
 

سيق الرسائل العلمية بحسب نموذج الجامعات نت) تنسيق الرسائل العلمية * 

 (ةالعالمي

 صفحة عنوان الرسالة العلمية" Title Sheet "  : على الغالف البيانات تكون

لباحث في هذه الصفحة يقوم اوكذلك الصفحة األولى من الغالف الداخلى والخارجى 

ويجب أن يكون مكانه وتكتب ترجمة باللغة العربية عنوان رسالته األتى: بوضع 

، ومن ثم يكتب اسم الطالب، اسم التخصص، 16في وسط الرسالة وبخط سميك مقاس 

سنة المنح، مع مراعاة أن يكون حجم  سنة التخرج، القسم، الكلية، الجامعة،

 سم. 28*  17.5الغالف 

 يوضع شعار جامعة عين شمس أعلى الغالف الخارجى للرسالة ويكون باللون : ملحوظة

 الذهبى.

 سم الطالب الذي يقدم هذه : ويذكر فيها الطالب عنوان الرسالة، اصفحة اإلشراف

ووظائف ، باإلضافة إلى أسماء (المؤهالت التي يملكهالمية )، الدرجة العالرسالة

 المشرفين على الرسالة.

 صفحة الموافقة "  " Approval Sheet وفي هذه الصفحة يقوم الطالب بكتابة :

السادة أعضاء لجنة الحكم العلمية، وأسماء  ةدرجالاسم ، والرسالة اسمه وعنوان

)تقوم ادارة  اقشة الرسالة العلميةتاريخ منبيان ب، ومووظائفه على الرسالة

جازة وتاريخ موافقة جازة الرسالة وتاريخ اإلإالدراسات العليا بوضع ختم يفيد ب

 .مجلس الكلية واعتماد مجلس الحامعة(

 صفحة الشكر "  "Acknowledgment السادة : وفي هذه الصفحة يقوم الطالب بشكر

ه على إكمال رسالته تساعد القائمين على االشراف أوال ثم األشخاص والهيئات التى

 العلمية.

 وفي هذه الصفحة يقوم الطالب بإهداء بحثه لعائلته وألصدقائه صفحة اإلهداء :

 المقربين منه والذين دعموه خالل سنين دراسته.

 خص الرسالةلم "Summary"  : يقوم الباحث بكتابة ملخص لرسالته باللغتين

 جليزية والعربية ويجلد مع الرسالة.ناإل

 مستخلص من الرسالة "Abstract": باللغة  يعد الباحث مستخلص من رسالته(

و جهة  هفيما ال يزيد عن صفحة ونصف تتضمن اسم الباحث وعنوان رسالت االنجليزية(

 .لمستخلص الكلمات "المفتاحية" الخاصة بموضوع الرسالةوضع أسفل امكن وي البحث

 صفحة المحتويات "Contents":  رسالة الخاصة بالوالفصول األبواب وفيها يتم ذكر

، وتتكون الرسالة من )بداية ونهاية( لكل فقرةرقم الصفحة  منهمويضع أمام كل 

 :األتى

 . ختصاراتإلاقائمة بالجداول واألشكال و .1

 . بروتوكل البحث الخاص بالرسالة .2

  . والغرض من الرسالة المقدمة .3

  . والمرتبطة بموضوع الرسالة ،عرض البحوث السابقة .4

  . المواد وطرق البحث .5

 . النتائج .6

 . المناقشة .7

   والتوصيات التى تطرحها الرسالة نتاجاتتواالس خاتمةوالالنتائج ملخص  .8

 . )مرتبة هجائيا(قائمة المصادر والمراجع  .9
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 العلمية لئالرساواخراج باعة الط *

أما بالنسبة ، أبيضلون على ورق  يتم طباعة الرسائل على وجه واحد: الطباعة -

أو  زيتى أخضر :لون جلد الرسالة العلمية فهوللتجليد فيجب أن يكون سميك و

الكتابة على المغلف وأسود لرسائل الدكتوراه لرسائل الماجستير و أزرق

 .ذهبيتكون بلون شعار الجامعة و

: يختلف عدد صفحات الرسائل العلمية باختالف عدد صفحات الرسالة العلمية -

، بينما صفحة  150عدد صفحاتها متوسط الغاية منها، فرسالة الماجستير يبلغ 

 .صفحة 250الدكتوراه  رسائلعدد صفحات متوسط يبلغ 

بأبعاد  B 5  يستخدم الورق من مقاس: يجب أن نوع الورق المستخدم -

(20.5x12.5 cm ) غرام  80وبوزن. 

: بشكل عام إن رسالة الماجستير ونوع الخط المستخدمكتابة الطريقة  -

، أما عناوين األبواب فيجب  TIMES NEW ROMAN 13والدكتوراه تكتب بخط مقاس 

أما الخط  ا في منتصف الصفحة،وبخط عريض، ويتم وضعه 18أن تكتب بمقاس 

، بينما يتم كتابة العناوين تحت 12س مقاالمستخدم في الجداول فهو الخط 

 سم من اليسار2سم من اليمين و 3ي ه :الهوامش .12األشكال بخط عريض مقاس 

أعلى  2.5سم يمين ويسار ، و 3سم وهوامشها  x  17.6  25وتبلغ أبعاد الورقة

،  16وأسفل ، أما عنوان الرسالة فيكون مكتوب بالمنتصف بخط سميك قياس 

، أما العنوان  15بينما يكتب العنوان الرئيسي في المنتصف بخط سميك مقاس 

فرعي الجانبي ،أما العنوان ال 14يسي الجانبي فيكتب بخط سميك مقاس الرئ

 .13بخط سميك مقاس 

ال كجميع صفحات الرسالة )شامل الجداول واألشيجب ترقيم  :رقيمالت -

 م صفحات األبواب والفصول.يترقيتم والملخصات( وال 

 

 




