قسم العلوم اإلدارية
والمالية

1

إعداد
أ .نضال حممد الزطمة
4102م – 0241هـ

( )nZقسى انعهىو اإلدارية وانًانية

-1-

أوالً :مقدمة:
يقدـ قسـ العمكـ اإلدارية كالمالية ىذا الدليؿ الذم يتضمف كيفية كتابة بحث التخرج لطمبة البكالكريكس ليككف مساعدان
كدليال ليـ في إعداد بحكثيـ الجامعية ،كاليدؼ مف ىذا الدليؿ تسييؿ الطريؽ لمطمبة كأف ِّ
نقدـ ليـ ما رأيناه أفضؿ
طريقة كأصكب أسمكب في كتابة البحكث الجامعية ،ىذا باإلضافة الى تكحيد البحكث الجامعية في الكمية الجامعية
عممي مميز.
لمعمكـ كالتكنكلكجيا لتظير بشكؿ
ٍّ
بدء مف مرحمة التحضير لمخطة إلى إعداد
كما ييدؼ ىذا الدليؿ إلى مساعدة الطمبة عمى إعداد رسائميـ الجامعية ن

رسالة جاىزة لممناقشة ،حيث يشمؿ كؿ ما يتعمؽ بإعداد البحث مثؿ :عناصر البحث كتنظيمو كأسمكب الكتابة كطرؽ
التكثيؽ ،كاعداد الجداكؿ ،األشكاؿ ،االقتباسات كعناصر أخرل متعددة.
ثانياً :المتطمبات السابقة:
دراسة مساقي أساليب البحث العممي كمبادئ االحصاء مع إنياء المستكل الثالث مف خطة التخصص.
ثالثاً اختيار عنوان البحث:

قبؿ الشركع في كتابة البحث الخاص باستكماؿ متطمبات درجة البكالكريكس عمى الطالب (أك مجمكعة الطمبة بحيث
ال يزيد عددىـ عف  4طالب) اختيار عنكاف البحث ،كيككف ذلؾ بالتكاصؿ مع المشرؼ المباشر كأصحاب
االختصاص ،كمف ثـ تقديـ العنكاف مف خالؿ نمكذج كرقي رقـ( )1إلى القسـ المختص.
كمف مكاصفات عنكاف البحث أف يككف كاضحان كمحددان كيعبر بكضكح عف مضمكنو ،حتى يتمكف القارئ مف قراءتو
ال ،كذلؾ يقع عمى عاتؽ الطالب
كفيمو ،دكف حاجة إلى استفسار مف الطالب ،كما يجب أف يككف المكضكع أصي ن
(الباحث) التأكد مف كجكد المراجع كالبيانات الكافية لمقياـ بإنجاز البحث في الكقت المقرر لو.
تقكـ لجنة مف ذكم االختصاص بمناقشة مكضكع البحث كتعديمو (إف كاف ىناؾ حاجة لذلؾ) بما يتالءـ مع التغيرات
كالتطك ارت العممية كربطيا باإلشكاليات األكثر إلحاحان التي تكاجو المجتمع الفمسطيني .كىذه الخطكة يجب إعدادىا قبؿ
البدء في عممية الكتابة الفعمية لمبحث.
رابعاً :اعداد خطة البحث:
تتككف خطة البحث مف تحديد مكضكع البحث أك المشكمة ،كأىداؼ البحث ،كفركضو ،كحدكده كمصطمحاتو
كأىميتو ،كمنيجو ،كخطكاتو ،كالتصكر العاـ لفصكؿ الدراسة .كفيما يمي تكضيح ليذه العناصر.
 -1تحديد مشكمة البحث وأسئمتو:
يحدد الطالب مشكمة البحث مبينان أصالتيا مف حيث اختالفيا عف دراسات سابقة في نفس المجاؿ ،كيقصد بمشكمة
الدراسة مكضكعيا كمجاليا ،فال بد مف كجكد مشكمة أك ظاىرة تحتاج إلى تفسير لكؿ بحث ،أما بالنسبة لصياغة
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خبرية

أك ببياف.
كما ينبغي مراعاة تحديد المشكالت الفرعية التي يؤدم حميا إلى حؿ مشكمة البحث الرئيسة بكضكح كىذا التحديد يتـ
بأف يحمؿ الطالب المشكمة العامة ليبيف مككناتيا الفرعية ،ثـ يصكغ كؿ مشكمة فرعية صياغة دقيقة ككاضحة كي يضع
ليا منيجان مالئما لمعالجتيا ،كيتمكف مف الكصكؿ إلى نتيجة كاضحة كحاسمة بشأنيا .كعند الحديث عف المشكمة ىنا
يجب أف تككف المشكمة مكجكدة بشكؿ كاقعي كحقيقي.
مالحظة( )1في ىذا المجال :مف األخطاء المتكررة في خطط البحكث كثرة المشكالت الفرعية مما يعني أف مشكمة
البحث كاسعة أك أف المشكالت الفرعية تحتاج غمى إعادة صياغة.
 -2فرضيات البحث:
لفرضيات البحث عالقة مباشرة بمشكمة البحث كأسئمتو ،فالفرضية تفسر المشكمة ،كتحدد سبب كجكدىا كالفرضية
يجب أف تككف قابمة لمفحص لتأكيد صحتيا ،أك عدـ صحتيا.
 -3أىداف البحث:
يحدد الطالب األىداؼ التي يسعى البحث إلى تحقيقيا ،بحيث يككف محتكاىا مرتبطان ارتباطان مباش نار بمشكمة البحث
كمبرراتو.
 -4أىمية البحث:
مف الخطأ المتكرر في بعض بحكث الطمبة عدـ التفريؽ بف أىمية البحث كأىداؼ البحث .فأىمية البحث تركز عمى
الفائدة العممية المتكقعة في مجاؿ تخصصو بعد تحقيؽ أىداؼ البحث كانجازه ،لذا البد أف يكضح الطالب لماذا قاـ
باختيار ىذا المكضكع؟ كما أىميتو عمى الصعيد (الكطني – المحمي -الجية التي سيتـ عمييا البحث)؟ فقد يككف
المكضكع جديدان لـ يتطرؽ إليو مف قبؿ ،كعميو يككف ىناؾ نقص في المعمكمات حكؿ مكضكع الدراسة ،بالتالي يرسي
الباحث قاعدة معمكماتية ميمة حكؿ المكضكع.
 -5منيجية البحث:
كىك األسمكب المستخدـ في البحث ،فقد يككف المنيج كصفينا ،أك تاريخينا ،أك تجريبينا ،أك مقارننا ،كقد يككف منيجان
كميان ،كمعظـ أبحاث التخرج الخاصة بقسـ العمكـ اإلدارية كالمالية تستخدـ المنيج الكصفي .كذلؾ يجب أف يشير
الباحث في منيجية البحث إلى مصادر جمع البيانات ،كالمصادر األكلية كالتي تشمؿ إجراء المقابالت أك تكزيع
االستبيانات ،كالمصادر الثانكية مثؿ استخداـ الكتب ،كالمجالت ،كالدكريات ،كاإلحصاءات ،كمكاقع اإلنترنت.
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مالحظة( )2في ىذا المجال :يتكقع مف الطالب في بحث التخرج أف يستخدـ كال النكعيف مف المصادر (األكلية
كالثانكية).
 -6حدود البحث:
قد يتعذر عمى الباحث أف يغطي في بحثو منطقة كاممة أك دكلة ،لذا يككف مف الضركرم عميو أف يكضح الحدكد
الجغرافية (المكانية) لمدراسة  ،كقد يككف مف المستحيؿ أيضنا دراسة المشكمة أك الظاىرة في كؿ الفترات الزمنية ،لذا
يككف مف الضركرم تكضيح الحدكد الزمنية لمدراسة ،كقد يصعب دراسة كؿ الجكانب كالمكضكعات المرتبطة بالظاىرة
أك المشكمة ،لذا مف الضركرم تكضيح الجانب أك الحد المكضكعي الذم ستتناكلو الدراسة.
 -7مجتمع وعينة البحث:
ينبغي أف تتضمف الخطة بيانات مختصرة حكؿ مجتمع الدراسة األصمي كالعينة المختارة ،كمجتمع الدراسة يعني:
بشر ،أـ مؤسسةن ،أـ أنشطة تربكية أـ غير ذلؾ".
"جميع مفردات الظاىرة المراد دراستيا ،سكاء أكانت ىذه المفردات ان
أما عينة الدراسة فتعني " :تمؾ المجمكعة مف أفراد المجتمع الذيف يختارىـ الباحث ليككنكا ىـ المصدر األكلي لجمع
بياناتو أثناء تنفيذه لدراستو .كتتـ عممية اختيار العينة أك تحديدىا كفؽ أسس عممية كأساليب خاصة تتناسب مع مكضكع
الدراسة كأىدافيا .كذلؾ لك قاـ الباحث بتكزيع استبياف يجب أف يذكر عدد االستبيانات التي تـ تكزيعيا كعدد االستبانات
التي تـ إسقاطيا.
مالحظة( :)3يتـ الحديث عف خصائص مجتمع الدراسة كعينتيا بشكؿ أكثر تفصيالن في الفصؿ الخاص بتفسير كتحميؿ
مجاالت الدراسة كاختبار الفرضيات.
 -8مصطمحات البحث:
يُقصد بمصطمحات البحث ”الكممات أك التعبيرات الغامضة أك التي تُفيـ بأكثر مف معنى باختالؼ السياقات التي

تُستخدـ فييا“ .كنظ نار لتعدد معاني المصطمح الكاحد في العمكـ المختمفة ،ينبغي عمى الباحث أف تتضمف خطتو ذكر
بعض التعريفات ألم مصطمح غامض أك غير متداكؿ يتضمنو عنكاف بحثو ،ثـ يذكر بعد ذلؾ ما يتبناه مف ىذه
التعريفات ،بما يتفؽ مع مكضكع دراستو ،أك يضع تعريفان إجرائيا يكضح المقصكد بيذا المصطمح في دراستو الحالية.
مالحظة( :)4يمكف لمباحث أف يحدث تعديالت عمى عناصر خطة البحث أثناء الدراسة ،كبعد التعمؽ في البحث
كالمطالعة كىذا شيء طبيعي ،يجب أف تتابع كتستشير أستاذؾ المشرؼ في ذلؾ.
يمكن اعتبار خطة البحث (االطار العام) بمثابة الفصل األول في البحث وذلك بعد الرجوع والتنسيق مع المشرف.
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 -9الدراسات السابقة:
يككف مشركع البحث جيدان عندما يثبت أف مشكمة البحث تستحؽ الدراسة ،كأحد أىـ العناصر التي تؤكد الحاجة
لدراسة مشكمة ما ىك أف يككف البحث إضافة في سد فجكة في الدراسات السابقة ،أك معالجة بعض نقاط الضعؼ فييا
مما يستدعي القياـ بإجراء البحث الحالي،
خامساً :ترتيب عناصر البحث :يتـ ترتيب البحث بالصكرة التالية:
 -1صفحة العنوان :كتككف عمى الشكؿ التالي:

بحث بعنوان:
..........................................................

إعداد الباحث -يف/ات

.........................

.........................

.........................

إشراؼ

........................

ال لمتطمب لمحصكؿ عمى درجة البكالكريكس في ..................
قدـ ىذا البحث استكما ن
العاـ الدراسي
(…)201…. – 201
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 -2اإلىداء.
لمف تيدم ىذا البحث .كاالىداء ىك تعبير كجداني ُيسمح بو ييديو الطالب إلى المقربيف منو كاألب ،كاألـ كالزكج

أك الزكجة ،كاألبناء ،كاألقارب ...الخ.
 -3شكر وتقدير.

يصا دؼ الباحث كثي ار مف الييئات كاألشخاص الذيف يقدمكف لو مساعدات ذات قيمة في أثناء بحثو ،كمف حؽ ىؤالء
عميو أف يعترؼ ليـ باليد التي أسدكىا لو ،كبالعكف الذم قدمكه لو.
 األستاذ الذم أشرؼ عمى بحثو ككجيو كأرشده. أساتذة آخريف كجيكه كساعدكه. أفراد أك جيات زكدكه بالبيانات الضركرية إلتماـ الدراسة أك أعاركه كتبنا أك مجالت.مالحظة( )5في ىذا المجال :يجب عمى الباحث أف ال يطيؿ في الشكر ،كال يبالغ فيو ،فكمما قصر الشكر كاف
أكثر تأثي نار كال يذكر فيو إال مف ىك جدير حقان بذلؾ ،فالرسائؿ العممية ليست مكاننا لممجامالت.
 -4ممخص البحث (بالمغتين العربية واإلنجميزية)Abstract .
حيث يكتب في الممخػص مػكجز سػريع عػف أىميػة البحػث كمحتكياتػو كأىدافػو ،كالمػنيج العممػي كاألسػمكب المتبػع ،ثػـ
عرض محاكر النقاش األساسية كصكالن إلى النتائج العامة كالتكصيات النيائية ،بما ال يزيد عف معدؿ  500كممة.
 -5فيرس المحتويات:
حيث يكضع فيو جميع محتكيات البحث بدءان مف االستيالؿ باآلية القرآنية ،فاإلىداء كالشكر ،كممخص البحث
كقائمة األشكاؿ ،كقائمة الجداكؿ ،كالمقدمة ،كمف ثـ الفصكؿ ،حتى المراجع ،كالمالحؽ ،مع مراعاة إدراج اسـ الفصؿ
كعناكينو الرئيسة كالفرعية فقط دكف التطرؽ إلى أم عناكيف أخرل ،كيفضؿ ترؾ سطر بيف محتكيات كؿ فصؿ كآخر.
أما أرقاـ الصفحات فتكضع أسفؿ بعضيا.
 -6فيرس الجداول.
يتضمف ىذا الفيرس أرقاـ الجداكؿ كعناكينيا كرقـ الصفحة المكجكدة بيا ،بحيث يكضع رقـ الجدكؿ مثالن :جدكؿ(-1
 :)1كمف ثـ عنكاف الجدكؿ كبعدىا رقـ الصفحة المكجكد فييا الجدكؿ ،مع مراعاة كضع جميع ىذه األرقاـ أسفؿ
بعضيا.
 -7فيرس األشكال:
يتـ ترتيبو بنفس األسمكب المستخدـ في فيرس الجداكؿ.
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 -8فيرس المالحق:
يتضمف ىذا الفيرس أرقاـ المالحؽ كعناكينيا كأرقاـ الصفحات المكجكدة بيا.
 -9فصول البحث:
( )1-9الفصل األول (اإلطار العام لمبحث) :كيشمؿ خطة البحث التي تـ االشارة إلييا سابقنا( .راجع مالحظة رقـ.)4
( )2-9الفصل الثاني :اإلطار النظري.
( )3-9الفصل الثالث :الدراسات السابقة:
يتـ تقسيـ الدراسات السابقة إلى( :دراسات محمية – دراسات عربية – دراسات أجنبية) ،كعمى الطالب تنػاكؿ
الدراسات السابقة بشكؿ حيادم كامؿ كمتعمؽ ،مع التركيز عمى أىـ النتائج كأبرزىا كالتي تـ التكصؿ إلييػا فػي
مكضكع البحث .لذا عند التطرؽ لمدراسات السابقة يجب مراعاة األمكر التالية:
أ -عنكاف الدراسة كصاحبيا.

ب -أىداؼ الدراسة.

ج -منيجية الدراسة.

د -نتائج الدراسة.

ق -فرضيات الدراسة.

ك -ترتيب الدراسات مف األحدث إلى األقدـ.

ز -التعقيب عمى الدراسات السابقة كذكر ما يميزىا عف الد ارسة الحالية ،كأكجو االستفادة منيا في ىذه الدراسة.
( )4-9الفصل الرابع :إجراءات البحث:
كيتضمف ىذا الفصؿ كصفان مفصالن لإلجراءات التي تـ اتباعيا في تنفيذ البحث كتشمؿ:
 -1تحديد منيج البحث.
 -2مصادر جمع البيانات كالمعمكمات.
 -3مجتمع الدراسة كعينتيا.
 -4أدكات الدراسة.
 -5معايير قياس أداة الدراسة
 -6األساليب االحصائية المستخدمة في البحث.
( )5-9الفصل الخامس :تحميل بيانات الدراسة واختبار فرضياتيا.
( )6-9الفصل السادس :النتائج والتوصيات.
خامساً :التوثيق واستخدام الحاشية:
( )5-1التوثيق في نياية البحث (قائمة المراجع) يتـ حسب ما كرد في كتب مناىج البحث العممي حيث يتـ تقسيـ
مصادر التكثيؽ إلى:
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أوالً :المصادر:
 -1القرآف الكريـ.
 -2السنة النبكية.
 -3التقارير الرسمية.
 -4االحصاءات الرسمية.
ثانياً :المراجع:
 -1المراجع كالدراسات العربية.
 -2المراجع كالدراسات األجنبية.
 -3مكاقع اإلنترنت.
( )5-2بخصوص التوثيق في متن البحث فيتـ مباشرة بعد النقؿ الحرفي ،أك النقؿ بالمعنى ،بكتابة اسـ عائمة المؤلؼ
كالسنة ،كيضاؼ رقـ الصفحة في حالة االقتباس الحرفي .مثاؿ (العمي ،2010 ،ص ،)15كفي
حاؿ كاف المرجع أجنبيان يككف التكثيؽ عمى الصكرة التالية مثاؿ.)Kotler, 2010, p15(:
( )5-3تستخدـ الحاشية في الحاالت اآلتية:
 إيضاحات تكرد أحيانان لتفصيؿ مجمؿ ما كرد في صمب البحث.
 إحالة القارئ إلى مكاف آخر في البحث.
 إحالة القارئ إلى مراجع أخرل تتعمؽ بالمكضكع.
مالحظة( )6في ىذا المجال :تحذير خاص بحقكؽ الممكية الفكرية:
إف أخذ أفكار اآلخريف كتضمينيا في الكرقة البحثية مف دكف اإلشارة إلى أصحابيا يعتبر انتياكان لحقكؽ التأليؼ كيشكؿ
جريمة بمكجب القانكف ،فضالن عف ذلؾ فإف الكرقة البحثية التي تحتكم عمى أفكار الغير مف دكف نسبتيا ألصحابيا سكؼ
تقابؿ بجزاء مشدد كقد يحصؿ الطالب بسببيا عمى عالمة صفر باإلضافة إلى أنيا قد تككف سببان في تطبيؽ عقكبة تأديبية
مف قبؿ الكمية كلجنة التحقيؽ في مخالفات الطمبة.
سادساً :تعميمات طباعة البحث:
( )6-1فيما يتعمّق بالشكل العام:
 -1يككف الحد األدنى لعدد صفحات البحث ( )50صفحة (باستثناء المالحؽ) ،عمى أف يتالفى الطالب اإلسياب
كالحشك كالتكرار ،كيراعي االختصار كالتركيز عمى النكعية.
بد أف تككف الطباعة كاضحة ،كعمى كجو كاحد مف الكرقة.
 -2يتـ طباعة البحث عمى كرؽ أبيض(  ،) A4كال ّ
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ُ -3يكتب البحث بمغة عربية سميمة ،كتُسمـ النسخة النيائية مف البحث خالية مف األخطاء المغكية ،كالنحكية
كاإلمالئية ،كالطباعية ،كخالية كذلؾ مف أم شطب إلى القسـ ،ليتـ تسميميا حسب األصكؿ إلى لجنة المناقشة.

 -4يجب أف تبدأ الجممة بكممة ،كال يجكز أف تبدأ برقـ أك اختصار أك رمز ،كفي ىذه الحاالت تكتب األرقاـ أك
االختصارات أك الرمكز كتابة بالحركؼ.
 -5تبدأ عناكيف فصكؿ البحث في صفحات جديدة ،كال يجكز أف تبدأ في كسط الصفحة أك آخرىا ،كيمكف أف تكتب
العناكيف عمى صفحة منفصمة.
 -6تكتب أرقاـ الصفحات بالصكرة التالية (.)1, 2 ,3, 4, …….
 -7تكتب العناكيف الرئيسة ،كعناكيف المباحث في صفحات جديدة كمستقمّة.
( )6-2ما يتعمّق بالخط واليوامش:
 -1يككف نكع الخط في متف البحث (.)Simplified Arabic
 -2يككف حجـ الحرؼ  14في متف البحث 12 ،في الحكاشي.
 -3يككف حجـ الحرؼ 16غامقان ( )Boldفي العناكيف الرئيسة ،ك15غامقان ( )Boldفي العناكيف الفرعية.
سطر كنصؼ( ،)1.5ككذا في حاشية البحث ،ككذلؾ في صفحات
 -4تككف المسافة بيف السطكر في متف البحث
ان
المراجع .كيجكز تصغير حجـ الحرؼ داخؿ الجدكؿ.
 -5تككف المسافة بيف كؿ فقرة كالفقرة التي تمييا ( )1.5مع ترؾ مسافة ( )Tabفي بداية الفقرة كؿ فقرة جديدة.
 -6تككف مسافة ىامش الكرقة مف جية اليميف( 2.5سـ) ،كأما مف بقية الجيات (األعمى كاألسفؿ ،كاأليسر) فتككف
مسافة اليامش( 2.0سـ).
 -7يستخدـ نكع الخط  Times New Romanلممصطمحات كالكممات األجنبية.
( )6-3فيما يتعمّق بترقيم الصفحات:
 -1تستخدـ الحركؼ العربية اليجائية (أ ،ب ،ت ،ث ).. ،لترقيـ الصفحات التمييدية؛ كصفحة اإلىداء كالشكر
كالفيرس.... ،الخ).
المقدمة الرقـ( )1في البحث.
 -2يبدأ الترقيـ باألرقاـ
المقدمة ،حيث تحمؿ صفحة ّ
ابتداء مف صفحة ّ
ن
 -3يتـ كضع ترقيـ جميع الصفحات في كسط أسفؿ الصفحة.

 -4ال يتـ ترقيـ صفحة العنكاف ،فال يظير عمييا رقـ ،أك حرؼ.
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سابعاً :توزيع الدرجات.
( )7-1خطة البحث ( 22درجة):
تحدد الدرجة مف قبؿ األستاذ المشرؼ ،كىذا يعتمد عمى مدل االلتزاـ بالخطكط العريضة لخطة البحث كعمى جكدة
الخطة بشكؿ عاـ ،كالمتابعة المستمرة مع المشرؼ(.نمكذج رقـ )2
( )7-2متن البحث ( 52درجة):
التقييـ يأخذ في االعتبار العناصر التالية :الناحية المكضكعية في البحث ،المكضكع جديد أـ ال ،الثقة في بيانات
البح ث ،مجتمع البحث كحجـ العينة ،مراجعة أدبيات الدراسة ،أساليب التحميؿ المستخدمة ،الناحية الشكمية في
البحث ،كقكة الحجة في العرض كالتحميؿ.
( )7-3العرض والمناقشة ( 32درجة):
مدل الفيـ كاالستيعاب الجيد لممكضكع ،مدل ثقة الطالب بنفسو كفيمو لممكضكع ،فالبد لمباحث إقناع لجنة
المناقشة أف البحث ىك الذم أعده بنفسو كأف البحث يستحؽ أف يعتمد.
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ثامناً :المرفقات
نموذج رقم()1

قسم العلوم اإلدارية والمالية

Admin. and Financial Sciences Dep.

نموذج إجراء تصحيح عنوان بحث تخرج
أسًاء انطهثة انًشحركيٍ في انثحث :
م
1 .1
2 .2
3 .3

االسم

التخصص

الرقم الجامعي

.4

انعنىاٌ قثم انحصحيح .................................................................................................... :
انعنىاٌ تعد انحصحيح ..................................................................................................... :
جشهد نجنة انًناقشيٍ أٌ كافة انحعديالت انًىصى تها قد جًث عهى انشكم انًطهىب .
نجنة انًناقشة :
-1
-2
-3
رئيس قسى انعهىو اإلدارية وانًانية
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نموذج رقم()2

قسم العلوم اإلدارية والمالية

Admin. and Financial Sciences Dep.

إستماره تقييم بحث تخرج
(لممشرف)

أسماء الطمبة

البند

العالمة

جكدة خطة البحث

7

االلتزاـ بخطة البحث

5

االلتزاـ بمراجعة المشرؼ دكريان كعمؿ ما يطمبو

4

ارتباط االشكاؿ كالنماذج بمكضكع البحث

4

المجموع النيائي

20

عالمة الطالب

عنوان البحث______________________________________________________ :
المشــــــرف_____________________________ :
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نموذج رقم()3

قسم العلوم اإلدارية والمالية

Admin. and Financial Sciences Dep.

استمارة تقييم بحث تخرج

(ألعضاء لجنة المناقشة – ممتحن داخمي أو خارجي)
البند

العالمة

عالمة الطالب

العنكاف
المشكمة كاألىداؼ
المنيجية
الدراسات السابقة
ترابط المحتكل
سالمة المغة
النتائج
التكصيات
المراجع
المجموع النيائي

52

عنــــــىاٌ انثـــــحث...................................................................................... :
عضى نجنة انًناقشة :االسى...................................... :
يًححٍ داخهي
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نموذج رقم()4

قسى انعهىو اإلدارية وانًانية

Admin. and Financial Sciences Dep.

نموذج استيفاء شروط التعديالت بعد المناقشة

 -1عنىاٌ انثحث ............................................................................................:
.........................................................................................
 -2أسًاء انطهثة انًشحركيٍ في انثحث :
االسم

م
1
2
3
4

الرقم الجامعي

التخصص

تعد يراجعة انثحث تعد انحعديالت جثيٍ أٌ انثحث يسحىفي كافة انشروط انًنهجية حسة االصىل
ووفقا ً نحىجيهاجنا

يناقش /
يناقش /
انًشرف
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