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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 جاهعة سنار

 كلية الذراسات العليا والثحث العلوي

 هىاصفات كحاتة الزسالة/األطزوحة تاللغة العزتية

 جعزيفات:

حظددا ثٌّٛاٙددب  لددٟ ثٌألكلددم ث وب ١ّ٠ددم  ٠ٝمصددب اٙددب ثٌالددم ثٌلددبًِ ثٌّى ددٛ   ٍدد الزسااالة:

ثٌّباظ ١ز ابٌالم لمظ ٚ رام  و دٛرثٖ َ ١ًٌٕ  رام 2002ٌٍبرثطب  ثٌع١ٍب ٚثٌالم ثٌعٍّٟ ٌظٕم 

 ثٌفٍظفم.

حظددا ثٌّٛاٙددب  لددٟ ثٌألكلددم ث وب ١ّ٠ددم  ٠ٝمصددب اٙددب ثٌالددم ثٌ ى١ٍّددٟ ثٌّى ددٛ   ٍدد األطزوحااة:

 َ ١ًٌٕ  رام ثٌّباظ ١ز ابٌّمزرث  ٚثٌالم ثٌ ى١ٍّٟ.2002ٌٍبرثطب  ثٌع١ٍب ٚثٌالم ثٌعٍّٟ ٌظٕم 

ادشث  رك١ظدم ٘دٟا تثٌ ١ّٙدب  ٚ ثٌّدبلًص ثٌدٕ ص ٚت ىْٛ ثٌزطبٌم/ث طزٚحم ِدٓ الألالدم  ٚ  راعدم  

 ثٌّصب ر ٚثٌّزثاعص ثٌّألحك(.

 اإلطار العام:

( ٠ٚزث ددٝ  ْ تىددْٛ ثٌطاب ددم ٚث ددلم A4ٚرق  ادد١) ت ٝتطاددع ثٌزطددبٌم/ث طزٚحم  ٍدد -1

 ٚاٗ ٚثحب لمظ ِٓ ثٌٛرلم. ِٕٝٚظمم ٚ ٍ

م لب١ٌدم ِدٓ ث لطدب  تى ا ثٌزطبٌم/ث طزٚحم اٍغم  زا١م ط١ٍّمص ٚتظٍُ إٌٟ ٌجٕم ثٌّٕبلل -2

 ثٌٕل٠ٛم ٚثإلِألك١م ٚثٌّطاع١مص ٚوذٌه لب١ٌم ِٓ ثٌلطا.

وٍّدم ٚل  ٠200زلك ابٌزطبٌم/ث طزٚحم ثٌعزا١دم ٍِصد  ابٌٍغدم ثإلٔج١ٍش٠دم ل ٠مدً  دٓ   -3

 . ثٌٍّص   ١ٓ ِع و بام  ٕٛثْ ث طزٚحم/ثٌزطبٌم ابإلٔج١ٍشٞ لٛق٠ش٠ب  ٓ صفل

جٛس  ْ تاب  ازلُ  ٚ ثل صبر  ٚ رِشص لفدٟ ٘دذٖ ثٌلدبل  ٠جا  ْ تاب  ثٌجٍّم اىٍّم ٚل ٠ -4

 تى ا  ٌفبْ ٚ حب  لز(. 2011تى ا ث رلبَ  ٚ ثلل صبرث   ٚ ثٌزِٛس ابٌلزٚف. ِثبيا ت

تاب  ثٌعٕب٠ٚٓ ثٌزك١ظم  ٌٍزطبٌم/ث طزٚحم لٟ صفلب  اب٠بة ٚل ٠جٛس  ْ تادب  لدٟ ٚطدظ  -5

 ة(.ثٌصفلم  ٚ آلز٘ب. تابث٠م وً لصً لٟ صفلم اب٠ب

 الخط والوسافات والهىاهش:

لددٟ ِدد ٓ ثٌزطددبٌمص ٠ٚجددٛس تصددغ١زٖ لددٟ حددبل   14 ٠ىددْٛ حجددُ ثٌلددزف تحجددُ ثٌصددظ( -1

 ثٌّعب ٌم ثٌط٠ٍٛم ٚثلل ابص ٚثٌجبثٚي.

 16( لددٟ  ٕددٛثْ ثٌزطددبٌم/ث طزٚحمص ٠ٚىددْٛ Bold) ددز٠)  ٠11ىددْٛ حجددُ ثٌلددزف  -2

 ٌعٕب٠ٚٓ ثٌفز ١م. ز٠) لٟ ث 15( لٟ ثٌعٕب٠ٚٓ ثٌزك١ظمص ٠ٚىْٛ Bold) ز٠) 

(  ددب ٞ ٠Times New Romanىددْٛ لددىً ثٌلددزف تٔددٛف ثٌصددظ( لددٟ ِدد ٓ ثٌددٕ  ت -3

 (.Regularت

 .(1.5ٚٔصفت تىْٛ ثٌّظبلم ا١ٓ ثٌظطٛر لٟ ِ ٓ ثٌٕ  ططز -4
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( Tabتىْٛ ثٌّظبلم ا١ٓ ثٌفمزة ٚثٌ ٟ ت١ٍٙب ططز ٚٔصدف ِدع تدزن ِظدبلم ابطد صبثَ سر ت -5

 ث٢ٌٟ لٟ ابث٠م ثٌفمزة.ثٌّٛاٛ   ٍٟ ٌٛحم ِفبت١ح ثٌلبطا 

 لٟ صفلب  ثٌّزثاع تىْٛ ثٌّظبلم ا١ٓ ثٌّزاع ٚثٌذٞ ١ٍ٠ٗ ططز. -6

 .12تىْٛ ثٌّظبلم ا١ٓ ثٌظطٛر لٟ ثٌلٛثلٟ ططزثً ٚثحبثًص ٚحجُ ثٌصظ لٟ ثٌلٛثلٟ  -7

طُ.  ِب ِظبلم ثٌٙبِش لٟ ام١دم ثٌجٙدب   3.5تىْٛ ِظبلم ٘بِش ثٌٛرلم ِٓ ثٌجٙم ث١ٌّٕٟ  -1

 طُ. 2.5ً ٚث ٠ظز( ل ىْٛ تث  ٍٝ ٚث طف

 الغالف وجزجية صفحات الزسالة/األطزوحة:

٠د ُ تج١ٍدب ثٌزطدبٌم/ث طزٚحم اعددب إابستٙدب لدٟ ِجٍدض ث طددبتذة ٚتعدب٠ً ِدب ٠طٍدا تعب٠ٍددٗ  -1

 ( ٌٍدددبو ٛرثٖ  Blackٌٍّباظدد ١ز ٚت طددٛ  ثٌٍددْٛ    Blueاددبٌٛرق ثٌّمددٛٞ ت سرق ثٌٍددْٛ  

(.  ِدب  ٕدب  ثٌبرادمص ثطدُ ثٌابحدمص ثٌظدٕم ّدٓ لمدظ ِٚطاٛف ابٌٍْٛ ثٌدذ٘اٟ  ٍدٟ ثٌجبٔدا ث ٠

 ثٌّٕبللم ل مبَ ثٌزطبٌم/ث طزٚحم ِغٍفم لمظ.

 صفلم ثٌعٕٛثْا تل ٛٞ  ٍٟ ِب ٠ٍٟا -2

 .ٍّٟٕٛثْ ثٌزطبٌم/ث طزٚحم وّب  لز  لٟ و١ٍم ثٌبرثطب  ثٌع١ٍب ٚثٌالم ثٌع  

 ...... ابرة لبِت ٘ذٖ ثٌزطبٌم/ث طزٚحم ثط ىّبلً ٌّ طٍاب   رام ... 

 .)ثطُ ِمبَ ثٌزطبٌم/ث طزٚحم توّب ٘ٛ ِظجً رط١ّبً لٟ ثٌجبِعم 

 .)...... ثطُ ثٌّؤً٘ ثٌظباكص ثٌجبِعمص ثٌظٕم تاىبٌٛر٠ٛص 

 ثٌى١ٍم ثٌّظجً اٙب ثٌطبٌا ثٌمظُ ٚثٌى١ٍم  ت.) 

 .ابِعم طٕبر 

 .)تبر٠خ ثٌّٕبللم تثٌلٙز ٚثٌظٕم 

 ِب ٠ٍٟا ٝ لبْ(ا تل ٛٞ  ٍثٌصفلم ثٌ ب١ٌم ٌصفلم ثٌعٕٛثْ تٌجٕ ٟ ثإللزثف ٚثلِ -3

 .ٕٛثْ ثٌزطبٌم/ث طزٚحم  

 .ثطُ ِمبَ ثٌزطبٌم/ث طزٚحم 

 ٍ  )ْٛثٌزطبٌم/ث طزٚحم ٚتٛل١عبتُٙ. ٝثٌّلزف تثٌّلزل 

 .ُٙضب  ٌجٕم ثلِ لبْ ٚتٛل١عبت   

 .تبر٠خ ثلِ لبْ ٚثٌى١ٍم ثٌّع١ٕم ثٌ ٟ حَضز ل١ٙب 

 .ابِعم طٕبر 

 .)تبر٠خ ثٌّٕبللم تثٌلٙز ٚثٌظٕم 
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ثإل٘ددبث  تإْ ٚاددب (ا ٠ٚزث ددٟ لددٟ ٔدد  ثإل٘ددبث  ثٌاظددبطم ٚثلل صددبر ٠ٚٛ ددع  صددفلم -4

 صفلم ِظ مٍم. ٝثإل٘بث   ٍ

 صفلم ثٌلىز ٚثٌعزلبْ. -5

 لٙزص ثٌّل ٠ٛب . -6

 لبكّم ثٌجبثٚي تإْ ٚاب (. -7

 لبكّم ث لىبي ثٌ ٛ ١ل١م ٚثٌصٛر تإْ ٚاب (. -1

 لبكّم ثلل صبرث  تإْ ٚاب (. -2

 إْ ٚاب (.لبكّم ثٌّألحك ت/ 10

 ثٌٍّص  ابٌٍغم ثٌعزا١م./ 11

 ثٌٍّص  ابٌٍغم ثإلٔج١ٍش٠م./ 12

 ثٌّمبِم الُ ِ ٓ ثٌزطبٌم ٚتاب  ِٓ ثٌفصً ث ٚي ح ٝ ٔٙب٠م ثٌزطبٌم/ث طزٚحم./13

 لبكّم ثٌّزثاع./ 14

 ثٌّألحك./ 15

 الجذاول واألشكال:

 ٓ ثٌزطدبٌم  ٚ لدٟ اعب ذوز٘ب لٟ ِ ٠جا  ْ تظٙز ثٌجبثٚي ٚث لىبي ٚثٌزطِٛب  ِابلزةً  -1

ثٌٕ ددبكو ٚثٌّٕبللددمص ٚل ٠جددٛس ٚ ددعٙب لددٟ ٔٙب٠ددم ثٌزطددبٌم إل لددٟ حددبل  لبصددم اددبث توث١ددزة 

 ثٌعب ( ح١م ٠جٛس ٚ ع اعضبً ِٕٙب لٟ ثٌّألحك.

 دز٠)ص  ٕدٛثْ ثٌجدبٚي ٠ىدْٛ ِعادزثً  14ثٌجدبٚي الجدُ  ٠ٝى ا  ٕٛثْ ثٌجبٚي لٟ   ٍ -2

  ٓ ِل ٛثٖ.

 ز٠)ص  ٕدٛثْ ثٌلدىً  ٚ ثٌزطدُ  14ٟ  طفٍٗص الجُ لظ ٠ى ا  ٕٛثْ ثٌلىً  ٚ ثٌزطُ ل -4

 ٠ىْٛ ِعازثً  ٓ ِل ٛثٖ.

حدبٖ ٠ٚدذوز رلدُ ثٌفصدً ثٌدذٞ ادٗ ثٌجدبٚيص  ٝتزلُ ثٌجبثٚي الىً ِ ظٍظً ٌىً لصً  ٍد  -5

 ٝ( ثٌجددبٚي ثٌثبٌددم لدد2.3ٌىددً لصددً  ٍددٟ حددبٖ. ِثددبيا اددبٚي ت 1ٚتاددب   رلددبَ ثٌجددبثٚي ِددٓ 

 ثٌفصً ثٌثبٟٔ.

حبٖ ٠ٚذوز رلُ ثٌفصً ثٌذٞ اٗ ثٌلىًص ٚتاب   ٝتزلُ ث لىبي الىً ِ ظٍظً ٌىً لصً  ٍ -6

 ( ثٌلىً ثٌثبٌم لٟ ثٌفصً ثٌثبٟٔ.2.3حبٖ. ِثبيا لىً ت ٌٝىً لصً  ٍ 1 رلبَ ث لىبي ِٓ 
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لٟ حبي تض١ّٓ لزثكظ  ٚ صٛر  ٚ  ٠م ِٛ ٛ ب   لزٞص ٠ٕاغٟ ثط عّبي ٚرق ِٚٛث   -7 

لدٟ ا١ّدع ٔظدخ  ٜمدب  البٌدم ا١دبة ٚٚث دلم. ٚتىدْٛ ِدٓ ٔفدض ثٌّظد ِٛٓ ٔٛ ١م تىفً ٌٙب ثٌا

 ثٌزطبٌم/ث طزٚحم.

( لادً ابث٠دم ودً طدطز لدعزٞص ِدع تٛطد١ظ Tabابٌٕظام ٌى بام  ا١ب  ثٌلعز ٠ زن ِظبلم ت -1

 ا١ّع ث ا١ب .

 جزقين الصفحات:

م ِثددً تظدد صبَ ثٌلددزٚف ثٌعزا١ددم ث اجب٠ددم ت ص  ص (ص  ص ٘ددا( ٌ ددزل١ُ ثٌصددفلب  ثٌ ١ّٙب٠دد -1

 صفلب  تثإل٘بث ص ثٌلىز ٚثٌعزلبْص ثٌفٙزص ...إٌخ(.

لددٟ  ٠1اددب  ثٌ ددزل١ُ ابطدد صبثَ ث رلددبَ ِددٓ صددفلم ثٌّمبِددمص ل لّددً صددفلم ثٌّمبِددم ثٌددزلُ  -2

 ثٌزطبٌم/ث طزٚحم.

 ٠ ُ ٚ ع تزل١ُ ا١ّع ثٌصفلب  تثٌلزف  ٚ ثٌزلُ( لٟ ٚطظ  طفً ثٌصفلم. -3

صددفلم ٌجٕ ددٟ ثإللددزثف ٚثلِ لددبْ(  لددأل ٠ظٙددز صددفلم ثٌعٕددٛثْ ٚثٌصددفلم  ثٌ ددٟ ت١ٍٙددب ت -4

  ١ٍّٙب حزف  ٚ رلُ.

 ٠جٛس تزل١ُ ثٌصفلب  ٠ب٠ٚبَ. ل -5

ل ٠جٛس إ رث(  ٞ ٔٛف ِٓ  ٔدٛثف ثٌازث٠ٚدش  ٚ إطدبرث  ثٌش٠ٕدم ٚث لدىبي ثٌّظد صبِم لدٟ  -7

 ثٌشلزلم لٟ  ٞ اش  ِٓ ثٌزطبٌم/ث طزٚحم.

 النسخة اإللكحزونية:

( CDث صددً( ِددٓ ثٌزطددبٌم/ث طزٚحم لددٟ لددزي ِددبِو  ددٛكٟ ت تظددٍُ ٔظددصم إٌى ز١ٔٚددم تطاددك

 ( ٔظخ ٔٙبك١م اعب إابستٙب لٟ ِجٍض ث طبتذة ٚإازث  ثٌ عب٠أل  تإْ ٚاب (.5ابإل بلم إٌٟ ت

 

 

 

  ١ّب و١ٍم ثٌبرثطب  ثٌع١ٍب ٚثٌالم ثٌعٍّٟ

 ثٌلب(طع١ب دمحم  .                                                                  

 ...................................... ثٌ ٛل١عا                                                                  

 ثٌ بر٠خا ....................................                                                                 

                                           

 ثٌص ُا                                                                             
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 هلحىظة:
 ثٌصفل بْ ثٌ ب١ٌ بْ ٌ ٛ ١ح ثٌ ٕظ١ك ثٌعبَ ٌصفل ٟ ثٌعٕٛثْ ٚصفلم ٌجٕ ٟ ثإللزثف ٚثلِ لبْ 

 

 

 العنىاى
 

 

 

 ............... في الواجسحيز درجة لوحطلثات اسحكوالا  الزسالة هذه قذهث

 

 

 

 

 

 الثاحث/الطالة اسن

 
 .................... اىبٌٛر٠ٛص

 ..............ثٌظٕم......................  ابِعم

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا .......................................لظُ

 .................................................... او١ٍم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سنار جاهعة
 ثٌظٕم  -ثٌلٙز

Times New Roman 18 Bold   ثٌصظ

Times New Roman 14 Bold   ثٌصظ

Times New Roman 14 Bold   ثٌصظ

Times New Roman 12 Regular   ثٌصظ

Times New Roman 14 Regular   ثٌصظ

Times New Roman 16 Bold   ثٌصظ

Times New Roman 16 

Bold   ثٌصظ

Times New Roman 14 Bold   ثٌصظ

ثٌّعٕٟ ثٌ صص  ٠ى ا  

  لمظ ثٌابحم  ٚ ثٌطبٌا ثطُ ٠ى ا
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 العنىاى
 

 

 الثاحث/الطالة اسن

 

 

 

 

 

 :تىاسطة والوححىي األسلىب حسة أجيزت

 :اإلشزاف لجنة ( أ

 الحىقيع                                                    السن                              

 ..........................................................ا....................ثٌزك١ض ثٌّلزف -1

 ا ............................................................................ثٌّظب ب ثٌّلزف -2

 

 

 :االمتحان لجنة (  
                                                                                               الحىقيع                                                   السن                               

 .ا ..........................................................................ثٌصبراٟ ثٌّّ لٓ -1

 ...................................: .........................................الداخلي الممتحن -2
 : ............................................................................الرئيس المشرف -3

 

 

 

 

 

 

 : ....................الهححاى جاريخ

 : .................كلية

 

 

 

 

 سنار جاهعة
 السنة - الشهز

 

 
 

Times New Roman 18 Bold   ثٌصظ

Times New Roman 14 Bold   ثٌصظ

Times New Roman 14 Bold   ثٌصظ

Times New Roman 14 Regular   ثٌصظ

Times New Roman 14 Bold   ثٌصظ

Times New Roman 16 Bold   ثٌصظ

Times New Roman 16 Bold   ثٌصظ

Times New Roman 14 Bold   ثٌصظ

  لمظ ثٌابحم  ٚ ثٌطبٌا ثطُ ٠ى ا


