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 (دكتوراة– ماجستير )قواعد ومواصفاث طباعت الرسائل العلميت 

صى ٔانعشع 26تطثع انشصانح عهٗ طفحاخ انمطع انعاد٘ نهكتاب عهٙ أٌ ٚكٌٕ طٕل انظفحح  .1

رشاو طثاعح تانهٛزس نهُضخح انٕسلٛح 80عهٗ ٔسق أتٛغ  (20×13)صى ٔٚكٌٕ تهٕن انكتاتح 18

. ٔتمذو عهٗ إصطٕاَح نهُضخح اإلنكتشَٔٛح

ٔعُأٍٚ األتٕاب  (أصٕد) 13 ٔانعُأٍٚ انزاَثٛح حزى 12تطثع َظٕص انشصانح تخط حزى  .2

. (أصٕد) 15ٔانفظٕل حزى 

 Arabic Transparent تانهغح اإلَزهٛزٚح، ٔخط نهشصائم Times New Romansٚضتخذو خط .3

. (ٔرّ ٔظٓش)نهشصائم تانهغح انعشتٛح، ٔٚتى انطثاعح عهٗ طفحتٙ انٕسلح 

. ٚكتة عُٕاٌ انفظم فٙ ٔسلح يضتمهح .4

 :ٚتى تشتٛة انشصانح كاٜتٙ .5

 .انتشٔٚضح ٔانًمذيح* 

 .يشكهح انثحج ٔانذساصاخ انضاتمح* 

 .انفظٕل ٔاألتٕاب* 

 .انًشارع* 

. انًالحك* 

 نٌٕ أصٕد نشصائم انًارضتٛش ٔتُٙ نشصائم (Hard cover)ٚتى تزهٛذ انشصانح تغالف طهة يهفٕف  .6

 :انذكتٕساج ٔيكتٕب عهٗ انغالف تانهٌٕ انزْثٙ يا ٚهٙ

 .14انًٍٛٛ تخط حزى  اصى انزايعح ٔانكهٛح ٔانمضى انعهًٙ أعهٗ* 

 .24عُٕاٌ انشصانح فٙ انٕصط تخط حزى * 

 .انذسرح انًمذيح انشصانح نهحظٕل عهٛٓا* 

 .أصى انثاحج، أصًاء انًششفٍٛ* 

 .صُح تمذٚى انشصانح* 

. ٔٚكتة عهٗ انكعة إصى انكهٛح ٔإصى انثاحج تاختظاس ٔعُٕاٌ انشصانح ٔصُح تمذًٚٓا

 :ٚزة أٌ ٚتى إخشاد انشصانح فٙ شكهٓا انُٓائٙ تانتشتٛة انتانٙ .7
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انظفحح األٔنٗ تحتٕ٘ عهٗ إصى انزايعح، انكهٛح، انمضى انعهًٙ، عُٕاٌ انشصانح، اصى انثاحج، * 

 .انذسرح انعهًٛح انًتمذو نٓا، أصى انًششف أٔ انًششفٍٛ ٔصُح تمذٚى انشصانح

 .(Abstract)انظفحح انخاَٛح يهخض انشصانح * 

 .انظفحح انخانخح اإلصتٓالل ٔاإلْذاء ٔانشكش* 

ْزا انززء تشلى طفحاتّ ). انظفحح انشاتعح لائًح يحتٕٚاخ انثحج، لائًح األشكال، لائًح انزذأل* 

 .(تانحشٔف

ْذاف أتمضى انشصانح إنٗ فظٕل أٔ أتٕاب طثماً نهًُٓذ انعهًٙ ٚخظض األٔل نطثٛعح انًشكهح ٔ .8

انثحج ٔانذساصاخ انضاتمح ٔانًُٓزٛح انًضتخذيح فٙ نذساصح، ٔٚخظض األخٛش نهُتائذ ٔانتٕطٛاخ 

. ٔٚثذأ انتشلٛى يٍ انفظم األٔل

صى ٔٚتكٌٕ سلى انشكم يٍ سلى انفظم ٔسلى انشكم 1ٚتى تشلٛى ٔتضًٛح األشكال أصفم انشكم تًضافح  .9

أ٘ انشكم انضادس فٙ انفظم انخاَٙ، أيا انزذأل  (2-6)داخم انفظم تُٛٓى ششطح، يخالً شكم سلى 

. صى ٔٚتثع فٙ تشلًٛٓا ٔتضًٛتٓا َفش انًُٓذ انضاتك1فٛتى تضًٛتٓا ٔتشلًٛٓا أعهٗ انزذٔل تًمذاس 

. تشلى انظفحاخ فٙ انٕصط أعهٗ انظفحح.10

 حى 1/1 حى 1تشلى انعُأٍٚ انزاَثٛح تحذ ألظٗ حالث يضتٕٚاخ فمط تًعُٗ إصتخذاو انعُٕاٌ انفشعٙ . 11

 فمط ٔأ٘ عُأٍٚ فشعٛح داخهٛح ٚضتخذو نٓا تشلٛى تانحشٔف ٔال ٚضتخذو فٙ انًضتٕٖ األٔل 1/1/1

. نهتشلٛى ألٕاس

فٙ حانح انشصٕو ٔاألشكال ٔانخشائط ٔانظٕس انتٙ تضتغشق طفحاخ كثٛشج انحزى فٛزة ٔػعّ فٙ . 12

. انًهحك ٚتى فّٛ طٙ ْزِ انظفحاخ حتٗ تتالئى يع حزى انشصانح، ٔتعشع عهٗ يزهش انزايعح

ٔػع ًَٕرد نإلصتششاد تّ يثُٛاً تّ شكم انشصانح تانكايم ٔإعالَّ عهٗ طالب انذساصاخ انعهٛا .  13

. تكهٛاخ انزايعح

. تٛاٌ تأصًاء نزُح انًُالشح ٔانحكى تانتٕلٛع عهٗ انشصانح+ إنحاق َضخح يٍ انثشٔتٕكٕل . 14
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