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مىضىعات المقاالت الثحثية( :يختار الطالة مىضىعا ً واحداً)
يحـــاوس انًـىضـــىع

انًـىضـــىع

أ -طثُؼح انًحاسثح ويفهىيها ،ووظائفها وأهذافها.
 -1طثُؼح انًحاسثح انًانُح .ب -األطشاف انًستفُذج يٍ انًؼهىياخ انًحاسثُح.
ج -انفشوع انًختهفح نهًحاسثح ،وأهًُتها.
أ -يفهىو َظى انًؼهىياخ انًحاسثُح وأهذافها وخظائظها.
َ -2ظمممممممممممى انًؼهىيممممممممممماخ
ب -األَىاع انًختهفح نُظى انًؼهىياخ.
انًحاسثُح.
ج -أخضاء َظاو انًؼهىياخ انًحاسثُح ويكىَاته.
أ -أهًُح اإلطاس انفكشٌ نهًحاسثح انًانُح.
 -3اإلطممممممممممماس انفكمممممممممممشٌ
ب -انًفاهُى انًحاسثُح األساسُح.
نهًحاسثح انًانُح.
ج -خظائض خىدج انًؼهىياخ انًحاسثُح ،وانفشوع انًحاسثُح.
 -4انُقذَح ويا فٍ حكًها.

أ -طثُؼح انُقذَح ويكىَاتها وأسهىب إدساخها فٍ انقىائى انًانُح.
ب -أسانُة يؼاندح انؼدض وانضَادج فٍ انُقذَح تانخضَُح ،وكُفُمح اإلفظماذ
ػٍ انُقذَح انًقُذج وانؼًالخ األخُثُح.
ج -انًتطهثاخ األساسُح نهضثظ وانشقاتح انذاخهُح نهُقذَح تانخضَُح.

 -5انُقذَح تانثُىك.

أ -طثُؼح انىدائغ انُقذَح تانثُىك وأَىاػها انًختهفح.
ب -أسانُة يؼاندح انسحة ػهً انًكشىف فٍ انقىائى انًانُح.
ج -أهًُح إخشاء انتسىَاخ نهُقذَح تانثُىك وكُفُح إػذاد يزكشج انتسىَح.

ضىاتط عامة:
َ -1قممىو انطانممة تدػممذاد "يقممال تحثممٍ" فًُمما ي َقممم ػممٍ طممفحتٍُ وي َضَممذ ػممٍ  5طممفحاخ ،وأٌ َكتممة تخممظ
" "Times New Romanوحدى انخظ ( )14وانًسافح تٍُ انسطىس ( ،)1,5وأٌ َشًم انثحمج ػهمً يقذيمح
وأهًُح انًىضىع وأهذافه ويحتىَاته وانًشاخغ انتٍ استؼاٌ تها انطانة فًُا ي َقم ػٍ خًسح يشاخغ.
َ -2قممىو كممم طانممة تدػممذاد انثحممج تخممظ انُممذ وكتاتتممه تُظمماو  wordوَقممىو تؼًممم إسممكاٌ نهًكتممىب تخممظ انُممذ
وَشسم انًهفٍُ "تخظ انُذ و "wordػهً اإلًَُم انخاص تأستار انًقشس ،يغ اينتضاو تانًىاػُذ انًحذدج.
 -3أخش يىػذ يستالو أػًال انطالب( 2020/06/07و) حسة حسة انًىاػُذ انًحذدج يٍ كهُح انهُذسح.
َ -4كىٌ تقُُى انثحج يقثىل أو غُش يقثىل دوٌ إػطاء دسخاخ ،وفٍ حانح ػذو انقثىل تتماذ نهطانمة فشطمح
تقذًَه يشج أخشي فٍ انًىاػُذ انتٍ تحذدها انكهُح.
َ -5تى وضغ كافح أتحاث انطالب ػهً انثشايح انخاطح تايقتثاط تحُج ي تضَذ َسمثح ايقتثماط ػمٍ ،%60
وفٍ حانح صَادج ايقتثاط ػٍ َ %60ؼتثش انثحج غُش يقثىل.
يغ خانض تًُُاتٍ ندًُغ انطالب تانتىفُق ،،

د .سامح عبد السالم مصطفى
كهُح انتداسج – خايؼح أسُىط
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