
 

 

 جامعه طنطا

  العامةاالداره

 للدراسات العلٌا والبحوث

 الطب/       السٌد أمٌن كلٌه 

 ...                           تحٌه طٌبه وبعد 

 قرر                      2016 7 18نتشرف باالفاده بان مجلس الدراسات العلٌا والبحوث بجلسته المنعقدة فً 

الموافقة بان تكون قواعد ومواصفات رسالة الماجستٌر والدكتوراه بكلٌات بجامعه طنطا                        

 :علً النحو التالً 

  قواعد ومواصفات طباعه رسالة الماجستٌر والدكتوراه فً جامعه طنطا                    

 :أهداف قواعد طباعه وإخراج الرسائل العلمٌة 

 .ضمان سهوله القراءة واالطالع للباحثٌن  .1

 .ضمان إتباع القواعد العلمٌة فً منهجٌه تنظٌم الرسوم واألشكال والمراجع والمقدمات والنتائج .2

 .أمكانٌه تصوٌر الرسائل وحفظها الكترونٌا بشكل لٌؤثر علً محتواها واعداه إخراجها  .3

 .ضمان جوده الطباعة والتجلٌد  .4

 . تقلٌل المساحات التخزٌنٌة وتكلفه الطباعة والتجلٌد .5

 .إنشاء هوٌة نمطٌه للرسائل العلمٌة فً جامعه طنطا وتسهٌل تبادلها مع الجامعات االخري  .6

 :القواعد العامة للطباعة واإلخراج 

 سم 14 سم للكتابة فً الصفحة وعرض 30 صفحات القطع العادي للكتاب بطول 5تطبع الرسالة علً  .1

علً ورق ابٌض (ٌمٌن عربً ،وٌسار انجلٌزي ) سم 3,5وٌكون الهامش األبٌض فً جهة الكعب قبل التجلٌد 

  جرام طباعه باللٌزر للنسخة الورقٌة وتقدٌم اسطوانة للنسخة االلكترونٌة 80

 وعناوٌن األبواب والفصول 12(اسود) والعناوٌن الجانبٌة حجم 12تطبع نصوص الرسالة بخط حجم  .2

 (اسود)15

 للرسائل Arabic  Transparent للرسائل باللغة االنجلٌزٌة ،وخطTimesNewRomenٌستخدم خط  .3

 (وجه وظهر)باللغة العربٌة ،وٌتم الطباعة علً صفحتً الورقة 

 ٌكتب عناوٌن الفصل فً ورقه مستقلة  .4

 :ٌتم ترتٌب الرسالة كاألتً  - 5     

  التروٌسه والمقدمة 

  مشكله البحث والدراسات السابقة 

  الفصل واألبواب 

  المراجع 

  المالحق 

 

لون اسود لرسائل الماجستٌر وبنً لرسائل الدكتوراه  (Hardcover)ٌتم تجلٌد الرسالة بغالف صلب ملفوف -6

 :ومكتوب علً الغالف باللون الذهبً ماٌلً 

  اسم الجامعة والكلٌة والقسم العلمً اعلً الٌمٌن بخط حجم 

  21عنوان الرسالة فً الوسط بخط حجم 



 

 

 

 الدرجة المقدمة الرسالة للحصول علٌها 

 اسم الباحث ،أسماء المشرفٌن 

 سنه تقدٌم الرسالة 

 اسم الكلٌة واسم الباحث باختصار وعنوان الرسالة وسنه تقدٌمها   :وٌكتب علً الكعب 

 :ٌجب أن ٌتم إخراج الرسالة فً شكلها النهائً بالترتٌب التالً -7

  الصفحة األولً تحتوي علً اسم الجامعة والكلٌة والقسم العلمً وعنوان الرسالة واسم الباحث والدرجة

 .العلمٌة المتقدم لها واسم المشرف او المشرفٌن وسنه تقدٌم الرسالة 

  الصفحة التانٌه ملخص الرسالة(Abstract.) 

  من الصفحة الثالثة االستهالك واإلهداء والشكر. 

  (قائمه محتوٌات البحث)الصفحة الرابعة. 

  قائمه األشكال. 

  قائمه الجداول                                                                                                                                     .

 (هذا الجزء ترقم صفحاته بالحروف )

تقسم الرسالة إلً فصول أو أبواب طبقا للمنهج العلمً ٌخصص األول لطبٌعة المشكلة وأهداف البحث والدراسات -8

 .السابقة والمنهجٌة المستخدمة فً الدراسة ،وٌخصص األخٌر للنتائج والتوصٌات وٌبدأ الترقٌم من الفصل األول 

تقسم الرسالة فصول وأبواب طبقا للمنهج العلمً ٌخصص األول لطبٌعة المشكلة وأهداف البحث والدراسات السابقة -9

 .والمنهجٌة المستخدمة فً الدراسة ،وٌخصص األخٌر للنتائج والتوصٌات وٌبدأ الترقٌم من الفصل األول 

 سم وٌتكون رقم الشكل من رقم الفصل ورقم الشكل داخل 1ٌتم الترقٌم وتسمٌه األشكال أسفل الشكل بمسافة -10

أي الشكل السادس فً الفصل الثانً ،إما الجداول فٌتم تسمٌتها وترقٌمها (2-6)الفصل بٌنهما شرطه ،مثال شكل رقم 

 .سم وٌتبع فً ترقٌمها وتسمٌتها نفس المنهج السابق 1اعلً الجدول بمقدار 

فقط 1/1/1 ثم 1/1 ثم 1ترقٌم العناوٌن الجانبٌة بحد أقصً ثالث مستوٌات فقط ،بمعنً استخدام العنوان الفرعً -11

 .وأي عناوٌن فرعٌه داخلٌه ٌستخدم لها ترقٌم بالحروف وال ٌستخدم فً المستوي األول للترقٌم أقواس 

فً حاله الرسوم واإلشكال والخرائط والصور التً تستغرق صفحات كبٌره الحجم فٌجب وضعها فً ملحق ٌتم فٌه -12

 .طً هذه الصفحات حتى تتالءم مع حجم الرسالة 

 وتعرض علً مجلس الجامعة 

 الموافقة علً قرار 31/7/2006 والممتدة حتى 25/7وبالعرض علً مجلس الجامعة قرر بجلسته المنعقدة فً 

 بشان قواعد ومواصفات رسالة الماجستٌر 18/7/2006مجلس الدراسات العلٌا والبحوث بجلسته المنعقدة فً 

 .والدكتوراه بكلٌات الجامعة الواردة بالمذكرة المعروضة

                           مرسل برجاء التكرم واتخاذ االم نحو مراعاة شكل الرسالة طبقا للمواصفات التً اقرها

 .مجلس الجامعة الواردة بالمذكرة المعروضة

 ........                                  وتفضلوا بقبول فائق االحترام 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


