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 في صفحة واحدة او اقل .الرسالة  فكرة ىبشكل مركز بحيث تغط التي توصل اليها  النتائجوتفسير  الرسالة
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في هذه الصفحة بشكل جدول   ملخصوال والمالحق من فصول وفقرات والمصادر الرسالةيتم ادراج محتويات          

 وكما يلي

 

 او الصفحات الصفحة عنوان الفصل او الفقرة رقم الفصل والفقرة ت

    

    

    

    

    

  

 : الفصول -9

 .فصول وحسب نوع البحث اذا كان بحت او تطبيقي 5-3وغالبا ما تكون من           

 يجب ان يحوي الفصل االول على ما يلي:             

 

 .الرسالةمقدمة عن موضوع  -ا

 .الرسالةاالستعراض المرجعي للبحوث والدراسات السابقة حول موضوع  -ب

 .رسالتهالتي يقدمها الباحث كتمهيد لموضوع العامة  رهنات االساسية المفاهيم االساسية كالتعاريف والمب -ج

 . الرسالةالهدف من  -د 

 



كالمفاهيم التي  بالتحديد او بشكل خاص رسالتهيحوي هذا الفصل على المفاهيم االساسية لموضوع الفصل الثاني : 

وين الفقرات بشكل دقيق يعبر وتقسم فقراته حسب طبيعة البحث ويجب اختيار عنا تكون بشكل تعاريف جديدة

 عن محتوى كل فقرة.

 

الفصول الالحقة الثالث والرابع والخامس تعتمد على نوع الدراسة فيما اذا كانت تطبيقية ام بحتة ففي البحوث 

للتوصيات  (Conclusion)التطبيقية غالبا ما يكون الفصل الثالث للتطبيق العملي والفصل الرابع للمستخلص

لمقترحة من قبل الباحث وان تبنى التوصيات على النتائج التي حصل عليها الباحث بعد ان يتم والدراسات ا

النتائج النظرية التي تفسيرها في المستخلص, اما في الدراسات او البحوث البحتة فغالبا ما يضع الباحث اهم 

وصل اليها والفصل الرابع يحوي حصل عليها مع كافة تفاصيلها كالمبرهنات والنتائج والعالقات الجديدة التي ت

 المستخلص والدراسات المستقبلية التي يمكن اجراؤها مستقبال كمكمل او امتداد لموضوع البحث.

 

 لعنوان  18يتم االلتزام بتحديد نوع وحجم خط الكتابة فالعناوين الرئيسية تطبع بخطوط كبيرة بحجم   وب الكتابة :لاس -11

الفقرات  محتوىلعناوين الفقرات الفرعية و  14ات الرئيسية وللفقر 16البحث وعناوين الفصول و 

سم  4, وتترك حواشي من الجهتين اليمنى واليسرى بمقدار (Time New Roman)ونوع الخط هو 

  لغرض التجليد.

 

   االشارة الى المصادر: تكون االشارة الى المصادر باعتماد احد االسلوبين اما رقم المصدر في قائمة المصادر او  -11

                                على ان يكون القرآن  (Alphabetically)حسب الحروف الهجائية  بعد ترتيب المصادروالسنة  باالسم 

 .الكريم المصدر االول 

 

 االشكال والجداول وترقيم المعادالت الرياضية والتعاريف والمبرهنات والمأخوذات ونتائج المبرهنات: -12

 ية حسب )رقم الفصل. رقم الفقرة. رقم المعادلة(مثال:ترقم المعادالت الرياض                             

limn→∞ (1 +
1

n
)
n
= e         …      (2.1.3) 

 الواردة في الفقرة االولى من  الفصل الثاني . ويقصد بها المعادلة الثالثة

   كذلك التعاريف والمبرهنات مثل 

 

 Reference No.[    :(1.2.3) Definition[                                ]رقم المصدر  [:  (1.2.3)تعريف 
 

 ويقصد به التعريف الثالث الوارد في الفقرة الثانية من الفصل االول 

مع مالحظة ان ترقيم كل من المبرهنات والتعاريف واالشكال والجداول يكون بشكل مستقل اي ترقيم خاص بالمبرهنات     

 يم خاص باألشكال فقط وهكذافقط وترقيم خاص بالتعاريف فقط وترق

 

اما الجداول واالشكال فيكتب في اسفل الشكل او الجدول رقم الشكل او الجدول ثم عنوان الشكل او الجدول ويشار الى 

 الجدول  مصدر الشكل او الجدول اذا كان مستل من مصدر مثل

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

  .M.S.Eقيم متوسط مربع األخطاء  :(4.2.1الجدول )

 

 وكذلك االشكال مثل به الجدول االول من الفقرة الثانية للفصل الرابع  ويقصد 

 

 

 

 

 

 

 

 

رسم المتسلسلة االصلية ورسم متسلسلة قيم التكهن بالطريقة المقترحة باستخدام  :(4.2.1شكل )

 العالقة المضببة من المرتبة االولى

 الرابع والذي يقصد به الشكل االول المذكور في الفقرة الثانية من الفصل
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 االعتيادية الدالة المثلثية دالة شبه المنحرف
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11092 13031 12194 13423 12698 13811 11282 12984 1932 1917 5 

10197 13324 12371 14057 10934 13747 11052 12867 1464 1556 6 

9408
* 

12583
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10988
* 

13394 10549 12665 10434 12572
* 

754 856 7 

 

 



 

 

 

 

 ترتيب المصادر: -13

يتم ترتيب المصادر بحيث تكون المصادر المكتوبة باللغة العربية اوال ثم المصادر المكتوبة باللغة        

. ترتب المصادر ابجديا حسب اسماء الباحثين ثم يتم االنكليزية على ان يكون القرآن الكريم اول المصادر

 لشكل الترقيم على ان يذكر كل مصدر با

 او االنكليزية  مكتوب باللغة العربيةبحث اذا كان 

 

", اسم المجلة , رقم المجلد , رقم  عنوان البحث او الكتاباسم الجد او العائلة ,االسم االول والثاني,)السنة(," 

 وكمثال (        -العدد , دار النشر او مكان النشر , الصفحات )    

 

1. Ashraf K. Abd Elaal , Hesham A.  Hefny and Ashraf  H. Abd Elwahab , 

(2010) , " Constructing Fuzzy Time Series Model Based on for forecasting " 

, Journal of Computer science vol. 6 No.7 pp (735-739) .  
 

 واذا كان المصدر رسالة ماجستير و اطروحة دكتوراه 

 

", رسالة ماجستير او عنوان الرسالة او االطروحة الثاني,)السنة(,"اسم الجد او العائلة ,االسم االول و

 الكلية والجامعة وكمثال  اطروحة دكتوراه , 

   

 ( , " تقييم صحة العنقدة " رسالة ماجستير2004الجوادي , رضوان يوسف صديق , ) .2

, كلية علوم الحاسبات والرياضيات/قسم علوم الحاسبات/جامعة غير منشورة 

 الموصل.

 واذا كان المصدر كتاب فيشار الى دار النشر والجامعة او الدولة والصفحات مثل 

1. Jose Valente de Oliveira and Witold Pedrycz ,(2007),"Advances in 

Fuzzy clustering and its Applications" ,John Wiley and sons Ltd 

,England .   

ن جداول او اشكال او برامج حاسوبية وفي هذه الحالة يوضع الملحق المالحق : قد يشمل البحث على مالحق تتضم -14

في نهاية البحث اي بعد المصادر وترقم صفحات الملحق كاستمرار للبحث ويوضع له عنوان واذا كان هنالك اكثر من 

 ملحق ترقم المالحق حرفيا او رقميا مثال 

 

  ,  Appendix  B  ,   Appendix  A ....                           ملحق أ  , ملحق ب ,.. ....                            

 

 مالحظات :
صفحات هذه القوائم والجداول فتوضع  باألشكالاذا احتوت الرسالة على قوائم بالرموز او قوائم بالمصطلحات او قوائم  -1

  قبل صفحة المحتويات .

 نكليزية(.او االيراعى اتجاه ترتيب اوراق الرسالة بالنسبة للغة المستخدمة في كتابة الرسالة ) اللغة العربية  -2

 (Time New Roman)ال يجوز استخدام خطوط مختلفة للعناوين وغيرها ويتم االلتزام بنوع الخط المحدد ب  -3



 

 الملحق )ا(

 إقرار األستاذ المشرف
أشهد بأن إعداد الرسالة الموسومة بـ "                                                            " قد جرى تحت اشرافي في        

 والرياضيات  وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في علوم الرياضيات . جامعة تكريت / كلية علوم الحاسوب

 

 

 التوقيع :                                                                                              

 االسم :                                                                                               

 والشهادة :المرتبة العلمية                                                                         

 التاريخ :                                                                                            

 

 إقرار المقيم اللغوي
أشهد بأن إعداد الرسالة الموسومة بـ "                                                            " قد تمت مراجعتها من        

الناحية اللغوية وتم تصحيح ما ورد فيها من أخطاء لغوية وتعبيرية وبذلك اصبحت الرسالة مؤهلة للمناقشة بقدر تعلق 

 التعبير. االمر بسالمة االسلوب وصحة

 

 التوقيع :                                                                                              

 االسم :                                                                                               

 المرتبة العلمية والشهادة :                                                                        

 التاريخ :                                                                                            

 

 إقرار رئيس لجنة الدراسات العليا في قسم الرياضيات

 

لمشرف والمقيم اللغوي , ارشح هذه الرسالة بناءا على التوصيات التي تقدم بها االستاذ ا

 للمناقشة.

 
 التوقيع :                                                                                              

 :االسم                                                                                                

 المرتبة العلمية والشهادة :                                                                        

 :التاريخ                                                                            

 

 إقرار السيد رئيس  قسم الرياضيات

 

ستاذ المشرف والمقيم اللغوي  ورئيس لجنة الدراسات بناءا على التوصيات التي تقدم بها اال

 العليا , ارشح هذه الرسالة للمناقشة.
 التوقيع :                                                                                              

 االسم :                                                                                               

 المرتبة العلمية والشهادة :                                                                        

 التاريخ :                                                                                            

 



Supervisor's Certification 
 

      I certify that the thesis entitled by "                                           " was prepared under my 

supervision at the Department of Mathematics, College of Computer Science and 

Mathematics, University of Tikrit, as a fulfilment of the requirement for the Degree of 

Master in Mathematics. 

 

                                                   Signature: 

                                                         Name: 

                Scientific rank and certificate: 

                                                            Date:      /      / 

 

Report of Linguistic Evaluation 
      I certify that the linguistic evaluation of this thesis was carried out by me and its 

accepted linguistically and in expression. 

 

                                                   Signature: 

                                                         Name: 

                Scientific rank and certificate: 

                                                            Date:      /      / 

 

Report of Director of Postgraduate Studies Committee 

 
        According to the Recommendations presented by the supervisor and the linguistic 

evaluator of this thesis, I nominate this thesis to be forwarded for discussion.  

 

                                                   Signature: 

                                                         Name: 

                Scientific rank and certificate: 

                                                            Date:      /      / 

 

Report of the Head of the Department of Mathematics 

 
According to the Recommendations presented by the supervisor and the linguistic evaluator 

of this thesis and the director of postgraduate studies committee, I nominate this thesis to be 

forwarded for discussion. 

                                                  Signature: 

                                                         Name: 

                Scientific rank and certificate: 

                                                            Date:      /      / 

 

 



 الملحق )ب(

 

 إقرار لجنة المناقشة
 

    عنوان الرسالةء لجنة المناقشة الموقعين أدناه نشهد بأننا قرأنا الرسالة الموسومة بــ ) نحن رئيس وأعضا            

وهي جزء من متطلبات نيل شهادة ماجستير علوم (         الكامل / الطالبةاسم الطالب)          / الطالبةمقدمة من الطالب

فوجدنا أنها  بتاريخ    /      /       ياتها وما يتعلق بهاوقد ناقشنا الطالب/الطالبة في محتو , في اختصاص الرياضيات

   مستوفية لمتطلبات الشهادة بتقدير )                            (   وعليه نوصي بقبول الرسالة.  
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