
  

اشرف محمد وردد. ا.داد:عا  

الطب البيطريبكلیة ب یدرلترات واالستشاوث والبحم اقس  

بلسارطیس بجامعة رلتدا  
يئةء ھلخاصة بأعضاا   
لترقيةت اتوثيق بيانا   



https://uot.edu.ly/index.php 
بلس:ارطجامعة   

یب من موقعرلتدرات واالستشاث والبحوالصفحة مركز ل لدخوایمكنكم   



ب.یدرلترات واشاالستوا  
وثلبحز اكرعلى مر نقا  .2 

ز.كرالمدارات واالاعلى ر نقا  .1 

https://uot.edu.ly/index.php 
بلس:ارط  

یب من موقع جامعةرلتدرات واالستشاوا  
ثلبحوالصفحة مركز ل لدخوایمكنكم   



س.یدرلتایئة ء ھعضاأ  
قیةرتت مة بیاناظوعلى منر نقا  .2 

ز.كرلمت اماظوعلى منر نقا  .1 

یب:رلتدرات واالستشاوا  
ثلبحواعلى صفحة مركز    



قیة.رلتورات اثیق منشوت  .2 

قیة.رللتن میدرلمتقا  
سیدرلتایئة ت ھبیاناوذج نم  .1 

یس ستجد:رلتدايئة ھ  
ءعضاأترقية ت على صفحة بيانا   



قیةرلتورات اثیق منشوبتم ال قأو  



قیة.رلتا  
وراتثیق منشوعلى تر نقا   

ورات.لمنشا  
ددعب بحسدا على حور منش   

لقیة كرلتورات اثیق منشوبتدأ با  

 بالبحث:
دالستشھاافع نسبة اء ورلقرا   

اطالعمن دة ا للزیاھنشرد بمجر   
راتلمنشوابتوثيق ء لبدایستحسن   



لجامعة.ا لجامعيك ایمیلب اكتا   

قعومالل خن مك لب ذلطلم یدبالتق  
مجامعي قل یمیك ایدلن یكم لاذا   

ر.لساة كلمو لجامعيا  
كیمیلل اخاك ادمنب لطسی، قیةرلتا  

وراتثیق منشولصفحة تول خدلل  



لجامعي.ا  
رلساكلمة ب كتا كلخاصة بایمیلر الساكلمة    

لخاك ادمنب لطسیك لد ذبع  



ت.لبیاناا  
لصفحة لتعبئةل األسفزل نا  

ورة.لصافي ن مبی  
ھولبحثیة كما ورات المنشاثیق وت  

وذجلصفحة نمل خدستك لد ذبع  



ك.كلیتر ختیاوالكلیة اقائمة   
لفتحر لصغیم السھاعلى رنقا  

بة.ولطلمت البیاناابتعبئة م ق  

ميزالابمعني وب لطم  



س.بلطرابیة رلتاكلیة   
رختوالقائمة ل األسفزل نا  



Next. 

لتالياعلى ر نقم اث  



ك.قسم  
رختیام والقسالفتح قائمة   

رلصغیم السھاعلى ر نقا  



ك.قسمر ختوا  
لقائمةل األسفزل نأو افع ار  



Next. 

لتالياعلى ر نقم اث  



ور.لمنشا  
ثلبحت ابتعبئة بیانام ق  



ث.لبحل االنسانیة كمجاوا  
بیةطلوابیقیة طلتوم العلن ابیر ختا  

ر.لنشا  
كجھةر تمؤمأو مجلة ن بیر ختا  

ر.لنشل امجار ولنشاجھة م ئواق  
كلر ھظلتر لصغیم السھر انقا  



ور.لمنشث البحت ابیانا  
میلھ بتعبئةم زقاو حتى ل   

ثیق بحثھ بنفسھوتث باحل ك  
على، لجامعةس انفن مث لبحا   
سفي نفن كیرلمشان اكااذا    

كا.رمشتث لبحن اكاث ان لبحا  
فين كیرلمشااباضافة م ق   

ص.لملخا  
مثث لبحر اباضافة سنة نشم ق   



ت.لصفحاوا  

ددلعوا  

دلمجلوا  
ثبالبحص لخاط ابرالوا  

لمفتاحیةت الكلماا  

 باضافة
تلبیانااتعبئة ل ستكما  



د.جو  
دات انالستشھادد اعو  

لعلمیةابالمجلة   
صلخار التأثیل امعامو  

ثبالبحص لخاا  
قميرلن الكائرف امع  

 باضافة
تلبیانااتعبئة ل ستكما  



ك.ل  
لمناسبةاالجابة ر اباختیام ق  

م.ئوالقك ال  
رھظلتر لصغیم السھر انقا  



لمناسبة.االجابة ر اباختیام ق  

ور.لمنشا  
ثلبحوع انم ئواقك ل  

رھظلتر لصغیم السھر انقا  



Next. 

لتالير انقم اث  

PDFك 

ورلمنشا  

ننسخة مل بتحمیم ق  



Next. 

لتالير انقم اا ثرھكود ذت  
تاظحالمأي باضافة م ق  

وذج.لنمالنھایة ل نا تصھ  



Submit. 

لاسر ارنقم اثیق ثولتد اتأكی  
لیمیك ابع لیصلرلمر ابنق  

مق  

وذج.لنما  
لساارحلة رلمل نا تصھ  



قیةرللتن میدلمتقس ایدرلتایئة ھ  
ءعضات أبیاناوذج بتعبئة نمم قن الا  



قیة.رللت  
نمیدلمتقس ایدرلتایئة ھ  

ءعضات أبیاناوذج لنمل خأد  
ورة،لمنشث األبحادد اع  

بقیة بحسرلتورات امنش  
ثیقوتوذج تعبئة نمد بع  



.Next 

لتاليا  
رنقم أثور لصافي ن مبی  

ھوكما ت لبیاناابتعبئة م ق  



.Next 

لتالير انقم أث  

ملقسر اباختیام ق  



قیة.رلخاصة بالتا  
ثألبحات ابتعبئة بیانام ق  



.Next 

لتالير انقم أث  

PDFك 

تیةذالرة السیل ابتحمیم ق  



Submit. 

لسار ارنقم اثیق ثولتد اتأكی  
لیمیك ابع لیصلرلمر ابنقم ق  

ا.رھكذ  
ودتت اظحالمأي باضافة م ق   

وذج.لنمل اساارحلة رمو  
وذجلنمالنھایة ل نا تصھ   



یب بالكليةرلتدرات واالستشاوا  
ثلبحوائيس قسم رمن قبل ده عتمااليتم    

زكرلمت ابیانادة فى قاعس یدرلتایئة ء ھألعضا  
لعلميج االنتاداع ایوذج ابتعبئة نمم قن الا  
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