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 ياة على )قناة ــلحي قسم علوم اــــــــــف 2011كلية العلوم سنةستحدثت الدراسات العليا) الماجستير( في ا

سات عبة الدراشمدير والقبول العام(  ويتولى عميد كلية العلوم ومعاون العميد للشؤون العلمية ومدير العلمية 

كادر  على عتمادة باالدارية والعلميفيها دراسة الماجستير( المهام اإلقسام العلمية )التي يا  ورؤساء األالعل

 ختصاصهم.إصحاب الشهادات العلمية في مجال أمتميز وكفوء من الموظفين 

 

 ل لحياة ليشمقسم علوم ا باإلضافة الى )الماجستير( بدأت التوسعة في فتح الدراسات العليا 2012 في عام

سم علوم من ق ضيفت قناة النفقة الخاصة )لكالا إو ايضا قسمي علوم الفيزياء و قسم الجيولوجيا التطبيقية

في قسم الكيمياء  استحدثت دراسة الماجستير 2016 عام،  الحياة وقسم الفيزياء وقسم الجيولوجيا التطبيقية(

ا  ،( قناة القبول العام ) قسم و لفيزياءاوعلوم  )علوم الحياة قسامتوجد دراسة الماجستير في األ وحاليا

 . الكيمياء( وقسم الجيولوجيا التطبيقية

 

  2017وحدة الدراسات  العليا الى شعبة الدراسات العليا عام تحولت . 

 

 بمايلي : ولى شعبة الدراسات العلياتت 

 

 . لطلبة المتقدمين للدراسات العلياالتدقيق في ملفات ا -

 .قسام المقبولين فيهافي األ دارية بمباشرتهموامر اإلصدار األإ -

  .قرار البحوث والتمديدات الدراسية إ -

  .متحانات للفصلين الدراسي االول والثانيداري بمواعيد اإلإمر أصدار إ -

 دارية لعودة الطلبة المرقنة قيودهم وامر اإلصدار األإ -

يس لى مكتب رئإللفصلين االول والثاني واالمتحانات الطلبة قف اوموالنهائية رسال جدول االمتحانات إ -

 الجامعة للشؤون العلمية.

 والدكتوراه لمنتسبي كليتنا في داخل وخارج العراق.متابعة  ملفات طلبة الماجستير  -

 

 

 

في كلية العلوم العليا نبذة عامة عن شعبة الدراسات  
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 ة  تتلخص بالنقاط التالي

كفاءة و (1)لملحقامتحان كفاءة اللغة االنكليزية كما في إفي جتياز الطالب إجراءات التقديم الذي يسبقها إ .1

 -: ويشمل (2)الحاسوب كما في الملحق

 .(3)كما في الملحق قدمهاتعهد خطي للمتقدم بصحة المعلومات التي  .أ

ادة شهيزية واللغة االنكلة شهادالمستمسكات االربعة ، المستمسكات الكاملة  للطالب )على ملف يحتوي  .ب

عدم  ، فعدم ممانعة من دائرة الموظف في حالة كونه موظ، الحاسوب كفاءة شهادة واللغة العربية 

 (دائرة يسمح لها وزارة المتقدم بإعطاء عدم ممانعة  ومن ثم من وزارته ولي منأممانعة 

 .(4)لملحقمنية كما في اأي قضية أو أمنية بعدم شموله بالمسائلة والعدالة جراءات التصاريح األإ .ج

 .(5)كما في الملحق (2)توصيتين مقدمتين من تدريسيين بلقب استاذ مساعد عدد  .د

 .(6) لملحقذي تعلنه وزارة التعليم العالي والبحث العالي كما في اتقديم الكتروني على الموقع ال .ه

ا في كافة االختصاصات .و  . في كليتنا االمتحان التنافسي ويكون الكترونيا

لى نتائج راض عبعد القبول االولي وصدور امر جامعي بالقبول وكذللك )بعد التوسعة( وانتهاء مدة االعت .ز

  -:القبول جلب ما يلي

ما لغير أيجلب كفالة من دائرته حيث بالنسبة للمتقدم الموظف ، (7)للطالب كما في الملحقالكفيل  (1

 .الموظف الكفالة تكون من الكلية

 .مر الجامعي  بالقبولقبول بعد اربعون يوما من صدور األاالجازة الدراسية للموظف الم (2

 

 المرحلة التحضرية

 داري بالمباشرةإمر أصدار إتسجيل مباشرة الطالب بالقسم المقبول به و .1

 ( وحسب التقديم الجامعي .بدأ الفصل الدراسي )الكورس االول .2

                                                                             التاجيل يحصل في حالة:                                                              .3
 

 .ةبعد المباشر  ةتقديم االجازة المرضي .أ

                                                       ظروف قاهرة                                                                      .ب
 

 .ن الطالب المقبول قام بتقديم معلومات غير صحيحة سوف يتم ترقين قيدهإفي حال تم اكتشاف  .4

  تائج االمتحانات( اعتراضات على نأيام 3الدراسي االول واعالن نتائج االمتحانات . مدة )متحانات الفصل أ .5

 المتحاناتاتائج ن( اعتراضات على ايام 3امتحانات الفصل الدراسي الثاني واعالن نتائج االمتحانات . مدة ) .6

 

 

 

 الخطوات التي يمر بها طالب الدراسات العليا
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لى امشرف قرار المشاريع وتحديد المشرفين لبحوث الطلبة وتقدم مذكرة مقترح مشروع بحث  من قبل الإ .1

ها امر بيصدر واللجنة العلمية في القسم ثم الى محضر مجلس الكلية ويصادق عليها من قبل رئاسة الجامعة 

 . (8)جامعي ثم امر اداري)يقدم المشرف مقترح بحث كما في الملحق 

 

 . يحدد لغة الكتابة في نموذج مقترح مشروع البحث -: مالحظة

ساعد لتي تاالى الجهات سات العليا باالستمرار بالدراسة منح كتاب تسهيل مهمة وتاييدات  لطالب الدرا .2

 الطالب في حصوله على النتائج.

    -بعد اقرار مشروع بحث لطالب الماجستير يمكن للطالب : .3

 .(9)اضافة مشرف ثانوي كما في الملحق  .أ

 .(10)تغير عنوان بحثه كما في الملحق  .ب

تمديد رة الي حال لم يستطع الطالب اكمال دراستة خالل سنتين )مدة دراسة الماجستير(يقدم على استماف .4

مجلس  بعد مطالعة المشرف ورئيس القسم ويدخل الى (11)كما في الملحق  اشهر 6-3االولي مدتة من 

ورئيس القسم  بعد مطالعة المشرفاشهر 6-3لية للمصادقة عليها من قبل الجامعة .تمديد ثاني مدته من الك

 ويدخل الى محضر مجلس الكلية للمصادقة عليها من قبل الجامعة .

 واستخدام جستيرعلى الطالب المشاركة في الدورات المطلوبة عن )االقتباس النصي وكيفية كتابة رسالة الما .5

لبة سائل طرالعلمية ومنهجية كتابة البحث ( وتشجيع طلبة الدراسات العليا على حضور مناقشة المصادر 

 .الدراسات العليا التي تقام في قاعة المؤتمرات في كليتنا

الى  (12)حق تسليم الرسالة الى القسم حسب مذكرة المشرف ثم تليها مذكرة مقدمة من القسم كما في المل .6

 ثم تحفظ في ملف الطالب .ومن الى شعبة الدراسات العليا  يوجه ثمالمعاون العلمي 

 -بارسال الرسالة الى: (13)يقدم القسم مذكرة لشعبة الدراسات العليا كما في الملحق  .7

 .االستالل االلكتروني في الجامعة  -أ

 .بعد انجاز االستالل االلكتروني يتم ارسال الرسالة الى المقوم اللغوي -ب

السيد  وبعد توقيع (14)كما مبين في الملحق ترشيح المقوم العلمي للرسالة من قبل القسم  -ت

 المعاون العلمي والسيد العميد ترسل الرسالة الى المقوم العلمي(

 مرحلة البحث
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صدر لقسم وياتشكيل لجنة االقتباس الداخلي من اعضاء ذوي االختصاص في يتم م العلمي يبعد ورود التقي  .8

لعام اكون حسب استمارة خاصة موقعة من قبل اعضاء اللجنة مع ذكر االختصاص وي، ذلك بامر اداري 

 .(15،16)والدقيق واسم الطالب والرسالة ومختومة من قبل القسم كما في الملحق 

رهم يتم اختياوترشيح مناقشين حسب استمارة خاصة بترشيح لجنة مناقشة وحسب االختصاص في القسم  .9

 .(17)من قبل السيد العميد كما في الملحق 

ر مجلس لى محضترفع توصية من قبل شعبة الدراسات العليا الى  السيد العميد باسماء المناقشين ليدخل ا  .10

 ليتم المصادقة عليها.، الكلية 

وتاريخ  يه يوميحدد فبعد ورود المصادقة من رئاسة الجامعة  اصدار امر اداري بمناقشة رسالة الماجستير   .11

 . المناقشة( من تاريخ صدور االمر االداري بيوما 40-35المناقشة )يجب ان يكون موعد المناقشة بعد )

المقوم  ،علمي يتم ارسال نسخة اصلية من االمر االداري ونسخة من الرسالة )يرفق معها مذكرة المقوم ال  .12

ة البحث لى دائراالستالل االلكتروني( ا ،االقتباس الداخلي النسخة االصلية بختم حي من القسم  ،اللغوي 

 .والتطوير في الوزارة وجلب الوصل االصلي  من الوزارة

تمارات الوليات الخاصة بالمناقشة من اساجميع تقوم شعبة الدراسات بتحضير ملف مناقشة الطالب )  .13

الب ة على الطالمنشور البحوث المحلية والعالمية ، الطالب ولغاية تسليم الرسالة واوامر ادارية بذاا من قبول 

لى رئيس ويسلم ا (18)كما في الملحق ومختومةالخاصة بالرصانة اللجنة من جلب استمارة رصانة موقعة 

 (.القسم

د لى سجل قيضافة اابعد مناقشة رسالة  الطالب يقوم القسم بتسليم ملف المناقشة الى شعبة الدراسات العليا   .14

 .(19)الطالب ومعدله في المرحلة التحضيرية ومعدل المناقشة والمعدل النهائي كما في الملحق 

 جلب الطالب مذكرة انجاز التعديالت والتصحيحات للتدريسي المكلف بالتصحيحات  .15

دمجة اقراص م 9)، نسخ مجلدة من الرسائل او االطاريح موقعه كامال من قبل المشرفين (  6جلب )  .16

لرسالة  واجهةخالصة ورقية عربي وانكليزي و ،الجنسية العراقية للطالب ولولي امر الطالب ( ،للرسالة (

 (.انكليزي ،الماجستير )عربي

 .(20)منح براءة ذمة للطالب كما في الملحق   .17

 ع كتاب توصية الى السيد العميد لمنح شهادة ماجستير للطالبرف  .18

 لجامعةااصدار امر جامعي بعد مصادقة رئاسة الجامعة على كتاب التوصية المرفوعة من الكلية الى   .19

رجات( ة بالدتقوم شعبة الدراسات العليا  بمنح وثيقة تخرج للطالب المتخرج )وثيقة بدون درجات+ وثيق  .20

 .(21،22،23،24)باللغة العربية واالنكليزية الى الجهات المعنونة كما في الملحق 
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 ( شهادة كفاءة اللغة االنكليزية1ملحق رقم )
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 شهادة كفاءة الحاسوب( 2ملحق رقم )
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  خطي خاص بشعبة الدراسات العليا تعهد

                              الماجستير / لعليا /المتقدم للدراسات ا (........................................................... )إني 

كتروني قديم االلات في التكلية العلوم / جامعة كركوك أتعهد بصحة المعلومات والبيان(  ...................... )قسم 

 ليها خاللتمي إوفي حالة كوني موظف أتعهد بجلب كتاب عدم ممانعة على اإلجازة الدراسية من الدائرة التي ان

لقانونية اتبعات إصدار األمر الجامعي بالقبول لدراسة الماجستير وبخالف ذلك أتحمل كافة اليوم من تاريخ  45

 وألجله وقعت أدناه :

 االسم : 

 الكلية المتخرج منها :

 القناة المقدم عليه الطالب:

 التوقيع:

 التاريخ:

 رقم الموبايل:

 جلب التصريح األمني بعد القبول :

 

  خطي خاص بشعبة الدراسات العليا تعهد

                              الماجستير / لعليا /المتقدم للدراسات ا ...........................................................( )إني 

كتروني قديم االلالت ات فيكلية العلوم / جامعة كركوك أتعهد بصحة المعلومات والبيان(  ...................... )قسم 

 ليها خاللتمي إوفي حالة كوني موظف أتعهد بجلب كتاب عدم ممانعة على اإلجازة الدراسية من الدائرة التي ان

ة القانوني تبعاتيوم من تاريخ إصدار األمر الجامعي بالقبول لدراسة الماجستير وبخالف ذلك أتحمل كافة ال 45

 وألجله وقعت أدناه :

 االسم : 

 المتخرج منها : الكلية

 القناة المقدم عليه الطالب:

 التوقيع:

 التاريخ:

 رقم الموبايل:

 جلب التصريح األمني بعد القبول :

 خطي خاص بشعبة الدراسات العليا ( تعهد3ملحق رقم )
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 خطي خاص بالتصريح االمني تعهد خطي

 

 تعهد :ق ، أ( المتقدم للدراسات العليا اخل العرا .....................................إني الطالب )

 ....................( هـــــــي ...............9/4/2003أخر درجة حزبية شغلتها في حزب البعث المنحل قبل ) .1

 عد وجود قيد جنائي بحقي. .2

 لم انتمي للمجاميع والتنظيمات اإلرهابية بأي شكل من األشكال. .3

 األمني بعد اختيار االمتحان التنافسي وقبل مباشرتي بالدراسة .إكمال إجراءات التصريح  .4
 

د ، هذا التعهونة بإذا اثبت عكس ذلك فاني أتحمل كامل المسؤولية القانونية عن تقيم أية معلومات غير صحيحة مد

يح صرغاء تومنها إلغاء كل ما ترتب على هذا وإحالتي إلى المحكمة المختصة إلدالئي بمعلومات كاذبة وإل

( المعدل والقوانين 1969( لسنة )111األمني ، وأتحمل المسؤولية القانونية وفق ألحكام قانون العقوبات العراقي)

 النافذة.

 

 ...........................الغرض من التعهد :....................................................................

 ............................واللقب:................................................................االسم الرباعي 

 ...................................التوليد:.............................................................................

 ..................................................................................اسم األم الثالثي:..................

 .......................عنوان السكن الحالي: المحافظة:............................ المحلة : ..................

 ................................... دار:..............زقاق: ...............................                           

 ............................عنوان السكن السابق: .................................................................

 .............................اقرب نقطة دالة: ......................................................................

 

 

 بصمة اإلبهام األيسر :                                                         

 لتوقيع :ا                                                                                            

 لتاريخ :ا                                                                                            

 

 خاص بالتصريح االمني خطي ( تعهد4ملحق رقم )
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 إلى /

 م/ توصية لتقديم على الدراسات العليا

 

رسالة  أحررن أيسرني  (             ( في قسم )                           ني األستاذ )                                  إ 

ات ــــــــــــــــــــــــدراسلى الالتوصية هذه لصالح الطالب )                                                 ( لتقديم ع

( 20       -20)         للعام الدراسي (                       )                      العليا )                            ( في

ا          ( الدراسة20     -20)       ( للعام الدراسي              هو أحد خريجي قسم )             الطالب أن، علما

. )                      ( 

دراسة )                   ( هذا ل( موهالا                      الطالب )                                 أنولدي ثقة من 

 التخصص ، بسبب رغبته في التعليم ومتابعة لهذا التخصص.

 

 مع بالغ تحياتي

 

 

 لطالبا                                                                                  األستاذ

 

 

 

 

 

  ( من االساتذة السابقين للطالب2عدد) ( توصية5ملحق رقم )
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 (  االلكترونية 6ملحق رقم )
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 تعهد الكفيل الضامن

 
ا إلى فيالا ضامفسي كي الموقع أدناه : ............................................................أعلن نإن نا

للحصول  ..................................................................... الممنوح إجازة دراسية من قبل كلية ......

ون سابق ذمته من درتب بعلى شهادة .............................. وأتعهد بالضمان معه بدفع جميع المبالغ التي تت

ا ألحكامن تكون أموالي المنقإإنذار رسمي و لديون ن تحصيل اقانو ولة وغير المنقولة ضامنة الستيفاء المبالغ وفقا

وي التي وان تكون محاكم كركوك هي الجهة ذات الصالحية للنظر في الدعا 1977( لسنة 56الحكومية رقم )

لدائرة في ام بإخبار وألز تنشأ من هذا العقد وان يكون العنوان في أدناه هو المعول عليه إلجراء التبليغات القانونية

 حالة تغييره وألجله وقعت.
 

 .................................توقيع الكفيل :.....................................................................

 .................................اسم الكفيل :.......................................................................

 ..................................العنوان:...........................................................................

 ...............................اقرب نقطة دالة :...................................................................

 ................................رقم الموبايل:......................................................................

 ...............................رقم هوية األحوال المدنية :.......................................................

 ........................................................................................رقم البطاقة التموينية :...

 ..............................رقم بطاقة السكن :..................................................................

 .............................................................مركز التموين:........................................

 .............................مكتب المعلومات :...................................................................

 ................................الدائرة:..................................................................رقم هوية 

 ............................تاريخ إصدار الهوية :...............................................................

 ..........................................................................جهة إصدار الهوية :...................

 

 

 

 

 ( تعهد الكفيل الضامن 7ملحق رقم )
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 جامعة كركوك 

 كلية العلوم    

 الدراسات العليا

 

 

 عنوان البحث

 (........................................................................) باللغة العربية :  .1

(  .................................................................)  باللغة االنكليزية :  

 اختصاص البحث :  .2

 موجز البحث والهدف منه :  .3

 

 خطة البحث :  .4

 

 الجهة المستفيدة من البحث :  .5

 

 غير متوفر متوفر مستلزمات البحث :  .6

   األجهزة والمعدات

   المواد

   المصادر

 المدة األزمة إلكمال البحث :  .7

 :المالحظات  .8

 مقدم البحث:

 اللقب العلمي:

 التخصص العام:

 التخصص الدقيق:

 مكان العمل:

 توقيعه:

 التاريخ:

 مقدم البحث:

 اللقب العلمي:

 التخصص العام:

 الدقيق:التخصص 

 مكان العمل:

 توقيعه:

 التاريخ:

أوصت رئاسة القسم باجتماعها 

 20المنعقد بتاريخ:    /     /     

 إقرار البحث / عدم إقرارالبحث

 رئيس الفرع:

 (.......قررت لجنة الدراسات العليا بجلستها )

 20المنعقدة بتاريخ:     /     /     

 إقرار البحث / عدم اإلقرار

 اللجنة :رئيس 

 ( ......قررت مجلس الكلية بجلستها )

 20المنعقدة بتاريخ:     /     /     

 إقرار البحث / عدم اإلقرار

 مقرر مجلس القسم :

 

 ( مقترح مشروع بحث ماجستير 8ملحق رقم )

 مقترح مشروع بحث الماجستير
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 السيد عميد كلية العلوم المحترم ....

 بواسطة السيد رئيس قسم ........................ المحترم ...

 

 إضافة مشرفم / 

 ...تحية طيبة 

 

 ( .........................) العلمية لطالب الماجستير ةالتفضل بالموافقة على إضافة مشرف ثاني للضرور يرجى

 إعداد البحث . –في قسم )...........................( في مرحلة كتابة الرسالة 

 

 اسم المشرف األول :                                             

 التوقيع :                              

 

 اسم المشرف األول :

 اسم المشرف الثاني المقترح :

 مبررات إضافة المشرف الثاني ) يكتب من قبل المشرف األول (

 

 

 

 

 20المنعقدة بتاريخ :     /     /     عرضت على مجلس الكلية ضمن الجلسة ) ....... ( 

 س الكليةة مجلتوصي                                                                                 

 

 

 

  رف( إضافة مش9ملحق رقم )
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 السيد عميد كلية العلوم المحترم ....

 ................................... المحترم ...بواسطة السيد رئيس قسم 

 

 م/ تغيير عنوان

 

 تحية طيبة ...

ا باني طالب ماجستير ةيرجى التفضل بالموافق                     في   على تغيير عنوان أطروحتي للضرورة العلمية علما

 ..........................................  (.ختصاص ) إقسم ) ................. ( 

 

 اسم الطالب:                                                      

 التوقيع:                                                

 

 

 طالعة السيد رئيس القسمم  مطالعة األستاذ المشرف                                                              

 

 

 

 ...(............العنوان القديم : )...................................................................

 . (............العنوان الجديد : )...................................................................

 

       

 

 20لكلية ضمن الجلسة ) ..... ( المنعقدة بتاريخ :     /     /     عرضت على مجلس ا

 توصية مجلس الكلية                                                     

 

 

 ( تغيير عنوان 10ملحق رقم )
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 إلى / رئاسة قسم )                                 (

 

 تحية طيبة ...

ا باني طالب دبلوم / ماجستير / دكتوراهيرجى التفضل                         في    بالموافقة على تمديد فترة دراستي علما

 .أشهر (            قسم )                        ( اختصاص )                                     ( لمدة ) 

 

 

 طالعة السيد رئيس القسمم                                         مطالعة األستاذ المشرف                          

 

 

 .  20تاريخ بدء الدراسة :      /       /      

 هل حصل على تمديدات سابقة تذكر وفق مايلي :

 كال . -1

 ...................تمديد أولي لفترة )            ( أشهر واعتباراا من .................... لغاية ... -2

 ...................تمديد ثاني لفترة )            ( أشهر واعتباراا من .................... لغاية ... -3

 ...................تمديد ثالث لفترة )            ( أشهر واعتباراا من .................... لغاية ... -4

 

 

 أسباب التمديد الحالي :

 

 

 

 20ضمن الجلسة )          ( المنعقدة بتاريخ :     /     /     عرضت على مجلس الكلية 

 

 توصية مجلس الكلية                                                

 

 .: تعقد هذه االستمارة ألغراض التمديد حصراً على أن تكون كاملة البياناتمالحظة 

 

 ( فترة التمديد 11ملحق رقم )
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 إلى / مكتب السيد معاون العميد العلمي المحترم...

 م/ تسليم رسالة ماجستير

 

 تحية طيبة ...

 

سومة المو رسالته اكملنؤد إعالمكم بان الطالب / الطالبة ) ...................................( قد 

 تفضلكم باستالم الرسالة واكمال االجراءات الالزمة .يرجى )........................( 

 

 مع التقدير...

 

 

 

 

 لمشرفا                                                                                                           

                                                                                                             /       /20 

 

 

 

 

 

 

 الرسالةمذكرة خطية للمشرف يبين ان (  12ملحق رقم )

 جاهزة للتسليم الى القسم 
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 إلى / مكتب السيد معاون العميد العلمي المحترم...

 م/ تسليم رسالة ماجستير

 

 تحية طيبة ...

 

ومة الموس ...................................( قد سلم رسالتهنؤد إعالمكم بان الطالب / الطالبة ) 

كم لض.( ، يرجى تف............)........................( بإشراف )........................( إلى القسم بتاريخ )......

 وحسب الضوابط . علميلكتروني والمقوم اللغوي والبارسالها الى االستالل اال

 

 التقدير...مع 

 

 

 المرفقات :

 رسالة ماجستير نسخة ورقية .1

 CDقرص  .2

 

 ئيس قسمر                                                                                                           

                                                                                                             /       /20 

 

 

 

 

 (  كتاب رسمي يبين تسليم الرسالة 13ملحق رقم )
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 جامعة كركوك

 كلية العلوم  

 قسم ........................  
 

 ترشيح مقوم عملي لرسالة ماجستيراستمارة 

لمي وعلى النحو عبترشيح مقوم  20توصي لجنة الدراسات العليا في اجتماعها الذي انعقد بتاريخ:    /   /     

 األتي:

االسم الثالثي واللقب 

 العلمي للمشرف

  االختصاص الدقيق والعام 

  االسم الرباعي للطالب
 

 .................................................................. (:) عنوان الرسالة 

 الشهادة االسم الثالثي ت
اللقب 

 العلمي

مكان  االختصاص

العمل/جامعة/كلية/ 

 قسم

 المالحظات
 الدقيق العام

1.         

2.         

3.         
 

 لية :ك                        :قسم                     علماً إن الرسالة تم تقويمها لغوياً من قبل المقوم اللغوي :                

 توقيع اللجنة العلمية أو لجنة الدراسات العليا في القسم :
 

 ضواا ع                              عضواا                                                                  

 

 ضواا ع                              عضواا                                                                  

 

 باعتماد األسماء التالية :  20   /     /     قرر مجلس الكلية بجلسته المنعقدة بتاريخ: 

 الشهادة االسم الثالثي ت
اللقب 

 العلمي

مكان  االختصاص

العمل/جامعة/كلية/ 

 قسم

 المالحظات
 الدقيق العام

1.         

2.         

3.         

 

 لعميد وكالةا                  معاون العميد للشؤون العلمية                                                          

 

 ي لرسالة ماجستيرلمعالمقوم ال(  استمارة ترشيح 14ملحق رقم )
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 (  أمر اداري بتشكيل لجنة استالل داخلي15ملحق رقم )

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة كركوك

العلومكلية   

الدراسات العلياشعبة   

Republic of IRAQ 
Ministry of Higher Education 

And Scientific Research 

University of Kirkuk 

College of Science 

Higher Education 

 

 أمر إداري 

 

 فتتتتتي )( ذي العتتتتتدد)( قستتتتتم )(متتتتتذكرة استتتتتتناداا إلتتتتتى الصتتتتتالحيات المخولتتتتتة لنتتتتتا وإشتتتتتارة إلتتتتتى 

 تقرر مايلي:

ناه  ئهم ادمن السادة المدرجة اسما اوال: تشكيل لجنة استالل داخلي  لرسالة طالب الماجستير )(

 والموسومة:

 

 االسماء

 رئيسا                                                      -1

 عضوا                                                     -2

 عضوا                                                     -3

 ثانيا: ينفذ أمرنا هذا اعتبارا من تاريخ صدوره أعاله.
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 اسم الرسالة/االطروحة:

 االختصاص العام:

 االختصاص الدقيق:

 نسبة االستالل المحتويات الخاضعة لتحديد نسب الرسالة
1 

2 

3 

4 

5 

 عنوان الرسالة

 الخالصة

 النتائج

 االستنتاجات

 التوصيات

 صفر %

 % لرسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه5 التزيد عن طرق البحث العلمي

 

1 

2 

3 

4 

 الجانب العلمي

 بناء المشكلة وتصميمها

 الفرضيات

 الخورازميات

 صفر % الطاريح الدكتوراه

 % لرسائل الماجستير5التزيد عن 

1 

2 

3 

 

 المقدمة

 الجانب النظري

 ادبيات البحث

 

 

 

 % 10التزيد عن 

 مالحظة:

وجب ا واال يتو دوليفقرات كاملة نصا اال مع وجود تبرير مثل التعاريف المقرة رسميا أالتاكد من عدم اقتباس  -1

 اعادة صياغته.

لنسب شة مالم تحقق امن القسم العلمي الغراض التقويم العلمي وتشكيل لجنة المناق التستلم الرسالة /االطروحة -2

 الواردة اعاله.

 توقيع لجنة االستالل في القسم

 

 السم:ا         االسم :                                                                       االسم :

 صص العام:التخ                           التخصص العام:                             التخصص العام:

 الدقيق: التخصص                         التخصص الدقيق:                           التخصص الدقيق:

 

 

 

 (  استمارة تدقيق االستالل للرسائل واالطاريح الجامعية16ملحق رقم )
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 جامعة كركوك

 كلية العلوم 

 قسم ........................ 
 

 تشكيل لجنة المناقشةاستمارة 

النحو لمي وعلى عبترشيح مقوم  20توصي لجنة الدراسات العليا في اجتماعها الذي انعقد بتاريخ:    /   /     

 األتي:

االسم الثالثي واللقب 

 العلمي للمشرف

  االختصاص الدقيق والعام 

  االسم الرباعي للطالب
 

 ....(: )....................................................................عنوان الرسالة 

 الشهادة االسم الثالثي ت
اللقب 

 العلمي

مكان  االختصاص

العمل/جامعة/كلية/ 

 قسم

 المالحظات
 الدقيق العام

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         
 

 لية :ك                        :قسم                     علماً إن الرسالة تم تقويمها لغوياً من قبل المقوم اللغوي :                

 العلمية أو لجنة الدراسات العليا في القسم :توقيع اللجنة 
 

 ضواا ع                              عضواا                                                                  
 

 ضواا ع                              عضواا                                                                  
 

 باعتماد األسماء التالية :  20   /     /     قرر مجلس الكلية بجلسته المنعقدة بتاريخ: 

 الشهادة االسم الثالثي ت
اللقب 

 العلمي

مكان  االختصاص

العمل/جامعة/كلية/ 

 قسم

 المالحظات
 الدقيق العام

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

 لعميد وكالةا                  معاون العميد للشؤون العلمية                                                          

 

 (  استمارة تشكيل لجنة المناقشة17ملحق رقم )
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 جامعة كركوك

 استمارة التقديم

 اللجنة المركزية لرصانة المجالت والمؤتمرات العلمية 

 

 وعن المجلةمعلومات عامة عن الباحث 

  اسم الباحث باللغة العربية وكما موجود في البحث  .1

  بحثاسم الباحث باللغة االنكليزية وكما موجود في ال  .2

  اسم الجامعة والكلية والقسم  .3

  عنوان البحث  .4

  دار النشر  .5

  اسم المجلة او المؤتمر  .6

  الموقع االلكتروني )الرابط(  .7

8.  Digital Object Identifier(DOI)  

9.  Print ISSN  

10.  Online ISSN  

  هل البحث منشور  .11

  البحث قيد النشر  .12
 

 .}) نعم ( ، )ال( أو ) ال اعلم (  {تصنيف المجلة : يرجى االجابة 

  Thomson Reutersالمجلة ضمن قواعد بيانات   .1

  Scopusالمجلة ضمن قواعد بيانات   .2

 Scopus Thomson &المجلة ضمن المجالت العالمية ولكن ليست من ضمن  .3

Reuters 

 

  المجلة ضمن المجالت العراقية  .4

 

 نونية .القا إني الموقع أدناه أتعهد بصحة جميع المعلومات الوارد ذكرها أعاله واتحميل كافة التبعات 

 

 المرفقات///

 . نسخة ورقية من غالف المجلة أو الموقع االلكتروني للمجلة 

 ( نسخة من البحث على شكلPDF( بقرص )CD.) 

 .نسخة ورقية مطبوعة من استمارة التقديم 

 

 التوقيع :                                                    

 اسم الباحث :                                                 

 20      /     /    التاريخ :                                                                  

 

 (  استمارة الرصانة18ملحق رقم )
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 جامعة كركوك 

 كلية العلوم 

 قسم ....................

 اختصاص ..................

 

 

 

 الكورس الثاني الكورس األول

 الوحدات الدرجة اسم المادة الوحدات الدرجة اسم المادة

      

      

      

      

      

      

 

 

 معدل الكورسات:

 معدل العام :ال

 درجة المناقشة :

 

 

 

 ئيس القسم ر                                                                                               

                                                                                                 /       /20 

 

 

 

 بالقسم واالختصاص ةوحدات الخاصالمواد وال(  استمارة 19ملحق رقم )
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 أسم الطالب:

 القسم:

 

 

 

 

 األقسام أسم الموظف  التوقيع  الختم
 القسم   

 المكتبة المركزية في الجامعة   

من الرسالة +قرص  ( نسخة1استالم)

 مدمج
 مكتبة الكلية   

( نسخة من الرسالة +قرص 2استالم)

 مدمج
 القسم   

( نسخة من الرسالة +قرص 2استالم)

 مدمج 
 شعبة الضمان والجودة+ قرص مدمج   

 مختبرات الكلية
 مختبر قسم علوم الحياة   

 مختبر قسم علوم الكيمياء   

 مختبر قسم علوم األرض   

 مختبر قسم علوم الفيزياء   

 الدراسات العليا   

( نسخة من الرسالة +قرص 1استالم)

 مدمج
 القانونية   

 
 الحسابات/   

 :الطالب مقبول على نفقة عامة
 االستعالمات   

 توقيع المشرف   

 (  استمارة براءة الذمة 20ملحق رقم )

 

 العميــــد وكالة

  /     /     20      
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 صتتتل علتتتى درجتتتةالمثبتتتتة صتتتورته فتتتي أعتتتاله حالجنسيييية(  العراقيييي)نؤيتتتد أن ).................................(    
 ...................فتتتتتتتي............. بموجتتتتتتتب األمتتتتتتتر الجتتتتتتتامعي المتتتتتتترقم)الماجسيييييييتير فيييييييي ...................( 

 :   استهل  سنوات دروبتقدير).............( ,وندرج في أدناه الدرجات التي حصل عليها خال...............( وبمعدل)

 (    20     -  20  )الفصل األول

 الموضوع الدرجة% الوحدات

 رقماً  كتابة

    

    

    

 

 (    20     -  20  )ثاني الفصل ال

 الموضوع الدرجة% الوحدات

 رقماً  كتابة

    

    

    

    
 

  :المواد معدل 

 : الرسالة معدل 

   :المعدل العام 

 

        
 (.69-60(، مقبول)79-70(، جيد )89-80(، جيد جداً )100-90* سلم التقديرات: امتياز )         

 لمعدل الرسالة.وحدات  8وحدة لمعدل المواضيع و 25يحتسب المعدل العام كاالتي: *            
 
 

  للشؤون العلمية معاون العميد مدير الدراسات العليا
 العميد 

/     /20   

 

 

 

 ثيقة تخرج بالدرجات (  و21ملحق رقم )

 

 

 صورة
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 وثيقة تخرج 

  

 

 ............................ الى/
-------------------------------------------------------------------------- 

دة ه قتتتتد متتتتنح شتتتتها)العراقتتتتي الجنستتتتية( المثبتتتتتة صتتتتورته فتتتتي أعتتتتال............................... نؤيتتتتد أن    

ة بموجتتتب لدراستتتة كافتتت................/........... فتتتي هتتتذه الكليتتتة بعتتتد اكمالتتته متطلبتتتات افتتتي علتتتوم  الماجسيييتير

 .(.) ...........وبتقدير  ().............( في  )............االمر الجامعي ذي العدد 

 
 المالحظات:

  معدل السنة التحضيرية: -1

 الرسالة:  معدل -2

 المعدل العام :  -3

 مقسمة )....... للسنة التحضيرية( و )......... للرسالة(.الوحدات الكلية ) .....(  -4

 

 

 

 

مدير الدراسات العليا      معاون العميد للشؤون العلمية 
وكالةالعميد   
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