
 

 

 القيام 1202/2202للعام الدراسي  في كلية االدارة واالقتصاد لدراسات العلياعلى التقديم ل
 يلي:ما بتهيئة

  الدراسات العليا. دارة واالقتصادعنون الى كلية االيوحديث تأييد تخرج وثيقة او / 
 المعدل )رقما وكتابة( يهامثبتا فالتقديم للدراسات العليا  الغراض وثيقة التخرج :لمتقدمين لدراسة الدكتوراها -1

لوثيقتي التخرج للبكالوريوس للمتقدم لنيل شهادة الدكتوراه من خالل تقديمه  خلفية العلميةومطابقة لل
الحاصلين على الشهادات بالنسبة للمتقدمين  الصادرة من دائرة البعثات شهادة المعادلة اضافة الى والماجستير،

 .قيةاالولية اوالعليا من جامعات غير عرا
اسات العليا كتاب تأييد تخرج الغراض التقديم للدر وثيقة او لمتقدمين لدراسة الدبلوم العالي او الماجستير:ا -2

 والثاني للدورين االوللقسم العلمي )ل الدفعة على االول الخريجمعدل التخرج ومعدل الطالب  مثبتا فيه
 والماجستيرهادتي الدبلوم العالي شبالنسبة للمتقدم لنيل  ( وللدراستين الصباحية والمسائية

من ات العليا وثيقة او كتاب تأييد تخرج الغراض التقديم للدراس لمتقدمين لدراسة الماجستير ولديه دبلوم عاليا -3
الطالب الخريج االول على الدفعة للبكالوريوس مثبتا فيه معدل التخرج ومعدل  التخرج تيلوثيقخالل تقديمه 

 .لدبلوم العالياوثيقة و الول والثاني وللدراستين الصباحية والمسائية (لقسم العلمي )للدورين ال

 )المستمسكات المطلوبة يتم  جميع إضافة الى بالنسبة للموظفين المتقدمين للدراسات العليا ) من خارج جامعة الموصل
 :ادناه 2و 1ارسال الكتب الموضحة في الفقرتين ايضاً 

عدم ممانعة الدائرة للموظف من التقديم للدراسات العليا للعام غة االتية:) تضمن العبارة بالصيت :عدم المانعة -1
( ويكون موقعا من قبل مخول الدائرة المختصة ومنحه االجازة الدراسية في حال قبوله2021/2022الدراسي 

 )حصرا(. التي ينتسب اليها الموظف لدى الوزارة باالجازات الدراسية وبحسب الصالحية واالختصاص
 لموظف.صة الخدمة لخال -2

 نافذة لمدة سنتين فقط اللغة االنكليزية و اللغة العربية  والحاسوب كفاءة اختبار شهادات. 

 لالستمارات التي  موقع االلكتروني الخاص بالتقديم وعلى ورقة واحدة بالنسبةال)تسحب من  التالية تعتمد االستمارات
اوالتحبير  واليجوز الحك والشطب (بخط واضح ودقيق)ومات )ورقة ذات وجهين( وتمأل بالمعل تتالف من صفحتين

 :باللون االبيض
صحيفة و( ثالث صفحات اول صفحتين تكون ورقة ذات وجهينتتكون من  500نموذج رقم) التقديماستمارتي ملء  -1

  (.501نموذج رقم )االعمال
 (.504نموذج ) بالتعهد الخطي وتوقيعهاملء االستمارات الخاصة  -2
قبل اعالن نتائج  مختصة على ان تتم المقابلة من قبل لجنة(506نموذج رقم)بالمقابلةستمارة الخاصة ملء نموذج اال -3

 .القبول
 .االستمارات  ادناه فقط للمتقدمين على قنوات ذوي الشهداء او السجناء السياسيين او المتضررينمالحظة:

( 502بقانون مؤسسة الشهداء )نموذج رقمملء االستمارة الخاصة بالمرشحين من ذوي الشهداء من المشمولين   -4
 وتصديقها من الجهات المعنية المثبتة باالستمارة.

 السجناء السياسيين المشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيينملء االستمارة الخاصة بالمرشحين من  -5
 ( وتصديقها من الجهات المعنية المثبت باالستمارة.503نموذج )

 تعويض المتضررين جراء العلميات الحربية واالخطاءبالمرشحين من المشمولين بقانون ملء االستمارات الخاصة  -6
 .( وتصديقها من قبل الجهات المعنية المثبتة باالستمارة700نموذج رقم ) العسكرية والعمليات االرهابية

 قبل الجهات ( وتصديقها من600نموذج رقم ) ذوي االحتياجات الخاصةبالمرشحين من  ملء االستمارة الخاصة -7
 .المعنية المثبتة باالستمارة

 سحب نسخة ملونة من استمارة التقديم االلكتروني.   

  او  (السكنالعراقية، بطاقة السكن او تأييد  هوية االحوال المدنية،شهادة الجنسية) الثالثةنسخة ملونة من المستمسكات
 .(لسكناو تاييد ا + بطاقة السكن البطاقة الوطنية الموحدة)لمن لديه 

 (.هوالمرفق نسخة من) .بعد صدور االمر الجامعي بالقبول التعهد الخطي بمراجعة مكتب التصاريح االمنية 

 وتمأل االستمارة المكونة من  التعهد بسالمة الموقف وعدم شمول المتقدم باجراءات المسائلة والعدالة  
لة تمأل المعلومات )الجواب عن المعلومة في الحقل ( من استمارة تعهد المسائلة والعدا2-1صفحتين  الصفحة االولى) 

)اسم وتوقيع منظم  في الصفحة الثانية في االستمارة  واليتم التوقيعالفارغ( ويكتب الغرض من المسائلة  )الدراسة(  
نية امام كاملة مرة ثا 5و4و3و2(عند ملء التعهد تعاد كتابة الجمل في الفقرات 2-2االستمارة( اما في الصفحة الثانية )

( )اذا ثبت عكس ذلك فانني اتحمل كامل المسؤولية 5كل جملة وكذلك تعاد كتابة الجملة الموجودة اسفل الفقرة رقم )
اسفل المخصص في المكان  ويتم التوقيع وكتابة التاريخالقانونية عن تقديم اي معلومات غير صحيحة مدونة بهذا التعهد( 

  (.التقديم وتسليم المستمسكات تعليمات االستمارات مرفقة بعد.)(. 2-2و  2-1ن )مرفق نسخة منه من صفحتي)االستمارة.



 

 

 
 من خالل الموقع االلكتروني لنظام التقديم يبدأ التقديم إلى الدراسات العليا

http://adm.rdd.edu.iq  3/6/1202 ينتهيو 2/5/1202يوم. 

  حساب  في البداية يتوجب انشاءلغرض التقديمGmail  
 مفددددددت  رابددددددط التقددددددديبعددددددد ا ت http://adm.rdd.edu.iq  وتكتددددددب حسدددددداب  اسمممممممك الربمممممماعيوتكتددددددب

( سددوف تصددلك عممدم تسممجيل الخممروجمفتددو) ) Gmail حسددابويكددون  ركلمممة السمموتدددخل   Gmailال
 فدددت ت سدددوف تقدددوم بالضدددغط( تمممم تفعيمممل االسمممتمارة اضمممغط هنممما) فيهدددايظهر Gmailلرسدددالة علدددى حسددداب ا

 .واجهة جديدة لديك
   وبعدددددد رفدددددع الصدددددورة ة باالسدددددتمارة االلكترونيددددد قدددددوم بارفاقهددددداحتدددددى ت خلفيمممممة بيضممممماءبصمممممورة تهيئدددددة 

 المعلومدددددددات تبددددددددل بادخدددددددالفدددددددي االسدددددددتمارة االلكترونيدددددددة   لهدددددددا فدددددددي المكدددددددان المخصدددددددص
 :التالية

 .الثالثي  والبريد االلكتروني ورقم الهاتفواسم االم  االسم الرباعي واللقب المعلومات الشخصية: 
 

 :دراسة المطلوبةبيانات ال
 (القسم وتختار التخصصووتختار الكلية وتختار والتخصص والشهادة )والقسم الجامعة والكلية  مكان التقديم :
        .(الفئات حسب/قنوات الشهداء) علىاو تظهرلك عدد المقاعد العام وعدد مقاعد الخاص وسوف (عام او خاص) : قناة التقديم

 .تكون الخلفية العلمية مطابقة  للخلفية العلمية المطلوبة لما مطلوب من القسم المتقدم للدراسة فيهيجب ان  الخلفية العلمية :
     

                   :بيانات التحصيل العلمي 
سددددددنة  - التخصددددددص –القسددددددم  – الكليددددددة - الجامعددددددة – الدولددددددة المانحددددددة للشددددددهادة - ) الشددددددهادة الحاصددددددل عليهددددددا

 - رقدددددددم كتددددددداب معددددددددل الطالدددددددب االول - معددددددددل البكدددددددالوريوس - اريخ الوثيقدددددددةتددددددد - رقدددددددم الوثيقدددددددة - التخدددددددرج
 .( ل الطالب مرقن قيد -تاريخ كتاب معدل الطالب االول

  :بيانات الموظفين

 .تاريخ المباشرة بعد اخر شهادة ,اسم الوزارة,اسم الجامعة او الدائرة ,رقم كتاب عدم الممانعة ,تاريخ كتاب عدم الممانعة
 

 :ة المعلوماتوتكمل بقي
 القضاء الناحية المحلة الزقاق الدار الجنس,تاريخ الميالد محل الوالدة المحافظة

 

 :معلومة مهمة
, تقددددددير اختبدددددار كفددددداءة اللغدددددة كفددددداءة اللغدددددة االنكليزيدددددة اختبدددددارمركزو كفددددداءة اللغدددددة االنكليزيدددددة اختبدددددار تقددددددير

فدددددداءة الحاسددددددوب ومركددددددز كفدددددداءة مركددددددز العربيددددددة ومركددددددز اختبددددددار كفدددددداءة اللغددددددة العربيددددددة, تقدددددددير اختبددددددار ك
 الحاسوب.

 
 حيددددد  صمممممحيحة واليوجمممممد بهممممما خطمممممأ دخلتهممممماا تدددددي ال تأكمممممد ممممممن المعلومممممماتاليدددددتم بعدددددد ا   مالحظمممممة مهممممممة:

وبعدددددد  وبعدددددد ا تقدددددوم بارسدددددال المعلومدددددات ممممممرة واحمممممدة للتعمممممديل اال فمممممتح االسمممممتمارةالبرنمممممامج لمممممك  سممممممحيال
 بالضدددددغط عليددددده تقدددددوم( ظ وتحميمممممل االسمممممتمارةحفمممممشدددددريط اخضدددددرمكتوب عليددددده )االرسدددددال سدددددوف يظهدددددر لدددددك 

 .االستمارة حميلتل
 

تممممممممم االنتهمممممممماء مممممممممن التقممممممممديم االلكترونممممممممي وعلممممممممى المتقممممممممدم عمممممممممل سممممممممكنر)بدقة ووضممممممممو ( لجميممممممممع  االن
علممممممى البريممممممد  واحممممممد ملممممممفوب pdf  بصمممممميغة  رسممممممال نسممممممخة مممممممن المستمسممممممكاتالمستمسممممممكات المطلوبممممممة وا

  .كلية االدارة واالقتصاد الدراسات العليا في االلكتروني الخاص بشعبة
 



 

 

بعممممممد االنتهمممممماء مممممممن التقممممممديم االلكترونممممممي علممممممى المتقممممممدم عمممممممل سممممممكنر)بدقة ووضممممممو ( لجميممممممع 
 واحمممممممد ملمممممممفوب pdfبصممممممميغة  رسمممممممال نسمممممممخة ممممممممن المستمسمممممممكاتالمستمسمممممممكات المطلوبمممممممة وا

 :ويكون ترتيب المستمسكات واالستمارات في الملف كما في ادناه
   

 .االلكترونية التقديم استمارة -1
 :التخرجوثيقة او تأييد  -2

تخددددددرج  او وثيقدددددة تأييددددددد تخددددددرج البكدددددالوريوس   او وثيقدددددة تأييدددددددللمتقددددددمين لدراسددددددة الددددددكتوراه ) -ل
للمتقدددددددمين الحاصددددددلين الصددددددادرة مددددددن دائددددددرة البعثددددددات بالنسددددددبة ( او شددددددهادة المعادلددددددة الماجسددددددتير

  .العليا من جامعات غير عراقيةو االولية  على الشهادات
  البكالوريوس. تخرجالتأييد  وثيقة اوم لنيل شهادتي الدبلوم العالي والماجستير بالنسبة للمتقد -ب
 .  تأييد تخرج الدبلوم العالي(البكالوريوس)تأييد تخرج  للمتقدم لدراسة الماجستير ولديه دبلوم عاليو -ت

   
 من الموظفين ) من خارج جامعة الموصل(:للدراسات العليا  للمتقدمين  -3

 ظف.المو خالصة الخدمة -ل
 .عدم المانعة -ب

   بطاقة السكن( + بطاقة الوطنيةلا )( او)هوية االحوال المدنية+شهادة الجنسية العراقية الثالثةالمستمسكات   -4
 شهادات دورات كفاءة اللغة االنكليزية وكفاءة اللغة العربية وكفاءة الحاسوب( -5
 (506و  504 501و  و 500)رقم نموذج  حسب الترتيب االستمارات -6
 تضاف احدى االستمارات التالية مع االستمارات السابقة حسب المتقدم اذا كان من المشمولين  مالحظة:            

 باحدى الفئات ادناه على ان تكون مصدقة من الجهات المعنية المثبتة باالستمارة )حتما(.                       
 مولين بقانون مؤسسة الشهداء( للمتقدمين من ذوي الشهداء المش502استمارة )نموذج رقم -ل

 ( للمتقدمين من المشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسين503استمارة )نموذج رقم  -ب
 ( للمتقدمين من ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة600استمارة )نموذج رقم  -ت
 العملياتجراء  ( للمتقدمين من المشمولين بقانون تعويض المتضررين700استمارة )نموذج رقم  - 

 .)والمرفق نسخة منه( التعهد الخطي بمراجعة مكتب التصاريح االمنية بعد صدور االمر الجامعي بالقبول -7
    )والمرفق نسخة منه( التعهد بسالمة الموقف وعدم شمول المتقدم باجراءات المسائلة والعدالة -8

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 



 

 

)حتما( رتيب اعالهوحسب الت pdfملف واحد في  اعاله كافة ترسل المستمسكات
االدارة جامعة الموصل/كلية ب التالي الخاص  نيااللكتروعنوان البريد  علىو

 /واالقتصاد
 

 شعبة الدراسات العليا
  

pgaffairs.ba@uomosul.edu.iq 
 

 المرفقات:
 استمارة التوصية. -1
 لتصاري  االمنية.التعهد الخطي بمراجعة مكتب ا -2
 .(2-2و  2-1تعهد عدم الشمول باجراءات المسائلة والعدالة ) -3
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