
 حامعة حلوان 

 كلية اآلداب

 قسم اللغات الشرقية وآدابها

 

 معايير تقييم األبحاث المقدمة من طالب فرق النقل مرحلة الليسانس

  ................   رقم مجلسة مجلس القس

  

 كل طالب عن نفسه  منفردا يكون أن يجب البحثى المقال أو البحثـ 1

 أو مقترح من أستاذ المادة. الدراسى بالمقرر مرتبط يكون البحثى المقال أو البحث عنوان اختيارـ  2

 في رأيه االستنتاجات أهميذكر و ، للبحث وخاتمة مقدمة بعمل الطالب يقومـ  3

 ووضوحها األفكار وترابط اللغة سالمة مراعاة مع ، الطالب بأسلوب البحث يكتب انـ  4

 صفحات  1١ و 5 مابين البحثى المقال أو البحث صفحات عددـ  5 

ـ بالنسبة للمواد الخاصة بالقراءة والمحادثة والصوتيات يقدم الطالب قراءة واضحة لمقاطع 6

بصوته ، ومعيار النجاح فيها سالمة النطق  الطالب  ونصوص يحددها استاذ المادة ويسجلها

 وصوتيات اللغة كما يرى األستاذ

 وأن ،مكرراً  واحدا بحثا الطالب ينقل أو ، واحد مرجع من البحث ينقل أال الطالب على التنبيه -٧

 . البحث صفحات فى عليها عتمدا التى والمصادر المراجع كتابة الطالب يثبت

 .نقالً حرفياً  البعض بعضهم من أكثر أو اثنين نقل يثبت بحث اى عاداستب سيتم-٨

  البحث ومراجع بمصادر ثبت -ـ يكتب الطالب  ٩

 المراجع من والنقل التوثيق فى العلمى البحث اخالقيات الطالب يتبع ـ1١

 رئيس القسم 

 أ.م.د/ عاطف النحاس



 

 

 

 

 

 

حهوان جامعة  

االداب كهية  

انفروسية انهغة قسم  

انبحثية االعمال تقييم معايير  

انمضمون حيث مه : 

1 - جويعها الوىضىع تٌعاصز االلوام  

2 - وهٌطقً  ذضلضلً  تشكل وعزضها االفكار ذزذية  

3 - وخاذوح وهحرىي هقذهح شكل فً  الوىضىع عزض  

4 - صليوح لغىيح وصياغح صحيحح لغح فً  الكراتح  

5 - الوطلىتح اللغىيح أو الٌصيح الرحاليل عول . 

6 - 25 عي يزيذ فيوا الٌقل تعذم االلرزام % 

7 - الٌقل فً  العلويح االهاًح تقىاعذ االلرزام  

 ًً تعالهاخ اليها االشارج دوى االًرًزد هي هعلىهاخ قلًً  عذم الطالة علً  أًه توٌع  

االشارج دوى صىر أو رصىهاخ اصرخذام عذم و الوزجعً  تاالصرشهاد أو االقرثاس  

 .لوصذرها



جزئً  أو كلً  تشكل صىاء الطالب تيي فيوا االتحاز قلًً  عذم  

8 - عول فً  واحذ هزجع ليش و هزاجع عذج اصرخذام. (الوضرخذهح الوزاجع قائوح وضع  

 )الثحس

انشكم حيث مه و : 

الغالف فً  الوادج تياًاخ و االصن و الفزقح و القضن و الكليح و الجاهعح اصن كراتح -  

الولف تذاخ االجاتح ارفاق و لذلك الوعذ  

الخط ىعًً  و الكوثيىذز علً  هكرىب اف دي تً  شكل فً  الثحس ذقذين -  new Times 

Roman . للعٌاويي 16 و للثحس 14 الخط وحجن  

للرضلين الوقزرج تالوىاعيذ االلرزام -  

4/5/2١2١ تراريخ 421 رقن قضن هجلش   

الفًزضيح اللغح قضن رئيش   

 حضيي صلىي/ اد


