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 للمقال البحثي  إلعداد الطالب  عامةالشروط التعليمات وال

  هام جدا 
يقوم كل طالب بإعددداد مقالددة  ثيددة د الددواد الدقارددية القددرقك عليددة رددوا  كددا  الطالددب  •

 .(أو له حق االمتحا  من اخلاقجد فرقته الدقارية او ختلفات او باقي لإلعادك  امستجد)
إيل يددوم  16/5علي النصة التعليمية للمقرقات ابتدددا  مددن يددوم السددب   يبدأ قفع القاالت •

 م2020/ 15/6االثنني 
كتابة القالة البحثية ، مع العلم  د هتساعدلكي  وبدقةالتعليمات جيدا  علي الطالب قرا ك •

 .القالة ال تتناول مجيع عناصر التيأنه لن تقبل القالة البحثية 

  التعليمات أوال:  
 النظوور  المحتووو   –محاور الموضوع  –من )المقدمة  البحثيةالمقالة عناصر تتكون  •

 ما يلى : مراعاةمع المراجع(  - تاالستخالصا –لمحاور الموضوع 

صووفحاتم مووع  10صفحات وال تزيد عوون  5ال تقل عدد صفحات المقالة البحثية عن  .1
 االلتزام بالنموذج المرفق للمقالة البحثية.

والمسووافة ووولن الخ ووو   14والحجوو   Simplified Arabicتكووون ونوووع  وو  الكتابووة  .2
 . Boldغامق  16والعناوين الرئيسية بحج   1.5

  ثي بالترتلب المن قي والتراب  ولن أجزاؤه.ود أن يتس  المقال البحال .3
 ي حالة تشابه أ  مقاالت جزئيا أو كليا سلت  رفضها جميعا.ف .4
 pdfتقوم بحفظ الملف بصيغة  جلدابعد االنتهاء من كتابة المقالة البحثية ومراجعتها  .5

علووى الووراب   لكليووةل اإللكترونوويموقووع منصووة االبحوواخ الخاصووة علووى الرفعووة علووى ثوو  
 : التالي

http://res.tanta.edu.eg/StudResearch/Stud_login.aspx 
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 التعليمات والشروط اخلاصة مبحتوي القال البحثي
 

 اقشادات جيب مراعاتها عند كتابة القالة البحثية : ثانيا :  
 محتوياتها بكل دقة  ءبملييقوم ال الب  صفحة الغالف 

حمتويات القال    -
 البحث 

 وهى تمثل صفحة فهرس المقال البحثي  

 صفحة واحدة  القدمة 

المتعلقوووة وأهدافوووه واافكوووار البحثوووي المقوووال موضووووع ال تزيووود عووون صوووفحة واحووودة تتنووواول أكتوووب مقدموووة 
 وااهمية العلمية لدراسة هذا الموضوع .بالموضوع 

احملتوى النظري  -
 حملاوق الوضوع 

وهووى المحوواور التووي حووددها أسووتاذ المووادة للمقووال البحثووي والتووي تمثوول المحتووو   
 النظر  للمقال البحثي ويجب على ال الب االلتزام وها

صووول وهوووو الجوووزء الرئيسوووي ويمثووول جووووهر العلموووي ويتحووودخ عنوووه بشوووكل مف ليتنووواول موضووووع المقوووا  
يوت  رورا المعلوموات حلو   مالموضوع ويحتو  علي القس  ااكبور مون المعلوموات عون النق وة البحثيوة 

 .ن أمكن إويمكن اضافة صور وأركال لموضوع المقال البحثي والمعارف المتعلقة 

اخلامتة  -
 ( االرتخالصات ) 

 

نق ة البحثية ويعرض فلها ملخص الموضوع والنتائج التي وتحتو  علي مات  استنتاجه من هذه ال     
  توصل اللها ال الب من  الل المقال العلمي الذ  قام به.

  الراجع -

المراجع العربية وااجنبية   ضرورة أن يكون المقال مدعما وموثقا بالمراجع العلمية الحديثة ويت  كتابة 
  في  www.ekb.egونك المعرفة المصر   تعانة م ويمكن االس التي استعنت وها في المقالة البحثية 

 لمرجع كالتالي : ة ابراجع العلمية م ويت  كتاالحصول على الم

 .  م سنة النشرم دار النشر : عنوان البح  أو الكتاب  اس  المؤلف
   منوذج كتابة القالة البحثية  

 ت  وضع نموذج للمقالة ل الب الكلية  

http://www.ekb.eg/

