
 
 

 

 1122/  5الرقم: ب ت 

  12/2/1212التاريخ: 

 

 الجامعة رئيس السيد مكتب / كافة الجامعات

 الهيئة رئيس السيد مكتب / والمعلوماتية للحاسبات العراقية الهيئة

 1212/1212للعام التقديم للدراسات العليا   / م

 

 وبركاته الله ورحمة عليكم السالم

  5/2/1212في  5/1121وكتابنا ب ت  22/1/1212بتاريخ  5/1212المرقم ب ت  ناالحاقا بكتاب         

بموجب  عمامهاإرى التي ج 1212/1212ضوابط التقديم والقبول للدراسات العليا للعام الدراسي  الى شارةإو

من اجل االستعداد والتهيئة لمتطلبات العام الدراسي و  1/21/1222في  5/22111كتابنا المرقم ب ت 

بما يحقق الحد االدنى لمتطلبات تعليمات الدراسات العليا فقد حصلت موافقة معالي الوزير  1212/1212

على تحديث موعد التقديم والقبول للدراسات العليا وفق التوقيتات المدرجة بالجدول  12/2/1212بتاريخ 

ق طيا، تمنياتنا لجميع المالكات التعليمية والوظيفية المختلفة في الجامعات وطلبتنا االعزاء بالتوفيق المرف

 .الصحة والسالمة والنجاح و

 

 التقدير مع .... تخاذ ما يلزم وا باالطالع للتفضل

 

 المرفقات / جدول التوقيتات

 

 

 المجيد عبد حميد غسان .د.أ                   

 والتطوير البحث دائرة عام مدير                                                                               

                                                                                         12/2/1212 

                                                              
  : الى منه نسخة 

 مجلس النواب/لجنة التعليم النيابية للتفضل باالطالع مع التقدير •

 التقدير مع باالطالع للتفضل12/2/1212 بتاريخ معاليه موافقة الى اشارة /الوزير معالي مكتب •

 للتفضل باالطالع مع التقدير 2/2/1212في  5/1125وزارة الصحة / مكتب  الوزير/ الحاقا بكتابنا المرقم ب ت  •

 الوزارات كافة / مكتب  الوزير للتفضل باالطالع مع التقدير •

  التقدير مع باالطالع للتفضل / العلمي البحث لشؤون زارةالو وكيل السيد مكتب •

 التقدير مع باالطالع للتفضل / االدارية للشؤون الوزارة وكيل السيد مكتب •

  التقدير مع باالطالع للتفضل / الدولية والعالقات العلمية للشؤون الوزارة وكيل السيد مكتب •



 
 

 التقدير مع باالطالع للتفضل / العلمي والتقويم االشراف جهاز •

 مؤسسة الشهداء / مكتب السيد رئيس المؤسسة للتفضل باالطالع مع التقدير •

 مؤسسة السجناء السياسيين/ مكتب السيد رئيس المؤسسة للتفصل باالطالع مع التقدير •

  التقدير مع باالطالع للتفضل / كافة الوزارة دوائر •

  التقدير مع باالطالع للتفضل / الطبية للتخصصات العراقي المجلس •

  التقدير مع باالطالع للتفضل /االهلي الجامعي التعليم دائرة •

 نقابة االكاديميين العراقيين / للتفضل باالطالع مع التقدير •

  التقدير مع اعاله الغرض لنفس /العلمين معهد •

 التقدير مع اعاله الغرض لنفس/ السالم عليه  الكاظم االمام كلية •

 التقدير مع اعاله الغرض لنفس /  هالل رحمه األعظم االمام كلية •

  التقدير مع الالزم بأجراء للتفضل / واالعالم العالقات دائرة •

 رالتقدي مع / العليا الدراسات قسم /والتطوير البحث دائرة •

 

 0202/0202جدول مواعيد التقديم والقبول للدراسات العليا للعام الدراسي  

 المالحظات التاريخ اليوم الموضوع
بدء ادخال خطة القبول للدراسات 

 منظومة القبول االلكترونيةلالعليا 

 من قبل مخول الجامعة 9/8/0202 االحد

  21/8/0202 الخميس نهاية ادخال الخطة

بدء ادخال الخلفيات العلمية 

والمواد الدراسية المطلوبة 

 لالمتحان التنافسي

عالن عنوان بإالكليات تقوم من قبل مخول الكلية )  21/8/0202 االحد

سيستخدمه الطلبة إلرسال البريد االلكتروني الذي 

 (هم للكليةمستمسكات

  02/8/0202 الخميس نهاية ادخال الخلفيات العلمية

بدء التقديم للدراسات العليا من 

خالل الموقع االلكتروني لنظام 

 التقديم 

http://adm.rdd.edu.iq 

على المتقدمين للدراسات العليا ارسال نسخة من  2/9/0202 الثالثاء

الى    Pdfالمستمسكات المطلوبة بصيغة ملف 

العنوان البريد االلكتروني للكلية المعنية بالدراسة 

 المتقدم اليها

  12/9/0202 االربعاء نهاية التقديم للدراسات العليا 

االنتهاء من التدقيق االلكتروني 

لبيانات المتقدمين وفق 

 مستمسكات المطلوبةال

سماء المتقدمين الذين دققت بياناتهم عالن أإ 7/22/0202 االربعاء

االلكترونية المشمولين باالمتحان التنافسي ممن 

تنطبق عليهم شروط وضوابط التقديم في االقسام 

 العلمية المعنية بالدراسات العليا على موقع الكلية

 الساعة التاسعة صباحا 28/22/0202 االحد االلكتروني االمتحان التنافسي

 على موقع الكلية والجامعة 00/22/0202 الخميس اعالن القبول االولي

  00/22/0202 الخميس بدء فترة االعتراضات

اعالن نتائج االعتراضات على موقع الكلية المعنية  01/22/0202 االثنين انتهاء فترة االعتراضات

 بالدراسة

 بعد مصادقة مجلس الجامعة 09/22/0202 الخميس نللمقبولي صدار االوامر الجامعيةإ

المباشرة بالدراسة للعام 

0202/0202 

 التسجيل بالقسم العلمي المعني بالدراسة 2/22/0202 االحد

 االلكتروني. لالمتحان التنافسياالسئلة تهيئة على االقسام العلمية  -2

في  5/22111ت  من ضوابط القبول التي جرى اعمامها بموجب كتابنا ب 22 اوال/ بالفقرة التأكيد على ما ورد  -1

في حالة و، كون االولوية بالقبول للمتقدمين الناجحين وفق اعلى معدل اساس مفاضلة تعلى ) التي نصت 1/21/1222

علما تنافسي (على معدل اساس مفاضلة بغض النظر عن النجاح في االمتحان الأوجود مقاعد شاغرة يكون القبول وفق 

 ان معدل اساس المفاضلة يحسب بموجب الفقرة ثانيا المدرجة ضمن ضوابط القبول المشار اليها اعاله.

من ضوابط القبول المشار اليها اعاله التي نصت على )على الموظفين المقبولين  5التأكيد على ما ورد بالفقرة رابعا/ -1

 وبخالفه يلغى القبول(. بالقبول امعييوم من تاريخ اصدار االمر الج 22في الدراسات العليا جلب االجازة الدراسية خالل 

 



 
 

 


