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 مطلوب من كل طالب على حذة تقذيم البحث لكل مقرر دراسى. -0

أ تهغح االَجهٛزٚح  تانهغحنكم يقشس طثقا نُظاو تذسٚسّ تانهغّ انؼشتٛح أ  كتابة كل بحث -2

 . نالئحح انكهٛحطثقا انتخصص 

 كم أتؼاد انًٕضٕع انًطهٕب ٔتغطٗ كم ػُاصشج. البحث شامل -3

 .كًا تى تٕضٛحٓا ساتقا -:باللغة االنجليزيةصفحة الغالف  -4

 ػُاصشتحتٕ٘ ْزِ انصفحح ػهٗ  :صفحة ( 1)عدد  صفحة الفهرس أو المحتويات -5

كًا ستثٓا انطانة تُفسّ ػهٗ أٌ تكتة سقى انصفحح أياو  جزءانشئٛسٛح ٔانفشػٛح فٙ كم  انثحث

     .كم ػُٕاٌ

انثحث حٛث ٚششح انطانة طثٛؼح  انثحثْٔٙ أٔل تاب فٙ  :صفحة ( 1)عدد  المقدمة -6

( ثى ٚتتاتغ 0حٛث ٕٚضغ ػهٛٓا سقى ) انثحثٔتؼتثش انًقذيح ْٙ تذاٚح تسهسم   يختصش تشكم 

 .تشقٛىانتؼذ رنك 

يشتثح تشكم يُطقٙ  استؼشاض انثحث تطشٚقحػثاسج ػٍ  : البحثأستعراض موضوع   -7

 صفحاث(. 10الى 5هن ) ٔتغطٗ ػُاصش انثحث انًطهٕب تطشٚقح ػهًٛح  ٔيسهسهّ 

           ػٍ انثحثحٛث ٚقذو انطانة يهخصاً  انثحثْٙ انثاب األخٛش يٍ أتٕاب ٔ :الخاتمة  -8

 صفحت(. 1)ال يزيد عن 

انًصادس ٔانًشاجغ انؼهًٛح انتٗ أستؼاٌ تٓا فٗ ٚكتة انطانة حًٛغ  المصادر والمراجع : -9

ػهٗ اٌ   جغ انؼهًٛح ٔتُك انًؼشفح انًصشٖ ...... انخكتاتح انثحث يثم انكتاب انجايؼٗ ٔانًشا

ٚتى ركش انًشجغ ػقة كم فقشج تانثحث ٔٚجة اٌ تكٌٕ انًشاجغ صحٛحح ٔيؼتشف تٓا ػهًٛا 

 صفحت(. 1)ال يزيد عن   ٔحذٚثّ كهًا ايكٍ رنك

 

 

 

 



                                   كفرالشيخجامعة  

 كليــــة األلسن                                               

 9102/9191الفصل الذراسي الثاني للعام اجلامعي 

 

 

 

 

 

 ٔفقا نالئحح انذساسٛح تانكهٛح. نغح انتخصص ْٙنغح انثحث  -0

 A4انٕسق انًستخذو  -9

ٔحجى انخط    Times New Romanَٕٔع انخط   Word كتاتح انثحث تصٛغح -3

 ٍ ٍ انخطٕط   01ٔانكتاتح  01)انؼُأٚ ٍ كم جاَة ( 9ٔانٕٓايش  0.5ٔانفٕاصم تٛ  .سى ي

 (.(pdfٚسهى انطانة انثحث تصٛغح  -1

 

 

 م .18/6/2020الى  31/5/2020تاريخ تقدين البحج هن 
 

                                                                                عدم تسليم الطالب للبحث -1

 .يونيو( 30الى  18يونح الطالب فرصت أخيرة لتسلين البحج خالل الفترة هن (

                               مقاالت أو مواقع كليا أو جزئياوجود أقتباس أو نقل من  -2

 يونيو(. 30الى  18يونح الطلبت فرصت أخيرة لتسلين االبحاث خالل الفترة هن 

                                                           بين مجموعة أبحاث  تطابق وجود  -3

 يونيو(. 30الى  18يونح الطلبت فرصت أخيرة لتسلين االبحاث خالل الفترة هن (

                                   :أجماع لجنة المصححين أن البحث ال يرقى لنجاح الطالب -4

 .يونيو( 30الى  18يونح الطالب فرصت أخيرة لتسلين البحج خالل الفترة هن  (


