
  
  
  

  اإلدارة العامة للدراسات العلیا والبحوث

  
  

  
  
  
  
  

األسس والمواصفات الشكلیة 
  لكتابة الرسالة العلمیـة

  
  
  
  
  
  
  



 ٣

  األسس والمواصفات الشكلیة 
  لكتابة الرسالة العلمیــة

بكلیاتهــا المختلفـة درجتـى الماجسـتیر  جامعة الفیومتمنح   
نس والتنمـیط لشـكل والدكتوراه فى العلوم المختلفة ولتحقیق التجا

یلـــزم إتبـــاع التعلیمـــات ) ماجســـتیر ـ دكتـــوراه(الرســـالة العلمیـــة 
  -:الدكتوراه أو التالیة عند كتابة رسالتى الماجستیر

حالـة كتابـة الرسـالة باللغـة اإلنجلیزیـة یكـون نظامهـا  فيأوًال 
  -:كاآلتى 

وتشــمل عنــوان : Address Sheet ن صــفحة العنــوا -١
الدرجــة العلمیــة والتخصـــص ،  ســـمإ،  الطالــب ســمإالرســالة ـ 

مرفق رقـم (الكلیة والجامعة وسنة المنح  سمإوالقسم التابع له ثم 
ونوع الورق أبیض ویكتـب ) للماجستیر ٢للدكتوراه مرفق رقم  ١

ســــمیك  Times New Roman ( عنـــوان الرســـالة بخـــط
)Bold(-  size 16   ( Capital letter –Font  ویكـون

  .سم 28.00×  17.5نهائى حجم ورقة الغالف ال
ــــــــــة اإلشــــــــــراف العلمــــــــــى  -٢ : صــــــــــفحة ألعضــــــــــاء لجن

Supervision Committee   



 ٤

، وأســماء  االطالــب ومؤهالتــه العلیــ ســمإوفیهــا عنــوان الرســالة ، 
  ) .٣مرفق (أعضاء لجنة اإلشراف 

 ســمإوتشــمل  :  Approval Sheetصــفحة الموافقــة -٣
ـــــوان الرســـــالة ،  ـــــب ، عن ـــــة ، أســـــماء الدرجـــــة العلم ســـــمإالطال ی

  ) .٤مرفق رقم (ووظائف اللجنة وتقییمها وتاریخ المناقشة 
یقتصـر الشـكر  :  Acknowledgmentصفحة الشكر  -٤

على أسماء السادة القائمین على اإلشـراف ثـم شـكر األشـخاص 
ــــى إتمــــام البحــــث دون  ــــات التــــى ســــاعدت وســــاهمت ف أو الهیئ

  .مغاالة 
  صفحة اإلهـداء -٥
  السیرة الذاتیــة -٦
ویـــذكر فیهـــا عنـــاوین :  Contentsصـــفحة المحتویـــات  -٧

  .األجزاء المختلفة التى تشملها الرسالة وأرقام الصفحات 
وتتكـــون الرســـالة مـــن األجـــزاء اآلتیـــة بحیـــث یبـــدأ كـــل جـــزء 

  :بصفحة جدیدة
   Introductionالمقدمة  -١



 ٥

عـــــرض البحـــــوث الســـــابقة والمرتبطـــــة بموضـــــوع الرســــــالة  -٢
Review of Literature   

   Materials and methodsالمواد وطرق البحث  -٣
    Results and discussionالنتائج والمناقشات  -٤
   Summary and Conclusionالملخص والخاتمة  -٥
طبقــــًا للترتیــــب المســــتخدمة  References قائمــــة المراجــــع -٦

  .األبجدي والزمني
ــــات  Appendicesتكتــــب المالحــــق  -٧ ــــة ورود بیان ــــى حال ف

  .ویستخدمها الباحث فى الرسالة  أخرى
ویشمل العنوان وملخص ) موجز وخاتمة(الملخص العربى  -٨

  . واف عن موضوع الرسالة
صــفحة الموافقـــة علـــى الرســـالة باللغــة العربیـــة ومرفـــق رقـــم  -٩
)٥. (  

  صفحـة اإلشـراف -١٠
ـــوان العربـــى وتشـــمل عنـــوان الرســـالة ،  -١١  ســـمإصـــفحة العن

علمیـــة والقســـم المـــانح للدرجـــة والكلیـــة الدرجـــة ال ســـمإالطالـــب ، 



 ٦

فى الدكتوراه  ٦مرفق (والجامعة وأسماء أعضاء لجنة اإلشراف 
  ) .فى الماجستیر ٧ومرفق 
فى حالة كتابة الرسالة باللغة العربیـة یكـون نظامهـا  -:ثانیًا 

  -:كاآلتى 
یتبع نفس النظام السابق على أن یضاف غالف للرسالة باللغـة 

ا ســـــبق ذكـــــره ثـــــم ملخـــــص واف باللغــــــة اإلنجلیزیـــــة یشـــــمل مـــــ
  .اإلنجلیزیة عن موضوع الرسالة 

الطباعـة علـى وجـه (: شكل الرسالة المقدمة للتحكیم  -:ثالثًا 
ـــة ) واحـــد بالنســـبة لنســـخ الرســـالة المطلوبـــة للســـادة أعضـــاء لجن

الفحـــص والمناقشـــة ـ ســـواء باللغـــة العربیـــة أو اإلنجلیزیـــة یـــتم 
) جــرام ٨٠كــوارتر (أبــیض كتابتهــا علــى وجــه واحــد علــى ورق 

 ٢,٥ –سم یمین وشـمال  ٣(وهوامشها  )٢٩,٧×  ٢١(أبعادها 
ـــى وأســـفل ـــولبى بالســـتیك وتكـــون الكتابـــة  ) أعل ـــد بكعـــب ل وتجل

  -: یليداخل الرسالة كما 
  -:الرسائل باللغة اإلنجلیزیة  -١
 ) ١٤ ( Times New Roman -تكتب الرسالة بخط  

Font size ونصف سطر( ربحیث یكون تباعد األسط (



 ٧

 العنوان الرئیسى فى منتصف السطر یكتب بخط
 Font) ١٦ Bold( -    Times New Roman(سـمیك(

size  سـمیك  (یكتب بخط الرئیسي الجانبيوالعنوان 
)Bold(Times New Roman  -     ١٥( Font size  

 Bold(Times(سـمیك (  یكتب بخط الفرعي الجانبيوالعنوان 

New Roman -  (Font size  14 والمسافة بین الفقرات +
  ) .قبل( ٦
  -:الرسائل باللغة العربیة  -٢

) Simplified Arabic- Font size 14(تكتــب بخـــط 
والعنـوان ) ١,٢٥متعـدد (على مسـافة بحیث یكون تباعد األسـطر 

 Simplified(الرئیســـى فـــى منتصـــف الســـطر یكتـــب بخـــط 
Arabic-  Font size 16 سـمیك)Bold( (الجـانبين والعنـوا 
 Simplified Arabic-  Font size( یكتب بخط  الرئیسي
ـــوان ) )Bold(ســــمیك 15 ـــب بخـــط  الفرعـــي الجـــانبيوالعن  یكت

)Simplified Arabic-  Font size 14 
  ) .أو بعد قبل(٦+ افة بین الفقرات ـوالمس))Bold(سـمیك



 ٨

طباعــة علـــى (الشــكل النهــائى للرســالة بعــد التحكــیم : رابعــًا 
   :)الوجهین

بالنســبة للرســائل فــى صــورتها النهائیــة والمطلــوب تســلیمها إلــى 
ــــة  ــــا بالكلی إجــــراءات مــــنح الدرجــــة  التخــــاذإدارة الدراســــات العلی

، یراعـــــى أن یكـــــون ) الماجســـــتیر أو الـــــدكتوراه(العلمیـــــة ســـــواء 
ــــة  ــــاس الخــــارجى للورق  اســــتبعادوبعــــد ) ســــم ٢٨×  ١٧,٥(المق

بحیــث یكـــون ) مســ ١٩×  ١٢(الهــوامش یكــون صــافى الكتابــة 
ســم مــن جمــع الجهـــات  مــع ضــرورة أن  ٢,٥الهــامش بعــرض 

  .جم أبیض لوضوح الطباعة على الوجهین  ٨٠یكون الورق 
  
  

  -:ومواصفات الكتابة على النحو التالى 
 Times - تكتب الرسالة بخط :الرسالة باللغة اإلنجلیزیة )١(

New Roman ) ١٣ ( Font size   بحیـث یكـون تباعـد
ـــین ) ١,٢٥متعـــدد (لى مســـافةعاألســـطر  ـــراتمـــع مســـافات ب  الفق
منتصـف السـطر  فـي الرئیسيوالعنوان ) قبل أو بعد ٦(مقدارها 

 - -Times New Roman   (Bold)سمیك(  یكتب بخط



 ٩

(  Font size15  یكتـب بخـط الرئیسـي الجـانبيوالعنـوان  

 - -Times New Roman  (Bold)سمیك(

(  Font size14  یكتــب بخــط لفرعــيا الجــانبيوالعنــوان  

 -  -Times New Roman  (Bold)سمیك(

(  Font size13  وهكذا) ٨مرفق.(  
 Simplified(تكتب الرسالة بخط :الرسالة باللغة العربیة )٢(

Arabic- Font size 13 (بحیـــث یكـــون تباعـــد األســـطر 
،  )قبــــل أو بعــــد ٦(مــــع مســــافة بــــین الفقــــرات مقــــدراها ) مفــــرد(

 ســــمیك( صــــف الســــطر یكتــــب بخــــطالعنــــوان الرئیســــى فــــى منت
(Bold)   (Simplified Arabic- Font size 15 - 
   (Bold)ســـمیك (یكتـــب بخـــط الرئیســـي الجـــانبيوالعنـــوان 

(Simplified Arabic- Font size 14 - الجـانبيوالعنـوان 
 -Simplified Arabic  (Bold)سمیك (یكتب بخط  الفرعي

Font size 13 -    ( وهكذا)٩مرفق. (  
  -:ات عامة مالحظ



 ١٠

للرسالة كاملة مع باقى نسخ الرسـالة بعـد ) CD(یتم تسلیم  -١
  إجازتهـــــــــــــــا ـ إلـــــــــــــــى إدارة الدراســـــــــــــــات العلیـــــــــــــــا 

  .بالكلیة     
ــــــب الرســــــالة  -٢ ــــــامج  باســــــتخدامتكت  Office 2000برن

Microsoft أو إصداراته الحدیثة.  
 Red( بجلــدة نبیتــى هتجلــد رســالة الماجســتیر أو الــدكتورا -٣

أســود فــى حالــة  هون الرســالة  ذات كعــب جلــد لونــ، وتكــ)100
الـــدكتوراه والطباعـــة بـــاللون الـــذهبى وكعـــب جلـــد بـــیج فـــى حالـــة 

یكتــب علیـه مــن أعلـى إلــى  الماجسـتیر والطباعـة بــاللون األسـود
 اســـم -نـــوع الدرجـــة العلمیـــة  -اســـم الكلیــــة  - )عرضـــاً (أســـفل 

  .الطالب والسنة 
  ) .سم 1.5( بدایة الفقرة بعد ترك مسافة قدرها -٤
ـــــین أجـــــزاء الرســـــالة المختلفـــــة مـــــن ورق  -٥ وضـــــع فواصـــــل ب

  األزوریـــــــــــــــــــه الملـــــــــــــــــــون ویفضــــــــــــــــــــل اللـــــــــــــــــــون األخضــــــــــــــــــــر
ــــ اســــمومكتــــوب علیهــــا      ــــالذالجــــزء ال  الســــمیك خطى یلیهــــا ب
  .مائل ) ٢٠حجمه(



 ١١

ـــى  -٦ ـــرقیم ف ـــى أن یـــتم الت ـــد أرقـــام الصـــفحات عل مراعـــاة توحی
ــــــامش الســـــــــــــــــفلى األوســـــــــــــــــط یعلـــــــــــــــــوه خـــــــــــــــــط     اســـــــــــــــــمالهـــــــــــ

  .……الجزء كالمقدمة والمراجع مثًال هذا     
ـــق مـــع الرســـالة  -٧ موقعـــة مـــن الســـادة المشـــرفین  اســـتمارةیرف

ومختصـر بـاللغتین العربیـة واإلنجلیزیـة ال یزیـد  المناقشـة وتـاریخ
خمســة أســطر یشــتمل علـى أهــم المــواد وطــرق البحــث ) ٥(عـن 

 وأهم النتائج وذلك إلعداد قاعدة بیانـات للدراسـات العلیـا بالكلیـة
.  

   :ترتیبات المناقشة العلنیة للرسائل العلمیة
مــن الالئحــة التنفیذیــة للقــانون ) ١٠٥(لــنص المــادة  اســتناداً     
لتزامـاً  ١٩٧٢لسنة  ٤٩رقم  ٕ بعالنیـة  بشأن تنظـیم الجامعـات ، وا

  -:المناقشة لرسائل الماجستیر والدكتوراه یرجى مراعاة اآلتى 
علــــى الرســــالة  یقــــوم المشــــرف المشــــارك فــــى لجنــــة الحكــــم -١

  بإخطـــــــــــــــــــــار وكیـــــــــــــــــــــل الكلیـــــــــــــــــــــة لشـــــــــــــــــــــئون الدراســـــــــــــــــــــات
العلیـــا والبحـــوث عـــن طریـــق مجلـــس القســـم بتـــاریخ مناقشـــة     

ــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــه لجن ــــل الموعــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــذى حددت ــــــــــــــ   الرســــــــــــــــــالة قب
  .الحكم على الرسالة بعشرة أیام على األقل     



 ١٢

لشـــــئون الدراســـــات العلیـــــا والبحـــــوث  الكلیـــــة وكیـــــل یخطــــر -٢
  عــــــــــــــــــــــد مناقشــــــــــــــــــــــةاألقســــــــــــــــــــــام العلمیــــــــــــــــــــــة بالكلیــــــــــــــــــــــة بمو 

الرسالة،على أن یتولى رؤساء األقسام نشر هـذه اإلخطـارات    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدریس ـــــــــاء هیئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الت   بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــین أعضـــــــــــــــــــــــــــــ

والمدرســــین المســــاعدین والمعیــــدین وطلبــــة الدراســــات العلیــــا    
  .بأقسامهم 

لوحـــــات مــــن الحجــــم الكبیـــــر ) ٥(یتــــولى الطالــــب تجهیــــز  -٣
  -:یوضح بكل منها 

ـ موعـد ومكـان المناقشـة ـ القسـم التـابع لـه ـ عنـوان الرسـالة     
ــــــــــــــــــــــــــى الرســــــــــــــــــــــــــالة  ــة الحكــــــــــــــــــــــــــم عل ــــــــــــــــــــــــ   أســــــــــــــــــــــــــماء لجن

ـــى أن یـــنص فیهـــا أن الـــدعوة عامـــة     ویوقـــع علـــى هـــذه . عل
ـــــــــــــــــــــــرف المشــــــــــــــــــــــــــــــارك ورئــــــــــــــــــــــــــــــیس    اللوحــــــــــــــــــــــــــــــات المشـــــــ

مجلس القسم المختص ووكیل الكلیة لشئون الدراسـات العلیـا    
ـــــتم تســـــــــــــــــــــــــلیم هـــــــــــــــــــــــــذه اللوحـــــــــــــــــــــــــات   والبحـــــــــــــــــــــــــوث ویــــــــــــــــــــ

ها فــى األمــاكن المناســبة إلــى العالقــات العامــة بالكلیــة ولصــق   
ـــــــــــــــــل موعـــــــــــــــــد المناقشـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــة قب ـــددها الكلی ـــــــــــــــــى تحــــــــــــــ   الت

  .بأسبوع على األقل    
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تجرى المناقشة فى قاعة الكلیة المجهزة للمناقشات ویطلب  -٤
ـــــــــــــــــــــــن المســــــــــــــــــــــــــــــــئول عــــــــــــــــــــــــــــــــن    روب المناقشــــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــ

  .القاعة     
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ABSTRACT 
 Mechanical ventilation aims to correct gas exchange 
abnormalities and rest the respiratory muscles . While result in ARE 
(Meduri et al, 1996) . 
The costs of futile ventilatory : Support are not merely a financial 
consideration Costs for the patient , include dying with discomfort , 
social isolation . loss of dignity , physical and psychological 
suffering and the risk of survival with an unacceptable quality about 
prolonged process if futile intensive care is continued in hopeless 
situations . As a result of restricted resources . prolonged futile 
mechanical ventilation of a patient with a very high risk of death my 
deprive another patient with potentially recoverable disease from this 
supportive measure and from a good chance of survival (Suter et al., 
1994) . 
Hence, this study aimed at : evaluation of different weaning and its 
effect on different parameters of the patients, to obtain a good result 
and rapid process of weaning because of decreasing duration of 
weaning and increasing rate of weaning success is reflected on the 
ICU stay of patient and economic resources of the hospital . 
Despite consensus on what weaning is , continued controvery exists 
on how it should best be performed . To date , randoomized , 
controlled trails have focused on identifying the best technique for 
weaning patient from mechanical ventilation (Marin H ., et al, 1997) 
Prolonged mechanical ventilation: of the patient is not a significant 
problem .Arguments regarding the determent of mechanical 
ventilation or the efficacy of ventilation modalities seem to be 
primarily dependent on the issues of patient selection and local 
structure of care (Johne, et al ., 1998) 
Weaning from mechanical ventilation may be a simple task in patient 
with readily reversible forms of respiratory failure . The physician 
must decide when it is appropriate to initiate weaning as well as 
which method to use in transition from mechanical ventilation to 
unassisted breathing . (Steven et al., 1995) . 
A Variety of options for weaning have proposed and used , all are 
based on progressive reduction in the contribution of the ventilator 



 ٢٢

and a progressive increase in the patient’s contribution to ventilation 
. (Steven et al., 1995) . 
In this study all patient (in the five groups) had no significant 
difference in the old or APACHE II score . the cause of respiratory 
failure is acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary 
disease . 
 
 

  )٩(مرفق رقم 
إنتاج أهم محاصیل الحبوب فى كل من جمهوریة مصر  اقتصادیات

  العربیة ومحافظة اإلسماعیلیة
إنتـاج محاصـیل الحبـوب وأهمهـا  اقتصادیاتیتناول هذا الباب التعرف على  :مهید ت

محصــولى الدراســـة وهمـــا محصــول القمـــح ، والـــذرة الشــامیة الصـــیفیة وذلـــك مســـتوى 
ولقـــد . محافظـــة اإلســـماعیلیة مقارنـــا بمثیلـــه علـــى مســـتوى جمهوریـــة مصـــر العربیـــة 

الزمنـى العـام  االتجـاهمعادلة ( لتحلیلىافى عرض النتائج األسلوب الوصفى و  استخدم
نسـبة العائـد الكلـى للتكـالیف الكلیـة : اإلنتاجیـة مثـل  االقتصـادیة، وبعض المؤشـرات 

  ) .، وصافى العائد الفانى بالجنیه ، وأربحیه بالقروش
األهمیــة النســـبیة لمحصــولى القمــح والـــذرة الشــامیة الصـــیفیة )  ١(یتبــین مــن جـــدول 

مــن % ٤٩,٦، وحــوالى % ٤٥,٦٥، وحــوالى % ٤٩,٧٩حیــث یمــثالن معــا حــوالى 
إجمـــــــالى مســـــــاحة المحاصـــــــیل بمحافظــــــــة اإلســـــــماعیلیة فـــــــى المواســـــــم الزراعیــــــــة 

ــــذى  ١٩٩٧/  ١٩٩٦،  ١٩٩٦/  ١٩٩٥،  ١٩٩٤/١٩٩٥ ــــى الترتیــــب األمــــر ال عل
أهمیـة التركیـز علیهـا دون غیرهـا مـن المحاصـیل األخـرى وتتضـمن الدراسـة  استدعى

هـا تطـور إنتـاج محصـولى الدراسـة وتكلفـة إنتاجهـا ، العدید من الموضوعات مـن أهم
ــــاءة  ــــراد الكلــــى إلنتاجهمــــا ، ومؤشــــرات الكف ــــة لمحصــــولى  االقتصــــادیةواإلی اإلنتاجی

ــــى مســــتوى جمهوریــــة مصــــر العربیــــة بصــــفة عامــــة ومحافظــــة  ــــك عل الدراســــة ، وذل
  .اإلسماعیلیة بصفة خاصة 
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صـیل الحبـوب علـى عـدة یتوقف اإلنتـاج الكلـى لمحا: تطور إنتاج محاصیل الحبوب 
عوامــــل منهــــا المســــاحة المزروعــــة بمحاصــــیل الحبــــوب ، ومتوســــط إنتاجیــــة الفــــدان 
بالوحـدة ، ویهــتم هــذا الجــزء مــن الدراســة بـالتعرف علــى تطــور اإلنتــاج الكلــى بــاأللف 
أردب لمحاصیل الحبوب موضع الدراسة ،وذلك على مسـتوى الجمهوریـة ومحافظـات 

وذلــك مــن خــالل دراســة المســاحة المزروعــة . عیلیة الوجــه البحــرى ومحافظــة اإلســما
  . ١٩٩٧ـ  ١٩٨٠الفدان باألردب خالل الفترة  إنتاجیةباأللف فدان ، ومتوسط 

تعتبـر المسـاحة المزروعـة أحـد ) : ألـف فـدان(المساحة المنزرعـة بمحاصـیل الحبـوب 
ــــك علــــى مســــتوى الالعوامــــل الهامــــة المحــــددة ل ــــى لمحاصــــیل الحبــــوب وذل نتــــاج الكل

  .مهوریة الج
 
 
 

 نموذج كعب الرسـالة
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 اسم الباحث
 

 اسم الرسالة
 

 السنة
  

  : ملحوظة
 یفضل أن یكون كعب الرسالة فى درجة الدكتوراه باللون األسود.  
 وفى درجة الماجستیر بالون البیج.  



 ٢٥

  نموذج كعب الرسالة
  

الة سواء تم الطبع علي یراعي االلتزام بالنموذج التوضیحي عند طبع كعب الرس
  ٠المستوى األفقي أو الرأسي في ضوء مایقتضیه حجم الرسالة

  ماجستیر
M0SC 
Thesis 

 
 
 

  التخصص
  

  اسم الباحث
  

 اسم الرسالة

  
٢٠٠٧ 

  

 دكتوراه  
Ph0D 
Thesis 

 
 
 

  التخصص
  

  اسم الباحث
  

  اسم الرسالة
٢٠٠٧  

  لون الكعب في            لون الكعب في   
  الدكتوراه اسود            یر بیج الماجست  
                 والطباعة              والطباعة   

                                                                         

   PDFنســخ اســطوانات علـــى شــكل ) ٤(تســلم عــدد    
للدراسات علیا بحیـث تحفـظ نسـخة فـي الدراسـات العلیـا ونسـخة 

  ى وحدة المكتبة الرقمیةفى مكتبة الكلیة ونسختان إل


