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 الدراسات العليا

 عزيزي طالب الدراسات العليا

 إليك القواعد العامة لطباعة وإخراج الرسائل العلمية:

  سم للكتابة في  20تطبع الرسالة على صفحات القطع العادي للكتاب بطول

سم. ويكون الهامش األبيض في جهة الكعب قبل  14الصفحة وعرض 

جرام  80)يمين عربي، ويسار إنجليزي( على ورق أبيض سم  3.5التجليد 

 بالليزر للنسخة الورقية وتقدم على أسطوانة للنسخة اإللكترونية.

  13والعناوين الجانبية حجم )أسود(  12تطبع نصوص الرسالة بخط حجم 

 )أسود(.15وعناوين األبواب والفصول 

  يستخدم خطTimes New Roman  ة، وخط للرسائل باللغة اإلنجليزي

Arabic Transparent  للرسائل باللغة العربية والطباعة على ناحيتي

 الورقة )وجه وظهر(.

 .يكتب عنوان الفصل في ورقة مستقلة 

 :يتم ترتيب الرسالة كاآلتي 

o .المقدمة 

o .مشكلة البحث والدراسات السابقة 

o .الفصل واألبواب 

o .المراجع 

o .المالحق 

 ( يتم تجليد الرسالة بغالف صلب ملفوفHard Cover لون أسود لرسائل )

الماجستير وبني لرسائل الدكتوراه ومكتبوب على الغالف باللون الذهبي ما 

 يلي:

o  14اسم الجامعة والكلية والقسم العلمي أعلى اليمين بخط حجم. 

o .الدرجة المقدمة الرسالة للحصول عليها 

o .اسم الباحث، أسماء المشرفين 

o  الباحث باختصار وعنوان يكتب على الكعب: اسم الكلية واسم

 الرسالة وسنة تقديمها.

 

http://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1 %D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9 %D8%B7%D8%A8 %D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7&source=images&cd=&cad=rja&docid=XnyJcauCQm4_4M&tbnid=u_iuRprssEI-EM:&ved=0CAUQjRw&url=http://tpsc.tanta.edu.eg/gr/&ei=lHucUdqGFsKN0wXA2oDoAg&psig=AFQjCNFReikOjrsMl_6JaVDwoMMH0W73_A&ust=1369296033284021


 :يجب أن يتم إخراج الرسالة في شكلها النهائي بالترتيب التالي 

o  تحتوي الصفحة األولى على اسم الجامعة والكلية والقسم

العلمي وعنوان الرسالة واسم الباحث والدرجة العلمية المتقدم 

 الة.لها واسم المشرف أو المشرفين وسنة تقديم الرس

o ( الصفحة الثانية ملخص الرسالةAbstract.) 

o .الصفحة الثالثة االستهالل واالهداء والشكر 

o .)الصفحة الرابعة )قائمة محتويات البحث 

o .قائمة األشكال 

o .قائمة الجداول 

o  تقسيم الرسالة إلى فصول أو أبواب طبقا للمنهج العلمي

يخصص األول لطبيعة المشكلة وأهداف البحث والدراسات 

لسابقة والمنهجية المستخدمة في الدراسة، ويخصص األخير ا

 للنتائج والتوصيات ويبدأ الترقيم من الفصل األول.

o  سم ويتكون  1يتم ترقيم وتسمية األشكال أسفل الشكل بمسافة

رقم الشكل من رقم الففصل ورقم الشكل داخل الفصل بينهما 

ل أي الشكل السادس في الفص (2-6شرطة، مثال شكل رقم )

وترقيمها أعلى الجداول مقدار  الثاني، أما الجداول فيتم تسميتها

 سم ويتبع في ترقيمها وتسميتها نفس المنهج السابق. 1

o .ترقم الصفحات في الوسط أعلى الصفحة 

o  ترقم العناوين الجانبية بحد أقصى ثالث مستويات فقط بمعنى

ين فقط وأي عناو 1/1/1ثم  1/1ثم  1استخدام العنوان الفرعي 

فرعية داخلية يستخدم لها ترقيم بالحروف وال يستخدم في 

 المستوى األول للترقيم أقواس.

o  في حالة الرسوم واألشكال والخرائط والصور التي تستغرق

صفحات كبيرة الحجم فيجب وضعها في ملحق يتم فيه طي هذه 

 الصفحات حتى يتالءم مع حجم الرسالة.

 التوفيق والسدادلكم االلتزام بتلك التعليمات وترجو إدارة الدراسات العليا  ترجو


