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 ملخص الرسالة باللغة العربية

(Simplified Arabic غامق 61، حجم خط ،B) 
 

ال بما هذا القالب جاهز للكتابة عليه مباشرة. الملخص هو عبارة عن تلخيص للرسالة 
 واحدة. يتجاوز صفحة
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Abstract   

 

)Times New Roman 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اعتماد ترجمة الملخص من خالل التعليم المستمر إلزاميةمالحظة: 



 

 )اآلية القرآنية( صفحة اقتباس
 )اختياري(

 الرسم العثماني )خط القرآن الكريم(

 

 مثال/

ُ َعَملَُكْم َوَرُسولُهُ ﴿  َوقُِل اْعَملُوا فََسيََرى َّللاه

 ﴾ َواْلُمْؤِمنُونَ 

 

 
 105] :التوبة[   



 

 ْاإِلهَدْاءُ 

(simplified Arabic, 16,Bold) 

 

 )ال يزيد عن صفحة واحدة(

(simplified Arabic, 14,) 

  



 

 وتقديرٌ شكٌر 

(simplified Arabic, 16,Bold) 

 

 )ال يزيد عن صفحة واحدة(

(simplified Arabic, 14,) 
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 3 ............................................................................. العربية باللغة الرسالة ملخص

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة. ......................................... اإلنجليزية باللغة الرسالة ملخص

 5 .............................................................................(القرآنية اآلية) اقتباس صفحة

 7 ............................................................................................. وتقدير   شكر  
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 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة. ....................................................... :السابقة الدراسات
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