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 مواصفات وأبعاد طباعة رسائل الدراسات العليا
 الماجستير والدكتوراه

 
 4A                                         ة قياس الصفح -
 Simplified Arabic                نوع الخط باللغة العربية -
 Time New Roman              نوع الخط باللغة األجنبية -
  :حجم الخط -

 إنكليزي                        عربي                                  

   B                       17 B 18     العناوين الرئيسية     -
 B                         15 B 16     العناوين الفرعية     -
 13                              14النص                    -
 :الهوامش -
 سم  2.5       علوي وسفلي       -
  سم 2.5        أيمن وأيسر        -

 إنكليزي                          عربي                          
                            10   11    السطر()أسفل  لحواشيا -
 :التباعد -
  تباعد األسطر مفرد     نقطة 6نقطة        بعد  0قبل   :الفقرة -
 ًا مع الحواشططططططي )أسططططططفل السطططططططر(سطططططططر  24عن  الواحدة على أال يقل عدد األسطططططططر في ال ططططططفحة -

 ضمنًا.
 الصفحات األولى:ترتيب  -

 بنود باللغتين العربية واإلنكليزية ومن البند السادس وبعد بلغة الكتابة فقط ة)مالحظة(: أول خمس
 م "اسم الباحث والتخ ص والرسالة )باللغتين العربية واإلنكليزية(: فحة االس -1
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 نموذج:
 دراسات على بعض األمراض الفطرية التي تصيب شتالت الزيتون 

 رسالة مقدمة من 
...................................... 

 للحصول على
 درجة الماجستير في ...................

 
 قسم ...................
 كلية....................
 جامعة..................

 لجنة االشراف" -الدرجة - فحة االشراف "اسم الباحث -2
 نموذج:

 اسم الطالب:
 الرسالة:عنوان 

 اسم الدرجة:
 لجنة اإلشراف:

1-............................. 
2-............................ 
3-............................. 

 /      /البحث:  تاريخ 
   

 الدراسات العليا
 أجيزت الرسالة بتاريخ                         

                                   /     / 
                                                                                                 

                                        

  فحة الموافقة للجنة الحكم على الرسالة -3
 نموذج:

 
 

 عنوان الرسالة
 

 رسالة مقدمة من 
............................. 

 
 للحصول على

 .......درجة الماجستير في ...............                                        
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 وقد تمت مناقشة الرسالة والموافقة عليها

 
 اللجنة:

1-............................ 
2-............................ 
3-............................ 
4-............................ 
 

 تاريخ المناقشة:     /   /
 

 
 وفق النموذج وباللغتين العربية واالنكليزية من الطالب بأن البحث غير مطروق  ريحت  -4 -

 تصريح                     

 ....( لم يسططططططططططططططبق أن قبططططل للح ططططططططططططططول على أيططططة                                                   .............)... أ ططططططططططططططرث بططططأن  ططططذا البحططططث بعنوان 
 للح ول على شهادة أخرى.شهادة، وال  و مقدم حاليًا 

 المرشح                                                                                                      
                                                                                                    ............                                                                    

Declaration 

I hereby certify that this work has not been accepted for any degree or it is not submitted 

to any other degree.                                                                                                            

Candidate 

.............. 

 
 لمشرف بأن البحث أ يل وغير مطروق من ا شهادة -4

 شهادة )على صفحة مستقلة(                            
 ........ نشطططططططططططهد بأن العمل المقدم في  ذو الرسطططططططططططالة  و نتيجة بحث علمي قام ب  المرشطططططططططططح

)المشطططططططططرف الرئيسطططططططططي( األسطططططططططتاذ ) م تذكر ال طططططططططفة العلمية(  ..............بإشطططططططططراف الدكتور
جططامعططة ........... والططدكتور  من كليططة ............... قسططططططططططططططم............في  ............

في قسططططم ..............  )المشططططرف المشططططارر  م تذكر ال ططططفة العلمية( ............ ........
 .كلية ........... جامعة .............من 
ن   د ا في النص.أية مراجع أخرى ذكرت في  ذا العمل مو قة في نص الرسالة وحسب ورو وا 
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 المرشح                        المشرف المشارك                    المشرف الرئيس
Testimony 

We witness that the described work in this treatise is the result of scientific 

search conducted by the candidate …… under the supervision of doctor 

…….. (main superivisor) professor at the department of ……. Faculty of 

…… University of ….. and doctor ……. (assistant supervisor )………. 

Professor at the department of ……Faculty of ……… University of ……. 

 Any other references mentioned in this work are documented in the text of 

the treatise. 

5- ndidate                  Assistsnt supervisor             Main  supervisor 

 
 شكركلمة  -6
 الملخص -7
 فهرس -8
 قائمة جداول "إن وجدت" -9

 قائمة ال ور "إن وجدت" -10
 االخت ارات "إن وجدت" -11
 المقدمة -12

 عنوان الجداول: العنوان أعلى الجدول -
 عنوان ال ورة: العنوان أسفل ال ورة -
 من األسفل وفي المنت ف. :ترقيم الصفحات -
 ب حسب ورود ا في النص.ترت :المراجع -
 .على الوجهينيتم طباعة الرسالة  :طباعة الرسالة -
 ،أبجدياً فيكون األولى ، أما بالنسطططططبة لترقيم ال طططططفحات يبدأ الترقيم من المقدمة :ترقيم الصففففحات -

يكون و  مرة أخرى. اً  م يرقم أبجدي ،أو المالحق إن وجدت بانتهاء  ططططططططططططفحة المراجع ينتهي الترقيمو 
 ترقيم وفق سياق النص.ال

    :عنوان الرسالة -
 .العربية واألجنبية امعة باللغتينيجب أن يكون مطابقًا لما ورد في قرار مجلس الج-

 بحيث تكون اللغة العربية على واجهة الكتاب واللغة اإلنكليزية على الوج  الخلفي للكتاب.-        

 

 في أعلى الغالف الخارجي إلى اليسار)دائري(. :شعار الجامعة -
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)الغالف الجانبي بين الغالف الخارجي األول والغالف الخارجي من الجهة  :تكعيبة الرسفففففففففالة -
 العام الدراسي     إعداد   إن أمكنعنوان الرسالة     العلوم كلية-جامعة إدلب    ال انية للرسالة(.

  :تجليد الرسالة -
 األسود.يتم تجليد رسالة الماجستير باللون األبيض والكتابة باللون -
 .والكتابة باللون الذ بي ون الكحليالدكتوراو بالل رسالة ويتم تجليد-

                                        

  تتضمن األطروحة: -
 األبحاث السابقة أو الدراسة المرجعية.-

 أ مية البحث وأ داف .-

 القسم العملي أو طرائق البحث.-

 النتائج والمناقشة.-

 التو يات والمقترحات.-

 المراجع.-

 ملخص واٍف باللغة اإلنكليزية يوضع في آخر األطروحة.-

 .ملخص األطروحة باللغة العربية-

   


