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  الدكتوراه والماجستيراألسس والمواصفات الشكلية لكتابة رسائل 
 

ماجستير والجامعة المنوفية درجتى دكتوراه الفلسفة  تمنح كليات ومعاھد
فى العلوم ومن المفيد من الناحيتين الشكلية والموضوعية تأمين التجانس 

ن النظرعدكتوراه) بصرف  والتنميط لشكل الرسالة العلمية (ماجستير/
األصلية  التباين فى التخصصات العلميةومن جانب ألقسام ابين  اإلختالف
  .المعھدداخل  نللدارسي

  
ً : القواعد العامة لنظام كتابة وإعداد الرسالة :   او

 Supervisingلجنة اإلشراف العلمى و Title Pageصفحة العنوان  - ١
Committeeوتشمل :: 

  .عنوان الرسالة -
 .سم الطالبإ  -
  .ة العلمية والتخصصسم الدرجإ  -
  .القسم التابع له  -
 .والجامعةالمعھد ثم اسم   -
 سنة المنح.  -
 .العلمى أسماء أعضاء لجنة اإلشراف -
  العام الميالدي لتقديم الرسالة. -

 :وتشمل  Approval Sheetصفحة الموافقة  -٢
   .اسم الطالب -
 .الرسالةعنوان   -
 .سم الدرجة العلميةإ -
 .وتوقيعاتھمائف أعضاء لجنة الحكم أسماء ووظ -
 تاريخ المناقشة. -

 وتشمل : جتازھا الطالبالمقررات الدراسية التى إصفحة  - ٣
   .أسماء المقررات -
  .للمقرر تاريخ إجتياز الطالب بنجاح اإلمتحان النظري -
  تقدير المقرر. -
 التقدير العام. -
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) تكتب باللغتين العربية واإلنجليزية ٣( )،٢)، (١الصفحات الثالث رقم ( ملحوظة:

 كل رسالة . فى
 : يقتصر الشكر على : Acknowledgmentصفحة الشكر  - ٤

  .عضاء لجنة اإلشرافأ ةأسماء الساد -
إتمام  يساعدت وساھمت ف يم شكر األشخاص أو الھيئات التث -

  .البحث دون مغاالة

 :ويذكر فيھا : Contentsصفحة المحتويات  - ٥
 صفحات.تشملھا الرسالة و أرقام ال يعناوين األجزاء المختلفة الت -

 :ويذكر فيھا List of Figures and/or Platesصفحة بقائمة األشكال  - ٦
 .عناوين الصور والرسوم وأرقام صفحاتھا -

 :ويذكر فيھا  :List of tables  صفحة بقائمة الجداول  - ٧
   .ن الجداولوياعن -
 .اتم الصفحارقأو -

تية بحيث يبداْ كل جزء بصفحة جديدة . جزاء ا   وتتكون الرسالة من ا
  Introductionلمقدمة ا - ١
 Review ofعرض البحوث السابقة والمرتبطة بموضوع الرسالة  - ٢

Literature 
 Methods     Materials and  المواد وطرق البحث - ٣
بصورة  Resultsتعرض النتائج ومعھا المناقشة أو تعرض النتائج  - ٤

 بعد ذلك .  Discussion لمناقشةامنفصلة ثم تعرض 
 . Summary and Conclusionالملخص والخاتمة  - ٥
 بجدياً.أالمستخدمة مرتبة   Referencesقائمة المراجع  - ٦
يستخدمھا  ىفى حالة ورود بيانات أخر Appendicesتكتب المالحق  - ٧

 الباحث فى الرسالة .
، وباللغة  الرسائل اإلنجليزية يملخص عكسي (باللغة العربية ف - ٨

 :اإلنجليزية فى الرسائل العربية) ويشمل
   .العنوان -
 خص واف عن موضوع الرسالة .مل -
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  ملحوظة :
الة من حيث الشكل سلتزام باألجزاء المذكورة المكونة للروجوب اإل - ١

العلوم األساسية والتطبيقية  في تخصصات العلميةللوالمضمون بالنسبة 
  .صيدلية و الھندسيةوالزراعية و ال

ف اإلنسانية واإلجتماعية حيث تتباين األعرا األدبية بالنسبة للعلوم -٢
العلمية ومن ثم يكون من المقبول السماح بدرجة من الحرية فى إختيار 

، وعددھا والمضمون العلمى لكل جزء مسمى األجزاء (أبواب/ فصول)
 لتزام فى جميع األحوال بالمواصفات الشكلية الواردة بالدليلاإلمع 

  . غيرھا)(مقاس الصفحة، نوع الخط والبنط، والمسافة بين السطور و
  

ثانياً : شكل الرسالة المقدمة لتشكيل لجنة الحكم : ( الطباعة على وجه 

  . واحد)

 - بالنسبة لنسخ الرسالة المطلوبة للسادة أعضاء لجنة الفحص والمناقشة
ورق  ىزية يتم كتابتھا على وجه واحد علسواء كانت باللغة العربية أو اإلنجلي

 يوتجلد بكعب لولب سم)٢٩٫٧×  ٢١( جرام ) أبعادھا ٨٠ A4بيض ( مقاس أ
  لتزام بأن تكون الكتابة داخل الرسالة وفقاً للمواصفات التالية : بالستيك مع اإل

  
  الرسالة باللغة اإلنجليزية : )١(

  :بخط تكتب الرسالة -   
                             (Time New Roman 14). (مسافة ونصف ) على  

  :منتصف السطر يكتب بخط يالعنوان الرئيسي ف -   
Time New Roman 16 “Bold”  

  السطر بخط : يكتب أول يالرئيس يالعنوان الجانب -
                                                 Time New Roman 15 “Bold” 

  يكتب أول السطر بخط : يالفرع يالعنوان الجانب  -   
                                          Time New Roman 14 “Bold” 

  :يكتب رقم الصفحة بخط  -   
Time New Roman 14 “Bold”  وسط السطر . يفى الھامش العلو  
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  اللغة العربية:بالرسائل ) ٢(
  :تكتب بخط  -

                 (Simplified Arabic 14)  ١٫٢٥على مسافة ( متعدد. (  

  ط :العنوان الرئيسي فى منتصف السطر يكتب بخ -
                    Simplified Arabic 16 “Bold”   

  يكتب أول السطر بخط : يالعنوان الجانبى الرئيس -
                     Simplified Arabic 15 “Bold” 

  يكتب أول السطر بخط : يالعنوان الجانبى الفرع -
                      Simplified Arabic 14 “Bold”  

  :الصفحة بخط  يكتب رقم -
Simplified Arabic 14 “Bold” وسط السطر . يفى الھامش العلو  

  ثالثُا : الشكل النهائي للرسالة المقدمة للمنح : (طباعة على الوجهين) 

ب ائل فبالنس وب  ية للرس ة والمطل ورتھا النھائي ى إدارة ص ليمھا إل تس
ة سواء فالبالدراسات العليا  دكتوراهال يمعھد لمنح الدرجة العلمي  ماجستير أو ال

ى  زاميراع من أب االلت ن حج يض م ى ورق أب ة عل خة الورقي ع النس      A4 تطب
م  ٢١٠( م ) ٢٩٧× م ى  م ون عل وجھين ، وأن تك ا ال اللون كم د ب تم التجلي ي

بأن تكون الكتابة داخل  تزامااللمع .. للماجستيرللدكتوراه ، واللون البنى  األسود
  الرسالة وفقاً للمواصفات التالية :

  
  الرسالة باللغة اإلنجليزية : )١(

ة - الحروف الروماني ة ب ل المقدم ا قب رقيم صفحات م تم ت رقيم  ..,i, ii ي ا ت ، أم
وائم  …,1,2 المتن فيكون باألرقام ك المالحق وق حتى نھاية الرسالة بما فى ذل

  المراجع.
داره  - ين مق امش لليم رك ھ داره  ٢٫٤٥يت ر مق ب األخ م والجان م ،  ٢٫٤٥س س

د ات التجلي ى احتياج ى أن يراع ا عل وى ، بينم امش عل رك ھ م ،  ٢٫٤٥يت س
  .سم ٣٫١٧وھامش سفلى 

  .تكون المسافة بين السطور (سطر ونصف)  -
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اوين  ١٨ ،للنص  ١٣) بحجم  Time New Romans يستخدم الخط ( - للعن
ة ( ت فرعي ة ٢٠،  )Capitalizedتح اوين الفرعي  ،   (Capitalized) للعن

  .)Uppercaseلعناوين الفصول واألبواب ( ٢٤
  

  للغة العربية :اب) الرسائل ٢(

تن فيكون  - رقيم الم يتم ترقيم صفحات ما قبل المقدمة بالحروف األبجدية ، أما ت
  مالحق وقوائم المراجع.باألرقام الھندية حتى نھاية الرسالة بما فى ذلك ال

داره  - داره  ٣٫٥يترك ھامش للتجليد مق ى  ٢٫٥سم والجانب األخر مق سم ، عل
د ات التجلي ا  أن يراعى احتياج ل ، بينم فلى ك امش س وى وھ امش عل رك ھ يت

  .سم ٢٫٥منھما 
  .تكون المسافة بين السطور ( سطر ونصف )  -
دى ) بحجم  - اوين ١٨ ،للنص  ١٦يستخدم الخط ( العربى التقلي ة  للعن  ،الفرعي

  .لعناوين الفصول واألبواب ٢٠
   

  لتزام فى جميع الحاالت بما يلي :يراعى اإل ملحوظة :
بالرسالة كاملة بعد إجازتھا ، وبشرط  CDسطوانة ليزر أيقدم الطالب  - ٣

الكتابة بنظام متوافق مع أجھزة الكمبيوتر المتاحة ليتسنى إختبارھا 
  فات .والتأكد من مطابقتھا للمواص

ازتھا) بالنسبة لتجليد الرسالة المقدمة لمنح الدرجة العلمية ( بعد إج - ٤
لرسائل  األسودلرسائل الماجستير واللون  ييشترط أن يكون اللون البن

ن الجلد ومدون عليه من الدكتوراه وفى الحالتين يكون كعب الرسالة م
 ن الزھبىباللو سفل إسم الطالب والدرجة العلمية وسنة المنحأأعلى إلى 

وسط  السفليالھامش  يحوال يتم ترقيم صفحات الرسالة ففى جميع األ - ٥
 .السطر

بداية كل فقرة  يف Tabفى جميع األحوال يراعى ترك مسافة قدرھا  - ٦
  (برجراف) .
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  العلمية ترتيبات المناقشة العالنية للرسائل

   
الجامعات  ) من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم١٠٥إستنادا لنص المادة (

الماجستير  لتزاماً بعالنية المناقشة لرسائلإ، و١٩٧٢) لسنة ٤٩رقم (
  لتزام بإتمام الترتيبات األتية :والدكتوراه، يراعى اإل

يقوم المشرف المشارك فى لجنة الحكم على الرسالة بإخطار وكيل المعھد   - ١
تص من خالل رئيس مجلس القسم المخ –حوث بلشئون الدراسات العليا وال

سماء السادة ألرسالة وتاريخ المقترح للمناقشة وعنوان االبخطاب يتضمن  –
اإلشراف والحكم قبل الموعد الذى حددته لجنة الحكم على  يأعضاء لجنت

  الرسالة بعشرة أيام على األقل ليتسنى إخطار الجامعة بذلك .
 نألى ام العلمية بموعد المناقشة  عيتولى وكيل المعھد المختص إبالغ األقس - ٢

خطارات إلعالم أعضاء ھيئة التدريس يتولى رؤساء األقسام نشر ھذه اإل
ة الدراسات العليا والمھتمين فى والمدرسين المساعدين والمعيدين وطلب

 قسامھم .أ
) من الحجم الكبير يوضح اتلوح ٣لوحات ( ثالثيتولى الطالب تجھيز  - ٣

العلمية المسجل لھا بكل منھا : القسم المسجل فيه ، واسم الطالب والدرجة 
 يسماء السادة أعضاء لجنتأشة ون المناقاوعنوان الرسالة وموعد ومك

ن ينص فيھا أن الدعوة عامة . ويوقع على اللوحات أاإلشراف والحكم ، على 
م المختص ويعتمدھا وكيل المشرف المشارك ورئيس مجلس القسكل من 
 المعھد لشئون الدراسات العليا والبحوث . والكلية أ

المعھد ب امدير الدراسات العليالسيد األستاذ اللوحات المستوفاه إلى تسليم  - ٤
لمخصصة لذلك قبل موعد المناقشة وضعھا فى األماكن المناسبة اب لتوجيهل
 سبوع على األقل .أب
تجتمع لجنة الحكم على الرسالة فى القاعة المخصصة والمجھزة للمناقشة   - ٥
المناقشة من المسئول  وأعضاء لجنة الزى الخاص للطالبالمعھد ، ويطلب ب

 يناقشة فدارة المعھد إجراء المإعن القاعة . ويجوز عند الضرورة وبموافقة 
المختص بشرط آن تتوافر به قاعة مجھزة إلتمام المناقشة  يالقسم العلم

 العالنية .
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