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  انغزائٗ

 

 قشاساد قسى االَزبج انحيٕاَٗ ٔانذاجُٗ ثشبٌ انجحث انًشجؼٗ

 

أثُبئُب انطالة َظشا نهظشٔف انزٗ رًش ثٓب انجالد فقذ رقشس رقذيى ثحث يشجؼٗ ثذال يٍ 

انطالة قشائخ انششٔط ٔفًٓٓب فًٓب جيذاً الٌ ٔنٓزا َشجٕا يٍ اثُبئُب انُظشيخ االيزحبَبد 

 انزقذيش انُٓبئٗ سٕف يكٌٕ َجبح أ سسٕة.

 

 ً  ربيبً: انششٔط انًزؼهقخ ثبنجحث ٔانزٗ يجت اٌ يهزضو ثٓب انطبنت انزضايب

 

قشس قسى االَزبج انحيٕاَٗ اٌ جًيغ انًٕاد انزٗ يذسسٓب انطبنت داخم انقسى يزى فيٓب قيبو  -1

نكم  يشجؼٗ فشدٖ ٔنيس جًبػٗ اٖ اٌ نكم طبنت ثحث يُفشد فٗ كم يبدحانطبنت ثؼًم ثحث 

 يٍ انًسزٕٖ االٔل ٔانثبَٗ ٔانثبنث.

 

يٕقغ  ػهٗيخزبس انطبنت احذ انًٕضٕػبد انزٗ رقذو نّ يٍ اسزبر انًبدح ٔانًٕجٕدح  -2

ٔانًشفقخ فٗ  االخشٖ ٔسبئم انزٕاصم االجزًبػٗفٗ ٔٔكزا ػهٗ جشٔة انًبدح   LMSانجبيؼخ 

 .االسفم

 

يجٕر ثبٖ شكم يٍ االشكبل اٌ يقٕو انطبنت ثُقم جضء أ ثؼض يٍ انجحث يٍ صييم ال    -3

 .ٔفٗ ْزِ انحبنخ سٕف يؼزجش كال انطبنجيٍ ساسجيٍ فٗ رهك انًبدح % 25ثُسجخ رزؼذٖ  اخش

 

ؼهًيخ ػهٗ اٌ انحخ ٔاٌ يسزخذو طشيقخ انكزبثخ يجت اٌ يسزخذو انطبنت انهغخ انؼشثيخ انٕاض -4

  .انُقم ثبسهٕة انكزبثخ ثبسهٕة ٔ سؤيخ انطبنت  ٔنيسركٌٕ طشيقخ 

 

ثٕاسطخ انًؼهٕيبد انخبصخ ثُٕع انًهف انًشسم ٔااليًيم انًشسم انيّ ٔااليًيم انًسزخذو  -5

انطبنت ْٗ يؼهٕيبد سٕف رحذد الحقب ٔسٕف رصم انيك كم انًؼهٕيبد انالصيخ نٓزا فكم يب 

 انجحث ثبنطشيقخ انؼهًيخ انسهيًخ. ػهٗ كزبثخْٕ انزشكيض انشذيذ  انحبنٗػهيك فٗ انٕقذ 

 

 .صفحخ 11صفحبد ٔال يضيذ ػٍ  12 ػٍ يقم ال انًشجؼٗ انجحثي انًقبل  -6

 

ٔيسبفخ ٔاحذ  Times New Romanسى يٍ كم انجٕاَت ٔثُٕع خظ  2يسزخذو ْٕايش   -7

 واالجزاء 61عدى العنوان يجب ان يكون حجم الخط   11 ٔحجى خظ  َٔصف ثيٍ انسطٕس

 .الرئيسية من مقدمة و موضوع ومراجع تكون بخط سميك وتحتها خط

 

يتم اضافة صفحة فى اول البحث يتم كتابة العنوان والبيانات الشخصية للطالب بالترتيب  -8

 -االتى:

 الطالب اسم  
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 رقم الجلوس 

  اسم المادة 

  االيميل 

 التليفون 

  9191-9169ثم يكتب التيرم الثانى للعام الدراسى 

  تعتبر هذه الصفحة ضمن عدد صفحات الموضوعال 

  

 -:يشزًم انًقبل انجحثي ػهٗ االرٗ -8

 .ْٕٔ احذ انؼُبٔيٍ انًقزشحخ ٔانزٗ سيزى رٕصيؼٓب :  انؼُٕاٌ ●

 .ٔرشًم األسجبة ػُبصش انًقبل انجحثٗ ٔاألْذاف يٍ انجحث أ انًٕضٕع: انًقذيخ ●

ثجؼضٓب اسرجبط ٔثيق ٔرغطٗ ٔيزى رقسيًّ انٗ ػُبصش يزسهسهخ ٔيشرجطخ : انًٕضٕع ●

 .جًيغ جٕاَت انجحث

 ثطشيقخ ػهًيخركزت انًشاجغ انزٗ رًذ االسزؼبَخ ثٓب ٔيشرجخ :  انًشاجغ ●

 

 يفضم االسزؼبَخ ثبنصٕس ٔانجيبَبد فٗ صٕسح جذأل أ سسٕيبد ثيبَيخ. -9

 

 

 َٗيبدح اسبسيبد سػبيخ انحيٕاٌ انًسزٕٖ انثب 

 والوفتوحة الوغلقةهواصفبت حظبئز االبقبر  -1

 طزق قيبس النوو فى االبقبر -2

 طزق التغذية الوختلفة للعجول الزضيعة حتى الفطبم -3

 الوعبرض الخبصة بسالالت انتبج اللبن  -4

 هواصفبت االبل التى تؤهلة للعيش فى البيئة الصحزاويةانواع و -5

 طزق تقسين االغنبم -6

 

 

 يغ رحيبد قسى االَزبج انحيٕاَٗ ٔانذاجُٗ
 


