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 قسم اللغة اإلسبانية

 

 معايير األبحاث في قسم اللغة اإلسبانية للفرق الثالث

، عن المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني )األولى والثانية والثالثة( 

(9102-9191)  

 

 في كل األبحاثمعايير عامة يجب توفرها 

ً للنموذج المعد لهذا كتابة بيانات الطالب الشخصية  -0  عارشيظهر عليها مستقلة في صفحة  الغرضوفقا

 .، وتعتبر بمثابة غالف البحثالجامعة والكلية

و عنوان  ،يجب كتابة اسم القسم العلمي، وأسم المقرر الدراسي والفرقة الدراسية التى ينتمي إليها الطالب -2

 وينبغي ذكر اسم أستاذ المادة.. البحث

 Times New Romanيستخدم الطالب نوع الخط  -3

 في الهوامش. 62في متن البحث و 64في العناوين و 61حجم الخط  -4

 . كلمة 3333ال تقل عن المقالي أو النظرى عدد كلمات البحث  -5

صفحات  7 ال تقل عن بحث مقالي(، -ذات الطبيعة المتخصصة )مشروع بحثي بالنسبة لألبحاث التطبيقية -1

 .، بما فيها صفحة الغالفوال تزيد عن عشر

 األبحاث تقدم بشكل فردي. -7

يستقبل استاذ المادة األبحاث على البريد اإللكتروني الذى يتمكن من خالله جمع األبحاث كلها في صيغة  -8

PDF  وWord ثم يتم حفظها على إسطوانتين مدمجتين، إحدهما تسلم للكنترول واآلخرى يحتفظ بها األستاذ ،

 . ضرورةا عند الكوثيقة  مادية يمكن الرجوع اليه

 الحد األدني من المراجع هى ثالثة مراجع باللغة اإلسبانية. -9



2 
 

 اإللتزام بالمواعيد المحددة لتسليم األبحاث. -63

 

 

 علمية  معايير

روع )مش في األبحاث ذات الطبيعة المتخصصةأو  األبحاث المرجعيةيجب توفرها في 

 :بحثي أو مقال بحثي(

 

 .وتسلسلها بشكل منطقي ومترابط األفكار ووضوحها سالمة اللغة وترابطدقة ومراعاة  -6

، أهم االستنتاجات ، مراجع موضوع البحث أهداف البحث، ، البحثعنوان اإللتزام بعناصر البحث:  -2

   .البحث او المقال البحثي، أو المشروع البحثي ذو الطبيعة المتخصصة()

 ستاذ المادة. بالموضوع الذى يحدده أ اإللتزام -3

اإلستعانة بالمراجع المنشورة على شبكات اإلنترنت او كتب مرجعية أو موسوعات علمية، على الطالب  -4

، مع اإلشارة الواضحة لإلقتباس الذى والدقة واألمانة العلمية ذكرها في البحث على سبيل توثيق المعلومة

 .%25يجب أال يتعدى نسبة 

  .عدم قبول األبحاث المكررة أو المنقولة -5

 تستبعد األبحاث التى ال تستوفي الشروط السابقة. -1

 

 

 

 رئيس القسم العلمي

 أ.د/ سلوى محمود

 

 

 

 


