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 :الوظيفةضوع مو

 
 ..الخ( علم تداخالت األدوية -علم سموم الدواءاختر بحث ضمن اختصاصك تراه مناسبا مثال )

 

 

 تضمنت الوظيفة
  
لى إمقسم  شرح وافي عن البحث ، بحثال  مفهوممقدمة ، ،فهرس ،عنوان )

 (...(مراجع ،خاتمة، مدعوم بالصور فصول وفقرات
 

 
 :الوظيفةشروط 

 

 :ف واحدتتألف الوظيفة من مل -1

 
 : wordملف 

 
 متضمناً:يقدم تقرير حول الدراسة ، صفحة خمسة عشرال تقل عن عشرة صفحات وال تتجاوز  عدد صفحاته 

 رقامهم الجامعيةأسماء الطالب وأتتضمن عنوان البحث و صفحة غالف -

 (دراج جدول عاديإكما تم شرحه في الجلسات وليس )الفهرسصفحة  -
 صفحات العرض  -

 الخاتمة : تتضمن ملخص للدراسة -
 .او اسماء كتب استعنت بها روابط مواقع انترنت مستخدمة :المراجع -

 

 : Wordملف يراعى عند تصميم 
 

 ،طريقة سلوب الشخصي بالسرد الكتابي )أال يكون هناك وإظهار األ شمولية االفكار العلمية

copy paste   من مواقع االنترنيت) 
 الخط المستخدم times new roman   

  18عناوين الفقرات حجم الخط، bold، underlineمختلف ، لون 

  اسود. عادي، لون ،14الفقرات حجم الخط 

 (نقطي ورقميد اتعد ،، وكائنات رسومية صور، جدول)ستخدم إدراج ا        . 

 الصفحات.على رأس  اوشعاره الكليةواسم  )عنوان البحث(ترويسة الوظيفة إدراج 

 الصفحات. يليذتالصفحات بالتاريخ ورقم  إدراج 

 

 

 . (تداخالت الدواءأحمد _ مايا _) مثال (اسماء الطالب _اسم البحث)بالشكل التالي  يتم تسمية الملف -2

 طالب أربعةبالمشاركة بين الطالب ضمن مجموعات حتى  ُيسمح -3

 .20/12/2020 يومالوظيفية  سليملتموعد  آخر -4

سماء الطالب وال أمكتوب عليه  CD قرص ليزري عبر (wordملف )لكتروني إتسليم الملف بشكل يتم  -5

 .تقبل حلقات البحث المطبوعة ورقياً 

 .صفرلاينال الطالب عالمة  د تشابه بين وظيفة وأخرىإذا وج -6

 
 

 
ال فقد الطالب إبشكل صحيح و CDكد من نسخ الملف على الأجى التير :هامةمالحظة 

 .فارغ عالمة الصفر CDوينال الطالب الذين يقدمون  ،عالمته

 .رقامهم الجامعيةأسماء الطالب وأمر بالنسبة للملفات التي ال تحتوي األكذلك و
 

 
 

 

 
 



2 
 

 : عالمة توزع على الشكل التالي 100 :توزيع العالمات

  

 عالمة / wordملف 

 20 (سلوبواأل المحتوىصحة )العلمية فكاراأل

 20 الفهرس

 10 (قلخمسة على األ)العلمية المراجع 

 10 الخط المستخدم بالعناوين والفقرات

 10 ترقيم الصفحات مع الصفحةرأس وذيل 

 10 جدول وتنسيقه

 5 صور  إدراج

 5 والخاتمةالمقدمة 

 5 تنسيق فقرات

 5 نقطي تعداد رقمي و

 

 ضافيةإمينح عامات  ئق للتنسيقد  ااملهر  الاقبل املوعد احملالتسليم 
 

 مع التمنيات بالنجاح والتوفيق
 


