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 وانى والداجنى بشان البحوث المقدمة من الطالبقرارات قسم االنتاج الحي
 

 او مقال بحثى   أبنائنا الطالب نظرا للظروف التى تمر بها البالد فقد تقرر تقديم بحث مرجعى

الطالب قرائة الشروط وفهمها فهما جيداً ولهذا نرجوا من ابنائنا النظرية بدال من االمتحانات 

 .ير النهائى سوف يكون نجاح او راسب الن التقد

  (317)أ ن ح  إنشاء مزارع الدواجن الموضوعات البحثية المقترحة لمقرر 

 الدراسات الالزمة قبل البدء فى إنشاء مشاريع الدواجن  .1

 انواع العنابر المستخدمة فى تربية الدواجن  .2

 وسائل التبريد والتدفئة فى مزارع الدواجن  .3

 مزارع الدواجن التهوية المستخدمة فى نظم  .4

 تاماً: الشروط المتعلقة بالبحث والتى يجب ان يلتزم بها الطالب التزاماً 

 

قرر قسم االنتاج الحيوانى ان جميع المواد التى يدرسها الطالب داخل القسم يتم فيها قيام  -1

فردى وليس جماعى اى ان لكل طالب بحث منفرد فى  او مقال بحثى  مرجعىالطالب بعمل بحث 

 لكل من المستوى االول والثانى والثالث. كل مادة

 

موقع  علىيختار الطالب احد الموضوعات التى تقدم له من استاذ المادة والموجودة  -2

 .االخرى وسائل التواصل االجتماعىفى ووكذا على جروب المادة   LMSالجامعة 

 

يجوذ باى شكل من االشكال ان يقوم الطالب بنقل جزء او بعض من البحث من زميل ال    -3

 .وفى هذه الحالة سوف يعتبر كال الطالبين راسبين فى تلك المادة % 25بنسبة تتعدى  اخر

 

علمية على ان الحة وان يستخدم طريقة الكتابة يجب ان يستخدم الطالب اللغة العربية الواض -4

  .النقل باسلوب الكتابة باسلوب و رؤية الطالب  وليستكون طريقة 

 

بواسطة المعلومات الخاصة بنوع الملف المرسل وااليميل المرسل اليه وااليميل المستخدم  -5

الطالب هى معلومات سوف تحدد الحقا وسوف تصل اليك كل المعلومات الالزمة لهذا فكل ما 

 البحث بالطريقة العلمية السليمة. على كتابةهو التركيز الشديد  الحالىعليك فى الوقت 

 

 .صفحة 15صفحات وال يزيد عن  10 عن يقل ال المرجعى او البحث البحثي المقال  -6

 

ومسافة واحد  Times New Romanسم من كل الجوانب وبنوع خط  2يستخدم هوامش   -7

 واالجزاء 16عدى العنوان يجب ان يكون حجم الخط   14 وحجم خط  ونصف بين السطور

 .الرئيسية من مقدمة و موضوع ومراجع تكون بخط سميك وتحتها خط
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يتم اضافة صفحة فى اول البحث يتم كتابة العنوان والبيانات الشخصية للطالب بالترتيب  -8

 -االتى:

 الطالب اسم  

 رقم الجلوس 

  وكودهااسم المادة 

  االيميل 

 التليفون 

  2020-2019ثم يكتب التيرم الثانى للعام الدراسى 

  تعتبر هذه الصفحة ضمن عدد صفحات الموضوعال 

  

 -:يشتمل المقال البحثي على االتى -8

 .وهو احد العناوين المقترحة والتى سيتم توزيعها :  العنوان ●

 .وتشمل األسباب عناصر المقال البحثى واألهداف من البحث او الموضوع: المقدمة ●

ببعضها ارتباط وثيق وتغطى ويتم تقسيمه الى عناصر متسلسلة ومرتبطة : الموضوع ●

 .جميع جوانب البحث

 بطريقة علميةتكتب المراجع التى تمت االستعانة بها ومرتبة :  المراجع ●

 

 يفضل االستعانة بالصور والبيانات فى صورة جداول او رسومات بيانية. -9

 

 مع تحيات قسم االنتاج الحيوانى والداجنى
 


