
  -قواعد عامة: 

ي الفرقة األولي والثانية والثالثة بجميع الشعب )انتظام  -1
انتساب(  –يكلف الطالب ف 

ي كل مقرر من المقررات الدراسية. 
ي بحث ف 

 بإعداد بحث ف 

يعامل  الطالب الباقي   لإلعادة أو المتقدمي   لالمتحان من الخارج أو المحملي   بمواد   -2

معاملة الطالب المستجدين من حيث السماح لهم بإعداد تخلف من سنوات سابقة 

ي  –رسائل بحثية  مقبولة  )مقالة بحثية 
وع بحث  بحث مرجعي ( أو اجتياز  –مشر

ي هذا الفصل
ي كانت تدرس ف 

ي المقررات  الثر
ونية ف   اختبارات الكتر

ي  -3
يحصل الطالب علي درجات الرأفة كاملة عن الفصل الدراسي األول وتطبق اللوائح ف 

. ه  ي
م الثان   ذا الشأن، وال يستحق الطالب أي درجات رأفة عن األبحاث المقدمة عن التر

ونيا عن طريق االيميل الجامعي للطالب، وفقا لما يتم اإلعالن  -4 يتم تسليم األبحاث الكتر

 عنه الحقا. 

 

 -الضوابط الفنية إلعداد األبحاث: 

 

ط اال يقل عدد صفحاته عن -1  3٠صفحات واال يزيد عل    1٠  إذا كان البحث فردى فيشتر

 صفحة. 

ط اال يقل عدد صفحاته عن    -2 ك فيشتر صفحة واال يزيد عل  2٠إذا كان البحث مشتر

 صفحة.  3٠

ط أن اال يتجاوز الخط  -3 ي الكتابة، نوع الخط  1٦يشتر
 .Times New Romanف 

ي الصفحة الواحدة.  1٥يجب اال تقل عدد األسطر عن  -4
 سطر ف 

ي حالة األبحاث المشتر  - -٥
كة بي   أكت  من طالب )فريق العمل( يجب أال يقل عدد ف 

 المجموعة عن ثالثة طالب واال يزيد عل خمسة طالب. 

ي البحث. 
ي البحث ونسبة العمل الذى أنجزه ف 

 وأن يوضح دور كل طالب ف 

 هذه الحالة يعتتر طالب األبحاث المتطابقة  -٦
تستبعد األبحاث المتطابقة تطابقا كليا وف 

ي هذا المقرر. تطابقا تاما را
 سبي   ف 

ال يجوز كتابة اسم الطالب عل البحث، وبدال عن ذلك، يقوم الطالب بكتابة الرقم  -7

القومي فقط عل البحث باإلضافة إلي رقم الجلوس علي الصفحة األولي من البحث 

بشكل واضح )ويتحمل الطالب المسئولية اذا لم يقم بكتابة الرقم القومي أو رقم 

 أي أبحاث غت  مدون عليها الرقم القومي للطالب.  الجلوس( ولن تقبل

ترسل األبحاث عل االيميل الخاص بكل فرقة دراسية، علي حسب ما يتم اإلعالن عنه   -8

 الحقا. 



ة من         إلي             -9
ي الفتر

 تسلم األبحاث ف 

ي صيغة   -1٠
ونيا وترسل ف   ، ويشمل اسم الملف اسم المادة. pdfتكتب األبحاث إلكتر

 رسال البحث لن يتمكن الطالب من حذفه أو تعديله. بعد إ -11

 يمنح الطالب ناجح أو راسب فقط وال يمنح أي درجة علي البحث.  -12

ي حالة ثبوت عدم قيام ظيح -13
ي إعداد البحث وف 

ر علي الطالب االستعانة بالغت  ف 

 الطالب بإعداد البحث بنفسه، يعتتر البحث الغيا ويمنح الطالب راسب. 


