كلية الحقوق
جامعة ظفار

دليل الرسالة
صفحة عنوان الرسالة
 .1المقدمة وتشمل - :التعريف بالموضوع ووضعه في إطاره .
 .2مشكلة البحث ( تطرح في جملة أو فقرة )
 .3تساؤالت الدراسة .
 .4حدود الدراسة .
 .5مصطلحات الدراسة .
 .6أهداف الدراسة .
 .7أهمية الدراسة.
 .8منهج الدراسة .
 .9الدرسات السابقة (تقسم إلى محاور متتابعة ومتتالية عربية وأجنبية من الدراسات القديمة إلى
الدراسات الحديثة على أن تذكر الدراسات المرتبطة بموضوع الدراسة ونتائجها والفرق بينها
وبين الدرسات السابقة )
.10هيكل الدراسة .
.11المراجع .

الهيكل:
تحتوي الرسالة على فصلين أو ثالثة فصول ويفضل الهيكل المعتمد لفصلين .وتهيكل الرسالة وفق التقسيم
التالي:







مبحث  :أول وثان
مطلب  :أول وثان
فرع  :أول وثان
أوال :وثانيا
 :1و2
أ:وب

توازن الهيكل





االخالل بالتوازن الداخلي في متن الرسالة من حيث عدد الصفحات حسب التقسيم أعاله ال يجب
أن يتعدى %5
تمهيد الفصل ال يتجاوز صفحتين
تمهيد المبحث ال يتجاوز صفحة
تمهيد المطلب خمسة أسطر
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 تمهيد الفرع سطرين
آليات البحث:
يكون تحرير البحث حسب المنهج التالي :
 أوال .القانون
 ثانيا .القضاء
 ثالثا .الفقه

تصميم الرسالة
/1يكون حجم الرسالة ما بين  100و 200صفحة ويستثنى منها صفحات االهداء والشكر و الملخص
والفهرس المختصر.
/2الملخص باللغة اإلنجليزية وباللغة العربية بما ال يزيد عن  350كلمة لكل ملخص ويوضع بعد صفحة
العنوان  ،ويتضمن مقدمة تعريفية بالرسالة وهدفها ،مشكلتها ،ومنهج الدراسة ،وأهم النتائج والتوصيات
أو المقترحات.
/3يكون حجم المقدمة بـ % 10من حجم الرسالة
/4يكون لكل فصل خالصة تقدر بـ %1وتكون خاتمة نهائية لكل الرسالة تقدر بـ %3من حجم الرسالة.
/5تقدر قائمة المراجع والفهرس التفصيلي %10
/6يقدر متن الرسالة ( الفصلين) بـ %75على أن يكون كل فصل  %35وتوزع الـ %5المتبقية على
الفصلين أو على فصل واحد حسب ما يتطلبه البحث.
/7ينبغي أن تكتب الخطة بمسافات سطر ونصف لألسطر بحروف حجم  14وبنوع Simplified
 Arabicعلى ورق  A4والعناوين الرئيسة حجم  16غامق  ،والعناوين الفرعية حجم  14غامق  ،ويكون
عرض الحافات  2.5سم عدا عند الحافة اليمنى فتكون  3.25سم وترقم الصفحات باألرقام العربية (،2 ،1
 ).... ،3في وسط أسفل الصفحة إبتداء من المقدمة وحتى النهاية .
/8خلو الصفحة من األخطاء الطباعية وأن تطبع على وجه واحد
/9صفحة العنوان باللغة العربية (نوع الخط  )Times New Romanويوضع في أول صفحة الرسالة
/10يتم التوثيق في الهوامش بترقيم منفصل لكل صفحة :إسم المؤلف –عنوان الكتاب –دارالنش-بلد
ومدينة النش –رقم الطبعة –تاري خ الطبعة –رقم الصفحة أو الصفحات .
/11مالحق الدراسة  ،وتكتب بالترتيب وفق إجراءات سير الدراسة .
/12يراعى أن يكون لون الرسالة النهائي بعد مناقشتها وتعديلها وفق آراء المحكمين أخضر غامق وأن
يكون الغالف من النوع الكرتوني السميك وتكون الكتابة باللون الذهبي ويكتب على كعب الرسالة إسم
الطالب وعنوان الرسالة والسنة ويترك  2سم من أعلى وأسفل الكعب .
/13الهوامش :
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الخطة للمصادقة
 -تكون محتويات الخطة كما يلي صفحة عنوان الرسالة  ،مقدمة  ،مشكلة الدراسة  ،وتساؤالتها  ،حدودالدراسة  ،مصطلحات الدراسة  ،أهداف الدراسة  ،أهمية الدراسة ،منهج الدراسة  ،مراجع الدراسة .
إحالة الخطة لمنسق برنامج الماجستير لدراسة المقترح .
تناقش الخطة في حلقة بحث علمي مفتوح برئاسة رئيس القسم  /والمشرف األكاديمي ومنسق البرنامج
وبحضور أعضاء هيئة التدريس من ذوي االختصاص والطلبة الراغبين .
يكون قرار حلقة النقاش إما :
قبول المقترح دون تعديل
قبول المقترح مع تعديالت بسيطة دون إعادة العرض
قبول المقترح مع تعديالت جوهرية ويتوجب على الطالب إعادة العرض .
رفض المقترح وتقديم مقترح جديد وإتباع نفس اإلجراءات السابقة
يقدم المقترح النهائي لالعتماد من لجنة الدراسات العليا بالكلية .
بعد قبول لجنة الدراسات العليا لمقترح الخطة البحثية  ،ال يحق تغييره إال بعد موافقة اللجنة .
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