
 ارشاداث الٌشر الى الباحثيي

 

 هقذهت
 

ْٛئخ رذشٚش جذٚذح نًجهخ ػهٕو انًسزُظشٚخ ٔنغشع االسرقبء ثئجشاءاد رقٕٚى ٔقجٕل انُشش  رشكٛمثًُبسجخ 

سٛزى االػزًبد ػهٗ انخذيبد أإلنكزشَٔٛخ ٔانجشٚذ أإلنكزشَٔٙ  فأَّ،ٔسفغ يسزٕٖ انجذٕس انًُشٕسح فٙ انًجهخ

ذ، ٔانسشػخ فٙ انزؼبيم ثٍٛ انًجهخ ٔاألخٕح انجبدضٍٛ ٔانًقٕيٍٛ، ٔانز٘ سٕف انٕقذ، انجٓنزٕفٛش  ثبنزخبؽت

 إػطبء يٕافقبد انُشش.    إَجبص سشػخ فٙ ُٚؼكس 

  

 هعلىهاث تخص الباحثيي:
 نًسزُظشٚخ ٔػؼذ ػًٍ خططٓب اسبنٛتنغشع رقهٛم ٔقذ انذظٕل ػهٗ قجٕل انُشش، فبٌ يجهخ ػهٕو ا

    ل انجذٕس يٍ قجم انجبدضٍٛ. ْزِ األسبنٛت رؼزًذ ػهٗ:ٔأسس جذٚذح فٙ ػًهٛخ كزبثخ ٔإسسب

 

: رذشص انًجهخ ػهٗ انذظٕل ػهٗ افؼم شكم فٙ كزبثخ انجذٕس نهُشش، نزنك رٕفش يجهخ كتابت البحث .1

 Microsoft office(  ٚؼًم ػهٗ ثشَبيج dotmػهٕو انًسزُظشٚخ قبنت إنكزشَٔٙ جبْش ثظٛغخ )

ت سٕف ٚسبػذ انجبدضٍٛ فٙ ػًهٛخ رُؼٛذ ثذٕصٓى نزطبثق يؼبٚٛش أ أ٘ أطذاس ادذس. ْزا انقبن  2010

انُشش نهجذٕس فٙ انًجهخ، ٔانز٘ سٕف ٚقهم ػهٗ انجبدش انجٓذ ٔانٕقذ انالصو نؼًهٛخ كزبثخ ثذضّ. نهؼًم 

 ػهٗ انقبنت، يب ػهٗ انجبدش سٕٖ ػًم األرٙ:

 

 (docx.( او )doc.إرا كاى الباحث يولك بحثا هكتىبا بصيغت )أوال : 

  

a.  فزخ انقبنت انًقزشح ثجشَبيجMicrosoft Word 2010 .أ ا٘ أطذاس ادذس 

b. ( 1فزخ يهف انجذش ثبسزخذاو َفس ثشَبيج رذشٚش انُظٕص ثبنُقطخ ) 

c. ( أجشاء َسخcopy( نؼُٕاٌ انجذش ٔيٍ صى أجشاء ػًهٛخ نظق )paste نهؼُٕاٌ فٙ انقبنت ثؼذ )

انسبثقخ ػهٗ جًٛغ انُظٕص فٙ انجذش ثذٛش  رظهٛم انؼُٕاٌ انًقزشح فٙ انقبنت. رؼبد انؼًهٛخ

( كبيهخ انٗ انقبنت sub-sections( أ يقبؽغ فشػٛخ )sectionsٚزى َسخ ٔنظق يقبؽغ )

انًقزشح نذٍٛ االَزٓبء يٍ َسخ جًٛغ انُظٕص. رؼبيم انًظبدس يؼبيهخ انُظٕص فٙ ػًهٛخ 

 نظقٓب فٙ انقبنت انًقزشح.

 للكتابت ةا هسبقا ويىد استخذام القالب الوقترح هباشرارا لن يولك الباحث بحثا هكتىبثاًيا: 

a.  ْزا األجشاء سٕف ٚسًخ نهُض انجذٚذ ثأخز حأ ػُٕاٌ ثبنقبنت ٔانكزبثخ يجبششرؼهٛم ا٘ َض .

 انزشكٛم انًقزشح نهُظٕص فٙ انقبنت.

b. ( فقؾ، ٚجت قجٕل إػذاداد انزشكٛم نهُض 1ثؼذ ا٘ ػًهٛخ نظق فٙ انقبنت انًقزشح فٙ انخطٕح )

( يٍ أٚقَٕخ Accept destination format styleانجذٚذ فٙ انقبنت يٍ خالل انؼغؾ ػهٗ )

 انهظق ٔانزٙ سزظٓش فٙ قبئًخ أ اسفم انُض ثجبَت يؤشش انفأسح.

 

 أ إطذاس ادذس. يب ػهٛك Microsoft Word 2010نزذًٛم قبنت انجذٕس انًقزشح ػهٗ ثشَبيج  .2

 .انؼغؾ ُْبسٕٖ 

( ٔال ٚقجم اقم يٍ رنك، 600dpiفٙ انجذش ثذسجخ دقخ )األشكبل  ٚجت اٌ ركٌٕ  : رسن االشكال  .3

( ثذٌٔ 1ٕٔٚػغ ػُٕاٌ انظٕسح ٔسقًٓب اسفم انظٕسح. انظٕس رشقى ثشكم يزسهسم اثزذاءا يٍ سقى )

 ٔجٕد ألسقبو األقسبو.

( ثبنُسجخ نكزبثخ انُظٕص انؼبدٚخ، أيب Times New Roman(، َٕٔع انخؾ )12pt) : ن الخطحج .4

ثبنُسجخ نؼُبٍٔٚ األقسبو انشئٛسٛخ ٔانفشػٛخ فزكٌٕ ثُفس دجى َٕٔع خؾ انكزبثخ نكٍ ركٌٕ غبيقخ. أيب 

 ( غبيق.14ػُٕاٌ انجذش فٛكٌٕ ثذجى خؾ )

د انؼًٕد ثذٌٔ صٚبدح. ػُبٍٔٚ انجذأل ٚجت اٌ جًٛغ انجذأل ٚجت اٌ ركٌٕ ػًٍ دذٔ: تٌسيق الجذول .5

 ( ٔثذٌٔ أسقبو األقسبو.1ركٌٕ أػهٗ انجذٔل. رشقٛى انجذأل ٚجت اٌ ٚكٌٕ يزسهسال يٍ سقى )
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ػهٗ انجبدش ػذو كزبثخ اسًّ أ يب ٚشٛش نّ ػًٍ َظٕص انجذش، ٔٚؼزجش انجذش يشفٕػب  تىجيهاث : .6

انظفذخ األٔنٙ نهقبنت انًؼذ يغ ػُبُٔٚٓى انٕظٛفٛخ  اٌ ٔجذ رنك. ٚزى كزبثخ اسى انجبدش)ٍٚ( فقؾ فٙ

 ٔانجشٚذ اإلنكزشَٔٙ انخبص ثٓى.

 

 : رقسى ػًهٛخ قجٕل انجذش فٙ انًجهخ انٗ قسًٍٛ:قبىل الٌشر او الرفض  .7

a. فٙ ْزِ انذبنخ، سٛزى قجٕل انجذش يٍ قجم انًجهخ ػهٗ اٌ ٚقٕو انجبدش قبىل بذوى تعذيالث :

 انُٓبئٛخ نُشش ثذضخ. الدقب ثبرجبع االسس ٔانًؼبٚٛش

b. فٙ ْزِ انذبنخ، سٕف ٚزى اشؼبس انجبدش ثؼشٔسح اجشاء انزؼذٚالد انًقزشدخ قبىل بتعذيالث :

يٍ قجم انًقٕيٍٛٛ كششؽ اسبسٙ نقجٕل انجذش نهُشش. سٕف رقٕو انًجهخ ثبسسبل انزؼذٚالد 

خالل اسجٕع ٔادذ  انًقزشدخ انكزشَٔٛب انٗ انجبدش. ٚزى اكًبل انزؼذٚالد ٔاسسبنٓب يجذدا نهًجهخ

 فقؾ.

c.  .ّفٙ جًٛغ االدٕال، سٕف ٚزى اشؼبس انجبدش يٍ خالل ثشٚذِ االنكزشَٔٙ ثقجٕل أ سفغ ثذض 

d. .َٙٔٚسزهى انجبدش كزبة قجٕل انُشش انشسًٙ يٍ انًجهخ ثؼذ اشؼبسِ ثبنجشٚذ االنكزش 

 

 

 

 

 

 


