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 المعايير والضوابط والقواعد الالزمة الواجب أتباعها عند كتاب البحث 
 الحاالت التي يتم فيها رفض البحث 

 يتم كتابة البحث على ملف (Word)   ثم يحفظ مرتين بصيغة(Word) (PDF). 
 و الفرقة  وع البحثي المراد رفعه برقم جلوس الطالبالمشر  )الملف(تسمية  يتم. 

 (25FA)  كاالتي:ب يجب ان يكت  (FA) الفرقةكود  يليه  ( 25 )لطالبا جلوسقم ر  كتابةمثال :   
 

 السنة الدراسية كود الفرقة

FA لفرقة األولى للكليةا 

FB لفرقة الثانية للكليةا 

FC لفرقة الثالثة للكليةا 

FB 

 
 لفرقة الثانية للبرنامج التجسيري ا

FS1 

 
 لفرقة األولى للبرنامج المتخصصا

FS2 

 
 لفرقة الثانية للبرنامج المتخصصا

FC1 

 
 الفرقة األولى للبرنامج المكثف

FC2 لفرقة الثانية للبرنامج المكثفا 

FT الدمرداش الفرقة األولى للمعهد الفني 

FTS  األولى للمعهد الفني التخصصيالفرقة 
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 توثيق الفقرات المقتبسة أو المعاد صياغتها من المراجع 
 االلتزام بالمواضيع المطروحة . 
  كلمة  2000الى  1500وعدد الكلمات يتراوح من  صفحات 10 الى 5البحث يتراوح ما بين.  
 بدون األسم و رقم  يتم عمل واجهة للبحث عليها شعار الجامعة والكلية فى الصفحة األولى

 موضح بها :نهائيا الجلوس 
  أسم المادة 
  أسم البحث 
  فقط البحثعناصر 

 نهائيا .البحث  يحظر علي الطالب كتابة أسمائهم داخل 
  عدم كتابة اي عالمة مميزة داخل صفحات البحث نهائيا و في حالة حدوث ذلك سيتم عمل لجنة

ائه بداية من قبل الكنترول ويستبعد من عملية التقييم وسيتم استثن خاصة للبحث وأبالغ الجامعة بذلك
 ويعتبر الطالب في هذه الحالة راسبا  

 ومنظمة ومكتملة العناصر  الكتابة بطريقة مبسطة وواضحة.            
  اللغة المطلوب كتابة البحث بها هي نفس لغة تدريس المادة العلمية )مثال الفسيولوجي باللغة

  (باللغة العربية الحضارة العربية االسالميةاألنجليزية / 
 .مراعاة القواعد النحوية واألمالئية وعالمات الترقيم 
 يمكن األستعانة بصور توضيحية للبحث أو مخطط بحد أقصى ثالث صور بالبحث 
 ة .ليميه  خالل الخمس سنوات األخير مصريه و اق على األقل يتم االستعانه بعدد عشرة مراجع حديثه 
  مراجع تابة الكيتم( من خالل نموذج هارفردHarvard style:كاألمثلة اآلتية ) 

 Books: should include authors, the title of the book, edition number, the city of 
publication, publisher, year, specific age number. 

Eg. : Rubinson L, Neutens jj. Research Technique for the Health Sciences. New York: 
MacMillan Publishing Company, 1987;81-114. 

 Journal: should include authors, the title of the article, journal name, year, volume and 
edition number, first and last page numbers. 

Eg., Benhamour S, Benhamour E, Aquirer E and Flamant R. Differential Lung Cancer Risk in 
Male Cigarette Smoker. Int. J. Epidemiol. 1994;23:437-443. 
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  وفي هذه الحالة سيعتبر الطالب راسب في البحث وعليه التقدم 20ال تكون نسبة األقتباس اكثر من %
 مرة أخرى في الدور الثاني.

 ت التي يتم فيها رفض البحث الحاال
 . كل بحث لم يستوف الشروط الوارد ذكرها سلفا  في مواصفات البحث 
 . كل بحث غير وراد بقائمة األبحاث المطروحة والمعلنة لكل مقرر دراسي 
 . يستبعد كذلك كل األبحاث المتطابقة والمنقولة حرفيا  من أبحاث أو رسائل أو كتب أو اإلنترنت  

 
 حلنجابالتوفيق وا


