مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
كلية معتمدة

المواصفات الشكلية واألسس التي تتبع في كتابة
الرسائل العلمية التى تتمنحھا الجامعة
*****
صفحة العنوان:

-١

أ(ھذه البيانات تكون علي صفحة الغالف الخارجي وكذلك الصفحة األولى من الغالف الداخلي تكتب ترجمة
باللغة العربية البيانات الخاصة بالعنوان للرسائل األجنبية.
ب(يوضع شعار الجامعة أعلى الغالف الجامعي ويكون باللون الذھبي.
ت( يجب أن يتضمن عنوان الرسالة-أسم الطالب – الدرجة العلمية – القسم التابع له –أسم الكلية –أسم
الجامعة – سنة التخرج – سنة المنح )مرفق.(١
صفحة المرافقة وتشمل:

-٢

أسم الطالب – عنوان الرسالة – أسم الدرجة العلمية – القسم التابع له – أسماء ووظائف أعضاء اللجنة وتقييم
اللجنة للرسالة مع بيان تاريخ المناقشة على أن تقوم إدارة الدراسات العليا بوضع ختم يفيد أجازة الرسالة
وتاريخ األجازة وموافقة مجلس الجامعة )مرفق .(٢
مخلص الرسالة :

-٣

يقوم الباحث بكتابة ملخص الرسالة باللغه اإلنجلزية واللغة العربية ويجاد مع الرسالة بداخلھا ويمكن
دمجه مع الخالصة.
-٤

مستخلص الرسالة:
ويقوم الباحث بإعداد مستخلص الرسالة فيما اليزيد المستخلص عن صفحة ونصف متضمنة أسم الباحث
– عنوان الرسالة  -جھة البحث )مرفق نموذج الرسالة(.

-٥

الكلمات المفتاحية:

ويجب أن توضع أسفل المستخلص الكلمات المفتاحية الخاصة بموضوع الرسالة .
-٦

صفحة الشكر:
يقتصر الشكر علي اسماء السادةالقائمين على اإلشراف أوالثم األشخاص والجھات التى ساھمت في إتمام
البحث )مرفق نموذج الرسالة(.

-٧

المحتويات:

وبذكر فيھا األبواب والفصول التى تشملھا الرسالة وارقام الصفحات بداية ونھاية بكل فقرة .
-٨قائمة الجداول واألشكال :
اﻟﻌﺑﺎﺳﻳﺔ – اﻟﻘﺎﻫرة – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻳن ﺷﻣس – ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺻﻳدﻟﺔ – ﺷﺎرع ﻣﻧظﻣﺔ اﻟوﺣدة اﻷﻓرﻳﻘﻳﺔ – ﺧﻠف ﻣﺳﺗﺷﻔﻲ ﻋﻳن ﺷﻣس اﻟﺗﺧﺻﺻﻲ
اﻟرﻗم ﺑرﻳدي ) (١١٥٦٦ت ٢٤٠٥١١٨٠ :

ف٢٤٠٥١١٠٧ :

داﺧﻠﻲ١١٥ :
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يذكر فيھا عنوان الجداول واألشكال والرسوم أرقام الصفحات.
-٩قائمة المراجع المستخدمة:
عربية وأجنبية مرتبة ھجائيا.
Guidelines:
1. References are arranged alphabetical
2. References should be updated and include those published in the last 4‐5 years (30‐35% of the
total number of references
)3. Include DOI of the references (whenever available
4. All reference must be cited in the appropriate positions within the text.

-١٠شكل اإلخراج:
الورقة يجب أن تكون في )نصف ثمانيات( ٢٥×١٧.٥سم  ٨٠ ،جرام أبيض
-١١الكتابة:
تكون الكتابة داخل الرسالة علي الوجھين في إطار أبعاده  ٢٠.٥×١٢.٥سم كع ترك

أ(

ھامش بعرض ٣سم من جھة التجليد شمال فى اإلنجليزى – يمين في العربي و ١١.٥سم من أسفل ٣،سم
من أعلى.
ب(عدد السطور بكل صفحة اليقل عن 25سطر واليزيد عن ٣٣سطر.
ج(ترقيم جميع صفحات الرسالة بمل فيھا الجداول واألشكال والملخصات ماعدا صفحاتاألبواب والفصول.
-١٣التجليد:
تجليد الرسالة بغالف سميك ويطبع من أعلى شعار الجامعة باللون الذھبي جعة الكعب ويكتب علية من أعلى
إلى أسفل أسم الرسالة – أسم الباحث – الدرجه العلمية – السنة – ويكون لون الغالف الخارجى بالنسبة
للماجستير )زيتى غامق( ورسالة الدكتواه )باللون األسود(.
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