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يختار الطالب من بين األبحاث المعلنة موضوع بحثي واحد فقط للمقرر الواحد  ,حتى لو
كان للمادة أكثر من أستاذ يقومون بتدرسها
يقوم بعمل البحث من طالب واحد لخمسة طالب بحد أقصى
عدد صفحات البحث تتراوح بين خمس صفحات و11صفحات حسب طبيعة البحث
والتخصص والمستوي الدراسي الموجود فيه الطالب.
يكتب البحث بلغة المقرر على الكمبيوتر ويمكن ان يكتب بخط اليد في حالة الضرورة وفي
كل األحوال يحول إلى ملف . PDF
يجب التنويه  ,بأنه البد للطالب عند عملية رفع أبحاثه  ,بأن يقوم برفعها على إيميلين (2
أيميل)  ,وان لم يقوم برفعها على االيميلين  ,فلن يتم قبول واستالم بحثه
 ايميل أستاذ المادة (وهو مكتوب أمام البحث الخاص به). ايميل الفرقة التابع لها الطالب.الفرقة

اسم االميل

االولي – شعبة عربي

arch.proj.1ar@gmail.com

االولي– شعبة انجليزي– برامج خاصة

arch.proj.1sp@gmail.com

الثانية  -مصري – عربي – شعبة انجليزي

arch.proj.2egy@gmail.com

الثالثة  -مصري – عربي – شعبة انجليزي

arch.proj.3egy@gmail.com

الثانية  -اسالمي – عربي

arch.proj.2islamic@gmail.com

الثالثة  -اسالمي – عربي

arch.proj.3islamic@gmail.com

الثانية  -يوناني – عربي

arch.proj.2yon@gmail.com

الثالثة  -يوناني – عربي

arch.proj.3yon@gmail.com

الثانية  -ترميم عضوي – عربي – شعبة انجليزي

arch.proj.2torg@gmail.com

الثالثة  -ترميم عضوي – عربي – شعبة انجليزي

arch.proj.3torg@gmail.com

الثانية  -ترميم غير عضوي – عربي – شعبة انجليزي

arch.proj.2inorg@gmail.com

الثالثة  -ترميم غير عضوي – عربي – شعبة انجليزي

arch.proj.3inorg@gmail.com

الثانية  -الثالثة  -ترميم معماري – عربي – شعبة انجليزي

arch.proj.arcb@gmail.com

 -6يبدأ تسليم األبحاث (رفع األبحاث) على األيميلين المذكوريين باألعلى اعتبارا من يوم األحد
الموافق 13مايو 2222م ,على أن يكون أخر موعد لرفع األبحاث سيكون يوم األثنين 35
يونيو 2222م ,ولن تقبل ابحاث بعد هذا التاريخ.
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 -7األبحاث المقدمة قاصرة فقط على مقررات الفصل الدراسي الثاني للفرق الثالث (األولى ,
الثانية  ,الثالثه)  ,وال يجوز عمل أبحاث في مواد التخلف  ,فمواد التخلف والباقين لالعادة
وطالب الفصل البيني  ,سيعقد لهم امتحان تحريري  ,سوف يتم تحديده الحقا  ,وفي حالة
المادة التي لها متطلب سابق سجله الطالب في البيني  ,كأن مثال يكون مسجال في الفصل
البيني في مادة (فنون )1كمادة متطلب سابق  ,لمادة (فنون )2في الفصل الثاني  ,يقوم
الطالب بعمل بحثه في مادة (فنون , )2ولكن لن تعلن نتيجته ويجاز فيها إال بعد اجتياز
امتحان (فنون )1التحريري  ,وفي حالة رسوبه ال قدر الله في (فنون )1في االمتحان البيني
يعتبر راسبا في (فنون.)2
 -8تفصيل عمل البحث  :يتضمن البحث المقدم مايلي:
 صفحة عنوان البحث والبيانات الخاصة بالطالب والمقرر. صفحة عناصر أو فهرس البحث. صفحة مقدمة البحث ويشرح فيها الطالب الفكرة والهدف من البحث ومراحل تنفيذهوالصعوبات التي واجهته.
 صفحات متن البحث أو موضوعه. صفحة نتائج البحث. صفحة المصادر والمراجع. -9وبتفصيل أكثر :الغالف البد أن تكون فيه إلى جانب اسم الجامعة وهي جامعة القاهرة اسم
الكلية (كلية اآلثار) ثم اسم المقرر والسنة الدراسية والمستوي ثم بيانات الطالب كاملة
وبيانات الطالب اذا كانوا اكثر من واحد كل طالب على حدة ودوره في البحث -المجموعة-
اسم الدكتور -الرقم القومي للطالب -ايميل الطالب .أي تدون البيانات كاملة وفي الصفحة
األولى.
الصفحة الثانية  :فهرس الموضوعات  ,يكتب فيها العناصر مرتبة حسب ترتيب
-11
ورودها في المتن.
الصفحة الثالثة :وهي مقدمة البحث وتكون كمايلي:
-11
 فقرة أو اكثر عن التعريف بالموضوع ومضمونه فقرة عن أهمية الموضوع. فقرة او اكثر عن الهدف األساسي للبحث والذي ينبع من عنوان الموضوع. فقرة او اكثر عن منهج البحث.الصفحات بعد ذلك متن البحث وتتضمن بالشرح والتحليل موضوع البحث ويراعى
-12
الطالب مايلي:
 ان يكون الطالب قد قرأ جيدا المرجع الرئيسي للبحث والمراجع األخرى المتعلقةبموضوعه سواء التي تواصل فيها مع أستاذه أو التي حصل عليها من المواقع المعتمدة
المجانية ذات الصلة مثل بنك المعرفة وغيرها.
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يكتب الطالب البحث بأ سلوبه وليس نقال حرفيا من المراجع وفي حالة النقل الحرفي البد
ان يذكر بالطريقة العلمية اسم المرجع الذي أخذ منه المعلومة وأن يضع المعلومة بين
قوسين ويضع اسم المرجع في هامش الصفحة حفاظا على االمانة العلمية.
يكتب في الهامش اسم المؤلف ثالثيا ثم اسم الكتاب أو المرجع ثم مكان النشر ثم سنة
النشر ثم رقم الصفحة.
البد وان يقوم الطالب بابداء الرأي في المعلومات التي نقلها خصوصا التي تحتمل اكثر
من رأي واليقتصر دوره على كونه ناقال بل يناقش ويحلل ويتفق أو يختلف في حالة
امكانية ذلك.
يمكن للطالب االستعانة بالرسوم واألشكال واللوحات وتضمينها في بحثه سواء في وسط
المتن أو اخره مع ذكر مصدر هذه الرسوم واللوحات في حال نقلها.
نتائج البحث في اخر البحث مرتبة ترتيبا منطقيا في نقاط التتجاوز صفحة واحدة حيث
تكتب النتائج بايجاز.
الله الموفق ,
أ.د /محسن نجم الدين
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب – كلية اآلثار – جامعة القاهرة
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