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 * ٌقدم الطالب بحث فردي ذو طبٌعة متخصصة  )البد أن ٌتضمن البحث ما ٌلً:(

  كالتالى :  ( 2 رقم فحةص) المرفق النموذج على البحث بارسالالطالب  ٌلتزم  - 1

البحث موضوع*   

البحث محتوٌات*   

البحث* مقدمة   

التوضٌحٌة واالشكال بالرسوم مدعمالبحث  عناصر*   

النتائج * أهم  

مراجع ( 5 عن تقل والمراجع ) ال المصادر قائمة *   

.ووضوحها األفكار وترابط اللغة سالمة مراعاة الطالب على ٌجب -2  

صفحات( 8صفحات والٌزٌد عن  5 البحث صفحات عدد ٌقل ال بحٌثبالنموذج المرفق )  االلتزام -3  

. 11للنص والعناوٌن الرئٌسٌة  11، بحجم  خط    Simplified Arabic 4- نوع الخط  

)word      و PDF   شكل فى البحث ) ٌقدم البحث شكل  -5

المقرر استاذ ٌحدده الذي االٌمٌل طرٌق عن البحث تسلٌم ٌتم -4  

.للتقٌٌم اسبوع ثم.. ٌونٌه 21 وحتى ماٌو 31 من األبحاث تسلٌم ٌتم -5  

جزئٌا أو كلٌا أخرى أبحاث من نقلها أو إقتباسها ثبت إذا من الطالب مقدم بحث اي قبول عدم -6  

مقبول أو غٌر  تها ،مراجع بعد الطالب شئون من المعتمدة الطالب كشوف فً الرصد ٌتم التقٌٌم بعد -7

.للطالب درجات وال ترصد أىمقبول أمام اسم الطالب فى الكشف وفقا للتقٌٌم   

خالل  مرة آخرى البحث تقدٌمباعادة  الطالباالولى ، ٌقوم  للمرة من الطالب المقدم البحث ٌقبل لم إذا -8

 اسبوع من اعالن النتٌجة . 

 علٌه تطبق و المادة تلك فً راسبا الطالب ٌعتبر الثانٌة للمرة من الطالب المقدم البحث ٌقبل لم إذا -9

المنظمة . والقواعد اللوائح  

تسلٌمه بعد  ، وٌتم  القسم رئٌس منالثانً ومراجعته  والمصحح المقرر استاذ من الكشف توقٌع ٌجب -11

 ٌتم وثٌقة بمثابة تعتبر حٌث المختص أسطوانة للكنترول على الطالب أبحاث تسلٌم ، مع للكنترول لكذ  

الكنترول. داخل بها االحتفاظ  
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 بعض المصطلحات الهامة عند كتابة البحث .

* صفحة الغالف : ٌلتزم الطالب بالنموذج الذى حددته الكلٌة وإدارة البرنامج  وٌقوم باستٌفاء جمٌع بٌاناته 

 وٌرفقه كغالف أساسً ووحٌد للبحث الخاص به .

 * عنوان البحث : ٌجب أن ٌكون واضح وفى إطار الموضوع الذى قام األستاذ المقرر بتحدٌده .

 * قائمة المحتوٌات : تشمل العناوٌن التى وردت بمتن البحث 

 * مقدمة البحث: ٌوضح بها الطالب أهمٌة الموضوع والتعرٌف به وأسباب اختٌاره له

 * عناصر البحث : وتشمل األفكار او الموضوعات األساسٌة التى تناولها البحث.

* متن البحث: وٌضم عرض موضوعات او عناصر البحث مدعم بالرسوم واالشكال التوضٌحٌة كما 

.، باألضافة إلى توثٌق كافى المعلومات من مصادرها المختلفة أستاذ المقرر  حددها  

* النتائج : ٌقدم الطالب فى نهاٌة البحث تعلٌقاً موجزاً بأسلوبه الخاص ٌلخص وٌناقش فٌه ما توصل إلٌه 

 من معلومات ذات صلة بالعناصر التى طلبها األستاذ فى البحث .

*قائمة مراجع البحث : المصادر التى اعتمد الطالب علٌها فى إعداد البحث مثل )مقالة – كتاب -

مراجع 5عن موقع إلكترونى( وال تقل  موسوعة،  

 * ضوابط تجنب اإلنتحال العلمى :

 ٌجب على الطالب تجنب أى فعل ٌتسبب فى حدوث السرقة العلمٌة ومنها على سبٌل المثال :

نقل معلومات من شبكة اإلنترنت دون اإلشارة إلى الرابط أو عالمات االقتباس أو االستشهاد المرجعى  -1  

إعادة صٌاغة الجمل أو األفكار دون ذكر مصدرها األصلى . -2  

األصلى .مصدرها جداول احصائٌة دون ذكر  رسوم بٌانٌة / استخدام صور / -3  

جود تشابه كبٌر بٌن بحثٌن أو أكثر ، وفى هذه الحالة من حق قٌام الطالب بنقل بحث لطالب آخر أو و -4

أستاذ المادة اعتبار األمر ٌقع تحت مسمى )حالة غش( وٌتم رفض البحوث المتشابهة ومطالبة اصحابها 

 بعمل بحث آخر فى خالل مدة التزٌد عن اسبوع من تارٌخ اإلخطار عبر البرٌد اإللٌكترونى لألستاذ.

 ولتجنب ذلك  -

ضرورة قٌام الطالب بإعادة صٌاغة الجمل ثم ذكر مصدرها األصلى فى استشهاد مرجعى أو وضع  -
التأكٌد على ، والنص المقتبس بٌن عالمتى تنصٌص "...." وذكر مصدره أٌضاً فى استشهاد مرجعى 

قٌام كل طالب بإعداد بحثه بنفسه وعدم االعتماد على الغٌر ، وعدم ارسال ملف البحث ألى شخص 
ر سوى ألستاذ المقرر . آخ  


