2020/2019

معهد النيل العالى
للعلوم التجارية و تكنولوجيا
الحاسب

 .1ينبغى االلتزام بموضوع البحث الذى تم تحديدة للطالب بواسطة وحدة التعليم االلكترونى و المرسل له عبر نظام
متابعة ابحاث الطالب الموجود على موقع المعهد و فى حالة كتابة بحث فى موضوع مخالف او كتابة بحث فى
اكثر من موضوع سيتم رفض البحث فورا.
 .2يتم ارسال االبحاث على البريد االلكترونى الخاص بكل فرقة دراسية طبقا للجدول التالى:
الفرقة
الفرقة
األولى
الفرقة
الثانية
الفرقة
الثالثة

شعبة نظم

شعبة محاسبة

nile.control1.1@gmail.com

nile.control1.2@gmail.com

nile.control2.1@gmail.com

nile.control2.2@gmail.com

nile.control3.1@gmail.com

nile.control3.2@gmail.com

شعبة تجارة خارجية

nile.control3.3@gmail.com

 .3يتم كتابة االبحاث باستخدام برنامج ميكروسوفت وورد و يسمح بارسالها على البريد االلكترونى الخاص للفرقة كما
هو موضح بالجدول السابق بصيغة الوورد او تحويلها الى  pdfثم ارسالها.
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 .4بعد ارسال البحث انتظر رسالة تاكيدية باستقبال البحث فى خالل  24ساعة بعد االرسال و فى حالة عدم استالم
الرسالة التاكيدية ال تقوم بارسال البحث مرة اخرى لكن تواصل مع الدعم الفنى عبر البريد االلكترونى التالى:
systematacademy@gmail.com
 .5ال يسمح باالقتباس او المشاركة بين ابحاث الطالب حيث سيتم ادخال البحث على نظام الكتشاف االقتباس و
فى حالة اكتشاف وجود اقتباس بين ابحاث الطالب سيتم رفض تلك االبحاث فورا.
 .6ينبغى ان تتعدد المصادر التى تم االستعانة بها فى البحث و فى حالة االخذ من مصدر واحد سيتم رفض البحث.
 .7قم بعمل بحثك بنفسك الن االستعانة بالغير الذى قد ال يكون امينا فى وضح محتويات البحث عن طريق اقتباس
محتويات ابحاث اخرى سيعرضك لرفض بحثك.

 .1يتكون البحث بحد ادنى  5صفحات (غير مشتملة صفحة الغالف) و بحد اقصى  11صفحة.
 .2ينبغى استخدام الخط  Times New Romanبحجم  14عادى  ...و العناوين االساسية بحجم 16
ثقيل  .كما ينبغى االلتزام بالهوامش الموجوده بهذا القالب.
 .3يتكون البحث بشكل عام من:
 مقدمة البحث فى حدود صفحة على االكثر تتناول مقدمة عن موضوع البحث و ملخص سريع لما سيتم
تناوله بالشرح فى البحث.
 ينبغى االلتزام بالعناصر االساسية التى تم تحديدها لموضوع البحث و التى سيتم ارسالها للطالب عبر نظام
متابعة ابحاث الطالب الموجود على موقع المعهد بحيث يتم شرح كل عنصر من العناصر باالستعانة
بالمصادر المتاحة من كتاب المقرر – االبحاث المتاحة على االنترنت – المواقع العلمية و غيرها.
 يفضل استخدام الصور و االشكال التوضيحية بالبحث.
 بعد االنتهاء من شرح العناصر االساسية للبحث يتم كتابة الملخص فى حدود نصف صفحة على هيئة
مجموعة من النقاط لتلخيص المعالم و المفاهيم االساسية لما تم تناوله فى البحث.
 فى نهاية البحث يقدم الطالب قائمة بجميع المصادر و المراجع العلمية و مواقع االنترنت التى تم
االستعانة بها فى كتابة البحث.
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يبدا ميعاد استالم االبحاث من خالل االرسال على البريد االلكترونى الخاص بالفرقة و الموضح بالجدول السابق ابتداء من
 2121/6/1و حتى  2121/6/15و لن يتم االلتفات الى بحث يتم ارسالة خارج نطاق المدة المحددة.

معهد النيل العالى
للعلوم التجارية و تكنولوجيا
الحاسب

2020/2019

