


معايير البحوث الطالبية بجامعة دمنهور





و الدراسات البحثية، أو المقاالت البحثية، أ-1
ستكون فرديةالمشروعات البحثية 



، حتى وإن مقرر دراسي دراسة بحثية واحدة فقطلكل -2
قام بتدريس المقرر أكثر من عضو هيئة تدريس



يجب أن ُيدرج الطالب شعار لغالف الدراسة البحثية بالنسبة -3
كتب الجامعة على اليسار، وشعار الكلية على اليمين أعلى الصفحة، وي

ية اسم القسم التابع له المقرر، واسم المقرر، وعنوان الدراسة البحث
الخاصة به، واسمه، والفرقة الدراسية، ورقم الجلوس



بُلغة دراسة يجوز تقديم الدراسة البحثية -4
سواء العربية أو األجنيةطالب للمقرر 



فة يتم اختيار عناوين الدراسة البحثية وتقييمها بمعر-5
فق لكل مقرر دراسي ولجنة ثالثية ُيشكلها مجلس الكلية 

قواعد التقييم والمعايير المحددة



بحيث يطرح خيارات في كل مقرر سيكون هناك -6
د للطالب أكثر من عنوان لموضوع بحثي في المقرر الواح

ليختار من بينهم موضوع واحد فقط  



بمخرجات كل دراسة بحثية ستكون مرتبطة -7
الخاصة بكل مقررILO’sالتعلم المستهدفة 



لب يمكن للطالمصادر إعداد الدراسة البحثية بالنسبة -8
أن يستعين بمحتوى المقرر الدراسي وكذلك مصادر 

المعرفة المتاحة عبر بنك المعرفة المصري 



عنوان الدراسة -1
البحثية

مقدمة-2

مضمون-3

الخالصة-4

مراجع-5

خمسة مكونات تتكون الدراسة البحثية من -9
عنوان، ومقدمة، ومضمون، )أساسية تتمثل في 

(وخالصة، ومراجع



واء س)إلكترونًيا ُتكتب الدراسة البحثية -10

وال يجوز ( بإستخدام الحاسب اآللي أو أي جهاز محمول
كتابتها يدوًيا



العدد المناسب لصفحات الدراسة البحثية-11
صفحات10صفحات وال يزيد عن 5ال يقل عن 



يجب أن تتضمن الدراسة البحثية مجموعة من -12
، والحديثة في مجال التخصصالمراجع المتنوعة



ن أن تتضمن الدراسة البحثية مجموعة مُيفضل-13
األشكال التوضيحية، والرسوم البيانية، واألرقام 

(ويجوز أن تخلو  الدراسة البحثية منها على حسب التخصص)والجداول 



ة لكل دراسالجانب التطبيقي يجب أن يتضح -14
ها بحثية من خالل تقديم مقترح لتطبيق ما ورد ب

من معلومات لخدمة المجتمع 



ة الصيغة التي سيتم إرفاق الدراسة  البحثي-15
Pdfصيغة األكروبات أو Docالصيغة النصية بها إما 



المساحة المسموح بها لتصمم ملف الدراسة-16
ميجا بايت100كحد أقصى البحثية 



كدراسة ملف واحد فقط ُيسمح بإرفاق -17
بحثية لكل مقرر



ية سيتم تحديد فترة زمنية لتسليم الدراسات البحث-18
لية الموقع الرسمي لكل كوسيتم اعالنها للطالب من خالل 

وال يجوز للطالب التقدم قبل أو انتهاء الفترة المحددة



ية من فصول دراسللطالب الذين لديهم مواد تخلف بالنسبة -19
معاملتهم معاملة سيتم والطالب الباقون لإلعادة سابقة، 

المستجدين بسنوات النقل وذلك من خالل تقديم الدراسات 
البحثية  أو المقاالت أو المشروعات البحثية



تأكد للبرنامج كشف االنتحالية سيتم تطبيق -20
من عدم السطو العلمي على جهود اآلخرين، أو 

القيام بعمليات النسخ واللصق



اإليميل سيتم تسليم الدراسة البحثية من خالل -21
الخاص بكل طالب، وعبر المنصة اإللكترونيه الجامعي 

لجامعة دمنهور 



المقدمة من الطالب رفض الدراسة البحثية إذا تم -22
ايير يسمح له بتقديم رسالة بحثية أخرى وإذا لم يجتاز المع

المطلوبة ُيعد الطالب راسًبا في المقرر




