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 :ثحبلا لكيه طورش 

 ،يذIفنت صخلمو ،ةمدقمو ،فالغلا ةحفص نم ةزئاجلل مدقملا ثح/لا نوكتي نأ بج$

 ،تاIصوتلاو تاجاتنXسالاو ،ثح/لا لوصفو ،لوادجلا ةمئاقو ،لاRشألا ةمئاقو ،تاMNتحملا ةمئاقو

   .)موزللا دنع يراIتخا( تاقحلملاو ،ةàbNلجنإلا ةغللا[ صخلمو ،عجارملا ةمئاقو ،تاحلطصملا ةمئاقو

 نوك$ نأ بجNو ،ثح/لا ناونع iع فالغلا ةحفص يوتحت نأ بج$ :فالغلا ةحفص •

 )1 قفرم( قفرملا جذومنلا بسح  .ثح/لل ةIسnئرلا ةلRشملا نع lاk̀عم ثح/لا ناونع

 :ةIلاتلا tانعلا iع ةمدقملا يوتحت نأ بج$ :ةمدقم •

o ضومل زجوم فصوMهتيمهأو ثح/لا ع 

o  ثح/لا فادهأ 

o شمRس �~{لا ةلئسألاو ثح/لا ةلIجIاهيلع ب  

o ثح/لا لوصف نم لصف ل� نومضم نع زجوم ح��( ثح/لا ططخم( 

o قلاIس �~{لا ةمIضIةقاطلاو زاغلاو طفنلا ةعانص �إ ثح/لا اهف 

o صوتلاو جئاتنلا مهأIثح/لا اهيلإ لصوت �~{لا تا. 

 تاMNتحمو ،ثح/لا فادهأ نع ةماع ةركف صخلملا مدق$ نأ بج$ :يذ:فنت صخلم •

 .اهيلإ صلخ �~{لا تاIصوتلاو جئاتنلا مهأو ،ثح/لا لوصفلا

 ةIعرفلاو ةIسnئرلا نNوانعلا iع تاMNتحملا ةمئاق يوتحت نأ بج$ :تاBCتحملا ةمئاق •

 )2-قفرم( .اهتاحفص ماقرأو ثح/لا لوصفل

�b ةروكذملا لاRشألا ماقرأ iع لاRشألا ةمئاق يوتحت نأ بج$ :لاIشألا ةمئاق •
 لوصفلا �

  )لRشلا مقر-لصفلا مقر( لRشلا :��اتلا وحنلا iع اهتاحفص ماقرأ عم

�b ةروكذملا لوادجلا ماقرأ iع لوادجلا ةمئاق يوتحت نأ بج$ :لوادجلا ةمئاق  •
 لوصفلا �

  )لودجلا مقر-لصفلا مقر( لودجلا :��اتلا وحنلا iع بتكت نأو اهتاحفص ماقرأ عم

 .تاحلطصملاو زومرلا ةمئاق •

 هناونعو لصفلا مقر iع يوتحت فالغ ةحفص[ لصف ل� أد/ي نأ بج$ :ثحQلا لوصف •

 3-قفرم

    .ةمل� 800  وأ �abتحفص نع د�Nي ال :ةWXYCلجنإلا ةغللاT صخلم •
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 :ثحبلل ةيلكشلا ةينبلا طورش

 لRــــــش iع لو̀~بلل ةردــــــصملا ة��Iعلا راطقألا ةمظنمل ةماعلا ةنامألا �ا ثح/لا مدق$

 نع ةذــ/ن iع يوتح$ لــــــــــــــــصفنم pdf رخآ فلم عم ،Word لــRـــــــــــــــش iع رخآو ،pdf فلم

�b ةددــــحملا ةدــــملا لالخ كــــلذو ،ةــــIلمعلا هــــتاk̀خو ةــــIملعلا ثــــحاــــ/لا تالهؤم
 نع نالعالا �

b¦و̀~¥لإلا دk̀Nلا �إ ةروكذملا تافلملا لسرتو .ةزئاجلا
�ab �bبملا �

 .ةزئاجلا نع نالعإلا �

o $ةمل� 15000 نع ثح/لا تامل� ددع لق$ ال نأ بج.   

o $ق نوك$ نأ بجIةقرولا سا A4. 

o قرتIعلا فرحألا[ تاحفصلا م��I3،2،1( ة،....(  �b
  .ةحفصلا طسوو لفسأ �

o ع نوكت نأ بج$ ةحفصلا شماوهi بملا وحنلا�ab �b
 :��اتلا لودجلا �

 ةفاسملا شماهلا

 مس 2.54 يولعلا شماهلا

 مس  2.54 ̂_فسلا شماهلا

 مس aXY 3.17م:لا شما`

 مس 3.17 راسbلا شما`

 1.5 روطسلا aXYب غارفلا

o نو مجحBع نوك$ نأ بج$ طخلا نولو عi بملا وحنلا�ab �b
 :��اتلا لودجلا �

 طخلا نول طخلا مجح طخلا عBن ثحQلا تانوكم

 قماغ PT Bold Heading  18  18  لوصفلل ة:سbئرلا نCوانعلا

 قماغ PT Bold Heading 16  16   لوصفلل ة:عرفلا نCوانعلا

 صـخـلـمـلاو ةـــــــمدـــــــقـمـلا تارـقـف صوــــــــــــــصن
 ة:سbئرلا لوصفلاو

Times New Roman 14 يداع 14 يداع 

 لوادـــجلاو لاـــIــــــــــــــشألاو تاـــBCتحملا مئاوق
  عجارملاو ،تاحلطصملاو

Times New Roman 12 يداع 12 يداع 

 

xY عجارملا جاردإ ةقtCط
 هنم تس½تقا يذلا عجرملا د$دحتل درافراه ماظن دمتع$ :ثحQلا صوصن _

 (Harvard System of referencing). تارقفلا
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 ثوحبلا مييقت سسأ 

اقفو كلذو ،ةزئاجلل ةمدقملا ثوح/لل ةIلIضفتلا تامالعلا حنمت
l

 :ةIلاتلا سسألل 

 ،ةمدقمو ،فالغلا ةحفص ثIح نم ثح/لا تانوكم ثIح نم ةIلRشلا طو�Èلا[ ماb̀~لإلا •

 ةمئاقو ،لوادجلا ةمئاقو ،لاRشألا ةمئاقو ،تاMNتحملا ةمئاقو ،يذIفنت صخلمو

 .عجارملا ةمئاقو ،تاIصوتلاو تاجاتنXسالاو ،ثح/لا لوصفو ،تاحلطصملا

�b ةIلو̀~بلا ةعانصلل ثح/لا اهمدق$ �~{لا ةدئافلا ىدم •
�b ءاضعألا لودلا �

 راطقألا ةمظنم �

 "ك[اوأ" لو̀~بلل ةردصملا ة��Iعلا

~Îطنملا ضرعلاو ثح/لا تارقف قسانت •
 .ثح/لا راRفأل �

 سا/تقالا لوصأ[ ماb̀~لالا ىدمو عجارملا مادختسا ةقد •

�b ةمدختسملا عجارملا ةثادحو ةدوج •
 .ثح/لا �

 عجارملا بMNبت ةق�Nط •

 ةMNحنو ةIئالمإ ءاطخأ دوجو مدعو ،ةغللا ةمالس •

    ةلاطإلاو راركتلا نع داعتبالاو تارقفلا ةغاIص àbكرت •
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  1 قفرم
 
 

 

 "كباوأ" لورتبلل ةردصملا ةيبرعلا راطقألا ةمظنم

 
  PT Heading 20) ھمجحو طخلا عون( ثحبلا ناونع

 
 

 
 

 
  Times New Roman18) ھمجحو طخلا عون(ةیملعلا كباوأ ةزئاج لینل دعأ ثحب
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  2-قفرم

 PT Heading 16) ھمجحو طخلا عون(تايوتحملا ةمئاق

 مقر عوضوملا
 ةحفصلا

  ةمدقم

  تاMNتحملا ةمئاق

  لاRشألا ةمئاق

  لوادجلا ةمئاق

  يذIفنت صخلم

  تاحلطصملا ةمئاق

  ناونع :لوألا لصفلا

b¦اثلا لصفلا
  ناونع :�

  ناونع :ثلاثلا لصفلا

  تاIصوتلاو تاجاتنXسالا

  عجارملا

   Abstract ةàbNلجنإلا ةغللا[ صخلم
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  PT Heading 16) ھمجحو طخلا عون(لاكشألا ةمئاق
 

 PT Heading 14) ھمجحو طخلا عون(  عوضوملا
 مقر
 ةحفصلا

   :لوألا لصفلا

  : 1-1 لRشلا

b¦اثلا لصفلا 
�:   

   :1-2 لRشلا

  :ثلاثلا لصفلا

  :1-3 لRشلا

 PT Heading 16) ھمجحو طخلا عون( لوادجلا ةمئاق

 مقر عوضوملا
 ةحفصلا

  : لوألا لصفلا

    :1-1 لودجلا

b¦اثلا لصفلا
�:   

  :1-2 لودجلا
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  3 قفرم

 

 PT Heading 24) ھمجحو طخلا عون(لوألا لصفلا
 

 PT Heading 20) همجحو طخلا عون( لصفلا ناونع

 
 

 )Calibri 14 Bold 1 همجحو طخلا عBن ( _�رف ناونع :1-1

 2 _�رف ناونع :1-2

 3 _�رف ناونع :1-3

 


