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 .Pt 1/2 فل بخط أفقى مفرد حجمةسمن أينتهى الجدول ل. 

التى تشغل مساحة أقل من تلك المتبقية فى الصفحة فى سياق  توضع جميع الجداول .م

وتوضع الجداول التى تشغل أكثر  (.16)نموذج رقم  Textالنص داخل متن الرسالة 

  .باشرة لذكرها فى متن الرسالةة ممن المساحة المتبقية من الصفحة فى الصفحة التالي

 (16موذج رقم )الن

 

فى أول الصفحة األولى  عنوانهيكتب  الواحدة الصفحة طولهالجدول الذى يتجاوز  .ن

ثم يكتب فى  فى الركن األيمن أسفل الصفحة، Cont أو Continuedفقط وتكتب 

وال يكتب العنوان مرة Table 1 Continued  ةعبارالصفحة الثانية مكان العنوان 

  .ى بكتابة رؤوس األعمدةكتفويأخري 
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 Figuresاألشكال  .5

 (17)نموذج رقم  والرسوم الفنية والتخطيطية ور،يطلق اسم شكل على الص

 ويراعى فيها األتى:

 المسافات بين السطورأ. 

سواء أكان ذلك فى العنوان أم فى داخل الشكل او  Single spaceتكون مفردة 

 .الصورة أم حولها

 شكال البيانية األعناوين الصور و. ب

مع وضع شكل  TNR 12Bتكتب بانواعها من بداية أسفل الصورة أو الشكل بخط 

Fig. ( ثم رقم الصورة ويتبعة نقطة.Fig. 2،بعدها يكتب العنوان )  وإذا زاد العنوان

  .من العنواناألولى عن سطر واحد تكتب السطور التالية فى مستوى الكلمة 

 .Pt 1/2ر حجم خطة اطا داخلتوضع جمع األشكال . ج

التىى تشىغل مسىاحة أقىل مىن تلىك  توضع جميعع الرسعوم والصعور واالشعكال البيانيعةد. 

وتوضىىع الرسىىوم  Textالمتبقيىىة فىىى الصىىفحة فىىى سىىياق الىىنص داخىىل مىىتن الرسىىالة 

واألشىىكال التىىى تزيىىد مسىىاحتها عىىن المسىىاحة المتبقيىىة مىىن الصىىفحة التاليىىة مباشىىرة 

 .لذكرها فى متن الرسالة
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 (17النموذج رقم )
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 REFERENCESقائمة المراجع  .6

 :يراعى األتى اذج كتابة المراجعكما هو موضح بنم

  المسافة بين السطور مفردةSingle space  علىى أن تىدخل السىطور التاليىة للسىطر

 ."(0.5) سم1.27األول من كل مرجع بمقدار 

 6 رهاتترك مسافة بعد وقبىل كىل مرجىع قىد Pt  ويمكىن تنفيىذ كىل مىا سىبق باسىتخدام

 .في الحاسب اآللي Formatامر تنسيق 

 كتابىىاً أو رسىىالة علميىىة يكتىىب الحىىرف األول مىىن كىىل كلمىىة كبيىىراً  رجىىعإذا كىىان الم

Capital وفىىى نهايىىة المرجىىع يكتىىب العىىدد الكلىىى لصىىفحات المرجىىع ويكتىىب بعىىده .

 .Pحرف 

 عتماد الدولىلالأسماء الدوريات طبقاً  تكتب اختصارات. 

Saunders, J.A.; Mischke, S.; Emily, A.L. and Hemeida, A.A. 

(2004). Selection of international molecular standards 

for DNA fingerprinting of Theobroma cacao. Theor. 

Appl. Genet. 110:41-47. 

 األفضىىل هىىو ة والىىدوريات كاملىىة أو تكتىىب جميعهىىا مختصىىر تكتىىب أسىىماء جميىىع

 االختصار.

 واحىىدة ثىىم مسىىافة ثىىم تتىىرك  (,) فاصىىلة هيكتىىب أوالً أسىىم العائلىىة للبىىاحثين يتبعىى

مسىىافة بعىىد النقطىىة التىىى تلىىى الحىىروف اختصىىارات بىىاقي االسىىم وال تتىىرك أي 

وتفصىىل أسىماء البىىاحثين عىن بعضىىها الىبعض بفاصىىلة األولىى ألسىىماء البىاحثين 

خير ثىم سىنة النشىر بىين قوسىين تليهىا األ قبل المرجع  andوتوضع( ;)منقوطة 

وبعىىدها تكتىىب  ).(ع بعىىدها يكتىىب عنىىوان البحىىث أو المرجىىع ثىىم توضىى ).(نقطىىة 

ثىىم فاصىىلة ثىىم رقىىم المجلىىد ثىىم رقىىم العىىدد بىىين  (بيانىىات جهىىة النشىىر )اسىىم المجلىىة

األولى من البحث  الصفحةثم يوضع رقم  ):(قوسين ثم توضع نقطتان رأسيتان 

فحة األخيرة من البحىث وال تتىرك أى مسىافات خاليىة بىين الصثم شرطة ثم رقم 

 والمثال علي ذلك: الخاصة بالبحث بيانات رقم المجلد وأرقام الصفحات
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Hamdoon, N.T. and Hemeida, A.A. (2002).  

Riad, S.A.; Hemeida, A.A.; Osman M. and El-Shal M. (2003).  

Saunders, J.A.; Mischke, S.; Emily, A.L. and Hemeida, A.A. 

(2004). Selection of international molecular standards for 

DNA fingerprinting of Theobroma cacao. Theor. Appl. 

Genet. 110:41-47. 

  تكتب الدوريات العربية بنفس النظام المتبع فى الدوريات المكتوبة باللغة اإلنجليزية

 التالى:حو مع ترتيبها أبجدياً على الن

يكتىىب اسىىم عائلىىة المولىىف االول ثىىم فاصىىلة ثىىم اسىىمة االول واالوسىىط ثىىم فاصىىلة 

و( ثىىم اسىىم المولىىف الثىىانى كىىامالً بطريقىىة عاديىىة غيىىر مقلوبىىة وهكىىذا ،ثىىم وحىىرف )

توضع سنة النشر بين قوسىين ثىم توضىع نقطىة ثىم يكتىب عنىوان المرجىع كىامالً ثىم 

 ى:طة ثم اسم الناشر بالنظام التالقتوضع ن

يكتىب اسىم الدوريىة كىامال بعىد عنىوان البحىث ثىم رقىم  النشر فىى دوريىة علميىة: (1)

رقم العدد بين قوسين ثم نقطتان رأسيتان ثىم رقىم الصىفحة االولىى مىن المجلد ثم 

 البحث ثم شرطة ثم رقم الصفحة االخيرة من البحث ثم توضع نقطة.

ن متبوعىاً بشىرطة ثىم اسىم نىوا( إذا كان المرجع كتاباً: يوضىع اسىم الناشىر بعىد الع2)

شرطة ثم يكتب  المدينة التى يوجد فيها الناشر ثم يوضع شرطة ثم اسم الدولة ثم

 .صفحة أو صفحات حسب حالة اإلعراب عدد الصفحات ثم كلمة

 نماذج كتابة المراجع  **

  يكىون الترتيىب حسىب  نفعب السعنةفىي  أكثعر معن بحعن لعنفب الباحعنعند وجىود

ذكر البحث فىي كلما ورد  a ،b ،cاستخدام راعي ياق ويالسورود ذكر البحث في 

 متن الرسالة:

Simmonds, P. (2004a). Genetic diversity and evolution of 

hepatitis C virus 15 years on. J. Gen. Virol., 85:3173-3188. 
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Simmonds, P, (2004b). Consensus proposals for a unified system 

of nomenclature of hepatitis C virus genotypes. 

Hepatology, 42:962-973. 

  يكىون الترتيىب  سعنوات مختلفعةفي  فب الباحنأكثر من بحن لنعند وجود

 من األقدم الي األحدث:

Fried, M. W. (2002). Side effects of therapy of hepatitis C and 

their management. Hepatology, 36:37-44.  

Fried, M. W. (2005). Peginterferon alfa-2a plus ribavirin for 

chronic hepatitis C virus infection. N. Engl J. Med. 

347:975-982. 

  يكون الترتيب المنفىرد  :آخرينمع الباحن منفردا أو مع آخر أو عند وجود

 مع آخر ثم مع آخرين بغض النظر عن سنوات النشر:أوال ثم 

Saha, S. (2004). BcePred: Prediction of continuous B-cell 

epitopes in antigenic sequences using physico-chemical 

properties. Artificial Immune Systems, Proceedings, 

3239:197-204. 

Saha, S. and Raghava, G. P. (2006). Prediction of continuous B-

cell epitopes in an antigen using recurrent neural network. 

Proteins, 65:40-48. 

Saha, S., Bhasin, M. and Raghava, G. P. (2005). Bcipep: a 

database of B-cell epitopes. Genomics, 6:79-85. 

  في نفعب السعنة أو آخرين مختلفين في بحثين مختلفين مع الباحن عند وجود

 احث الثاني تبعا للحروف األبجدية:البالترتيب حسب  يراعي سنوات مختلفة

Farci, P.; Alter, H. J.; Wong, D. C.; Miller, R. H.; Govindarajan, 

S.; Engle, R.; Shapiro, M. and Purcell, R.H, (1994). 

Prevention of hepatitis C virus infection in chimpanzees 

after antibody mediated in vitro neutralization Proc. Natl. 

Acad. Sci. 91:779-788. 
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Farci, P.; Govindarajan, S.; Wong, D.C.; Engle, R.; Lesniewski, 

R.R.; Mushahwar, I.K.; Desai, S.M.; Miller, R.H. and 

Ogata, N, (1992). Lack of protective immunity against 

reinfection with hepatitis C virus. Science, 258:135-140.  

  دون اإلطععالع علععي المرجععع المراجععع مععن خععالل مرجععع آخععر، نقععل معلومععات عنىىد

 Cited afterتكتب في نهاية المرجع األصلى في قائمة المراجع عبىارة  األصلي

للمرجىع الىذى تىم االسىتعانة بىه علىى  بين قوسين ثم سنة نشر متبوعا باسم الباحث

 ي موقعة ضمن قائمة المراجع.ه فان يذكر المرجع الذى تمت االستعانة ب

Shaw, M. D. (l965). Electrophoretic variation in Enzymes. 

Science, 149:936-951 (Cited after Cruz, et al. 2009). 

  عنىىىد( نقعععل معلومعععات معععن مسعععتخلص بحعععنAbstract منشعععور فعععي مجلعععة )

ثىم  نشىركتابة اسم المولىف ثىم سىنة  يتم متخصصة لتجميع مستخلصات األبحاث

 Citedثم كتابعة كلمعة  حاتعنوان البحث ثم المجلة ثم رقم المجلد ثم رقم الصف

from المسىتخلص وسىنة النشىر رقىم اسم مجلة المستخلصات ورقىم المجلىد و ثم

 لدورية المستخلصات: 

Basiao, Z.U. and Taniguchi N. (l984). An investigation of enzyme 

and other protein polymorphisms in Japanese stocks of the 

Tilapias Oreochromis niloticus. Aquaculture, 38 (4): 335-

345. Cited from Fish Biology Abst. 4: 2352 (2000). 

  اسم المولف ثم سنة نشىر يتم كتابة  :كتاب كامل له مؤلفونبمرجع  االستعانةعند

ثىم دار كل كلمىة كبيىرا  من حرف األولث يكون اليعنوان الكتاب بحالكتاب، ثم 

أو  .pرف يذكر العدد الكلىي لصىفحات المرجىع متبوعىة بحىالنشر ثم عنوانها ثم 

 :.ppبحرفي 

Pavel, P. (2002). Computational Molecular Biology. Academic 

Press, New York. 750 p. 

  ولىف الماسىم يىتم كتابىة محررون آخعرون له  من كتاب بفصل له مؤلفونعند االستعانة

مىا بىين ثىم  :Inمسعبوقا بكلمعة  عنىوان الكتىابثم سنة نشر الكتاب ثم عنوان الفصل ثىم 

لمسىىتخدمة لصىىفحات االمحىىررون ثىىم دار النشىىر وعنوانهىىا ثىىم ارقىىام اسىىين اسىىماء قو

 :.ppبحرفي سبوقة م
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Karp, G. (2008). Cell and Molecular Biology. In: Concepts and 

Experiments (John, W. and Russell, B.) Sons Press, Inc., 

New York, pp. 92-115. 

  الشععبكة اعنىىد االسىىتعانة بحىىث مىىن( لدوليععة للمعلومععاتInternet)  الموقىىع يىىتم كتابىىة

 On lineالىدوريات التىي تنشىر كل من حىالتى المرجع كامال في المستخدم مفصال بعد 

 .فقط، والمراجع غير المنشورة في دوريات علمية

Tu, Z.; He, G.; Li, K. X. and Chen, M. J. (2005). An improved 

system for competent cell preparation and high efficiency 

plasmid transformation using different Escherichia coli 

strains. Electronic Journal of Biotechnology. 8(1) 

http://www.ejbiotechnology.info/content/vol8/issue1/full/8 

 يىتم كتابىة اسىم الباحىث أو البىاحثين  :معؤتمر علمعي عند وجود المرجع منشور فىي

ثم توضىع ثم عنوان البحث  بين قوسين ثم توضع نقطة بالنظام المتبع ثم سنة نشر

 ثم مدي عىدد .ppثم فاصلة  ثممكان الموتمر  فاصلة ثم ثم تمرثم تاريخ المو نقطة

 :الصفحات

Youssef, M.; Hanan, A. N.; Waiel, F. and Hemeida, A. A. (2010). 

Application of Epitopes prediction for antibodies Production 

against Potato leaf roll virus. The 3rd International 

Conference of Virology "Current Challenges of viral 

diseases", Nov. 24-25, 2010, Cairo Univ., pp. 256-267.  

  يىىتم كتابىىة اسىىم الباحىىث ثىىم سىىنة نشىىر  مععن رسععالة عمليععةعنىىد االسىىتعانة بمرجىىع

الرسالة، ثم عنوان الرسالة ثم بيان نوع الرسالة من حيث ماجسىتير او دكتىوراه 

 :لكلية يتبعها اسم الجامعةم اثم القسم العلمي ثم اس

El Zifzafi, M.M.A (2003). Physiological studies on Stevia 

rebaudiana Bertoni through tissue culture techniques and 

its suitability for desert regions. Ph.D. Thesis. Dep. of 

ornamental horticulture, Faculty of Agriculture, Cairo 

University. 
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