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(آلية التقدين للدراسات العليا للعام الدراسي )8102 /8102
 .1يدخل المتقدم إلى موقع وزارة التعميم العالي والبحث العممي  /دائرة البحث والتطوير عمى الرابط
.Adm.rdd.edu.iq

 .2يسحب الطالب االستمارات الخاصة بالتقديم ويقدميا ورقيا وكما يمي:
أ .استمارة بيانات المتقدم

(جميع المتقدمين)

ت .تعيد خطي

(جميع المتقدمين)

(جميع المتقدمين)

ب .استمارة المقابمة

ث .صحيفة أعمال المتقدمين لمدراسات العميا

(جميع المتقدمين)

ح .استمارة لممتضررين جراء العمميات الحربية

(إن كان من المشمولين)

ج .استمارة ذوي الشيداء

خ .استمارة السجناء السياسيين

(إن كان من ذوي الشيداء)
(إن كان من المشمولين)

(إن كان من المشمولين)

د.استمارة ترشيح اإلعاقة واالحتياجات الخاصة

مالحظة :بالنسبة لمفقرات (ج-ح-خ -د) يتم تصديقيا من قبل الجيات المعنية المثبتة باالستمارة.

 .3يقوم الطالب بإعداد ممف ورقي ويقوم بتسميمو إلى شعبة الدراسات العميا في الكمية بموعد أقصاه
 2118 /6 /3الذي يتضمن باإلضافة إلى االستمارات ما يمي:
أ .ممف ورقي عدد ( )2ويكون لون الممف حسب كل قسم
قسم عموم الحياة

قسم الكيمياء

قسم الفيزياء

قسم عموم األرض

الماجستير اخضر

الماجستير وردي

الدكتوراه ابيض

الماجستير ازرق

الماجستير اصفر

ب .التصريح األمني لممتقدم قبل التقديم ويتم التدقيق عميو بعد قبولو.
ت .صور حديثة بخمفية بيضاء عدد (.)4

ث .نسخة ممونة من المستمسكات الثالثة }ىوية األحوال المدنية ،شيادة الجنسية العراقية ،بطاقة السكن أو تأييد
السكن{ أو نسخة من البطاقة الوطنية الموحدة في حال توفرىا.

ج .وثيقة التخرج مثبتا فييا المعدل (رقما وكتابة) ومطابقة الخمفية العممية لممتقدم لنيل شيادة الدكتوراه من خالل
تقديمو لوثيقتي التخرج لمبكالوريوس والماجستير فضال عن شيادة المعادلة الصادرة من دائرة البعثات بالنسبة
لمحاصمين عمى الشيادة األولية أو العميا من جامعات غير عراقية.

ح .وثيقة أو كتاب تأييد تخرج ألغراض الدراسات العميا معنون لمجية المطموب التقديم إلييا مثبتا فييا معدل
التخرج ومعدل الطالب الخريج األول عمى الدفعة بالنسبة لممتقدم لنيل شيادة الماجستير.

ح .تقديم رسالتين توصية من قبل أساتذة المتقدم لدراسة (الماجستير ،الدكتوراه).
د .شيادة مشاركة دورة المغة االنكميزية من المراكز الرسمية المعتمدة.
ذ .شيادة مشاركة دورة الحاسوب من المراكز الرسمية المعتمدة.

ر .اجتياز امتحان كفاءة الحاسوب والمغة االنكميزية لمعام السابق عمى أن تكون قبل .2117 /6 /15
ز .اإلجازة الدراسية لمنتسبي وزارة التعميم العالي والبحث العممي موقعة من الوزير حص ار.

كلية العلوم

(آلية التقدين للدراسات العليا للعام الدراسي )8102 /8102
س .اإلجازة الدراسية لمموظفين من خارج منتسبي وزارة التعميم العالي والبحث العممي موقعة من الوزير حص ار أو
مخول عن الوزير أو كتاب عدم ممانعة من مدير عام وتتضمن عبارة (( عدم ممانعة الدائرة في تقديمو

لمدراسات العميا لعام  2119 /2118ومنحو اإلجازة في حال قبولو)).

ش .عمى المقبولين من الموظفين جمب اإلجازة الدراسية وفق الضوابط أعاله خالل ( 41يوم) من تاريخ إصدار
األ وامر الجامعية ليم واال سيمغى القبول.

 .4تعتمد االستمارات المذكورة آنفا المرفقة مع ضوابط التقديم والقبول لمعام الدراسي  2119 -2118حص ار عمى أن
يتم سحب (نسخ ممونة) منيا من الموقع االلكتروني الخاص بالتقديم وعمى ورقة واحدة بالنسبة لالستمارات التي
تتألف من صفحتين وبخالفو تعتبر (الغيو) باإلضافة إلى سحب (نسخة ممونة) من استمارة التقديم االلكترونية.

 . 5عدم استالم ممفات المتقدمين المرشحين لمقبول (من الموظفين) بدون عدم الممانعة الممنوحة ليم من وزارتيم
وكتاب االستثناء من شرط المعدل.

 .6يقوم الطالب بالدخول إلى الموقع االلكتروني وسحب استمارة عمييا ختم تم التدقيق ويدخل بواسطتيا الى االمتحان
التنافسي في .2118/6/24

 .7يحق لمطالب االعتراض لمفترة من  2118/7/3ولغاية .2118/7/5

مع متنياتنا لكم باملوفقيه...

