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 يذتىياخ تذج انطانةأرشاداخ عايح و

 انثذج نكم يقرر دراسً.يطهىب يٍ كم طانة عهً دذج تقذيى  -0

نكم يقشس طثقا نُظاو تذسٚسّ تانهغّ انؼشتٛح أ تانهغّ االَجهٛزٚح طثقا نالئحح  كتاتح كم تذج -9

 . انكهٛح

 كم أتؼاد انًٕضٕع انًطهٕب ٔتغطٗ كم ػُاصشج.انثذج شايم  -3

 .)يٕجٕدج تًُٕرج انثحث(: تانهغح االَجهيزيحصفذح انغالف  -4

انشئٛسٛح  انثحثتحتٕ٘ ْزِ انصفحح ػهٗ قائًح يٕاضٛغ  صفذح انفهرس أو انًذتىياخ : -5

    كًا ستثٓا انطانة تُفسّ ػهٗ أٌ تكتة سقى انصفحح أياو كم ػُٕاٌ جزءٔانفشػٛح فٙ كم 

 .صفذح ( 0)عذد 

ٙ أٔل تاب فٙ انًقذيح :  -6 ٔتؼتثش   يختصش انثحث تشكم حٛث ٚششح انطانة طثٛؼح  انثحثْٔ

 ( ثى ٚتتاتغ تؼذ رنك تشقٛى انتقشٚش1حٛث ٕٚضغ ػهٛٓا سقى ) انثحثانًقذيح ْٙ تذاٚح تسهسم 

 صفذح (. 0)عذد 

يشتثح تشكم يُطقٙ  استؼشاض انثحث تطشٚقحػثاسج ػٍ  : أستعراض يىظىع انثذج  -7

 صفذاخ(. 8انً  5يٍ ) ٔتغطٗ ػُاصش انثحث انًطهٕب تطشٚقح ػهًٛح  ٔيسهسهّ 

       ػٍ انثحث حٛث ٚقذو انطانة يهخصاً  انثحثْٔٙ انثاب األخٛش يٍ أتٕاب  انًهخص :  -8

 صفذح(. 0)ال يزيذ عٍ 

ٚكتة انطانة حًٛغ انًصادس ٔانًشاجغ انؼهًٛح انتٗ أستؼاٌ تٓا فٗ  انًصادر وانًراجع : -9

ػهٗ اٌ   جغ انؼهًٛح ٔتُك انًؼشفح انًصشٖ ...... انخكتاتح انثحث يثم انكتاب انجايؼٗ ٔانًشا

ٚتى ركش انًشجغ ػقة كم فقشج تانثحث ٔٚجة اٌ تكٌٕ انًشاجغ صحٛحح ٔيؼتشف تٓا ػهًٛا 

 صفذح(. 0)ال يزيذ عٍ   ٔحذٚثّ كهًا ايكٍ رنك

 ٔٚتى ٔضؼٓا فٗ انجٓح انًقاتهح يٍ انثحث ()يٕجٕدِ تًُٕرج انثحثصفذح انغالف تانهغح انعرتيح :  -11

  .انًكتٕب تانهغح االَجهٛزٚح
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 :كتاتح انثذجطريقح 

نهًٕاد انتٗ تذسس تانهغّ االَجهٛزٚح ٔتانهغح انؼشتٛح نهًٕاد انتٗ نغح انثحث ْٗ انهغح االَجهٛزٚح  -1

 ٔفقا نالئحح انذساسٛح تانكهٛح.تذسس تانهغّ انؼشتٛح 

 A4انٕسق انًستخذو  -2

ّ ٔتانهٌٕ االسٕد -3 ٍ تصٕسج يُسقح  انكتاتح ٔاضح ٌ االخشٖ نهؼُأٚ  .نهكتاتح ًٔٚكٍ أستخذاو االنٕا

 16ٔحجى انخط )انؼُأٍٚ    Times New Romanَٕٔع انخط   Wordكتاتح انثحث تهغح  -4

 .سى يٍ كم جاَة ( 2ٔانٕٓايش  1.5ٔانفٕاصم تٍٛ انخطٕط   14ٔانكتاتح 

 ييعاد تقذيى انثذج:

 

 و .08/6/9191انً  10/5/9191تاريخ تقذيى انثذج يٍ 

 

 أوأعادج انًقرر انثذج عذو قثىلأسثاب 

ٍ يًُخ انطانة فرصح أخيرج نتسهيى انثذج : ( عذو تسهيى انطانة نهثذج -0 ً  08خالل انفترج ي  .يىَيى( 11ان

يًُخ انطهثح فرصح )يرفط انثذج و وجىد أقتثاس أو َقم يٍ يقاالخ أو يىاقع كهيا أو جزئيا: -9

 ٍ ً  08أخيرج نتسهيى االتذاث خالل انفترج ي  يىَيى(. 11ان

خالل يًُخ انطهثح فرصح أخيرج نتسهيى االتذاث يرفط انثذج و: ( تيٍ يجًىعح أتذاث  تطاتق وجىد  -1

 ٍ  يىَيى(. 11انً  08انفترج ي

يًُخ انطانة فرصح أخيرج نتسهيى : (: أجًاع نجُح انًصذذيٍ أٌ انثذج ال يرقً نُجاح انطانة -4

 ٍ ً  08انثذج خالل انفترج ي  .يىَيى( 11ان


