
 

 

 د الدكتوراهعهَ مَ 

  راسات الدكتوراهدِ 

  

  

  ة لكتابة أطروحةالمعايير األساسيّ 

  

  لحق لميثاق األطروحةهذا المستند هو مُ 

لروح القدس الين في الدراسات العليا في جامعة سجَّ وقد وافق عليه جميع طالب الدكتوراه المُ 
  الكسليك –

  

  ةة والفنيّ البيانات العلميّ 
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  ّالكسليك –وح القدس جامعة الر 
 ... كلية/معهد 
 ... قسم 
 عنوان األطروحة 



 نوع المستند والشهادة 
 ا)الدكتوراه وشهرته( اسم طالب 
 ا)األبحاث وشهرته( اسم مدير 
 مكان النشر وتاريخه 

  مثال عن الغالف:

  

 
  الكسليك –وح القدس جامعة الرّ 

  ة اآلدابكليّ 
  الترجمة والترجمة الفوريةقسم 

  
   

    
  

  ه إلى األطفال:وجَّ ترجمة األدب المُ 
  رَسل إليهإعادة خلق صورة المُ 

  
  

  
  أطروحة دكتوراه

  ة (الترجمة)في األلسنيّ 
  
  

  غرايس يونس إعداد
  تحت إدارة السيّد جوزيف شريم

  
  

  لبنان –الكسليك 
2011 
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 والتخطيطالتنسيق  .2

 يّ صفحة (مع غالف جلدّي من اللون الكحل 500إلى  250د هو أطروحة من عتمَ التنسيق المُ 
  ر التالية:م للقراءة باستخدام المعاييقدَّ والكتابة باللون الفضّي على الغالف األمامي)، وتُ 

  َطّ الخ: Times New Roman )Traditional Arabic  للنصوص المكتوبة باللغة
 العربية)

  َ؛للنصوص العربية) 16( 12ّط: جم الخَ ح 
  ُ؛للنصوص العربية) 1.15( 2د األسطر: تباع 
  ُوفقا  ة في بناء الجملة، محاطة بعالمات اقتباس، مع مصادر كاملةدرجَ االقتباسات الم

 ؛APA Reference Styleلمنهجية 
  َ؛للنصوص العربية) 12( 10: ةالسفليّ  ّط في الحواشيحجم الخ 
 2000  ؛)سطر في الصفحة الواحدة 24( ةالسفليّ  الصفحة، بما في ذلك الحواشيحرف في 
 ي ف راتتميثالث سنتو اليسار سنتيمترات إلى 4) إلى اليمين و2ش من سنتيمترين (هام

 .أعلى الصفحة وفي أسفلها

  

 ض المضمون كما يلي:يُعرَ  .3
 صفحة الغالف؛ 
 إقرار وتعهُّد؛ 
 صفحة العنوان مطابقة لصفحة الغالف؛ 
  لتي اكلمة كحدّ أقصى)  15ص األطروحة، مرافق بالكلمات المفتاح (لخَّ واحدة لمُ صفحة

ة بيّ ة (أو العرة والفرنسيّ بأفضل صورة، في اللغتين اإلنجليزيّ  ف العمل البحثيّ ِص تَ 
 ة في المكتبة؛ة)، من أجل تسهيل عملية الفهرسة المواضيعيّ واإلنجليزيّ 

  ّكر (إن ُوجدت)؛صفحة للش 
  على سبيل المثال) ،(اقتباس من مؤلف ؛االستهالليّ صفحة لالقتباس 
 جدول المحتويات؛ 
 ية اإلشكالّصل المدّونة والموضوع وفَ كما يلي: مقدّمة تُ  البحث هيكلة ينبغي تقديم

تصلة مينقسم جسم البحث إلى أجزاء (ة وخطة الدراسة؛ والفرضيات والمقاربات والمنهجيّ 
ن مء)، وتنقسم هذه األجزاء إلى فصول لكّل جز مالءمة ببعضها البعض من خالل خاتمة

لفرضيات، اتثبت  ة. وينبغي إضافة خاتمة للعمل البحثيّ ة واالستقرائيّ ميّ دّ قَ األنواع التَ 
 بحث؛ها نوع الطلقُ مكنة، يُ ة مُ ات مستقبليّ ة وتفتح آفاق فرضيّ جيب على اإلشكاليّ وتُ 
 ؛ملحق واحد أم أكثر، إن وجد 
  ّإن وجد؛ملحق نظري ، 
 قاموس المصطلحات، إن وجد؛ 



  ّرة كّل موقع ة والمراجع على شبكة اإلنترنت (ينبغي إرفاق تاريخ زياالمراجع البيبليوغرافي
 فة على النحو الواجب.صنَّ م كمرجع)، مُ ستخدَ ج ومُ درَ إلكتروني مُ 
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جعية التي تقّدم جميع االطروحات المنجزة في جامعة الروح القدس الكسليك وفقا لشكل ونمط المر
 .APA Reference Styleتفرضها منهجية 

  


