
 

 

 القٌام 0202/0202للعام الدراسً  فً كلٌة االدارة واالقتصاد لدراسات العلٌاعلى التقدٌم ل
 ٌلً:ما بتهٌئة

  الدراسات العلٌا. دارة واالقتصادعنون الى كلٌة االٌو 0202اصدار العام تأٌٌد تخرج / 
 المعدل )رقما وكتابة( ا فٌهامثبتالتقدٌم للدراسات العلٌا  الغراض وثٌقة التخرج :لمتقدمٌن لدراسة الدكتوراها -1

لوثٌقتً التخرج للبكالورٌوس للمتقدم لنٌل شهادة الدكتوراه من خالل تقدٌمه  خلفٌة العلمٌةومطابقة لل
الحاصلٌن على الشهادات بالنسبة للمتقدمٌن  الصادرة من دائرة البعثات شهادة المعادلة اضافة الى والماجستٌر،

 .عراقٌةاالولٌة اوالعلٌا من جامعات غٌر 
اسات العلٌا كتاب تأٌٌد تخرج الغراض التقدٌم للدر وثٌقة او لمتقدمٌن لدراسة الدبلوم العالً او الماجستٌر:ا -2

 والثانً للدورٌن االوللقسم العلمً )ل الدفعة على االول الخرٌجمعدل التخرج ومعدل الطالب  مثبتا فٌه
 والماجستٌرشهادتً الدبلوم العالً ل بالنسبة للمتقدم لنٌ ( وللدراستٌن الصباحٌة والمسائٌة

من ات العلٌا وثٌقة او كتاب تأٌٌد تخرج الغراض التقدٌم للدراس لمتقدمٌن لدراسة الماجستٌر ولدٌه دبلوم عالًا -3
الطالب الخرٌج االول على الدفعة للبكالورٌوس مثبتا فٌه معدل التخرج ومعدل  التخرج تًلوثٌقخالل تقدٌمه 

 .لدبلوم العالًاوثٌقة و ن االول والثانً وللدراستٌن الصباحٌة والمسائٌة (لقسم العلمً )للدورٌل

 )المستمسكات المطلوبة ٌتم  جمٌع إضافة الى بالنسبة للموظفٌن المتقدمٌن للدراسات العلٌا ) من خارج جامعة الموصل
 :ادناه 0و 2ارسال الكتب الموضحة فً الفقرتٌن اٌضاً 

عدم ممانعة الدائرة للموظف من التقدٌم للدراسات العلٌا للعام لصٌغة االتٌة:) تضمن العبارة بات :عدم المانعة -2
( وٌكون موقعا من قبل مخول الدائرة المختصة ومنحه االجازة الدراسٌة فً حال قبوله0202/0202الدراسً 

 )حصرا(. التً ٌنتسب الٌها الموظف لدى الوزارة باالجازات الدراسٌة وبحسب الصالحٌة واالختصاص
 لموظف.خالصة الخدمة ل -0

 نافذة لمدة سنتٌن فقط اللغة االنكلٌزٌة و اللغة العربٌة  والحاسوب كفاءة اختبار شهادات. 

 لالستمارات التً  موقع االلكترونً الخاص بالتقدٌم وعلى ورقة واحدة بالنسبةال)تسحب من  التالٌة تعتمد االستمارات
اوالتحبٌر  والٌجوز الحك والشطب (بخط واضح ودقٌق)معلومات )ورقة ذات وجهٌن( وتمأل بال تتالف من صفحتٌن

 :باللون االبٌض
صحٌفة و( ثالث صفحات اول صفحتٌن تكون ورقة ذات وجهٌنتتكون من  022نموذج رقم) التقدٌماستمارتً ملء  -1

  (.022نموذج رقم )االعمال
 (.025نموذج ) بالتعهد الخطً وتوقٌعهاملء االستمارات الخاصة  -2
قبل اعالن نتائج  مختصة على ان تتم المقابلة من قبل لجنة(025نموذج رقم)بالمقابلةاالستمارة الخاصة  ملء نموذج -3

 .القبول
 .االستمارات  ادناه فقط للمتقدمٌن على قنوات ذوي الشهداء او السجناء السٌاسٌٌن او المتضررٌنمالحظة:

( 502ٌن بقانون مؤسسة الشهداء )نموذج رقمملء االستمارة الخاصة بالمرشحٌن من ذوي الشهداء من المشمول  -4
 وتصدٌقها من الجهات المعنٌة المثبتة باالستمارة.

 السجناء السٌاسٌٌن المشمولٌن بقانون مؤسسة السجناء السٌاسٌٌنملء االستمارة الخاصة بالمرشحٌن من  -5
 ( وتصدٌقها من الجهات المعنٌة المثبت باالستمارة.025نموذج )

 تعوٌض المتضررٌن جراء العلمٌات الحربٌة واالخطاءصة بالمرشحٌن من المشمولٌن بقانون ملء االستمارات الخا -6
 .( وتصدٌقها من قبل الجهات المعنٌة المثبتة باالستمارة022نموذج رقم ) العسكرٌة والعملٌات االرهابٌة

 من قبل الجهات ( وتصدٌقها522نموذج رقم ) ذوي االحتٌاجات الخاصةبالمرشحٌن من  ملء االستمارة الخاصة -7

 .المعنٌة المثبتة باالستمارة

 ًسحب نسخة ملونة من استمارة التقدٌم االلكترون.   

  او  (السكنالعراقٌة، بطاقة السكن او تأٌٌد  هوٌة االحوال المدنٌة،شهادة الجنسٌة) الثالثةنسخة ملونة من المستمسكات
 .(د السكناو تاٌٌ + بطاقة السكن البطاقة الوطنٌة الموحدة)لمن لدٌه 

 مرفق نسخة منها(من القسم المتخرج منه الطالب. من اساتذة اثنٌن )استاذ دكتور او استاذ مساعد دكتور( توصٌتٌن) 

 (.هوالمرفق نسخة من) .بعد صدور االمر الجامعً بالقبول التعهد الخطً بمراجعة مكتب التصارٌح االمنٌة 

 وتمأل االستمارة المكونة من  المسائلة والعدالة التعهد بسالمة الموقف وعدم شمول المتقدم باجراءات  
( من استمارة تعهد المسائلة والعدالة تمأل المعلومات )الجواب عن المعلومة فً الحقل 2-1صفحتٌن  الصفحة االولى) 

منظم  )اسم وتوقٌع فً الصفحة الثانٌة فً االستمارة  والٌتم التوقٌعالفارغ( وٌكتب الغرض من المسائلة  )الدراسة(  
كاملة مرة ثانٌة امام  5و4و3و2(عند ملء التعهد تعاد كتابة الجمل فً الفقرات 2-2االستمارة( اما فً الصفحة الثانٌة )

( )اذا ثبت عكس ذلك فاننً اتحمل كامل المسؤولٌة 5كل جملة وكذلك تعاد كتابة الجملة الموجودة اسفل الفقرة رقم )



 

 

اسفل المخصص فً المكان  وٌتم التوقٌع وكتابة التارٌخحٌحة مدونة بهذا التعهد( القانونٌة عن تقدٌم اي معلومات غٌر ص
  (.التقدٌم وتسلٌم المستمسكات تعلٌمات االستمارات مرفقة بعد.)(. 0-0و  0-2مرفق نسخة منه من صفحتٌن ))االستمارة.

 من خالل الموقع االلكترونً لنظام التقدٌم ٌبدأ التقدٌم إلى الدراسات العلٌا
ttp://adm.rdd.edu.iqh  52/9/0202 ٌنتهًو 2/9/0202ٌوم. 

  حساب  فً البداٌة ٌتوجب انشاءلغرض التقدٌمGmail  
 ٌمبعدددددددحا تفددددددتي رابددددددط التقددددددد http://adm.rdd.edu.iq  وتكتددددددب حسدددددداب  اسمممممممك الربمممممماعًوتكتددددددب

( سدددوف تصدددلك عمممدم تسمممجٌل الخمممروجمفتدددو  ) Gmail حسدددابوٌكدددون  ركلممممة السممموتددددخل   Gmailال
 فدددتيت سدددوف تقدددوم بالضدددغط( تمممم تفعٌمممل االسمممتمارة اضمممغط هنممما) فٌهددداٌظهر Gmailلرسدددالة علدددى حسددداب ا

 .واجهة جدٌدة لدٌك
   وبعدددددد رفدددددع الصدددددورة ة باالسدددددتمارة االلكترونٌددددد قدددددوم بارفاقهددددداحتدددددى ت خلفٌمممممة بٌضممممماءبصمممممورة تهٌئدددددة 

 المعلومددددددددات تبددددددددد  بادخددددددددالفددددددددً االسددددددددتمارة االلكترونٌددددددددة   لهددددددددا فددددددددً المكددددددددان المخصددددددددص
 :الٌةالت

 .الثالثً  والبرٌد االلكترونً ورقم الهاتفواسم االم  االسم الرباعً واللقب المعلومات الشخصٌة: 
 

 :بٌانات الدراسة المطلوبة
 (القسم وتختار التخصصووتختار الكلٌة وتختار والتخصص والشهادة )والقسم الجامعة والكلٌة  مكان التقدٌم :
        .(الفئات حسب/قنوات الشهداء) علىاو تظهرلك عدد المقاعد العام وعدد مقاعد الخاص وسوف (عام او خاص) : قناة التقدٌم

 .ٌجب ان تكون الخلفٌة العلمٌة مطابقة  للخلفٌة العلمٌة المطلوبة لما مطلوب من القسم المتقدم للدراسة فٌه الخلفٌة العلمٌة :
     

                   :بٌانات التحصٌل العلمً 
سددددددنة  - التخصددددددص –القسددددددم  – الكلٌددددددة - الجامعددددددة – الدولددددددة المانحددددددة للشددددددهادة - ادة الحاصددددددل علٌهددددددا) الشدددددده
 - رقدددددددم كتددددددداب معددددددددل الطالدددددددب االول - معددددددددل البكدددددددالورٌوس - تدددددددارٌخ الوثٌقدددددددة - رقدددددددم الوثٌقدددددددة - التخدددددددرج

 .(حل الطالب مرقن قٌد -تارٌخ كتاب معدل الطالب االول

  :بٌانات الموظفٌن

 .عد اخر شهادة ,اسم الوزارة,اسم الجامعة او الدائرة ,رقم كتاب عدم الممانعة ,تارٌخ كتاب عدم الممانعةتارٌخ المباشرة ب
 

 :وتكمل بقٌة المعلومات
 القضاء الناحٌة المحلة الزقاق الدار الجنس,تارٌخ المٌالد محل الوالدة المحافظة

 

 :معلومة مهمة
, تقدددددددٌر اختبددددددار كفدددددداءة اللغددددددة كفدددددداءة اللغددددددة االنكلٌزٌدددددة اراختبددددددمركزو كفدددددداءة اللغددددددة االنكلٌزٌدددددة اختبددددددار تقددددددٌر

العربٌددددددة ومركددددددز اختبددددددار كفدددددداءة اللغددددددة العربٌددددددة, تقدددددددٌر اختبددددددار كفدددددداءة الحاسددددددوب ومركددددددز كفدددددداءة مركددددددز 
 الحاسوب.

 
 حٌددددد  صمممممحٌحة والٌوجمممممد بهممممما خطمممممأ دخلتهممممماا تدددددً ال تأكمممممد ممممممن المعلومممممماتالٌدددددتم بعددددددحا   مالحظمممممة مهممممممة:

وبعددددددد  وبعدددددددحا تقدددددوم بارسددددددال المعلومدددددات ممممممرة واحممممممدة للتعمممممدٌل اال السممممممتمارةفمممممتح االبرنممممممامج لمممممك  سممممممحٌال
 بالضدددددغط علٌددددده تقدددددوم( حفمممممظ وتحمٌمممممل االسمممممتمارةشدددددرٌط اخضدددددرمكتوب علٌددددده )االرسدددددال سدددددوف ٌظهدددددر لدددددك 

 .االستمارة حمٌلتل
 

تممممممممم االنتهمممممممماء مممممممممن التقممممممممدٌم االلكترونممممممممً وعلممممممممى المتقممممممممدم عمممممممممل سممممممممكنر)بدقة ووضممممممممو ( لجمٌممممممممع  االن
علممممممى البرٌممممممد  واحممممممد ملممممممفوب pdf  بصممممممٌغة  رسممممممال نسممممممخة مممممممن المستمسممممممكاتمطلوبممممممة واالمستمسممممممكات ال

   .الدراسات العلٌا فً كلٌة االدارة واالقتصاد االلكترونً الخاص بشعبة



 

 

 

بعممممممد االنتهمممممماء مممممممن التقممممممدٌم االلكترونممممممً علممممممى المتقممممممدم عمممممممل سممممممكنر)بدقة ووضممممممو ( لجمٌممممممع 
 واحمممممممد ملمممممممفوب pdfصمممممممٌغة ب رسمممممممال نسمممممممخة ممممممممن المستمسمممممممكاتالمستمسمممممممكات المطلوبمممممممة وا

 :وٌكون ترتٌب المستمسكات واالستمارات فً الملف كما فً ادناه
   

 االلكترونٌة. التقدٌم استمارة -2
 :التخرجوثٌقة او تأٌٌد  -0

تخددددددرج  او وثٌقددددددة تأٌٌددددددد تخددددددرج البكددددددالورٌوس   او وثٌقددددددة تأٌٌدددددددللمتقدددددددمٌن لدراسددددددة الدددددددكتوراه ) -  
للمتقدددددددمٌن الحاصددددددلٌن دائددددددرة البعثددددددات بالنسددددددبة الصددددددادرة مددددددن ( او شددددددهادة المعادلددددددة الماجسددددددتٌر

   .العلٌا من جامعات غٌر عراقٌةو االولٌة  على الشهادات
   البكالورٌوس. تخرجالتأٌٌد  وثٌقة اوبالنسبة للمتقدم لنٌل شهادتً الدبلوم العالً والماجستٌر  - ب
 .د تخرج الدبلوم العالً(  تأٌٌالبكالورٌوس)تأٌٌد تخرج  للمتقدم لدراسة الماجستٌر ولدٌه دبلوم عالًو - ت

   
 من الموظفٌن ) من خارج جامعة الموصل(:للدراسات العلٌا  للمتقدمٌن  -5

 الموظف. خالصة الخدمة -  
 .عدم المانعة - ب

   بطاقة السكن( + بطاقة الوطنٌةلا )( او)هوٌة االحوال المدنٌة+شهادة الجنسٌة العراقٌة الثالثةالمستمسكات   -5
 نكلٌزٌة وكفاءة اللغة العربٌة وكفاءة الحاسوب(شهادات دورات كفاءة اللغة اال -0
 (025و  025 022و  و 022)رقم نموذج  حسب الترتٌب االستمارات -5
 تضاف احدى االستمارات التالٌة مع االستمارات السابقة حسب المتقدم اذا كان من المشمولٌن  مالحظة:            

 تكون مصدقة من الجهات المعنٌة المثبتة باالستمارة )حتما(.باحدى الفئات ادناه على ان                        
 ( للمتقدمٌن من ذوي الشهداء المشمولٌن بقانون مؤسسة الشهداء502استمارة )نموذج رقم -  
 ( للمتقدمٌن من المشمولٌن بقانون مؤسسة السجناء السٌاسٌن503استمارة )نموذج رقم  - ب
 عاقة واالحتٌاجات الخاصة( للمتقدمٌن من ذوي اال600استمارة )نموذج رقم  - ت
 العملٌاتجراء  ( للمتقدمٌن من المشمولٌن بقانون تعوٌض المتضررٌن700استمارة )نموذج رقم  -  

 ) والمرفق نسخة منها( التوصٌات -0
 .)والمرفق نسخة منه( التعهد الخطً بمراجعة مكتب التصارٌح االمنٌة بعد صدور االمر الجامعً بالقبول -8
      )والمرفق نسخة منه( م شمول المتقدم باجراءات المسائلة والعدالةالتعهد بسالمة الموقف وعد -9

     
    

)حتما( وحسب الترتٌب اعاله pdfملف واحد فً  اعاله كافة ترسل المستمسكات
االدارة جامعة الموصل/كلٌة ب التالً الخاص  نًااللكتروعنوان البرٌد  علىو

 /واالقتصاد
 شعبة الدراسات العلٌا

 pgaffairs.ba@uomosul.edu.iq 
 

 المرفقات:
 استمارة التوصٌة. -1
 التعهد الخطً بمراجعة مكتب التصارٌي االمنٌة. -2
 .(2-2و  2-1تعهد عدم الشمول باجراءات المسائلة والعدالة ) -3

 

 


