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 مقدمة

الجامعة هذا باألعزاء العليا  الدراسات أن تقدم لطالبالزيتونة األردنية العليا في جامعة  الدراساتيطيب لعمادة 
 توثيقهاكيفية و  العلمية لكتابة الرسائلو  مشروع رسائل الماجستيرإلعداد  الناظمةالدليل الذي يحتوي على القواعد 

رسائلهم  وتقديم تنظيم كيفية إلى العليا الدراسات طلبة إرشاد إلى الدليل هذا يهدفو  ،من جانبها الفني خراجهاا  و 
 كتابة عند إليه الرجوع لطالبل يمكن مرجعًيا إطاًرا يشكل حيث ،المعتمدة في الجامعة المعايير وفق الجامعية

 عطاءإ  على الرسائل الجامعية والمشرفين الطلبة على نإف لذلك، والجهد الوقت من الكثير يوفر مما رسالته،

 .هذا الدليلما جاء في بلتزام لإل هميةاأل
 ميينيكاداأل من الصادرة والعلمية كاديميةاأل دبياتاأل من الكثير على الدليل هذا صياغة في عتمادتم اإل لقد

  :رئيسين قسمينمن  ويتكون هذا الدليلالمحلية والعربية،  والجامعات
 اضافةباإل (Proposal)ر الماجستي رسالة ةمشروع خط يحتويها أن العناصر التي يجبل او ويتن :القسم األول

 التوصيف العلمي لهذه العناصر. إلى
 حيث من المنظور الفني لها، (Thesis) العلميةلرسائل اخراج إوتنظيم وعداد إكيفية ل او ويتن :الثاني القسم

، كامالً  التزاماً  القواعد بهذه الطالب يلتزم لم ما الرسالة تناقش وال محددة، لقواعد تخاضع علميةال رسائلال كتابة نإ
 .األردنيةالزيتونة  جامعة طالب بها يلتزم التي القواعد تمثل الدليل هذا في الواردة القواعدو 

تاريخ  0202-61/20/0260 تمت الموافقة على اعتماد هذا الدليل بموجب قرار مجلس العمداء رقم
 م.20/60/0260

              

 كل التوفيق والنجاح،،،األعزاء  لطلبتنا نمتمني

 العليا الدراسات عمادة                                                                       
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 القسم األول

  رالماجستي رسالة ةعداد مشروع خطإ

(Proposal) 
 

  المقدمة 

  مشكلة الدراسة 

 أسئلة الدراسة 

 الدراسة  أهمية 

  أهداف الدراسة 

 الدراسات السابقة 

 فراضيات الدراسة 

  ق البحثالمنهجية وطر 

 مجتمع الدراسة والعينة 

 طرق جمع البيانات 

 األساليب اإلحصائية لتحليل البيانات 

 إنموذج الدراسة 

 التعريفات اإلجرائية 

 محددات الدراسة وحدودها 

 والمصادر المراجع 
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نموذج ) مسمى يحمل اً خاص اً نموذج المعمول بها في الجامعة عليهااإلشراف مشروع الرسالة و  جراءاتإ تتاضمن
 التي يجب على طالب العناصر يحتوي على وهذا النموذج (مشرفينوتحديد  مشروع خطة رسالة ماجستير

 وهذه العناصر هي: هترسال خطةعداد مشروع إعند  ابهلتزام اإل الماجستير
 

 (: (Introductionالمقدمة .1

 قادرةدمة المقيجب أن تكون و ، اام بهيقال الطالبينوي  التي للدراسةملخص صغير  الدراسةتعد مقدمة      
بحيث يتعرف القارئ من خاللها على  ،الطالبيقوم به س البحث الذيعلى إعطاء لمحة عامة عن 

 .دراسةللالنقاط الرئيسية 
وأحدث اإلحصاءات إن وجدت التي تتعلق مواضوعه  أهميةفي المقدمة مجال بحثه و  الطالب يواضح 

 مسّوغات إجراء الدراسة ويراعى أن تكون مختصرة قدر المستطاع.، كما تتاضمن الدراسةبمواضوع 
 

 : (Research Problem) مشكلة الدراسة .2

، وهي عبارة عن تساؤالت تدور في ذهن دراسةالمشكلة الدراسة هي المحور الرئيسي الذي تدور حوله 
 ادراسته الطالبيريد  ظاهرة محددةربما غموض في  وأاضعف  وأقصور  وأبوجود خلل ما  الطالب

 .ااستجالء أمرهو 
 المجال، نفس في سابقة دراسات عن حيث اختالفها من أصالتها مبيناً  البحث مشكلة الطالب يحددو 

 .ةخبري بجملة او بسؤال عنها ويعبر
 .الدراسة بمشكلة الخاصة المتعلقة والتابعة المستقلة بالمتغيرات التعريف سةراالد مشكلة صياغة وتتاضمن

 
 Research Questions) ) :الدراسة سئلةأ .3

 تبين دقيقة علمية بلغة الرئيس السؤال بعد فرعية يوردها أسئلة وجدت نا  و  الرئيس، السؤال الطالب يحدد

 وتتوافق مع األهداف الخاصة بالدراسة. البحث بمشكلة عالقتها
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  (Importance of the Research) :الدراسة أهمية .4

، ومن هي نجازها  و  البحث أهداف تحقيق بعد من دراسته المتوقعة العملية على الفائدة الطالب يركز
 ج الدراسة ومجاالت هذه االستفادة.الجهات التي ستستفيد من نتائ

 

 (Research Objectives): أهداف الدراسة .5

ا يصبو م عن ، وهي تعبردراسةالأهداف البحث العلمي إحدى الخطوات المهمة في سبيل إعداد تعتبر 
يجب أن تكون األهداف قابلة للقياس الكمي ومرتبطة بفراضيات ، و المقدمة دراسةمن ال الطالبإليه 

غة أهداف كون صياتيجب أن و طرحها؛  تمصلة وثيقة بمشكلة الدراسة وبالتساؤالت التي وذات  البحث
 .وعدد أسئلة مشكلة الدراسة وفراضياتهامع حجم  والماضمون  العدد من حيث متناسبة الدراسة

 

 (Literature Review) : الدراسات السابقة .6

 ،ذات العالقة بمواضوع البحث مباشرةالعربية واألجنبية  يعرض الطالب عينة من الدراسات السابقة
والعينة المستهدفة وعددها ومكانها لمنهج المتبع هدف الدراسة واوبحيث تتاضمن كل دراسة سابقة 

 .والنتائج التي خرجت بها
يث يتم ، بحاألخرى ما يمّيز دراسته عن الدراسات  الدراسات السابقة يبين الطالبوفي نهاية عرض 

ر الموثوق المصاد اوالتركيز في انتقاء الدراسات السابقة على األبحاث المنشورة في المجالت المحكمة 
 األقدم.  إلىبها ويراعي ترتيب الدراسات السابقة من األحدث 

 
 (Research Hypothesis)فرضيات الدراسة:  .7

ة من خاللها بتفسير كاف الطالبلى لتفسير الظاهرة، ويقوم و هي الخطوة األإن وجدت  الفراضيات
ثبات  ل الفراضياتمن خال الطالبيهدف و  ،الظواهر التي يقوم بدراستها حة نفي ص وأتفسير وا 

 ل الطالباو ا يحم من خالله بأسلوب يبين الفراضيةتصاغ و  ،دراستهلها في او لومات التي سوف يتنالمع
مع مشكلة  اوثيق ايجب أن ترتبط الفراضيات ارتباطو  ،وحسب المنهج العلمي المتبع نفيه وأتأكيد صحته 

 من حيث عدد الفروض والماضمون. الدراسة
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 (Procedures and Methodology) : ق البحثالمنهجية وطر .8

  :ق البحث التاليالمنهجية وطر في  الطالب يحدد

  والعينةمجتمع الدراسة  

يقوم الطالب بذكر المواصفات الخاصة للعينة والمواصفات التي يستثني فيها عناصر العينة 
(Inclusion as exclusion criteria) مكان تطبيق الدراسة وكيفية اختيار  إلى اضافةباإل

 العينة وحجم العينة.
مم أن يع إلى الطالبالمجموعة الكلية من العناصر التي يسعى  إلىيشير مجتمع الدراسة و 

لعينة التي تلك ا إلىشير عينة الدراسة تبينما ، عليها النتائج ذات العالقة بالمشكلة المدروسة
دراسة لكي تكون عينة الو ، تتوزع فيها خصائص المجتمع بنفس النسب الواردة في المجتمع

 .صحيحة ومنطقية يفترض أن تكون هذه العينة المختارة ممثلة لمجتمع الدراسة
 

  جمع البيانات طرق( :Data Collection Procedure)  

 :البياناتشرح طريقة جمع البيانات واألسلوب المتبع لجمع يتم 

 .للبياناتالمسح الشامل  وأأسلوب الحصر  .1

  .المقابالت الشخصية  .2

  .والتقارير الرسمية المصادر المكتوبة إلىالرجوع  .3

  .ستبياناإل  .4

 

 البيانات اإلحصائية لتحليل األساليب(: Statistical methods used to 

analyze data) 

 

لتحليل البيانات لإلجابة على أسئلة  سيتم استخدامهاصائية التي حوصف الطرق اإليتم 
 البحث:

 

 .األسلوب اإلحصائّي الوصفيّ   .1

 .االستنتاجيّ  وأاألسلوب اإلحصائّي التحليلّي  .2
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 .وتوثيقهابالبحث المطروحة المستخدمة لقياس المتغيرات  األدوات والطرق  يبين .3

 

 الدراسة: نموذجإ  (Theoretical/ Conceptual Model) 

 توثيقيجب و  بعاضها البعض مع الدراسة متغيرات ارتباط يواضح الذي المخطط هو عبارة عن

 إن وجد. المتبع العلمي المنهج وحسب بواضوح نموذجاإل
 
 اإلجرائية التعريفات (Procedural Definitions) :  

 وبيان الرسالة في سترد كما استهدر  أسئلة عليها التي تشتمل المهمة المصطلحات الطالب يعرف

 .قياسها طريقة
 
 وحدودها الدراسة محددات:  (Limitations and Delimitations of the 

Research)  

 .المتبع العلمي المنهج وحسب الزمنية والمكانية وحدودهاالدراسة  محددات الطالب يواضح 

 

 (List of References) :والمصادر المراجع .9

ثيق سلوب التو تبعًا أل مخطط الرسالة عدادإ  في عليها اعتمدالتي ياضع الطالب المصادر والمراجع 
 والمذكور في هذا الدليل. بالجامعة الدراسات العليا قبل عمادةالمعتمد من 
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 الثاني  القسم

 يةجامعخراج الرسائل الا  وتنظيم و عداد إ

(Thesis) 

 

  القواعد العامة إلعداد الرسالة 

 م يالترق 

 التنظيم داخل الرسالة 

 الماجستير رسالة قسامأ وأ فصول تسبق التمهيدية التي الصفحات :لو األ الجزء. 

 الماجستير رسالة جزاءأ وأ الثاني: فصول الجزء . 

 والمصادرالثالث: المراجع  الجزء. 

 :المالحق الجزء الرابع. 
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 القواعد العامة إلعداد الرسالة: لا و أ
 :يلي كما اإللتزام بها وهي يجب محددة قواعد وفق وتنظيمهاالعلمية وطباعتها  الرسالةيتم إعداد 

لجنة  إلى لموتس صبلغة سليمة سواء كانت بالعربية أم باإلنجليزية، وحسب كل تخص الرسالةتكتب  .1

وعمادة المكتبة و  للقسم خالية من األخطاء النحوية واإلمالئية والمطبعية، وتسلم النسخة النهائيةة المناقش

  عداد الرسائل الجامعية.إ  الدراسات العليا مطابقة للمواصفات الواردة بدليل

 ورقة على (60وبحجم خط ) اإلنجليزيةبو  (،60وبحجم خط ) العربية باللغة مطبوعةعداد الرسالة إ يتم  .2

(A4 )نوع من الخط كتابة الرسالة في يستعملو ، الورقة من واحد وجه وعلى أبيض (Simplified 

Arabic) نوع ومن العربية، باللغة كانت إذا (Times New Romans )اإلنجليزية باللغة كانت إذا. 

واسم الطالب واسم  (Bold)غامق بلون أسود ( 02) خط وبحجم باللغة العربية يكتب عنوان الرسالة .3

بحجم خط ة العنوان فتكتب حالمعلومات في صف أما بقية ،(61) وبحجم خط المشرف بخط غامق

(61). 

ين او ، أما العن(61وبحجم خط ) بلون أسود غامقباللغة العربية داخل الرسالة  ين الرئيسيةاو تكتب العن .4

 .(60فتكتب بلون أسود غامق وبحجم خط ) الفرعية

 (- 0) ليزية فمقاس الخط هو دائمًا نفس مقاس اللغة العربية مطروحًا منهجة باللغة اإلنبالنسبة للكتاب .5

 والمتن. و أقل لكتابة المعادالتأ 60لحرف يكون حجم ا، و يناو ال تواضع خطوط تحت العنو 

 الرسالة كانت إذا مسافتانو  ،بالعربية الكتابة كانت إذا يليه الذي والسطر السطر بين ونصف مسافة تترك .6

 .اإلنجليزية باللغة

ة عند تكون المسافو  )الفرعي( الجانبيالرئيسي  والعنوانالعنوان الرئيسي  بين سطر واحدفة مسا تترك .7

أما  ،(ةأي مسافة واحد)والمالحق مفردة والمراجع ل واألشكال، او ين الجداو ين الرئيسية، وعناو كتابة العن
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 .)الفاصلة و أترك مسافة حرف واحد بعد النقطة ، و واحداً سطرًا  المسافة بين المرجع والذي يليه فتكون 

 (.،أو 

  مقداره اليسار على وهامش ،انش( 6.0سم ) 5.3 مقداره اليمين علىللرسائل باللغة العربية  هامش يترك .8

 عدد زاو يتج ال أن وينبغي باإلنجليزية، مكتوبة الرسالة كانت إذا األمر وبعكس انش( 6.2سم ) 2.5

 ( سطرًا.02) الواحدة الصفحة في األسطر

في  0 إلىصفر  وعند ورود األرقام من، اختصار وأرمز  وأتبدأ الجملة بكلمة، وال يجوز أن تبدأ برقم  .9

 .630فتكتب باألرقام هكذا:  62؛ أما ما يزيد على ( 3)بدال من خمسةفمثال  ،النص تكتب كتابة

مير بل يستعمل اضأنا(  وأ )ال يجوز استخدام اضمير نحن ال يجوز استعمال اضمير المتكلم في المتن .11

الوسط الحسابي...."،  أن الطالبيرى  "وأمقياس....."  الطالبمثل: "استعمل  من ذلك الغائب بدالً 

عمال والثبات للمقياسين..." ويجوز است الصدق اختبار استخدمويجوز استعمال المبنى للمجهول مثل: "

 والتقدير فقط. اإلهداء والشكراضمير المتكلم في التفويض و 

فتكتب  ل واألشكالاو ما في الجدأ (المائة في 62)تكتب النسب المئوية في داخل النص بالحروف مثل  .11

 .(%62)كما يلي 

 بين الرقم فراغوال يترك  ( m, Km, Kg ) او (، كغم، كم)م مختصراتهاتكتب وحدة القياس حسب  .12

 ووحدة القياس المختصرة.

يواضع و  ل مرة كاملة،و ما أمكن وعدم استخدامها إال للاضرورة، وتكتب عند ورودها أل ختصاراتاإلتقليل  .13

 فيكتب اختصارها (United Nation)مم المتحدة ألا، فإذا وردت منظمة قوسيناالختصار بين 

يواضع  ، على أنقوسينالالحقة دون واضعه بين  المراتثم يستخدم االختصار فقط في  (UN )كاآلتي:

 الواردة فيها. المختصراتفي مقدمة رسالة الماجستير قائمة 
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 وأة في صفحات جديدة، وال يجوز أن تبدأ في وسط الصفحة يين رسالة الماجستير الرئيساو تبدأ عن .14

 .صفحة جديدة إال عند اكتمال الصفحة الحالية إلىآخرها وال يتحول 

 (الكمبيوتر حسب ما يحدده برنامج وأ) انش( 6.0سم ) 5.3 تفصل الحواشي عن المتن بخط طوله .15

مسافة عد ب ويقع الخط أسفل المتن بمقدار مسافتين في وسط الصفحة، وتبدأ كتابة المالحظة على

 .من الخط واحدة

 0202- 0261كما يلي:  (إلى –من)وتكتب الفترة  .م0202الثاني  كانون  03يكتب التاريخ كما يلي:  .16

 عشر. الثامنالقرون فتكتب كاملة بالحروف دون األرقام مثل: القرن  أما

  (61365،62:22)الوقت وكما يلي: إلىيستحسن استخدام نظام األربع والعشرين ساعة عند اإلشارة  .17

 هكذا تكون  اإلنجليزية اللغة في، و (Tab) فقرة كل من لو األ السطر في البادئة بالمسافة هتماماإل اضرورة .18

 .قراتالف بين مسافات هناك تكن لم إذا

(، بينما Boldما يخص الجداول واألشكال: تكتب كلمة جدول أو شكل مع الرقم بالخط الغامق )في  .19

 (.Bold) يكتب عنوان الجدول أو الشكل بخط غير غامق

 .%52يجب أن ال تتجاوز حدود االستالل في الرسالة الجامعية ما نسبته  .21
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 م يثانياا: الترق
 الصفحة أعلى األيمن جانب في وأ العربية، اللغة في الصفحة أعلى األيسر الجانب في الصفحة رقم يكتب .1

 . الصفحة من لو األ السطر من انش( 6.0سم ) 5  ارتفاع على اإلنجليزية اللغة في

 لاو الجد تظهر أن ويجب وحسب الفصول، الرسالة داخل منها لكل متسلسل بشكل والرسومات لاو الجد ترقم .2
 .الرسالة نهاية في واضعها يجوز وال متن الرسالة في ذكرها بعد مباشرة والرسومات واألشكال

 …I. II, III )مثل ( اإلنجليزية باللغة الكتابة عند التمهيدية الصفحات لترقيم الرومانية األرقام تستخدم .3

 .بالعربية الكتابة حالة في التمهيدية الصفحات لترقيم( ... ج ب، أ،ل: مث) األبجدية، العربية الحروف وتستخدم

 
 : التنظيم داخل الرسالة ثالثاا 
 

 :التالي الترتيب حسب تأتي جزاءأ أربعة من الرسالة تتكون 

 الماجستير رسالة قسامأ أو فصول تسبق التي )التمهيدية( لىو األ الصفحات :لواأل الجزء. 

 الماجستير رسالة ءجزاأ وأ فصول :الثاني الجزء . 

 مصادر.وال المراجع: الثالث الجزء 

 المالحق الرابع: الجزء. 

 .جزاءاأل هذه من جزء بكل تعريف يلي وفيما
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 ديةيل: الصفحات التمهوالجزءاأل 
 

  : من نجليزيةاإل وأ العربية باللغة الكتابة عند الماجستير رسالة من لىو األ الصفحات تتكون 
 الخارجي الغالف (العنوان صفحة( (Hard Cover page). 
 الخارجي الغالف محتويات مع وتتطابق( الداخلي الغالف (العنوان صفحة. (Cover Page)  
 منه جزء أي وأ الماجستير رسالة باستنساخ الجامعة تفويض صفحة (Authorization Form). 
 جامعية رسالة إجازة صفحة (Committee Decision). 
 اختياري  (اإلهداء صفحة( (Dedication). 
 والتقدير الشكر صفحة (Acknowledgement). 
 المحتويات جدول صفحة (Table of Contents). 
 لاو الجد قائمة صفحة (List of Tables). 
 األشكال قائمة صفحة (List of Figures). 
 المالحق قائمة صفحة  (List of Appendices). 
 والمختصرات المصطلحات صفحة  (List of Abbreviations). 
  بعد  الرسالة نهاية في تواضعو ) إذا كانت الرسالة مكتوبة باللغة العربية بالعربيةصفحة الملخص باللغة

 نجليزية(.اإلإذا كانت الرسالة مكتوبة باللغة  المالحق
 إذا كانت الرسالة مكتوبة باللغة اإلنجليزية نجليزيةصفحة الملخص باللغة اإل (Abstract)( تواضعو 

 ذا كانت الرسالة مكتوبة باللغة العربية(.إ بعد المالحق الرسالة نهاية في
 

 :صفحة كل محتويات تنظيم سلوبأو  شروط يلي وفيما
 
  (Cover Page) (الخارجي والداخلي )العنوان الغالفلا: و أ

 العليا الدراسات عمادة يليهاو  جامعةالجهة اليمنى اسم المن و  الجامعة شعار في الوسطو  الغالف على يواضع
 تنظم أن يجب، و باللغة اإلنجليزية العليا الدراسات عمادة يليهاو  جامعةومن الجهة اليسرى اسم ال باللغة العربية

 تعد ولكنها العنوان صفحة ترقم الو  ،التالية الصفحة في العينة في مواضح هو كما (الغالف) العنوان صفحة
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 فترقم (الخ ......لاو الجد قائمة المحتويات، فهرس اإلهداء،) المتسلسلة البنود أما ،الرسالة في لىو األ الصفحة

 :التالي النحو على الخارجي العنوان صفحة تنظمو  أبجدًيا،
واسم  (.Simplified Arabic) (Bold)( غامق 02بحجم خط )باللغة العربية يكتب عنوان الرسالة  .1

جم بحة العنوان فتكتب حالمعلومات في صف ، أما بقية (61) وبحجم خط الطالب واسم المشرف بخط غامق
 (single space).رالسطو  بين أحادية بمسافةو  (61خط )

 "الطالب اسم" ذلك يتبع،و  الصفحة بمنتصف الرسالة عنوان ويطبع بعد شعار الجامعة من فراغين مسافة تترك .2

  الطالب فراغين.اسم عد عن يبتو  واللقب العلمي ، ويتبع ذلك اسم المشرففراغين العنوان عن وتبعد

 غةوتكتب بالل (المشارك)ياضاف كلمة المشرف  اسم المشرف إاضافةيتم  مشاركفي حالة وجود مشرف  .3
 بدون ترك فراغ من اسم المشرف الرئيس. اإلنجليزية وأالعربية 

قدمت هذه الرسالة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير  عبارة وتطبع األسفل إلى فراغين تركي .4
 ...... كلية ......في تخصص 

واسم  (.Times new roman) (Bold)( غامق 61بحجم خط ) نجليزيةباللغة اإليكتب عنوان الرسالة  .5
جم بحة العنوان فتكتب حالمعلومات في صف ، أما بقية (61) وبحجم خط الطالب واسم المشرف بخط غامق

 ويترك فراغين بين المعلومات في الصفحة. ، (lines 1.5)  رالسطو  بين ونصف بمسافةو  (60خط )
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في منتصف  للرسالة باللغة العربية (Simplified Arabic)( 61حجم )و ، المحتويات جدول كلمة تطبع .1
 (Time New Roman( )60أو بحجم خط ) األعلى من واحد فراغ مسافة تترك أن بعد الصفحة أعلى

 باللغة اإلنجليزية.للرسالة 

 المتعددة يناو العن بين ويترك، يناو العن من مستوى  وأ جديد، ُمدخل حالة في السطور بين واحد فراغ ترك .2

(single-space)  المتعددة يناو العن من الثاني لبداية السطر فراغ يترك ال ولكن أحادي، فراغ. 

 .المتن داخل هو لما مطابقة يناو العن تكون  أن يجب  .3

 اًل.و أ األطول السطر يكون  بحيث سطر من أكثر تحتاج التي يناو العن تطبع أن يجب  .4

 .المحتويات جدول في يناو العن من الثاني والمستوى  لو األ المستوى  يظهر أن يجب  .5

 كانت إذا الرومانية واألرقام العربية باللغةكانت الرسالة  إذا ترقم صفحة جدول المحتويات أبجدياً   .6

 .اإلنجليزية باللغة الرسالة

أ، ) أبجدًيا حرًفا يأخذ ملحق كل، المحتويات جدول في المالحق كلمة اطبع مالحق هناك يكون  عندما .7
 .للملحق الدقيق العنوان مع اإلنجليزية، باللغة البحث كان إذا اً التيني اً ورقم (،ب، ج، د

 
 المحتويات جدول

 الصفحة المواضوع التسلسل
 ب  الداخلي الغالف 
 ج  الجامعة تفويضنموذج   
 د جامعية رسالة إجازة 
 ه اإلهداء 
 و والتقدير الشكر 
 ز المحتويات جدول 
 ح لاو الجد قائمة 
 ط األشكال قائمة 
 ي المالحق قائمة 
 ك  والمختصرات المصطلحاتقائمة  
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 (Abstract) الملخص: الحادي عشر

 العربية باللغة الملخصلا: و أ
 :يلي ما مراعاة فيجب الملخص كتابة عند

 لعنوان تماًما مطابقاً  الملخص عنوان يكون ، و الصفحة وسط في ويكتب الدراسة عنوان الملخص يشمل  .6

 (.61وبحجم خط ) الرسالة

ذا الصفحة، منتصف في العنوان يطبع  .0  بين أحادية بمسافة فيطبع سطر من أكثر العنوان كان وا 

  (single space).رالسطو 
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  -( 60حجم )و  ،(single space)ر السطو  بين أحادية العنوان بمسافة تحت الطالب اسم يطبع .5
(Simplified Arabic  

  -( 60حجم )و  ،(single space)ر السطو  بين أحادية بمسافة الطالباسم  تحت المشرف اسم يطبع .0
(Simplified Arabic 

 ،(single space)ر السطو  بين أحادية بمسافة المشرفتحت اسم  الجامعي والعام الجامعةيطبع اسم   .3
 ( Simplified Arabic - (60وحجم )

 .اً بجديأ الملخص صفحة ترقم .1

وكذلك  النتائج لوصف مااضيال صيغة تستخدم للمجهول، المبني وليس للمعلوم المبني لغة تستخدم .7
 .القياس أدوات لوصف

 : التالية العناصر األساسية يجب أن يحتوي الملخص على .1

  الهدف الرئيس من الدراسة 
 .المنهجية المستخدمة في الدراسة 
  الدراسةأهم النتائج التي توصلت اليها. 
 أهم التوصيات التي خلصت بها الدراسة.  

  مرتبة أبجديًا(. كلمات 3تزيد عن  الأن و  5من الكلمات المفتاحية( 

 وال يشمل الملخص على أية ،كلمة في اللغة العربية 522 ال يزيد حجم الملخص على يجب أن .0

 .لاو جد وأأشكال  وأ مراجع
 آخر في ويواضع اإلنجليزية إلى ويترجم العربية باللغة المكتوبة الرسالة حالة في ويكون  بالعربية ملخصمالحظة: 

 .الرسالة في صفحة
 

 نجليزيةاإل  باللغة الملخصثانياا: 
 :يلي ما مراعاة فيجب الملخص كتابة عند

 لعنوان تماًما مطابقاً  الملخص عنوان يكون و ، الصفحة وسط في ويكتب الدراسة عنوان الملخص يشمل .1

 (Times New Roman( )60وبحجم خط )، الرسالة

ذا الصفحة، منتصف في العنوان يطبع .2  بين أحادية بمسافة فيطبع سطر من أكثر العنوان كان وا 

  (single space).رالسطو 

  -( 12حجم ) و ،(single space)ر السطو  بين أحادية بمسافة العنوان تحت الطالب اسم يطبع .3
(Times New Roman  



25 

 

  -( 12حجم )و  ،(single space)ر السطو  بين أحادية بمسافة الطالباسم  تحت المشرف اسم يطبع .4
(Times New Roman 

وحجم  ،(single space)ر السطو  بين أحادية بمسافة المشرفتحت اسم  والعام الجامعةيطبع اسم  .5
(12 )-Times New Roman ) 

 .اً بجديأ الملخص صفحة ترقم .6

م وتستخد النتائج لوصف المااضي صيغة تستخدم للمجهول، المبني وليس للمعلوم المبني لغة تستخدم .7
 .القياس أدوات لوصف

 يجب أن يحتوي الملخص على التالية : .8

  الهدف الرئيس من الدراسة 
 .المنهجية المستخدمة في الدراسة 
 أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة. 
 أهم التوصيات التي خلصت بها الدراسة.  

  مرتبة أبجديًا(. كلمات 3وأن التزيد عن  5من الكلمات المفتاحية( 

 .األنجليزيةكلمة في اللغة  632يجب أن ال يزيد حجم الملخص على  .9
 

 صفحاتال في يواضع اإلنجليزية باللغة المكتوبة الرسالة حالة في ويكون  اإلنجليزية باللغة ملخص :مالحظة
 .الرسالة صفحات نهاية في ويواضع ياضاً أ العربية إلى ويترجم الرسالة، من التمهيدية
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بيبيرازين سالفوناميدز: التحضير، التشخيص، والتقييم الحيوي المخبري كمثبطات محتملة 
 4-إلنزيم دايببتيديل بيبتيداز

 
 إعداد

 ابتسام عبد الكريم علي الورافي
 

 المشرف
 أ.د. ريما أبو خلف

 المشاركالمشرف 
 د. ديما صباح

 
 9102 ،جامعة الزيتونة األردنية

 
 الملخص

 
رشادات مستمرة حول اإلدارة الشخصية للمريض لمنع  السكري هو مرض مزمن يحتاج الى وعي طبي مستمر وا 

حدوث الماضاعفات الحادة. يعرف هذا المرض بارتفاع نسبة السكر في الدم والذي يحدث إما بسبب عجز 
تعمل  عندما ال يستطيع الجسم إستخدام األنسولين بكفاءة. اواإلنسولين عن إنتاج الكمية الكافية من  البنكرياس

( على تقليل مستويات الجلوكاجون والجلوكوز في الدم عن DPP-IV) 4-مثبطات إنزيم دايببتيديل بيبتيداز
من خاليا بيتا  لين، مما يؤدي إلى زيادة إفراز اإلنسو GIPو GLP-1طريق زيادة نسبة هرمونات اإلنكريتين 

تم تحديد بنية هذه  كما، 3a-3gفي هذه الدراسة تم تحاضير سبعة من السلفوناميدات البايبريزينية  البنكرياسية.
. كشفت التقييمات البيولوجية المخبرية نتائج IRو NMR-13Cو NMR-1Hالمركبات بالكامل باستخدام 

تم التوصل  ميكروموالر.  711عند تركيز  22-71% ح بيناو والتي تتر  3a-3gتثبيطية متقاربة للمركبات 
 .4-تيديل بيبتيدازدايببالى أن مشتقات السلفوناميدات البايبريزينية تشكل مركبات جديدة ناجحة لتثبيط إنزيم 

 
 .مرض السكري  مثبطات، ،السلفوناميدات، 4-دايببتيديل بيبتيدازإنزيم  ،اإلنسولين الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

 

     Diabetes is a chronic illness that needs persistent medical awareness and continuous patient 

self-management instruction to prohibit the acute complications. It is identified by hyperglycemia 

that happen either when the pancreas does not produce sufficient insulin or when the body cannot 

efficiently use the insulin it fabricates. DPP-IV inhibitors minimize glucagon and blood glucose 

levels by increasing the incretin levels (GLP-1 and GIP), leading to elevation of insulin secretion 

from pancreatic beta cells. 

     In the present study, seven piperazine sulfonamides derivatives 3a-3g were synthesized and 

completely identified using 1H-NMR, 13C-NMR and IR. These compounds were exposed to in 

vitro biological evaluation tests and showed close inhibitory activities ranging from 17% - 22% at 

100µM concentrations. Piperazine sulfonamide derivatives were established to be successful 

scaffold as possible DPP-IV inhibitors, where presence of EWG such as Cl (as in 3a, 3b, 3c) 

improves the activity of the compounds more than EDG such as CH3 (as in 3d, 3e) at the same 

positions. 

Keywords: Diabetes, DPP-IV enzyme, inhibitors insulin, sulfonamides. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Incretin
https://en.wikipedia.org/wiki/GLP-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Gastric_inhibitory_polypeptide
https://en.wikipedia.org/wiki/Insulin
https://en.wikipedia.org/wiki/Insulin
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 الماجستير رسالة جزاءأ وأ فصول  :الثاني الجزء
 

 الرسالة مواضوع باختالف المتن يناو عن وتختلف التوصيات وأ باالستنتاجات وينتهي بالمقدمة المتن يبدأ

 :التالي النموذج الزيتونة األردنية جامعة وتعتمد ،ومنهجيتها
 )الفصل التمهيدي( :(Introduction) العام للدراسة اإلطارل: والفصل األ  

  المقدمة 

  سئلتهاأمشكلة الدراسة و 

 الدراسة  أهمية 

  أهداف الدراسة 

 إنموذج الدراسة 

 فراضيات الدراسة 

  الدراسةمحددات وحدود 

 التعريفات االجرائية 

 :(Aim of the Current Study) والدراسات السابقةالنظري  اإلطارالفصل الثاني : 
 تمهيد 

 ل، المبحث الثاني، مثاًل(و )المبحث اال عدد من المباحث إلىالنظري ويقسم  اإلطار 

  :العربية واألجنبية الدراسات السابقةالمبحث الثالث 

 

  (:Experimental Part) ق البحثالمنهجية وطرالفصل الثالث : 
 تمهيد 

 مجتمع الدراسة والعينة 

  جمع البيانات طرق 

 البيانات لتحليل اإلحصائية األساليب 

  (:Results, Discussion and Conclusion) : النتائج ومناقشتها والستنتاجات الرابعالفصل 

 عرض البيانات واختبار الفراضيات 

 ومناقشتها النتائج  

 االستنتاجات 

 التوصيات 
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 (References) المراجع والمصادر
 (Appendices) المالحق

 (Abstract) نجليزية للرسالة المكتوبة باللغة العربيةالملخص باللغة اإل
 نجليزيةاإلللرسالة المكتوبة باللغة  العربيةالملخص باللغة 
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 مصادروال الثالث: المراجع الجزء
 

  .المالحقتأتي  ثم ومن الرسالة من جزءاً  تعتبر التي والمصادر تأتي بعد فصول الدراسة المراجع قائمة
 وكتب علمية مقاالت من الماجستير رسالة في الطالب استخدمها التي قائمة المراجع كافة المصادر تتاضمن
APA, ) السادسة النسخة /مريكيةاأل النفس علماء جمعية نظام وفق التوثيق طريقة حسب ومكتوبة هجائياً  مرتبة

th6 )يأتي وكما: 
 

Documentation Methods by American Psychological Association System (APA) 

 
هو  ما حسب جعاالمر  وينظم يرتب والذي( EndNote) برنامج استخدام يمكن اإلنجليزية باللغة الكتابة حالة في

 :يأتي ما تباعإ ممكن ذلك وخالف (APA) نظام في مطلوب
 . (61بخط غامق وبحجم )على صفحة جديدة في وسط السطر  والمصادر المراجعكتابة كلمة  .6
كره ذ وال يجوز كتابة أي مرجع لم يرد، فقط الماجستير رسالةالتي ورد ذكرها في متن  المراجعكتابة   .0

 . في رسالة الماجستير
من  كتابةوتبدأ ال ،خير للمؤلف " اسم العائلة "سم األحسب ترتيب الحروف الهجائية لإل المراجعتكتب  .5

 العربية.بالمراجع أقصى الشمال إذا كان المرجع باللغة اإلنجليزية، ومن أقصى اليمين في حالة كتابة 

 

 (Documentation in the text)المتن  وألا: كتابة المراجع عند ورودها في النص و أ

 
على  نإف بحثه، نوعية كانت مهما لمؤلفه خاصة ملكية هو والذي العلمي نتاجاإل يمثل ولكونه االقتباس في

  مراعاة ما يلي: الطالب

 اضافةو  تنصيص )"  "(بين عالمتي  المباشر)الحرفي( قتباساإل يواضع د كتابة رقم الصفحة بع ا 
،  ( 10، 2019،محمود( مثال: ،(.Sure name, Year, Page Noاسم المؤلف والسنة )

(Khalaf, 2018, 35). 

 ماس (بذكر المرجع فيوثق) ما ورد في المرجع وتلخيص كتابة (المباشر غير قتباساإل حالة في 
 .)النشر سنة العائلة،
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 (Khalaf, 2018) وباإلنجليزية، ( 2019،خليل)يكون  بالعربيةمثال:  في حالة مؤلف واحد: .7
 باإلنجليزية يكون  و ،(0261 ،النوايسة ومهيرات) يكون  بالعربية مثال: في حالة مؤلفين اثنين: .2

 (Gall and Reak, 2019)           
  باإلنجليزية يكون و ( 0261 ،النوايسة واخرون ) يكون  بالعربية مثال:: في حالة ثالث مؤلفين أو أكثر .3

 (Gall, et al. 2019)           

 

 
 (Documentation in the References) المراجع  قائمة في ورودها المراجع عند ثانياا: كتابة

 
 :أخرى  قاعدة بأيام تز لاإل دون  القائمة صدر في فيواضع عجمراال أحد الكريم القرآن كان إذا .0

 ). نقطة ثم ( السورة اسم،(  فاصلة ثم ( الكريمالقرآن  لفظ واضع: مراجعال قائمة في القرآن استخدام عند
 .(22: )سورة البقرة، آية يكون  التوثيقفأما في متن النص  .البقرة سورة ، الكريمرآن الق: مثال

 (Citing Booksالكتب ) توثيق .9
 . اإلنجليزية وأ العربية اللغة بين الترتيب في فرق  هناك ليس: مالحظة    

 

 يأتي كما المرجع فيكتبللكتاب  واحد مؤلف وجود حالة في : 

 

 الناشر اسم نقطة
نقطتين 

 شارحة

مدينة  وأمكان 

 النشر
 فاصلة

 الدولة

 
 نقطة

 عنوان

 الكتاب

 بخط

 غامق

 نقطة
سنة النشر بين 

 قوسين

العائلة ، اسم  اسم

 المؤلف

. Publisher : 

Place of 

publication 

(city) 

, Country . 
Book 

title 

Bold 

. 
(Year) 

Publication 

Author 

Sure name, 
initials 

 
 . للكتب الجامعية المؤسسة: بيروت لبنان، . محليةال  اإلدارة نظم . (0260) خالد ،محمود مثال:

Gall, M. (2019). Educational Research: An Introduction. USA, New York: 

Longman. 
 (Gall, 2019)    ( وباإلنجليزية0260 ،محمود) يكون  في الرسالة بالعربية النص داخل التوثيق ان علماً 
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 يأتي كما المرجع فيكتب ن للكتابيمؤلف وجود حالة في : 
 

 الناشر اسم نقطة
نقطتين 

 شارحة

مدينة  اومكان 

 النشر
 فاصلة

 الدولة

 
 نقطة

 عنوان

 الكتاب

 بخط

 غامق

 نقطة
سنة النشر بين 

 قوسين

 اإلسم ، العائلة

 لواال للمؤلف

 مع فاصلة ثم

 واسم)و(  حرف

 العائلة

 ثم بفاصلة متبوعا

 المؤلف اسم

 يالثان

. Publisher : 
Place of 

publication 

(city) 

, Country . 
Book 

title 

Bold 

. 
(Year) 

Publication 

Author 

(family, name), 
and Second 

Author 

(family, name) 

 

 للنشر اليازوري عمان: دار  األردن، .في التربية ئمباد. (0261)، عبد الغفورمهيرات، و مهند، النوايسة مثال:
  .والتوزيع

Gall, M. and Reak, G. (2019). Educational Research: An Introduction. USA, 

New York: Longman. 
  (Gall and Reak, 2019) وباإلنجليزية( 0261 ،النوايسة ومهيرات) يكون  بالعربية في الرسالة النص داخل التوثيق نأ علماً 
 

 يلي: كما المرجع فيكتب للكتاب اصدار سنة وجود عدم حالة في 

 

 الناشر اسم نقطة
 نقطتين

 شارحة

مدينة  اومكان 

 النشر
 فاصلة

 الدولة

 
 نقطة

 عنوان

 الكتاب

 بخط

 غامق

 نقطة

بدون 

بين 

 قوسين

 للمؤلف اإلسم ، العائلة
 مع فاصلة ثم لو األ

 العائلة واسم (و( حرف
 اسم ثم بفاصلة متبوعا

 نيالثا المؤلف

. Publisher : 

Place of 

publication 

(city) 

, Country . 
Book 

title 

Bold 

. (n.d) 

Author 

(family, name), 

and Second Author 
(family, name) 

 

 لنشرل اليازوري عمان: دار  األردن،. في التربية ئمباد. )بدون( ، عبد الغفورمهيرات، و مهند، النوايسةمثال :
 والتوزيع.

Gall, M. and Reak, G. (n.d). Educational Research: An Introduction. USA, New 

York: Longman. 
  (.Gall and Reak, n.d) وباإلنجليزية( بدون  ،النوايسة ومهيرات) يكون  بالعربية في الرسالة النص داخل التوثيق ان علماً 
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 يلي كما المرجع فيكتب مترجم كتاب وجود حالة في : 
 

 ثم شارحة نقطتين ثم الكتاب عنوان انتهاء نقطة بعد قوسين بين ترجمة كلمة إضافة سوى، السابق كما في

 ليفأت سنة النهاية في نضيف ثم، بفاصلة شارحة النقطتين تستبدل يةنكليزباإلو ،للمترجم الكامل اإلسم

 . األصلي الكتاب

 عبارة ذكر

 النشر سنة

 ثم األصلية

  توضع

 السنة

 نقطة
 اسم

 الناشر

نقطتين 

 شارحة

 اومكان 

مدينة 

 النشر
 فاصلة

  ترجمة كلمة

 اسم ثم

 المترجم

 كامل بشكل

 نقطة الدولة

 عنوان

 الكتاب

 التي باللغة

 اليها ترجم

 غامق بخط

 نقطة

سنة ترجمة 

الكتاب بين 

 قوسين

 اسم

العائلة )،( 

اسم 

 المؤلف

Original 

work 

Published 

. Publisher : 

Place 

of 

publicat
ion 

(city) 

, 

Name of 
Translator & 

Translate 

ward 

Country . 
Book title 

Bold 
. 

(Year of 

Translation
) 

Author 

(family, 
name) 

 
عمان: دار جهينة  األردن، .خالد محمد. ترجمة:  المعلومات المحاسبية. ( 0260)مثال : توارو، توكودا 

 .(0227 األصليةسنة النشر )  .للنشر والتوزيع
Gall, M. (2015). Educational Research: An Introduction. Translator: Reak, G. 

USA, New York: Longman. (Published 2010) 

 (Gall, 2015/ 2010)وباإلنجليزية  (0227 /0260، توارو) يكون   بالعربية في الرسالة النص داخل التوثيق أن علماً 
 

 :يأتي كما المرجع فيكتب (Journals) مجالت توثيق حالة في .3
 

 نقطة

 صفحات

 ظهور

 في المقال

 المجلة
 فاصة

 رقم

 المجلد

 بين ةيلي

 قوسين

 العدد رقم

 فاصلة

 اسم

 المجلة

بخط 

  غامق

 

 نقطة
 عنوان

 المقال
 نقطة

 سنة النشر

 بين قوسين

 اإلسم ، العائلة اسم

 وأا) المقال لمؤلف

 )مؤلف من كثرأ

. 

 

 
Pages of 

Article 
, 

Vol. & 
(No.) 

, 
Name of 

Journals 

Bold 

. 
Articles 

Title 
. (Year) 

Author 

(family, 

name) 

 
 .33 45-،(12) 36 ،دراسات مجلة  .اإلدارية لمعلوماتا نظم أمن .(0260) مهند ،مهيرات: مثال

Qrunfleh, M. M. (1991). Studies on the hawthorn (Crataegus azarolus L.): II. 

Changes in abscisic acid content during cold stratification in relation to seed 

germination. Journal of Horticultural Science, 1(66), 223-226. 
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 :يأتي كما المرجع فيكتب الجامعية الرسائل توثيق حالة في .4

 

 نقطة

اسم المدينة 

متبوعة 

بفاصلة ثم 

 اسم البلد 
 فاصة

اسم الجامعة 

التي قدمت 

 لها الرسالة 
 فاصلة

تكتب كلمة رسالة 

ماجستير غير 

 منشورة 

  غامقبخط 

 

 نقطة
 عنوان

 الرسالة
 نقطة

سنة 

 األعداد

 بين قوسين

 ، العائلة اسم

 اإلسم

 الرسالة  لكاتب

. 

 

City , 

Country 

, 
Name of 

University 
, 

Unpublished Master 

Thesis 

Bold 

. 
Thesis 
Title 

. (Year) 

Author 

(family, name) 

 

 
 األعمالالصناعية وبناء منظمة  اإلدارةفي تطوير  المعلومات المحاسبية أثر. (0260) الخالد، محمد مثال :
 .االردن، عمان، الزيتونة االردنية، جامعة  رسالة ماجستير غير منشورة. الريادية

Al- Smadi, Y. M. (0260). Evaluation of the “Class Teacher” Pre-Service Teacher 

Education Program at the University of Jordan. Unpublished Doctoral 

Dissertation, University of Susses, Brighton, UK. 
 مالحظات: 

 )ن التوثيق داخل النص يكون )العائلة، سنة النشرأ علماً  .7
  شورة (منماجستير  وأ راهدكتو  أطروحةالجملة ) إاضافةفيمكن الدكتوراه  أطروحة وأ الماجستير في حالة نشر رسالة .0

 
 :يأتي كما المرجع فيكتب ( Newspapers) يومية صحيفة توثيق حالة في .5

 

 نقطة

 او مكان

 مدينة

 النشر

 صفحات

 ظهور

 في المقال

 الصحيفة
 فاصة

 رقم

 العدد
 فاصلة

 اسم

 الصحيفة

 غامقبخط 

 

 نقطة
 عنوان

 المقال
 فاصلة 

 سنة

وشهر ويوم 

 النشر

 بين قوسين

 اإلسم ، العائلة اسم

 وأ (المقال لمؤلف

 )مؤلف من كثرأ

. 
Place of 

Publication 

(city) 

 

Pages  

of Article 
,  (No.) , 

Name of 

Newspaper 
Bold 

. 
Articles 

Title 
, 

(Year, month, 

day) 

Author 
(family, 

name) 

 
 ،الرأي جريدة  .والمعلومات اتحماية البيان وأساليبطرق ). نوفمبر 02 ، 0202) مهند ،القااضي مثال :

 .4 .ص ، 156

Almansor, Ali (0260, November 21). Cultivating positive emotions to optimize health. Jordan 

Times, No.5290, p.5. 
 (أن التوثيق داخل النص يكون )العائلة ، سنة النشر علماً  مالحظة:
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 :يأتي كما المرجع  فتكتب اإللكترونية تصالاإل  شبكات من معلومات توثيق حالة في .6
 

 تحديد

 عنوان

 الموقع

 االلكتروني

 متبوعا

 بنقطة

 نقطة

تاريخ 

زيارة 

 الموقع

 باليوم

 ثم والشهر

 فاصلة

 وتذكر

 السنة
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 المالحق: الرابع الجزء
 

 مباشرة، ويشار إليها في متن الرسالة، كما أنها تأتي مرقمة والمصادر المراجعالمالحق بعد قائمة تأتي 
 :لاو ومعنونة حسب ماضمونها، ويمكن أن تتن

 .لى وبعد التعديلو االستبيانات بصورتها األ ورات أاالختبا . 6
 .ين وتخصصات المحكميناو قائمة بأسماء وعن . 0
 .بالدراسةالرسائل الموجهة للجهات المعنية ذات العالقة  . 5
 .ورشات العمل المستخدمة وأ الدراسيةالخطط  . 0
 .المشاركين فيها وأ أفراد مجتمع الدراسةأعمال  وأنماذج من استجابات  . 3

 
 (أ)الملحق 

 استبانة الدراسة
Appendix (II) 

NMR Spectra of the compounds 
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