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 تعميمات لكتابة البحث

  .وبعمود واحد سم يمين ويسار الصفحة، 3.17سم عموي وسفمي و 2.54تكون هوامش صفحات الطباعة   -1
عريض متوسط، اسود الباحثين  وعناوين لصفة 12و ينالسماء الباحث 12لمعنوان و 14حجم الخط يكون ان  -2

 .عريض متوسطاسود  12اما العناوين الثانوية فتكون بحجم 
وفق الترتيب االتي: عنوان البحث بالمغة العربية ثم االسماء ثم  المكتوب بالمغة العربية يكون ترتيب البحث -3

بالمغة االنكميزية، ثم تهم والخالصة صفة الباحثين ثم الخالصة العربية ثم العنوان و اسماء الباحثين وصفا
ثم المواد وطرائق العمل ) عمى ان تكتب كمها بعنوان واحد  عمى ان تدمج معها اهداف الدراسة، المقدمة

شكل فقرات انشائية عادية )بدون نقاط او فقرات قصيرة جدا( وفي حالة وجود معادالت رياضية يجب عمل وب
ثم النتائج والمناقشة ثم المصادر وال يقبل  ،المعادالت الرياضية من ادراج معادلة واختيار المعادلة المناسبة

 10ptلفاصمة بين العناوين وما يتموها عمى ان تكون المسافة ا ، او اسموب كتابة مختمف،بتسمسل اخر لمبحث
، بينما يكون الترتيب عند الكتابة بالمغة االنكميزية ، عنوان البحث الرئيسي بالمغة وكذلك بين العناوين والفقرات

ثم عنوان البحث الرئيسي و اسماء  Abstractاالنكميزية ثم اسماء وصفات الباحثين بالمغة االنكميزية ثم
 Introduction   - Material and Method – Resultوصفات الباحثين والخالصة بالمغة العربية ثم 

and Discussion  - References وبنفس االسموب لمفقرات العربية . 
 Time newميزية بخط المغة االنكوفقرات  simplified Arabicوتكون طباعة الفقرات بالمغة العربية بخط  -4

roman ، 10سم بداية كل فقرة ومسافة  1.27عمى ان تترك مسافةpt .قبل وبعد الفقرة 
مع مراعاة كتابة الوحدات بالمغة العربية عندما تكون الفقرات  عادي. 12تكون كتابة متن البحث بحجم خط  -5

مكتوبة بالمغة العربية، وكذلك مراعاة تصحيح االخطاء االمالئية خصوصًا الهمزة في إن و أن وأعمى... الخ 
فوارز وكذلك مراعاة التصيح النحوي كالمسافة بين الكممة وال وكذلك التفريق بين الهاء والتاء المربوطة ـه و ـة.

 والنقاط واالقواس....الخ.
ن يكون العنوان مدمجا مع الشكل أسفل الشكل وبفضل أوعنوان الشكل عمى الجدول أيكتب عنوان الجدول  -6

 12ي هوامش خاصة بالجدول اسفل الجدول بخط أمحتويات الجدول و بينما   ،عادي 12قدر المستطاع بخط 
ة)يمجأ الباحث الى تقسيم الجدول عند الحاجة(، عمى عادي مع مالحظة عدم تجاوز الجدول لهوامش الصفح

عدم االلتفاف واالشكال مؤمنة االرتساء وعندما يكون لمشكل واالشكال ان يراعى في خصائص الجدول 
يراعى ان تكون بخاصية التجميع )اي ان تكون االشكال والجداول ثابتة في مكانها وغير  دة عناصر متعد

ختيار بدون كل أ) تنسيق شمراعاة ان تكون االشكال بدون إطار أو خط يحيط الشكلمع قابمة لمحركة تمقائيا(. 
ن ال توضع ارقام الجداول أمع مراعاة  pt 10ن تكون المسافة بين الجدوال او الشكل والفقرات أعمى خط( 
الجدول او ن ياتي تسمسل وورود عمى أ و في غير مكان من البحث.أسواًء في المتن  األقواسكال بين واالش

 الشكل بعد الفقرة الخاصة بهما قدر المستطاع.
وحسب تسمسمها في قائمة المصادر إذ توضع موضوعة بين قوسين  عربية تكتب المصادر في البحث بارقام -7

مع مراعاة عدم اهمال ال التعريف عند ترتيبها  ثم ترتب ابجديا  اواًل  المصادر العربية في قائمة المصادر
 وتنقل ارقامها الى المتن.كمها مرة واحد بعدها توضع المصادر االجنبية ثم ترتب ابجديا وبعدها ترقم ابجديا، 


