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 جامعة املوصل
 كلية الصيدلة

 شعبة الدراسات العليا
 

  الصيدلةوابط التقدين االلكرتوني للدراسات العليا يف كلية ض

 2022-2021للعام الدراسي 

 

يكون التقديم للدراسات العليا عن طريق ملئ االستمارة االلكترونية ومن خالل الموقع االلكتروني 

adm.rdd.edu.iq.www 

المستمستتتتتتتتكات التتتتتتتتن ال ريتتتتتتتتد االلكترونتتتتتتتتي  االستتتتتتتتتمارة االلكترونيتتتتتتتتة متتتتتتتتع  ميتتتتتتتتعيتتتتتتتتتم ارستتتتتتتتال  

pgaffairs.ph@uomosul.edu.iq  تم اضتاةة ( ويت االستم الرتري  )االلكترونتي للمتقتدم   ال ريدومن خالل

 موضع ال ريد.الةي حقل  اسم المتقدم الر اعي

 :تيو التسلسل األ  PDFشكل ملف واحد و ريغة علن تكون ريغة الملف المرةق  

ورورة حديثة وير ن  )حررا(ال رقم الهاتف للمتقدم ستمارة االلكترونية للمتقدم يراعن ةيها ادخ. األ1

 توخي الدقة ةي ادخال  ميع المعلومات  رورة رحيحة

مث تا ةيه معدل  الريدلةاو كتاب تاييد تخرج الغراض التقديم للدراسات العليا معنون الن كلية . وثيقة 2

 )للدورين االول والثاني( الريدلةلكلية االول علن الدةعة  ريجالتخرج ومعدل الطالب الخ

الدائرة للموظف من تية : ) عدم ممانعة . كتاب عدم ممانعة  النس ة للموظفين يتضمن الع ارة  الريغة األ3

 ومنحه اال ازة الدراسية ةي حالة ق وله( 2021/2022التقديم للدراسات العليا للعام الدراسي 

 . اال ازة الدراسية لمنتس ي وزارة التعليم العالي وال حث العلمي4

اللغة  مشاركة لدورة تدري ية لتطوير مهارات اللغة االنكليزية والحاسوب وشهادة ا تياز كفاءة اشهادت.5

 العر ية وحسب الضوا ط 
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 .ملئ استمارة المساءلة والعدالة 6

 (501( ورحيفة االعمال )نموذج 500ملئ استمارتي التقديم )نموذج .7

( والمشمولين  قانون موسسة الشهداء 502. ملئ استمارة الخارة  المرشحين من ذوي الشهداء) نموذج 8

 ةقط(وترديقها من ق ل ال هات المعنية )للمشولين 

(  والمشمولين  قانون موسسة 503. ملئ استمارة الخارة  المرشحين من الس ناء السياسسين)نموذج  .9

 االس ناء وترديقها من ق ل ال هات المعنية )للمشولين ةقط(

ملئ استمارة الخارة  المرشحين من المشمولين  قانون تعويض المتضررين  راء العمليات الحر ية  .10

 رديقها من ق ل ال هات المعنية )للمشمولين ةقط(وت (700)نموذج 

( 600. ملئ االستمارات الخارة  المرشحين من ذوي االعاقة واالحتيا ات الخارة )نموذج رقم 11

 وترديقها من ق ل ال هات المعنية )للمشمولين ةقط(

 (504. ملئ االستمارة الخارة  التعهد الخطي وتوقيعها )نموذج رقم 12

 ية االحوال المدنية . شهادة ال نسية العراقية .  طاقة السكن او تاييد سكن او نسخة من. نسخة من هو13

 .(2)عدد  خرية خلفية  يضاءال طاقة الوطنية الموحدة مع رورش

 

 للمتقدمنيمع أمنياتنا باملوفقية 

 

 

 شعبة الدراسات العليا                                                   
  الصيدلة    كلية                                                         


