 .1مقدمة :
إن اإلعداد المنهجي للبحث ااإللزثما بأساسثاا التزابثا الملماثا اثم المثددا إلعثداد بحثمش لاثد

ثت ا امضثمماا ا .إن

مشثثاع ا الزجثثلط للاث م الجثثامماا تمثثثا صل ثثا لاثثد للاث م لثثزملن اتاباثثو مثثنهأ بحثث اإتاثثان ساسثثاا التزابثثا
الزاناا.
م المهن لمؤسسا تملاماا مثا كلاا علم الحاسمم اتاااا المملمما  ،بجامما الملم االزاااا ن تمحد اتلسث لال اثا
علماا امنهجاا صي إعداد مشاع ا الزجلط لا بها ،لهذا لاء اذا الدلاا.

 1.1أهداف الدليل :
لاد عملت إداع كلاا علم الحاسمم اتاااا المملمما عل إ داع اذا الدلاا بمد ن الحظت الزبا

التباثل صثي طثلق

كزابا اإعداد مشاع ا الزجلط اصي المحزمى الملمي لهذه المشاع ا الذي اتسن صثي حثا ا كثاثل بالضثمإ .إن اااثدا
اللئاساا م اعاء إعداد اذا الدلاا تزمثا صي اآلتي :
 -1تمصال مللماا منهجاا لألساتذ االا م صي كافاا إعداد مشاع ا الزجلط.
 -2تحد د ااطل الملماا لممضمع مشلاع الزجلط.
 -3تحد د منهجاا علماا ممحد إلدلاط مشاع ا الزجلط لتاصا ط م التلاا.
 -4تمصال مللماا اساساا التزابا الزاناا بم فها ااحد م ادا

مشلاع الزجلط.

 2.1تعاريف أساسية :
ااد صي اذا البند تماع إ تبا الفثلق بثا البحث الملمثي ( )Scientific Researchاالزال ثل الملمثي ( Scientific
 )Reportاالثذي سثم

ضثا الزال ثل الزتنلثملي ( ،)Technical Reportاذلث مث لثا ن ابثا الابامثا الملماثا

لمشلاع الزجلط.

 1.2.1البحث العلمي :
البح الملمي بنث علث دعاسثا رثاال ا مشثتلا محثدد اإسثزجدا مثنهأ علمثي مزفثو علاثف صث الم ثم إلث ازثائأ
لد د ا حلم مبزتل .

 2.2.1التقرير العلمي :
ام اثااا تصإ إما ممالجا ( )Processلزام ل تاباو ا منزأ ما ا الزامع صي مجا مملصي محثدد ا الحلثم الزثي
قدمت لمشتلا تاناا ا بحثاا ا ازائأ بح علمي.

 .2مشروع التخرج :
بناء عل تمل فثي البحث الملمثي االزال ثل الملمثي عث ه اجثد اظل ثا ا ن مشثلاع الزجثلط متث ن تثمن بحثثا ا علماثا ا
اتال لا ا علماا ا ،الت عملاا ا اجد ن مشاع ا الزجلط للا م الجامماا اي تاثاع ل علماثا اذلث ان مالمبثا البحث
الملمي المملصاا االماد ا االممناا التزمصل للا م الجامماا .
علث الثثلنن مث ن مشثثلاع الزجثثلط عملاثا ا اثثم تال ثثل إال انثثا سنسثثزجد صثي اثثذا الثثدلاا مصثثال "بحث " لامبثثل عث
مشلاع الزجلط لشمملاا المصال الإلبااء عل الزالاد المزبا صي تسماا مشاع ا الزجلط.

 1.2مجاالت مشروع التخرج :
بناء علث تمل ثإ الزال ثل الملمثي اجثد ن مجثاال مشثاع ا الزجثلط للاث م الجثامما صثي مجثا دعاسثا الحاسثمم
تشما (اال تازصل عل ) اآلتي :
 -1تحلاا اتصمان اظن المملمما .
 -2حا مشاكا صي المجزما بإسزجدا حلم الزاناا.
 -3تام ل اظن مملمما اتابااا بإتباع ممالجا مملصا علماا ا.
 -4دعاسا الحلم المازلحا لمشتلا محدد .
 -5دعاسا المضا الحالي لمشتلا ا تاناا.
 -6دعاسا مااعاا.
 -7دعاسا الزامع الزاني صي مجا محدد.
 -8تاباو دماعزماا ا دماعزماا مملاصا لزاد ن حا لمشتلا.

 2.2هيكل مشروع التخرج :
إن الهاتا الما لمشلاع الزجلط جب ن زبا الهاتا الزالي (حسب الزلتاب دااه).

 1.2.2صفحات البداية :
(المنمان).

-1

فحا الغ

-2

فحا المماصاا.

 -3اإلاداء (.)Dedication
 -4الشتل (.)Acknowledgement

 -5المسزجلص باللغا الملباا (.)Abstract
 -6المسزجلص باللغا اإلاجلام ا ] إذا كان البح متزمبا ا باللغا اإلاجلام ا[.
 -7المحزم ا (.)Content
 -8قائما اا تا (.)List of Figures
 -9قائما الجداا (.)List of Tables
 -10قائما المجزصلا (.)Abbreviation List

 2.2.2جسم البحث :
 -1المادما (.)Introduction
 -2صصم البح .
 -3الج

ا االزم اا (.)Conclusion and Recommendations

 3.2.2صفحات النهاية :
 -1الملالا (.)References
 -2الملحاا (.)Appendices
سنناقش فيما يلي كلا من عناصر الهيكل أعله :

 1.2.2صفحات البداية :
فحا البدا ا اي الصفحا ماقبا الفصا ااا م البح اتشزما عل :

 -1صفحة الغلف (العنوان) :
تحزمي اذه الصفحا عل :
 المباع " لامما الملم ا الزاااا  -كلاا علم الحاسمم ا تاناا المملمما ".
 الاسن.
 الدصما.
 عنمان البح .

 المباع "بح تتمالي ماد لإل فاء بمالمبا ااا دعلثا "البت ع ثمف صثي علثم الحاسثمم /البت ع ثمف صثي تاناثا
المملمما  /الدبلم صي تاناا المملمما /الدبلم صي اظن الشبتا ".
 إعداد
اسن الاالب اعقمف الجاممي.
 إ لا
 تاع

 اسن المشل .تاد ن اللسالا.

بسم هللا الرحمن الرحيم
جامعة العلوم والتقانة
كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات
قسم تقنية المعلومات
الدفعة الثانية
قياس أمن خوارزميات التشفير
بحث تكميلي مقدم لإليفاء بمطلوبات نيل درجة البكلريوس  /الدبلوم
في تقنية المعلومات
إعداد
ناصر محمد خالد
مزمل فتحي محمد

رقم 200
رقم 201

إشراف
الدكتور  /عبدهللا محمد أحمد
فبراير  2008م
الشكل ( )1.1.2.2هو مثال لصفحة عنوان باللغة العربية

 -2صفحة موافقة المشرف على تقديم البحث :
تحزمي اذه الصفحا عل :
 عنمان اللسالا.

 اسن الاالب.
 مماصاا المشل
 اسن المشل

عل تاد ن البح .
اتمقامف.

 الزاع .

جامعة العلوم والتقانة
كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات
قسم تقنية المعلومات
لجنة اإلشراف على مشاريع التخرج للدفعة الثانية

الدرجة العلمية ...................................................... :
اسم المشروع .......................................................................... :
اسم الطالب ............................................ -1 :
............................................ -2
-3
)2.2( ............................................
الشكل
موافقة المشرف على تقديم البحث
لاد كما الا م إعداد البح ا ااصو عل تاد مف.
اسم المشرف ....................................... :

التوقيع ..................................... :

التاريخ ........................................... :

الشكل ( )2.1.2.2هو مثال لصفحة موافقة المشرف

 -3صفحة اإلهداء :
اذه الصفحا إدزااع ا ،ا زن صاها إاداء البح م قبا الا م الباحثا لأل جاص الذ

حبمن إاداء عملهن لهن.

 -4صفحة الشكر :
صي اذه الصفحا زن تاد ن الشتل م قبا الاث م البثاحثا لأل ثجاص االمؤسسثا الزثي قثدمت لهثن مسثاعدا مثؤثل
ثناء إعدادان للبح (مثا مساعد م المشل

 ،دعن مالي م مؤسسا ..،إل ).

 -5صفحة المستخلص (: )Abstract
عل اللنن م ن المسزجلص ام صي بدا ا البح اإل اف تزب بمد اإلازهاء م البح ا أتي عاد ا صثي قثا مث
ااحد  ،ا جب ن تمن اعحا ا لنفسف اال حزاط لمللماا .حزمي المسزجلص عل :
 ا إ للمجا المملصي للبح

ا إعااء دلفاا علماا لممضمع البح .

 تحد د مشتلا ا مسألا (ممضمع) البح .
 ا إ للمنهجاا (اإلللاءا ) المزبما صي البح .
 ا إ للحا الماد (اإلسها صي حا) للمشتلا.
 النزائأ ( )Resultsالزي تن الزم ا إلاها.
 الج

ا المسزمد م ازائأ البح (.)Conclusion

ثفحا

المستخلص
إن مث المملممثثا

ثثب مث المجثثاال المملصاثثا الزثي تجثثد إازمامثثا مزمارمثا ا مثثا إزد ثثاد إسثثزجدا

الشبتا ااإلازلاثت صثي ااثا باااثا عالاثا الاامثا اصثي إلثلاء ممثام

عالاثا الجصم ثاا .إن اثن

الاضا ا الزي مالجها م المملمما اي السل ا االزتاملاا االزمصل.
إن السل ا تمني ن ال الا عل الباااا إال الشجص المجم لف ذل  .إن حد ان الزاناا الزي
تمصل السل ا للباااا اي الزشفال بشااف الزماثلي اال تماثلي اقد تن تام ل المد د م دماعزماا
الزشفال.
إن إسزجدا دماعزماا تشفال آمنا اسثل ما اثي مث الاضثا ا المهمثا صثي مث المملممثا  .إن تحد ثد
مدى م دماعزماا ام الاضاا الزي مالجها اذا البح .
صي اذا البح تن تحد د ث ثثا مؤ ثلا لااثاف مث

دماعزماثا الزشثفال اثي  :طثم المفزثا  ،حجثن

الباااثثثا الزثثثي تمالجهثثثا الجماعزماثثثا كدصمثثثا ااحثثثد  ،مثثثدى تمااثثثد المملاثثثا الدادلاثثثا الزثثثي تتثثثمن
لمستخلص
)5.1.2.2
الشكل
دماعزماثا تشثفال اثي  R2 ،R1ا
مثال ثثا
لااافهوم ث
المؤ( لا
الجماعزماا ،اقد اتن إسزجدا اذه
.R3
لاثثد بانثثت ازثثائأ الااثثاف ن ز ثثاد طثثم المفزثثا لمثثدى ممثثا

م ثثد م ث م ث الجماعزماثثا إال ن ذل ث

مثثلتبط بزمااثثد المملاثثا الدادلاثثا للجماعزماثثا ممثثا جمثثا م ث تمااثثد المملاثثا الدادلاثثا للجماعزماثثا
المؤ ل ااان صي م الجماعزماا .

 -6المحتويات :
المحزم ا اي لدا

مض تنظان البح بأقسامف الث ثا ،حا

المتماا للبح االملالا االم حو.

با تبم ب البح م

فحا المادما إل الفصم

فحا المادما م البح تلقن عاد ا بااعقا اللاماااا (…)i, ii, iii, ….

بانما لقن لسن ااها ا البح بااعقا الملباا (… .)1, 2, 3,

المحتويات
اإلاداء i ....................................................................................
الشتل ii ...................................................................................
المسزجلص iii .............................................................................
المحزم ا iv ..............................................................................
قائما اا تا vii ............................................................................
قائما الجداا viii ...........................................................................
الفصل األول
مادما 1 .......................................................................................
 1.1م المملمما 2 ..................................................................
 2.1مشتلا (ممضمع) البح 2.......................................................
 3.1ادا البح 3...................................................................
 4.1ازائأ البح 3........................................................................
محتوى البحث.
 :)4.2مثال لكيفية كتابة
4...............................
............................
الشكل (البح
 5.1منهجاا اتنظان
الفصل الثاني
البحث.
محتوى
كتابة
لكيفية
مثال
):
4.2
(
الشكل
مادما صي م المملمما 5.............................................................
 1.2مفااان ساساا صي م المملمما 6...........................................
 2.2مالمبا اام 7...................................................................
 1.2.2السل ا 7..................................................................
 2.2.2الزتاملاا 8.................................................................
 3.2.2الزمصل8......................................................................
 3.2مهددا اام 9........................................................................
 1.3.2الثغلا اامناا 10.......................................................
 1.1.3.2ثغلا بلتمكمال 10......................... TCP/IP
12........................
اماع( المههدا
.................محتوى البحث
 .....لكيفية كتابة
اامناامثال
 )6.1.2.2يبين
2.3.2الشكل
 4.2اماع الهجم 13.......................................................................

 -7قوائم األشكال والجداول والمختصرات :
إذا تثن إسثزجدا

ثثت ن ا كثثل صثي البحث

ا تثن إسثثزجدا لثداالن ا كثثل صإاثثف جثب إضثاصا قائمثثا لأل ثتا ا دثثلى

للجداا بمد لدا المحزم ا  .الجداا ( )1ا ( )2تبا عل الزمالي كافاا إعداد قمائن اا تا االجداا .
ض ثا ا إذا تثثن ص ثي البح ث إسثثزجدا متثثثإ للمجزصثثلا صاجثثب إعثثداد قائمثثا للمجزصثثلا تحزثثمي عل ث اإلسثثن التامثثا
للمصال ا المجزصل الماابا لف.

الجدول ( :)8.1.2.2قائمة األشكال
الشكل
الشتا ( :)1.1.2.2فحا المنمان
الشتا ( :)2.1.2.2مماصاا المشل عل تاد ن البح
الشتا ( :)5.1.2.2مثا لمسزجلص
الشتا ( :)6.1.2.2مثا لتافاا كزابا محزمى البح

الصفحة
4
5
7
8

الجدول ( :)9.1.2.2قائمة الجداول
الجدول
فحا المنمان
الجدا ( :)1.3دامط اضبط باااا
الجدا ( :)2.3دامط اضبط المناا االنص
الجدا ( :)3.3امامش الصفحا

الصفحة
14
14
15

 2.2.2جسم البحث :
زتمن م ث ثا لماء ااي :

 1.2.2.2المقدمة (: )Introduction
المادما جب ن تأدذ الااعيء م مسزمى المملصا الصفل ا إل المسزمى الذي مت الااعيء م صهن البح ،
امحزمااا جزلإ اصاا ا لاباما البح  ،الت بشتا عا قد تحزمي المادما عل :
 دلفاا للمجا المملصي للمشتلا االممضمع الذي زناالف البح .
 تحد د مشتلا اممضمع البح .
 تحد د المضا اللاا للاضاا الزي زناالها البح .
 الفلضاا الزي بني علاها البح .
 التافاا الزي مالأ بها البح المشتلا.
 النزائأ الزي تم ا إلاها البح .
 الصممبا االمابا الزي االهت البح .
 صتل عاما ع محزم ا البح .

 2.2.2.2فصول البحث :
لسن البح

حزمي عل المملمما المزحصا علاها ثناء إعداد البح االممثا الثذي تثن إاجثازه ممثا دى إلث د

ثا

اتم اا البح .
زتمن لسن البح م مجممعا م الفصم اتحثدد طبامثا البحث عثدد اثذه الفصثم اتلتابهثا امحزمااثا .كمثثا إذا
كان البح ام " قااف م دماعزماا الزشفال" فقد شزما لسن البح عل :
 -1دلفاا علماا لمجا البح (الزشفال).
 -2علض الجهمد الزي بذلت لحا المشتلا (الجهمد الملماا صي قااف م الجماعزماا ).
 -3تحد د طباما الحا المازل (تحد د المؤ لا الزي ازلحها البح للاااف).
 -4كافاا تاباو الحا المازل (تحد د المنهجاا الملماا صي تاباو المؤ لا عل الجماعزماا ).
 -5ازائأ تاباو الحا المازل (ازائأ تاباو الاااف).
كمثا آدل إذا كان البح ام "تام ل اظا إلداع عااد طباا" فقد شزما لسن البح عل :
 -1مادما صي اظن المملمما .
 -2داع إاشاء اظا المملمما .
 -3تاناا تام ل اظن المملمما .
 -4إللاءا اتاناا تأما الباااا صي اظن المملمما .
 -5تحلاا اتصمان اظا إلداع عااد طباا.
 -6تجساد النظا المامع.
 -7ازائأ تاباو النظا المامع.

 3.2.2.2الخلصة والتوصيات :
بمض الالاء الؤان المسزجلص ،المادما ا الج

ا االزم اا صاط لإللما بمثا لثاء صثي البحث  .لثذل

جثب الزأكثد

م ن اذه االماء م اللسالا ممبل ع محزم اتها ا مزساا صاما بانها.
إن الج

ثثا ( )Conclusionsاثي لاسثثت ملجثثص ( )Summaryللبحث ا جثثب ن التشثثزما علث

ي صتثثاع لد ثثد

اإاما تاد ملجصا ا لألصتاع االاضا ا الزي ااقشها البح اازائأ البح كما مت ن تشزما عل تااان لنزائأ البحث  .كمثا
جب ن تؤسس الج

ا ابشتا ااض لألسبام الزي سزبن علاها تم اا البح .

إن الزم اا الزي ازلحها البح

جب ن تبنث علث الج

ثا ااثي تشثزما علث مجممعثا مث ااصتثاع الزثي تثلبط

ازائأ البح بمجاال مملصاا دلى امجممعا م المازلحا الزي تساان صي تام ل البح مسزاب ا.

 3.2.2صفحات النهاية :
تحزمي

فحا النها ا صي البح عل الملالا االملحاا .

 -1المراجع :
الملالا اي قائما التزب ااااعاق الملماا االمااال الزي اسزجدمت ثناء إعداد البح  .جب ن تزن اإل ثاع للملالثا
صي مز البح كما جب ن تتزب كاائما صي اها ا البح .
تجب اإل اع للمللا صي مز البح صي الحاال الزالاا :
 عندما تازبس م عما جص آدل اإلقزباف شما  :النصمص  ،الجداا ا اللسمما ا الصمع ...إل .
 عندما تماد

اانا ما كزبف جص آدل.

 عندما تلجص ما كزبف جص آدل.
اإل اع للمللا صي مز البح
 -1إسزجدا عدد

مت ن زن بالق مجزلفا التننا سنمزمد صي اذا الدلاا طل ازا اما :

حا مفلد لتا مللا (عاد ا ما بد تلقان الملالا م  )1تزب با قمسا ملبما  .صاما لي مثثا

إلسزجدا اذه الال اا :
" إن النممذط الشبتي ااكزل امعا ا صي تابااا اإلازلات ام اممذط المماا/المجد ]."[3
 -2إسزجدا اسن المؤلإ (المؤلفا ) ثن تاع
جصا صازن إ لاد اإلسن ا اإلسما

اشل المللا با قمسثا مثلبما  .إذا كثان المؤلثإ ثجص ااحثد ا كااثا

كما صي المثا الزالي:

" الجدما اإلضاصاا الزي ادمها بلاتمكم  TCPتشما الزحتن صي تثدصو الباااثا االثزحتن صثي اإلزدحثا

] Jim Kurose

."[ and Keith Ross, 2000
مثا إذا كثان المؤلفثمن كثثل مث إثنثا صاثزن ذكثل اسثن المؤلثإ ااا مزبمعثا ا بالمبثاع

'( 'et al.ااثي إدزصثاع التانثي منثي

اآدلان) إذا كان المللا باللغا اإلاجلام ا  ،ا مزبمعا ا بمباع "اآدلان" إذا كان المللا باللغا الملباا .كمثا :
"إن اسبا الهجما الزي تزن للشبتا م دادلها بلغ  ] %78عثمان الجلافا اآدلان."[ 2007 ،
إن قائما الملالا صي اها ا البح

جب ن تتزب ملتبا تصاعد ا ا إذا تن إسزجدا الال اا ااال املتبا بجد ا ا إذا تن

إسزجدا الال اا الثاااا .صي ك الحالزا إذا كان المللا عباع ع كزام جب إ لاد المملمما الزالاا :
 اسن المؤلإ االمؤلفا .
 اسن التزام.
 النا ل.
 عقن اإل داع .

 تاع

النشل.

صاما لي مثا لتافاا إ لاد التزام كمللا صي قائما الملالا بإسزجدا الال اا ااال :
] [1علي امعالد

اآدلان " ،اظن المملمما المفزمحا"  ،الداع الملباا للتزام  ،النسجا الثالثا . 2007 ،

أو
[4] D. Lynch, M. Rose, "Internet System Handbook", Addison Wesley, Second Edition,
2004.
ما إذا كان المللا عباع عث

اعقثا علماثا منشثمع صثي مجلثا علماثا ا داع ثا مزجصصثا ا صثي مابممعثا مثؤتمل

علمي ،صاجب إ لاد المملمما الزالاا :
 اسن المؤلإ ا المؤلفمن.
 عنمان المعقا ا الماا .
 اسن المجلا ا الداع ا ا المؤتمل.
 المجلد  ،عقن اإل داع  ،الزاع .
 عقا الصفحا .
صاما لي مثا لتافاا إ لاد اعقا علماا ا ماا كمللا صي قائما الملالا بإسزجدا الال اا الثاااا :
]عثثم الثثد

عثمثثان [ 2006،عمالثثد

عثمثثان " ،مناعثثا اظثثن الزشثثغاا"  ،المجلثثا الملباثثا لدعاسثثا الحاسثثمم  ،المثثدد

السابا  ،امصمبل  ، 2006الصفحا .34-26
أو
[Christian B. et al, 2004] Christian B. et al. "Diffusion and Confusion in Cryptographic
Algorithms", In Proceedings of the Fifth International Conference on Cryptography,
Orlando, U.S.A, Sep 2004, pp 65-75.

 -2الملحقات :
إن الملحو ام عباع ع مملمما تفصالاا ا طم لا ذا ع قا بإحدى ممضمعا البح (بغض النظل ع

ثتلها)

االمداا ضم البح قد بمد الااعيء م الممضمع اللئاسثي ،لثذل تثزن إضثاصزها صثي اها ثا البحث لاثزمت الاثاعيء
م الللمع إلاها إذا عنب صي ذل .
إن المد ملحاا صي البح تفلضف طباما البحث  ،صلثاس بالضثلاع ن تتثمن انالث ملحاثا صثي كثا بحث  .كمثثا
صالم حو اي المتان المناسب للامائن ا الجداا الام لثا االمفصثلا ،ثفل المصثدع لبلاثامأ ،اإل ثزااقا الل اضثاا،
لمحا م االها اظا ا ازائأ محاكا .

 .3الخطوط والهوامش والترقيم :
ازناا صي اذا البند اماع ا حجا الجامط الزي جب إسزجدامها صي إعداد البح اكافاا تلقان اا تا االجداا .
 1.3خطوط صفحة العنوان  :تتمن للباااا صي

فحا المنمان الجامط االضبط المبا صي الجدا (.)1.3

الجدول ( :)1.3خطوط وضبط بيانات صفحة العنوان
الجملة

حجم الخط

الضبط

لامما الملم االزاااا

24

اسط

22

اسط

الاسن

20

اسط

الدصما

18

اسط

26

اسط

18

اسط

ااسن المشل

18

اسط

الزاع

18

اسط

كلاا علم الحاسمم اتاااا المملمما

عنمان البح
إعداد ا سماء الا م
إ لا

إذا كان البح متزمبا ا باللغا الملباا تمن امع الجط  Simplified Arabicاإذا كان البح متزمبا ا باللغا اإلاجلام ا
تمن امع الجط .Times New Roman
 2.3خطوووط وضووبط جسووم البحووث  :تتثثمن للمنثثاا

اللئاسثثاا االفلعاثثا االثثنص دادثثا البحث الجاثثمط االضثثبط

الممض صي الجدا (.)2.3
الجدول ( :)2.3خطوط وضبط العناوين والنص
الجملة
المنمان اللئاسي صي الفصا
كمثا 1.4 :
المنمان الفلعي ااا
كمثا 1.1.4 :
المنمان الفلعي الثااي
كمثا 1.1.1.4 :
النص

حجم الخط
 18عل ض
 16عل ض
 14عل ض
14

الضبط
مضبمط للاما صي الملبي
اللاساع صي اللغا اإلاجلام ا
مضبمط للاما صي الملبي
اللاساع صي اللغا اإلاجلام ا
مضبمط للاما صي الملبي
اللاساع صي اللغا اإلاجلام ا
ضبط كلي امساصا با
ااسال "1.5

إذا كان البح متزمبا باللغا الملباا تمن امع الجط  Simplified Arabicاإذا كان البح متزمبا باللغا اإلاجلام ا
تمن امع الجط . Times New Roman

 3.3الهوامش وترقيم األشكال والجداول :
تتثثمن للصثثفحا الهثثمامش الممضثثحا صثي الجثثدا ( .)3.3اتثثلقن اا ثثتا االجثثداا بنثثا اء علث تلتابهثثا دادثثا الفصثثا
صالشتا ااا ص الفصا ااا

لقن ( )1.1االشتا الثال ص الفصا اللابا لقن ( )3.4االجثدا الثثااي صثي الفصثا

الجامس لقن ( )2.5لالمم اللقن ااا للفصا االثلقن الثثااي لزلتاثب الشثتا دادثا الفصثا .عقثا اا ثتا اعناا نهثا
تتزب تحت الشتا بانما تتزب عقا الجداا اعناا نها عل الجدا .
الجدول ( :)3.3هوامش الصفحات

كا

الصحفة

الهامش

فحا البح

اا سل

فحا بدا ا الفصا
فحا بدا ا الفصا
الصفحا اادلى
الصفحا اادلى

الحجم
صي اللغا الملباا  1.25بم ا ا صي اللغا اإلاجلام ا
 1.5بم ا

اا م

صي اللغا الملباا  1.5بم ا ا صي اللغا اإلاجلام ا
 1.25بم ا

ااعل
ااسفا
ااعل
ااسفا

 1.5بم ا
 1.25بم ا
 1بم ا
 1.25بم ا

