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 األول الفصل 
 لها األساسيةمالحظات تسلسل فقرات الرسالة او االطروحة وال

ـــــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الخالصة ـ
 الخالصة    -1

ـــ  ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــ   توياتالمح  ثبت ــــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ  ـ
 النمط خط مزدوج  -الحدود الخارجية  هبارزة في  تكون بشكل جدول   ثبت المحتويات  -2

 

ـــ  ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـــ ـ ــ ـ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــ   توياتالمح  ثبت ــــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ  ـ

 

 الصفحة الموضوع
 أ الخالصة

 د ثبت المحتويات
 ل ثبت الجداول
  ثبت االشكال

 ن رالصو ثبت  
 ن ت العلميةطلحاالمص

 1 ل األول: المقدمةفصال
 3 الفصل الثاني: استعراض المراجع
 61 الفصل الثالث: مواد العمل وطرائقه
 82 الفصل الرابع: النتائج والمناقشة

 168 والتوصياتاالستنتاجات  
 170 المصادرثبت   

Summary a 
 

 

 

 



- 3 - 

 

 لنمط خط مزدوجا- يةلخارجبارزة فيه الحدود ا ول بشكل جد  ون تك  :لجداول ثبت ا  -3

 

ـــ  ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــ   توياتالمح  ثبت ــــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ  ـ

 جداولبت الث
حةصفال العنوان الجدول  

 62 المكونات والتحليل الكيميائي للعالئق التجريبية 1

 63 التحليل الكيميائي للمواد العلفية المستخدمة في العالئق 2

 مثال عن تصميم الجدول واهم المالحظات
 (: المكونات والتحليل الكيمائي للعالئق التجريبية.1الجدول )

 بعةة الراالعليق يقة الثالثةعلال العليقة الثانية العليقة االولى %  المكونات
 64.80 64.80 65 65 شعير اسود مجروش

 ---- ---- ---- 11 معاملةكسبة زهرة الشمس غير  
 ---- ---- 11 ---- كسبة زهرة الشمس معاملة

 ---- 11 ---- ---- بذور زهرة الشمس غير معاملة
 11 ---- ---- ---- بذور زهرة الشمس معاملة

 18 18 17 17 نخالة حنطة
 4 4 5.35 5.35 تبن الحنطة

 0.70 0.70 0.15 0.15 يوريا
 0.5 0.5 0.5 0.5 ملح

 0.5 0.5 0.5 0.5 حجر الكلس
 0.5 0.5 0.5 0.5 بيكربونات الصوديوم

الفعلي*  .(AOAC  2000)  حسب  وعلى أساس المادة الجافة لتقدير مكونات العالئق  المختبري  تم حسابها من التحليل 

 .(1978  )الخواجة واخرون  األولية حسبالعلفية  الكيمائي للمواد    جداول التحليل  بها منتم حسا**
 مالحظات عامة حول كتابة وتصميم الجدول •

 .(14وبحجم )  Arabic  Simplifiedل يكتب بخط عنوان الجدو -أ

ــــفات )  -ب ــــامالت والصـ ــــوي و  أيالمعـ ــــل العلـ ــــود الصـ ــال  األولالعمـ ــ ــــ  المثـ ــا فـ ــ ــــلل وكمـ ــــلن يكـ لليمـ
 .(اعاله

 .(12)كن بحجم العنوان او المتن ولتكتب بنفس خط    األسفلف   تة المثبش الجدول  هوام  -جـ
 بالجدول.  األلوانعدم استخدام    -د
 .(12الجدول والقيم تكتب بحجم )تفاصلل    -ه
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ــه الحــدود الخا تكــون بشــكل جــدول  األشــكال ثبــت  -4 ــارزة في ــةرجب ــنمط خــط مــز - ي كمــا  دوجال
 ف  ثبت الجداول 

 الحظاتالشكل واهم الممثال عن تصميم  
 

 (  (12حجم الخط 
 

الرطوب  المق .10الشكل   الوصل  معادلة  اس والمتنبأ به بامنحنى      S8 حلللة  لموقع Van Genuchten 1980ستخدام 

 

                                                                                                                              

 غامق  Arabic  Simplifiedه  ونوع  (12)ل  حجم الخط لعنوان الشك 
 مالحظات عامة حول تصميم االشكال

 .غامق  (12وبحجم )  Arabic  Simplifiedكل بخط  العنوان يكتب اسفل الش •
 خططات.للتمللز بلن الم األلواناستخدام   إمكانية •
 .Artتسحب االشكال بورقة   •
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ــه الحــدود الخارجيـــة ون بشـــكل جــدول كــت الصــورثبــت  -5 ــارزة في كمـــا  زدوجخــط مــ الـــنمط -ب
 ف  ثبت الجداول 

 مثال عن تصميم الصور واهم المالحظات

 
      في مدينة الموصل وناحية ربيعة مواقع الدراسة  .1الصورة               
       

 غامق  Arabic  Simplifiedونوعه   (12حجم الخط )                 
 عامة حول تصميم الصورت اظمالح
 .غامق  (12وبحجم )  Arabic  Simplifiedبخط    صورةالعنوان يكتب اسفل ال •
 تكمن وضوح التفاصلل. ان تكون الصورة ذات دقة عالية •
 بلن مكونات الصورة.لكمان التباين   األلواناستخدام   إمكانية •
 .Artتسحب بورقة   •

ــه الحــد تكــون بشــكل جــدول  الحــقمثبــت ال -6 ــارزة في كمــا  زدوجخــط مــ مطالــن -الخارجيــة دو ب
 .ل ف  ثبت الجداو 
 يم المالحق واهم المالحظات مثال عن تصم

 من  VAN GENUCHTEN, 1980  لنموذج  (Αو  Nو  M)  الثوابت  لحساب  الالزمة  المعلومات  (:1)  الملحق
 الرطوبي.  الوصف  منحنيات

 ΘS ΘR ΘS–ΘR ΘP الموقع
LOG 

HP 
HP 

DΘ/D 

(LOG 

H) 

SP M N Α 

 0.051 1.258 0.205 0.287 0.108 281.84 2.45 0.380 0.377 0.191 0.568 الشالالت
 0.116 1.195 0.163 0.222 0.080 302.00 2.84 0.370 0.361 0.189 0.551 ردانتل و 
 0.003 1.356 0.263 0.381 0.117 2089.30 3.32 0.343 0.308 0.189 0.497 البيادر



- 6 - 

 

 قحمالمالحظات عامة حول كتابة وتصميم ال •

ــــوان ال -أ ــــقعنـ ــــط  ملحـ ــــب بخـ ــم ) Arabic  Simplifiedيكتـ ــامق و  (12وبحجــ ــــبيكغــ  تـ
 .اعلى الملحق

ــل محتـــو ال -ب ــق دولجـــى داخـ ــفا الملحـ ــن صـ ــط ت مـ ــب بخـ ــا Simplified Arabic  تكتـ  امـ
 .(10وبحجم خط )  (3  ،2 ،1فتكتب بالتنسلق العرب  )  األرقام

 
 (............-و -ه-د-ج-ب-ا  األبجدية)ترقيم الفقرات السابقة الذكر بالحروف      

 

 حظة عامة:مال
ــن  ــالة او االطروحــــة مــ ــ   أربعــــةتتكــــون الرســ ــرقيم العربــ ــتخدم فلهــــا التــ ــول رةيســــية ويســ فصــ

ــد  (1,2,3) ــلن فقـــرات الفصـــل الواحـ ــان  فهـــو للتمللـــز بـ ــول، امـــا التـــرقيم الثـ للتمللـــز بـــلن الفصـ
 خ........ ال  (4.1.1) (3.1)  (2.1)
 
 اهندويستهل كما ف  ا األول:الفصل    -7
 المقدمة -  1

 يأت لكافة صفحات المقدمة يكون العنوان كما  لصفحة و اعلى ا  ف     
 قدمة__________________الم  الفصل االول______________ ____

 ويستهل كما ف  ادناه:   الفصل الثان  -8
 عض المراجاستعرا -  2

 ت يأف  اعلى الصفحة ولكافة صفحات الفصل يكون العنوان كما      
 ____  لمراجع__ استعراض ا_______________________  ن اثالصل  الف_____

 ويستهل كما ف  ادناهالثالث:  الفصل    -9
 العمل وطراةقه مواد -  3
 يأت كما   ولكافة صفحات الفصل يكون العنوان الصفحة اعلى   ف    

ـــ  وطراةقهمواد العمل   ___ __________الفصل الثالث _____________ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ــ ـ ــ ــــ  ــ
 ويستهل كما ف  ادناهرابع:  لا  فصل ال  -10

 المناقشةو   النتاةج -  4
  يأت ا  افة صفحات الفصل يكون العنوان كملصفحة ولكف  اعلى ا 
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ــ اةج والمناقشةالنت  _____________________  عالفصل الراب  _____ ـــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ
 والتوصياتات  تاجالستنا  -11
ــــ   ــــفحات  فـ ــة صـ ــ ــــفحة ولكافـ ــــى الصـ ــــتنتاال اعلـ ــيلتو اجات واسـ ــ ــــ تاصـ ــــوان ون يكـ ــى العنـ ــ اعلـ

   الصفحة وبدون الفصل 
 _________________ات االستنتاجات والتوصي  _________________

 ثبت المصادر    -12
  يأت كما   لعنوانصفحات المصادر يكون ا ف  اعلى الصفحة ولكافة

 ________________ ____ادر _مصال  ثبت  _________________
 (المصادر االجنبية  العربية،المصادر ر )ادصكم الماذ ت

 المالحق ان وجدت -13
   يأت يكون العنوان كما  الحقحات المفص افةولك الصفحة ف  اعلى 

 ____________________المالحق _  _________________
14-Summary ( ــرقم ـــ ــــةتـ ــ ــة االنكللزيـ ـــ ــــة بالللـ ــ ــا الخالصـ ـ ــ ــــةباأللحروف بـ ــ ــــة جديـ ــ  اإلنكللزيـ

a,b,c…..). 
 (5  ،4 ،3  ،2 ،1ربية )الع باألرقاملفقرات السابقة الذكر ترقم ا •
ــون  تــــرقيم • ــالة او االطروحــــة يكــ ــفحة مــــن الصــــفحات للرســ ــفل فــــ  منتصــــل الصــ  األســ

 .  -  7  -وكما ف  المثال    راخ شكل  أير او طاأوبدون  
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 الفصل الثان 
 كتابة الرسالة او االطروحة جرابإخنية الخاصة فلمالحظات اال

 

  :أدناهة ف  تات المثبليا االلتزام بالمالحظالدراسات الع طلبةعلى 
 

ــالة  -1 ــوان الرسـ ــامق /يكتـــب عنـ ــط غـ ــة بخـ ــم  االطروحـ ــوان  20وبحجـ ــفحة العنـ ــ  صـ ــة فـ بالللـ
ــة ــط  العربيـ ــوط خـ ــرا   (PT Bold Heading)وبنـ ــوان بالللــــة  ، حصـ ــفحة العنـ ــ  صـ وفـ

 .حصرا    (Time New Roman)وط خط نب  لزيةلكناإل 
ــة ونـــوط Arabic  Simplifiedخــط ال نـــوط مديســتخ -2  Times newالخــط  لللـــة العربي

Roman   ــة ــةلللـ ــط ) اإلنكللزيـ ــم خـ ــطر ) (14وبحجـ ــلن االسـ ــد بـ ــافة تباعـ ــع مسـ ــع  (1.15مـ مـ
 .رسط  (25سطور ف  الصفحة الواحدة عن )مالحظة ان ال تزيد عدد ال

 9...……4 ,1,2,3  العربية قامر األ   ه  الكتابة تبعة ف ملا قامر األ   -3
 .سم 2.5ليملن والباق  سم ل 3مش الهوا -4

ــط  5- ــم الخـ ــاوينحجـ ــية  للعنـ ــامق 16الرةيسـ ــة  غـ ــاوين الثانويـ ــامق  14وللعنـ ــم الخــــطو غـ  حجـ
 .واإلنكللزية  لللتلن العربية  14 للمتن

ــةر عســـم الـــى اليســـار فـــ  الللـــة ال 1.27 بإزاحـــة المقطـــعيبـــدأ  – 6  بيـــة والـــى اليمـــلن فـــ  الللـ
  .دناها ف   وكما موضح  ةاإلنكللزي

 
 غامق  (16حجم الخط )              استعراض المراجع   -2

                   (العنوان)  .ووزن الجسم متحلل ف  معدل الزيادة الوزنيةالمتحلل وغلر التأثلر البروتلن  1-2- 
 

 غامق  (14حجم الخط للفقرة )
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 (1.15سطر بمقدار )اعد بلن االالتب                فقرة جديدة  سم بداية كل  (1.27رك مسافة )تت

ــا -7 ــتم طباعــــة المصـ ــق األجنبيــــة دريـ ــة المصــــادر  وفـ  Endو ا Mendeleyبرنــــامج كتابـ
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تــرك فــرا  مــن 
ــل ـــــ ــــــــ ــــــــ ن اليمـ
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ننننو ننم والنمن نن ننننول إذ   إوزن الجسن نننني إن الوصن ننننج الجنسن ننننو  والن ن ننر البلن نن ننننى عمن لن
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ــارالي ــــــ ــــــــ ــــــــ  سـ

ــدار  ـــــــ  2.5بمقـ
 سم

 
 
 

 

نوع الخط 
Simplified 
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 الفصل الثالث
 األساسيةتصميم الصفحات 

التالية وعند   األساسيةلصفحات استخدامها ف  ا  دالعلمية ادناه عن األقسام  أسما : تعتمد  اوال  
 ورودها بالللة العربية او الللة االنكللزية

 االسم بالللة االنكللزية العربية  لةلاالسم بال ت
 Food Sciences ذيةاألغعلوم  1
 Animal Production وان حلال اإلنتاج 2
 Plant Protection وقاية النبات 3
 Horticulture Science and Landscape Design ةقادالبستنة وهندسة الح 4
 Forestry Sciences علوم اللابات 5
 Agricultural Machinery and Equipment’s   راعيةز واآلالتةن مكاال 6
 Soil Sciences and Water Resource الماةية  اردلمو ربة واالت علوم 7
 Field Crops المحاصلل الحقلية 8
 Agricultural Economy  زراعلاقتصاد  اال 9

 Agricultural Extension and Technology ونقل التقنيات االرشاد الزراع  10
Transfer 

 .واإلنكللزي ثانيا: االلتزام بتصاميم اللالف والعنوان العرب   
 بتصميم لجنة المناقشة.ثالثا: االلتزام 
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 الدبلومرسالة صفحة غالف 

 ل جامعة املوص 
 ت ابا راعة والغ الز   كلية 

 
 

 (PT Bold Heading)  ونوعه  (20)  غامقحجم الخط  

 

 
 

 (PT Bold Heading)  ونوعه  (20)  غامقحجم الخط  
 يم د الكر مريم علي عب 

 
 التباعد بلن االسطر بمقدار   رسالة دبلوم عال  

 ويعمم على كافة صفحات العنوان طول العنوان  سطر ونصل وحسب حجم

 البستنة وهندسة احلدائق 

 اشراف 
أياد هاني امساعيل العالف   الدكتور   

 مساعد   أستاذ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م    2021                                             هـ             1442

عمة 
َّ
ط

ٌ
للتسميد احليوي    استجابة شتالت السندي والكريب فروت امل

 والعضوي والكيمياوي 
 

 (PT Bold Heading)  ونوعه  (20)غامق  حجم الخط  
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 ماجستلر رسالة صفحة غالف

 جامعة املوصل 
 ت كلية الزراعة والغابا 

 
 

 (PT Bold Heading)  ونوعه  (20)  غامقحجم الخط  

 

 
 

 (PT Bold Heading)  ونوعه  (20)  غامقحجم الخط  
اهلل  د وع   سعد   عمر   

 التباعد بلن االسطر بمقدار
 العنوان كافة صفحاتويعمم على  طول العنوان  سطر ونصل وحسب حجم

ري ماجست   رسالة   

احليواني   نتاج ال   وم لع  
 اشراف 

طيب   حممد   أمحد   مثن   الدكتور   
 أستاذ 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـ  ــــــــــــ

 م    2021                                           هـ             1442

  النتاجي   األداء   يف  احليوي   واملعزز   افة ل ا  اخلبز   مخرية   إضافة   تأثري
العواسي   احلمالن   يف  والكرش   الذبيحة   وصفات   

 

 (PT Bold Heading)  عهنو و   (20)غامق    حجم الخط
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 دكتوراه  أطروحةالف صفحة غ

 جامعة املوصل 
 كلية الزراعة والغابات 

 
 

 (PT Bold Heading)  ونوعه  (20)  غامقحجم الخط  

 

 
 

 (PT Bold Heading)  ونوعه  (20)  غامقحجم الخط  
                خليل ثامر عبد القادر  

 حة دكتوراه رو أط
 التباعد بلن االسطر بمقدار             علوم األغذية  

 ويعمم على كافة صفحات العنوان طول العنوان  سطر ونصل وحسب حجم

 إشراف 
   حممد إبراهيم الدكتور مازن             زيز  مر فوزي عبد الع الدكتور ع
 أستاذ مساعد                                         د ع مسا   تاذ سأ

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م    2021                                           هـ             1442
 

عض  ل يف بالعا   ستاتيكي هلايدرو احلرارية والضغط ا   املعامالت   ثريتأ
 هريس اخلوخ الطبيعي   ت صفا 

 

 (PT Bold Heading)  ونوعه  (20)غامق  حجم الخط  

 



- 14 - 

 

 الدبلوم رسالةل  بن العر العنواصفحة  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م    2021                                                       ـ ه 1442

عمة 
َّ
ط

ٌ
 استجابة شتالت السندي والكريب فروت امل

للتسميد احليوي والعضوي والكيمياوي    

 تقدمت بها رسالة  

 مريم علي عبد الكريم 
 إىل

 جملس كلية الزراعة والغابات يف جامعة املوصل 

 العال  وهي جزء من متطلبات شهادة الدبلوم  

 البستنة وهندسة احلدائق  يف  

 إشراف ب

 دكتور أياد هاني امساعيل العالف ل ا

 أستاذ مساعد 
 

 
 (PT Bold Heading)  ونوعه  (20)  غامقحجم الخط  
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 ماجستلر رسالةالعنوان العرب  لصفحة  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م    2021                                                        هـ 1442

  النتاجي   األداء   يف  احليوي   واملعزز   الافة   اخلبز   مخرية   إضافة   تأثري
العواسي   احلمالن   يف  كرش ال   الذبيحة   وصفات   

 
 بها   تقدم   رسالة 

 وعداهلل   سعد   عمر 
 
 اىل

 املوصل   جامعة   يف   والغابات   ة راع   الز   ية ل ك  سلجم
 نتاج ال   يف  املاجستري   شهادة   ت ا ب ل متط   ن م  جزء   وهي 

 واني ي احل
 

 بإشراف 
 طيب   حممد   أمحد   مثن   الدكتور 

 أستاذ 
 

 
 (PT Bold Heading)  ونوعه  (20)  غامقحجم الخط  
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 الدكتوراه  طروحةألالعنوان العرب  صفحة  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م    2021                                          هـ             1442

ل يف بعض  العا   كي اتي اهليدروست الضغط  رارية وتأثري املعامالت احل 
 وخ الطبيعي ات هريس اخل صف

 
 أطروحة تقدم بها 

 خليل  ثامر عبد القادر  

 إىل

 ة املوصل ع يف جام   ات اعة والغاب جملس كلية الزر 

 توراه فلسفة  وهي جزء من متطلبات شهادة دك 

  علوم األغذية  يف

 بإشراف 

   م حممد إبراهي ن  الدكتور ماز     ز       عزي الدكتور عمر فوزي عبد ال 

 أستاذ مساعد                                 أستاذ مساعد     
 

 (PT Bold Heading)  ونوعه  (20)  غامقحجم الخط  
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 بالللة االنكللزية الدبلوم رسالةصفحة غالف 

 

Response of Budding Pomelo and Grapefruit Seedlings 

to Biological, Organic and Chemical Fertilization 

 
 

 (Time New Roman)  ونوعه  (20)  غامقحجم الخط  
 

 (Time New Roman)  ونوعه  (20)  غامقم الخط  حج
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 (Time New Roman)  وعهون  (20)  غامق  حجم الخط

 

 



- 18 - 

 

 بالللة االنكللزية  الماجستلر رسالةغالف   ةحفص

 
Effect of Adding Dry Bread Yeast and Probiotic on 

Productive  Performance, Carcass and Rumin  Traits in 
Awassi Lambs 

 
 (Time New Roman)  ونوعه  (20)  غامقحجم الخط  
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 (Time New Roman)  ونوعه  (20)  غامق  حجم الخط
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 االنكللزيةبالللة  الدكتوراه  أطروحةصفحة غالف 

 

The Impact of Bio-Organic Fertilizer and Urea on 

Growth, Yield and Fiber Properties of Cotton 

Gossypium hirsutum L. 

 
 (Time New Roman)  عهونو   (20)  غامقحجم الخط  

 
 (Time New Roman)  ونوعه  (20)  غامقم الخط  حج
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 الدبلوم لرسالة اإلنكللزي العنوان صفحة  
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2021A.D.                                                 1442 A.H 

Response of Budding Pomelo and Grapefruit Seedlings 

to Biological, Organic and Chemical Fertilization 

 

 
A Thesis Submitted 

by 

 
Marim Ali Abd-Alkarem 

 

 
to 

The Council of the College of Agriculture and Forestry 

University of Mosul 
In Partial Fulfillment of the Requirements 

For the Degree of High Diploma  

in 
Horticulture Science and Landscape Design 

 

 
Supervised by 

Dr. Ayad H. E. Alalaf 

 Assistant Professor 

 
 

 (Time New Roman)  ونوعه  (20)  غامقالخط  حجم 



- 21 - 

 

 الماجستلر لرسالة اإلنكللزي العنوان حة  فص
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 لألطروحة  ي ز للاإلنكنوان غالف العصفحة  
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 العال  دبلومالرسالة   إقرارنموذج  
 إقرار المشرف

 دبلومالل شهادة ت نيطلباج ء من مت وهي  وصلجامعة الم   يف  يتحت إشراف  جرىالرسالة  شهد بان إعداد هذه  ا
 .البستنة وهندسة الحدائقفي  اليالع 

   :التوقيع
 (14بحجم )  الخط غامق                :مشرفال                   simplified Arabic ع الخط نو 

 :العلمية ةالمرتب             التباعد بين االسطر مفرد(14وحجمه )
 :التاريخ                                                    

 إقرار المقوم الللوي 
لمطعمنة للتسنميد الحينوي والع ننوي ندي والكرينب فنروت ااسنتجابة شنتالت السن)الموسنومة الرسنالة  اشنهد بنان هنذه
وبنذل  أصنبحت  ه منن أخطناء ل وينة وتعبيرينةة وتصحيح ما ورد فيمن الناحية الل وي تمت مراجعتها(  والكيمياوي
 .المة األسلوب وصحة التعبيروبقدر تعلق األمر بسة  ناقشمؤهلة للم لة الرسا

 :التوقيع
 االسم:  
 العلمية:المرتبة 
  التاريخ: 
 
 لعلياا  اساتالدر نة إقرار رةيس لج

 للمناقشة سالة  الر  أرشح هذه  الل وي   ا المشرف والمقومم تقدم به التي  تين   على التوصيبناء  
 التوقيع:

 سم:  اال
 مية: المرتبة العل

 خ: التاري
 

 لم قرار رةيس القسم العإ
سالة  الر أرشح هذه  يا العلالل وي ورئيس لجنة الدراسات  تقدم بها المشرف والمقوم   يبناء  على التوصيات الت

 قشة.لمنال
 التوقيع:
 االسم:  

  المرتبة العلمية:
 التاريخ: 
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 رسالة ماجستلر إقرارنموذج  
 إقرار المشرف

هذه  شه ا إعداد  بان  إشرا  جرىرسالة  الد  الم   في  يفتحت  مت  وصلجامعة  من  ج ء  نيطلباوهي  شهادة ت  ل 
 .الحيواني  نتاجاإل فيجستير  الما

   :التوقيع
 (14بحجم )  الخط غامق                :مشرفال                   simplified Arabic ط ع الخنو 

 :لميةالع ةالمرتب             التباعد بين االسطر مفرد(14وحجمه )
 :التاريخ                                                    

 إقرار المقوم الللوي 
وصفات    اإلنتاجي األداءيرة الخب  الجافة والمع ز الحيوي في خم  إضافة  اثيرت)الموسومة  الرسالة  اشهد بان هذه

ن أخطاء ل وية ه م تصحيح ما ورد فية و الناحية الل وي من تمت مراجعتها( سين العوافي الحمال شبيحة والكر الذ
 .يرة وبقدر تعلق األمر بسالمة األسلوب وصحة التعبناقشمؤهلة للم الرسالة وتعبيرية وبذل  أصبحت  

 :التوقيع
 االسم:  
 العلمية:المرتبة 
  التاريخ: 
 
 العليا  اساتالدر إقرار رةيس لجنة 

 للمناقشة   سالةالر  أرشح هذه   الل وي  شرف والمقوما الم م تقدم به التي  تين   على التوصيبناء  
 وقيع:الت

 االسم:  
 المرتبة العلمية: 

 خ: التاري
 

 إقرار رةيس القسم العلم 
سالة  الر أرشح هذه  يا العلالل وي ورئيس لجنة الدراسات  المشرف والمقوم  تقدم بها  يالتبناء  على التوصيات  

 قشة.لمنال
 التوقيع:
 االسم:  

  مية:المرتبة العل
 التاريخ: 
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 كتوراهد  أطروحة إقراروذج  نم
 لمشرفإقرار ا

هذه  ا إعداد  بان  مت  في  يإشرافتحت    جرى  االطروحةشهد  من  الموصل وهي ج ء  نيطلباجامعة  ل شهادة ت 
 .الحيواني  اإلنتاجفي   وراهدكتال

   :التوقيع
 (14بحجم )  الخط غامق                :مشرفال                   simplified Arabic ع الخط نو 

 :العلمية ةالمرتب      االسطر مفردة      تباعد بين  ال(14وحجمه )
 :التاريخ                                                     

 إقرار المقوم الللوي 
أبعنناد سنم لنوزن الج دراسنة بعنا الصننفات التناسنلية وتقندير المعنالم الوراثيننة)األطروحننة الموسنومة  اشنهد بنان هنذه
ــةفــ  األغ يكباش والبلو  الجنسنالخصية لل ة وتصنحيح منا ل وينة المنن الناحين تمنت مراجعتهنا( نــام العواســية والحمداني
ننة وتعبيريننة ه منننن أخطنناء ل  ورد فينن ننبحت وين ننذل  أصن ننة وبقنندر تعلنننق األمنننر الرسننالة   وبن ننة مؤهلننة للمناقشن األطروحن

 .بسالمة األسلوب وصحة التعبير
 :لتوقيعا

 االسم:  
 العلمية:رتبة الم
  ريخ: التا

 
 العليا  اساتر الدلجنة   إقرار رةيس

 للمناقشة    حةاالطرو  أرشح هذه  الل وي   شرف والمقومالم   ام تقدم به التي  تين   على التوصيبناء  
 التوقيع:
 االسم:  

 المرتبة العلمية: 
 التاريخ: 
 

 إقرار رةيس القسم العلم 
  االطروحةهذه  أرشح يا لالع لجنة الدراسات    الل وي ورئيسلمقوم تقدم بها المشرف وا  يبناء  على التوصيات الت

 التوقيع:                                          قشة.للمنا
 االسم:  
  تبة العلمية:المر 

 التاريخ:                                                  
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 العال  لرسالة الدبلوم  قرار لجنة المناقشةنموذج  
 

هنا فني محتوياتهنا وفيمنا يتعلنق بوناقشننا الطالنب لرسنالة قند اطلعننا علنى االتقنويم والمناقشنة باننا أع اء لجننة   نشهد
 .البستنة وهندسة الحداةق  اختصاص  في  الدبلوم العاليرة لنيل شهادة  أنها جدي  نرىو             بتاريخ  
 
 

              
 

 د طارق شيال العلمأ اد.                     جاسم محمد علوان االعرجيد.           
 مدرس                                     أستاذ                     

 الموصل  جامعة  وال ابات  عةكلية ال را                         ة الموصلجامع ت   ابا  ة ال راعة والكلي
 ا  ع و                نة                                              رئيس اللج

 
  
 

 فهاني العالأ اد د.    
 استاذ مساعد

 كلية ال راعة وال ابات   جامعة الموصل
 المشرف()ع وا  

                                                   

 
_ _________ ___________________________________________________________ 

 مجلس الكليةرار ق
 

ننته   ال راعننةمجلننس كليننة  اجتمننع  طالنننبمنننح ر التوصننية بوقننر                  دة فنني قننالمنع     وال ابننات بجلسن
      .البستنة وهندسة الحداةقفي    الدبلوم العالي  الرباعي( شهادةالطالب   )اسمالعليا   الدراسات

               
 

 لعالف  ا  مسلي مد يونسمحد. .أ                                                     المعاضيديقاسم  علي فاروق  د. .أ           
                             العميد عـ.                                                                   ة       مقرر مجلس الكلي      
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 ماجستلرلرسالة ال  قرار لجنة المناقشةنموذج  
 

هنا فني محتوياتهنا وفيمنا يتعلنق با الطالنب وناقشننسنالة قند اطلعننا علنى الر  التقنويم والمناقشنة نشهد باننا أع اء لجننة
 .الحلوان  اإلنتاجالماجستير في اختصاص  نيل شهادة  ة لر نرى أنها جديو                بتاريخ  

              
 

 م هر كاظم كعيبرد.                         موفق  حيى حمدوند. 
 مساعد أستاذ                                       أستاذ 

 الموصلجامعة    باتل اواعة  ية ال را كل                             ة التقنية الشماليةالجامع 
 ا  ع و                              رئيس اللجنة

 
 
 

 بمثنى احمد محمد طي د.                                                  خالد حساني سلطاند. 
 ستاذ أ                                                              مساعداذ أست          
 الموصلجامعة    وال اباتكلية ال راعة                                     الموصلجامعة    وال اباتعة   را كلية ال

 (المشرف) ا  ع و                                                                   ع وا  
 
 
 

 __________ __________________________ ____________________ _____________ 
 مجلس الكليةار ر ق

 
ننته      اجتمننع مجلننس كليننة   طالنننبمنننح ر التوصننية بوقننر                  دة فنني المنعقننال راعننة وال ابننات بجلسن

        .الحلوان   تاجناإل  في  رماجستيال  الرباعي( شهادةالب  الط )اسمالعليا   الدراسات
               
 
 

 لعالف  ا  مسلي محمد يونسد. .أ                                                    يديعاضالمقاسم  اروق  علي فد. .أ           
                          العميد عـ.                                                                      ة       مقرر مجلس الكلي       
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 الدكتوراه  وحةألطر  قرار لجنة المناقشةنموذج  
 

ها في محتوياتها وفيما يتعلق ب األطروحة وناقشنا الطالب  هد باننا أع اء لجنة التقويم والمناقشة قد اطلعنا على نش
              .الحلوان   اإلنتاجفي   فةاه فلسالدكتور هادة  رة لنيل شأنها جدي  نرىو                         بتاريخ  
 

 د. ضياء حسن الحسني                        د. إبراهيم متي إبراهيم
 أستاذ                                                      أستاذ 

 ب داد  جامعة عة  ية ال را كل                               جامعة الموصلت    اباة ال راعة والكلي
 ا  ع و                              رئيس اللجنة

 
 يند. طالل حميد حس                                                 د الحسين ناجيد. سعد عب

 اعدأستاذ مس                                                       أستاذ          
 امعة الموصل  ج  طب البيطريكلية ال                                     جامعة ب داد كلية ال راعة  

 ا  ع و                                                                   ع وا  
 

 ذنون طه  ن ارد.                                               د. إبراهيم سعيد كلور                 
 أستاذ مساعد                                                          أستاذ مساعد 

  ابات   جامعة الموصلالكلية ال راعة و                 ابات   جامعة الموصل            وال  كلية ال راعة
 (فر المش)  ا  ع و                                                          ا   و ع
 _________ _ _____ ______________________________________________________ 

 س الكليةمجلرار ق
 

ننته      جلننس كليننة مننع م اجت  طالنننبمنننح ر التوصننية بوقننر                  دة فنني المنعقننال راعننة وال ابننات بجلسن
       .ن الحلوا جاإلنتا فلسفة في  اهالدكتور شهادة    الرباعي(الطالب   اسمالعليا )  الدراسات

               
 
 
 لعالفا مسلي  محمد يونسد. .أ                                                     المعاضيديقاسم  علي فاروق د. .أ

 العميد عـ.                                                                 ة       مقرر مجلس الكلي         

 


