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طريقة كتابة البحث: أوال

والتنسيق بداخله وباقى المهام العامة مثل   wordتعلم الكتابة على الكومبيوتر خاصة ال •

Insert picture, insert page number, draw table, editing…وغيرها.

.save, save asالمختلفة قتعلم طريقة الحفظ بالطر•

by save as “pdf“يجب ان تكون جميع األبحاث مكتوبة على الكومبيوتر وترسل فى صورة •
.المعلن عنها من الكلية وااللتزام بهاعلى كافة خطوات كتابة البحثالتعرف •

د قد يتكررموضوع البحث الواح. باإلشتراك مع زمالئهسوليمنفردا وحدهيقوم كل طالب بكتابة البحث•
.ألكثر من طالب

ددها أستاذ حلن يلتفت إلى المقاالت البحثية التى اختارها الطالب أو المجموعة من خارج الموضوعات التى •
.المقرر وأعلنتها الكلية

تباس ويبتعد عن كل انواع الغش واالق( كما انها ورقة إجابة)يجب على كل طالب كتابة البحث بنفسه •
plagiarism حتى اليتعرض للمعاقبة القانونية وقد يترتب عليها رسوبه.
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قبل البدأ بالكتابة

مادة بما قم بانشاء ملفات بعدد المواد المقررة عليك بحيث كل ملف يحتوى كل شىء عن ال•
فيها البحث الذى سترسله الى الكلية

قم بحفظ الملفات بسورة منتظمه بالتاريخ واسم الملف•

CDاالحتفاظ بكل نسخة على فالشة او•
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Course Title and Code 

…………………………………………………… 

(Research Title)  

ال وم  الر   ا كاديم  الر    ال رنام  اس   ال ال  اس  الفر ة   
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Introduction (Times New Roman, 16)

• Introduce the topic in context

• Idea of topic

• paragraphs flow from general to specific

• Theme "Move from wide to narrow”

• Objective and Importance of topic

• Not less than 1 page

• Times New Roman, 14
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Terms and Keywords (Times New Roman, 16)

• 5-6 words most important about subject
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Research Core (Times New Roman, 16)

= Discussion
• Everything about topic

• Harmony, synchronized, your own language 

• Explain what you studied, learned, application,…

•Times New Roman, 14
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Conclusion (Times New Roman, 16)

• Summary about topics 3-5 paragraph.

• up to half page (or your supervisor decision)

• Times New Roman, 14, 1.5 space
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List of References and Sources (Times New Roman, 16)

• Writing the references either manually or

using program as Mendeley or Endnote

• All cited references

• Order based on citation in the content

• One style

• 1 page

•Times New Roman, 14
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Download Mendeley
connect to your word file
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Tips

• Academic writing is impersonal

• Use scientific language.

• Resources

• Google Scholar

• EKB (known publishers)
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Avoid

• Grammar mistakes

• Plagiarism

• Avoid repeating your introduction,

• Don't forget make backup copy (computer shutdown or windows 
failure) 

Revise your draft many time
Save as “pdf”
Send to control e-mail or university portal site
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تسليم األبحاث

.الى ايميل كترول الفرقة وكذا الى منصة الجامعة pdfترسل األبحاث فى صورة •

.التاكد من وصول االيميل الى الكنترول وتحميل الملف على موقع الجامعة•

 USB flashجعل نسخة فى مكان اخر غير الكومبيوتر مثل -التنس حفظ الملفات بااليام•
memory or CD
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وتنسيق البحثمحتوي : ثالثا
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:تنسيق البحث: رابعا
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معايير تقييم البحث: خامسا
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