
 دليل استخدام قالب التصور املبدئي وقالب خطة البحث 
 فتح ملف قالب التصور/خطة البحث وحفظو:

 جملد  عند حتميل ادللف من ادلوقع، يعمل نظام التشغيل على حفظ ادللف يف Custom Office 

Templates  . بشكل تلقائي، وديكن تغيري اجمللد الذي تضع فيو القالب دون أن يتأثر ادللف 
  ديكن فتح ادللف ابلضغط ادلزدوج عليو، أو من خالل برانمجword  من قائمة : ملفFile   فتح

Open  .البحث عن ادللف من خالل انفذة البحث 

  للكتابة يف ادللف يتم حتديد التعليمات أو التلميحات الظاىرة، والكتابة مباشرة حبيث حيتفظ النص ابلتنسيق ادلعد
ات والتلميحات ولصق النص ادلراد كتابتو من ملف آخر، مث اختيار )لصق للقالب، أو حذف التعليم

 (.Merge formatيق دمج التنس Paste special  خاص

  عند االنتهاء من الكتابة وإغالق ادللف سيظهر إشعار حلفظ ادللف ابسم جديد، وأيضا ينبغي تغيري نوع ادللف
  Microsoft word templateمن   File Typeمن األيقونة أسفل االسم وتغيري نوع ادللف 

 .Microsoft word document إىل 

 التصور ادلبدئي: 
أىداف  –أسئلة الدراسة  –مشكلة الدراسة  –ادلقدمة  –يشمل التصور العناصر التالية: صفحة العنوان 

جمتمع  –منهج الدراسة  –الدراسات السابقة  –مصطلحات الدراسة  -حدود الدراسة  –أمهية الدراسة  –الدراسة 
 ادلراجع . –األساليب اإلحصائية  –أدوات  الدراسة  –وعينة الدراسة 

 

 تنسيق امللف:
 . ترقيم الصفحات يوضع يف أعلى الصفحة يف اليسار، وال يشمل صفحة العنوان 
  ونوع اخلط ىو 61حجم اخلط ادلطلوب ىو بنط ،simplified Arabic  أوtraditional 

arabicو ،Arial  و 61إذا كان حجم اخلط  6للنص اإلجنليزي، وادلسافة بني السطور ىي  61حبجم ،
 إذا كان أقل من ذلك، وال يتجاوز التصور مثان صفحات. 6.1

  ىوامش الصفحةسم يف كل  1.1توضع مسافة. 
  غري شاملة لصفحة العنوان وقائمة ادلراجعصفحات،  8جيب أال يتجاوز عدد صفحات التصور. 
  مستوايت العناوين مل حتدد يف ضوابط كتابة اخلطط والتصور ، وادلتبع ىو نظامAPA7 . 



o  االختالف بني اللغة العربية واإلجنليزية ىو وضع نقطتني رأسيتني بعد العنوان يف كل األحوال حسب
 نظام  الرتقيم يف اللغة العربية .

 يكون يف ادلنتصف، خبط عريض ادلستوى األول 

 يكون خبط عريض على ديني الصفحة اين ادلستوى الث

 يكون خبط عريض ومائل على ديني الصفحة ادلستوى الثالث

يكون خبط عريض ، مسبوق ببادئة، ومتبوع بنقطة، ويبدأ النص بعده يف  ادلستوى الرابع 
 نفس السطر.

بعده يكون خبط عريض ومائل ، مسبوق ببادئة، ومتبوع بنقطة، ويبدأ النص  ادلستوى اخلامس 
 يف نفس السطر.

 

  يف قالب التصور واخلطة ديكن استخدام إحدى الطريقتنيلتطبيق مستوى العنوان: 
o  حيدد العنوان  اختيار القائمة الرئيسة من الشريط العلوي(Home)    منstyle  خيتار

 .(# Heading)مستوى العنوان 
o  :يستخدم االختصار(Ctrl+Alt+1)  للمستوى األول، و(Ctrl+Alt+2)  ... للمستوى الثاين

 وىلم جرا.
  على أن نظامAPA7  يوضح أن عنوان ادلراجع يكون يف بداية صفحة جديدة، ويف منتصف الصفحة دون

بنط غامق، إال أن ادلتبع يف تصورات وخطط الدراسات العليا ىو عدم وضع قائمة ادلراجع يف صفحة جديدة، 
 راجع.واستخدام ادلستوى الثاين لعنوان ادل

  ادلتبع يف توثيق ادلراجع ىو نظامA6 . 

 إذا ورد اسم ادلؤلف يف سياق النص فيكتب االسم األخري  من النقاط اليت جيب مراعاهتا عند التوثيق يف ادلنت
للمؤلف أو األمساء األخرية للمؤلفني خارج القوسني، ويكون التاريخ فقط بني القوسني، وإذا كان ادلرجع لباحثة 

 خارج القوسني كي يتوافق الفعل مع الفاعل يف التأنيث.فيكتب امسها كامال 

 



 خطة البحث: 
 صر التالية:تشمل خطة البحث العنا

  صفحة العنوان 
  حدود الدراسة  –أمهية الدراسة  –أىداف الدراسة  –أسئلة الدراسة  –مشكلة الدراسة  –ادلقدمة- 

 مصطلحات الدراسة.
  التعقيب على الدراسات السابقة.  –الدراسات السابقة   -اإلطار النظري والدراسات السابقة: اإلطار النظري 
  األساليب  –أدوات  الدراسة  -عينة الدراسة  –جمتمع الدراسة  –منهج الدراسة وإجراءاهتا: منهج الدراسة

 اإلحصائية.
  تصور مقرتح لفصول الرسالة 
 . ادلراجع 

 

 تنسيق امللف:
 .نظام التنسيق والتوثيق مطابق دلا ذكر يف التصور ادلبدئي 
  املة للمراجع.صفحة غري ش 11ال يتجاوز عدد صفحات خطة البحث 
 .ال توضع ملحقات خلطة البحث 

 


