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األتحاث الوقذهة هي الطالب على اعالى هام تخصوص 

لوواد الفصل الذراسى الثاًى  الوٌصة اإللكتروًية

9102/9191 

تًرحهح انثكانىريىش فمظ ضُىاخ انُمم  يُثه ػهً خًيغ طالب

 في )(xاو يؤدي االيتحاٌ يٍ انخارج ) ق(نإلػادج ) وانثالي)انحذيث 

انثرَايح انؼاو و ترَايح انصيذنح االكهيُيكيح تؼًم يشاريغ تحثيح في 

ورفؼها ػهً  كم انًىاد انذراضيح انًمررج ػهيهى و يىاد انتخهف

انًُصح االنكتروَيح فمظ انًتاحح ػهً انًىلغ اإلنكتروَي انرضًي 

ػهً ( 0202-6-65انً  0202 -5-66خالل انفترج ) نكهيح انصيذنح

َهايح في كًرفك ح كم تحث صفحح انغالف انًتاحح اٌ يكىٌ في تذاي

يُح حتً يتًكٍ كم طانة يٍ تُسيم َطخح  word  اإلػالٌ في يهف

  :انتانيحانهايح اتثاع االرشاداخ يغ 
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 ويمذيح ويضًىٌ ولائًح يراخغ )يرفك( يتكىٌ انثحث يٍ صفحح انغالف -6

 ( صفحاخ 5-3انثحث يٍ )ػذد صفحاخ  -0

 Timesاضتخذاو َىع انخظ )ت( Wordيهف ) يتى كتاتح انثحث تئضتخذاو -3

New Roman 6,5وتثاػذ األضطر  60( وحدى خظ. 

 يمىو كم طانة تئػذاد انثحث يُفردا طثما نهتىزيغ انًرفك نكم يمرر. -4

( ػهً انًُصح اإلنكتروَيح ػهً يىلغ PDFيتى رفغ انثحث في صىرج يهف ) -5

 انكهيح.

األلم في ًَىرج تمييى  ػهً% 62يؼذ انطانة َاخحا تانًادج إرا حصم ػهً  -6

 انثحث

%(, يتى إػطاء انطانة فرصح أخري 62إرا نى يحمك انثحث َطثح انُداذ ) -7

وتكهيفه تًشروع تحثي آخر يمذيه في خالل أضثىػيٍ ػهً األكثر, وإرا نى 

 يحمك َطثح انُداذ في انًرج انثاَيح يؼذ انطانة راضثا في انًمرر.

هً طالب انفرلح انراتؼح تثرَايح ال يُطثك َظاو انًىضىػاخ انثحثيح ػ -8

 تكانىريىش انصيذنح

ال يُطثك َظاو انًىضىػاخ انثحثيح ػهً طالب انًطتىي انخايص تثرَايح  -9

انصيهح اإلكهيُيكيح أيا كاٌ انًمرراخ انًطدهيٍ فيها في انفصم انذراضً 

 انثاًَ.

 ًوورج تقيين الثحج

 )%( الٌسثة عٌاصر التقيين

  (%20نهثحث يغ انؼُىاٌ )يتفك انًحتىي انؼهًي  

 ( 20)انثحث يمطى انً ػُاصر أضاضيح%  

 ( 40ػرض انًىضىع تطريمح يُظًح ويُطميح وشايهح%)  

 ( 10ادراج انًراخغ انثحثيح ويصادر انًؼهىياخ%)  

 ( 10انثحث يكتىب تهغح اَدهيسيح ضهيًح%)  

  (%100انُطثح انكهيح نهثحث )
 

 راسة ًاجح ًتيجة الطالة 

 


