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بسم هللا الرحمن الرحيم     

بالشكليات لكتابة الرسائل للدبلوم العالي والماجستير واطاريح الدكتوراه وذلك بهدف  تم اعداد الدليل الخاص 
االلمام بمتطلبات البحث العلمي واستخدام األدوات الصحيحة والمناسبة عند الكتابة وقد تم    الى  توجيه الطلبة  

اال خالل  من  الدليل  هذا  السابقة على  طالع  اعداد  على    الدراسات  واالطالع  العراقية  الجامعات    االليات في 
الدليل على التركيز في استخدام الحداثة ومواكبة التطورات   بأعداد فقد عملت اللجنة المشكلة    في ذلك ،   المتبعة

كتابة مشاريعهم البحثية    في  الباحثينالكلية على اعداد دليل يساعد    وحرصا منالحاصلة في المنهج العلمي  
 األقسام لكتابة الرسائل واالطاريح العلمية . لجميع موحد  ويكون  تهم المستقبلية .وتوجيه مسارا
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 قائمة المحتويات 

 الفقرات  ت

 االية  أوال 

 االهداء ثانيا 

 الشكر والعرفان  ثالثا 

 المستخلص  رابعا 

 قائمة المحتويات  خامسا

 ضوابط اختيار اللغة والعنوان  سادسا 

 نوع وحجم الخط  سابعا 

 الهوامش   ثامنا 

 التنسيق   تاسعا 

 الترقيم   عشر

 الترقيم عالمات   ة عشر  احدى

 الجداول   ة عشر  اثنتا 

 االشكال   ة عشر  ثالث 

 والتجليد النهائي   عدد الصفحات  ضوابط  ة عشر  أربع

 في المتن تثبيت المصادر   ة عشر خمس 

 الغالف باللغة العربية .  ة عشر  ست
 إقرار المشرف ولجنة المناقشة  إلطروحة الدكتوراه  ة عشر  سبع
 إقرار المشرف ولجنة المناقشة  لرسالة الماجستير  ة عشر  ثمان 
 إقرار المشرف ولجنة المناقشة  لبحث الدبلوم  ة عشر  تسع

 الغالف باللغة اإلنكليزية  عشرون 
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   أوال: االية 

 

 األهداء ثانيا: 
عند كتابة االهداء باستخدام  للباحث الحق اهداء الجهد الى من هو جدير بذلك كنوع من الجميل على ان يلتزم 

 ويتم كتابة اسم الباحث اسفل االهداءالعبارات المفهومة دون استخدام المفاهيم العاطفية والمشاعر المفرطة 

   لشكر والعرفاناثالثا: 

مباشرة ام   بصورة يجب ان يكون الشكر والعرفان موجه لألشخاص الذين ساعدوا في انجاز البحث سواء 

 غير مباشرة  

   المستخلص رابعا :

هوية البحث لذا يتوجب عند كتابة   لكونه يمثل  دراسة يعد المستخلص الفقرة األساسية والواجهة الرئيسة لل

الرئيس للمشكلة   والتساؤلبكتابة المستخلص كالهدف ،  الفقرات الخاصة المستخلص يجب ان تراعى اهم 

   واهم النتائج واهم التوصيات   واهم الفرضيات التي انطلقت منها الدراسة والمجتمع والعينة وأسلوب الدراسة

  زال تتجاوكلمات ويفضل ان  6ال   ز ال تتجاومع ذكر كلمات مفتاحية  والمتوفرة في مناهج البحث العلمي 

 . كلمة  300تخلص عن  عدد كلمات المس

 

 

لرسم القرأني يجب ان تكون االية با

ويكتب رقم االية والسورة اسفل االية 

 الكريمة  
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    ضوابط اختيار اللغة و العنوان: امساخ
 همها: أ ومن  عداد بحوث الدبلوم ورسائل الماجستير والدكتوراه،إ يلتزم الباحث بضوابط الطباعة عند 

مع استخدام المصادر األجنبية في    تكتب بحوث الدبلوم ورسائل الماجستير والدكتوراه باللغة العربية  أن   .1
ومن الممكن كتابة الرسالة باللغة اإلنكليزية وذلك من خالل الكتابة وان تترجم ترجمة تخصصية من قبل الباحث  

 م الباحث باالتي  وان يلتز موضحا الدوافع الختيار اللغة األخرى موافقة مجلس الكلية 
 كلمة   30  زال تتجاو الماجستير و على ان تكون عناوين رسائل الدبلوم  -أ

 كلمة   40 زال تتجاو على ان تكون عناوين اطاريح الدكتوراه   -ب 
وان يكون عدد االسطر في الصفحة    المقالية والعبارات العامية واستخدام قواعد اللغة العربيةتجنب اللغة   .2

 كلمة في كل سطر   14سطر وعدد الكلمات  28
ضرورة عدم استخدام لغة ال )أنا ( وضمير المتكلم في البحث العلمي واستخدام مفردات الدراسة والبحث   .3

 مثال يرى الباحث تكون ترى الدراسة . محلها 
 عند الحاجة اليها  تكون قائمة للمختصرات في جدول مع قائمة المحتويات   .4

 : نوع الخط وحجمه سادسا
1. ( خط  بنوع  العربي  النص  خط  (Simplified Arabicيكتب  بنوع  اإلنكليزي                          ،والنص 

(Times New Roman )        : وعلى النحو اآلتي 
 boldغامق  20، الفصول ، المباحث ( تكتب ب  العناوين الرئيسة ) الواجهات  (أ

 كالعناوين الخاصة بالفقرات   boldغامق    16العناوين الفرعية  بحجم خط  (ب 
 14متن الدراسة  بحجم خط  (ج

ي, و حجم خط المتن نفسه. قرأنب اآليات القرآنية بالرسم ال.  تكت2  

....وما إلى ذلك(.  ,3, 2,  1) . تكتب جميع األرقام بالنمط التالي3  

  الهوامش :  سابعا

 (A4)سبيض من النوع الجيد مقاأعة على ورق اتكون الطب  .1
 تتم الطباعة على وجه واحد ،دون إطارات وزخارف. .2
   سم 3باستثناء جهة التجليد تكون  من جميع الجهات سم  2.5ترك هامش مقداره ي .3
 الضبط )كشيدة صغيرة (.  .4
 للغة العربية واإلنكليزية . سم ( 1.25التباعد بين االسطر )  .5
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 ثامنا: التنسيق  
  األول ن تكون في بداية السطر  أ, و  سهاب تجنب اإلبنظام الفقرات بالكتابة, مع مراعاة اتساقها و    اإللتزاميراعى  

لمرة واحدة و هو المفضل    (   Tab)     من كل فقرة مسافة بادئة, و ذلك بترك فراغ بواسطة الضغط على المفتاح 
 . (Space)مرات على المسطرة أو ست 

تحت العنوان    –قاط المتفرعة  لى وجود مجموعة من النإعت الحاجة  استد   إذا  –مع مراعاة التنويع في الترقيم  
) أ, ب, ت,....(    األبجدية, ثم الحروف  األول, ...( في التفريع  3,  2,  1)    قاماألر ستخدام  إالواحد من خالل  
   .ثم الرموز في التفريع الثالث )***( في التفريع الثاني

 تاسعا : الترقيم 
على ان يكون التسلسل   لى ذلكإوما  ) أ, ب, ت, ث, ....  األبجديةترقيم الصفحات التمهيدية بالحروف   

من   ن يبدأ الترقيم ابتداء  أ( على    ) االية ، االهداء ، الشكر والعرفان ، المستخلص ثم المحتويات  
  ( 1والتي تكون الرقم ) المقدمةصفحة 

 عالمات الترقيم : عشر
بعدم وضع مسافة بين    اإللتزاممع  ،ضعها في مواضعها الصحيحةو و  ،يجب العناية بعالمات الترقيم 

مع وضع مسافة واحدة بعد عالمة الترقيم. ،و الكلمة التي قبلها ،عالمة الترقيم  
: ةاآلتيستخدامها في البحوث و الرسائل العلمية إبرز عالمات الترقيم التي يشيع أ و من   

ستعمالها إ نماذج من مواضع   عالمات الترقيم  
(،الفاصلة )  توضع بين المفردات و الجمل المعطوفة على بعضها, و بين الجمل المرتبطة ببعضها.  

قبل الجمل التعليلية. و قسامه, أو  الشيءتوضع بين الجمل الطويلة, و بين   ) ؛(  الفاصلة المنقوط  
جاء في نهاية الفقرة.  إذاو عند نهاية الفقرة, و بعد التوثيق   ة الجمل التامة, ي عند نها  النقطة ).( 
و األقسام, و بعد القول و نحوه, و بعد العناوين الرئيسية و الفرعية.أ براز النوع إو  أ للتوضيح   النقطتان ):( 

ستفهامية.تستخدم بدل النقطة في نهاية الجمل اإل ستفهام )؟(اإل   
ي المنقول بنصه.أقتباس المباشر,  يوضع بينهما اإل (" " التنصيص )    

يوضع بينهما التوثيق في المتن, كما يوضع بينهما تفسير كلمة, او مرادف لها, أو كتابة سنة وفاة مؤلف, أو  
 كتابة مصطلح  بلغة أخرى.

(  القوسان )   

...........-1........أو  - والا أ بين العدد و المعدود مثل:  (-الشارحة )    
( -  -الشارحتان )  توضع بينهما الجمل المعترضة.  

قتباس النصي.و الكلمة المحذوفة عند الرغبة في اختصار اإل أ توضع مكان الجملة   الحذف )...( 
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 احد عشر : الجداول  
:اآلتييراعى فيها   

, و تكتب الحقول في رأس 12خط المتن و لكن بحجم خط   نوع  تكتب محتويات الجدول بنفسأن  -1
  حجم  ن ال يقل عنأ , و يمكن تصغير الخط في الجداول الكبيرة و يفضل  (Bold )الجدول بالغامق 

 وان يكتب مصدر الجدول اسفل الجدول والعنوان اعلى الجدول  .10

الجدول بصفحة واحدة . ويفضل  ان يكون   1.5ر الجدول الخارجي بمقاس طاإيكون أن  -2  

تجاوز الجدول ثالث صفحات فأكثر   إذامكان, و كثر من صفحة قدر اإلأيراعى عدم توزيع الجدول في   -3
 يكون موقعه في المالحق. 

يكون عنوان الجدول مختصرا و شامال, و يوضع فوق الجدول بشكل متوسط, و بخط المتن بحجم  أن  -4
ترتيبه في الفصل.حسب   رقم الجدول وعنوانه . و يضمن12  

: اآلتي النحووعلى لكل فصل على حدة,  تبعا  ترقم الجداول بالتسلسلن  أكما يمكن  -5  

(,........ 3- 1(, جدول )2-1(, جدول )1-1: جدول ) األولالفصل -  

(,............ 3- 2(, جدول )2-2(, جدول )1-2الفصل الثاني : جدول ) -  

(,.......... 3- 3(, جدول )2- 3(, جدول )1- 3الفصل الثالث : جدول ) -  

(, ..........  2(, ) جدول  1كما يمكن ترقيم الجداول بحسب تسلسلها ) جدول  -  

توضع جداول و بيانات الجانب العملي واستمارات االستبيان في المالحق .- 6  
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 ( 14-جدول )
 عناصر القوائم المالية

 العنصر  التعريف أو الوصف
 البند المتناول في 

 الفصل األول 
 ."مورد اقتصادي حالي يسيطر عليه الكيان نتيجة ألحداث سابقة"

 .اقتصادية""والمورد االقتصادي هو حق لديه القدرة على انتاج منافع 
   األصل
Asset 

 Economic المورد االقتصادي
resource  

"واجب قائم على الكيان يلزمه بنقل أحد موارده االقتصادية نتيجة ألحداث 
 .سابقة"

 Liability االلتزام
  المطالبة

Claim 
 حقوق الملكية ."الحصة المتبقية من أصول الوحدة الكيان بعد طرح جميع التزاماتها"

Equity 
"الزيادات في األصول، أو االنخفاضات في االلتزامات، التي تؤدي إلى  
زيادات في حقوق الملكية، بخالف ما يتعلق بالمساهمات من أصحاب 

 .المطالبات في حقوق الملكية"
 Income  الدخل

 التغيرات في الموارد 
االقتصادية والمطالبات، التي  

 تعكس األداء المالي
Changes in economic 
resources and claims, 

reflecting financial 
performance 

"االنخفاضات في األصول، أو الزيادات في االلتزامات، التي تؤدي إلى  
على   بالتوزيعات  يتعلق  ما  بخالف  الملكية،  حقوق  في  انخفاضات 

 .أصحاب المطالبات في حقوق الملكية"

   المصروفات
Expenses 

"المساهمات من أصحاب المطالبات في حقوق الملكية والتوزيعات التي  
 .تتم عليهم"

– 
التغيرات األخرى في الموارد  

 االقتصادية
 والمطالبات

Other changes in economic 
resources and claims 

أو  زيادة  إلى  تؤدي  ال  التي  االلتزامات  أو  األصول  تبادل  "عمليات 
 – الملكية".انخفاض في حقوق 

Source: (IASB,2018:23). 

 

 

  

 

 

 

غامق 14يكتب رقم الجدول بالنسبة للفصول  حجم   

غامق 14يكتب عنوان الجدول حجم   

او نفس طريقة كتابة المصدر في االشكال  يكتب مصدر الجدول مثل طريقة المتن

في حال يكون الجدول من اعداد  اما على ان توحد الطريقة في كل الدراسة 

 الباحث يكتب المصدر : الجدول من اعداد الباحث



8 
 

 األشكال:  اثنتا عشر 
و الرسوم, و المخططات, و الخرائط, و الرسم البياني, و   جميع المعروضات مثل: الصور, األشكالتشمل 

:اآلتييراعى فيها   

ستثناء العنوان الذي إجميع ما ذكر في الجداول من حيث الموقع و التنسيق و الترقيم و توثيق المصدر ب -
نوع   وحسب  ويكون داخل اطار  10وان يكون حجم خط مصدر الشكل  ن يكون في أسفل الشكلأيجب 

.الخط لكل لغة   

 
 ( وجهات النظر الثالثة للسلوك االستباقي 33-شكل )  

Source: Vough, H. C., Bindl, U. K., & Parker, S. K. (2017). Proactivity routines: The role of social processes in 
how employees self-initiate change. Human Relations, 70(10), 1191-1216:(3)  

 ثالث عشر :  ضوابط عدد الصفحات  وااللوان للتجليد النهائي  
 بما في ذلك المصادر الفصول والمباحث  صفحة( 60لغاية )  ( 50) مناوال: الدبلوم العالي  

. وان يكون لون الغالف احمر فاتح لون الخط الذهبي  مع مراعاة التوازن بين عدد الصفحات في  
مع مراعاة التوازن بين   بما في ذلك المصادر  صفحة ( 120لغاية ) ( 001)من ثانيا: الماجستير 

. وان يكون لون الغالف باللون األحمر الغامق ولون الخط الذهبي  عدد الصفحات في  
مع مراعاة التوازن بين عدد بما في ذلك المصادر   صفحة ( 180لغاية ) (150ثالثا: الدكتوراه ) 

.وان يكون لون الغالف باللون األسود ولون خط الغالف باللون الذهبي   الصفحات في  

 الظروف

 الموقف

 البيئة

 

 التصرف الشخصي

 الخصائص

 الفردية

 للشخص

 
 

 توليد الهدف 

  تحقيق الهدف

السلوك 

 االستباقي

بوند 12العنوان يكون اسفل الشكل حجم   

بالكامل للغتين العربية واإلنكليزيةيكتب مصدر الشكل   
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   في المتن  تثبيت المصادر:  ةعشر  اربع
ة: اآلتييكتب المصدر بالطريقة أن  .1  

. الكتب: أ  

ة:اآلتي كان للكتاب مؤلف واحد فيثبت المصدر بالطريقة  إذا -  

الصفحة( :السنة  ،)اللقب للمؤلف  

( 001  :2010 العامري ،)  

(Weston, 2007:  25) 

فيكتب اسميهما:  ،كان للكتاب مؤلفان إذا-  

( 45  :0182 ،هاشمي و ال الجبوري )  

(Braun & Daniel, 2005: 45-88) 

آخرون و  األولكثر من مؤلفين فيكتب اسم المؤلف أكان للكتاب  إذا -  

(14 : 2001 ،آخرون )السامرائي و   

(Ruben، et. Al, 2004: 14) 

المجالت: ب.  

الصفحة( ،السنة  ،)اللقب للمؤلف  

( 45 :2020 ،)محمد   

(Daniel, 2004: 14) 
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و الدولية: أكومية حللمنظمات ال األلكترونيةالبحوث و المقاالت المنشورة في المواقع  ج.  
( 3 :2007  ،)صندوق النقد العربي -  

يذكر موقع    .2 الرسالة    اإلنترنت ال  المصادر  ،  في متن  تثبيت  تعتمد منهجية  المؤلفأ بل    ، السنة  ،عاله ) 
كل حسب    اإلنترنت و توزع مصادر    ،فيعد جهة نشر و يذكر في قائمة المصادر  اإلنترنت ا موقع  م  أالصفحة (  

 .: لى ذلكإما فالبحث مع البحوث و الكتاب مع الكتب و  ،حقله في القائمة

 ويكتب موقع الحصول عليها  وراق المالية.صة دبي لأل( بور 2005- 1999التقارير السنوية للسنوات ) -

 . ويكتب موقع الحصول عليها  للشركات عينة البحث  ،( 2005-1999الحسابات الختامية للسنوات ) -

 .األسماءو  ،ن تذكر بالتواريخأعلى مقابالت و زيارات ميدانية البد من  اإلعتماد تم  إذا. 3

هذا المصدر لم يكن تحت    ن  أ  ال  إ  ،و فكرة لكاتب معين أو من كتاب معين  أو اقتباس فقرة  أتم نقل    إذا  .4
( فيتم  لى ذلكإ وما  و ......أو بحث  أو رسالة  أ  األطروحةو نقله من مصدر اخر ) كأمتناول الباحث بل اقتبسه  

ه في  إال  أن  ،  األطروحةو  أو المؤلف في متن الرسالة  أذكر المرجع الذي تم االقتباس منه في المتن للكاتب  
 : اآلتيقائمة المصادر يتم تثبيت المرجع بالشكل 

  ، السنة  ،و......(أو البحث  أ  األطروحةنقال عن اسم الباحث )صاحب    ،العنوان  ،السنة   ،صلي)اسم المؤلف األ
 .......الخ من تفصيالت متعلقة بالباحث. ،العنوان
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 خمس عشر ة :  قائمة المراجع والمصادر 
:اآلتيترتب قائمة المراجع بالشكل   

 المراجع باللغة العربية:
الكريم: القرآن -اوال  
1.  
2.  

الوثائق و النشرات الرسمية:  -ثانيا   
1.  
2.  

طاريح: الرسائل و األ -ثالثا   
1.  
2.  

و الدوريات: المجالت  -رابعا   
1.  
2.  

المؤتمرات و الندوات: -خامسا  
1.  
2.  

الكتب و المراجع:  -سادسا  
1.  
2.  

مواقع الشبكة العنكبوتية ) االنترنت ( -سابعا   

جنبية: المراجع باللغة األ  
A-Official publication: 

1- 

2- 
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B- Dissertations and thesis: 

1- 

2- 

C- Journals: 

1- 

2- 

D- Researches: 

1- 

2- 

E- Books: 

1- 

F-Internet  

 تي اال تثبت المصادر في قائمة المصادر بالشكل 

الكريم: القرآن -اوال  

ية.اسم السورة, رقم اآل -  

الوثائق و النشرات الرسمية:  -ثانيا  

صدار, اسم الوثيقة, السنة, البلد.جهة اإل  -  

-  ( منى،  التقارير (،  2019عمارة،  لمبادرة  وفقا  الخدمية  المؤسسة  في  المستدام  األداء  وتقييم  قياس 
 جامعة المسيلة.-Doctoral dissertation GRI)،العالمية

(, االمارات المتحدة.2004 -1978سوق ابو ظبي لالوراق المالية, دليل المستثمر للسنوات ) -  
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: اآلتيبالشكل كانت التقارير منشورة على موقع لالنترنت فتثبت  إذا -  

( 2005 -1999مصرف االستثمار الدولي, التقارير السنوية للسنوات )التقرير السنوي ل -  

http:\\WWW.estath.com 

- International financial statics, international monetary funds, Woshington. 
http://www.inf.org 

طاريح:الرسائل و األ -ثالثا  

- رسالة ماجستير ، األطروحة –عنوان الرسالة  ، السنة  االسم األول والثاني ،، او االسم األخير  اللقب   -
جهة منح الشهادة.  ، طروحة دكتوراه غير منشورة أ  

و يتم وضع خط تحت اسم الجامعة.  -  

  -(، " واقع التخطيط االستراتيجي واثره على استدامة المنظمات غير الحكومية 2019، شادي، )استانبولي -
 دراسة ميدانية في مؤسسة االغا خان  – سورية " رسالة ماجستير، الجامعة االفتراضية السورية.

- Al-Jwejatee, Aws f. Ayub, 2005, The Effect of Monetary and Financial 
Variables on Economic Growth in Selected Developing Countries, PhD Thesis 
Unpublished, University of Tikrit.   

: الدوريات -رابعا  

البلد.  ،العدد  ،المجلد  ،اسم المجلة،" عنوان البحث" ،السنة ،اللقب  -  

خط تحت اسم المجلة: و يتم وضع  

دراسة    -دور القيادة االصيلة في تعزيز السلوك االستباقي  "(،  2021الجبوري، نسرين عبدهللا بدوي، )  - -1
االتصاالت   شركات  في  العاملين  من  لعينة  الدين"،    -استطالعية  صالح  االدارية محافظة  العلوم  مجلة 

 .، العراق (2(، العدد )11جامعة كركوك، المجلد ) –واالقتصادية 
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كان للبحث اكثر من باحث فتثبت اسماء الباحثين جميعا:  إذا -  

- Barber, Brad, M., & Lyon, J., D., 1997, The Empirical Power and Specification 
of Test Statistics, Journal of Financial Economics, Vol., 2, No., 4. 

:المؤتمرات و الندوات -خامسا  

-االسم األخير او اللقب ،اسم المؤلف، عنوان البحث ،  عنوان المؤتمر ، مكان انعقاد المؤتمر او الندوة،  
 السنة.

- الديوه جي، أ  بي سعيد ، التجارة األلكترونية و أثرها في التسويق المباشر، المؤتمر العلمي الثاني، جامعة  
 الزيتونة،  2002 .

: الكتب -سادسا  

السنة. ،البلد  ،جهة النشر ،الطبعة  ،الجزء ،عنوان الكتاب  ، السنة ،المؤلف -  

و يتم وضع خط تحت عنوان الكتاب: -          

"طرق البحث العلمي والتحليل االحصائي في المجاالت (،  2000عبدالحفيظ، اخالص وباهي، مصطفى ) -1
 ،القاهرة، مصر: مركز الكتاب للنشر.1، طالتربوية والنفسية والرياضية "

- Walsh,Carl E., 1998, Monetary Theory and Policy, Second Edition, the MIT 
Press, 

www.Monetary\carl 

- Weston, J., 2000, Managerial Finance, 8th, Ed., N. Y., Dryden Press. 

 

 

http://www.monetary/carl
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 الغالف باللغة العربية  : ست عشرة

 جمهورية العراق                   

   وزارة التعليم العالي والبحث العلمي         

 جامعة تكريت     

 كلية اإلدارة واالقتصاد                                   

والمالية السلوكية في إطار األمثلية  بناء المحفظة االستثمارية وفق مدخلي
 مقارنة تطبيقية دراسة -كفاءة السوق 

  
 اطروحة تقدم بها 

    اسو بهاء الدين قادر

 

 جامعة تكريت  -مجلس كلية اإلدارة واالقتصاد  إلى

  األعمالوهي جزء من متطلبات نيل شهادة دكتوراه فلسفة علوم في إدارة 

 بإشراف 

          األستاذ الدكتور                                       

 عبد العزيز شويش عبد الحميد

 م 2220 هـ 1444

حجم الخط 

غامق  20  

غامق 16حجم الخط   

غامق  16حجم الخط   

غامق 16حجم الخط   
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  قرار المشرفإ   قرار ولجنة المناقشة للدكتوراهسبع عشرة: 

اشهد أَن إعداد االطروحة الموسومة )                          ( قد جرت تحت أشرافي في جامعة تكريت /  
 . …………كلية االدارة واالقتصاد / قسم ادارة األعمال، كجزء من متطلبات نيل شهادة الدكتوراه فلسفة 

 التوقيع:                                                                   

 االسم :                                                                   

 كلية االدارة واالقتصاد /جامعة تكريت                                                                       

                                                                           /    /2022 

 إقرار المقوم اللغوي 

اشهد أَن إعداد االطروحة الموسومة )             ( قد تمت مراجعتها من الناحية اللغوية في جامعة تكريت /  
 اقشة قدر تعلق االمر بذلك . كلية اآلداب / قسم اللغة العربية، واصبحت مؤهلة للمن 

 التوقيع:                                                                   

 االسم:                                                                    

 كلية اآلداب / جامعة تكريت                                                                    

                                                                             /    /2022 

 إقرار رئيس لجنة الدراسات العليا

 على التوصيات المقدمة من قبل المشرف والمقوم اللغوي، ارشح هذه االطروحة للمناقشة .  بناءا  

 التوقيع:                                                                    

 االسم:                                                                    

 كلية االدارة واالقتصاد /جامعة تكريت                                                                    

                                                                             /    /2022 

                                            إقرار رئيس القسم العلمي  
ا العليا،  الدراسات  لجنة  ورئيس  اللغوي  والمقوم  المشرف  قبل  من  المقدمة  التوصيات  على  هذه  بناءا   رشح 

 التوقيع:                                          االطروحة للمناقشة .  

 االسم:                                                                   

 كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة تكريت                                                                   

                                                                               /    /2022                           
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 إقرار لجنة المناقشة   

  (                ) الموسومة  االطروحةنشهد نحن رئيس وأعضاء لجنة المناقشة بأننا قد أطلعنا على 
  وناقشنا الطالب في محتوياتها وفيما له عالقة بها وذلك يوم ،(              ) والمقدمة من قبل الطالب 

ووجدناها جديرة بالقبول .  2022 /  /     الموافق  .......  

                     

           

             
 

 قرار مجلس الكلية

   2022..  بتأريخ     /   / تكريت في جلسته ...............  صادق مجلس كلية اإلدارة واالقتصاد بجامعة
 ......... وقرر التوصية بمنحه شهادة الدكتوراه فلسفة في 

 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد 

 االستاذ الدكتور 

 الكلية  

 الجامعة  

 عضوا  

/      /2202  

 

 االستاذ الدكتور 

 الكلية  

 الجامعة  

 عضوا  

/      /2202  

 

 االستاذ الدكتور 

 الكلية  

 الجامعة  

ومشرفا    عضوا   

/      /2202  

 
 االستاذ الدكتور 

 الكلية  

 الجامعة  

 رئيسا 

/      /2202  

 

 االستاذ الدكتور 

 الكلية  

 الجامعة  

   عضوا 
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الرزاق حمد حسين أ.د. عبد   

/     /2202  

 

   إقرار المشرف                                    2022

( قد جرت تحت أشرافي في جامعة تكريت                           الموسومة )   رسالة الماجستير  اشهد أَن إعداد  
    .                                          ......... فلسفة في    الماجستير  كلية االدارة واالقتصاد / قسم ادارة األعمال، كجزء من متطلبات نيل شهادة    /

 التوقيع:                                                                    

 االسم :                                                                   

 كلية االدارة واالقتصاد /جامعة تكريت                                                                       

                                                                           /    /2022 

 إقرار المقوم اللغوي 

الموسومة )             ( قد تمت مراجعتها من الناحية اللغوية في جامعة  رسالة الماجستير  اشهد أَن إعداد  
 تكريت / كلية اآلداب / قسم اللغة العربية، واصبحت مؤهلة للمناقشة قدر تعلق االمر بذلك . 

 يع: التوق                                                                  

 االسم:                                                                    

 كلية اآلداب / جامعة تكريت                                                                    

                                                                            /    /2022 

 إقرار رئيس لجنة الدراسات العليا

 للمناقشة . رسالة الماجستير بناءا  على التوصيات المقدمة من قبل المشرف والمقوم اللغوي، ارشح هذه 

 التوقيع:                                                                    

 االسم:                                                                    

 كلية االدارة واالقتصاد /جامعة تكريت                                                                    

                                                                             /    /2022 

 إقرار رئيس القسم العلمي   

 لرسالة الماجستيرإقرار المشرف ولجنة المناقشة    ثمان عشرة :
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رسالة  بناءا  على التوصيات المقدمة من قبل المشرف والمقوم اللغوي ورئيس لجنة الدراسات العليا، ارشح هذه  
 التوقيع:                          للمناقشة .                       الماجستير 

 االسم:                                                                          

 كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة تكريت                                                                   

                                                                               /    /2022 

 إقرار لجنة المناقشة  

  (                )الموسومة رسالة الماجستير نشهد نحن رئيس وأعضاء لجنة المناقشة بأننا قد أطلعنا على 
  وناقشنا الطالب في محتوياتها وفيما له عالقة بها وذلك يوم ،(              ) والمقدمة من قبل الطالب 

ووجدناها جديرة بالقبول . 2022 /  /    الموافق..........  

                                    
              

                                 
 

 قرار مجلس الكلية

   2022..  بتأريخ     /   / تكريت في جلسته ...............  صادق مجلس كلية اإلدارة واالقتصاد بجامعة
 ................ لماجستير وقرر التوصية بمنحه شهادة ا

 االستاذ الدكتور 
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 عضوا  
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 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد 

 أ.د. عبد الرزاق حمد حسين 

/     /2202  

 إقرار المشرف 

( قد جرت تحت أشرافي في جامعة                           الموسومة )   الدبلوم العالي  رسالة  اشهد أَن إعداد  
فلسفة    الدبلوم العالي  تكريت / كلية االدارة واالقتصاد / قسم ادارة األعمال، كجزء من متطلبات نيل شهادة  

    .                                          ......... في 

 التوقيع:                                                                    

 االسم :                                                                   

 كلية االدارة واالقتصاد /جامعة تكريت                                                                       

                                                                           /    /2022 

 إقرار المقوم اللغوي 

( قد تمت مراجعتها من الناحية اللغوية في جامعة             الموسومة )   الدبلوم العالي رسالة اشهد أَن إعداد 
 تكريت / كلية اآلداب / قسم اللغة العربية، واصبحت مؤهلة للمناقشة قدر تعلق االمر بذلك . 
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 االسم:                                                                    
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 إقرار رئيس لجنة الدراسات العليا

 للمناقشة . الدبلوم العالي رسالة بناءا  على التوصيات المقدمة من قبل المشرف والمقوم اللغوي، ارشح هذه 

 التوقيع:                                                                    

 االسم:                                                                    

 كلية االدارة واالقتصاد /جامعة تكريت                                                                    

                                                                             /    /2022 

 إقرار رئيس القسم العلمي   

 لبحث الدبلوم المشرف ولجنة المناقشة   إقرار: تسع عشرة 
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رسالة  بناءا  على التوصيات المقدمة من قبل المشرف والمقوم اللغوي ورئيس لجنة الدراسات العليا، ارشح هذه  
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