
دليل الطالب 
٢٠١٧ - ٢٠١٨

ً من خالل التقدمي حصرا

www.alalamain.edu.iq



 2018 - 2017الطالب دليل                                                              لعلياالعلمين للدراسات امعهد 

 2 

 

 سمـــــه تعالـــــىاب

 

 معهد العلمني للدراسات العليا

 العراق –النجف االشرف 

 

 دليل الطالب

2017 – 2018 

 

 حصرًا من خاللالتقديم 

www.alalamain.edu.iq 



 2018 - 2017الطالب دليل                                                              لعلياالعلمين للدراسات امعهد 

 3 

 اسس القبول والدراسة في المعهد

 المعهد:رسالة  -أ 

 ومتطلبات خطط العلمي ومواكبة للتقدمتقديم برامج دراسات عليا متنوعة 

تخريج  والمساهمة فيمعايير الجودة العالمية  ع مراعاةالتنمية الوطنية م

 .والبحث العلميمرموقة من التفوق متخصصين على درجة 

 المعهد:أهداف  -ب 

استيعاب عدد من المساهمة الى جانب الجامعات والكليات الرسمية في . 1

 .للدراسات العليا ةخريجي الدراسات االولية الباحثين عن فرص

المساهمة في احداث تطور كمي ونوعي في الحركة العلمية والثقافية . 2

  والتربوية.

تطوير حركة البحث العلمي الذي يعنى بتشخيص المعضالت القانونية . 3

ها ايجاد الحلول الناجعة ل والسياسية في البالد ومساعدة الجهات المعنية في

 باعتماد المعايير العلمية باالستفادة من تجارب الشعوب االخرى.

اكبة المساهمة في اعداد كوادر علمية مستنيرة من حملة الشهادات العليا لمو. 4

 العصرية.المبادئ واالفكار والرؤى العلمية 
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 لجوانبواالهتمام با تعميق الشعور باالنتماء الوطني والتحلي بروح المسؤولية. 5

 القانونية والسياسية لعملية التنمية في البالد.

لية . توثيق الروابط العلمية والثقافية مع الجامعات والهيئات العلمية المح6

  والعربية واالجنبية.

 ادارة المعهد -7

                        عميد المعهد     ا.م.د عباس عبود عباس 

  ميد للشؤون العلميةمعاون الع                              نامق          ت ا.د فكر 

       ؤون االداريةمعاون العميد للش                  م.م علي عبود بحر العلوم 

                      السياسية رئيس قسم العلوم        ا.د بلقيس محمد جواد 

                     ن م القانورئيس قس          ا.م.د علي سعد عمران 

هذا باإلضافة الى ان المعهد يضم نخبة من االساتذة المتميزين في 

 .من االداريين كذلك نخبةواختصاصاتهم العلمية 

 المعهد:في شروط االلتحاق بالدراسة  -اوال: 

وخارج العراق المعترف  واألهلية داخلالرسمية  والكليات الجامعات يحق لخريجي

بها من ِقبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التقديم للدراسة في المعهد 
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يم والقبول المعلنة من وضوابط التقد وطبقًا لشروطوفق طاقته االستيعابية 

 الوزارة والمعهد.

 : شروط القبول لدراسة الماجستير في القانون والعلوم السياسية:1

ان يكون المتقدم لدراسة الماجستير في القانون حاصاًل على شهادة 

 البكالوريوس في القانون من جامعة معترف بها.

 ان يكون المتقدم لدراسة الماجستير في العلوم السياسية حاصاًل على شهادة

أو متخرج  البكالوريوس من جامعة معترف بها في اختصاص العلوم السياسية.

 من الدورة التأهيلية في معهدنا.

 : شروط القبول لدراسة الدكتوراه في القانون والعلوم السياسية:2

في  ان يكون المتقدم لدراسة الدكتوراه في القانون حاصاًل على شهادة ماجستير

قًا القانون تتالءم مع الفرع الذي يختار الدراسة فيه من جامعة معترف بها طب

 لمعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية.للمعايير ا

 ان يكون المتقدم لدراسة الدكتوراه في العلوم السياسية حاصاًل على شهادة

ها بر المعمول يماجستير في العلوم السياسية من جامعة معترف بها طبقًا للمعاي

 في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية.
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  -المتقدمين:  معايير المفاضلة بيننيا: ثا

كتوراه يكون احتساب معدل اساس المفاضلة بالنسبة للمتقدمين لدراسة الد -1

 التحريري االمتحان التنافسي%25+ معدل شهادة الماجستير%50لما يلي:  وفقًا

 .)المقابلة(االمتحان التنافسي الشفهي  25%+

 ًاايض ة الماجستيربالنسبة للمتقدمين لشهاد يحسب المعدل المذكور اعاله -2

 وفق المعادلة اعاله.

يتقدم لدراسة الدكتوراه ان يقدم بحثين منشورين او مقبولين  فيمنيشترط  -3

حصول على شهادة تاريخ ال له بعدالعام او الدقيق  للنشر غير مستلين للتخصص

 وقبل مناقشة اطروحة الدكتوراه. الماجستير
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 نامتحا نتائج اعالن دبع) للقبول لمرشحينا من المطلوبة المستمسكات :ثالثًا

 (:القبول

ة لعلميوثيقة التخرج مثبتًا فيها المعدل )رقمًا وكتابًة( ومطابقة الخلفية ا :1

وس للمتقدم لنيل شهادة الدكتوراه من خالل تقديمه لوثيقتي التخرج للبكالوري

والماجستير فضال عن شهادة المعادلة الصادرة من دائرة البعثات بالنسبة 

 ية.عليا من جامعات غير عراقاو ال االوليةللمتقدمين الحاصلين على الشهادات 

ألغراض التقديم للدراسات العليا معنون للجهة  من الكلية كتاب تأييد :2

طالب مثبتًا فيه معدل التخرج ومعدل ال )معهد العلمين( المطلوب التقديم عليها

الخريج االول على الدفعة بالنسبة للمتقدم لنيل شهادتي الدبلوم العالي 

 والماجستير.

شهادة  المدنية،ل اونة من المستمسكات الثالثة )هوية االحونسخة مل :3

( او نسخة من 2صور ملونة عدد  السكن،بطاقة السكن او تأييد  الجنسية،

 البطاقة الوطنية حال صدورها.

ام المرفقة مع ضوابط التقديم والقبول للع االلكترونيةتعتمد االستمارات  :4

 حصرًا. 2018-2017الدراسي 
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ن اعتماد معدل درجات السنة التحضيرية فقط بدون الرسالة في حالة كويتم  :5

نح ال تم التي المتقدم حاصال على شهادة الماجستير بتقدير مستوٍف في الحاالت

 فيها درجات.

في الكليات على قناة النفقة الخاصة  كالدراسة تكون في المعهد الدراسة :6

 .والمعدلالعمر  شرطالرسمية من حيث 

رة ( يومًا من تاريخ المباش14خالل ) ال يباشرونالطلبة الذين يلغى قبول  :7

 بالدراسة ويحل االحتياط محل االصيل.

من خالل اية معلومات غير صحيحة  ُيلغى قبول الطالب في حالة تقديمه :8

 استمارة التقديم.

 يفان القبول للمتقدمين الدراسة في المعهد ويجري امتحيبدأ التقديم الى  :9

 .علم بها الوزارةوُت عامددها المعهد كل مواعيد يح

كون على ان ت التاسعقبل نهاية الشهر  تعلن نتائج القبول على موقع المعهد :10

تتم  ان على من تاريخ االعالن ًا( يوم14المراجعة للمقبولين خالل مدة اقصاها )

 ( من العام الدراسي.1/10) في موعد اقصاه المباشرة بالتدريس
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 :العامة ومتطلباتها الدراسة مدة :رابعًا

 متواصلةشهادة الماجستير: سنتان تقويميتان بعد الدراسة الجامعية االولية  :1

ولمجلس المعهد حسب  أشهرتمديدها ستة  القسمويجوز بموافقة مجلس 

اخرى فقط على اال يقل عدد الوحدات الدراسية خالل  أشهرقناعته تمديدها ستة 

( وحدة وان 36( وحدة فصلية بضمنها الرسالة وال تزيد على )30المدة عن )

 من مجموع عدد الوحدات. %40الى  %20تكون وحدات الرسالة من 

متواصلة بعد شهادة الماجستير  تقويمية نواتشهادة الدكتوراه: ثالث س :2

ولمجلس المعهد حسب  أشهرتمديدها ستة  القسمبموافقة مجلس  ويجوز

اخرى فقط على ان ال يقل عدد الوحدات الفصلية  أشهرقناعته تمديدها ستة 

( وحدة بعد الماجستير وان تكون وحدات الرسالة بما ال يزيد 60خالل المدة عن )
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وتسلم االطروحة بعد  االقل،( وحدة في 20دات الكورسات )ووح( وحدة 40عن )

 انجازها الى القسم المعني قبل موعد انتهاء المدة.

منفصلين عن بعضهما بحيث  ن دراسيينيفصل على التحضيريةالسنة  : تقسم3

 الدراسيين. الفصلينكل فصل من في يجوز فتح باب القبول 

 تمام مراحل الدراسة:

الناجحون في الفصل  وينتقل امتحاناته،ينتهي كل فصل دراسي بظهور نتائج 

 االول الى الفصل الثاني.

ص الناجحون في السنة التحضيرية للماجستير ينبغي ان يحددوا مع القسم المخت

ر وبانقضاء هذه المدة بدون عذ أشهر( 3موضوع رسالتهم خالل مدة ال تتجاوز )

 عن الدراسة ويرقن قيده.مشروع ُيعد الطالب معرضًا 

ي الناجحون في السنة التحضيرية لطلبة الدكتوراه يجري لهم امتحان شامل شفو

ويترتب على  التدريسية،وتحريري من قبل لجنة مختصة من اعضاء الهيئة 

ة الطالب اكمال المتطلبات بنجاح حتى يمكنه االستمرار بالدراسة وذلك بكتاب

 صيل االمتحان الشامل تباعًا(.اطروحة الدكتوراه )سنتناول تفا

د تعيين مشرف له اختيار موضوع رسالته بموافقة المشرف على الطالب عن

واللجنة العلمية للقسم ويجتاز مناقشة )سيمينار( بعد تسجيل موضوعه على وفق 
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السياق المعمول به تجري له في المعهد من قبل لجنة مختصة بالتنسيق مع 

 يل تباعًا(.سنتناول ذلك بالتفص)المشرف. 

يقدم الطالب للمناقشة المذكورة اعاله خالصة لمشروعه يبين فيه اشكالية 

 البحث وخطة البحث وهيكليته ومصادره.

أ ي تبداذا اجتاز الطالب المناقشة المذكورة بنجاح يراجع مباشرة القسم المعني ك

 رةمرحلة متابعة عمله مع االستاذ المشرف الذي يقدم دوريًا كل شهرين استما

ل )معدة لهذا الغرض( الى القسم وال يجوز للطالب تأخير مباشرة العممتابعة 

 والتواصل بعدها مع استاذه المشرف.

 تنتهي متطلبات مرحلة الماجستير والدكتوراه بمناقشة الرسالة او االطروحة

من  ويعد الطالب متخرجًا من تاريخ صدور االمر االداري الصادر الطالب،بنجاح 

طالب المعهد بالتخرج بعد استكمال كافة االلتزامات تجاه المعهد منها تسليم ال

حسب االصول من الرسالة ( نسخ مطبوعة ومجلدة 10( مع )10)عدد  CDقرص 

 فيدة وبضمنها دار الكتباو االطروحة بعد المناقشة توزع على الجهات المست

 والوثائق الوطنية.
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 االجور الدراسية:

 الدراسةقبل البدء بتدفع  ماليين دينار. (4)للدراسة التأهيلية ومدتها سنة واحدة 

سنة لى مع بداية التكون االو دفعتين،تقسم على  دينار، يونمل (12)للماجستير 

دور ماليين دينار والثانية في بداية سنة كتابة الرسالة قبل ص (6)التحضيرية 

 وبخالفه يرقن قيده لعدم تسجيل الموضوع. االمر االداري بتسجيل الموضوع.

ة تكون االولى مع بداي دفعات،تقسم على ثالث  دينار،مليون  (18)للدكتوراه 

( 6) ةينار والثانية في بداية سنة كتابة االطروحماليين د (6)السنة التحضيرية 

 والثالثة في بداية السنة الثانية من الكتابة. دينار،ماليين 

 ،أشهريحق للطالب عند نهاية مدة الدراسة طلب تمديدين كل واحد منهما ستة 

 اهعلى ان يدفع الطالب قسط التمديد قبل صدور االمر االداري بالتمديد ومقدر

ك نار في مرحلة الماجستير وكذلك في مرحلة الدكتوراه ويشمل ذلمليون دي( 3)

 يرقن قيده.تنتهي مدة دراسته ووبخالفه  التمديد الثاني )بنفس السياق(.

لغى في حالة عدم دفع الطالب الجديد االجور الدراسية في المواعيد المذكورة ي

 المقعد الدراسي. إلشغالقبوله ويستدعى الطلبة االحتياط 
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هة تزويده بكتب رسمية الى ج ألجلى ادارة المعهد ًا التقديم الطالب طلب عند

ينار د ألف( 25و ) دينار، ف( اال10ديد رسم طلب قدره )خارج المعهد يجب عليه تس

 لتأييد تخرج.

عند ملء استمارة االشراف لتسجيل موضوع الرسالة او االطروحة يجب على 

 دينار. ألف( 300الطالب تسديد رسم االستمارة )

 اي مبلغ يسدد للمعهد ُيعد غير قابل لالسترداد مهما كان السبب.

مر تدفع الرسوم الدراسية المقررة للطلبة الجدد بعد اعالن قبولهم واصدار اال

راسية وبالنسبة للطلبة عمومًا قبل بدء المدة الد مباشرة،االداري بهذا الخصوص 

 التي يتعلق بها القسط دون تأخير.

دينار  ألف( 75دينار للدراسة التأهيلية و) ألف( 50التقديم ) ثمن استمارة

 دينار للدكتوراه. ألف( 100للماجستير و )

 :خامسًا: االمتحانات والدرجات

دق يقررها القسم وُيصا يؤدي الطلبة االمتحانات النهائية في المواد التي :1

 في نهاية كل فصل دراسي. عليها مجلس المعهد
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ك تجاوزت غيابات الطالب في أي مادة ضعف عدد الساعات االسبوعية لتل إذا :2

 دراسيةقل عدد الوحدات الراسبًا في تلك المادة على ان ال يالطالب  عدالمادة يُ 

 ( وحدات واال ُيعد10ك الفصل عن )المتبقية من دراسته والتي نجح فيها لذل

 .راسبًا في الفصل المذكور

 يقل عن اطروحته دوامًا كاماًل بما ال رسالته او عند اعداد دوام الطالبُيعد  :3

 وفيفيجب عليه التواصل مع االستاذ المشرف والقسم ( ساعة عمل اسبوعيًا 35)

يقره المشرف ومجلس القسم  من غير عذر مشروع انقطاعه عن التواصلحالة 

اءات ُينذر بضرورة مراجعة المعهد والتواصل مع المشرف وبعكسه ُتتخذ االجر

 .القانونية بحقه التي ُتطبق في حالة غياب الطلبة

حانات كان عدم مشاركته في امت إذاللطالب المشاركة بامتحانات الدور الثاني  :4

 الدور االول بعذر مشروع يقره مجلس المعهد على ان يعزز ذلك بوثائق رسمية

 وفي احدى الحاالت االتية:

 المرض المفاجئ.

 الدرجة االولى.اقاربه من  أحدوفاة 

 التوقيف المفاجئ. حوادث الدهس.

 .حال من االحوال بأيةوال يجوز تأجيل امتحان الدور الثاني 
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سنة ( ل134رقم ) االمتحانين( من التعليمات 12( و )10وهذا ما بينته المادة )

 .20/11/2000في  3853والمنشورة في جريدة الوقائع العراقية. العدد  2000

و التالي للدرجات للداللة على مستوى الطالب في كل مادة ا يستعمل السلم :5

 عند تقدير مستواه العام:

 

 

 

 

( في المواد التي يرى مجلس المعهد ضرورة حضور مستوفييعطى تقدير ) :6

 تقديرفيها فقط كمتطلبات اضافية على ان ال يدخل هذا ال واداء االمتحان الطالب

 ضمن احتساب المعدل العام.

 ( في وحدات الرسالة لغاية مناقشتها.مستمريعطى تقدير )

ي فمن نصف مواد الفصل االول  أكثرفشل في  إذاالطالب من الدراسة  ُيرقن قيد

 الدور االول.

 التقدير الذي يقابلها الدرجة

 امتياز 90-100

 جيد جداً  80-89

 جيد 70-79

 مقبول 60-69

 راسب فما دون -59
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وعلى معدل  على الطالب ان يحصل على تقدير مقبول في االقل في كل مادة :7

 ستهدرامن مواصلة  عام تقديره )جيد( في االقل في نهاية العام الدراسي ليتمكن

فان فشل في الحصول على معدل عام بتقدير جيد في نهاية السنة او رسب في 

من  في الدور الثاني انعليه ان يعيد االمتح معًا،بعض الموضوعات او االثنين 

واد وكذلك في الم (مقبول)ا تقدير في المواد التي لم يحرز فيهالعام المذكور 

سب ر إذا الى جيد. فان فشل ُيرقن قيده أما االخرى التي يختارها لرفع معدله العام

 الطالب في اكثر من نصف مواد الفصل االول فيرقن قيده.

 توزن درجة كل مادة بعدد وحداتها عند احتساب المعدل العام. :8

ر تعذ ذاإلغة اجنبية حية باعدادها  اللغة العربية لغة الرسالة ويجوز استثناء   :9

ذلك واستوجبته الضرورة القصوى وبموافقة مجلس المعهد بتوصية من القسم 

 ة العربية.على ان يقدم لها عند ذلك خالصة وافيه باللغ المختص،العلمي 

 افةك بعد اكماله االداريخرج الطالب اعتبارًا من تاريخ صدور االمر يكون ت :10

ومصادقة القسم المعني بالتخرج  وتوصية مجلسمتطلبات الدراسة بنجاح 

 المعهد على محضر مناقشته واقرار ذلك بموافقة عميد المعهد. مجلس
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 :االشراف على الرسائل واالطاريحسادسًا: 

الطالب موضوع رسالته او اطروحته بالتنسيق مع القسم العلمي الذي  يختار

رفًا يعين القسم مشيستحصل موافقة اللجنة العلمية فيه )راجع االلية الحقًا( و

شرف هذا الم االطروحة( ويختار)الرسالة او  على بحثه لإلشرافعلميًا لكل طالب 

ذا في تعليمات الوزارة بهالذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة من التدريسيين 

 الشأن.

يجوز ان يشارك عضوان من التدريسيين في االشراف على مشروع بحث لمرحلة 

الماجستير او الدكتوراه في حالة تداخل او تكامل موضوع البحث ضمن 

 ويكون دفع االجور االضافية لوجود مشرفين اثنين على الطالب. الختصاصا

خارج مؤسسات التعليم العالي لإلشراف للمعهد االستعانة بالمختصين من 

حاصال على  االصيل المشترك على طلبة الدراسات العليا شرط ان يكون المشرف

ما اومضى على ترقيته سنتان  استاذ مساعد في االقل(بمرتبة ) شهادة الدكتوراه

راف بالنسبة لإلش)تكون له خبرة علمية ال تقل عن اربع سنوات ف المشرف الخارجي

 ويفضل ان يكون المشرف االساس من التدريسيين. (كتوراهعلى الد
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 رس(:ومجهودات الطالب في المقرر الدراسي )الك سابعًا:

 سي الان مجهود طالب الدراسات العليا في الدراسة والتتبع لموضوع المقرر الدرا

 جميع المصادر والمراجع من كتب يطلع علىيقل عن مجهود االستاذ. فعليه ان 

لتكملة ما رسمه له  أدنىاليها استاذ المادة كحد  أرشدهومجالت ودوريات 

 الموضوع.التدريسي من هيكل في المحاضرة عن 

 على الطالب ان يقدم بحثًا او يشارك في حلقة دراسية واحدة في االقل خالل

ال بالمقرر الدراسي ذات اتص االساتذة،الفصل الدراسي بتكليف وتحديد من 

 أثرهطلبة واالساتذة ذوي العالقة ويكون لتقييم ذلك اليعرض للمناقشة امام 

 على نتيجة الطالب.

 الية تسجيل موضوع رسالة الماجستير او اطروحة الدكتوراه.

نبغي جاح يبعد انجاز الطالب متطلبات السنة التحضيرية واداء االمتحانات بن        

على الطالب ان يسجل موضوع رسالته او اطروحته للدكتوراه على وفق االلية 

 االتية:

 اواًل: مرحلة اختيار موضوع البحث.

مشاريع البحوث العلمية التي تخدم  بأسماءيعد القسم العلمي المختص قائمة 

التنمية الشاملة مستمدة من الخطة البحثية المركزية ومعهد العلمين تعلن 
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للطلبة. مؤشرًا ازاء كل مشروع بحث منها اسم عضو الهيئة التدريسية القائم 

 .باإلشراف

 ضيريةفي السنة التح نجاحهبعد  أشهريختار الطالب خالل مدة ال تتجاوز الثالثة 

عاله ثالثة مشاريع بحثية من القائمة المذكورة ا اعالن النتائج للدور الثانيو

 اقتراح مشروع بحث لم يرد في القائمة ويمكن للطالب االولويةمتسلسلة حسب 

 تكون على ان يقدم المبررات التي يقتنع بها القسم ويضيفها الى القائمة على ان

 منسجمة مع سياسة المعهد.

 ة يبلغالعناوين المقترح دأحبل اللجنة العلمية في القسم على بعد الموافقة من ق

مر اويصدر له  المكلف،مع االستاذ المشرف  رسيميناالطالب بالمباشرة في اعداد 

 اداري بتسجيل الموضوع.

 ثانيًا: مرحلة دراسة المراجع ووضع خطة البحث.

ت والدراسا يقوم الطالب وبتوجيه من المشرف بدراسة المراجع المختصة        

ب ثم يقوم بتصميم البحث ووضع خطته متوخيًا الترتي باالختصاص،ذات العالقة 

ي الموضوع واالرتباط بين االجزاء وذلك خالل المنطقي المتسلسل والوحدة ف

اال و من تاريخ صدور االمر االداري بتسجيل الموضوع أشهرمدة ال تتجاوز ثالثة 

 قيده. يعد الطالب معرضًا عن الدراسة ويرقن
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 ثالثًا: مرحلة مناقشة خطة البحث )السيمنار(.

القسم لجنة من تدريسيين متخصصين لمناقشة الطالب حول بحثه  رئيس يشكل

ن ( ولها تعديل خطة البحث بما تراه مناسبًا لترصين عمل الطالب دورسيمينا)

ان  التعديالت واالضافات المقترحة بإجراءويلتزم الطالب  البحث،تغيير موضوع 

 وجدت ويتم بعدها اقرار المشروع بشكله النهائي.

 اجتاز الطالب مرحلة السيمنار يواصل اعداد رسالته او اطروحته... إذا
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 :الدكتوراه هيكلية بحث الماجستير او

 لمشرفيقوم الطالب بكتابة الرسالة او االطروحة وفق هيكل عام بتوجيه ا        

 يتضمن الفقرات االتية:

 ( كلمة.250بما يزيد على ) باللغة العربية خالصة

و المقدمة وتتضمن الهدف من البحث واشكالياته وفرضياته ومحتويات الرسالة ا

 االطروحة.

 استعراض البحوث والدراسات السابقة.

 الطرق المستخدمة في البحث )المناهج(.

 .متن البحث

 االستنتاجات والتوصيات )ان وجدت(.

 ثبت المراجع والمصادر.

 ( كلمة بلغة اجنبية حّية.250خالصة ما ال يزيد عن )
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 :في معهد العلمينمناقشة الرسائل واالطاريح متطلبات 

قة وافجليد )سبايرول( الى القسم للمم الطالب رسالته بشكلها االولي دون تيقد

 الرسالة اوبعد اقرار المشرف صالحية  والعلمي،على ارسالها للمقوم اللغوي 

عه االطروحة لتقديمها للتقويم اللغوي والعلمي والمناقشة ويتم استحصال توقي

 على صفحة االقرار.

راه الدكتواما بالنسبة لطلبة  للمناقشة،يقر المقوم العلمي ان الرسالة صالحة 

 فترسل الى مقومين علميين اثنين )تأكيدًا للرصانة العلمية(.

على الطالب قبل المناقشة ان يجلب وعد بالنشر من مجلة علمية محكمة لبحث 

اما بالنسبة لطلبة الدكتوراه فيجلب الطالب وعد بالنشر  رسالته،مستل من 

 لبحثين.

لمناقشة ر االداري بتشكيل لجنة ا( اعاله يصدر االم2،1) بعد انجاز الفقرات اعاله

 ويتضمن:

ية اسماء اعضاء لجنة المناقشة وتخصصاتهم الدقيقة وشهاداتهم والقابهم العلم

 ومكان عملهم.
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 تثبيت موعد المناقشة ومكانها وساعة انعقادها.

يسلم طالب الماجستير او الدكتوراه نسخة من الرسالة مع امر تشكيل لجنة 

صة تالل الورقي وااللكتروني على وفق االستمارة الخاونسخة من االسالمناقشة 

قل معنية في الوزارة قبل موعد المناقشة بشهر على االالى الجهة الباالستالل 

 ة قبلوجلب وصل االستالم اما بالنسبة لطالب الدكتوراه يجب تسليمها الى الوزار

 ( يومًا.45موعد المناقشة بـ )

ُترسل نسخ الرسالة او االطروحة الى المناقشين قبل شهر على االقل من    

يومًا  (45الموعد المحدد لمناقشتها اما بالنسبة الطروحة الدكتوراه فترسل قبل )

 في االقل من الموعد المحدد للمناقشة.

اقشة تتكون لجنة المناقشة المشار اليها في الفقرة السابقة كما في لجنة من   

 نار اعاله.السم

 ا.ُتعد مناقشة الرسالة امتحانًا للطالب وُيعطى الطالب فرصة للدفاع عنه   

سالة تختلي اللجنة المذكورة بعد انتهاء مناقشتها بدون المشرف لوضع تقييم الر

 التالية:او االطروحة ولها ان تحدد ايًا من التوصيات 

طفيفة عليها والتوصية او بعد اجراء بعض التعديالت القبول الرسالة كما هي 

 بمنح الشهادة.
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بعد تعديل بعض فصول الرسالة او اعادة تنظيمها خالل تأجيل منح الشهادة 

 اعضاء اللجنة. أحدمدة شهرين بإشراف 

بعد تعديل بعض فصول الرسالة او اعادة تنظيمها كليًا تأجيل منح الشهادة 

 أشهرل ثالثة نة ويكون خالواجراء مناقشة الطالب مجددًا من قبل اللج

 للماجستير.
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 رفض الرسالة اساسًا.

 .ويقدم تقرير التقييم مع التوصية المحددة الى مجلس المعهد للمصادقة عليه

 اوصت لجنة المناقشة بتعديل بعض فصول الرسالة او اعادة تنظيمها وفقا إذا

 أشهراعاله فعلى الطالب ان يقوم بذلك خالل مدة اقصاها اربعة  )ج( للفقرة

ابتداء من تاريخ المناقشة في ضوء مقترحات اللجنة ثم  بالنسبة للدكتوراه

 يقدمها ثانية ويرقن قيده في حالة رفضها هذه المرة.

عند قبول الرسالة يقدم الطالب عشر نسخ كطبعة نهائية مصححة ومجلدة حسب 

 االصول.

 اوصت اللجنة برفض الرسالة يرقن قيده. إذا

ب تكارا علميًا او اضافة جديدة الى المعرفة باسلويجب ان تتضمن الرسالة اب

 المقرر لها. ويتناسب والوزن يعكس طريقة البحث العلمي

 مواصفات الرسائل واالطاريح الجامعية.

 اواًل: نوعية الورقة وتفاصيل الكتابة:

ن يكو ويجب انُتقدم الرسالة بشكلها النهائي مطبوعة باستخدام الحاسب االلي 

 متساوي الحروف ومتناسقًا وبلون اسود واضح. الطبع
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نوعية جيدة وتستعمل  نملم( وم 210×297) A4يستعمل ورق ابيض من حجم 

 صفحة واحدة من الورق للكتابة فقط.

ها لسم( وبضمنها حافة ربط االوراق اما الحافات االخرى فيجب ان يترك 4يترك )

 سم( وبضمنها حافة النصوص المقتبسة والهوامش.2)

وامش ( فراغ من فراغات االلة الكاتبة عدا اله1.5ون المسافة بين سطر واخر )تك

 الصفحة فيستعمل فراغ واحد فقط. أسفلفي 

ن باللغة سم( الى اليسار باللغة العربية والى اليمي2يبدأ المقطع الجديد بإزاحة )

 االنكليزية.

 

 ثانيًا: ترقيم الصفحات:

منها ترقم الصفحات بصورة متتابعة باألرقام حتى نهاية الرسالة / االطروحة وبض

 اموتوضع االرققائمة المحتويات وقوائم الجداول واالشكال والمقدمة والمالحق 

عليا باللغة العربية وفي الجهة ال كانت انمن الصفحة  اليسرىفي الجهة العليا 

 ليزية.اليمنى من الصفحة ان كانت باللغة االنك

 تنظيم الرسالة / االطروحة. ثالثًا: التمهيدات:
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يليها تحتوي على عنوان الرسالة او االطروحة كما هو مقرر رسميا وصفحة العنوان 

ليها ياسم الكلية او المعهد مسبوقة بعبارة )اطروحة مقدمة الى( المعهد المعني 

وهي وقًا بعبارة )الدرجة العلمية التي يروم مقدم االطروحة الحصول عليها مسب

 عبارةجزء من متطلبات نيل درجة( يليها االسم الكامل لمقدم االطروحة مسبوقًا ب

 ليها( يبإشراف( ويليها اسم المشرف )المشرفين( مسبوقة بعبارة )الطالب )من قبل

الشهر والسنة التي قدمت فيها الرسالة )االطروحة( في التقويمين الهجري 

 :والميالدي كالنموذج االتي

 (1نموذج رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان االطروحة )الرسالة(

وهي جزء من متطلبات نيل درجة  معهد العلمينمجلس  اطروحة مقدمة الى

 ......... ................ من قبل ..................... في .................................

 .................................................. بإشراف

 

 الهجري                                                         التقويم الميالديتقويم ال
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 .القرآنية اآلية

 توصية المشرف )المشرفين( اضافة صفحة )توقيع المشرف( كالنموذج االتي:

 (2نموذج رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توصية المشرف

معهد العلمين اشرافي في قسم .......... باشهد بان اعداد هذه الرسالة )االطروحة( قد جرى 
 ......... وهي جزء من متطلبات نيل درجة ........... في ............ للدراسات العليا

 التوقيع                                           

 المشرف                                            

 المرتبة العلمية                                                   

 العنوان                                          

 التاريخ                                         

 توصية رئيس القسم

 .هذه الرسالة )االطروحة( للمناقشة أرشحبناءاً على التوصية اعاله 

 التوقيع                                        

 المرتبة العلمية                                                

 العنوان                                       

 التاريخ                                       
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الة الرس المعهد علىتليها صفحة قرار لجنة التقويم والمناقشة مع مصادقة عميد 

 )االطروحة( وكالنموذج االتي مع تحديد التاريخ لكل حالة.

 (3نموذج رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لجنة المناقشة 

نشهد بأننا اعضاء لجنة التقويم والمناقشة اطلعنا على هذه الرسالة )االطروحة( الموسومة 

..................... وقد ناقشنا الطالب ............. في محتوياتها وفيما له عالقة بها بأنها جديرة 

 (علوم سياسيةالقانون / ال)في بالقبول لنيل درجة .......................... 

 

 التوقيع        التوقيع                                 التوقيع           

 رئيس             عضو                            عضو             

 اللجنة            

 المرتبة العلمية     المرتبة العلمية                                 المرتبة العلمية        

 العنوان             العنوان                                           العنوان         

 

 شين من اقصى اليمين الى اقصى اليسار.المناق لألساتذةيكون الترتيب حسب الدرجة العلمية 



 2018 - 2017الطالب دليل                                                              لعلياالعلمين للدراسات امعهد 

 30 

 صفحة االهداء ان وجد اهداء في الرسالة / االطروحة.

 تليها صفحة الشكر والتقدير.

 ( كلمة وباللغة العربية.250االطروحة ال يزيد على )ملخص للرسالة / 

 قائمة بمحتويات الرسالة / االطروحة.

 المستعملة في الرسالة / االطروحة.قائمة بالرموز والمصطلحات 

 قائمة بالجداول واالشكال.

 رابعًا: بعد التمهيدات

 متن االطروحة واالستنتاجات والتوصيات.

 تثبيت المراجع.

 المالحق.

 ( كلمة.250ملخص االطروحة بلغة اجنبية حية بما ال يزيد عن )
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 خامسًا: الصور والرسوم التوضيحية والبيانية.

ورة التوضيحية الفوتوغرافية تلصق بشكل ثابت على ورق من عند استعمال الص

 ( وتربط مع الرسالة وترقم كجزء منها.A4حجم )

( A4عند استعمال الرسوم واالشكال البيانية يجب ان ترسم على ورق من حجم )

بحجم مقبول وتربط في الرسالة )االطروحة( حسب ورودها في تسلسل الصفحات 

 وترقم كجزء من الرسالة.

تربط الخرائط الكبيرة في مواقعها من متن االطروحة وتطوى بالشكل الذي 

 يجعلها بحجمها.

 سادسًا: مواصفات اخرى.

تكون رسالة الماجستير مركزة وملخصة بقدر االمكان وان ال يتجاوز عدد 

( صفحة لرسائل الدراسات االنسانية وتنظر عمادة المعهد 200الصفحات عن )

 االستثنائية.في الحاالت 

 تير.ال يتجاوز عدد صفحات اطروحة الدكتوراه على الضعف المقررة لرسالة الماجس

لصلب االطروحة( للدراسات االنسانية اسود ومن النوع ايكون لون غالف الرسالة )

 والمقمش ويكتب عليه بالحروف الذهبية محتويات صفحة العنوان.
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سالة قبل الغالف الخلفي للر وورقة بيضاءتوضع ورقة بيضاء بعد الغالف االمامي 

 )االطروحة( عند التجليد.

 م اسميكتب على حافة )عمود( االطروحة الدرجة العلمية افقيًا في اعلى العمود ث

 أحرفصاحب االطروحة عموديًا في الوسط ثم السنة افقيًا في االسفل وتكون 

 ملم(.8الكتابة باللون الذهبي وال يقل ارتفاع الحرف عن )

 دم الطالب ست نسخ من الرسائل مبدئيًا لدرجة الدبلوم والماجستير وثمانيق

نسخ لدرجة الدكتوراه وتعطي الى لجنة التقويم والمناقشة وتبقى نسخة مع 

 الطالب لغرض االمتحان.

ضمنها نسخة عند قبول االطروحة يقدم الطالب عشر نسخ بصيغتها النهائية ب

 (.10مطبوعة على قرص ليزري )عدد 



ــون :  ـاـن ــ ــق ــم ال ــس ق
قسم العلوم السياسية : 

٠٧٦٠١٨٧٦٣٨٥
٠٧٨١٤٨١٣٣٤٨

العنوان : النجف - شارع الكوفة 
هاتف : 

ً من خالل التقدمي حصرا

www.alalamain.edu.iq

Al - Alamain Institute For Higher Education
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