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 -1المقذمة:
خودٍ

يٌٚج

ٓذا

ادارث اًَبل ٕاالؽَبل

اًدًٚل

ٚخظَُ

اًذ٘

يٚمٚج يخبتج تحد اًخخرر ًعٌتج اًتيبًٕرٕٚس ًٚ ،يُٕ
َشبؽداً ًٍٔ ل ٙإؽداد رشبئٌٍٔ اًسبَؾٚجٕ ،دًٚالً ٔٚخدُٕ تْ
ٕيبُ أًدك َُ ٓذا اًدًٚل خشٔٚل اًعرٚن ًٌعالة ،الشَٚب َؼ
ل ٙأذِبء يخبتخٔب.
َب ِراّ َُ ختب ُٚإٔ خِبهط ،أحٚبِبًً ،دٖ تؾط اًتبحذ ُٚلٙ
تؾط َسبالح يخبتج اًتحٕد اًؾٌَٚج ،لأردِب أُ ِخخضر
ؽٌ ٍٔٚأًََج ِٕودٍِّ ًٍٔ لَ ٙب رأِٚبّ ألظل عرٚوج ٕأضٕة
أشٌٕةٓ ،ذا تبالظبلج اًٗ خٕحٚد اًرشبئل اًسبَؾٚج لٙ
َشبؽدث اًعٌتج
إًٗ
يَب ٔٚدك ٓذا اًدًٚل
سبَؾج لٌشعُٚ؛ ًخغٔر ل ٙشيل ؽٌَ ٍّٙخخََّٚز تْ اًسبَؾج.
اًخحظٚر
َرحٌج
ا َُ
تدءً
اًسبَؾٚج
رشبئٌٍٔ
إؽداد
تئؽداد
اًيخبتج،

رشبًج
اًتحد
ٕعرن

سبٓزث
َذل

ًٌَِبهشج  ،حٚد
:ؽِبضر
اًخٕذٚن،

ٚشَل
اًتحد

ٕإؽداد

األشيبل،االهختبشبح ٕؽِبضر اخرٖ َخؾددث.
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ؽٌٗ
يل

ٕخِغ،َْٚ
يل َُ

إؽداد

ًٌخعج

إًٗ

َب

ٚخؾٌن
ٕأشٌٕة
اًسدإل،

 -2انمتطهببت انظببقة:
دراشج َورر يٌاهج اهةحخ اهعويي و االحصاء اهحطةيلي .
إُ ؽدٍ اإلعالػ ٕاًدراٚج اًيبلٚج تأشس َٕتبدا اًتحد
اًؾٌَٕٚ ٙهؼ اًعبًة ل ٙأخعبء يذٚرث ٕٓذا هد ٚؾع ٙاألشخبذ
اًَشرك اِعتبػ شٙء ؽُ اًعبًة هد خؤذر شٌتبً ل ٙؽٌَٚج

اًخو.ٍٚٚمتطهببت بحث انتخزج:
-3
ٚسة أُ ٚوٍٕ يل عبًة تئؽداد خعج تحد ٕٚالن ؽٌٔٚب
األشخبذ اًَشرك ٕٓذّ اًخعج ٚسة إؽدادٓب هتل اًتدء لٙ
ؽٌَٚج اًيخبتج اًمؾٌٚج ًٌتحد.

( )3-1عنبصز خطة انبحث:
( )3-1-1عىوان البحث:
ٚسة أُ ٚيُٕ ؽِٕاُ اًتحد ٕاظحبً َٕحدداً ٚؾتر ؽُ
اًَحخٕٖ اًؾبٍ ًٌتحد تشيل ضرٚح  ،يَب ٚسة أُ ٚيُٕ
إًَظٕػ سدٚداً أ٘ ًٍ ٚوٍ أ٘ عبًة تئؽداد ٓذا اًتحد َُ
هتل ،يذًى ٚسة أُ ٚخأيد اًعبًة تٕسٕد اًَراسؼ
( )3-1-2مقذمة:
ٕاًتٚبِبح اًيبلٚج ًٌوٚبٍ تئِسبز اًدراشج ل ٙإًهح
ٚوٍٕ اًتبحد تيخبتج َودَج َُ ضمحج ٕاحدث إًٗ ضمحج
اًَورر ًٔب.
ِٕضك ،خظؼ هبرا اًتحد ل ٙضٕرث إًَظٕػ ،حٚد هد ٚيُٕ
اًوبرا ال ؽٌٍ ًْ تخٌمٚج َٕظٕػ اًتحد لٚسة أُ خؾعٙ
اًَودَج ضٕرث ٕاظحج ؽُ خٌمٚج إًَظٕػ.
( )3-1-3مشكهة انبحث:
ٚوضد تَشيٌج اًتحد َٕظٕؽْ َٕسبًْ ،لال تد َُ ٕسٕد
َشيٌج إٔ غبٓرث خحخبر إًٗ خمشٚر ًيل تحد ،أَب تبًِشتج
ًضٚبفج اًَشيٌج لال خٕسد عرٚوج َذٌٗ ًضٚبفخٔب ًٕيُ
ٚمظل أُ خضبؿ ؽٌٗ شيل شؤال ،ؽِد اًحدٚد ؽُ اًَشيٌج ِٓب
ٚسة أُ خيُٕ َشيٌج حوٚوٚج أ٘ ال تد َُ ٕسٕد األدًج اًداَقج
ؽٌٗ ٕسٕدٓب.
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يالحظث في هذا اهيجال:

ًيٚ ٙخَيُ اًتبحد َُ اخخٚبر

إًَظٕػ ٕخحدٚد َشيٌج اًتحد َٕخقٚراخْ األخرٖ ،لال
تد َُ اًوراءث ٕاإلعالػ اًيبل ٙحٕل إًَظٕػ تودر َب
خورأ ل ٙضٌة إًَظٕػ خخَيُ َُ خحدٚد اًَشيٌج
( )3-1-4فزضيبت انذراطة وأطئهة انبحث:
ٕاًمرظٚبح ٕأًَِسٚج تضٕرث أدن.
ًمرظٚبح اًدراشج ؽالهج َتبشرث تَشيٌج اًتحد
لبًمرظٚج خمشر اًَشيٌج ٕخحدد شتة ٕسٕدٓبٕ ،اًمرظٚج
ٚسة أُ خيُٕ هبتٌج ًٌمحص ٕاًدراشج ٕيذًى ٚسة أُ خخضك
( )3-1-5أهذاف انذراطة:
تبًشَٕل.
ال تد َُ اًخعرن إًٗ َٕظٕؽبح اًدراشج ٕأًدك َُ
إسراءٓب ٕأتؾبدٓب َُ خالل اًمرظٚبح َٕشيٌج اًتحد .
( )3-1-6أهمية انذراطة وأطببة اختيبر انمىضىع:
ال تد أُ ٕٚظح اًتبحد ًَبذا هبٍ تبخخٚبر ٓذا إًَظٕػ
لَُ خالل ٓذّ األشتبة خغٔر األَٓٚجٕ ،هد ٚيُٕ إًَظٕػ سدٚد
ًٍ ٚخعرن إً َُ ْٚهتلٕ ،ؽٌٚ ْٚيُٕ ِٓبى ِوص شدٚد لٙ
اًَؾٌَٕبح حٕل َٕظٕػ اًدراشج ٕاًتحد ،تبًخبًٚ ٙرشٙ
اًتبحد هبؽدث َؾٌَٕبخٚج ََٔج حٕل إًَظٕػ ،يذًى خغٔر
أَٓٚج اًتحد َُ خالل اًَؾٌَٕبح األًٕٚج اًخ ٙاشخخدَٔب
( )3-1-7منهجية انذراطة:
اًتبحد ل ٙاًدراشج (َذل َوبتالح ٕخٕزٚؼ اشختٚبِبح).
ٕٕٓ األشٌٕة اًَشخخدٍ ل ٙاًتحد ،لود ٚيُٕ أًَِز ٕضم ٙإٔ
خبرٚخ ٙإٔ خسرٚت ٙإٔ َوبرُ ٕهد ٚيُٕ َِٔسبً يَٚبًَ ،ؾغٍ
أتحبد اًخخرر ل ٙيٌٚج ادارث اًَبل ٕاالؽَبل خشخخدٍ
يذًى ٚسة أُ ٚشٚر اًتبحد لَِٔ ٙسٚج اًتحد إًٗ َضبدر سَؼ
أًَِز إًضم.ٙ
اًتٚبِبح ،لود خيُٕ اًَضبدر إًٔٚج َذل إسراء اًَوبتالح
إٔ خٕزٚؼ االشختٚبِبح ٕهد خيُٕ اًَضبدر ذبِٕٚج َذل
اشخخداٍ اًيخة ٕاًَسالح ٕاًدٕرٚبح ٕاإلحضبءاح.
ٚخٕهؼ َُ اًعبًة ل ٙتحد
يالحظث في هذا اهيجال:
اًخخرر أُ ٚشخخدٍ يال اًَضدر( ُٚاًَضبدر االًٕٚج
ٕاًَضبدر اًذبِٕٚج ).
( )3-1-8مجتمع انذراطة:
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ٚحدد اًعبًة اًمئج اًخٚ ٙشخٔدلٔب اًتحد ،يذًى ٚسة
أُ ٚحدد اًتبحد حسٍ اًؾِٚج ِٕٕؽٔب ًَٕبذا اخخبر
ٓذا إًِػ َُ اًؾِٚبح.
يذًى ًٕ هبٍ اًتبحد تخٕزٚؼ االشختٚبُ ٚسة أُ ٚذير يٍ
ؽدد االشخَبراح اًخ ٙخٍ خٕزٚؾٔب ٕؽدد االشخَبراح
اًخ ٙخٍ اشوبعٔب ،يذًى ٚسة أُ ٚذير اًمخرث اًزَِٚج اًخٙ
يالحظث :يينً هوةاحخ أً يحدخ حعديالج عوى عٌاصر خطث
خَح لٔٚب اًدراشج اًَٚداِٚج.
اهةحخ أدٌاء اهدراسث وةعد اهحعيق في اهةحخ
واهيطاهعث وهذا شيء طةيعي ،يجب أً ححاةع وحسحشير
اهةحخ ةيداةث اهفصل األول في اهةحخ.
في ذهم.
اهيشرفخطث
أسحاذمأً حنوً
يينً

 -4انشكم اننهبئي نهبحث:
يجب ترتيب البحث كالتالي:
( )4-1صفحة العىوان:
(اوظز الصفحة رقم )6
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جايعث فوسطيً
نويث ادارت اهيال واألعيال
كسى .............

عنوان البحث .................................

متطلب مكنل للحصول على درجة البكالوريوس يف ..................

إعداد الطالب
..........................
الرقه اجلامعي
..........................
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إشراف
الدكتور ......................../

الفصل الدراسي ..............
(الصهر ،السنة)

( )4-2اإلهذاء.
لمه تهدي هذا البحث.

( )4-3شكز وتقذيز.
ٚضبدك اًتبحد يذٚرا َُ أًٚئبح ٕاألشخبص اًذُٚ
ٚودَُٕ ًْ َشبؽداح ذاح هَٚج ل ٙأذِبء تحذْ َُٕ ،حن
ٓؤالء ؽٌ ْٚأُ ٚؾخرك ًٍٔ تبًٚد اًخ ٙأشدٕٓب ًْٕ ،تبًؾُٕ
األشخبذ اًذ٘ أشرك ؽٌٗ تحذْ ٕٕسْٔ ٕأرشدّ.
اًذ٘ هدَّٕ ًْ.
أشبخذث آخرٕ ُٚسّٕٔ ٕشبؽدّٕ.
ألراد أؽبرّٕ يخة إٔ َسالح إ شبؽدّٕ.
يالحظث في هذا اهيجال:

ٚسة ؽٌٗ اًتبحد اُ ال ٚعٚل لٙ

اًشير ٕال ٚتبًـ ل ،ْٚليٌَب هضر اًشير يبُ أيذر
خأذٚراً ٕال ٚذير ل ْٚإال َُ ٕٓ سدٚر حوبً تبًخودٚر،
لٌٚشح اًرشبئل َيبِبً ًٌَسبَالح.

( )4-4مهخص (ببنهغتين انعزبية واإلنجهيشية).
( )4-5انفهزص (قبئمة انمحتىيبت).
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( )4-6قبئمة انجذاول.
( )4-7قبئمة انزطىو انبيبنية.
( )4-8متن انبحث.
( )4-9انمالحق.
( )4-10قبئمة انمزاجع.

 -5انتىثيق واطتخذاو انحبشية:
اًخٕذٚن لِٔ ٙبٚج اًتحد (هبئَج اًَراسؼ) ٚخٍ حشة َب
ٕرد ل ٙيخة َِبٓز اًتحد اًؾٌَ.ٙ
أَب تخضٕص اًخٕذٚن لَ ٙخُ اًتحد لٚخٍ َتبشرث تؾد
اًِول اًحرل ٙإٔ اًِول تبًَؾِٗ تيخبتج اشٍ ؽبئٌج
اًَؤًك ٕاًشِج ٕٚظبك رهٍ اًضمحج ل ٙحبًج االهختبس
خشخخدٍ اًحبشٚج  Footnote Referencesل ٙاًحبالح اٛخٚج:
اًحرل.ٙ
 - 1إٚظبحبح خٕرد أحٚبِبً ًخمضٚل َسَل َب ٕرد ل ٙضٌة
اًتحد.
 - 2إحبًج اًوبرا إًٗ َيبُ آخر ل ٙاًتحد.
 - 3إحبًج اًوبرا إًٗ َراسؼ أخرٖ خخؾٌن تبًَٕظٕػ.
يالحظث

في هذا انمجبل  :تحذيز خاص بحقوق الملكية الفكزية:

إُ أخذ
َُ
اًخأًٚك
لئُ
َُ
ٚحضل
هد

اٛخرُٚ

أليبر
دُٕ اإلشبرث

إًٗ
سرَٚج

ٕٚشيل
إًرهج

خيُٕ

تَٕسة

اًتحذٚج اًخٙ

دُٕ ِشتخٔب
اًعبًة

ٕخظَِٔٚب
أضحبتٔب

شتتبً

ؽٌٗ
لٙ

إًرهج

ٚؾختر اِخٔبيبً
اًوبُِٕ،

خحخٕ٘

ألضحبتٔب
تشتتٔب

لٙ

شٕك
ؽالَج
خعتٚن ؽوٕتج

اًسبَؾج ًٕسِج اًخحوٚن لَ ٙخبًمبح اًعٌتج.
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اًتحذٚج
ًحوٕن

لظالً
ؽٌٗ

ؽُ
أليبر

خوبتل

تسزاء

ضمر

تبإلظبلج
خأدٚتٚج

ذًى
اًقٚر

َشدد
إًٗ
َُ

ٕهد
أِٔب
هتل

 -6تىسيع انذرجبت.
( )6-1خطة انبحث ( 20درجة):
خحدد اًدرسج َُ هتل األشخبذ اًَشرك ٕٓ،ذا ٚؾخَد
ؽٌٗ َدٖ اإلًخزاٍ تبًخعٕع اًؾرٚظج ًخعج اًتحد
ٕؽٌٗ سٕدث اًخعج تشيل ؽبٍ.

( )6-2متن انبحث ( 50درجة):
اهحلييى يأخذ في االعحةار اهعٌاصر اهحاهيث:
– إًَظٕػ سدٚد أٍ ال

اًِبحٚج إًَظٕؽٚج ل ٙاًتحد
– اًذوج ل ٙتٚبِبح اًتحد
اًؾِٚج

– َسخَؼ اًتحد ٕحسٍ

– َراسؾج أدتٚبح اًدراشج

اًخحٌٚل اًَشخخدَج

– أشبًٚة

– اًِبحٚج اًشيٌٚج ل ٙاًتحد

اًؾرط ٕاًخحٌٚل
وانمنبقشة ( 30درجة):
اًحسج)6لٙانعزض
هٕث (-3
اًَشرك.
َدٖ اًمٍٔ ٕاإلشخٚؾبة اًسٚد ًٌَٕظٕػ

–
– اًَخبتؾج َؼ
– َدٖ ذوج

اًعبًة تِمشْ ٕلَْٔ ًٌَٕظٕػٚ ،سة أُ ٚوِؼ اًعبًة
ًسِج اًَِبهشج أُ اًتحد ٕٓ اًذ٘ أؽدّ تِمشْ ٕأُ
اًتحد ٚشخحن أُ ٚؾخَد ًعبًة خرٚز َُ يٌٚج
ادارث اًَبل ٕاالؽَبل.

 -7خطة تذريض انمقزر.
 -1انمزحهة األونى:
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ٚخخبر اًعبًة َٕظٕػ اًتحد ٕٚودٍ ل ْٚخعج َوخرحج
يَشرٕػ ًٌخخرر ٕذًى ل ٙاًشٔر األٕل َُ اًمضل اًدراش ،ٙحٚد
خخٍ َِبهشج اًخعج اًَوخرحج ٕتٌٕرخٔب ل ٙضٕرخٔب
أًِبئٚج تبًخِشٚن َؼ األشخبذ اًَشرك ؽٌٗ اًتحد.

 -2انمزحهة انثبنية:

ٕخَخد َُ تداٚج اًشٔر اًذبًٌِ ٙمضل اًدراشٕ ٙحخٗ
ِٔبٚخْ ،حٚد ٚوٍٕ اًعبًة تخِمٚذ خعج اًتحد َُ خالل إشراك
األشخبذ األيبد َٙٚحٚد ٚخٕسة ؽٌٗ اًعبًة َراسؾخْ ت ُٚحُٚ

 -3انمزحهة انثبنثة :انعزض وانمنبقشة:

ٕآخر.

ٚوٍٕ اًعبًة ل ٙإًَؽد اًَحدد َُ هتل األشخبذ اًَشرك
تؾرط تحذْ أَبٍ اًعٌتج ذٍ ختدأ َِبهشخْ شٕاء َُ خالل
أشئٌج اًعٌتج إٔ أشئٌج ٕٚسٔٔب إً ْٚاألشخبذ اًَشرك ؽٌٗ
اًتحد إٔ أشبخذث آخرٚ ُٚحظرُٕ اًَِبهشج.

 -8مىاصفبت كتببة انبحث:


حجم الورقة  A4رأسي.



حجم الخط 14



ووع الخط Simplified Arabic



الهوامش جميعها  2.5سم



المسافة بيه األسطز  1.5سم.



حجم الخط في الهوامش .10



يجب أن تكون الصفحات مزقمة .
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Proposal

