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 لكيفية كتابة البحثرشادات عامة إ

 كليات اجلامعة طالب

 
 طريقة كتابة البحثأوال: 
  صة االلكترونیة یس�����تعین الطالب بالمنص�����ة االلكترونیة ستعین الطالب بالمن على المادة العلمیة وقواعد البیانات العلمیة التي على المادة العلمیة وقواعد البیانات العلمیة التي   للجامعة للوقوفللجامعة للوقوفی

ومصادر ومصادر خالل إجراء بحثھ وكذلك المواقع الرسمیة لمصادر التعلم مثل مكتبة االسكندریة خالل إجراء بحثھ وكذلك المواقع الرسمیة لمصادر التعلم مثل مكتبة االسكندریة   ااسیعتمد علیھسیعتمد علیھ
 أخري تم تناولھا أثناء الفصل الدراسي.أخري تم تناولھا أثناء الفصل الدراسي.

  .یتعرف الطالب على كافة خطوات كتابة البحث من خالل اعالن على الموقع االلكتروني للجامعة/ الكلیة. یتعرف الطالب على كافة خطوات كتابة البحث من خالل اعالن على الموقع االلكتروني للجامعة/ الكلیة 

  طالب)طالب)  ٥٥طالب الى طالب الى   ۱۱المقالة البحثیة (من المقالة البحثیة (من عدد الطالب المشاركین فى عدد الطالب المشاركین فى..   

 البحثالبحث  منوذجمنوذجثانيا: ثانيا: 

�جب أن  في منتصف الصفحة وعنوان البحث علي أن �كون  :(یراعي استیفاء �افة البیانات) الغالف )١

 اعلنتها الكلیة. التيومن الموضوعات المحددة  �كون معبر ومفسر لموضوع البحث

 تشمل مقدمة البحث :المقدمة )٢

 محل البحث وطبیعته مع إعطاء نبذة عن موضوع وأهدافه حیث أهمیته من لموضوع البحثعام  ا  عرض  )٣

  الدراسة.

  حث.اإلشارة الي اهم المطلحات الرئیسیة المستخدمة في الب :المفاهیم والمصطلحات، الكلمات المفتاحیة )٤

تزام �عرض جمیع عناصر البحث �ما تشیر إلیها األقسام العلمیة علي أن یتم ل�جب اال :محتوى البحث )٥

  عرضها �صورة متسلسلة ومنظمة �أسلوب الطالب/ الطالب.

 عرض خالصة ونتائج موضوع البحث التي توصل الیها الطالب/ الطالب. :خاتمة البحث )٦

صادرقائمة المصـــادر )٧٧ ستخدمها مرتبة ینهى الباحث خطة البحث �قائمة المصــــادر والمراجع التى أســــتخدمها مرتبة : : والمراجعوالمراجع  قائمة الم صادر والمراجع التى أ ینهى الباحث خطة البحث �قائمة الم

 تالي: تالي: الال��  ترتیبا علمیا صحیحا أ�جد�اترتیبا علمیا صحیحا أ�جد�ا

 ........ تصر�حات لقیادات �الدولة -احصائیات من جهات رسمیة –وثائق  :منشورةمصادر  .١
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 : مراجع .٢
العربیة : اسم المؤلف، عنوان الرسالة، رسالة ماجستیر / دكتوراه،  .۱  :الرسائل العلمیة

 الجامعة، الكلیة، تاریخ المناقشة ، رقم الصفحة. 

۲. Author name, “Thesis title” (PhD diss/ MA diss., 

University of ………, year). 

اسم المؤلف، عنوان الكتاب، رقم الطابعة، دار النشر، مكان النشر، تاریخ النشر،  : المراجع العربیة

 الصفحة.

 :Author name, title of book in italics, (Place of Publications :المراجع األجنبیة

publisher, Year), Page   

 Author name, the title of the article appears in inverted - :المقاالت

commas, the name of the journal appears in italics, followed 

by the volume number, (the year), page.  

  .name of the journal, D/M/Y, Page - :الدوریات / الجرائد

  o www, ………………………………., access date  :المواقع األلكترونیة

 البحثالبحث  حمتوي وتنسيقحمتوي وتنسيقثالثا: ثالثا: 

  أو صفحة على االكثرأو صفحة على االكثرللبحث المقالي للبحث المقالي   �لمة�لمة  ٢٠٠٢٠٠الى الى   ٨٠٨٠المقدمة �جب أن تكون من المقدمة �جب أن تكون من . . 

  صور فى على أال تتجاوز نســـبة الصـــور فى صفحة ) صـــفحة )   ٣٠٣٠الى الى   ٥٥( من ( من أن �كون أن �كون   �جب�جب  المقالة البحثیةالمقالة البحثیةمحتوى محتوى سبة ال على أال تتجاوز ن

 اجمالي البحث. اجمالي البحث.   منمن  %%١٠١٠البحث عن البحث عن 

  جوز وفق طبیعة الدراسة فى المقرر �تا�ة تصور مقترح عن �یفیة تطبیق هذا الموضوع البحثي فى �جوز وفق طبیعة الدراسة فى المقرر �تا�ة تصور مقترح عن �یفیة تطبیق هذا الموضوع البحثي فى�

 الحیاة وذلك البراز الجانب التطبیقي للمادة. الحیاة وذلك البراز الجانب التطبیقي للمادة. 

  فى �تا�ة الفقرات بل صیاغتها فى �تا�ة الفقرات بل صــیاغتها النسخ واالقتباس النســخ واالقتباس �جب أال �عتمد الطالب فى �تا�ة محتوى �حثه على �جب أال �عتمد الطالب فى �تا�ة محتوى �حثه على

 �أسلو�ه �طر�قة علمیة.�أسلو�ه �طر�قة علمیة.
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 تنسيق البحث: تنسيق البحث: رابعا: رابعا: 

   العناوین الرئیسیة 
   simplified Arabic ۱٦العربیة خط  لألبحاث
  Times New Roman ١٦خط  االنجلیز�ة:�الغة  لأل�حاث

 المتن / محتوى البحث
   simplified Arabic 14العربیة خط  لألبحاث
  Times New Roman 14خط  االنجلیز�ة:�الغة  لأل�حاث

 المصادر
   simplified Arabic 12لألبحاث العربیة خط 

  Times New Roman 12لأل�حاث �الغة االنجلیز�ة: خط 

  ١,٥ بین السطورالمسافة 

  A4 الصفحات 

 سم من جمیع الجهات  ٢,٥ الهوامش 
 
 

 م البحثيمعايري تقيخامسا: 

 يتم تقييم البحث ناجح أو راسب وفقا للمعايري التالية
 لم �جتاز اجتاز معییار التقییم التقییمعناصر 

    االلتزام �موضوعات اال�حاث المحددة المطلو�ة.  موضوع البحث 

 المادة العلمیة

   عناصر الموضوعوضوح 

   تنوع مصادر البحث 

   االستفادة مما تم دراسته فى المقرر

 الشكل العام

   الغالف الخارجى

   واستیفائهاترتیب  اجزاء البحث 

   ترتیب الصور و الجداول 

   حداثة المراجع المستخدمة تعدد و 

  راسب  ناجح  التقدیر النهائي 
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