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 یجب على الطالب االلتزام بالجدول الزمنى التالي : 

١.   
  ٢٠٢٠اغسطس  ٦الى 

 ارسال األبحاث 

  )ولن تقبل ابحاث یتم ارسالھا بعد ھذا الموعد( 

 : موضوعات االبحاث

 . یختار الطالب موضوع بحثھ من المقررات التى اعلنتھا الكلیة فى كل مقرر -

 . یقدم الطالب أبحاث فردیة فى كل مقرر -

 .  صفحات فقط ١٠الى  ٣عدد الصفحات فى كل بحث  من  -

ى حددھا أستاذ              - ب من خارج الموضوعات الت ا الطال ى أختارھ ة الت االت البحثی ى المق لن یلتفت ال
 لكلیةالمقرر وأعلنتھا ا

 : نموذج البحث

د   - ة    ( یلتزم الطالب بنموذج البحث المعتم ة العربی ة  –سواء باللغ ث الغالف    ) أو االنجلیزی من حی

 . . وترتیب اجزاء البحث سواء البحث مكتوب بالكمبیوتر أو بخط الید

د          - ة بخط الی ة العربی ب ابحاث اللغ الكمبیوتر وتكت ة ب رر  استاذ  ( تكتب ابحاث اللغة االنجلیزی المق

 )یحدد لغة البحث وفق طبیعة دراسة المقرر

 . یختار الطالب أحد طرق توثیق البحث المعتمدة وفق النموذج المرفق -

 : تسلیم االبحاث

رول        ي للكنت د االلكترون ر البری تم االرسال عب ف     ی ى أن یكون من    Wordأو  PDF فى صورة مل عل

  . البرید االلكتروني للطالب

 First @fth.usc.edu.eg  الفرقة األولى 

  second@fth.usc.edu.eg  الفرقة الثانیة 

 إعالن هام لطالب الفرصة الثانية 
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  third@fth.usc.edu.eg  الفرقة الثالثة 

 

          اس امج االقتب الل برن ن خ دى م ى ح ث عل ل بح اس لك بة االقتب ة نس یتم مراجع س

Plagiarism    فى كل بحث%  ٣٠والتى یجب أال تتجاوز نسبة االقتباس حوالى . 

 : تقییم االبحاث

      ل اط لك یقییم استاذ المقرر البحث المقدم من خالل النموذج المعتمد من الجامعة من خالل نق
ى     بند  ب عل د          % ٥٠وفى حال حصول الطال ل یع ا أق ال انھ ى ح ا وف ب ناجح د الطال ا یع منھ

 . الطالب راسبًا
              تم الي وی ام الت ى موعده الع رر ف ب المق تحن الطال ى أن یم ة یعن ى الفرصة الثانی الرسوب ف

 . التقییم بناجح أو راسب 
  

  : مصروفات الطالب

  یجب على الطالب دفع باقى المصروفات الدراسیة قبل اعالن النتائج لألھمیة .  

  واملساءلة القانونية  –حاالت رسوب الطالب يف البحث 
  : احلاالت التي يسجل فيها الطالب راسبا هي 

 . عدم استیفاء البحث جمیع الشروط الواردة فى النموذج المعد للبحث .١

 ثبوت تطابق البحث مع بحث لطالب اخر بنسبة كبیرة  .٢

 االبحاث المنقولة من االنترنت  .٣

  االبحاث الجاھزة المشتراه .٤
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 :البحث منوذج

 ): يراعي استيفاء كافة البيانات(  Cover Page: الغالف  .١
البحث ىف منتصف الصفحة وجيب ان يكون معرب ومفسر ملوضوع البحث ومن املوضـوعات  على أن يكون عنوان 

  . احملددة الىت اعلنتها الكلية
  Introduction: المقدمة .٢

ملوضوع البحث من حيث امهيته واهدافه وطبيعته مع اعطاء نبـذة عـن   تشمل مقدمة البحث عادة على عرض عام 
  . موضوع البحث حمل الدراسة

 : Terms and Keywordsالمفاهيم والمصطلحات  .٣
 . اشارة اىل املصطلحات الرئيسيةاملستخدمة ىف البحث 

  the research: محتوى البحث .٤
  جيب االلتزام بعرض مجيع عناصر البحث على ان يتم عرضها بطريقة مسلسة ومنظمة وبأسلوب الطالب 

  Conclusion: الخاتمة .٥
 عرض خالصة ونتائج موضوع البحث الىت توصل اليها الطالب 

  List of References and Sources: مصادر ومراجع البحث .٦
  : بأحد الطريقتني ينهى الباحث خطة البحث بقائمة املصادر واملراجع الىت أستخدمها مرتبة ترتيبا علميا صحيحا أجبديا

  :الطريقة األوىل
  .املؤلف، عنوان الكتاب، رقم الطابعة، دار النشر، مكان النشر، تاريخ النشر، الصفحةاسم   : العربية الكتب
 :Author name, title of book in italics, (Place of Publications  :األجنبيةالكتب 

publisher, Year), Page   
ىف دوريـة   :املقاالت

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

commas, the name of the journal appears in italics, 
followed by the volume number, (the year), page.  

 . ، الصفحة)سنة النشر( ، رقم الد، اسم الدورية العلمية، " عنوان املقال" اسم املؤلف،  -
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  .name of the journal, D/M/Y, Page -  :اجلرائد

  . اسم اجلريدة، العدد، التاريخ، الصفحة -

الرابط، وبعد  o www, ………………………………., access date   :املواقع األلكترونية

 .ذلك تاريخ الزيارة

  : الطريقة الثانية
 : داخل املوضوع أو املنت: جلزء األولا

  صادر األخرىواألشكال اليت نستقيها من املحيث يتم توثيق البيانات واملعلومات .  

 اسم عائلة املؤلف أو االسم األخري، مث عام النشـر، مث رقـم   : (تابة التوثيق اخلاص مبا مت نقلة بني قوسني كما يليك
 ).٢١، ص ٢٠١٥, عبد الرمحن(، مثل )الصفحة

 :توثيق املراجع يف اية البحث العلمي : اجلزء الثاين

  :نقوم بكتابة مراجع البحث العلمي باألسلوب التايل يف ذلك اجلزء سوف
   مث عنـوان  ( )كتابة اسم عائلة املؤلف أو االسم األخري له، وبعد ذلك االسم األول له، مث سنة النشر بني قوسـني ،

  .، مث اسم الناشر:املرجع، مث الطبعة يف حالة وجودها، وبعد ذلك مكان النشر، مث نضع نقطتني 
  مرجع البحث العلمي عبارة عن مقال أو نصوص منشورة يف صحيفة، جيب متييز عنوان الصحيفة، يف حالة كون

 .وليس العنوان اخلاص باملقال، ويتم ذكر رقم صفحة املقال
  :مثال

  .٦٥-٣٢، ص ١٥، اجلزء )٨(، األنظمة االقتصادية احلديثة، دراسات جدوى، الد )٢٠٠٧(األهرام، حممود احلسيين 
  ا أو هيئات، نقوم بكتابة اجلهة مالكة املوقع، مث ما إذا كاناملصدر من مواقع اإلنترنت اليت تتبع شركات أو أشخاص

  .سنة اإلدخال، مث الرابط، وبعد ذلك تاريخ الزيارة
  

  
  
  



  
  

  

   

  SQ0000000F101006:نموذج رقم
 ٢٨/٠٤/٢٠٢٠) ٣/٠(اإلصدار 

 

  جامعة مدینة السادات

  السیاحة والفنادق : كلیة

 

  
  

  
 محتوى وتنسيق البحث

  أو صفحة على االكثرللبحث المقالي  كلمة ٢٠٠الى  ٨٠المقدمة يجب أن تكون من . 
  علـى  ) من غير صفحة الغالفصفحات١٠الى  ٣من ( أن يكون  المقالة البحثية يجبمحتوى

 . من اجمالي البحث% ١٠أال تتجاوز نسبة الصور فى البحث عن 
  كلمات خمسعنوان البحث فيجب ان يتراوح بين كلمتين إلى. 
   يجوز وفق طبيعة الدراسة فى المقرر كتابة تصور مقترح عن كيفية تطبيق هذا الموضـوع

 . البحثي فى الحياة وذلك البراز الجانب التطبيقي للمادة
     يجب أال يعتمد الطالب فى كتابة محتوى بحثه على القص واللصق فى كتابـة الفقـرات بـل

 . صياغتها بأسلوبه بطريقة علمية
  االنجليزية بالتنسيق التاليتكتب ابحاث اللغة :  

   Times New Roman ١٦خط : لألبحاث بالغة االنجليزية  العناوین الرئیسیة 

   14Times New Romanخط : لألبحاث بالغة االنجليزية  محتوى البحث/ المتن 

   12Times New Romanخط : لألبحاث بالغة االنجليزية footnoteالھوامش

  ١.٥  المسافة 

  A4  الصفحات 

  سم من جميع الجهات  ٢.٥  marginsالهوامش 

  


