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 3من  1الصفحة 
 

 

مواصفات طبع الرسالة

املوافقرة للرى قررار جملرا ال راسرات       31/7/2006واملمت   حتى  25/7يف طنطا  ر جملا عام ة اقر

بشرن  قوالر  ومواصرفات رسرالة املاعورتد والر  توراا ب ليرات         18/7/2006ال ليا والبحرو  يف  

 بالتفصيل التالي : .امل روضةواجلام ة الوارد  

 :وإخراج الرسائل ال لميةأه اف قوال  طبالة 
 .للباحثني واالطالعضما  سهولة القراء   -
منهجيررة انمررير الرسرروم واوارر اع واملراعررع واملقرر مات  يفضررما  إابرراع القوالرر  ال لميررة  -

 .والنتائج
لررر ر للررى هتواهررا وإلرراد   إم انيررة اصررولر الرسررائل وحفمهررا إل كونيررا بشرر ل ال  -

 . إخراعها
 . ضما  عود  الطبالة والتجلي -
 .اقليل املواحات التخزلنية وا لفة الطبالة والتجلي  -
 .عام ة طنطا واوهيل ابادهلا مع اجلام ات اوخرى يفإنشاء هولة منطية للرسائل ال لمية  -

 القوال  ال امة للطبالة واإلخراج
الصرفحة   يفسرر لل تابرة    20لل تاب بطروع   ال ادياطبع الرسالة للى صفحات القطع  -

سرر مينيرني    3.5عهرة ال  رق قبرل التجلير       يفسر، ول و  اهلرام  اوبري    14ولرض 

عررام برالليزر للنورخة الورقيرة واقر م للرى        80( للى ورق أبري   إجنليزي، ولوار  لربي

 .اسطوانة للنوخة اإلل كونية
اب ولناولن اوبرو  13وال ناولن اجلانبية حجر ميأسود(  12اطبع نصوص الرسالة خبط حجر  -

 (.مياسود 15والفصوع 
 نوع اخلط التالي : لوتخ م  -

 خط Times New Roman للرسائل باللغة اإلجنليزلة. 
 خطArabic Transparent   للرسائل باللغة ال ربية. 
 .)الطبالة للى ناحييت الورقة ميوعه وظهر 
  ورق موتقلة يفل تق لنوا  الفصل 



 3من  2الصفحة 
 

 

 ارايق الرسالة 

 :  اآلايلتر ارايق الرسالة 

 الكولوة واملق مة -
 مش لة البحث وال راسات الوابقة -
 الفصل واوبواب -
 املراعع -
 املالحق -

 

 :  جتلي  الرسالة 

 :(Hard Cover) لتر جتلي  الرسالة بغالف صلق ملفوف -1

  لو  اسود لرسائل املاعوتد   -

 بنى لرسائل ال  توراا  لو   -

 :للى ما الذهيبباللو   الرسالة  للى غالفل تق  -2
 .14أللى اليمني خبط حجر  ال لمياجلام ة وال لية والقور  اسر -
 .ال رعة املق مة الرسالة للحصوع لليها -
 .املشرفني الباحث ، أمساء اسر -

 :ما للىل تق للى ال  ق  -3

 .الباحث باختصار ولنوا  الرسالة وسنة اق نيها واسرال لية  اسر  -

 



 3من  3الصفحة 
 

 

 إخراج الرسالة

 : التاليبالكايق  النهائيا لها  يفجيق أ  لتر إخراج الرسالة 

ولنوا  الرسالة واسرر   ال لمياجلام ة وال لية والقور  اسرحتتوى الصفحة اووىل للى  -

 .الباحث وال رعة ال لمية املتق م هلا واسر واملشرف أو املشرفني وسنة اق لر الرسالة
 .(Abstract) الصفحة الثانية ملخص الرسالة -
 . ء والش رالصفحة الثالثة االستهالع واإله ا -
 . الصفحة الراب ة ميقائمة هتولات البحث( -
 . قائمة اوا اع -
 . قائمة اجل اوع -
خيصرص اووع لطبي رة املشر لة    ال لمي اقور الرسالة إىل فصوع أو أبواب طبقا للمنهج  -

وخيصرص اوخرد   ال راسرة ،   يفوأه اف البحث وال راسات الوابقة واملنهجية املورتخ مة  

 للنتائج والتوصيات  
 .من الفصل اووعالفصوع ارقير لب أ  -
 .الوسط أللى الصفحة يفارقر الصفحات  -
 ارقير واومية اجل اوع واوا اع   -

o  سررر ولت ررو  رقررر  1لررتر ارررقير واوررمية اوارر اع أسررفل الشرر ل  وررافة

الش ل من رقر الفصل ورقر الش ل داخل الفصل بينهما ارطه ، مرثال ار ل   

،أمررا اجلرر اوع فيررتر اوررميتها  الثررانيالفصررل  يفالشرر ل الورراد   أي( 2 -6 رقررر مي

ارقيمهرا واورميتها نفرا املرنهج      يفسرر ولتبرع    1مقر ار   اجل اوعوارقيمها أللى 

 .الوابق
 ارررقر ال نرراولن اجلانبيررة ىرر  أقصررى  ررال  موررتولات فقررط   نررى اسررتخ ام ال نرروا  -

لناولن فرلية داخلية لوتخ م هلرا اررقير برافروف     وأيفقط  1/1/1 ر  1/1 ر  1 الفرلي 

 .املوتوى اووع للكقير أقوا  يفلوتخ م  وال
اوتغرق صفحات  بد  افجر فيجق  اليتحالة الرسوم واوا اع واخلرائط والصور  يف -

 .هذا الصفحات حتى اتالءم مع حجر الرسالة طيملحق لتر فيه  يفوض ها 



 

 

 

 

 



 


