
 كلية الطب البيطري / شعبة الدراسات العليا جامعة الموصل / 

 ((2021-  2020للعام  المستمسكات المطلوبة للمرشحين للقبول للدراسات العليا))

وثيقتي التخرج  لفيها المعدل ومطابقة للخلفية العلمية للمتقدم لنيل شهادة الدكتوراه من خالل تقديمة  التخرج مثبتا   ويثقه -1

 .(العليا الدراسات/  البيطري   الطب  كلية/  الموصل جامعة)  الى همعنون  ,للبكالوريوس والماجستير

معدل التخرج   فيها ( مثبتا  كلية الطب البيطري / الدراسات العليا جامعة الموصل /ييد تخرج معنون الى )أوثيقة او ت -2

 ومعدل الطالب الخريج االول على الدفعة بالنسبة للتقديم لنيل شهادة الماجستير. 

 الحاسوب(. كفاءة   -كفاءة اللغة العربية ج -كفاءة اللغة االنكليزية ب -الشهادات المطلوبة )أ -3

    (صحيفة االعمال 501 رقم نموذج -ب)    بيانات الطالب( 500 رقم نموذج -أ) ستمارات المطلوبة : اال  -4

 التعهد الخطي ( وال يجوز الشطب و الحك والتحبير بالون االبيض . 504نموذج رقم  –ج )

( وتصديقها من 502ملء استمارة الخاصة بالمرشحين من ذوي الشهداء المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء نموذج ) -5

 الجهات المعنية المثبتة باالستمارة .

 المثبتة المعنية الجهات  من وتصديقها( 503) نموذج سيينالسيا السجناء  من بالمرشحين الخاصة استمارة ملء -6

 . باالستمارة

من المشمولين بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية واالخطاء   بالمرشحين الخاصة استمارة ملء -7

 .  باالستمارة المثبتة المعنية  الجهات من وتصديقها( 700) نموذجالعسكرية والعمليات االرهابية 

  الجهات من وتصديقها( 600) نموذج الخاصة  واالحتياجاتمن ذوي االعاقة  بالمرشحين الخاصة استمارة ملء -8

 . باالستمارة المثبتة نيةالمع
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نسخة من االمستمسكات الثالثة ) هوية االحوال المدنية , شهادة الجنسية , بطاقة السكن ( او نسخة من البطاقة الوطنية  -9

 الموحدة . 

تقديم للدراسات العليا  لل تية: ) عدم ممانعة الدائرة للموظفكتاب عدم ممانعة بالنسبة للموظفين يتضمن العبارة اال -10

  الطب كلية/  الموصل جامعة) الى معنون  ,( قبولهومنحة االجازة الدراسية في حالة  2021/ 2020للعام الدراسي 

 (العليا الدراسات/   البيطري

 للتقديم للدراسات العليا . (  65 ) للموظف الذي يقل معدلة عن  من ))الوزير المختص ....(( كتاب استثناء -11

( من تاريخ اصدار االمر الجامعي لقبولهم  60المقبولين من الموظفين جلب االجازة الدراسية خالل)على  -12

 وبخالفة يلغى قبولهم .

 سات العليا جلب كتاب االقامة معنون الى ) كلية الطب البيطري / الدراسات العليا (. اعلى المتقدمين للدر  -13

وتسليمها الى شعبة الدراسات عند  ) اصفر ( شار اليها انفا  في فايل ميالمين الم   االصلية وضع كافة المستمسكات  -14

 .  المباشرة  

 جلب التعهد لكل من يرغب بالتقديم للدراسات على انهم لم يكونوا مشمولين بإجراءات المسائلة والعدالة .   -15

 

 


