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 مواصفات كتابة الرسائل الجامعية
 اوالّ: االطار العام 

يتجاوز عدد الصفحات  االمكاف واف التكوف رسالة الماجستير مركزة وممخصة بقدر  .1
( صفحة لرسائؿ الدراسات 200( صفحة لرسائؿ الدراسات العممية و)120عف )

وتنظر رئاسة الجامعة في الحاالت االستثنائية , ويستعمؿ ورؽ ابيض مف  االنسانية
عند التسميـ النيائي لمرسالة او االطروحة يجب اف ممـA4 (297 x 210 .)قياس 

ويجب اف تكوف الطباعة  80gsmعمى اف ال تقؿ عف  A4رؽ ابيض تطبع عمى و 
 عمى وجو واحد .

 .ال يتجاوز عدد صفحات اطروحة الدكتوراه عمى ضعؼ المقرر لمماجستير  .2
مف خالؿ  اكانت بالعربية اـ باإلنكميزية ,بمغة سميمة سواء  / االطروحةتكتب الرسالة .3

ارساليا الى مقـو لغوي وعممي لزيادة رصانتيا العممية والمغوية وتصحيح مافييا مف 
خالية  القسـ المعنيالى  / االطروحة تسمـ النسخة النيائية مف الرسالةو  اخطاء , 

 .مف االخطاء أو الشطب 
ه يجب اف تبدا الجمؿ بكممة وال يجوز أف تبدأ برقـ أو اختصار أو رمز , وفي ىذ  .4

 الحاالت تكتب االرقاـ أو االختصارات أو الرموز كتابة .
مرة كاممة ويوضح االختصار بيف قوسيف,  ألوؿتكتب االختصارات عند ورودىا  .5

 American Concrete Instituteالخرسانة االمريكيةمنظمة فمثال إذا وردت 

الالحقة ( , ثـ يستخدـ االختصار فقط في المرات ACIفيكتب اختصارىا كالتالي : )
قائمة  / االطروحة دوف وضعو بيف قوسيف , عمى اف يوضع في مقدمة الرسالة

 بالمختصرات الواردة فييا .
ال يجوز أف تبدأ في في صفحات جديدة ,  / االطروحة فصوؿ الرسالة تبدأ عناويف .6

 وسط الصفحة أو آخرىا ويمكف اف تكتب العناويف عمى صفحة منفصمة .
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 نوع الخط .7

( في جميع التخصصات عادي اما 16العربية يكوف حجـ الخط )في المغة  - أ
 العناويف فتكوف بنفس الخط ولكف غامؽ .

 ( في الحواشي .14في المغة العربية يكوف حجـ الخط ) - ب
( باإلضافة الى االرقاـ , اما العناويف 14في المغة االنكميزية حجـ الخط )  - ج

العممية كأسماء البكتيريا فتكوف فتكوف بنفس الخط ولكف غامؽ , اما لألسماء 
  بنفس الخط ولكف بشكؿ مائؿ

و اقؿ لكتابة المعادالت اذا كانت طويمة , كما يجوز ا 12يكوف حجـ الحرؼ   - ح
 عمى اف تكوف مقروءة بشكؿ واضح تصغير الحرؼ داخؿ الجدوؿ

وبالعربية   Times New Romans( بالمغة االنكميزية Font) الخط يكوف نوع .8
 . Arabic Transparentيستخدـ 

 .(1.5)ربمقداوالمغة العربية عند الكتابة بالمغة االنكميزية تكوف المسافة بيف السطور  .9
سومات تكوف المسافة عف كتابة العناويف الرئيسة وعناويف الجداوؿ والر  .10

 المسافة بيف المرجع والذي يميو فتكوف مسافتيف .والمراجع مسافة واحدة اما 
, سـ2.0, أما بقية اليوامش فتكوف سـ4.0 تكوف مسافة اليامش مف جية التجميد  .11

 بضمنيا حافة النصوص المقتبسة واليوامش .
يكتب عنواف الجدوؿ في االعمى , ويكتب عنواف الشكؿ او الرسـ في اسفمو ,  .12

 لتيف معبرا عف محتواه .اويجب اف يكوف العنواف في الح
أبواب او متسمسؿ لكؿ منيا داخؿ   بشكؿ واالشكاؿ ترقـ الجداوؿ والرسومات .13

 مباشرة , ويجب اف تظير الجداوؿ واالشكاؿ والرسومات / االطروحة فصوؿ الرسالة
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ضمف  / االطروحة داخؿ المتف ويمكف تبويب بعضيا في نياية الرسالةبعد ذكرىا 
 .  المالحؽ وتتـ االشارة الييا في المتف

 )العناويف الرئيسية والثانوية(وعناويف الفصوؿ حة/ االطرو  يكتب عنواف الرسالة .14
 الكبيرة في حاؿ الكتابة بالمغة االنكميزية( باألحرؼ) بخط غامؽ .

اليوامش في  واحد مف فراغات الطباعة فيفراغ  تكوف المسافة بيف سطر واخر .15
 . اسفؿ الصفحة والنصوص المقتبسة

العربية والى اليميف بالمغة  سـ الى اليسار بالمغة 2 بإزاحةيبدا المقطع الجديد  .16
 االنكميزية .

 . SI unitاستعماؿ الرموز والمختصرات المعموؿ بيا عالميا مثؿ  .17
 

   ثانيا: ترقين الصفحاث:
تستخدـ االرقاـ الرومانية لترقيـ الصفحات التمييدية عند الكتابة بالمغة االنكميزية ) مثؿ     

 ....i,ii,iii, )   وتستخدـ الحروؼ العربية االبجدية )مثؿ أ , ب , ج , د ( لترقيـ
صفحة أ الترقيـ باستخداـ االرقاـ مف الصفحات التمييدية في حالة الكتابة بالعربية , ويبد

, وال يظير الرقـ عمى صفحة ويوضع الرقـ في وسط أعمى الصفحة وصعودا  الخالصة
( يوضع Landscapeطبوعة بشكؿ مستعرض )وفي حالة الجداوؿ او االشكاؿ الم العنواف

شمؿ التصغير حجـ ال يجوز اف ي , وعند تصغير الصفحةالرقـ في اعمى الجدوؿ او الشكؿ 
 .قدر االمكافرقـ الصفحة ويجب اف يكوف الجدوؿ عمى صفحة واحدة 

 ثالثا: احلىاشي
سـ , ويقع الخط اسفؿ المتف  3.5تفصؿ ىذه المالحظات عف المتف بخط طولو   

بمقدار مسافتيف في يميف الصفحة , وتبدأ كتابة المالحظة عمى بعد مسافتيف مف 
 الخط.
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 ثانيالقسم ال
 ة / االطروحةــــب الرسالــــتبوي
 الصفحــــات التمييـــــديـــة 
 المتــــن 
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 مما يأتي: : تتكون/ االطروحة  محتويات الرسالة
 الصفحاث التوهيديت:اوال: 
 التمييدية بحروؼ كبيرة وتشمؿ  تكتب عناويف الصفحات     

 صفحة العنواف وتحتوي عمى: . أ
 جميورية العراؽ .1
 وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   .2
 جامعة ديالى  .3
 كمية ................. .4
  جامعة ديالىشعار  .5
 مجمس الكمية .كما أقرت مف  / االطروحة عنواف الرسالة .6

Title of the Thesis or Dissertation as Approved by the College. 
 

 ثـ العبارة االتية: .7
رسالة مقدمة الى مجمس كمية ........ في جامعة ديالى وىي جزء مف متطمبات نيؿ 

 في ........................ درجة الماجستير
زء مف متطمبات نيؿ مقدمة الى مجمس كمية ........ في جامعة ديالى وىي ج اطروحة

 في ........................ درجة الدكتوراه
A Thesis Submitted to the Council of…………..,University of 
Diyala in Partial Fulfillment of the Requirements for the Master 
……………… Degree in …………. 
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A Dissertation Submitted to the Council of…………..,University of 
Diyala in Partial Fulfillment of the Requirements for the Doctor of 
Philosophy Degree in ………………. 
 

 اسـ الطالب ) كما ىو مسجؿ رسميا في الجامعة ( .8
The name of student (as registered in the University) 

 اسـ المشرؼ )والمشرؼ المشارؾ اف وجد( .9
The name of Supervisor and (Co- Supervisor if applicable) 

 
       Month and year والسنة.  (ىجري ميالدي,))اجازة الرسالة / االطروحة( الشير 

              
( مع مراعاة اف جميع االطر حوؿ 8-1مالحظة: لمزيد مف التوضيح انظر النماذج مف )

 .ا حافة الورقة ويمكف اعتبارىالنماذج لمتوضيح فقط 
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 (2نموذج رقم )
 صفحة عنوان الرسالة

  

  

 

 

 

 

 لتقٌٌم معامل التوصٌل الحراري للخرسانةات مختلفة تقنٌاستخدام 

 المعاد تدوٌرها بكثافات مختلفة 

 

 
 /جامعة ديالىمجمس كمية اليندسة رسالة مقدمة الى

 اليندسة المدنيةجزء من متطمبات نيل درجة الماجستير في عموم وىي 

 
 من قبل

 نور اليدى حميد احمد
 

 المشرف
 أ.د. عامر محمد ابراىيم

 
 5102حزيران                                  العراق                           ه 1436شعبان    

 

 

 وزارة التعلين العايل                                                                                                                                      
وي ــــث العلـوالبح                                                                                                                                        
ىـــاهعت ديالــــــج                                                                                                                                         
ت ـــت اهلندســـــكلي                                                                                                                                         
  

9 cm 

16 cm 

18 cm 

(Arabic transparent – 20 Bold) 

(Arabic transparent – 16 Bold) 

(Arabic transparent – 18 Bold) 
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 في حالة وجود مشرف مشارك تكتب بالمغة االنكميزية ىكذا
 (3نموذج رقم )

 صفحة عنوان الرسالة
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v 

 وفي حالة وجود مشرف مشارك تكتب بالمغة العربية ىكذا:
 (4نموذج رقم )

 صفحة بعنوان الرسالة
 
 
 
 
 
   

 
 

 استخدام تقنٌات مختلفة لتقٌٌم معامل التوصٌل الحراري للخرسانة
 المعاد تدوٌرها بكثافات مختلفة 

 

 
 رسالة مقدمة الى

 جامعة ديالى /مجمس كمية اليندسة 
 جزء من متطمبات نيل درجة الماجستير في عموم اليندسة المدنيةوىي 

 
 من قبل

 نور اليدى حميد احمد   
 

 فاشر بأ
 أ.د. عامر محمد ابراىيم

 أ.د شاكر احمد المشيداني
 

 م 5102حزيران                             العراقهـ                               1436 شعبان

 وزارة التعلين العايل                                                                                                                                      
وي ــــث العلـوالبح                                                                                                                                        
ىـــاهعت ديالــــــج                                                                                                                                         
ت ـــت اهلندســـــكلي                                                                                                                                         
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 صفحة عنوان االطروحة
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 (6نموذج رقم )
 صفحة عنوان االطروحة
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 صفحة الممخص

ABSTRACT 
Using Different Techniques For Thermal Conductivity Evaluation 

Of Recycled Concrete With Different Densities 

By 

Noor AL Huda Hameed Ahmed 

Supervisor by                                                   Co- Supervisor by     

Prof. Dr. shakir A.AL- Mishhadani                         Prof. Dr. Amer M. Ibrahim              

The measurement of thermal conductivity of lightweight and normal weight concretes is very 
important . There are many methods used to determine thermal conductivity, each necessitating 
specimens of particular material and certain geometry..  
The test results of thermal conductivity coefficient demonstrate by using three different 
technique which were hot guarded plate (HGP), lee disc and multiplying density, thermal 
diffusivity and specific heat (DSD) methods of no fine concrete with three different type of 
aggregate which were normal, crushed clay brick, crushed thermostone aggregates were 
(0.25, .25 and 0.95) W/m.OC, (0.24, 0.22 and 0.52)W/m.oC and (0.12, 0.17 and 1.26)W/m. 
oC respectively. The thermal conductivity by using the same technique of the normal 
aggregate concrete, crushed clay brick and thermostone concrete were (0.34, 0.3 and 
1.3)W/m.oC, (0.28, 0.17 and 0.77)W/m.oC and (0.22, 0.19 and 0.95)W/m. oC respectively. 
The results of thermal diffusivity and specific heat apparatus constructed in this study reveal 
that for normal concrete were (6.9*10-7 m2/sec and 890 J/kg. oC) respectively. The test 
results show that the thermal diffusivity has increased with the increase density, but the test 
results of specific heat has increased with the decrease density. 
 An equation was suggested for measuring thermal conductivity coefficient from the date 
obtained from this study and other date available from other investigations like Ganjian and 
Mohammed et al depending on a regression analysis. 
 Sustainable analysis gives a fact that the saving in energy required for extracting and 
manufacturing the raw materials to produce constructional lightweight aggregate concrete up 
to (32%) and reduction in CO2 emission up to (57%) by using recycled waste materials. 
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 اعداد

 نور اليدى حميد احمد
 المشارك المشرف                                                             المشرف

 أ.د. شاكر احمد المشيداني                                                 أ.د.عامر محمد ابراىيم
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 يتطمب نموذج لمادة معينة بأبعاد محددة. المستعممة لتحديد معامل التوصيل الحراري وكال منيا
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الث انواع من الركام والتي ىي الركام االعتيادي وركام مكسر الطابوق المعاد تدويره وركام مكسر الناعم باستخدام ث

( واط/متر درجة سيميزية عمى 0.22 ,0.24 ,0.52( و )0.25 ,0.25 ,0.95الثرمستون المعاد تدويره كانت )
خرسانة الركام االعتيادي وخرسانة التوالي. وكذلك معامل التوصيل الحراري باستخدام نفس الطرق المذكورة اعاله ل

( 0.28 ,0.17 ,0.77( و )0.34 ,0.3 ,1.3مكسر الطابوق المعاد تدويره وخرسانة الثرمستون المعاد تدويره ىي )
 ( واط/متر . درجة سيميزية عمى التوالي.0.22 ,0.19 ,0.95و )
خرسانة االعتيادية المصممة ليذا البحث كانت كشفت النتائج ان اجيزة فحص االنتشارية الحرارية والحرارة النوعية لم  
(J/kg. oC , m2/sec 6.9*10-7 عمى التوالي. كما اظيرت النتائج ان االنتشارية تزداد بزيادة الكثافة، لكن )

 النتائج لمحرارة النوعية تزداد بنقصان الكثافة.
من ىذا البحث وبيانات من بحوث اخرى تم اقتراح معادلة لحساب معامل التوصيل الحراري من البيانات المستحصمة  

 اعتمادا عمى تحميل االنحدار
% من الطاقة الالزمة لنقل وتصنيع المواد االولية لتصنيع خرسانة 32اظيرت نتائج تحميل االستدامة حقيقية خفض   

 بواسطة استخدام المخمفات المعاد تدويرىا. CO2%  من انبعاث غاز 57خفيفة الوزن وانشائية، وخفض ما يقارب 
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 ثانيًا : المتن 

, وتختمؼ عناويف المتف  بالمصادر والمراجع والمالحؽيبدأ المتف بالمقدمة وينتيي    
 اواألبواب  باختالؼ موضوع الرسالة / األطروحة ومنيجيتيا , ويتـ ترتيبيا عمى النحو 

  . الفصوؿ

 المقدمة : 

ؼ بالدراسة بما يتيح لمقارئ فيـ النتائج والمناقشة دوف الرجوع يالمقدمة إلى التعر تيدؼ 
ومنيجيتيا وطرؽ إجراء الدراسة وأىميتيا  او اسباب لمصادر أخرى . كما تتضمف مسّوغات

, وتقسيـ الدراسة وتختتـ بأىداؼ الدراسة والتي تدرج عمى شكؿ نقاط متسمسمة البحث 
 المقدمة مختصرة ما أمكف وال تزيد عف بضع صفحات . ويراعى أف تكوف وحدوىا 

 الدراسة السابقة : 

تيدؼ إلى إبراز ما نشر حوؿ موضوع الرسالة/األطروحة في األدبيات المحمية والعالمية 
والنتائج التي تـ التوصؿ إلييا . وتكتب مراجعة األدبيات عمى صورة مف األفكار العممية 

الباحث لتمؾ الدراسات , ال أف تكوف عمى صورة عرض المتسمسمة بحيث تعكس فيـ 
ويجب اف ال يتـ اخذ النصوص كما وردت  منفصؿ لما نشره الباحثوف الواحد تمو اآلخر .

في المصادر انما يقوـ الطالب بكتابتيا باستخداـ كمماتو الخاصة مع االنتباه الى عدـ تغيير 
ندرج نحو خصوصية المشكمة , ويكوف ذلؾ وتبدأ الكتابة عادة بعمومية , ثـ ت  معنى النص.

عمى ىيئة عناويف رئيسة تندرج تحتيا عناويف فرعية , ويتـ التركيز عمى األبحاث المنشورة 
في المجالت المحكمة بالرجوع إلى المقاالت األصمية المنشورة , وعدـ تضميف مقاالت لـ 

ات واألبحاث غير المحكمة أو يطمع الكتاب عمييا , والتقميؿ ما أمكف مف االستشياد بالدراس
التقارير , وورش العمؿ , والمعمومات الموجودة عمى الشبكة العنكبوتية )اإلنترنت( مف 
الدراسات واألبحاث غير المحكمة والمجالت , فيي ليست مقبولة كمراجع عممية, وبالتالي 

 ألحدث . يجب تالفي االقتباس منيا , ويراعى ترتيب الدراسات السابقة مف األقداـ فا
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 المنيجية وطرائق البحث : 

يغطي ىذا الجزء التفاصيؿ الدقيقة لممواد , والطرائؽ والتقنيات واألدوات المستخدمة في 
الدراسة بحيث تكوف مرجعًا ألي باحث في الموضوع يستطيع الرجوع إلييا واستخداميا في 

كافة المواد المستخدمة دراستو والحصوؿ عمى نتائج مشابية . ويجب اإلشارة بوضوح إلى 
في الدراسة شاماًل االسـ والرقـ إف وجد والشركة الصانعة أو المنتجة ليا ودولة المنشأ 
وطريقة تحضيرىا إذا تطمب استعماليا تحضيرًا مسبقًا وكذلؾ الطرؽ المستخدمة ؛ بما فييا 

. وطريقة اختيار برية شاماًل اسـ الطريقة ومف اخترعيا وسنة وتاريخ االختراع تالتجارب المخ
ميميا وتخزينيا . وفي حاؿ العينات مف حيث تحديد حجـ العينة وجمع البيانات وتح

 ت أو االختبارات يذكر اسـ مصمميا ويوضع نموذج ليا في باب المالحؽ . نااياالستب

 النتائج : 

يعرض الطالب النتائج التي توصؿ إلييا بوضوح مع استخداـ االشكاؿ والصور أو الرسـو 
لتوضيحية إذا لـز األمر دوف أف يناقشيا . ويراعي التركيز عمى األشكاؿ التوضيحية ا

 والتقميؿ ما أمكف مف السرد . 

 المناقشة :

يناقش الطالب نتائج الدراسة ويقدـ تفسيرًا ليا في ضوء نتائج األبحاث المنشورة حوؿ 
 الموضوع موضحًا خصوصية ما توصؿ إليو . 

 : اتاالستنتاجات والتوصي

 . نقاط  عمى شكؿيورد الطالب استنتاجاتو وتوصياتو بناء عمى ما توّصؿ إليو مف نتائج 
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 يراعى عند إعداد الجداول ما يمي : 

يكوف عنواف الجدوؿ مختصرًا وشاماًل ويوضع فوؽ الجدوؿ , وتنطبؽ عميو ميزات  .1
عنواف الرسالة/األطروحة المذكورة سابقًا , ويعطى رقمًا متسمساًل ويشار إلى مرجعو , 

 ويكتب رقـ وعنواف الجدوؿ كالتالي : 
 .   تفاصيل اختبار العينات (3الجدول )                  

الجدوؿ وحدة متكاممة بذاتو , وال يحتاج إلى قراءة ما في المتف لفيمو , ولذا, يراعى  .2
ذا  أف يكوف منظمًا تنظيمًا سياًل , وأف يحوي جميع المعمومات الالزمة لفيمو , وا 
كاف ىناؾ أية اختصارات أو معمومات يحتاج ليا القارئ لفيـ الجدوؿ فتورد في 

 مالحظة تحتية . 
 ي حدود الحد المسموح بو لمطباعة في الصفحة الواحدة . حدود الجدوؿ ى .3
ذا  .4 يوضع الجدوؿ مباشرة بعد الصفحة التي يرد فييا ذكره في المتف ألوؿ مرة , وا 

ذكرت أرقاـ أكثر مف جدوؿ في صفحة واحدة فترتب الجداوؿ الواحد تمو اآلخر بعد 
 تمؾ الصفحة . 

 ي الرسالة قبؿ عرضو . يجب أف تكوف ىناؾ إشارة لكؿ جدوؿ تـ إدراجو ف .5
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 (19ج رقم )نمو 

 صفحة الجداول
Table  (1) Details of Test Specimens 

 

Beam 

Group* 

Specimen 

Designation 

Steel Sec. 

Type** 

Support*** 

Length x Depth 

x Width 

Shear Connector 
Opening 

Type 
No. (Spa.) 

mm 

G1 

 

G1S25 
Tube 

168 (6″)x 4 
250x240x300 Stud 33 (60) No Open 

G1S45 
Tube 

168 (6″)x 4 
450x240x300 Stud 33 (60) No Open 

G1S65 
Tube 

168 (6″)x 4 
650x240x300 Stud 33 (60) No Open 

G2 
G2Th.3 

Tube 

168 (6″)x 3 
450x240x300 Stud 33 (60) No Open 

G2Th.6 
Tube 

168 (6″)x 6 
450x240x300 Stud 33 (60) No Open 

G3 
G3Spa.80 

Tube 

168 (6″)x 4 
450x240x300 Stud 24 (80) No Open 

G3Spa.100 
Tube 

168 (6″)x 4 
450x240x300 Stud 20 (100) No Open 

G4 
G4Open1 

Tube 

168 (6″)x 4 
450x240x300 Stud 33 (60) 1 open 

G4Open2 
Tube 

168 (6″)x 4 
450x240x300 Stud 33 (60) 2 open 

G5 

G5D.3.8″ 
Tube 

100(3.8″)x 4 
450x170x235 Stud 33 (60) No Open 

G5D.8.5″ 
Tube 

215(8.5″)x 4 
450x290x355 Stud 33 (60) No Open 

G6 

G6Angle 
Tube 

168 (6″)x 4 
450x240x300 Angle 17 (120) No Open 

G6Perfobond 
Tube 

168 (6″)x 4 
450x240x300 

Perfobon

d 

Plate with 

holes 

along 

beam 

No Open 

G7 I-section 
I-sec. 

160x80 
_ Stud 33 (60) No Open 

* G1: Support, G2: Thickness, G3: Spacing, G4: Opening, G5: Diameter, G6: Type of    

connector, G7: I-section. 

** Section type [Dia. of tube (mm), (inch)] x thickness (mm). 

*** All dimensions in mm. 
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 (20نموذج رقم )
 صفحة الجداول

 خصائص االسمنت يوضح ( 2الجدول )

Oxide (%) 
Limit of Iraqi specification 

(IQS No.5 : 1984)
 [72]

 

CaO 62.64 …………. 

SiO2 20.64 …………. 

Fe2O3 3.03 …………. 

Al2O3 6.06 …………. 

MgO 2.93 ≤ 5.0 

SO3 2.36 ≤ 2.8 

Free lime 1.35 …………. 

L.O.I. 1.55 ≤ 4.0 

IR 0.81 ≤ 1.5 

Compound composition (%) 
Limit of Iraqi specification 

(IQS No.5 : 1984) 

C3S 39.72 …………. 

C2S 29.21 …………. 

C3A 10.47 …………. 

C4AF 10.04 …………. 

LSF 0.88 0.66-1.02 

Physical properties Test results 
Limit of Iraqi specification 

(IQS No.5 : 1984) 

Fineness (Blain method) 

cm2/gm 
3090 ≥2300 

Setting time (Vicat method) 

Initial      hrs:min 

Final      hrs:min 

 

1:30 

4:16 

 

≥0:45 

≤10:00 

Compressive strength 

3 days  MPa. 

7 days  MPa. 

 

18.21 

23.45 

 

≥15 

≥23 
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 Figures, Plates and Mapsاألشكال والصور والخرائط : 

 يراعى عند إعداد األشكال والصور ما يمي :

تكوف األرقاـ وبيانات المحوريف السيني والصادي أو أية كممات مكتوبة عمى الرسـ  .1
 البياني واضحة وبحجـ يمكف قراءتو بسيولة . 

ويوضع في أسفؿ الرسـ أو , يكوف عنواف الرسـ أو الصورة مختصرًا وشاماًل  .2
قمًا . وينطبؽ عميو ميزات عنواف الرسالة/األطروحة المذكورة أعاله , ويعطى ر الصورة

 .متسمساًل ويشار إلى مرجعو 
الحدود النيائية ألي رسـ بياني أو شكؿ أو صورة ىي حدود الجزء المطبوع مف  .3

 الصفحة فقط وال تدخؿ اليوامش ضمف ذلؾ . 
صورة أو جزء مف صورة في صفحة واحدة أو نصؼ صفحة يمكف تضميف أكثر مف  .4

 , مع مراعاة مساحة كؿ منيا , وترتيبيا بشكؿ منطقي . 
يشار إلى األجزاء الميمة مف الصورة التي توضح ما يورد في المالحظات التي تمي  .5

عنواف الشكؿ بأسيـ واضحة أو أحرؼ عمى أال تغطي األسيـ أو األحرؼ مكونات 
 .  ضرورية في الصورة

 يمكف أف تتضمف األشكاؿ صورًا ممونة في الرسالة/األطروحة .  .6
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 ( [ : 22( )21وفيما يمي مثال عمى ذلك ] نموذج رقم )

 (21نموذج رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figure 3.8 Load –slip relationship TS 
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 (22نموذج رقم )

 صورصفحة 

 

 

 

Figure 3.4 Failure Modes of Specimens 
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 المصادر والمراجع والمالحق 

, مف مقاالت  / اطروحتو تتضمف كافة المراجع التي استخدميا الباحث في رسالتو    
ويفضؿ  . و موضح تحت عنواف التوثيؽ أدناهىكما  .عممية منشورة وكتب وأطروحات مرتبة

ويمكف االستفادة مف بعض البرامج في ترتيب  استخداـ نظاـ ىارفرد لفيرسة المراجع.
 Mendeleyو   EndNoteالمصادر مثؿ 

 أواًل : التوثيق 

 يراعى في نظام التوثيق ما يمي :

بحروؼ  Capitalizedكتابة كممة المراجع عمى صفحة جديدة في وسط الصفحة  .1
 كبيرة . 

كتابة المراجع التي ورد ذكرىا في الرسالة/األطروحة فقط . وال يجوز كتابة أي مرجع  .2
 لـ يرد ذكره في متف الرسالة/األطروحة . 

عند ورود كممة دراسة أو دراسات في متف الرسالة/األطروحة البد مف ذكر المرجع  .3
 لكي يستطيع مف يرغب في زيادة معموماتو أف يرجع إليو . 

حسب ترتيب الحروؼ اليجائية لالسـ األخير لممؤلؼ )اسـ العائمة( , تكتب المراجع  .4
إذا كاف المرجع بالمغة اإلنجميزية, ومف أقصى اليميف  يساروتبدأ الكتابة مف أقصى ال

في حالة كتابة المراجع العربية . ويكتب اسـ المؤلؼ بدءًا مف اسـ العائمة , ثـ االسـ 
 .  األوؿ والثاني إف وجد ثـ توضع فاصمة

باإلنجميزية قبؿ  (and)تفصؿ أسماء المؤلفيف بواسطة فواصؿ , وتستخدـ كممة  .5
 كتابة اسـ المؤلؼ األخير . 

 تفصؿ أسماء المؤلفيف بواسطة )و( بالعربية .  .6
يمي اسـ المؤلؼ أو المؤلفيف سنة النشر بيف قوسيف ثـ تتبعيا فاصمة , ثـ اسـ  .7

 واف الرسالة/األطروحة الجامعية . الكتاب أو عنواف المقالة في الدورية أو عن
 يكتب عنواف الكتاب أو اسـ الدورية أو أي عنواف آخر بخط غامؽ .  .8
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 ثانيًا : كتابة المراجع عند ورودىا في النص : 

إذا جاء المرجع أوؿ الجممة وكاف منفردًا فيكتب اسـ العائمة وسنة النشر بيف قوسيف  .1
, أما إذا جاء في ( 2003): الموسى ؛ وفي العربية يكتب  Henze (2001)ىكذا : 

   (2003, وفي العربية يكتب : )الموسى ,  (Henze , 2001)نياية الجممة فيكتب 
 Herder and Weinreich (2005)إذا ورد اسـ مؤلفيف في أوؿ الجممة فيكتب 

 Herder and), وفي نياية الجممة     (2002)وفي العربية خالد وعباس 

Weinreich, 2005)  , ( . 2002وفي العربية يكتب : )خالد وعباس 
 (2005)أما إذا كاف المؤلفوف ثالثة فأكثر فيكوف التوثيؽ في بداية الجممة وىكذا .   .2

Chen,et al.  وفي نياية الجممة  (2001)وفي العربية يكتب الشيخ وآخروف ,
(Chen,et al., 2005)  , ( . 2001وفي العربية )الشيخ وآخروف 

اسـ المؤلؼ في أكثر مف عدد أو مجمد وفي السنة نفسيا يكتب إذا تكرر  .3
(Gordon, 2006, a, b & c)أ و ب و ج(2002, , وفي العربية يكتب )عباس, . 

  ميزيةك( , وباالن2002يوثؽ عمؿ المؤسسة كالتالي : )وزارة التربية والتعميـ ,  .4
 ( (National Instiute of Mental Health, 1999                 كالتالي : 

 إذا ورد مرجع ثانوي يكتب ىكذا :  .5
 ( , أف .............. 2004ويؤكد العتوـ )المشار إليو في سوالمة , 

 ميزية كالتالي : كوباإلن
Simpson and Noble (as cited in Sawyer, 1999) , found …..  
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 الثالثالقسم 
 اســــاالقتب 
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 ثالثًا : االقتباس 

أي مادة عممية يشعر الباحث أنيا عمى درجة مف األىمية بحيث أف التصرؼ في     
وصفيا قد يفقدىا قيمتيا العممية يجب تقديميا مقتبسة , أي كما ىي تمامًا في المصدر . 

ويجب التقميؿ ية نظر محددة. وقد يكوف االقتباس فكرة أو مقولة أو بيتًا مف الشعر أو وج
 :واالقتباس نوعاف مف االقتباس قدر االمكاف

كممة ويوضع داخؿ إشارات التنصيص  40نص ال يتجاوز  . االقتباس القصير :1
(Double Quotation)   . ويذكر االسـ األخير لمباحث وسنة النشر والصفحة 

ة "ويعود التفكير ما وراء المعرفي إلى التفكير عالي الرتبة والذي يتضمف مراقب مثال :
 ( 123, ص :  2001العمميات المعرفية والتخطيط ليا وتقويميا" )محمود , 

( : "ويعود التفكير ما وراء المعرفي إلى التفكير عالي الرتبة والذي 2001وقاؿ محمود )
 ( .123يتضمف مراقبة العمميات المعرفية والتخطيط ليا وتقويميا" )ص : 

كممة , اترؾ ىامشًا إضافيًا بمقدار خمسة  40عندما يتجاوز النص . االقتباس الكبير : 2
أحرؼ مف اليميف في المغة العربية , أو اليسار في المغة االنجميزية دوف استخداـ إشارة 

 التنصيص . 

 مثال : 

 ( ما يمي : 2006وقد استخمص )

لتحديد عالمة القطع في االختبارات محكمة المرجع يعطي  إف استخداـ أسموب "انجوؼ   
درجة قطع أعمى مف درجة القطع التي يعطييا أسموب "ندلسكي" . ويعزي ذلؾ لعدة أسباب 
تتعمؽ بطبيعة أسموب "انجوؼ" مقارنة مع طبيعة أسموب "ندلسكي", وخمفية المحكميف, 

 (.74)ص: ومدى إدراكيـ الحد األدني المقبوؿ لمتمكف مف اإلتقاف
      When a page pair of a website co-occurred in many user access 

patterns and a long path length then creating a new hyperlink between 

this pair provides easier access to the user (Nakayama, 2000) .  
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 رابعالقسم ال
 المراجــــع 
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 مالحظات عامة حول التوثيق في قائمة المراجع : 

 تبدأ قائمة المراجع في الرسائؿ في صفحة جديدة .  .1
 فصؿ المراجع العربية عف المراجع االنجميزية في قائمة المراجع .  .2
 يجب أف تتطابؽ المراجع في المتف مع المراجع في قائمة المراجع .  .3
يبدأ السطر الثاني واألسطر التي تميو لممراجع بعد خمسة فراغات عمى بداية السطر  .4

 األوؿ . 
 يجب ترتيب المراجع طبًقا لمترتيب األبجدي لالسـ األخير لممؤلؼ. .5
 إذا كاف ىناؾ أكثر مف عمؿ لنفس المؤلؼ يتـ ترتيب المراجع حسب تاريخ النشر. .6
المراجع التي تستشيد بيا في سنة إذا كاف المؤلؼ قد كتب أكثر مف عمؿ مف  .7

 , الخ.b  2000, ثـa  2000واحدة, فاكتب
 ينبغي أف يشتمؿ التوثيؽ عمى عناصر التوثيؽ األساسية بالترتيب التالي :  .8

المؤلؼ , سنة النشر بيف قوسيف , العنواف , الناشر : مكاف النشر . )ويفصؿ بيف 
 اشر ومكاف النشر نقطتيف( . كؿ منيما والعنصر الذي يميو فاصمة باستثناء الن

 رابعًا : كتابة المراجع في نياية الرسالة/األطروحة : 

تكتب المراجع والمصادر في قائمة واحدة وترتب ىجائيًا حسب اسـ العائمة لممؤلؼ  . أ
األوؿ )أو اسـ الشيرة( , ويجب ذكر جميع اسماء المؤلفيف المشتركيف في البحث وال 

  .et alيستعمؿ اختصار 
أسموب التوثيؽ لممراجع والمصادر المختمفة بأف تدخؿ المراجع كافة تباعًا  يكوف  . ب

 ميما اختمفت مصادرىا : دوريات , كتب , .... , الخ , كما يمي :

 

 

 

 



 

49 
 

         University of Diyala                                                                                 اىلــــت ديـــاهعـــج     

 

 : (Periodicals)الدوريات  -1

 اسـ المؤلؼ أو المؤلفيف )السنة(, عنواف المقاؿ. اسـ الدورية )ويطبع بخط غامؽ(, المجمد
 .)العدد بيف قوسيف( : الصفحات 

 

 مثال :

( , توزيع منظومة القيـ في كتب المغة العربية بيف عناصر المحتوى 0222عاشور , راتب )
( دراسة مقارنة . 0222 – 0992لطمبة الصفوؼ األربعة األولى في األردف بيف عامي )

 .  040-000( , 0) 33,  دراسات

( , دور نظـ المعمومات الجغرافية في إنشاء خرائط 0223سمحة , موسى وعودة , سميح )
/العمـو اإلنسانية ، أبحاث اليرموكخطوط التساوي الخاصة بالبيانات الكمية في المدف 

  . 0402-0392ب( , 4) 09واالجتماعية , 

  عندما يكون المؤلف منفردًا :  -أ
Zimmerman, Jonathan (2000), Ethnicity and the History Wars in the 

1920s. Journal of American History, 87(1), 92-111.  

 عندما يكونان مؤلفين :  -ب
Scarsi, K.M. and Noskin, A. (2002), Pharmacist Participation In 

Medical Rounds Reduces Medication Errors. Americam Journal of 

Health System Pharmacy, 59(21), 2089-2092. 
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 عندما يكونون ثالثة فأكثر من المؤلفين :  -ج
Abu Ruz, S. Bulatova, N. and Yousef, M. (2006), Validation of a 

Comprehensive Classification tool for Related Problems. Pharmacy 

World and Science, 28, 222-232.  

 :  Booksالكتب  -2

اسم المؤلف أو المؤلفين )السنة(. عنوان الكتاب )ويطبع بخط غامق(، الطبعة،  - أ
 مكان النشر : الناشر.

 مثال عندما يكون المؤلف منفردًا : 

الثنائيات في قضايا المغة العربية : من عصر النيضة إلى (, 2003الموسى , نياد )
 (, عماف : دار الشروؽ لمنشر والتوزيع. 1, )طعصر العولمة 

 

 مثال عندما يكونان مؤلفين :  -ب

, تقييم أداء األسيم في الشركات المدرجة( , 2007الشياب , محمد والعالونة , عمي )
 ( , القاىرة : مكتبة اإلنجمو المصرية. 3)ط

Levstik, S and Keith C. (2005), Doing History : Investigating With 

Children In Elementary and Middle Schools, (1
st
 ed.). New York : 

Routledge.  

 عندما يكونون ثالثة فأكثر من المؤلفين :  -ج

( , إدارة المبيعات والبيع 2006عبيدات , محمد والضمور , ىاني وحداد , شفيؽ )
 ( , عماف : دار وائؿ لمنشر . 3الشخصي , )ط
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 :Chapter in an Edited Bookجع فصاًل في كتاب محررعندما يكوف المر  -3

المؤلؼ )مؤلؼ الفصؿ( )السنة(, عنواف الفصؿ. في: )اسـ المحرر أو المحرريف(, عنواف 
 الكتاب )ويطبع بخط غامؽ( , الطبعة , مكاف النشر : الناشر . مثاؿ: 

 عمم النفس العام(, الذاكرة . في : محمد الريماوي )محرر( , 2004العتـو , عدناف )
 ( , عماف : دار المسيرة. 165-124)ص: 

Chawla, Louis (2002), Cities for Human Development. In: Chawla, 

Louis (Ed), Growing up in an Urbanizing World. (pp. 15-34). U.K., 

UNESCO Publishing.  

 : Abstractsأو ممخصات أوراق المؤتمر  Proceedingsوقائع المؤتمرات  -4

المؤتمر أو الندوة ويطبع بخط غامؽ( , رقـ المجمد المؤلؼ )السنة( , العنواف , اسـ الوقائع )
 أو رقـ العدد , مكاف وتاريخ انعقاد المؤتمر , الصفحات . 

 

 مثال : 

( , القوانيف الوضعية والشريعة اإلسالمية , تقارب وتباعد , 2005غصوب , عبده جميؿ )
, المجمد األوؿ , جامعة بيروت  ندوة مائتي عام عمى إصدار التقنين المدني الفرنسي

 .  48-15العربية , بيروت , ص
Khalid, R.Y. and Qrunfleh, M.M. (2002), seed Germination of-

Amygdalus Arabica oliv-as Influenced by Sartification and Certain 

Plant Bioregulators, Proceedings of the XXV International 

Hhorticultural Congress, Acta Horticulturae 517, Brussels, Belgium 

2-7 August, 1998, 21-28.  
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 : Unpublished Dissertation/Thesisالرسائل الجامعية غير المنشورة  -5

المؤلؼ )السنة( . عنواف الرسالة )ويطبع بخط غامؽ( , رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه 
 المدينة , الدولة .  )غير منشورة( , اسـ الجامعة ,

القيم اإلسالمية في كتب المغة العربية لمدراسات االجتماعية ( , 2002الخزيري , عادؿ )
. رسالة ماجستير غير منشورة ,  لمحمقة األولى من التعميم االساسي في سمطنة عمان

 الجامعة األردنية , عماف , األردف .
Chin-Onn, M. (2000), Teachers Perception of the Reactive Behavior 

Patterns of Elementary Age Hispanic Students. Unpublished Doctoral 

Dissertation, University of Central Florida, Orlando.  

 :  Institution Publicationsمنشورات المؤسسات  -6

اسـ المؤسسة )تاريخ النشر( , اسـ المنشور )ويطبع بخط غامؽ( , أي معمومات إضافية 
 عف المؤسسة , مكاف المؤسسة , مثاؿ : 

 السنوي ، عمان ، األردن . ( , الكتاب 2002نية )در الجامعة األ
National Cancer Institute (2005), Caring for the Caregiver : 

Support for Cancer Caregivers (NCI Publication no. 102). 

Bethesda.  

 :  Manuscriptالمخطوط  -7

 ., مكاف المخطوط , رقف التصنيؼ المؤلؼ )السنة(, عنواف المخطوط )ويطبع بخط غامؽ(

 إذا تـ استخداـ صورة عف المخطوط فيجب اإلشارة إلى مكاف وجود الصورة .  مالحظة :
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ـ( , كنز األطباء , المكتبة 1036 -ىػ 428أبف سينا , أبو عمي الحسيف بف عبد اهلل )
ـ مجموعة سومر . مركز الوثائؽ والمخطوطات في 27واشنطف , رقـ  –الطبية األمريكية 

 )صورة بالميكروفيمـ( .  63الجامعة األردنية , رقـ 
Rapach and Wohar. (2002), Financial Variables and the 

Predictability of Stock and Bond Returns : an out of Sample 

Analysis . Unpublished Manuscript . 

 :  Patentsبراءات االختراع  -8

ـ براءة اختراع, اسـ الشخص أو األشخاص )السنة(, العنواف )ويطبع بخط غامؽ( , رق
 مكاف التسجيؿ . 

 مثال : 
Adel Jalil, R., Al-Abed, Y., El – Abadelah, M, Khanfer, M., Sabri, 

and Volter, W. (2001), Phosophodiesterase Inhibiting 

Pyrrazolpyrimidinone Derivatives Conjugated to Thiophene Moieties 

or Benzo (Fused) 5- Membered Heterocycles for Treatment of 

Erectile Dysfunction and other Cardiovascular Disorders. Disorders. 

Patent no. Wo2001003644.  

 :  Accepted for Publicationاألوراق المقبولة لمنشر  -9

اسـ المؤلؼ أو المؤلفيف )السنة( , عنواف البحث , اسـ المجمة )ويطبع بخط غامؽ(, عبارة 
 مقبوؿ لمنشر . 
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 مثال : 
Kittaneh, F. (2001), A numerical Radius Inequality and an Estimate 

for the Numerical Radius of the Frobenius Companion Matrix, Studia 

Mathematica, Accepted for Publication.  

 :  Court Judgementاحكام المحاكم  -10

( )يطبع بخط غامؽ( 3/94نتو )يذكر اسـ المحكمة التي أصدرت القرار , ورقـ القرار في س
 , ثـ مكاف نشره ثـ السنة التي نشر فييا إف وجدت ثـ العدد إف وجد . 

 مثال في حالة النشر في مجمة نقابة المحامين : 

 . 181, ص 3-1, ع 1993,  مجمة نقابة المحامين األردنيين,  383/91تمييز حقوؽ 
Insurance Co. of North America, V. Heritage Bank, 595 Federal 

Second, 171,173 (3
rd

 . Cir. 1979).  

 الصحف  -11
News Item  أ-    

 اسـ الصحيفة , مكاف الصدور , العدد , التاريخ. 

 ـ . 1993حزيراف ,  13,  9253الدستور , عماف , ع
Jordan Times, Amman, No. 5281, 12 April, 1993.  

 :  Non – News Itemغير الخبر  -ب

 اسـ الكاتب , عنواف المقالة , اسـ الصحيفة , مكاف الصدور , العدد , التاريخ. 

  .ـ1993, آذار  31, 1965مثاؿ : محمود درويش, أحد عشر كوكبًا, الدستور, عماف, ع
Jordan Times, Amman, No. 5290, 24 April, 1993, pp.35.  
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 قسـ التاريخ وقسـ المغة العربية . توثيؽ الصحؼ )الخبر وغير الخبر( فقط لكمية الشريعة و 

ترونية فتكتب المراجع كما إذا كان مصدر المعمومات من شبكات االتصال اإللك -11
 :يأتي

1. Internet articles based on a print source.  

VandenBos, G., Knapp, S., & Doe, J. (2001), Role of Reference 

Elements in the Selection of Resources by Pysychology 

Undergraduates (Electronic Version). Journal of Bibliographic 

Research, 5, 117-123.  

2. Article in an Internet – only Journal . 

Fredrickson, B. L. (2000, March 7), Cultivating Positive 

Emotions to Optimize Health and well-being. Prevention & 

Treatment, 3, Article 0001 a. Retrieved November 20, 2000, 

from  

http://journals.apa.org/Prevention/Volume3/pre0030001a.ht

ml. 

3. Article in an Internet – only Newsletter.  

Joe Murnan, Kathleen Sideli (2000, July), The San Diego 

Conference in Retrocpect. Signals News, 2 (7). Retrieved from 

http://www.indiana.edu/lesbigay/vo17_1/newsletter.html 

4. Electronic Copy of a Journal Article, Three to Ffive 

Authors, Retrieved from Database.  

Borman, W. C., Hanson, M.A., Oppler, S.H., Pulakos, E. D., & 

White, L. A. (1993), Role of Early Supervisory Experience in 

Supervisor Performance. Journal of Applied Psychology, 78, 
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443-449. Retrieved October 23, 2000, from PsysARTICLES 

Database.  

 

خامسًا : توثيق الرسائل الجامعية في تخصصات المغة العربية وآدابيا ، والتاريخ، 
 والفمسفة، والعموم السياسية والقانون والشريعة : 

 ترتيب قائمة المصادر والمراجع : 

ترتب قائمة المصادر والمراجع في نياية الرسالة , ترتيبًا ىجائيًا , حسب المؤلفيف كما ورد 
والمخطوطات والمصادر  ممية واإلنسانية األخرى , باستثناء الوثائؽفي الكميات الع

. فتثبت سنة الوفاة بعد االسـ بالنسبة لممصادر . وتورد المعمومات الببموجرافية المطبوعة
 كاممة , وترتب المصادر والمراجع في آخر الرسالة كما يمي: 

 الوثائق :  -1

جية اإلصدار , رقـ التصنيؼ , مكاف حفظ اسـ المجموعة أو الرمز )تطبع بخط غامؽ( , 
 الوثيقة , رقـ الوثيقة , مثاؿ : 

 . 20مكتبة الجامعة األردنية ,  GE 93-287وثيقة حقوؽ اإلنساف , األمـ المتحدة 

 المصادر المخطوطة :  -2

 المصادر المخطوطة )المخطوطات( :  -أ

عنواف )يطبع بخط غامؽ( , اسـ الشيرة او االسـ الشخصي )"حرؼ ت" تاريخ الوفاة( , ال
 عدد المجمدات , مكاف المخطوط , رقـ التصنيؼ . 
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 مثال : 

, القسـ  أنساب األشرافـ( , 892ىػ / 279البالذري , أحمد بف يحيى بف جابر , )ت 
, مركز الوثائؽ والمخطوطات  597,  598الثاني , استانبوؿ , مخطوط السميمانية , رقـ 

 )صورة بالميكروفيمـ( .  61, رقـ في الجامعة األردنية 

 المصادر المطبوعة :  -ب
اسـ الشيرة أو االسـ الشخصي في غير ذلؾ , )"حرؼ ت" تاريخ الوفاة( , العنواف يطبع 
بخط غامؽ( , الطبعة , عدد المجمدات , المحقؽ داخؿ قوس , الناشر , مكاف النشر , 

 تاريخو . 
 تاريخ الرسل والمموكـ( , 922ىػ / 310مثاؿ : الطبري , أبو جعفر محمد بف جرير )ت 

 ـ .1962ـ , )تحقيؽ محمد أبو الفضؿ إبراىيـ( , دار المعارؼ , القاىرة, 10,  1, ط
مالحظة : بالنسبة لممصادر ، ال تكون لفظة )أبو( أو )ابن( أو )بنت( أو )ال( داخمة في 

 الترتيب . 
 : أن وجد لمصادر والمراجع في الحاشية )اليامش( توثيق ا -3
ذا ما تـ  -أ يذكر المصدر أو المرجع ألوؿ مرة كما تـ التوثيؽ في مصدر الطبري أعاله , وا 

االستعانة بالمصدر أو المرجع مرة اخرى فيذكر اسـ المؤلؼ األخير , المجمد أو الجزء , 
 والصفحة . 

 .  582, ص 7, جالوسيط مثاؿ : السنيوري , 
- Honnold, Uniform Law for International Sales, pp.50.  

ويشير إلى المصادر في متف الرسالة بأرقاـ متسمسمة توضع بيف قوسيف إلى األعمى ,  -ب
, وتبيف في اليوامش . ويبدأ الترقيـ في الصفحة التالية مف جديد  (3),  (2), ( 1)مثاؿ : 
 الصفحات .  . وىكذا في كؿ صفحة مف (1)بالرقـ 

ترتب قائمة المصادر والمراجع في اليوامش رقميًا حسب ورودىا في المتف بغض النظر  -ج
 عف الترتيب اليجائي . 

تكتب عبارة المصدر نفسو , الجزء الصفحة , عندما تتوالى اإلشارات إلى المصدر نفسو  -د
 في الصفحة الواحدة . 
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 .  102, ص 3مثاؿ : المصدر نفسو , ج
 
   

 


