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 . يستثنى المتقدم لدراسة الدبلوم العالي من شرط العمر والمعدل  •

 .سنة  45على  ه % و اليزيد عمر 65ان ال يقل  معدل المتقدم لدراسة الماجستيرعن  •

يشترط في )الموظف( المتقدم لدراسة الدبلوم العالي و الماجستير ان تكون لديه خدمة وظيفية فعلية لمدة سنتين بعد   •

 . و التفرغ التام للدراسةاخر شهادة حصل عليها 

 سنة  .  50% و اليزيد عمر المتقدم على 70ان ال يقل  معدل المتقدم لدراسة الدكتوراة عن  •

 ( فقط الموظفين لغير بالنسبة) والمعدل العمر شرطي من الخاصة النفقة قناة على العليا  للدراسات المتقدمين يستثنى •

يشترط في )الموظف( المتقدم لدراسة الدكتوراة ان تكون لديه خدمة وظيفية فعلية لمدة سنتين بعد اخر شهادة حصل   •

 . عليها و التفرغ التام للدراسة

التقديم مباشرة    و دون تمديد  للمتقدمين لدراسة الدكتوراه ممن حصلوا على معدل جيد جدا ضمن المدة  للموظفين  يحق •

   .دون شرط السنتين

لى عط العمر  شرتجاوزوا  من  مللتقديم لدراسة الدكتوراه    اعضاء الهيئة التدرسيية من حملة الماجستير  يكون تقديم •

 . قناة النفقة الخاصة حصرا 

 . التنافسيمتحان اال فيالمشاركة  وجوب •

تكون االولوية بالقبول للمتقدمين الناجحين وفق اعلى معدل اساس المفاضلة و في حالة وجود مقاعد شاغرة يكون  •

يعني اذا كان عدد الناجحين  )  بغض النظر عن النجاح في االمتحان التنافسي  القبول وفق اعلى معدل اساس مفاضلة

مأل المقاعد الشاغرة المتبقية بالمتقدمين غير الناجحين بالتنافسي ممن لديهم  بالتنافسي اقل من عدد المقاعد سيتم  

 . اعلى معدل اساس مفاضلة(

  في  المتقدمين  مهارات  ريتطو  تدريبية  دورات  في  مشاركة  شهادة  على  الحصول  العليا   للدراسات   المتقدم   في  يشترط •

 .و اللغة العربية والحاسوب االنكليزية  اللغة

و يمكن تنزيل ضوابط      (adm.rdd.edu.iq)يكون التقديم للدراسات العليا الكترونيا و على الموقع االلكتروني    •

 التقديم و االستمارات المطلوبة من نفس الموقع.

قناة حيث ال يوجد تصحيح في )للدراسات العليا    عند مأل البيانات على الموقع االلكترونيتوخي الدقة الشديدة  يرجى   •

موظف غير  الى  موظف  من  المتقدم  موقف  التعديل  (التقديم،  ان  االخطاء   ذلك   يشمل 

      .التي يوجد بها كتب رسمية موثقة مسبقاً والتشمل الحقول التي تخضع لرغبة المتقدم نفسه

 داخل  العليا بالدراسات  قبل  ان سبق  ممن(  ، الدكتوراه الماجستير  العالي، الدبلوم)  العليا للدراسات  المتقدم   تقديم  يكون •

 حصرا. النفقة قبول قناة على( والتزوير  الغش حالتي عدا) مختلفة السباب قيده ترقين وتم خارجه او العراق

 و ليس وجه واحد. وجهينتكون طباعة اي استمارة تتكون من اكثر من صفحة واحدة على  •
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نسخة من المستمسكات  تسليم    على كل متقدم و      30/9/2020  و ينتهي يوم  1/9/2020  يبدا التقديم للدراسات يوم  •

  الى)مع مراعاة حجم الملفات ودقتها بان تكون سهلة التحميل وبنفس الوقت واضحة(    pdf  ملف    بصيغةالمطلوبة  

 :  ايميل شعبة الدراسات العليا

(postdent20-21@codental.uobaghdad.edu.iq)   

)ويجب كتابة اسم المتقدم    وقناة التقديم   نوع الدراسةو    رقم الموبايلو    الثالثي واللقب  اسم المتقدم   على  االيميل  يحتوي

 : اضافة الى المستمسكات التالية ,(عملية التدقيق لتسهيل في عنوان االيميل ايضاوقناة التقديم ونوع الدراسة 

االلكترونيةا -1 التقديم  مأل     :ستمارة  من  االنتهاء  االلكتروني  المعلومات  بعد  الموقع  فيها   االستمارة  تطبع  على  يظهر  و 

الى   pdfالذي يحتوي كل المستمسكات المطلوبة بصيغة ملف    الملفمع  ترفعو  (1-)نموذج  الباركود الخاص بالمتقدم 

تطبع  سوف    د من صحة المعلومات يتم التثبيت  و التاكمن قبل اللجنة  و بعد ان يتم تدقيقها    ايميل شعبة الدراسات العليا 

النهائية   النسخة  االستمارة  هذه  تستخدم  و  للمتقدم  نسخة  نموذج  وتسلم  النهائية   لالمتحان     (2-)االستمارة  للدخول 

 . التنافسي )وسوف نزود بمعلومات قريبا من الجامعه عن الية تسليم االستمارة النهائية للمتقدمين(

 

 

 

 

 

 

a.  االستمارة التي تستلم من اللجنة بعد التدقيق( 2-نموذج )                                         (:االستمارة التي تسلم مع الفايل1 –)نموذج : 

 وثيقة التخرج  -2

التقديم(  تاييد التخرج  او كتاب  وثيقة التخرج -3 العليا معنون للجهة المتقدم عليها   )لنفس سنة  للدراسات  التقديم    لغرض 

 على الدفعة)للدورين االول و الثاني(  الخريج و معدل الطالب االول    مثبت فيها معدل  و الماجستير  لدراسة الدبلوم العالي

 .رقما وكتابة

و مطابقة الخلفية   لمعدل رقما وكتابةاه مثبت فيها ا) البكالوريوس+ الماجستير( للمتقدم لدراسة الدكتور   وثيقة التخرج -4

 العلمية للمتقدم لنيل شهادة الدكتوراه. 

يتضمن الصيغة االتية: عدم ممانعة الدائرة  )  من الدائرة المنتسب اليها الموظف المتقدم للدراسات العليا  كتاب عدم ممانعة -5

و ال تستلم    (و منحه االجازة الدراسية في حالة قبوله  2021\2020للموظف من التقديم للدراسات العليا للعام الدراسي  

 . ملفات المتقدمين بدون عدم الممانعة الممنوحة من الوزاره

 و الحبر االبيض.  وال يجوز الشطب والحك( 501و صحيفة االعمال ) نموذج  (500التقديم ) نموذج  استمارات ملىء -6

 .  2021-2020للعام ( 502ملىء االستمارات الخاصة بالمتقدمين من ذوي الشهداء ) نموذج  -7

 .  2021-2020للعام ( 503ملىء االستمارات الخاصة بالمتقدمين من السجناء السياسيين )نموذج  -8

 .  2021-2020للعام ( 700ملىء االستمارات الخاصة بالمتقدمين من المشمولين بقانون تعويض المتضررين )نموذج  -9
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 (. 504التوقيع على التعهد الخطي للمتقدم )نموذج  -10

 ةصورمع    بطاقة السكن او تاييد السكن  و  شهادة الجنسية  و  هوية االحوال المدنيةمن المستمسكات الثالثة )  خة ملونةـنس -11

 . البطاقة الوطنية الموحدة نسخة من او (ملونة

 .ش ــالغ بب ـبسمن الدراسات العليا ابقا ـه سيدــدم ترقين قـعبالمتقدم  هدــتع-10 -12

 من قبل اساتذة المتقدم للدراسة )مستمرين بالخدمة في الكلية التي تخرج منها(. رسالتين توصية -11 -13

 الخاص بالتصريح االمني .  التعهد -12 -14

 . الخاص بعدم شمولهم باجراءات المساءلة و العدالة التعهد جلب -13 -15

 شهادة اجتياز دورة اللغة االنكليزية و الحاسوب و اللغة العربية. -14 -16

 : اتمالحظ

)مع    pdf fileبصيغة    تحفظ( و  scannerكافة الوثائق المطلوبة بواسطة الماسح الضوئي )  تصويريجب ان يتم   •

و ترسل الى االيميل المخصص بالتقديم  مراعاة حجم الملفات ودقتها بان تكون سهلة التحميل وبنفس الوقت واضحة(  

 : في شعبة الدراسات العليا

 (21@codental.uobaghdad.edu.iq-postdent20)    وقناة التقديم   نوع الدراسةو    رقم الموبايلو    اسم المتقدممع ارسال  

التدقيق ) احمدلتسهيل عملية    سم ا ويجب ان يذكر  (,  قبول عام  -  دبلوم جراحة  –  07701234567-  مثال: احمد محمد 

 . في عنوان االيميل ايضا وقناة التقديم والنوع الدراسةالمتقدم 

جلب استمارة التقديم االلكترونية   يجبو    الساعة التاسعة صباحا18/10/2020يكون موعد االمتحان التنافسي يوم   •

 .( 2 –)نموذج 

من هذا   واحد اسبوعيلغى قبول الطلبة الذين لم يباشروا خالل  و 1/11/2020تتم المباشرة بالدراسة للمقبولين في  •

 التاريخ.  

يتم الغاء قبول الذين يدلون بمعلومات غير صحيحة تخص حالتهم الوظيفية )يكتب غير موظف و يتبين عكس ذلك(   •

 و ال يسمح لهم بالتقديم مجددا للدراسات العليا حسب تنسيب معالي الوزير. 

 يوما من تاريخ صدور االمر الجامعي للقبول و بخالفه يلغى قبولهم.  60ية للمقبولين خالل  يجب جلب االجازة الدراس  •

 يكون تقديم ذوي رئيس القسم و عميد الكلية الراغبين بالتقديم للدراسات العليا الى كليات اخرى اثناء فترة التكليف.  •

 اي تعليمات جديدة تصلنا من الجامعة. االلكتروني حيث سيتم نشر يجب متابعة موقع الكلية  •

 مع امنياتنا بالموفقية للجميع.


