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 التعليم جودة جانب ىلإ سطام األمري جلامعة لرئيسةا األهداف إحدى العلمي البحث إن حيث

 ورةص على اجلامعة، لطالب لميةالع املسابقة هذه الطالب ونشؤ عمادة تقيم ةاجملتمعي والشراكة

 والتحكيم املنافسة طاولة لىع وأفكارهم أطروحاتهم بطالال فيها يعرض شريفة، علمية منافسة

 أو قضايا من يعاجله ايمف فكره وعصارة رأيه الطالب هافي ليبدي املختصني، قبل من العلمي

 :عن بارةع احملور هذا يف املشاركة تكون أن ميكن. متخصصة علمية مشكالت

 واملعاجلة الطرح حيث نم العلمية األحباث صبغة خذيأ جيب احلالة هذه ويف علمي حبث .1

 .مطالب أو ثمباح أو فصول إىل تقسيم ريغ منواملراجع، والنتائج والتوثيق

 بعض معاجلة يف تصب ليتا واملقرتحات األفكار وهي لعم ورقة املشاركة تكون أن وميكن .2

 صفات هلا تكون أن يهاف يشرتط وال ،املختلفة ساراتبامل املتعلقة واملواضيع القضايا

 للتنفيذ، قابلة واقعية أفكارًا تكون أن فيها يشرتطو املعروفة، العلمي البحث ومناهج

 .القضية وأ املوضوع جوانب جلميع شاملة وتكون

 :هي مسارات ثالثة احملور هذا يشمل

 

 

 

 

 

 :األولاحملور 
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 علمية:حور األحباث المب اخلاصة الفنية والضوابط الشروط 

 .لالدلي بهذا واملذكورة العلمي لملتقىل احملددة العامة والضوابط بالشروط االلتزام .1

 .لعلميةا املراجع على باإلحالة يتعلق يماف وخباصة العلمي، البحث وأسس بقواعد االلتزام .2

 نأ على سليمة علمية بلغة بالكتابة زامااللت مع االجنليزية، أو العربية غةبالل العمل ورقة أو العلمي البحث كتابة ميكن .3

 .العربية باللغة آخر مستخلص إضافة يةاإلجنليز باللغة ستقدم اليت البحوث يف ُيراعى

 والكلية، لطالب،ا واسم البحث، عنوان) لكاملةا الغالف صفحة من وتتكون صفحة 22 عن العلمي البحث صفحات عدد يزيد أال .4

 نع امللخص يزيد وال البحث لخصمة فحص ثم فقط، البحث عنوان وفيها لثانيةا الصفحة ثم (،وجد إن املشرف واسم واملدينة،

 مث والتعليل، والتحليل املناقشة ثم لبحث،ا وطرق مواد ثم الدراسة، هدافأ ثم الدراسة، مشكلة ثم املقدمة، ثم كلمة، 252

 وأ الطالب اسم إىل إشارة أي البحث نيتضم الأ مراعاة مع والفهارس، مية،العل واملراجع واخلالصة، والتوصيات، النتائج

 .قطف الكاملة الغالف صفحة يف إال كليته أو مشرفه

 والكلية، لطالب،ا واسم البحث، عنوان) كاملةال الغالف صفحة من وتتكون صفحة 22 عن العمل ورقة صفحات عدد يزيد أال .5

 يزيد وال العمل ورقة لخصم صفحة ثم فقط، الورقة عنوان وفيها لثانيةا الصفحة ثم ،(وجد إن املشرف واسم واملدينة،

 واألدوات التنفيذية طةواخل لعامةا واخلطة ومشكالته، فهوأهدا املوضوع أهمية عن مقدمة ثم كلمة، 252 عن امللخص

 مع ملوضوع،ا متعلقات من ذلك وغري ،جدتو إن املقرتحة وامليزانية عضو، لك ودور العمل وفريق املعاجلة، يف املستخدمة

 .فقط الكاملة الغالف ةصفح يف إال ليتهك أو مشرفه أو لطالبا اسم إىل إشارة أي الورقة تتضمن أال مراعاة

 يكونو ر،سط ونصف سطر مسافة على ،A4 ة الورق ومقاس (،Word وورد برنامج) احلاسب بواسطة الكتابة تكون أن .6

 اللغة يف ملستخدما اخلطو باألسفل، الصفحة منتصف يف حاتالصف ترقيم مع االجتاهات، مجيع من سم 2.5 اهلامش قياس

 قاسم Time New Roman هو يزيةاإلجنل اللغة يف املستخدم واخلط Traditional Arabic هو العربية

16 . 

الصور املشروع مع  عنملخصًا كاماًل ، حيتوي عرض 72ورتفاع  122قاس مأو لوحة أو ملصقا علميًا  ًابوسرت الطالبيعد  .7

 لكلية وكذلك اجلامعة.اعلى مستوى امللتقى العلمي  معرض يفوذلك لعرضه ، وغري ذلكالبيانية واإلحصائيات 


