
 

 

 بثااي عش دعادا مطوووة دبحث  دبمدا بتدايم  بممتتم  توصيات عامة إل
 بمحثو  دبدممية دبز دعية

 
حرصًا عمى توحيد الشكل العام لمخطوطات البحوث المسممة لممؤتمر وتسييل عممية 
تحريرىا، تييب المجنة المنظمة بالزمالء المشاركين االلتزام بالتوصيات التالية عند إعداد 

ب المؤتمر بعد أن يتم يالبحوث المميزة في كتممخصات البحوث. عممًا بأنو ستنشر مخطوطات 
 المجنة العممية لممؤتمر وتستعين المجنة بمن تراه مناسبًا لمتحكيم.عرضيا عمى 

 توصيات عامة:
 500عن  ممف البحث ال يزيد حجم kb ، استخدام وOffice (2007).  
  يستخدم الخطSimplified Arabic ( لمحروف العربية، والخط 41خط )حجم ال

Times New Roman  ( لمحروف الالتينية.41)حجم الخط 
  مم  192×142أبعاد الصفحة(A4) سم )من جميع الجوانب(، تباعد  1.2، اليوامش

 نقطة(. 3األسطر )مفرد(، والتباعد السابق والتالي لألسطر )
 ( وعدم استخدام9....، 3، 1، 4استخدام األرقام العربية ) .األرقام اليندية 
  )تستخدم الصور بالحد األدنى عمى أن تكون واضحة )ومن إنتاج المؤلف/المؤلفون

مع اإلشارة إلى  JPGوترسل كمرفقات مستقمة بصيغة  kb 500 وال يزيد حجميا عن
 مكانيا في النص.

  الجداول العربية يجب أن تكون من اليمين إلى اليسار )خصائص الجدول(، ويضاف
 ان الجدول في السطر الذي يسبق الجدول.رقم وعنو 

 شكال البيانية يجب أن تكون واضحة ومعبرة وتشرح نفسيا بنفسيا )إضافة عنوان األ
 لمحور السينات، والعينات( ال حاجة إلضافة عنوان داخل الشكل.

 



 

 

 تدميمات طاصة:
 يفضل أن يكون العنوان مختصرًا ومعبرًا عن مضمون البحث. دبدنودن:

تكتب أسماء المشاركين في البحث كاممة )االسم ثم اسم العائمة(  :ماثثين وعناوينهأسماء دبح
وتستخدم أداة العطف )و( بين أسماء المشاركين. ويتبع اسم كل مشارك رقم يدل عمى عنوانو. 
ويجب وضع خط تحت اسم المشارك الذي سيمقي البحث في حال قبولو لممشاركة )سواء شفييًا 

ا يكون ىو المعني بالمراسمة مع أمانة السر. )مع حفظ األلقاب لمزمالء أم ممصق(، وعادة م
 المشاركين، ال داعي لذكرىا مع األسماء(.

 (4)ديب و منيف (1)شحادة مضرو  (4)زياد الشامي 
 (. مركز البحوث العممية الزراعية في الرقة. ص.ب ؟؟، الرقة، سورية.4)
 . yahoo.com@??، دمشق، سورية. ، البريد اإللكتروني ، دوما443(. إدارة بحوث البستنة، ص. ب 1) 

 دبممطص:
الممخص ىو مرآة البحث، ويجب أن تكون صورة البحث فييا واضحة صافية، بكون الكثير 

% 2بحوالي لممخص لعدد كممات االنسبة المئوية وتحدد فقط.  بقراءة الممخصمن القراء يكتفون 
. وال اتصفحة لكل عشر صفحنصف أي بمعدل  عدد الكممات اإلجمالي لمخطوطة البحث.من 

نما يكتب بطريقة الفقرة الواحدة. ويتضمن الممخص سردًا مختصرًا  يتخمل الممخص فقرات وا 
الباحث أن يجدر بو لظروف تنفيذ البحث )تاريخ ومكان وطريقة تنفيذه والمواد المستخدمة فيو. 

 .ساسي عمى أىم النتائج وعما ىو الجديد في تمك النتائجيسمط الضوء بشكل أ
لمممخص العربي، ويجب أن تكون الترجمة صادقة  ( ىو ترجمةإنكميزي) األجنبيالممخص 
وينطبق عميو ما ذكر عن أصول كتابة الممخص  ،وأن تتناسب مع روح المغة دقيقة وعممية

 .العربي
 دبكممات دبمفتاثية:

وال تزيد  2( )ال تقل عن Keywordsددًا من الكممات المفتاحية )ب الممخص عق  ع  يجب أن ي  
؛ يدف الذي يتم تسجيل الكممات المفتاحية من أجمولتمبي العمى أن يتم اختيارىا  ؛(عن عشر

 المفتاحية تجنب الكممات . وعادة ما يكون معظميا ىي كممات العنوان. ي فضَّلوىو الفيرسة
 إلخ.…آفة  ،محاصيل ،العامة مثل كممة زراعة

 )وكذلك يجب أن يتبع الممخص اإلنكميزي كممات مفتاحية أيضًا(.
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 دبمدامة:
لى أين  يجب أن توضح المقدمة أىمية البحث باختصار وما ىي المشكمة التي يعالجيا وا 
وصمت الدراسات السابقة في ىذا المجال وما ىي أىم النتائج التي توصمت إلييا تمك الدراسات 

المقدمة لتذكير القارئ المتخصص  وتكرَّس   نفيذ ىذا البحث وما ىي أىم أىدافو.وما ىي مبررات ت
عطاء فكرة أولية لمقارئ غير الممم بالموضوع عما تم إنجازه في ىذا المجال  بموضوع البحث، وا 
ليتمكن بعد قراءة البحث كاماًل من معرفة ما ىي اإلضافة الجديدة التي أضافيا ىذا البحث 

)دون ترقيم  ة. ويجب أن تنتيي المقدمة بذكر صريح وواضح لميدف من البحثلممعرفة العممي
 . األىداف(

من المفيد التذكير أن مقدمة البحث المعد لمنشر تختمف عن مقدمات التقارير، التي غالبًا ما 
تبدأ بالحديث عن التطورات واإلنجازات التي حدثت في القطاع الزراعي وعن الجوع 

 إلخ. ….والمرض
 وو دئق دبحث : مودا

يجب استيالل الحديث عن المواد والطرائق بذكر زمان/أزمنة، ومكان/أماكن تنفيذ البحث 
)فالمؤتمر ميتم بالبحوث الزراعية التي أنجزت حديثًا( إضافة إلى أن معرفة تاريخ التنفيذ قد يفيد 

مكان/أمكنة تنفيذ في الرجوع لمظروف المناخية أو البيئية التي كانت سائدة في تمك الفترة في 
البحث في بعض األبحاث التي تمعب الظروف الجوية دورًا ميما في نتائجيا مثل البحوث 

 الزراعية.
تستخدم التسمية النظامية لممواد وال تستخدم التسميات التجارية أو المحمية، وفي حال 

نيا. كما قد تكون استخداميا فيجب أن تعقب التسمية النظامية )بين قوسين( ال أن تكون بدياًل ع
 اإلشارة إلى مصادر تمك المواد وصفاتيا مفيدة في بعض األبحاث.

ذكر الطرق المتبعة في البحث بوضوح سواء أكانت طرق تنفيذ أو طرق أخذ القراءات ت  
 والتحميل اإلحصائي.

ل  الباحث في الطرق المعروفة عالمياً   كفي اإلشارة إلى اسم صاحب الطريقة ومكانيو ، ال يفصِّ
وال ضير في اختصارىا إذا وجد الباحث ضرورة لذلك، كما يجب أن ال يسيب  ،نشر تمك الطريقة

 الباحث في ذكر تفاصيل مممة في المواد والطرق.
 دبنتائج:

إن نتائج البحث ىي الجزء األىم فيو، وعمى المؤلف أن يوردىا بصورة عممية مفيومة 
باشرة بعيدًا عن إعادة ذكر المواد والطرق يجب أن يدخل الباحث في سرد نتائجو موواضحة. و 



 

 

إال إذا كانت ىناك ضرورة لذلك. وأن يوضح النتائج في جداول أو في مخططات بيانية وال يجوز 
أن يكرر الباحث عرض نتائجو عمى شكل جداول أواًل ثم يعيد تمثيميا بيانيًا. في نفس مخطوطة 

 ون الجداول شاممة.البحث ويعود ليوردىا من جديد كتابة. ويفضل أن تك
يجب أن يميز الباحث بين نتائج أخذ القراءات وبين النتائج النيائية مع العمم أن القراءات 

؛ والميم ىو أن يوضح معنوية ونتائج التحميل اإلحصائي يجب أن تكون محفوظة لدى الباحث
 النتائج تمييدًا لمناقشتيا.

، فقد القراءات ونتائج التحميل اإلحصائيقد تتطمب عممية تقييم البحث العودة إلى مالحظة: 
البيانات األساسية من الباحث لتقوم بإعادة تحميميا في حال كانت النتائج ىامة  التقييمتطمب جية 

 وحرجة في موضوع معين.
 دبمناقشة:

يجب أن يشمل البحث عمى مناقشة وافية لمنتائج وأن يوضح ما ىو التفسير العممي لتمك 
ن تتم مناقشة النتائج مع النتائج التي أوردتيا األبحاث السابقة وتوضيح النتائج. كما يجب أ

التفسير العممي الختالف أو اتفاق نتيجة البحث مع النتائج السابقة. ليقف المؤلف عند تمك 
 المناقشة بحيث يمكن أن يحدد فيما إذا كانت نتائجو جديدة أم ىي تأكيد لمدراسات السابقة.

نما عميو أن يناقشيا   نتائج.كويجب أن ال يغفل الباحث النتائج السمبية وا 
 عممًا أنو يمكن في حال البحوث القصيرة دمج المناقشة والنتائج كفقرة واحدة.

 دبطالصة:
، مع العمم أنيا تختمف في (Conclusion)خالصة نيائية في نياية البحث يورد الباحث 

وىي تمثل أىم االستنتاجات والتي يمكن بناًء  (Abstract)ص كتابتيا عن كتابة الممخأسموب 
 عمييا توجيو التوصيات.

 دبشك : 
، لكل من قدم مساعدة حقيقية لممؤلف في أحد يمكن إضافة كممة شكر في نياية البحث

تطمب من الباحثين توضيح أن البحث تم  ت، وتجدر اإلشارة إلى أن الييئة باتمراحل تنفيذ بحثو
 ييئة العامة لمبحوث العممية الزراعية في نيائية كل بحث معد لمنشر.بدعم من ال
 دبم دجع:

المراجع المستخدمة في البحث عن مدى إطالع الباحث عمى الدراسات المرجعية  ر  بِّ عً ت  
تيا من خالل حداث ،الحكم عمى الخمفية العممية لمباحث يمكن بناًء عميياو  .المتعمقة بالدراسة

 وع البحث.ومدى عالقتيا بموض



 

 

 ـ نوعية المراجع المستخدمة:
البحث.  ةيجدر بالباحث متابعة ما ىو جديد في مجال تخصصو حتى تاريخ كتابة مخطوط

ومن المآخذ العممية عمى المؤلف عدم استخدام المراجع المتخصصة والحديثة واالعتماد عمى 
 كتب تدريسية أو عمى مراجع عامة. وتفسير ذلك أحد أمرين:

ن الباحث منقطع عن متابعة ما ىو جديد في مجال بحثو. وثانييما؛ أنو يعتمد عمى أوليما؛ أ
مخزون قديم من المراجع التي توفرت لو في الماضي والتي ربما أصبحت قديمة نسبيًا. وجميع 
المبررات السابقة مرفوضة، فطرق الحصول عمى البحوث الجديدة في مجال العمم متوفرة وبدون 

بعد توفر قواعد المعمومات عمى نطاق واسع، وتطور طرق الحصول عمى عناء كبير وخاصة 
. فعدم االعتماد عمى مراجع حديثة ىو مأخذ عمى الباحث؛ فقد يعتقد أن )االنترنت( المعمومات

 نتيجتو جديدة بسبب عدم مواكبتو لما ىو جديد.
تو، فما ىي أصول ذكر الباحث المراجع في متن البحث، ثم يعيد ترتيبيا في قائمة في نيايي  

 كتابتيا في متن البحث وفي قائمة المراجع:
 ـ اإلشارة إلى المراجع في متن البحث:

يشار إلى المراجع في متن البحث بذكر اسم عائمة المؤلف )الكنية( وسنة النشر )نظام ىارفرد 
Harvard System:ويجب أن يميز الباحث الحاالت التالية لكتابة المراجع في المتن .) 

 كغ /ىكتار. 1222( أن إنتاجية الصنف س بمغت 4994وجد زيد ) ـ
 (4994كغ/ىكتار )زيد،  1222ـ بمغت إنتاجية الصنف س 

 (.4994ـ في حالة وجود مؤلف واحد فقط لممرجع نكتب )فالن، 
 (.1222ـ في حال وجود مؤلفين لممرجع نكتب )زيد و عمرو، 

 (.1224.، ـ في حال أكثر من مؤلفين لممرجع )زيد و رفاقو
ذا كان المرجع أجنبي نو   . et alبخط مائل   et alوغالبًا ما تكتب  (Zaed et al., 2001)كتب ا 

ـ في حال ذكر أكثر من مرجع تباعًا ترد تبعًا لتواريخ نشرىا األقدم فاألحدث، وي فصل بينيا 
 بفاصمة منقوطة.

حث اإلشارة إلى اسم مرجع لم والبد من الدقة واألمانة في النقل عن المراجع؛ فال يجوز لمبا
يطمع عميو بنفسو، واالكتفاء بكونو قد قرأ عنو في مرجع آخر. وىذا من المالحظات التي ال 
يصعب عمى المحكم المتخصص اكتشافيا، بحيث يأخذ انطباعًا سيئًا عن المؤلف/المؤلفون. مما 

ث مكتوب بمغة يعرف قد يؤدي لرفض نشر البحث بسبب قمة األمانة العممية. كأن تستعين ببح



 

 

المحكم أو القارئ عدم معرفتيا من قبل المؤلفون. أو استخدام بحوث قديمة جدًا وغير متوفرة إال 
 في أماكن محددة.

 ـ اإلشارة إلى المراجع في قائمة المراجع:
ثم سنة مؤلف/المؤلفون، حيث يذكر اسم ال .Harvard Sysيفضل استخدام نظام ىارفارد 

 والمجمد وعدد الصفحات.ثم مصدر النشر لبحث عنوان اثم النشر، 
 أ ـ اسم/أسماء المؤلفون:

 في دبم جع دبد حي:
العائمة لممؤلف متبوعًا بفاصمة ثم اسم األول لممؤلف ثم اسم األب )إن وجد(. وفي يكتب اسم 

حال وجود أكثر من مؤلف؛ فيكتب اسم المؤلف األول كما ذكر سابقًا، وتعقبو كتابة أسماء 
ن البقية، عمى أن يتم كتابة االسم األول لممؤلف يعقبو اسم األب )إن وجد( ثم اسم العائمة المؤلفي

 ويفصل بين أسماء المؤلفين بحرف العطف )و(.
 أما في دبم جع دألجنحي:

يكتب اسم العائمة لمباحث األول، ثم الحرف األول من اسمو األول، ثم الحرف األول من اسم 
من مؤلف؛ فيكتب االسم المؤلف األول كما ذكر سابقًا، بينما أسماء األب. وفي حال وجود أكثر 

المؤلفون اآلخرون فتكتب عمى النحو التالي: الحرف األول من اسم المؤلف الثاني، ثم الحرف 
األول من اسم األب )إن وجد( ثم اسم العائمة. وكذلك الحال بالنسبة لمبقية المؤلفون. وال يتم 

 إال قبل كتابة اسم المؤلف األخير. andاستخدام حرف العطف 
Nadachowski, A., J. Smielowski, B. Rzebik-Kowalska and A. Daoud (1990). 

Mammals from the Near East in Polish collection. Acta zoologica 

cracoviensia, 33: 91–120. 

 ب ـ تاريخ النشر: 
في حال ورد أكثر  a  ،b  ،cلتاريخ بحرف  يكتب تاريخ النشر بين قوسين، ويجب أن ينتيي ا

 من مرجع في نفس العام لنفس المؤلف، وذلك تبعًا لمحرف األول في عنوان البحث.
 ج ـ عنوان المرجع:

 .يكتب عنوان المرجع بعد النقطة التي تعقب تاريخ النشر
 د ـ مصدر النشر:

صل في كتاب. ثم يجب ذكر مصدر نشر البحث سواًء أكان مجمة أو وقائع مؤتمر أو ف
 يعقبيا رقم المجمد وأرقام صفحات البحث، 



 

 

وفي حال كان البحث وقائع مؤتمر فيجب كتابة اسم المؤتمر وتاريخ ومكان انعقاده واسم 
 محرر/محررو كتاب وقائع المؤتمر.
 ـ مالحظات كتابة قائمة المراجع:

 تيبيا أبجديًا.تكتب المراجع العربية أواًل ثم المراجع األجنبية مع مراعاة تر ـ 
 في حال تكرر مرجعين لنفس المؤلف ترتب حسب التاريخ األقدم فاألحدث.ـ 
في حال تكرر مرجعين لنفس المؤلف منشورين في نفس العام يتم ترتيبيما في قائمة المراجع ـ 

 .بعد تاريخ النشر. a  ،b ،c  محرف األول من العنوان ويكتبالترتيب األبجدي لحسب 
قائمة المراجع متضمنة لجميع المراجع التي استخدميا الباحث في متن يجب أن تكون ـ 

 البحث وال يجب ذكر أي بحث في قائمة المراجع لم يرد في متن البحث والعكس صحيح.
 ال داعي لترقيم المراجع.ـ 
 

 بمحثو  دبدممية دبز دعية دبثااي عش دبمتتم  
 دبمجنة دبدممية    



 

 

 محث نموذج عام بمدناص  دالساسية ب

 عنودن دبحث  حابد حية
 ...(3).واسم المؤلف الثالث (1)و اسم المؤلف الثاني (4)اسم المؤلف االول

 ??abcdefj??@abcdefj؟؟؟؟؟؟. البريد الالكتروني:  ،( الييئة العامة لمبحوث العممية الزراعية4)

 ( ؟؟؟؟؟؟؟1)

 دبممطص:
 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 ؟؟،؟؟؟، ؟؟؟؟؟؟؟، ؟؟؟، ؟ دبكممات دبمفتاثية:
 دبمدامة:

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 مودا دبحث  وو دئد :

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 دبنتائج:

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 دبمناقشة:

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ شك : )إن وجا(

 دبم دجع:
 

 يزيةمكحاالنعنودن دبحث  
 ...(3).واسم المؤلف الثالث (1)و اسم المؤلف الثاني (4)م المؤلف االولاس

 ??@ABC( الييئة العامة لمبحوث العممية الزراعية ؟؟؟؟؟؟. البريد الالكتروني: 4)

 ( ؟؟؟؟؟؟؟1)

 دبممطص:
 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 
 


