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  ظطخناً ثارٌصخنا تباخك ميند

 نجنت انذراساث انعهيا:دًر 

فًٛب ٚخض أفضم انًًبسصبد  ٔتٕخٛٓٓىنهدُخ انذساصبد انؼهٛب ْٙ دػى انجبزثٍٛ انشئٛضخ  انٕظٛفخ

 ٔتُجُٗ ػهٗ ْزِ انٕظٛفخ يدًٕػخ انًٓبو انتبنٛخ: .بٔإخشاءاتٓانجسثٛخ ٔأَظًخ اندبيؼخ 

ٔطشٚمخ اإلػالٌ نهطهجخ ػٍ ضٕاثظ انتظٕساد ٔانخطظ، ٔيٕاػٛذ ثذء ٔاَتٓبء اصتاليٓب -1

 فٙ كم فظم دساصٙ.تضهًٛٓب 

يضبػذح ، ٔانٓذف يُّ (نهطبنت )انتظٕس انًختظش انًمتشذ يشاخؼخ انتظٕس انًختظش-2

األصبصٛخ انٕاخت تٕفشْب فٙ انتظٕس انجسثٙ، ٔتزٔٚذِ ثًمتشزبد انطبنت فٙ يشاخؼخ  انؼُبطش 

ٕٓ انتأكذ يٍ يُبصجخ انًٕضٕع ٔلذسح انطبنت ، أيب دٔس انهدُخ ف)ػبيخ زٕل يٕضٕػّ انجسثٙ

ٔتكٌٕ انًالزظبد انًمذيخ يٍ انهدُخ يٕخٓخ َسٕ ػهٗ كتبثخ انخطخ لجم انخٕع فٙ انتفبطٛم، 

 :انتسمك يٍ األيٕس انتبنٛخ

، أٔ ثؼٛذا ػٍ تخظض يشكهخ انذساصخ )يٍ رنك: أال ٚكٌٕ انًٕضٕع يضتٓهًكبطالزٛخ  -

 (....، أٔ انؼُٛخ غٛش يتبزخيضتٕٖ انذسخخ انؼهًٛخيغ ُبصت تانطبنت، أٔ ال ٚ

ٔانتسمك يٍ أٌ إظٓبس انطبنت تظٕسا ٔاضسب نهخطخ انتٙ صٛكتجٓب ػٍ انًشكهخ انًمذيخ ) -

انًتغٛشاد انتٙ أٌ يُٓدب ال ٚدٛت ػٍ انًشكهخ انتٙ ٚطشزٓب، أٔ ٚختبس انطبنت ال 

 .(.... غٛش يسذدح ضًُٓب انطبنت فٙ انخطخ

نطبنت نٛضتششذ ثٓب فٙ إنٗ اانتٙ ال تًش طهت انذساصخ زظبد ٔانًالانتؼهٛمبد تمذٚى  -

 كتبثخ انخطخ.

ػهٗ اكتًبل فظٕنٓب، ٔانتظٕس انذلٛك نإلخشاءاد، ثُبًء  نهًُبلشخ تمشٚش طالزٛخ انخطخ-3

ثأدثٛبد انًٕضٕع، األيٕس انتخظظٛخ انذلٛمخ انًتؼهمخ أيب ٔانكتبثخ انُبلذح انًتضمخ انضهًٛخ، 

 أ٘ أٌ تمٛى انخطظ ثُبًء ػهٗ: ُخ انًُبلشخ.ندفٓٙ يٍ اختظبص  بدبنُظشٚانًؼهٕيبد انًتظهخ ثٔ

 اكتًبل ػُبطشْب األصبصٛخ  -

 خٕدح انكتبثخ انؼهًٛخ انُبلذح  -

نٛت إزظبئٛخ بصاليخ اإلخشاءاد يٍ َبزٛخ تسذٚذ انؼُٛخ ٔاصتخذاو يمبٚٛش يُبصجخ ٔأص -

 يُبصجخ.

 صاليخ انهغخ  -

 يطبثمخ انتُضٛك نًب ْٕ يطهٕة . -
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 اسخمبال انخصٌراث ًانخطظ:

 pgpsy@ksu.edu.saتضتمجم انهدُخ انتظٕساد ٔانخطظ يٍ خالل إًٚٛم انهدُخ:  -

تؼهٍ انهدُخ ثذاٚخ كم فظم دساصٙ ػٍ يٕاػٛذ ثذء ٔاَتٓبء اصتمجبل انتظٕساد،  -

ٔطهتٓب ٔانخطظ، زٛث تؼمذ انهدُخ اختًبًػب أصجٕػٛ ًب كم أسثؼبء نًُبلشخ األػًبل انتٙ 

 خالل األصجٕع.

جّ ضًٍ ٕو انثالثبء، فضٛذخم طهنت انتظٕس/انخطخ لجم َٓبٚخ دٔاو ٚانطبل أسصم فٙ زب -

إٌ تأخش ػٍ ٕٚو انثالثبء فضٛذخم أيب أػًبل اختًبع ٕٚو األسثؼبء يٍ َفش األصجٕع، 

 نمبدو.ع األصجٕع اًبطهجّ ضًٍ أػًبل اخت

 ًٚٛم ثؼذ أصجٕع يٍ ػمذ االختًبع. إنٗ انطبنت يٍ خالل اإلٚظم انشد  -

كٙ ٚذخم انتظٕس/ انخطخ فٙ أػًبل االختًبع، ُٚجغٙ ػهٗ انطبنت/انطبنجخ انتسمك يٍ  -

 اصتٛفبء اٜتٙ:

 (word( ٔ )pdfإسصبل انتظٕس/انخطخ ثُضختٙ ) -

إسفبق خطبة انًالزظبد أٔ انمشاس انز٘ اصتهًّ انطبنت يٍ انهدُخ )يب نى ٚكٍ  -

 انؼًم انًمذو ْٕ انتظٕس األٔل(

زضت انًُٕرج انًتبذ فٙ طفسخ انذساصبد انؼهٛب ثًٕلغ إسفبق خذٔل انتؼذٚالد  -

 انمضى )يب نى ٚكٍ انؼًم انًمذو ْٕ انتظٕس األٔل(

 إٌ ٔخذد.  –تٕلٛغ انًششف ػهٗ انتؼذٚالد انضبثمخ  -
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 :حصٌراث انماجسخيرضٌابظ إجازة 

 : ما يهيعنذ كخابت انخصٌر يراعي انطانب في مرحت انماجسخير يجب أن 

 أن حكٌن مخغيراث انذراست ًمجخمعيا ضمه اخخصاص مسار انطانب. -

أن حكٌن انذراست راث ليمت عهميت، بحيث يظير انطانب أىميخيا، ًأال حكٌن لذ طبمج  -

 في سياق مشابو )بحيث ال يضيف حكرارىا جذيًذا(.

ح انطانب انخهفيت انعهميت انخي ينطهك منيا. -  أن يٌضِّ

 أن حكٌن انذراست انممخرحت ًالعيت ًممكنت ا انخطبيك. -

 

 :حصٌراث انذكخٌراه ضٌابظ إجازة 

 ينطبق عليها ما سبق مع إضافة: 

 نذساصخ صبثمخ فٙ صٛبق يختهف.يدشد تطجٛك كٌٕ تٔأال انذساصخ أطبنخ  -

بئًخ فٙ ، أٔ تٕظٛفٓب نُظشٚخ لإطبًسا يفبًًْٛٛب خذًٚذا بنُظشٚخ، أٔ ثُبئٓانذساصخ إضبفخ  -

 يدبل خذٚذ.

  

 انماجسخير :طهبت  ظضٌابظ إجازة خط

 ٚدت أٌ تذل انخطخ ػهٗ أٌ نذٖ انطبنت :

 يؼشفخ خٛذح ثبألدثٛبد فٙ انًدبل -1

 .األدثٛبدتضًٍٛ انذساصبد انًفتبزٛخ انًتظهخ ثًٕضٕع انذساصخ ػُذ يشاخؼخ  -

فٙ انتًٓٛذ نًشكهخ انذساصخ، أٔ فٙ أًْٛخ  –انتٙ تمغ فٛٓب انذساصخ  حتٕضٛر انفدٕ -

 فٙ يشاخؼخ األدثٛبد.ٔانذساصخ، 

يشاخؼخ ، أ تجشٚش انسبخخ نجُبء أدٔاد خذٚذح فٙ انضبثمخ يٍ أدٔاد انمٛبساالصتفبدح  -

 أدٔاد انذساصخ. ٔاألدثٛبد، أ

 نهؼاللبد انًذسٔصخ ثُبء ػهٗ انُظشٚخ أٔ اإلطبس انًفبًْٛٙ انًسذد نهخطخ.انًُطمٙ  انتظٕس-2

س ، ٔتجشٚش اختٛبس َظشٚخ يسذدح، أٔ ثُبء إطبثبنذساصخ اإلشبسح نهُظشٚبد انًتظهخ -

 يفبًْٛٙ.

 كتبثخ َبلذح تشثطّ ثًشكهخ انذساصخ.أٔ انًفبًْٛٙ كتبثخ اإلطبس انُظش٘  -

 انتظٕس انذلٛك إلخشاءاد انجسث:-3

 زدى انؼُٛخ، ٔخظبئض أفشادْب ٔطشٚمخ اختٛبسْب  -

ٔطف األدٔاد ٔطفًب ٕٚضر يالءيتٓب نهذساصخ، ٔٚذنم ػهٗ اصتٛفبئٓب نهخظبئض  -

 انضٛكٕيتشٚخ.

انًٕافمبد األخاللٛخ، ٔانًٕافمبد يٍ انسظٕل ػهٗ ٔطف تضهضم اإلخشاءاد ثًب فٛٓب  -

 اندٓبد راد انؼاللخ.
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اإلزظبئٛخ انتٙ صتطجك ثؼذ خًغ انجٛبَبد، ٔكٛف ٔاألصبنٛت زظبئٛخ اإلشبسح نهجشايح اإل -

 صتدٛت ػٍ أصئهخ انذساصخ.

نهطبنت فٙ تؼذٚم  *ٚشاػٗ فٙ انذساصبد راد انتظبيٛى انُٕػٛخ انًشَٔخ انتٙ تتبذ -

 ٔاختالف طشق انتسمك يٍ انظذق ٔانثجبد. ،إخشاءاد انذساصخ أثُبء خًغ انجٛبَبد

 :انًتضمخانكتبثخ انُبلذح -4

إظٓبس انمذسح ػهٗ انتجشٚش ٔانذفبع ػٍ انمشاساد انتٙ ٚتخزْب انطبنت، يثم اختٛبس  -

 ٔغٛشْب. انًُٓح، ٔانُظشٚخ...

 ... َبلم نهتؼشٚفبد، ٔػُبطش انذساصبدال  - اصتؼشاع انًؼهٕيبد ثأصهٕة َبلذ -

 بٚكٌٕ ػشع انًؼهٕيبد ثغشع تٕضٛر يشكهخ انذساصخ ٔأًْٛتٓكٙ  -ٔغٛشْب، 

إخشاءاتٓب، ٔنٛش يدشد انؼشع انشبيم نكم يب اطهغ ػهّٛ انطبنت يٍ يالءيخ ٔ

 يؼهٕيبد فٙ انًٕضٕع.

ٕة يًتُغ، ٔانجؼذ انكتبثخ انؼهًٛخ انًختظشح انذلٛمخ، ٔاصتخذاو انًظطهسبد انؼهًٛخ ثأصه -

 ػٍ انكتبثخ اإلَشبئٛخ.

 صاليخ انكتبثخ نغٕٚ ًب ٔإيالئٛ ًب. -

 :زضت انضٕاثظ انتبنٛخانتُضٛك ٔانتٕثٛك -5

 .نهغخ انؼشثٛخ( 14نهغخ اإلَدهٛزٚخ، ٔ  12)زدى انخظ فٙ انُض  -

 .APA7انتٕثٛك زضت َظبو  -

 

 ضٌابظ إجازة خطظ انذكخٌراه:

 :إضبفخ يغ  ُركش فٙ خطظ انًبخضتٛش، ُٚطجك ػهٛٓب يب 

 نذساصخ صبثمخ فٙ صٛبق يختهف.يدشد تطجٛك كٌٕ تٔأال انذساصخ أطبنخ  -

 إطبًسا يفبًًْٛٛب خذًٚذا. بنُظشٚخ، أٔ ثُبئٓانذساصخ إضبفخ  -

ال تظٓش فٙ انتسهٛم ٔانُمذ،  ٔأصضّ انُظشٚخ ٔانفهضفٛخ؛ ػًٛمخ ثبنًٕضٕعشبيهخ ٔيؼشفخ  -

 اصتؼشاع انًؼهٕيبد اصتؼشاًضب يتٕصًؼب.فٙ 
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 دليل استخدام قالب التصور المبدئي وقالب خطة البحث 

 قالب التصور/خطة البحث وحفظو:فتح ملف 

   عند حتميل ادللف من ادلوقع، يعمل نظام التشغيل على حفظ ادللف يف جملدCustom 

Office Templates   بشكل تلقائي، وديكن تغيري اجمللد الذي تضع فيو القالب دون أن
 يتأثر ادللف .

  ديكن فتح ادللف بالضغط ادلزدوج عليو، أو من خالل برنامجword قائمة : ملف  منFile  
 البحث عن ادللف من خالل نافذة البحث. Open فتح 

  للكتابة يف ادللف يتم حتديد التعليمات أو التلميحات الظاىرة، والكتابة مباشرة حبيث حيتفظ النص
بالتنسيق ادلعد للقالب، أو حذف التعليمات والتلميحات ولصق النص ادلراد كتابتو من ملف آخر، 

 (.Merge formatدمج التنسيق  Paste special  لصق خاصمث اختيار )

  عند االنتهاء من الكتابة وإغالق ادللف سيظهر إشعار حلفظ ادللف باسم جديد، وأيضا ينبغي تغيري
 Microsoftمن   File Typeنوع ادللف من األيقونة أسفل االسم وتغيري نوع ادللف 

word template   إىل Microsoft word document. 

 التصور ادلبدئي: 

أسئلة الدراسة  –مشكلة الدراسة  –ادلقدمة  –يشمل التصور العناصر التالية: صفحة العنوان 
 –الدراسات السابقة  –مصطلحات الدراسة  -حدود الدراسة  –أمهية الدراسة  –أىداف الدراسة  –

 ادلراجع . –األساليب اإلحصائية  –أدوات  الدراسة  –جمتمع وعينة الدراسة  –منهج الدراسة 

 

 تنسيق الملف:

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

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

  سم يف كل ىوامش الصفحة. 1.1توضع مسافة 
  غري شاملة لصفحة العنوان وقائمة ادلراجعصفحات،  8جيب أال يتجاوز عدد صفحات التصور. 
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  مستويات 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.

 

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

style  خيتار مستوى العنوان(Heading #). 
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، واستخدام ادلستوى الثاين لعنوان ادلراجع.

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

 خارج القوسني كي يتوافق الفعل مع الفاعل القوسني، وإذا كان ادلرجع لباحثة فيكتب امسها كامال
 يف التأنيث.

 

 


