
 
 

 

                                الدراسات العليا طريقنا حنو االعتمادية رصنيت                                                /3/7العدد:    

 

www.tu.edu.iq 

Email: presidents@tu.edu.iq 
tikrituniversity@hotmail.com 

 تكريت –محافظة صالح الدين  –العراق 

 رياض الفنوخ  (43ص. ب:)

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة تكريت

 كلية العلوم

 الدراسات العليا
 

Iraq-Salahddin-Tikrit 
P.O. Box:(42) 

Republic of Iraq 

Ministry of Higher Education 

and Scientific Research 

Tikrit University 

College of Science 

تصميم :  م.م.  مصحب لزام 
 شوندي 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Tikrit University 

      /            /           التأريخ:

201  

 احملرتم                       اىل /  السيد رئيس قسم            

 تسهيل مهمه  م /

 .. حتية  طيبة   

ه لغرض التفضل بالموافقة على تزويدي بكتاب تسهيل مهمه معنون الى الجهات المدرجة ادنا يرجى     

على و (             (  علما اني في مرحلة )                                                            )
 .  (       على القناة )                ةمقبول/ ومقبول(    راسة )                  د

 للتفضل باالطالع .. مع التقدير
 الجهات ذات العالفة

- 

- 

- 

- 

 

 

  مقرر الدراسات العليا

 سم الطالب :ا                                                                                             :التأريخ 

 لتوقيع :ا                                                                                      :  التوقيعوالختم 

 لتاريخ :ا                                                                                                          

 ا المحترم السيد م. العميد للشؤون العلمية والدراسات العلي
 للتفضل بالموافقة .. مع التقدير 

 اسم رئيس القسم: 
 لقسم التوقيع  :                                                                                     ختم ا

 التاريخ  : 
 

 العليا الدراسات 
 الالزم ... مع التقدير  ألجراء

  ختم المعاون                                                                     اسم المعاون العلمي :
 التوقيع :
 التاريخ :

 
 نسخة منه الى

 الدراسات العليا/ مع األوليات 
 

http://www.tu.edu.iq/
mailto:presidents@tu.edu.iq
mailto:tikrituniversity@hotmail.com
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www.tu.edu.iq 

Email: presidents@tu.edu.iq 
tikrituniversity@hotmail.com 

 كريتت –حافظة صالح الدين م –العراق 

 رياض الفنوخ  (43ص. ب:)

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة تكريت

 كلية العلوم

 الدراسات العليا
 

Iraq-Salahddin-Tikrit 
P.O. Box:(42) 

Republic of Iraq 

Ministry of Higher Education 

and Scientific Research 

Tikrit University 

College of Science 

تصميم :  م.م.  مصحب لزام 
 شوندي 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Tikrit University 

      /            /           التأريخ:

201  

 احملرتم                 رئيس قسم          السيد  اىل /   

 حبثية تسهيل مهمه  م /

 ..   حتية  طيبة 

ة ادناه التفضل بالموافقة على تزويدي بكتاب تسهيل مهمه بحثية معنون الى الجهات المدرج يرجى     

وعلى  ( , علما اني في مرحلة )                  لغرض اكمال متطلبات مشروع بحثي الجانب العملي 
 .على القناة )                     (    ةمقبول/  دراسة )                     ( ومقبول

 للتفضل باالطالع .. مع التقدير
 العالفةالجهات ذات 

- 

- 

 

 

 

  مقرر الدراسات العليا

 سم الطالب :ا                                                                                             التأريخ :

 لتوقيع :ا                                                                                      :  التوقيعالختم و

 لتاريخ :ا                                                                                                          

 ليا المحترم السيد م. العميد للشؤون العلمية والدراسات الع
 للتفضل بالموافقة .. مع التقدير 

 اسم رئيس القسم: 
 لقسم التوقيع  :                                                                                     ختم ا

 التاريخ  : 
 

 العليا الدراسات 
 ألجراء الالزم ... مع التقدير 

  ختم المعاون                                                                     اسم المعاون العلمي :
 التوقيع :
 التاريخ :

 نسخة منه الى

 الدراسات العليا/ مع األوليات 

 

http://www.tu.edu.iq/
mailto:presidents@tu.edu.iq
mailto:tikrituniversity@hotmail.com
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 كريتت –حافظة صالح الدين م –العراق 

 رياض الفنوخ  (43ص. ب:)

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة تكريت

 كلية العلوم

 الدراسات العليا
 

Iraq-Salahddin-Tikrit 
P.O. Box:(42) 

Republic of Iraq 

Ministry of Higher Education 

and Scientific Research 

Tikrit University 

College of Science 

تصميم :  م.م.  مصحب لزام 
 شوندي 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Tikrit University 

      /            /           التأريخ:

201  

 احملرتم                 اىل /  السيد رئيس قسم           

 تسهيل مهمه دخول م /

 .. حتية  طيبة   

ه لغرض التفضل بالموافقة على تزويدي بكتاب تسهيل مهمه معنون الى الجهات المدرجة ادنا يرجى     

وعلى  (  , علما اني في مرحلة )                 دخولي الى جامعة تكريت واكمال مشواري الدراسي  
 على القناة )                     (   . ةمقبول /دراسة )                     ( ومقبول

 للتفضل باالطالع .. مع التقدير
 الجهات ذات العالفة

- 

- 

 

  مقرر الدراسات العليا

 سم الطالب :ا                                                                                             التأريخ :

 لتوقيع :ا                                                                                      :  التوقيعالختم و

 لتاريخ :ا                                                                                                          

 ليا المحترم السيد م. العميد للشؤون العلمية والدراسات الع
 للتفضل بالموافقة .. مع التقدير 

 اسم رئيس القسم: 
 لقسم التوقيع  :                                                                                     ختم ا

 التاريخ  : 
 

 العليا الدراسات 
 ألجراء الالزم ... مع التقدير 

  ختم المعاون                                                                     اسم المعاون العلمي :
 التوقيع :
 التاريخ :

 
 نسخة منه الى

 الدراسات العليا/ مع األوليات 
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