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 يكون التقديم للدراسات العليا الكترونيا و على و 3/6/2021  ينتهي يومو 2/5/2021 يبدا التقديم للدراسات يوم

 و يمكن تنزيل ضوابط التقديم و االستمارات المطلوبة من نفس الموقع.  (adm.rdd.edu.iq)الموقع االلكتروني  

  ناة قحيث ال يوجد تصحيح في (للدراسات العليا  عند مأل البيانات على الموقع االلكترونيتوخي الدقة الشديدة يرجى

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

      .ا كتب رسمية موثقة مسبقاً والتشمل الحقول التي تخضع لرغبة المتقدم نفسهالتي يوجد به

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

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

 حصرا.

 

  

  

 ) 10MB ان تكون اقل من (مع مراعاة حجم الملفات pdf  بصيغةنسخة من المستمسكات المطلوبة تسليم  على كل متقدم
 الرابط التالي:  من خاللاستمارة كوكل فورم عبر 

https://forms.gle/L2HoPYoejjyYYX2r7 

  

ن يان الزاملمتقدم وسيكون هناك حقالللمتقدم عبر خيارتها  ملئ عدد من المعلومات المطلوبه ل اعاله الكوكل فورم ستتيح

الذي يليه لتحميل جميع المستمسكات االخرى  حصرا والحقل )1 –نموذج المدققة (الغير كترونيه اال االول لتحميل االستمارة

  . وتكون المستمسكات بالتسلسل التالي : 10MBوبحجم اليزيد عن  بشكل ملف واحد فقط 

 

  

                                  

  

  

 

  

 

 2022-2021المستمسكات المطلوبة لغرض التقديم للدراسات العليا للعام الدراسي 

 .عبر كوكل فورم التدقيقغير المدققة التي يسلمها المتقدم للجنة :االستمارة 1 –نموذج 
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 شهادة الجنسيةو  (الوجه والظهر) هوية االحوال المدنيةمن المستمسكات الثالثة ( تحتوي على نسـخة ملونة ورقة واحدة -1

   .بطاقة السكن(الوجه والظهر) و  البطاقة الوطنية الموحدة نسخة من او )بطاقة السكن او تاييد السكنو 

يتضمن الصيغة االتية: عدم ممانعة الدائرة من الدائرة المنتسب اليها الموظف المتقدم للدراسات العليا ( كتاب عدم ممانعة -2

) و ال تستلم و منحه االجازة الدراسية في حالة قبوله 2022\2021للموظف من التقديم للدراسات العليا للعام الدراسي 

 الوزاره.ملفات المتقدمين بدون عدم الممانعة الممنوحة من 

 وثيقة التخرج. -3

ثبت م و الماجستير لدراسة الدبلوم العالي اليهاقدم للدراسات العليا معنون للجهة الملغرض التقديم   تاييد التخرج كتاب -4

اذا كان كتاب تاييد التخرج  .رقما وكتابة على الدفعة (للدورين االول و الثاني)معدل الطالب االول و الخريج  معدلفيها 

 اليحتوي نصا على كلمتي الدور االول والثاني فال يمكن استالمه وسترد المعاملة للمتقدم.

ستير) ( البكالوريوس+ الماج وثيقة التخرجو  اليهاقدم للدراسات العليا معنون للجهة الملغرض التقديم   تاييد التخرج كتاب -5

 و مطابقة الخلفية العلمية للمتقدم لنيل شهادة الدكتوراه. ها المعدل رقما وكتابةاه مثبت فيللمتقدم لدراسة الدكتور

 كتاب المباشرة بعد اخر شهادة.  -6

 و الحبر االبيض. وال يجوز الشطب والحك) 501نموذج و صحيفة االعمال (  )500نموذج التقديم (  استمارات ملىء -7

 . 2202-1202للعام ) 502( نموذج ملىء االستمارات الخاصة بالمتقدمين من ذوي الشهداء  -8

 . 2022-2021للعام ) 503نموذج ملىء االستمارات الخاصة بالمتقدمين من السجناء السياسيين ( -9

 .2022-2021للعام  )504نموذج التوقيع على التعهد الخطي للمتقدم ( -10

 .2022-2021للعام  )700(نموذج ملىء االستمارات الخاصة بالمتقدمين من المشمولين بقانون تعويض المتضررين  -11

للعام ) 600نموذج ( المشمولين بقانون رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة ملىء االستمارات الخاصة بالمتقدمين -12

2021-2022. 

 اللغة العربية. والحاسوب  واللغة االنكليزية  شهادة اجتياز دورة -13

ضع البصمة و حيا و مع هذا االعالن يرجى طبعها ثم مألها وتوقيعها توقيعا امرفق( الخاص بالتصريح االمني التعهد -14

  .)عليه

 الخاص بعدم شمولهم باجراءات المساءلة و العدالة (تكون استمارة المسألة والعدالة بعد اعالن القبول). التعهدجلب  -15

  

  



 

 3 

 : اتمالحظ

  ,كوكل فورم وارسالها سترسل نسخة من الفورم الى ايميلالاالنتهاء من ملئ  عندللتاكد من ارسال المستمسكات 

 . spamفي ال  موجودة قد تكونفي ايميلك ... رجاء تحقق من وجودها  المتقدم

  سيكون لكل متقدم امكانية ارسال فورم واحده فقط, ولكنها قابله للتعديل. في حال وجود نقص بالمستمسكات المرسله

 او خطأ فيها, ستتصل اللجنة بالمتقدم للتعديل على الفورم وارسال المستمسكات الصحيحة. 

 عبر االيميل التالي:  مع لجنة التدقيقلتواصل للحاالت الضروريه يمكن ا 
pgdent@codental.uobaghdad.edu.iq  

  التقديم االلكترونية)1(جلب استمارة  يجبو  لساعة التاسعة صباحاا 20/6/1202يكون موعد االمتحان التنافسي يوم 

  .استمارة المقابلة)3(و  هويه)2(و  ) 2 –(نموذج 

  من هذا  واحد اسبوعيلغى قبول الطلبة الذين لم يباشروا خالل  و 19/9/2021تتم المباشرة بالدراسة للمقبولين في

  التاريخ. 

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

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

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

 .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 

  مسؤوليه لجنة التدقيق. هو المتقدمين الحاصلين على شهادة البكلوريوس من خارج العراق فان معدل الطالب االول 

  

  

  مع امنياتنا بالموفقية للجميع.
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: االستمارة المدققة التي تستلم من نظام التقديم الوزاري  بعد التدقيق. 2-نموذج 

  )"دققت"(عليها ختم اخضر 


