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 كتابة البحث آلية

 رمَٛ اٌّغٍخ ثمجٛي ٚٔطش اٌجحٛس اٌؼ١ٍّخ األغ١ٍخ ٚراد اٌّسزٜٛ اٌّز١ّض اٌخبغخ ثبٌؼٍَٛ اٌضساػ١خ ٚاٌؼٍَٛ األخشٜ اٌّشرجطخ ثٙب .

ال رىْٛ ٘زٖ اٌجحٛس ِمجٌٛخ ٌٍٕطش أٚ ِٕطٛسح فٟ ِغالد ػ١ٍّخ أخشٜ . ٚرٕطش اٌّغٍخ اٌجحٛس ثبٌٍغز١ٓ اٌؼشث١خ ٚ االٔى١ٍض٠خ ػٍٝ أْ 

ِغ ٍِخػبد ثبٌٍغز١ٓ ٌىً ثحش . ٚػٍٝ اٌجبحش رمذ٠ُ اسثؼخ  ٔسخ ِٓ اٌجحش إحذا٘ب أغ١ٍخ رحٛٞ ػٕٛاْ اٌجحش ِغ اسُ اٌجبحش اٚ 

 ٞ ػٕٛاْ اٌجحش فمظ ِغ رؼٙذ ثؼذَ ٔطش اٌجحش فٟ أ٠خ ِغٍخ ػ١ٍّخ أخشٜ.اسّبء اٌجبحض١ٓ ٚصالس ٔسخ رحٛ

٠زجؼٙب  16( ٚثحغُ خظ احرف كبيرةثبٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚاالٔى١ٍض٠خ)اٌػفحخ األٌٚٝ ِٓ اٌجحش ٠غت أْ رحزٛٞ ػٍٝ ػٕٛاْ اٌجحش -1

اٌخالغخ ُ ص .,ٚا١ّ٠ً احذ اٌجبحض١ٓ  ػش٠ض 12)ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚاالٔى١ٍض٠خ( ٚثحغُ خظ اسُ اٌجبحش ِٚحً أٚ ِحالد ػٍُّٙ 

عهى  Key word كهًاث يفتاحيت ِغ  ( ترقيى او تجزئّ كفقرة واحذة وبذوٌ كهًت 250ال تزيذ عٍ ) االٔى١ٍض٠خٚثبٌٍغخ اٌؼشث١خ 

 ٚرشرت وّب فٟ إٌّٛرط اٌزٛض١حٟ. ,)بذوٌ اعًذة(ثطىً اػز١بدٞ  زىزت اِب ثبلٟ اعضاء اٌجحش ف  ,كهًاث 4اٌ التقم عٍ 

 Word 2010ثجشٔبِظ  )يجب عذو تغير انهىايش يذويا( Normalٚثٙٛاِص اػز١بد٠خ   ٠A4مذَ اٌجحش ِطجٛػب ػٍٝ ٚسق  -2

ث١ٓ األسطش ٚاٌىزبثخ ػٍٝ عٙخ ٚاحذح ِٓ اٌٛسلخ . ٚرىزت اٌحشٚف اٌؼشث١خ ٚاالٔى١ٍض٠خ ثبٌخظ  (1) ِفشدحٚثّسبفبد  )حصرا(

Times New Roman  ( ػٍٝ اْ 3,2,1اٌؼشثٟ )ٚرىزت األسلبَ فٟ اٌحب١ٌٓ ثبٌٕظبَ  ٌغ١ّغ ِزٓ اٌجحش, 14ٚثحغُ خظ...

 .  غفحخ 15ػٓ الرض٠ذ ػذد غفحبد اٌجحش 

 , ٚػٕب٠ٚٓ اٌغذاٚي ٚاالضىبي , اٌّمذِخ , اٌّٛاد ٚطشق اٌؼًّ , إٌزبئظ ٚإٌّبلطخ , اٌّػبدس ٍّخعىزت اٌؼٕب٠ٚٓ اٌفشػ١خ ) اٌر -3

ٌٍسطش األٚي فمظ ٌىً فمشح ِٓ ( س1ٍُػفحخ , ٚرزشن ِسبفخ ثبدئخ )ٌ اال٠ّٓغبٔت اٌ فٟ (Bold)( اسٛد ػش٠ض14( ثبٌحغُ  ) 

 ٚرظٙش ثؼذ اٚي اضبسح ٌٙب. ال تكىٌ انجذاول يضههت أو يهىَت,ٌ وا ,اٌّزٓ 

)اسُ اٌجبحش,اٌسٕخ( ِضً:  رىزت اٌّػبدس داخً اٌّزٓ ثبٌطش٠مخ اٌؼشث١خ سٛاء وبْ اٌجحش ػشثٟ اٚ اعٕجٟاٌّػبدس :  -4

(Smith,2011) ,بَ اٌؼبٌّٟ(حست إٌظرىزت )ٚزشرت حست اٌحشٚف األثغذ٠خف اِب فٟ لبئّخ اٌّػبدس (.2008,)اٌػحبف 

 ثبٌطىً اٌزبٌٟ:

, سلُ اٌػفحخ ) ِٓ  أٚي غفحخ إٌٝ آخش غفحخ (. ٚفٟ حبٌخ , سلُ اٌّغٍذ,اٌؼذداسُ اٌجبحش , اٌسٕخ  , ػٕٛاْ اٌجحش , ػٕٛاْ اٌّغٍخ

ِٓ اسزؼّبي اٌىزت وّػبدس ف١زجغ ٔفس إٌظبَ اٌسبثك روشٖ ِغ إضبفخ اسُ إٌبضش ِٚحً إٌطش ٚػذد األعضاء ) إرا وبٔذ أوضش 

سُ ػٓ ثبلٟ اسطش اٌّػذس, وّب فٟ 1 حذ ( ٚػذد اٌػفحبد اٌى١ٍخ ٌٍىزبة. ٚاٌسطش االٚي ِٓ وً ِػذس ٠جشص ثّسبفخٚا

 إٌّٛرط اٌزٛض١حٟ.

 غؼٛدا ػٓ ٔػف اٌّشاعغ اٌّؼزّذح فٟ اٌجحش. ٠2005طزشط اْ ال٠مً ػذد اٌّشاعغ ِٓ سٕخ 

وّب فٟ إٌّٛرط  ( وٛٔٗ ِسزال   footnote) يؤشر أسفم انصفحت األونىِٓ سسبئً أٚ اطبس٠ح اٌذساسبد اٌؼ١ٍب  انبحىث انًستهت -5

  اٌزٛض١حٟ.

( ٌىً غفخ ِٓ اٌػفبد اٌّذسٚسخ , وّب ِٛضح فٟ اٌطىً  ٠ANOVA Tableشفك ِغ اٌجحش لبئّخ ثغذٚي رح١ًٍ اٌزجب٠ٓ ) -6

 وبذوَّ اليقبم انبحج نهُشر.اٌّشفك , 

ِحًّ ػ١ٍٗ اٌجحش  CDٚاٌزػح١حبد ٠مذَ اٌجبحش ٔسخخ ِػححخ ِغ اال١ٌٚبد ِغ  فٟ حبٌخ لجٛي اٌجحش ثؼذ اسزىّبي اٌزم٠ُٛ -7

 د٠ٕبس. 75000ثػ١غزٗ إٌٙبئ١خ, ِغ اسزىّبي اعٛس إٌطش ٚاٌزم٠ُٛ اٌجبٌغخ 

 .اٌّغٍخ غ١ش ٍِضِخ ثبػبدح اٌجحٛس فٟ حبٌخ ػذَ لجٌٛٙب -8

 ١ش ٔطشٖ اٌٝ ػذد الحك.٠شعٝ االٌزضاَ ثبٌطشٚط اػالٖ ٌزفبدٞ ػٛدح اٌجحش ِٓ اٌّطجؼخ ٚرأخ -9

اٌغٙخ ٠ّىٓ ٔطش االػالٔبد اٌزٟ رسُٙ فٟ إظٙبس اٌغبٔت اٌؼٍّٟ ٚاٌػٕبػٟ ٚااللزػبدٞ فٟ اٌؼشاق ٌمبء اعٛس ِب١ٌخ رمذِٙب  -10

 اٌّسزف١ذح ٚرحذد٘ب ١٘ئخ اٌزحش٠ش.

 بثً/عّٙٛس٠خ اٌؼشاق.رؼْٕٛ اٌّشسالد اٌٝ: ِغٍخ اٌفشاد ٌٍؼٍَٛ اٌضساػ١خ/و١ٍخ اٌضساػخ/عبِؼخ اٌمبسُ اٌخضشاء/ث -11

Mob: 009647822955516                  alfuratagriculture@yahoo.commail :   -E 
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      انًهخص

.وبْ رٌه 2005سُ اٌخش٠فٟعبِؼخ ثغذاد, خالي اٌّٛ \و١ٍخ اٌضساػخ  \ٔفزد اٌزغشثخ فٟ اٌظٍخ اٌخطج١خ اٌزبثؼخ ٌمسُ اٌجسزٕخ        
 .............اسزخذِذ ضذح ر١بس....Antirrhinum majus ٌّؼشفخ رأص١ش اٌػؼك اٌىٙشثبئٟ فٟ اٌزشو١ت اٌٛساصٟ ٌٕجبد حٍك اٌسجغ 

 , انتضاعقف انعشىائي يتعذد االشكال نسهسهت انذَا , انطفراث انىراحيتانصعق انكهربائي , : حهق انسبعكهًاث يفتاحيت
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ABSTRACT 

      The experiment was conducted in the lathhouse of Horticulture Department – College of 
Agriculture – Baghdad University in fall season of 2006 to investigate the effect of electric ……. 
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 انًقذيت

ضّٓ إٌٛع اٌٛاحذ الٔزبط أغٛي  رؼذ اٌزغب٠شاد اٌٛساص١خ فٟ اٌّغزّغ إٌجبرٟ ٟ٘ اٌمبػذح االسبس١خ ٌؼ١ٍّخ االٔزخبة أٚ اٌزٙغ١ٓ       
ٚساص١خ عذ٠ذح ,ٌزٌه فأْ أسزحذاس رغب٠شاد ٚساص١خ عذ٠ذح س١ىْٛ ٌٙب دٚس فؼبي فٟ رٛس١غ اٌمبػذح اٌٛساص١خ ٌٍٕٛع ٚص٠بدح أحزّبي 

 ي ػٍٝ اغٕبف عذ٠ذح ثػفبد ِز١ّضح........ اٌحػٛ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 انًصادر

. رأص١ش اٌزس١ّذ اٌؼضٛٞ ٚاٌطشش فٟ ّٔٛ إٌجبد ٚحبغً اٌذسٔبد ٚغفبرٙب 2007اٌػحبف , فبضً حس١ٓ , ٚآالء غبٌح ػبرٟ .
 )ِضبي ٌجحش(              .82 – 65(: 4) 38إٌٛػ١خ. ِغٍخ اٌؼٍَٛ اٌضساػ١خ اٌؼشال١خ . 

. رطج١مبد فٟ رػ١ُّ ٚرح١ًٍ اٌزغبسة. ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجحش اٌؼٍّٟ. عبِؼخ 1990اٌسب٘ٛوٟ, ِذحذ ٚوش٠ّخ ِحّذ ١٘ٚت. 
 )ِضبي ٌىزبة(                                              ثغذاد. اٌؼشاق.                   

Williams, J. G. K. , A. R. Kubelik , K., J. Livak , J. A Rafalaki and S. V. Tingey .1990. DNA 
polymorphisms amplified by arbitrary primers are useful as genetic markers. Nucleic Acids 
Research 18 (22): 6531 – 6535.                                                                      ()ِضبي ٌجحش  

Chairman, M.F. 1966. Methods of Vitamin Assay, 3
rd

 ed. The Association of  Vitamin Chemists, Inc. 
Interscience Publishers. USA.                                                                                          )ِضبي ٌىزبة(  

 

     الوليٍ اطروحت دكتىراِ نهباحج ا انبحج يستم*  

         



 موذج توضيحين

 

 جدول تحليل التباين )ANOVA Table( اسم الصفة

موعد 
 التزهير

Source of variation     d.f.       s.s.       m.s.   F.cal   F pr. 

  

rep stratum               2       14.07       7.03    0.13 

  

rep.*Units* stratum 

VAR                       9     20042.00    2226.89   41.38   <.001 

Error                    18      968.60      53.81 

  

Total                    29     21024.67 

 

طول 
الحامل 
 الزهري

Source of variation     d.f.       s.s.       m.s.     F.cal   F pr. 

  

rep stratum                2      0.200      0.100      0.01 

  

rep.*Units* stratum 

VAR                        9     997.333     110.815    13.08  <.001 

Error                      18    152.467      8.470 

  

Total                      29    1150.000 

 

عدد 
النورات 

زهريةال  

Source of variation     d.f.       s.s.       m.s.     F.cal  F pr. 

  

rep stratum                2     0.17793     0.08896    1.64 

  

rep.*Units* stratum 

VAR                        9     7.97079     0.88564   16.37  <.001 

Error                     18     0.97407     0.05412 

  

Total                      29     9.12279 

 

المساحة 
 الورقية

Source of variation      d.f.       s.s.       m.s.     F.cal  F pr. 

  

rep stratum                2        575.7      287.9    0.50 

  

rep.*Units* stratum 

VAR                        9      113117.2     12568.6   21.88  <.001 

Error                     18      10339.2      574.4 

   

Total                     29      124032.2 

 

النسبة 
المؤية 

 للكلوروفيل

Source of variation     d.f.       s.s.       m.s.     F.cal  F pr. 

  

rep stratum                2      874.7      437.4      1.19 

  

rep.*Units* stratum 

VAR                        9     95782.0    10642.4     28.95  <.001 

Error                     18     6616.7      367.6 

  

Total                     29     103273.4 

 

باقي 
 الصفات

 



 شروط نشر البحث

 

 

رمووَٛ اٌّغٍووخ ثمجووٛي ٚٔطووش اٌجحووٛس اٌؼ١ٍّووخ األغوو١ٍخ ٚراد اٌّسووزٜٛ اٌّز١ّووض اٌخبغووخ ثووبٌؼٍَٛ  .1

 اٌضساػ١خ ٚاٌؼٍَٛ األخشٜ اٌّشرجطخ ثٙب .

 

 أْ ال ٠ىْٛ اٌجحش ِمجٌٛخ ٌٍٕطش أٚ ِٕطٛس فٟ ِغالد ػ١ٍّخ أخشٜ .  .2

 

 ِغ ٍِخػبد ثبٌٍغز١ٓ ٌىً ثحش . اإلٔى١ٍض٠خرٕطش اٌّغٍخ اٌجحٛس ثبٌٍغز١ٓ اٌؼشث١خ ٚ   .3

 

ٔسوخ ِوٓ اٌجحوش إحوذا٘ب   ِوغ أسثؼوخ طٍت ٔطش اٌجحش ِخزَٛ ِٓ عٙخ أزسوبثٗ ػٍٝ اٌجبحش رمذ٠ُ  .4

اٌجبحض١ٓ ٚصوالس ٔسوخ رحوٛٞ ػٕوٛاْ اٌجحوش  أسّبء أٚأغ١ٍخ رحٛٞ ػٕٛاْ اٌجحش ِغ اسُ اٌجبحش 

اٌزؼٙووذ إٌطووش ٚوّووب فووٟ اسووزّبسح  فمووظ ِووغ رؼٙووذ ثؼووذَ ٔطووش اٌجحووش فووٟ أ٠ووخ ِغٍووخ ػ١ٍّووخ أخووشٜ)

 .Turnitinٌفحع االسزالي فٟ ثشٔبِظ  CD, ٚاٌجحش ػٍٝ لشظ اٌّشفمخ( 

 

رموو٠ُٛ ٌٍجحووش,  وووأعٛساٌووف د٠ٕووبس ػشالووٟ ػٕووذ رسوو١ٍُ اٌجحووش  000 ٠30شفووك ِووغ اٌجحووش ِجٍوو   .5

 ٌٍجبحش فٟ حبٌخ سفض اٌجحش. دال ٠ش٘زا اٌّجٍ   أ٠ْٚحػً اٌجبحش ػٍٝ ٚغً ثبٌّجٍ  , ػٍّب 

 

ٟ حبٌخ لجٛي اٌجحش ثؼذ اسزىّبي اٌزم٠ُٛ ٚاٌزػح١حبد ٠مذَ اٌجبحش ٔسخخ ِػححخ ِغ األ١ٌٚوبد  ف .6

اٌوف د٠ٕوبس  45 000   ِحًّ ػ١ٍٗ اٌجحش ثػ١غزٗ إٌٙبئ١خ , ِغ دفغ أعٛس إٌطوش اٌجبٌغوخ CDِغ 

 ػشالٟ. 

 

 ٌٍٕطش.اٌّغٍخ غ١ش ٍِضِخ ثإػبدح اٌجحٛس فٟ حبٌخ ػذَ لجٌٛٙب  .7

 

 اٌزبٌٟ:اٌؼٕٛاْ  رشسً اٌجحٛس ػٍٝ .8

 اٌؼشاق ثبثً عّٙٛس٠خ –عبِؼخ اٌمبسُ اٌخضشاء  \و١ٍخ اٌضساػخ \ِغٍخ اٌفشاد ٌٍؼٍَٛ اٌضساػ١خ 
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 هيئة تحرير مجمة الفرات لمعموم الزراعية المحترمة.....

 

 نشر بحث م/ طمب

 تحية طيبة...

 يرجى تفضمكم بالموفقة عمى نشر بحثي الموسوم... 

     

 

 

 والمنجز من قبمي / باالشتراك مع....

 ختم جهة انتساب التدريسي / الباحث         

 اٌزٛل١غ:

 االسُ اٌضالصٟ:      

 ٟ:اٌٍمت اٌؼٍّ      

 اٌزبس٠خ:

 اٌؼٕٛاْ اٌجش٠ذٞ:        

 سلُ اٌٙبرف:    

 

 

 

 مكان العمل المقب العممي اسم الباحث ت

1    

2    

3    



 

 م/ تعهد الباحث

 اني التدريسي / الباحث: ــ

 

 أتعهد بان البحث الموسوم:     

    

 

 

 

 

شتراك مع الباحثين المدرجة أسمائهم أدناه , غير مسروق او مستل من رسائل باال / والمنجز من قبمي        
نني أتحمل كافة التبعات القانونية لتي لم اشرف عميها أو من أي بحث االدكتوراه ا الماجستير أو اطاريح خر , وا 

 في حال عدم صحة هذه المعمومات.

 التوقيع جهة االنتساب اسم الباحث الباحث

    االول

    الثاني

    الثالث

    الرابع

 ختم جهة انتساب التدريسي / الباحث   *

 لة ماجستير او اطروحة دكتوراة ؟     نعم                 كالهل البحث مستل من رسا

 مالحظة / 

 ان ويثبت اسفل الصفحة االولى , يمنع منعا باتا اضافة اسم شخص جديد لمبحوث المستمة , يذكر اسم الباحث واالساتذة المشرفين فقط
 البحث مستل.

 ى الموقع االلكتروني لممجمة لتحديد نسبة االستالل الموجودة فيه من سيدخل البحث بعد قبوله لمنشر ضمن برنامج عالمي لالستالل عم
 جميع البحوث والرسائل واالطاريح العربية واألجنبية المنشورة عمى المواقع اإللكترونية.

 


