كلية الزراعة والغابات
الدراسات العليا

األنموذج الخاص
بإعداد رسائل

الماجستير واطاريح الدكتوراه
((تعليمات كتابة الرسائل واالطاريح))

2020

فقرات األطروحة
 -1الخالصة باللغة العربية

 -2ثبت المحتويات /تكون بشكل جدول/بارزة فية الحدود الخارجية/النمط خط مزدوج
 -3ثبت الجداول /تكون بشكل جدول/بارزة فيه الحدود الخارجية/النمط خط مزدوج

 -4ثبت األشكال  /تكون بشكل جدول/بارزة فيه الحدود الخارجية/النمط خط مزدوج
 -5ثبت المالحق /تكون بشكل جدول/بارزة فيه الحدود الخارجية/النمط خط مزدوج
(ترقيم الفقرات السابقة الذكر بالحروف األبجدية)
 -6الفصل األول :المقدمة

في اعلى الصفحة ولكافة صفحات المقدمة يكون العنوان كما ياتي
____الفصل االول______________المقدمة__________________
-7الفصل الثاني :استعراض المراجع

في اعلى الصفحة ولكافة صفحات الفصل يكون العنوان كما ياتي

_____الفصل الثاني_________________________ استعراض المراجع ____
-8الفصل الثالث :مواد العمل وطرائقه

في اعلى الصفحة ولكافة صفحات الفصل يكون العنوان كما ياتي
___الفصل الثالث _____________________مواد العمل وطرائقه

 -9الفصل الرابع :النتائج والمناقشة

في اعلى الصفحة ولكافة صفحات الفصل يكون العنوان كما ياتي

___الفصل الرابع_____________________النتائج والمناقشة ___
 -10االستنتاجات والتوصيات

في اعلى الصفحة ولكافة صفحات االستنتاجات والتوصيات يكون العنوان كما ياتي

___________ االستنتاجات والتوصيات _________________
 -11ثبت المصادر

في اعلى الصفحة ولكافة صفحات المصادر يكون العنوان كما ياتي

_______________ ثبت المصادر _____________________
-12المالحق ان وجدت

في اعلى الصفحة ولكافة صفحات المصادر يكون العنوان كما ياتي

_________ المالحق _____________________
-13الخالصة باللغة االنكليزية Summary
(ترقم الفقرة السابقة الذكر بالحروف األبجدية االنكليزية)

على طلبة الدراسات العليا االلتزام بالمالحظات المثبة في أدناه وكذلك بالمالحق المرفقة:

-1حجم الخط  22غامق /للصفحة التي تحتوي على عنوان األطروحة /الرسالة باللغة العربية أو االنكليزية.
-2نوع الخط للغة العربية .Simplified Arabic
-3نوع الخط للغة االنكليزية .Times new Roman
 -4الهوامش 3سم لليمين والباقي  2.5سم.
-5األ رقام المتبعة في الكتابة هي األ رقام 1,2,3,4,………..9
-6عدد األسطر في الصفحة الواحدة  28سطر وحجم الخط  14للغتين العربية واالنكليزية.
 -7اسلوب الكتابة يعتمد اسلوب مجلة زراعة الرافدين.
 -8ال تفرد صفحات للمقدمة أو لعناوين الفصول.
 -9اآلية القرآنية تكتب وفق الرسم العثماني للمصحف .

 -10ال تحتوي الرسالة أو األطروحة أي صفحة لإلهداء.

 -11يوجههه الشههكر إلههى الجامعههة أو الكليههة أوالا (فههي حالههة )كههره) ثههم إلههى المشههرف ثههم إلهى مههن مههد يههد العههون النجههاز
الرسالة أو األطروحة.

جامعة الموصل
كلية الزراعة والغابات

تأثير المعامالت الحرارية والضغط الهايدروستاتيكي العالي في بعض
صفات هريس الخوخ الطبيعي

ثامر عبد القادر خليل

أطروحة دكتوراه
علوم األغذية (علوم األغذية)
بإشراف
الدكتور عمر فوزي عبد العزيز
أستاذ مساعد

الدكتور مازن محمد إبراهيم
أستاذ مساعد
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تأثير المعامالت الحرارية والضغط الهايدروستاتيكي العالي في بعض
صفات هريس الخوخ الطبيعي
أطروحة تقدم بها
ثامر عبد القادر خليل
إلى

مجلس كلية الزراعة والغابات في جامعة الموصل
وهي جزء من متطلبات شهادة دكتوراه فلسفة
في علوم األغذية  /علوم األغذية
بإشراف
الدكتور عمر فوزي عبد العزيز
أستاذ مساعد

الدكتور مازن محمد إبراهيم
أستاذ مساعد

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1440هـ

 2019م

University of Mosul
College of Agriculture and Forestry

THE IMPACT OF BIO-ORGANIC FERTILIZER
AND UREA ON GROWTH , YIELD AND FIBER
PROPERTIES OF COTTON Gossypium hirsutum L.

Moyassar Mohammed Aziz Mekaeel
Al-Dulaimy

Ph.D.Thesis
Field Crops (Crops Production)
Supervised by
Dr. Saleh Muhammed Ibraheem Al-Jobouri
Assistant Professor

2019 A.D.

1440 A.H

THE IMPACT OF BIO-ORGANIC FERTILIZER
AND UREA ON GROWTH , YIELD AND FIBER
PROPERTIES OF COTTON Gossypium hirsutum L.
A Thesis Submitted
by
Moyassar Mohammed Aziz Mekaeel
Al-Dulaimy
to
The Council of the College of Agriculture and Forestry
University of Mosul
In Partial Fulfillment of the Requirements for
The Degree of Doctor of Sciences
in
Field Crops (Crops Production)
Supervised by
Dr. Saleh Muhammed Ibraheem Al-Jobouri
Assistant Professor

2019 A.D.

1440 A.H

إقرار المشرف
اشهد بان إعداد هذه الرسالة  /األطروحة جرى تحت إشرافي في جامعة الموصل وهي جزء من متطلبات نيل شهادة
الماجستير  /الدكتوراه فلسفة في علوم األغذية.
التوقيع:
المشرف:
المرتبة العلمية:
التاريخ:
إقرار المقوم اللغوي
اشهد بان هذه الرساالة  /األطروحاة الموساومة (اســتخدام الضــغط الهايدروســتاتيكي العــالي فــي حفـ هــريس بعــض
الفواكه) تمت مراجعتها من الناحية اللغوية وتصحيح ما ورد فيه من أخطاء لغوية وتعبيرية وبذلك أصابحت الرساالة /
األطروحة مؤهلة للمناقشة وبقدر تعلق األمر بسالمة األسلوب وصحة التعبير.
التوقيع:
االسم:
المرتبة
التاريخ:
إقرار رئيس لجنة الدراسات العليا
بنا ًء على التوصيتين التي تقدم بها المشرف والمقوم اللغوي ,أرشح هذه الرسالة  /األطروحة للمناقشة
التوقيع:
االسم:
المرتبة العلمية:
التاريخ:
إقرار رئيس القسم العلمي
بنا ًء على التوصيات التي تقدم بها المشرف والمقوم اللغوي ورئيس لجنة الدراسات العليا ,أرشح هذه الرسالة /
األطروحة للمناقشة.
التوقيع:
االسم:
المرتبة العلمية:
التاريخ:

قرار لجنة المناقشة
نشهد بأننا أعضاء لجنة التقويم والمناقشة قد اطلعناا علاا الالاالة أل اوطاوواة وناقشانا الفالاح واا هاتويامهاا ولقماا تعلا
بها بتاريخ

أل

وناى أنها جد اة لنيل شهادة الماجستيا أل الدكتوراه ولسفة وا اختصاص (

أل

د .إبااهقم هتا إبااهقم

).

د .ضقاء وسن الاسنا
ألتاذ

ألتاذ

كلقة الز ارعة أل جاهعة بغداد

كلقة الزراعة والغابات أل جاهعة الموصل

عضوا

رئقس اللجنة

د .طالل وميد وسين

د .لعد عبد الاسين ناجا

ألتاذ هساعد

ألتاذ

كلقة الفح البقفاي أل جاهعة الموصل

كلقة الزراعة أل جاهعة بغداد

عضوا

عضوا

د .إبااهقم لعيد كلور

د .نزار ذنون طه

ألتاذ هساعد

ألتاذ هساعد
كلقة الزراعة والغابات أل جاهعة الموصل

كلقة الزراعة والغابات أل جاهعة الموصل

عضوا (المشاف)

عضوا

_________________________________________________________________________
قرار مجلس الكلية
اجتمع هجلس كلقة الزراعة والغابات بجلسته
العلقا

أ.م.د .بسام يحيى إبراهيم
مقرر مجلس الكلية

المنعقدة وا أل أل

وقار التوصقة بمنح طالح الدرالات

شهادة الماجستيا أل الدكتوراه ولسفة وا

أ.م.د .محمد يونس سليم العالف
عـ .العميد

