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 .يةويجوز الكتابة بالغة العرب باللغة اإلنجليزية لرسالةتكتب ا .1

 بصرف النظر عن اللغة المكتوب بها.في كافة أجزاء الرسالة  تينيةالآلباللغة  لميةع. تكتب األسماء ال2

 جم أبيض اللون بدون أية عالمات مائية. 80سم( وزن  21 * 29.7) A4 مقاس يستخدم ورق .3

ماعدا صفحتي اإلهداء والشكر فتكتبا بخط Roman  New  Times(TNRيستخدم خط ) .4

Costive Monotype  وز هبخط أبجد أوAndalus إذا كتبت الرسالة باللغة العربية. 

 تتم الكتابة على وجهي الورقة ماعدا صفحات قبل المقدمة فكتب على وجه واحد. .5

  .أبواب الرسالة لداخأو  سالةلرا أبوابيجوز وضع أية زخارف أو رموز أو إطارات بين ال  .6

 الهوامش: . 7

 "(.1.2سم ) 3)جهة التجليد( مقدراه  Insideصفحات يترك هامش داخلي أ. هوامش ال

 "(.0.8سم ) 2مقدراه Outside ب. هامش خارجي 

 "(. 1سم ) 2.54هامشان العلوي والسفلى لنفس الصفحة  ج.

 فصل: في حالة احتواء الرسالة على أكثر من جزء من. 8

 لمثل هذه الرسالة:يكتب كل جزء شامال كافة أبواب الرسالة على إن يكون 

 .واحد Abstractمستخلص أ. 

 .واحدة CONTENTSقائمة محتويات ب. 

 .واحدة GENERAL INTRODUCTIONمقدمة عامة ج. 

  .واحدة CONCLUSIONSو/أو استنتاجات  GENERAL DLSUSSIONمناقشة عامة د. 

  .واحدSUMMARY ى ملخص انجليزهـ. 

 .واحدة REFERENCESقائمة مراجع و. 

 .لخص عربي واحدمز. 

 .مستخلص عربي واحد. ح
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  كعب الرسالة:. 9

ماعدا اسم  Bold 12 الكتابة والخطوط الفاصلة على كعب الرسالة تكون بلون ذهبي بخط

 مع مرعاه إن: (1بالنموذج رقم )كما هو موضح  Bold (TNR) 14الطالب فيكتب بخط 

  Small.حروف الكلمة صغيرة  وتكتب باقي Capitalالحرف األول لكل كلمة كبير  تبيك. أ

يكتب االسم األول للطالب واسم العائلة كاملين أما االسم الوسطي فيختصر كل منها بحرف ب. 

  .كبير يعقبه نقطة مع مراعاة األبعاد Capitalواحد 

 تجليد الرسالة: . 10

 رفي رسالة الماجستي لبنىباللون اويكون  )غير محبب( أملس يكون الغالف الخارجي لون

ويكون أملس )غير  وبدون زواياه معدنيةفي رسالة دكتوراه الفلسفة األسود وباللون 

 ابلون ذهبي على جهة واحدة فقط تابع (2)نموذج في صفحة العنوان محبب( ويكتب عليه 

 . خدمةف المستللغة الرسالة على أن تراعى المسافات وإحجام الحرو
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 الرسالة قواعد كتابة الثا:ث

 NUMBERINGنظام الترقيم . 1

 ترقيم الصفحاتأ. 

  .قبل المحتويات بدون ترقيم ترك صفحات مات (1)

الرومانية  باألرقام واإلشكالم الجداول ( يتم ترقيم صفحات المحتويات وقوائ2)

  .عنوانرقم صفحة الذلك مع أخفاء  (i, ii, iii,….etcالصغيرة )

بتداء من المقدمة يتم ترقيمها باألرقام المكتوبة باللغة اإلنجليزية باقى صفحات الرسالة ( 3)

بة المكتو الرسالة، أما الصفحةأسفل في منتصف  Arabic Numerals (...1, 2, 3,)العربية 

 دمة.ولى من المقرقم الصفحة االباللغة العربية فيتم ترقيمها باالرقام الهندية مع اخفاء 

 الترقيم داخل الصفحات  .ب

عددية تتفرغ  بأرقاميبدأ ترقيم العناوين في متن الرسالة أو في صفحة المحتويات 

قم ان يتبع الروهكذا على  الرومانية الصغيرةرقام أوالحروف تتفرع الى  ،لى حروفإ

وبة جزاء المكتالا( في  - وشرطة ) اإلنجليزيةالجزاء المكتوبة باللغة ا( في .نقطة )

   .(2 باللغة العربية )نموذج رقم
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 NUMBERINGنظام الترقيم 

 باللغة االنجليزية: جزاءداخل األ يمالترق. 1

1. …………………………… 

a. …………………………… 

i. …………………………… 

ii. …………………………… 

b. …………………………… 

 

2. …………………………… 

3. …………………………… 

a. …………………………… 

i. …………………………… 

ii. …………………………… 

 

 باللغة العربية: الترقيم داخل األجزاء. 2

1- ......................................... 

 .........................................-أ

 ......................................... -ب

2- ......................................... 
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 قبل المقدمة صفحات ما. 2

 على النحو التالى: space Singleتكتب جميعها على مسافة مفردة بين السطور 

 TITLE PAGE       صفحة العنوان. أ

من الرسالة وتكتب على وجه واحد من الورقة على ان يكتب  يالولاوهى الصفحة 

ة وكلمة واسم الدرج THESLSواسم الطالب وكلمة  سم العلمي(عنوان الرسالة )ماعدا اال

EGYPT فبالحرو ( الكبيرةCapitalاما ) الكلمات فيكتب فيها الحرف االول فقط  باقى

 (.3مكتوب على كامل الصفحة )نموذج رقم  هو امع مراعاة توزيع م (Capitalكبير )

 APPROVAL SHEET      صفحة لجنة الحكم على الرسالة. ب

اسم الممتحن الخارجى اوال واحد من الورقة على ان يراعى كتابة  وجهعلى  تكتب

 .Drاو  /وعند كتابة اسم الممتحن توضع كلمة دكتور .سىيجنة باسم المشرف الرئوتختتم الل

ويستكمل السطر  (Capital) ف الكبيرةوحرلباألقل اعلي ثالثيا  الالسم كامثم يوضع ا

 لسيادتهلمية الوظيفة العوفى السطر التالى تكتب ، يع عليهاللتوق 10الية بنط تتبوضع نقط م

المركز الذى  المعهد البحثى ثم اسم الجامعة او ثم اسم الكلية او، وال تكتب الوظيفة اإلدارية

توزيع اه ويراع (Capitalون الحرف االول فقط من كل كلمة كبيرا )ان يكعلى  هينتمى الي

  .(4ذج رقم )نموهو مكتوب على كامل الصفحة  ما

 SUPERVISION SHEET       صفحة لجنة اإلشراف .ج

تكتب على وجه واحد من الورقة على إن يراعى كتابة اسم المشرف الرئسى اوال ثم 

وإذا كان (. Capitalبالحرف الكبيرة ) المعهدثم من خارج  معهدباقى المشرفين من داخل ال

والسطر التالى لالسم  Late)ه متوفي )اسميكتب بين قوسين في نهاية متوفيا احد المشرفين 

الوظيفة ومكان العمل على ان يكتب الحرف االول فقط من كل كلمة كبيرا  فيهيكتب 

(Capitalويراعى توزيع ما هو مكتوب على كامل ال .) (.5)نموذج رقم صفحة  
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  ABSTRACTد. صفحة المستخلص      

يراعى كتابة المستخلص محاطا بإطار مزدوج على وجة واحد من الورقة على أن 

ويراعى في كتابة عنوان الرسالة أن  TNR 10-12 Bold  طفذة العليا بخالنابيانات تكتب 

( ماعدا األدوات وحروف الجر  Capitalيكتب الحرف األول من كل كلمة كبيرة )

والعطف. ويراعى كتابة أسماء أعضاء لجنة اإلشراف تحت بعضها مسبوقة بكلمة دكتور 

وكلمة المستخلص   TNR 10-12ة بخط. وفى الجزء السفلى تكون الكتاب .Drأو

مع ترك   TNR 10-12 Boldتكتب فى منتصف السطر األول بخط  ABSTRACTأو

ويبدأ كتابة النص بدون أية عناوين داخلية وينتهى   .pt 6مسافة قبلها وبعدها مقدارها

فى السطر أو السطور األخيرة على أال يزيد   Key (wordsبكتابة الكلمات الدالة )

 (.6عن صفحة واحدة فقط )نموذج رقم  Abstract لصالمستخ

  DEDICATIONهـ. صفحة اإلهداء            

ذه الصفحة اختيارية، وفى حالة كتابتها يجب أن تكتب على وجه واحد من الورقة ه

فى الرسالة المكتوبة باللغة اإلنجليزية أو  Monotype Corsivaباللغة اإلنجليزية وبخط 

، ويجب أال 20-16الة المكتوبة باللغة العربية ببنط الرسفى  Andalusبخط أبجد هوز 

عن صفحة واحدة فقط ، ويمكن عدم عنونة هذه  DEDICATIONيزيد اإلهداء 

 (.7، ويمكن عدم عنونة هذه الصفحة )نموذج رقم الصفحة

 الجامعات
الزراعية وما  ثمركز البحو

 هيعادل

 ثالمركزالقومى للبحوث ومركز بحو

 الصحراء

 أستاذ باحث س بحوثيرئ أستاذ

Professor Head Research Research Professor 

 حث مساعدذ باأستا أول حثبا أستاذ مساعد

Associate 

Professor 
Senior Researcher Assistant Researcher Professor 

 Researcherباحث  Researcherباحث  Lecturer مدرس 
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  ACKNOWLEDGEMENTو. صفحة الشكر        

باللغة  Monotype Corsivaيجب أن تكتب على وجه واحد من الورقة بخط 

بخط أبجد هوز إذا وضعت بالجهة اليسرى من الرسالة أو باللغة العربية اإلنجليزية 

Andalus  ويجب أال يزيد الشكر 20-16إذا وضعت بالجهة اليمنى من الرسالة ببنط ،

ACKNOWLEDGEMENT  (.8)نموذج رقم عن صفحة واحدة فقط 

 LIST OF ABBREVIATIONS AND INITIALSز. صفحة قائمة االختصارات   

يتم تحديد عنوان هذه الصفحة حسب محتواها فقط، فقد تكون 

ABBREVIATIONS  أوINITIALS أوSYMBOLS  فقط أو أى توافق بين اثنين أو

 أكثر.
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