
                                                 يجهت بحىث ودراسبث تزبىٌت 

 
 

 سٍتى استمببل األبحبث انًزسهت إنى انًجهت وانُظز فٍهب وَشزهب وفك انمىاعذ اَتٍت:

 ضزورة أٌ تكىٌ األبحبث انًمذيت فً انًجبالث انتزبىٌت انًختهفت. .1

 أٌ ٌكىٌ انبحج أطٍاًل ويهتشيًب بًُهجٍت انبحج انعهًً انًتعبرف عهٍهب. .2

ت وانًعبطثزة وأٌ ٌمثذو وهثىاًل َب عثت نًشثببم تزبىٌثت يشيُثت        أٌ ٌتسى انبحثج ببنجذٌثت واألطثبن    .3

 ويتزابًت.

 أٌ تكىٌ نغت انبحج واضحت ، سىاء فً انعزبٍت أو فً اإلَجهٍشٌت. .4

 أٌ ٌزفك ببنبحج انجذاول واألشكبل وانزسىو انالسيت نتىضٍح يحتىٌبته. .5

 أٌ ال تشٌذ طفحبث انبحج عٍ حالحٍٍ طفحت شبيهت انًزا ع وانًالوك. .6

وأٌ تكثثىٌ انُسثثخت انىرلٍثثت   CDىٌ انبحثثج  ثثبهشًا فثثً انً بىعثثبث انىرلٍثثت وعهثثى انثث    أٌ ٌكثث .7

 .CDي ببمت تًبيًب نًب هى فً ان 

 Simplifiedوٌكىٌ ي بىعًب بًسبفبث وبخط  A4ٌزسم انبحج يٍ َسختٍٍ عهى ورق لٍبص  .8

Arabic. 

ؤسست انتً ضزورة اشتًبل طفحت غالف انبحج انًمذو عهى عُىاٌ انبحج وانهمب انعهًً وانً .9

( بهًت 151ٌُتًً إنٍهب انببوج وٌزفك ببنبحج يهخظٍٍ ببنهغتٍٍ انعزبٍت واالَجهٍشٌت فً وذود)

 نكم يهخض.

األبحبث انتً ال ٌتى انًىافمت عهٍهب يٍ لبم انًحكًٍٍ ال تعبد إنى انببوخٍٍ ويب ٌُشز فثً انًجهثت    .11

 ٌعبز عٍ و هت َظز طبوبه.

أهًٍثت   -تبثب  انًُهجٍثت انًتعثبرف عهٍهثب وهثً يمذيثت انبحثج       ببنُسبت نألبحبث انًٍذاٍَت البذ يٍ إ .11

انبحج، أهذاف انبحج ، أسئهت انبحج، فزضٍبث انبحج، انذراسبث انسببمت ، إ ثزاءاث انبحثج،   

 َتبئج انبحج وتفسٍزهب، انتىطٍبث وانًزا ع.

وانخهفٍت ببنُسبت نألبحبث انُظزٌت وانتحهٍهٍت البذ يٍ إتبب  يُهجٍت واضحت أٌضًب تشًم انًمذيت  .12

 انُظزٌت وأهًٍت انبحج وضزورة أٌ ٌضٍف انبحج شٍئًب  ذٌذُا نهحمم انتزبىي.

ٌتى تىحٍك انًظبدر وانًزا ع وفك ان ثزق انحذٌخثت انًتعثبرف عهٍهثب فثً األبحثبث انخبطثت فثً          .13

انًجبالث انتزبىٌت واإلَسبٍَت وٌتى انتىحٍك فً انًتٍ ٌذبز االسى األخٍز نظبوب انًز ثع وسثُت   

 (.52: ص2116ى انظفحت ببنتبنً: ) انظبَع، انُشز ورل

نهمثب، االسثى، انسثُت، عُثىاٌ     تكتب انًظبدر وانًزا ع فً لبئًت انًزا ثع عهثى انشثكم اَتثً: ا     .14

 ، دار انُشز.انبحج
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