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 تعليمات عامة
مقررات بالفونل الدراسنا الثانا ولي    ونيدرسن   ينسننوات النقل بالفونول الدراسنية وال   طالب .1

من بين ه ه المقررات أيه مقررات متونننلة من الفونننل الدراسنننا اقول يتم تقييم جمي  مقررات 

  ".الفول الدراسا الثانا "ناجح/ راسب

أى مقررات " ارشنناد   الدراسننة.يتم تأجيل تقييمه لحين انهاء تعليق    عملاالمقرر  كان  إ افى حالة   .2

 للفرقة الثانية والثالثة شعبة عامة وشعبة اللغة االنجليزية. سياحا عملا" 

ا لحين إنهاء تعليق الدراسننننة يؤجل تقييم ه ا الجزء العمل  املعالمقرر له جزء  كان  إ افى حالة   .3

الجزء ه ا المقرر  تقييم  ا " غير مكتمل" ويضننننا  من ضننننمن  ملويرونننند ما تم تقييمه دون الع

 قيم وحده واحدة " ناجح/ راسب". ينتهاء منه واالا بعد ملالع

ومسنجل ا ا اعت ر الطالب المنتظم عن اداء امتحان مقرر من مقررات ه ا الفونل الدراسنا الثانا  .4

كطالب سننة نقل ولي  طالب سننة نهاةية فى ه ا الفونل الدراسنا الثانام يتم عقد امتحان الطالب 

 فول دراسا أخر ويقيم ه ا المقرر " ناجح/ راسب".  أيانهاء تعليق الدراسة فى  بعد

سننيتم معاملة الطالب الباقيين لالعادة  2020/  7/5بناء على قرار المجل  االعلى للجامعات اليوم   .5

أو المتقدمين لالمتحان من الخارج أو المحملين بمواد تخل  من سنننننوات سننننابقة معاملة الطالب 

تدر  فى هم باعداد رسنناةل بحثية مقبولة فى المقررات التى كانت لالمسننتجدين من حيا السننما   

 .2020/ 10/5وسيتم اعالن التفاويل من الجامعة رسميا يوم االحد . ه ا الفول

 

 

 

 

القاعدة المطبقة ها ان مواد الفول الدراسا الحالا للطالب المقيدين فا سنوات النقل وفقا للواةح الداخلية للكليات ها 

 (التا ينطبق عليها تقييم )ناجح / راسب
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 أعمال السنة: 

لفرق النقل وال تحتسب أعمال السنة  2020/ 2019ال يتم احتساب أعمال السنة للفول الدراسا الثانا  

 ك لك للمقررات الممتدة لفرق النقل وتحتسب أعمال السنة لطالب الفرقة النهاةية فقط. 

 تطبيق قواعد الرأفة: 

ة على طالب وتطبق بوننورة معتاد 2020/  2019تطبق على مقررات الفوننل الدراسننا اقول   ❖

  النهاةية.الفرق 

الخاونننة بلجان الرأفة على نتاةل الفونننل الدراسنننا اقول وفقا القواعد تطبق لجان الكنترول   ❖

النسنننب المةوية الخاونننة ب لك   فى مجل  الجامعة على أن يتم مراعاةللقواعد التى تم اقرارها  

 .ول فقطبنسبة إجمالا درجات الفول الدراسا اق تطبق أى

 

 : الويفاالتدريب 

يعقد عقب انتهاء فترة تعليق الدراسنة ويقيم " راسنب أو ناجح" لفرق النقل وبالطريقة المعتادة  ❖

 للتقييم للفرق النهاةية.

 

 مشروع التخرج: 

تقوم كل كلية بتحديد موعد تقديم المشنروع م على أن يسنلم بونورة رقمية وتؤجل مناقشنته  ❖

 .لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة ويناقش قبل أو عقب فترة االمتحانات 

 

 شعيب طالب الفرقة الثانية بين االقسام العلمية : ت

م  االخ  فى االعتبار يتم تنسننيق الطالب طبقا لمجموع درجاتهم فى الفوننل الدراسننا اقول   ❖

 نتيجة الفول الدراسا الثانا من حيا النجا  أو الرسوب
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  ) يجب أن يلتزم الطالب بها (كون كتالا: أن يلتسليم االبحاا  الجدول الزمنى 

/ 5/ 7ينوم النخنمنين  النمنوافنق   .1

2020 

على الموق  الرسننننما م أعالن جداول بمشننننروعات االبحاا فى كل مقرر

 ومنوة الجامعة.للكلية 

2.  

ولنننمننندة  2020/ 5/ 31منننن 

 2020/ 6/ 21اسبوعين حتى 

 لجمي  فرق النقل كتالا:   بدء استالم االبحاا من الطالب

 استالم االبحاا من الطالب   2020/ 6/ 17الى  2002/ 5/ 31من 

اسننتالم االبحاا من الطالب ال ى   2020/ 6/ 21الى  18من 

تخلفوا عن تسنننننليم االبحناا فى 

 الموعد المحدد.  

 
 قسات ة المقرراتأعمال الكنتروالت لتجمي  اقبحاا وتسليمها   2020/ 6/ 25الى  22من   .3

 لجنة الموححين ) تقييم االبحاا( تقييم االبحاا واعتمادها من   7/ 16الى  6/ 27من   .4

5.  
 2020/ 7/ 23الى  18/7

 –أعمال الكنتروالت لرونند درجات الفوننل الدراسننا االول بتطبيق الرأفة 

 والفول الدراسا الثانى بتقدير )ناجح /راسب(

6.  
 2020/ 7/ 30الى  25

) منا عندا المقررات التى بهنا جزء  واعالم الطالب الن ين لم يجتنازوا –إعالن النتناةل 

 عملا( 

 لفروة الثانية للطالب ال ين لم يجتازوا لتقديم االبحااا 2020اغسط   6الى  1  .7

 تقييم االبحاا )لطالب الفروة الثانية( 2020أغسط   13الى  8  .8

 (النتاةل )لطالب الفروة الثانيةأعمال الكنتروالت واعالن  2020أغسط   20الى  15  .9

 موضوعات االبحاا: 

 يختار الطالب موضوع بحثه من المقررات التى اعلنتها الكلية فى كل مقرر.  -

 يقدم الطالب أبحاا فردية فى كل مقرر.  -

  وفحات فقط.  10الى  3من عدد الوفحات فى كل بحا   -

الطالب من خارج الموضننننوعات التى حددها أسننننتا  لن يلتفت الى المقاالت البحثية التى أختارها  -

 المقرر وأعلنتها الكلية
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 نمو ج البحا: 

سنننننواء البحنا مكتوب يلتزم الطنالنب بنمو ج البحنا المعتمند من حينا الغال  وترتينب اجزاء البحنا  -

 . بالكمبيوتر أو بخط اليد. 

 تكتب ابحاا اللغة االنجليزية بالكمبيوتر وتكتب ابحاا اللغة العربية بخط اليد .  -

 وفق النمو ج المرفق. المعتمدة يختار الطالب أحد طرق توثيق البحا  -

 تسليم االبحاا: 

 يقوم الطالب بتسيلم البحا بكال الطريقتين:   •

نترول الفرقة المعنية لكلية باسننم كتسننليم ورقيا ممهوراب بتوقي  الطالب على كل وننفحات البحا  ل .1

 )بالبريد(.

 . Word. أو PDF رف  الطالب قبحاثه على المنوة االلكترونية للجامعة فى وورة مل  عبر  .2

 يلتزم الطالب فى كال  الحالتين بالتواريخ المعتمدة ل لك والخاوة بتسليم االبحاا.   •

والتى يجب     Plagiarismبرنامل االقتبا  نسبة االقتبا  لكل بحا على حدى من خالل سيتم مراجعة   ▪

 . فى كل بحا % 30تتجاوز نسبة االقتبا  حوالى  أال

 تقييم االبحاا: 

وفى حال يقييم اسننننتا  المقرر البحا المقدم من خالل النمو ج المعتمد من الجامعة من خالل نقاط لكل بند  ▪

ب. 50حوول الطالب على    % منها يعد الطالب ناجحا وفى حال انها أقل يعد الطالب راسبا

 موروفات الطالب:  

 يجب على الطالب دف  باقى الموروفات الدراسية قبل اعالن النتاةل لألهمية .  ▪

 والمساءلة القانونية  –البحا  فارسوب الطالب حاالت 
 : هايسجل فيها الطالب راسبا  التاالحاالت  

 المعد للبحا. الواردة فى النمو ج عدم استيفاء البحا جمي  الشروط  .1

 : ) التحقيق ( الطالب فيها للمساءلة القانونيةالحاالت التى يتعرض 

 بنسبة كبيرة ثبوت تطابق البحا م  بحا لطالب اخر  .1

 االبحاا المنقولة من االنترنت  .2



 
 ت جامعة مدينة السادا     
 كلية السياحة والفنادق    

 

 

   

5 
 

 البحا: نمو ج 
 )يراعي استيفاء كافة البيانات(:   Cover Pageالغالف :  .1

ملوضففففوب البحث كمو املوضففففوع   على أن يكون عنوان البحث ىف منتصففففص الصففففاح  كون ان يكون م   كما فففف   
 . احملددة الىت اعلنته  الكلي 

  Introductionالمقدمة:  .2
ملوضففففففففففوب البحث مو ويث افيتو كاعدا و كابي تو مذ اعن    ب ة عو تشففففففففففلب م دم  البحث ع دة على ع   ع    

 موضوب البحث حمب الدراس . 
 : Terms and Keywords المفاهيم والمصطلحات  .3

 . امل تخدم  ىف البحث  اش رة اىل املصنلح   ال ئي ي 

  the researchمحتوى البحث:  .4
 ظل  كأبسلوب الن لن  نع ضه  بن ي   م ل   كم ون االلتزا  ب    مجيذ عن ص  البحث على ان يتم 

  Conclusionالخاتمة:  .5
 ع   خالص  ك ت ئج موضوب البحث الىت توصب اليه  الن لن  

  List of References and Sourcesمصادر ومراجع البحث:  .6
  أبود الن ي تني:    دايينهى الب وث خن  البحث ب  ئل  املص در كامل اجذ الىت أستخدمه  م تب  ت تيب  عللي  صحيح  أجب

   الن ي   األكىل:
 اسم املؤلص، عنوان الكت ب، رقم الن ب  ، دار النش ، مك ن النش ، اتريخ النش ، الصاح .  : ال  بي  الكتن
 :Author name, title of book in italics, (Place of Publications :األجنبي الكتن 

publisher, Year), Page   
ىف دكريفففففف   :املففففف فففففف ال 

 عللي :
- 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.  

 ، رقم اجمللد، ) سن  النش (، الصاح . اسم الدكري  ال للي ن امل  ل" ، اسم املؤلص، " عنوا -
 

  .name of the journal, D/M/Y, Page - :اجل ائد
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 اسم اجل يدة، ال دد، الت ريخ، الصاح .  -

ال ابط، كب د   o www, ………………………………., access date  :املواقذ األلكرتك ي 

 .ذلك اتريخ الزايرة

 الن ي   الث  ي :  

 : جلز  األكل: داخب املوضوب أك املنتا

 . ص در األخ ىويث يتم توثيق البي ان  كامل لوم   كاألشك ل اليت   ت يه  مو امل •

ت ب  التوثيق اخل ص مب  مت   ل  بني قوسفففففففني كل  يل : )اسفففففففم ع ئل  املؤلص أك االسفففففففم األخ ،   ع   النشففففففف ،   رقم ك •
 (.21، ص 2015)عبد ال محو, الصاح (، مثب 

 توثيق امل اجذ يف هن ي  البحث ال لل : اجلز  الث ين: 

 يف ذلك اجلز  سوف   و  بكت ب  م اجذ البحث ال لل  ابألسلوب الت يل: 
كت ب  اسففففم ع ئل  املؤلص أك االسففففم األخ  لو، كب د ذلك االسففففم األكل لو،   سففففن  النشفففف  بني قوسففففني ) (،   عنوان  •

   النب   يف و ل  كجودع ، كب د ذلك مك ن النش ،    ضذ   نتني :،   اسم الن ش .امل جذ، 
يف و ل  كون م جذ البحث ال لل  عب رة عو م  ل أك  صوص منشورة يف صحيا ، ون متييز عنوان الصحيا ، كليس   •

 ال نوان اخل ص ابمل  ل، كيتم ذك  رقم صاح  امل  ل. 
 مث ل: 

 .65-32، ص 15(، اجلز  8(، األ ظل  االقتص دي  احلديث ، دراس   جدكى، اجمللد )2007احل يين )األع ا ، حملود 
م  إذا ك ن املصدر مو مواقذ اإل رت ت اليت تتبذ ش ك   أك أشخ ًص  أك عيئ  ،   و  بكت ب  اجله  م لك  املوقذ،     •

 سن  اإلدخ ل،   ال ابط، كب د ذلك اتريخ الزايرة. 
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 محتوى وتنسيق البحث 
 . أو صفحة على االكثرللبحث المقالي  كلمة 200الى  80المقدمة يجب أن تكون من  ❖
على أال تتجااو  نسااااااااابة (   صااااااااافحاات10الى  3من ) أن يكون  يجاب  المقاالاة البحثياةمحتوى   ❖

 اجمالي البحث.  % من10الصور فى البحث عن 
 .كلمات خمسعنوان البحث فيجب ان يتراوح بين كلمتين إلى  ❖
يجو  وفق طبيعة الدراساااااة فى المقرر كتاوة تصاااااور مقترح عن كيهية تطبيق ع ا المو اااااو   ❖

 البحثي فى الحياة وذلك البرا  الجانب التطبيقي للمادة. 
ت با  يجاب أال يعتماد الطاالاب فى كتااواة محتوى وحثال على القق واللصاااااااااق فى كتااواة الفقرا ❖

 صياغتها وأسلوبل وطريقة علمية. 
 تكتب اوحاث اللغة االنجليزية والتنسيق التالي:  ❖

  Times New Roman 16لألوحاث والغة االنجليزية: خط     العناوين الرئيسية 

  Times New Roman 14لألوحاث والغة االنجليزية: خط  المتن / محتوى البحث
  Times New Roman 12لألوحاث والغة االنجليزية: خط  الهوامش
   1.5 المسافة  

  A4 الصفحات 
 سم من جميع الجهات  2.5 الهوامش 

  


