
  …  ..… ...… )      ...... ... ًيكتب االسم رباعيا  (  
      /    /   ١٩      
   … )                  ...مصري أو سوري أو… ( ..  
:        /    /  
:             //    ) يكتب بمعرفة إدارة الدراسات العليا (  
         :       يكتب االسم الرسمي للقسم بدقة  
           :……        ) دكتوراه أو ماجستير (  

:    يكتب االسم ثالثيًا (    ……    …….   ……د .أ (  
  يكتب أسماء المشرفين وتذكر الوظيفة أو الجهة (    ……    …….   ……د .أ
  ) كانوا من خارج الكلية فقط  إذا      ……    …….   ……د .أ

:    نفس المالحظات السابقة (     ……    …….   ……د .أ (  
  ……    …….   ……د .أ
  ……    …….   ……د .أ

 
  :  

  دليل الرسائل العلميةنموذج  تعليمات ملء
 

  :  
  ر كما هو ضمن دليل الرسائل العلمية  وذلك ألنه سوف يصوّ  ،يجب التدقيق التام عند كتابة وطباعة هذا النموذج  

  . لدراسات العليا الخلف ثم يسلم إلدارة ا ىتم توقيع السادة المشرفين عليه فكما ي ى،للعام الحال     
  من البرامج اآلتية  ىعلى أ اكون من صفحة باللغة العربية وأخرى باللغة اإلنجليزية مكتوبيسلم النموذج الم :  

Word Ver. 6 or Word for Office 95 or Word for Office 97 
   يةكتب أتال  ىالملخص العرب ىف( خر باللغة اإلنجليزية لغة العربية واآلوذلك على قرص به ملفين أحدهما بال      
  )  فتاح بكل دقةوالبد من كتابة كلمات الم ،كلمات باللغة اإلنجليزية      

   ًبينما تترك خانة تاريخ منح الدرجة لتستكمل  ه،خ الميالد بالطريقة الموضحة عاليويكتب تاري ،يكتب االسم رباعيا  
  ماء   ـــــكما تكتب أس ،لهما ىم الرسمــــة وحسب االســـــوالقسم بكل دقجة ، ويتم كتابة الدر دارة الدراسات العليابمعرفة إ     
   هيالحظ أن النقاط المتصلة عالي(ط المشرفين والممتحنين ثالثية مع ذكر جهة العمل إذا كانوا من خارج الكلية فق     

  . )بينما توضح الكلمات الصغيرة بعض التعليمات ،تشير إلى موضع كلمة وحيدة     
  كوفى للعنـاوين ومديـر للنصوص وللملخص (  ىبنفس البنط الحال ىيكتب النموذج على الحاسب الشخص 

      Simplified Arabic   ويكتـب عنـوان      ،كلمة فقط ١٥٠ لى تزيد عدد كلمات ملخص الرسالة عوال ،)للكل ١٣بحجم
 ىوالت  A4الصفحــة ىسـم ف٢,٥صفحة مقدارهــا ش حول الوتترك هوام ،)١٤مدير سميك حجم (الرسالة نفسه بخط 

 . سم ٢٩,٧ ×سم ٢١مقاسها 
 
 
 

A WORD format of this Form (1) will be provided by the Department Secretary. 
 

  


