
 

 

 

 

 

 

 

 لطلبة الدراسات العلٌا لدراسٌةااستمارة السٌرة 

 بٌانات الطالب: -1

 

     القبول :معلومات  -2

 

 معلومات التأجٌل الدراسً : -3

 

 معلومات عن نتائج الطالب: -4
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تارٌخ 
 التقدٌم

 (2011) نموذج استمارة رقم  

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 دائرة البحث والتطوٌر

 قسم الدراسات العلٌا

pgdep@rdd.edu.iq 

 

 الجامعة :                                                        االسم الرباعً واللقب :                   

 الكلٌة :                                                   القسم:                                   التخصص:

            :رقم وتارٌخ االجازة الدراسٌة ) للموظفٌن فقط(

 سنة القبول :                                                                              قناة القبول :

 الجامعً بالقبول: باألمررقم وتارٌخ االمر الجامعً بالقبول:                                               تسلسله 

 بالمباشرة:رقم وتارٌخ االمر اإلداري 

 الدراسً األول: التأجٌلرقم وتارٌخ أمر 

 الدراسً الثانً: التأجٌلرقم وتارٌخ أمر 

 نتٌجة الفصل الدراسً األول:                                                   نتٌجة الفصل الدراسً الثانً:

 درجة المناقشة والتقدٌر:                                                 معدل السنة التحضٌرٌة :       

 معدل الطالب النهائً مع المناقشة:



 :معلومات عن التمدٌدات  -5

 

 معلومات عن ترقٌن القٌد : -6
 

 معلومات عن الرسالة: -7

 معلومات تسلٌم الرسالة: -8

 

 

 مالحظة عن الفقرة أعاله ) بالنسبة للطلبة المتخرجٌن أو بانتظار المناقشة (:

 الحقل األول مهم جداً كونه ٌمثل نهاٌة الفترة القانونٌة للدراسة وال ٌجوز تركه فارغاً مطلقاً. -
 القانونً لتارٌخ التسلٌم وعلى القسم المعنً تزوٌد الطالب به حال تسلٌمه الرسالة. الحقل الثانً ٌمثل االثبات -

 

 

 

 من :            الى: رقم وتارٌخ أمر التمدٌد األول ) كلٌة (:                                           فترة التمدٌد األول

 فترة التمدٌد الثانً: من :           الى:                                         رقم وتارٌخ امر التمدٌد الثانً ) وزارة(:

 رقم وتارٌخ أمر التمدٌد االستثنائً األول ) وزاري(

 الى :                     فترة التمدٌد االستثنائً األول: من :                             

 رقم وتارٌخ أمر التمدٌد االستثنائً الثانً ) وزاري( :

 فترة التمدٌد االستثنائً الثانً : من :                          الى :

 

 رقم وتارٌخ االمر الجامعً بترقٌن القٌد األول:

 رقم وتارٌخ كتاب اإلعادة للدراسة:

 بترقٌن القٌد الثانً:رقم وتارٌخ االمر الجامعً 

 رقم وتارٌخ كتاب اإلعادة للدراسة :

 

 عنوان الرسالة:

 رقم وتارٌخ محضر تشكٌل لجنة إقرار العنوان :

 تارٌخ تسلٌم الرسالة الى القسم المعنً :

 االستالم :رقم  وتارٌخ كتاب تأٌٌد 



 

 معلومات عن االشراف: -9

 

 معلومات عن المناقشة : -10

 مالحظات :

نحن الموقعون ادناه ، نقر بصحة المعلومات الواردة فً هذه االستمارة ونتحمل كافة المسؤولٌات المترتبة علٌها اذا ظهر 

 وقعنا وألجلهخالف ذلك 

 

 

 منظم االستمارة:                                                    مقرر الدراسات العلٌا:

 

 

 معاون العمٌد للشؤون العلمٌة :                                     رئٌس القسم :                  

 

 العمٌد :

 اسم المشرف األول ولقبه العلمً :                                                  رقم وتارٌخ امر االشراف:

 رقم وتارٌخ امر االشراف:                اسم المشرف الثانً ولقبه العلمً :                                 

 اسم المقوم العلمً ولقبه العلمً:                                                  اسم المقوم اللغوي ولقبه العلمً:

 رقم وتارٌخ محضر تشكٌل لجنة المناقشة :

 تارٌخ المناقشة :

 لجنة المناقشة : 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

 

االستمارة بدقة وال ٌجوز ترك الحقول فارغة فً حالة شمول الطالب بفقراتها ، وفً حالة عدم شموله ببعض  تمالً حقول-1

 ( او عبارة ) ال ٌوجد ( .-فقرات االستمارة ٌؤشر بعالمة )

جامعً  فً فقرات االستمارة واالوامر اإلدارٌة فً حالة عدم وجود أمر تعتمد األوامر الجامعٌة كأساس للمعلومات الواردة-2

 ومحاضر جلسات مجالس الكلٌات ومصادقات مجلس الجامعة فً حالة عدم توفر أمر جامعً أو اداري .


