
 تطو�ر ا�راسات العلیا



والترجمةحركة التألیف   
  

مئ��ة وواح��د كت��اب  ۱۰۱ع��دد الكت��ب المؤلف��ة والمترجم��ة ف��ي جامع��ة دی��الى  

. باس��تثناء كلی��ة الط��ب البیط���ري موزع��ة ب��ین جمی��ع الكلی��ات والتخصص��ات  

 رئاسة جامعة دیالى  –استنادا الى احصائیات قسم البحث والتطویر 



جامعة دیالى  موزعة ب�ین جمی�ع الكلی�ات والتخصص�ات  المجالت العلمیة في 

استنادا الى احصائیات قسم البح�ث والتط�ویر . باستثناء كلیة الطب البیطري 

 رئاسة جامعة دیالى  –



بین جمیع الكلیات والتخصص�ات  المؤتمرات المنعقدة في جامعة دیالى  موزعة 

 –استنادا الى احصائیات قسم البحث والتط�ویر . باستثناء كلیة الطب البیطري 

 رئاسة جامعة دیالى 



دی��الى  موزع��ة ب��ین جمی��ع المش��اریع الریادی��ة المقدم��ة ال��ى رئاس��ة جامع��ة    

اس�تنادا ال�ى احص�ائیات . باس�تثناء كلی�ة الط�ب البیط�ري الكلیات والتخصصات  

 رئاسة جامعة دیالى  –قسم البحث والتطویر 



في  اإلستاللحصلت مصادقة معالي الوزیر المحترم على الضوابط الخاصة بمعاییر ونسب  ۲۱/۷/۲۰۱٥بتاریخ 
وكما  ۲/۱/۲۰۱٦من تاریخ  إعتباراً طلبة الدراسات العلیا والتي سیتم العمل بموجبھا  وأطاریحبحوث ورسائل 

 : یاتي
في قاعدة البیانات  I Thenticate المتفرع من برنامج Turnitin واإلنتحال اإلقتباسبرنامج كشف  إستخدام  -۱

 . Impact Factor عالمیاً في الجامعات الرصینة والمجالت ذات عامل تأثیر اإلستخداماألكبر وھو شائع 
 

في البرنامج لكافة المستخدمین من قبل الجامعات والوزارة  واإلنتحال اإلقتباسكشف وقواعد فحص توحید  -۲
% )  ۱أقل من ( البسیط  اإلقتباسمتمثلة بدائرة البحث والتطویر وجھاز اإلشراف والتقویم العلمي على أن یستثنى 

 . والمصادر إقتباسالصحیح المحصور بین عالمتي واالستشھاد 
 

الطالب لجھد غیره مدعیاً إنھ جھده العلمي في انتحال ثبت للّجنة المركزیة أو العلمیة أو المقیم العلمي تعمد إذا  -۳
التطبیقات العملیة ، النتائج العملیة والتوصیات ( أجزاء معینة من الرسالة أو األطروحة وخاصة في فصول 

   .والصیاغةیرقن قید الطالب ، وما دون ذلك تعاد الرسالة أو األطروحة الى الطالب إلعادة الكتابة ) والخالصة 
 
المرفقة مع نسخة الوزارة  واإلقتباس اإلنتحالیقوم جھاز اإلشراف والتقویم العلمي بتدقیق تقاریر فحص  -٤

الخاصة بالفحص تعاد  اإلستمارةللتأكد من ھذه النسب ، وفي حالة عدم التطابق أو تجاوز النسب المحددة في 
الرسالة أو األطروحة الى الطالب لغرض التعدیل ، وفي حالة ثبوت السرقة العلمیة تطبق بحق الطالب العقوبات 

  .آنفاً ) ۳(المثبتة في الفقرة 
 



 

 

 لالقتباس العلمي من بحوث الترقیة العلمیة الت�ي ستنش�ر أو س�تقبل للنش�ر  معینةنسبة تعتمد

فس��ح والعم��ل عل��ى عل��ى أن ال تح��وي ھ��ذه البح��وث عل��ى س��رقة علمی��ة  ۲/۱/۲۰۱٦بع��د 

( الجامع���ات المج���ال للتثقی���ف وتنفی���ذ ورش العم���ل الخاص���ة بثقاف���ة المف���اھیم ال���ثالث ف���ي 

   ).اإلنتحال،  اإلقتباس،  اإلستالل



 مادة اللغة االنكلیزیة
العلی��ا ف��ي كیفی��ة س��ات االدرم��ادة اللغ��ة اإلنكلیزی��ة الت��ي ت��درس لطلب��ة  التأكی��د عل��ى اس��تغالل -۱

الحف�اظ عل�ى م�ع بكلم�ات الطال�ب إع�ادة الص�یاغة تجنب االقتباس النصي والتع�ویض عن�ھ ف�ي 

، وإعالم طلب�ة )الخاص باالقتباس  ٦/۷/۲۰۱٥في  ٥٥۳٤اعمام ( االنتحال المضمون لتجنب 

 .لھمالدراسات العلیا بتلك الضوابط والتوقیع علیھا لتكون ملزمة 

 )  new headway plus(االعتماد على منھج اللغة االنكلیزیة  -۲

   ساعتان اسبوعیاساعات اللغة االنكلیزیة عدد  -۲



 منھجیة البحث العلمي 
  البح�ث ، الرس�الة ، األطروح�ة ( لطلبة الدراسات العلیا طرائق كتابة ) مستوفي فقط ( إضافة مادة دراسیة (

وط�رق تجنب�ھ ولم�دة س�اعة واح�دة أس�بوعیاً ف�ي الفص�ل   اإلس�تالل)  اإلنتح�ال( برامج كشف  إستخداموكیفیة 

 .الدراسي الثاني

   اسبوع ۱٥ولمدة ) بوحدة دراسیة واحدة(التأكید على مادة السمنار في الفصل الدراسي الثاني. 

 یتم اعداد سجل لتوثی�ق جلس�ات الحلق�ة النقاش�یة وال ی�تم اق�رار البح�ث اال بع�د ع�رض محتوی�ات الس�جل عل�ى

 .اللجنة العلمیة

 یتم عقد جلسات للجنة السمنار وعلى وفق توزیع الطلبة على التخصصات المتع�ددة وبواق�ع ال یق�ل ع�ن ثالث�ة

اس�بوع وبواق�ع اربع�ة  ۱٥تدریسیین اضافة الى رئیس لجنة السمنار وتحقق اللجنة نصاب مادة السمنار وھي 

جلسات في الشھر الواحد یلیھا اقرار العناوین والمشرفین بشكل نھائي بعد مصادقة مجلس الكلیة علیھا بموعد 

 .اقصاه نھایة الفصل الدراسي الثاني

 مادة دراسیة اختیاریة في التخصص الدقیق للرسالة وحلقة نقاشیة تخصصیة 

 

 

  

 



 تعلیمات 



 ۲۳/۱۱/۲۰۱٥بتاریخ  ۲۲۱۲/ الجامعة  الماموناعمام مؤتمر كلیة  -۱

 ۲۱/۲/۲۰۱٦بتاریخ  ۳۳۱/ اعمام مؤتمر كلیة الطب البیطري جامعة تكریت -۲

 اعمام نظام البحوث المخططة والمنجزة والمنشورة لم یطبع لحد ھذه اللحظة-۳

 ۲٤/۱۲/۲۰۱٥بتاریخ  ۲٤٥۰اعمام  / اعمام البحوث المنشورة  -٤

ف��ي  ۲٥۹طلب��ة الدراس��ات العلی��ا الم��رقم لاعم��ام اع��داد مف��ردات م��نھج اللغ��ة االنكلیزی��ة  -٥

۳/۲/۲۰۱٦   

 تشكیل اللجان العلمیة لفروع الدراسات العلیا -٦

 ۱۸/۱۱/۲۰۱٥في  ۲۱۸۱رقم  والسمناراتاعمام الیة اقرار مشاریع الدراسات العلیا  -۷

 موضوع الحلقات الدراسیة التي یقدمھا الطالب او بحوث  -۸
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