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 ((انسُٕٚت )) أسخًاسة انخطت انخذسٚسٛت 
 

 انخذسٚسٙ: اسى و.د. ػبذ انكشٚى ػبذ اندباس يحًذ سؼٛذأ.

Kareemmohammad56@yahoo.com َٙٔانبشٚذ االنكخش: 

 اسى انًادة: انطبٛت ٔانؼطشٚتُباحاث ان

 :يمشسانفصم انفصم انخشٚفٙ

ث اسوخخذايٓا ٔانؼٕايوم انًوؤ شة اٛٓوا ٔانًوٕاد حؼشٚف انطانب بًفٓوٕو انُباحواث انطبٛوت ٔانؼطشٚوت ٔيدواال

 انفؼانت ٔكٛفٛت اسخخالصٓا ٔحؼشٚفّ بانُباحاث انطبٛت ٔانؼطشٚت انشائؼت.
 ة:اْذاف انًاد

َبزة حاسٚخٛت ػوٍ انُباحواث انطبٛوت ٔانؼطشٚوتم اًْٛوت انُباحواث انطبٛوت الخصوادٚا ٔػالخٛوام حمسوٛى انُباحواث 

م انًكَٕاث انفؼانت ٔكٛفٛت اسخخالصٓام صساػت انُباحاث انطبٛوتم خًوغ انطبٛتم انؼٕايم انًؤ شة اٙ اَخاخٓا

ٔحدفٛوف انُباحوواث انطبٛووت ٔانؼطشٚوتم اًْٛووت انُباحوواث انطبٛوت الخصووادٚا ٔػالخٛووام حمسوٛى انُباحوواث انطبٛووتم 

انؼٕايووم انًووؤ شة اووٙ اَخاخٓووام انًكَٕوواث انفؼانووت ٔكٛفٛووت اسخخالصووٓام صساػووت انُباحوواث انطبٛووتم خًووغ 

 انُباحاث انطبٛتم اسخخذاو انُباحاث انطبٛت كؼالج. ٔحدفٛف

 ة:انخفاصٛم االساسّٛ نهًاد

 ت:انكخب انًُٓدٛ 

م انُباحاث انطبٛت / د. ػهٙ حًٕد انسؼذ٘ 2002انُباحاث انطبٛت انؼانًٛت / د. ػهٙ يُصٕس حًضة / 

.2013ٔآخشٌٔ /  
 ت:انًصادس انخاسخٛ

 انفصم انذساسٙ انفصم االٔل انفصم انثاَٙ انًخخبشاث االيخحاٌ انُٓائٙ

60% 14% 13% 13% 
 االٔل

 انثاَٙ
 

 :حمذٚشاث انفصم

 :تيؼهٕياث اظااٛ %100انخمذٚش انُٓائٙ 
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انؼًهٛتانًادِ  انًالحظاث  انخاسٚخ انًادة انُظشٚت 

ع
ٕ
سب

ال
 ا

 
 شٚتانخؼشف ػهٗ بزٔس انُباحاث انطبٛت ٔانؼط

خٛووووت ػووووٍ انُباحوووواث يمذيووووت َٔبووووزة حاسٚ

 .انطبٛت ٔانؼطشٚت
 

1 

صساػووووت بووووزٔس انُباحوووواث انطبٛووووت ٔانؼطشٚووووت  

ٔأػوووذاد انشوووخالث ٔحفشٚوووذْا ٔأخوووشا  بؼوووط 

 انًؼايالث نضٚادة أَباث انبزٔس .

اًْٛوت انُباحواث انطبٛوت اوٙ حٓٛلوت انوذٔا  

 ٔانًسخهضياث انطبٛت ٔانؼطشٚت.
 

2 

 
 انش٘.شبكت ػذاد األسض نهضساػت يغ ا

ٔا  اًْٛوت انُباحواث انطبٛوت اوٙ حٓٛلوت انوذ

 .ٔانًسخهضياث انطبٛت ٔانؼطشٚت
 

3 

 
 انحمم.صساػت ًَارج يٍ انُباحاث انطبٛت اٙ 

حمسووووووٛى ٔحصووووووُٛف انُباحوووووواث انطبٛووووووت 

 .ٔانؼطشٚت
 

4 

 
 انحمم.صساػت ًَارج يٍ انُباحاث انطبٛت اٙ 

حمسووووووٛى ٔحصووووووُٛف انُباحوووووواث انطبٛووووووت 

 .ٔانؼطشٚت
 

5 

انًٕاد انفؼانت اٙ انُباحواث  اسخخالصئك طشا 

 .انطبٛت ٔانؼطشٚت

انًشكبوواث انثإَٚووت اووٙ انُباحوواث انطبٛووت 

 .ٔانؼطشٚت
 

6 

انًٕاد انفؼانت اٙ انُباحواث  اسخخالصطشائك  

 .انطبٛت ٔانؼطشٚت

انًشكبوواث انثإَٚووت اووٙ انُباحوواث انطبٛووت 

 .ٔانؼطشٚت
 

7 

خووووشا  ػًهٛوووواث انخكووووا ش نهُباحوووواث انطبٛووووت ا 

 .ٔانؼطشٚت

انًشكبوواث انثإَٚووت اووٙ انُباحوواث انطبٛووت 

 .ٔانؼطشٚت
 

8 

خووووشا  ػًهٛوووواث انخكووووا ش نهُباحوووواث انطبٛووووت ا 

 .ٔانؼطشٚت

انًوووووٕاد  السوووووخخالصك انؼايوووووت ائوووووانطش

 .انفؼانت نهُباحاث انطبٛت ٔانؼطشٚت
 

9 

صٚوواسة يٛذاَٛووت اوووٙ يٕلووغ نضساػووت انُباحووواث  

 .بٛتانط

انًوووووٕاد  السوووووخخالصك انؼايوووووت ائوووووانطش

 .انفؼانت نهُباحاث انطبٛت ٔانؼطشٚت
 

11 

 
 .نهضٕٚث انطٛاسة االسخخالصخشا  ػًهٛاث ا

 ٔإَخاخٛووووتانؼٕايووووم انًووووؤ شة اووووٙ ًَووووٕ 

 .انُباحاث انطبٛت
 

11 

 
 .بانطشق انكًٛٛأٚت االسخخالصخشا  ا

 ٔإَخاخٛووووتانؼٕايووووم انًووووؤ شة اووووٙ ًَووووٕ 

 .انُباحاث انطبٛت
 

12 

انخحهٛوووم األنووٙ اوووٙ حمووذٚش يحخوووٕٖ  اسووخخذاو 

 .حاث انطبٛت يٍ انًشكباث انثإَٚتانُبا
  .صساػت انُباحاث انطبٛت

13 

انخحهٛوووم األنووٙ اوووٙ حمووذٚش يحخوووٕٖ  اسووخخذاو 

 .حاث انطبٛت يٍ انًشكباث انثإَٚتانُبا
  .صساػت انُباحاث انطبٛت

14 

حصوواد انُباحوواث انطبٛووت ٔانؼطشٚووت ٔحدفٛفٓووا  

 االسووووخخالصا ٔأػووووذادْا نؼًهٛوووواث ٔخضَٓوووو

 .ٔانخسٕٚك

  .حصاد ٔحدفٛف ٔخضٌ انُباحاث انطبٛت

15 

    16 

 



 ايؼّ:  خايؼت دٚانٗأسى اند

 أسى انكهّٛ: // انضساػت

 أسى انمسى: انبسخُت ُْٔذست انحذائك

 أسى انًحاظش: ػبذ انكشٚى ػبذ اندباس يحًذ سؼٛذ

 انهمب انؼهًٙ: أسخار يساػذ

 انًؤْم انؼهًٙ: دكخٕساِ

  يكاٌ انؼًم: كهٛت انضساػت

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 شراف التقويم العلميجهاز اال

 

 

 
 

 .MS-Wordبشَايح حًهئ االسخًاسة بٕاسطت *  

 .PDFاالَخشَج بصٛغت يهف  شبكت حُشش االسخًاسة ػهٗ يٕلغ اندايؼت االنكخشَٔٙ ػهٗ  *
 

 

 (www.diyalauniv-iq.netاالنكخشَٔٙ ػهٗ االَخشَج )خايؼت دٚانٗ  االسخًاسة يخاحت ػهٗ يٕلغ يالحظت:

 

 

 حٕلٛغ االسخار:                                                              حٕلٛغ انؼًٛذ:



 ايؼّ:  خايؼت دٚانٗأسى اند

 أسى انكهّٛ: // انضساػت

 أسى انمسى: انبسخُت ُْٔذست انحذائك

 أسى انًحاظش: ػبذ انكشٚى ػبذ اندباس يحًذ سؼٛذ

 انهمب انؼهًٙ: أسخار يساػذ

 انًؤْم انؼهًٙ: دكخٕساِ

  يكاٌ انؼًم: كهٛت انضساػت

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 شراف التقويم العلميجهاز اال

 

 

 
 

 .MS-Wordبشَايح حًهئ االسخًاسة بٕاسطت *  

 .PDFاالَخشَج بصٛغت يهف  شبكت حُشش االسخًاسة ػهٗ يٕلغ اندايؼت االنكخشَٔٙ ػهٗ  *
 

 

 (www.diyalauniv-iq.netاالنكخشَٔٙ ػهٗ االَخشَج )خايؼت دٚانٗ  االسخًاسة يخاحت ػهٗ يٕلغ يالحظت:

 انفصم انذساسٙ انثاَٙ – خذٔل انذسٔط االسبٕػٙ

 

تِ انُظشٚانًاد تٛهانًادِ انؼً انًالحظاث  انخاسٚخ 

ع
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ال
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