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 ؤتمربالم كتابة الورقة البحثية اشترطات

 

أن يكون البحث مستوفياُ لشروط البحث العلمي بما في ذلك عرض المشكلة البحثية ومراجعة  •

 الدراسات ذات العالقة والمنهجية المتبعة واستعراض النتائج والتوصيات. 

 (MS Word)باستخدام برنامج ميكروسوفت وورد  (A4) على مستندأن يكون البحث مكتوب  •

صفحة( للبحث  15بحيث ال يتعدى عدد الصفحات ) للمؤتمر على البريد االلكترونيو يرسل 

 صفحة( للبحث باللغة العربية. 25) اإلنجليزية وباللغة 

الملخص  كلمة( وتلي 250يرفق بالبحث ملخص باللغتين العربية واإلنجليزية بما ال يزيد عن ) •

 للتعريف بنواحي البحث. داكنويكون  بحجم خط البحثكلمات(  7-5) كلمات دالة

 :يتكون النواحي الفنية لكتابة البحث على النحو التال  •

( 14)خط وبحجم  Traditional Arabicبالخط الكتابة للبحث باللغة العربية كون ت ✓

( مع ترك 12)خط  بحجمو Times New Roman بالخط ةباللغة اإلنجليزي للبحثو

   بين األسطر. 1.15مسافة 

 للبحث باللغة العربية داكن(16)حجم ب البحث يتوسط الصفحة من األعلى عنوان  ✓

( 12بحجم خط ) الباحث )الباحثين(يليه أسم ، باللغة اإلنجليزية داكن(14)وبحجم 

، تم يأتي ملخص ( للبحث باللغة اإلنجليزية10للبحث باللغة العربية وبحجم خط )

 .وبعد ذلك يأتي باقي البحث المفتاحيةفالكلمات البحث 

األول ثم األب ثم اللقب( شاملة  )االسم الطبيعي( بالترتيب ينكتب أسم الباحث )الباحثي ✓

 لباحث المسئول عن المراسالت.ل اإللكترونيالبريد  يكتبجهات عملهم و

 داكن( للغة اإلنجليزية.14و )داكن( للعناوين الرئيسية للغة العربية 16حجم الخط ) ✓

 على أن يتم ترقيم العناوين باستخدام نطام الترقيم العددي

 اإلنجليزية.داكن( للغة 12داكن( للعناوين الفرعية للغة العربية و )14حجم الخط ) ✓

 على أن يتم ترقيم العناوين باستخدام نطام الترقيم العددي
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 ( للغة اإلنجليزية.عادي10مائل( لكتابة الملخص باللغة العربية و )12حجم الخط ) ✓

العربية  ةباللغسم( للبحث  3أيمن وأيسر ) –سم(  2.5تكون الهوامش أعلى وأسفل ) ✓

 سم( للغة اإلنجليزية. 3)سم( وأيسر 3وأيمن ) -

وتزود  وترقم Excelأو برنامج برنامج الكتابة  فيتكتب الجداول باستعمال أداة الجداول  •

التسلسل  منها بنفس( اعلى الجدول ويشار الى كل بنفس حجم خط البحث بعناوين )خط داكن

 الوارد في متن البحث.   

 Micro Softأو برامج متوافقة مع  Excelباستخدام برنامج  واألشكال تعد الرسوم البيانية •

Office في صورة  وتخزنJPG أوPNG   أوGIF  مع مراعاة األلوان المستخدمة لتمييز

( بنفس حجم خط البحث . كما انها ترقم وتزود بعناوين )خط داكنالرسم فيالمدخالت المختلفة 

 أسفل الشكل أو الرسم ويشار الى كل منها بنفس التسلسل الوارد في متن البحث.

ويوضع هذا الرقم بين قوسين امام ترقم المعادالت بتسلسل وحسب ورودها في متن البحث  •

 المعادلة.

 تستخدم األرقام العربية والنظام العالمي للوحدات.  •

                                        APA6 styleباستخدام نمط  البحث في متن )المصدر( يشار إلى االقتباس •

(the American Psychological Association)  بحيث يوضع لقب الباحث وتوضع

من باحثين يكتب لقب الباحث الرئيسي واخرون وتوضع  أكثركان  وإذاالسنة بين قوسين 

 .)للغة العربية واإلنجليزية( السنة بين قوسين

 متن البحث يجب أن تدرج في قائمة المراجع في نهاية البحث المشار إليها في مراجعجميع ال •

ً   APA6 styleنمط وتكون وفقا ل بالمراجع العربية أوال تم ئا مبتد، وترتب ترتيباً أبجديا

 دون ترقيمها، وفقا لالتي: األجنبيةالمراجع 

 اسمهثم الحرف او الحروف التي تشير الى  يكتب لقب المؤلف او المؤلفينالكتب:  ✓

ورقم الطبعة ودار النشر ومكان  )بين عالمتي تنصيص( وسنة النشر وعنوان الكتاب

 النشر.
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ثم الحرف او الحروف التي تشير  اوالً  باحث )الباحثين(يكتب لقب ال المجلة العلمية: ✓

، وجهة )بخط مائل( واسم المجلة ،البحثوعنوان  (سنة النشر)يلي ذلك  الى اسمه

 .وارقام الصفحاتو )العدد( النشر، والمجلد 

ثم الحرف او الحروف التي تشير الى  اوالً باحث )الباحثين( اليكتب لقب  المؤتمر: ✓

 ةالمشرف أسم الجهةو، المؤتمرواسم  ،البحثوعنوان  (سنة النشر)يلي ذلك  اسمه

 لم يتم نشره(.  إذاه )يضاف كلمة تحت النشر مكان انعقاده وتاريخ انعقادو عليه

 

سابقا في اية  التي تشير الى عدم نشر البحث او ارساله للنشرملء استمارة التعهد الخاصة  •

 أخرى.مجلة 

انتقال جميع حقوق الملكية المتعلقة على  (نيالباحث)عند قبول البحث للنشر، يوقع الباحث  •

 كلية الزراعة جامعة مصراتة.بالبحث الى 

تعكس بالضرورة وال  (نيالباحث)الباحث عن اراء في البحث المنشور تعبر المادة العلمية  •

 .مصراتةكلية الزراعة او جامعة  نظروجهة 

 

 ترسل البحوث إلى: •

 

 نباتيإنتاج  –المؤتمر الثاني للعلوم الزراعية 
 جامعة مصراتة –كلية الزراعة 

 ليبيا –مصراتة 
 2478صندوق بريد          

 :للمؤتمر أو على البريد اإللكتروني

sscap2021@agr.misuratau.edu.ly 
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