیز على إظھار   -ث 

 المادة العلمیة. 

 استخدام التأشیرات مثل األسھم أو أي من األشكال مما یساعد في إظھار المتغیرات بشكل واضح و دقیق.  -ج

- ۱, ۲- ۱, ۱-۱حده ( ترقم الصور والجداول وأالشكال بالتسلسل وبشكل مستقل لكل فصل على یجب أن  -ح

 عن ترقیم الصور.    " مستقال ا" وتأخذ الجداول ترقیم  ،.).... ۳

فیجب على الباحث مناقشة ما توصل إلیھ من نتائج ویتم ذلك عن طریق إیجاد    ،أما ما یخص جزء المناقشة 

احث على شكل سرد متسلسل غیر متقطع، وأن تكون المناقشة ذات أسلوب  جواب لكل نتیجة حصل علیھا الب

إن على الباحث إیجاد التفسیر العلمي الالزم والصحیح    إذ علمي وتفاعلي مع بقیة المراجع السابقة للبحث،  

  للنتائج التي توصل إلیھا عن كل نتیجة أو مجموعة نتائج مترابطة مع بعضھا وھذا التفسیر یكون مستنبطا من 

المراجع العلمیة وفي حالة عدم وجود تفسیر في المصادر العلمیة فیجب أن یستنبط الباحث تفسیره بنفسھ نتیجة  

من فھم واستیعاب عمیق لموضوع بحثھ مع ذكر الدراسات السابقة من حیث االئتالف أو االختالف    ھما تولد لدی

 في الرأي. 

 
 Chapter Five: Conclusions andاالستنتاجات والتوصیات   :  الفصل الخامس .٥

Recommendations  
المتعلقة باالھداف والفرضیات والمساھمات في    ھاالستنتاجات ھي بیان موجز حول أھم المكتشفات الرئیس

لى أي  مع ذكر أھمیة ما تم اكتشافھ أو تعلمھ، وما یجعل البحث ممیزاً واصیالً، وإوتعزیزھا،  مجال المعرفة  

مدى تحققت أھداف البحث؟ وإذا لم تتحقق، فلماذا؟ ویمكن أن تتضمن القیود والمحددات (مثل حجم العینة  

والبحث المستقبلي (إلى أین نذھب من ھنا ؟ أو ال  ،  الصغیر أو متغیرات أخرى)، والصعوبات وطریقة حلھا

ما ھي المجاالت األخرى المثیرة لالھتمام التي    ،نذھب، إذا أظھر البحث أن نھجاً أو طریقاً معیناً لم یكن مفیداً 

 یجب استكشافھا بناًء على ما اكتشفھ أو أثبتھ الباحث؟ 

عناصر على االقل: ملخص عن المكتشفات واالستنتاجات الناتجة عنھا،    ة یجب ان تتضمن ھذه الفقرة ثالث

 والتوصیات، والمساھمات في مجال المعرفة. 
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باباً للمناقشة، ویراعى فیھا عدم ذكر اي نقطة لم یتم ذكرھا في فصل المناقشة، أي  ان االستنتاجات ھي لیست  

غیر   معلومات  أو  المراجع  ادراج  وعدم  بالفعل،  أثیرت  التي  النقاط  إلى  فقط  االستنتاجات  تستند  أن  یجب 

 ضروریة أو تقدیم توصیات لیس لھا صلة واضحة باستنتاجات البحث. 
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