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 الطالب أعزاءنا
 

ال ثفع البحوورفي إعداد  الكلية لتذليل كافة العقبات التي تواجهكم إدارةسعيا من 

 خاصة 

 بمقرراتكم الدراسية فقد تم اعداد هذا الدليل:

 

 مالحظات هامة جداً:

 لتجهيز واعداد البحوث. 2020مايو  18 وحتى 2020مايو  4صت الفترة من قد خص 

 على أونالين البحوث رفع وتسليمل 2020يونيو  3 وحتى 2020مايو  18 والفترة من  

 المنصة االلكترونية.

  لذلك.تجهيز جميع البحوث المطلوبة منه خالل الفترة المخصصة علي الطالب 

  مرة واحدة.البحوث المطلوبة  رفع جميعيتحتم علي الطالب 

  الدخول مرة واحدة فقط لرفع ابحاثهللطالب الحق في. 

  البريد التعليمييتم الدخول من خالل  

 

  روسوفتبرنامج ميكاالستفسارات المختلفة والدعم الفني علي  علىتم اعداد جروب للرد  

 يمكن االنضمام من خالل الرابط التالي: Microsoft Teams  تيم

 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a924255fcbacd4080a9dae35d1c97d43b%40thre

ad.tacv2/General?groupId=9ae0fe4c-54aa-4aff-964a-5a4dceae8ace&tenantId=556001a3-

286e-4bb8-b704-b647a1678664 

 

 خالل جروب الواتس اب من خالل الرابط التالي:او من  

https://chat.whatsapp.com/DmxropmzjKF0kknNKH4Mmu 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a924255fcbacd4080a9dae35d1c97d43b%40thread.tacv2/General?groupId=9ae0fe4c-54aa-4aff-964a-5a4dceae8ace&tenantId=556001a3-286e-4bb8-b704-b647a1678664
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a924255fcbacd4080a9dae35d1c97d43b%40thread.tacv2/General?groupId=9ae0fe4c-54aa-4aff-964a-5a4dceae8ace&tenantId=556001a3-286e-4bb8-b704-b647a1678664
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a924255fcbacd4080a9dae35d1c97d43b%40thread.tacv2/General?groupId=9ae0fe4c-54aa-4aff-964a-5a4dceae8ace&tenantId=556001a3-286e-4bb8-b704-b647a1678664
https://chat.whatsapp.com/DmxropmzjKF0kknNKH4Mmu
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 بك: ةاخلاصوضوعات البحثية امل علىكيفية التعرف 

 :الكلية من خالل الرابط التاليموقع  علىالدخول  -1

www.fagr.bu.edu.eg 

 الضغط على االيقونة الحمراء الخاصة باألبحاث في اعلي الصفحة:  -2

 او من خالل الدخول على الرابط التالي مباشرة: 

http://fagr.bu.edu.eg/fagr/index.php/students/research 

 خالل الروابط المختصرة الموجودة في نهاية هذا الدليل.من  او 

 واختيار الفرقة والشعبة او التخصص المسجل به الطالب 

 اسمك بالملفات المرفوعة بكل مقرر دراسي.البحث عن  

البحث  البحث فردي حتى لو تكرر الموضوع ألكثر من الطالب حيث يقوم كل طالب بتناول 

ث راسب متشابهة مرفوضة ويعتبر الطالب المقدم للبحمن وجهة نظره حيث ان البحوث ال

 في هذه الحالة.

http://fagr.bu.edu.eg/fagr/index.php/students/research
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 :هقبولضمان لتتبع خالل جتهيز البحث تعليمات هامة 

 2020 /5/ 18وحتى  2020/  4/5خالل الفترة 

 

)صفحة  بالصفحة الثانيةوكذلك  بياناته كاملة بصفحة العنوانيكتب الطالب  -1

 .تم النقر المزدوج للتمكن من الكتابةيحيث  المقدمة( في ذيل الصفحة باألسفل

شرح البدالً من  األماكن المخصصة لكل عنصر من العناصريكتب الطالب في  -2

 .االسترشادي في النموذج السابق

 New Roman  Timesونوع الخط 14بحجم خط كتابة البحث  -3

 . "مسافة سطر واحد"المسافة بين السطور  -4
 .صفحات 6-4 عدد الصفحات البحث -5
 200-100الملخص عدد كلمات و  كلمة 400 -300المقدمة ت عدد كلما -6

  كلمة.
 .PDFيحفظ الملف قبل التسليم بصيغة بي دي اف  -7
)برامج  لببلغة الدراسة حسب نوع البرنامج المسجل بها الطايتم كتابة البحث  -8

 اللغة العربية أو اإلنجليزية(.
 ي:كالتال اسم الطالب رباعي_اسم المقرر_برقم الجلوسيتم تسمية الملف  -9

 محمود محمد احمد محمود_ اقتصاد زراعي_20315

واالحتفاظ  يقوم الطالب برفع البحث على المنصة االلكترونية المخصصة لذلك -10

 بااليميل المرسل من المنصة كإثبات لرفع األبحاث.

 الواحد.  ميجا بايت للبحث 3يتم رفع كل األبحاث في نفس الوقت بحد أقصى  -11
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 حث المقدم:معايير الحكم على الب -12

 :ك مقبوالً يجب أنبحثلكي يعتبر 

 ونفس نوع الخط لكتابة البحث. 18عنوان البحث بحجم خط كتب ي 

  يتأكد الطالب من عرض البحث حسب ترتيب العناصر الستة الموضحة بالورقة

 االولي لمكونات البحث.

 ذات الصلة بموضوع البحث.الدراسية  قرراتتستخدم مفاهيم من الم 

 المحددةوكذلك عدد الصفحات بعدد الكلمات ب الطاللتزم ي. 

 بحث.محاور ال يمكن للطالب استخدام بعض المفاهيم من المقرر الدراسي في 

χ  آخربحث مع  شابه في جزء او اكثرإذا ت بحثسوف يتم رفض ال. 

χ  علي الطالب االعتماد علي انفسهم في إعداد البحث. 
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 كيفية تسليم البحوث اخلاصة بك:

 2020 /6/ 3وحتى  2020/  18/5الفترة  خالل

 لتالي:امن خالل الرابط  لتسليم البحوثالدخول الي المنصة االلكترونية يتم  -1

https://cutt.ly/NyjTscZ 

 .في نهاية الدليل ةالموجودالروابط المختصرة او من خالل 

 كما بالشكل التالي:سيتم فتح المنصة االلكترونية  -2

 

  سليممراجعتها قبل التو بكتابة بياناته كاملة وبدقةيقوم الطالب 

 لتالي:اكما بالشكل جميع ابحاثه بالترتيب الموجود بالمنصة برفع يقوم الطالب  -3

 

 

 upload file تحميل الملفعلى كلمة يقوم الطالب برفع ابحاثه من خالل الضغط 

https://cutt.ly/NyjTscZ
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 من ضغطهمن ذلك يمكن  أكبرفاذا كان  يجا بايت للبحث الواحدم 3أقصى حجم للملف المرفوع 

 خالل الرابط التالي:

https://cutt.ly/ZyjJpvy 

 

 ضغط أقصىيتم اختيار الملف المراد ضغطه واختيار 

بالبحث  ف الخاصتفتح نافذة تستعرض محتويات جهاز الكمبيوتر او الموبيل الختيار المل -4

 كما بالشكل التالي:الذي سيتم رفعه 

 

 

 

 

 

 

 

https://cutt.ly/ZyjJpvy
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 open (O)فتح  ثم الضغط عليحيث يتم اختيار الملف الخاص بالبحث للمقرر المذكور 

 كالتالي: اد البحوث كلها وتسميتهااعد علماً بأن الطالب يجب عليه

 اسم الطالب رباعي_اسم المقرر_رقم الجلوس
 محمود محمد احمد محمود_ اقتصاد زراعي_20315

لدخول اولن يسمح للطالب البحوث المقررة علي الطالب كلها مرة واحدة رفع سيتم حيث 

 .قد سبق ورفع ابحاثهطالما انه المنصة مرة اخري للرفع  على

 

شير الي انه يورمز السهمين في اقصي اليسار  PDFبصيغة يجب ان يكون البحث 

 .جاري الرفع للبحث

في اذا كان هناك خطأ في الملف المرفوع بحث بنجاح ولكن لم يتم تسليمه بعد تم رفع ال

  المتمثل في السلة Deleteيمكنك حذف من الوقوف علي اسم البحث سيظهر رمز الحذف 

 باستخدام الرابط التالي: PDFالي ملف   Word تحويل ملف الي الوورديمكن 

s://cutt.ly/0yjKa0Uhttp 

 بالمقرر الذي تم رفعه.كتابة عنوان البحث الخاص  -5

 .يتم استكمال كل المقررات االجبارية واالختياريةبنفس الكيفية  -6

https://cutt.ly/0yjKa0U


9 
 

 حاثتسليمك لألببايميل تأكيدي  إرسالبوالخاص  االستمارة بأسفلالمربع الصغير  يتم اختيار -7

ى المنصة في أنك قمت برفع األبحاث وتسليمها عل كلحفظ حقيتوجب عليك االحتفاظ به والذي 

 االلكترونية كما بالشكل التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 Submitقبل اختيار ارسال األبحاث  وضع عالمة صح داخل المربعيجب 

  

 

 

 

 

 

اختيار وصحة بياناتك كاملة الخاصة بجميع مقرراتك الدراسية و بعد التأكد من رفع كل األبحاث 

 لخاص باستالم ايميل تأكيدي ا المربع الصغير

 Submit المادة للتقييم زر األخير الخاص بتسليم األبحاث الي الكنترول وأساتذةال علىيتم الضغط  -8

 

 

 شاشة تأكيدية باستالم ابحاثك ستظهر 
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 سيتم ارسال ايميل تأكيدي باستالم االبحاثباإلضافة الي الشاشة التأكيدية 

 

  عرض الرد  علىتم رفعها للتقييم يضغط  الستعراض كل الملفات التي
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 الروابط املختصرة الستعراض املوضوعات البحثية 

 الفرقة األويل
Agribusiness 

Biotechnology 

Desert Land 

Food Safety 

 الشعبة العامة

 الهندسة الزراعية 

 شعبة الزراعة والتربية

 

 ثانيةالفرقة ال
Biotechnology 

Desert Land 

Food Safety 

 الشعبة العامة

 الهندسة الزراعية 

 شعبة الزراعة والتربية

https://cutt.ly/8yjcb4V
https://cutt.ly/1yjcmY2
https://cutt.ly/FyjcQxP
https://cutt.ly/9yjcQ3H
https://cutt.ly/tyjcW3p
https://cutt.ly/EyjcEVr
https://cutt.ly/AyjcRZT
https://cutt.ly/Cyjc9Kz
https://cutt.ly/zyjc3Qs
https://cutt.ly/Cyjc8gL
https://cutt.ly/Wyjc4sP
https://cutt.ly/0yjc57a
https://cutt.ly/Xyjc6ZF
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 الفرقة الثالثة
Biotechnology 

Food Safety 

 الهندسة الزراعية 

 شعبة الزراعة والتربية

  األراضي والمياه

                          اإلنتاج الحيواني

                           اإلنتاج النباتي

                    التكنولوجيا الحيوية الزراعية

                             علوم االغذية

        العلوم االقتصادية واالجتماعية

  وقاية النبات

https://cutt.ly/CyjvePY
https://cutt.ly/2yjvtif
https://cutt.ly/zyjvuuo
https://cutt.ly/zyjvuuo
https://cutt.ly/qyjvirP
https://cutt.ly/Byjvoyx
https://cutt.ly/1yjvpqs
https://cutt.ly/Ayjvp2r
https://cutt.ly/gyjvdbv
https://cutt.ly/xyjvfYj
https://cutt.ly/oyjvgGB
https://cutt.ly/HyjvhYz
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 لتسليم البحوث الطالبية الروابط املختصرة

 الفرقة األويل 

Agribusiness Program 

Agric. Biotechnology Program 

Desert land reclamation Program 

Food Safety Program 

  الشعبة العامة

 شعبة الزراعة والتربية

 شعبة الهندسة الزراعية

  

  

 الفرقة الثانية

Agric. Biotechnology Program 

Desert land reclamation Program 

Food Safety Program 

  الشعبة العامة

 شعبة الزراعة والتربية

 شعبة الهندسة الزراعية

  

 

https://cutt.ly/MygfzTc
https://cutt.ly/7ygfoyx
https://cutt.ly/xygfjFz
https://cutt.ly/xygfdAd
https://cutt.ly/fygdXjF
https://cutt.ly/uygfedj
https://cutt.ly/Iygd8yx
https://cutt.ly/iygg63F
https://cutt.ly/myghsQE
https://cutt.ly/3yghyFX
https://cutt.ly/oygfbQv
https://cutt.ly/Xygg8cf
https://cutt.ly/yygg2CR
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 الفرقة الثالثة 

 Agric. Biotechnology Program 

Food Safety Program 

 راضي والمياهبرنامج اال

 برنامج االنتاج الحيواني

 برنامج االنتاج النباتي

 برنامج التكنولوجيا الحيوية

 برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية

 برنامج علوم األغذية

 تبرنامج وقاية النبا

 شعبة الزراعة والتربية

 الزراعيةشعبة الهندسة 

https://cutt.ly/myghG46
https://cutt.ly/7yghJf4
https://cutt.ly/lyghFiz
https://cutt.ly/ZyghUsw
https://cutt.ly/WyghTP2
https://cutt.ly/2yghSVL
https://cutt.ly/TyghAT4
https://cutt.ly/EyghPEU
https://cutt.ly/xyghISv
https://cutt.ly/WyghRp0
https://cutt.ly/eyghcdY

