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دلیل    
للتقدیم على الدارسات العلیا للعام الدراسي   

٤. ایمیل التقدیم : 
 pgaffairs.en@uomosul.edu.iq

شعبة الدراسات العلیا    



اسم المادة باللغة اإلنكلٌزٌةاسم المادة باللغة العربٌة

I& IIMathematics I & IIالرٌاضٌات 

  Strength of materialمقاومة المواد 

  theory of structures االنشاءات 

 reinforced concreteاساسٌات الخرسانة المسلحة

  reinforced concrete designتصامٌم الخرسانة المسلحة 

soil mechanicsمٌكانٌك التربة 

 foundation engineeringهندسة االسس 

 highway engineeringهندسة الطرق 

I& IIMathematics I & IIالرٌاضٌات 

  Strength of materialمقاومة المواد 

  theory of structures االنشاءات 

 reinforced concreteاساسٌات الخرسانة المسلحة

  reinforced concrete designتصامٌم الخرسانة المسلحة 

soil mechanicsمٌكانٌك التربة 

 foundation engineeringهندسة االسس 

 highway engineeringهندسة الطرق 

 traffic engineeringهندسة المرور 

هندسة السٌطرةبكلورٌوس هندسة كهربائٌة عام

معالجات ىدقٌقةبكلورٌوس هندسة كهربائٌة قدرة ومكائن

رٌاضٌات وتحلٌالت هندسٌةبكلورٌوس هندسة كهربائٌة الكترونٌك واتصاالت

الكترونٌكدبلوم عالً هندسة كهربائٌة عام

اتصاالتدبلوم عالً هندسة كهربائٌة قدرة ومكائن

قٌاساتدبلوم عالً هندسة كهربائٌة الكترونٌك واتصاالت

تحلٌل الشبكات الكهربائٌة

مجاالت كهرومغناطٌسٌة

مكائن كهربائٌة

قدرة كهربائٌة

السٌطرة الرقمٌة الحدٌثةقدرة ومكائن/ هندسة كهربائٌة / ماجستٌر 

معالجات دقٌقةمكائن/ هندسة كهربائٌة / ماجستٌر 

تحلٌالت هندسٌةقدرة / هندسة كهربائٌة / ماجستٌر 

قٌاسات الكترونٌةسٌطرة/ هندسة كهربائٌة / ماجستٌر 

الكترونٌات دقٌقةالكترونٌات القدرة/ هندسة كهربائٌة / ماجستٌر 

االتصاالت المتنقلةالكترونٌك واتصاالت/ هندسة كهربائٌة / ماجستٌر 

االلكترونٌك الرقمًالكترونٌك/ هندسة كهربائٌة / ماجستٌر 

الكترونٌات القدرةاتصاالت/ هندسة كهربائٌة / ماجستٌر 

محوالت القدرة ومكائن كهربائٌة متقدمةشبكات الحواسٌب/ هندسة كهربائٌة / ماجستٌر 

تحلٌل نظم القدرة

بكالورٌوس هندسة مدنٌة

االنشاءات

مٌكانٌك التربة وهندسة االسس 

طرق ومواصالت

ماجستٌر

ماجستٌر

ماجستٌر

بكالورٌوس هندسة مدنٌة

 traffic engineeringهندسة المرور 

بكالورٌوس هندسة مدنٌة  او  دبلوم عالً انشاءات

بكلورٌوس هندسة مدنٌة او دبلوم عالً مٌكانٌك التربة وهندسة االسس

(دكتوراه / ماجستٌر / دبلوم عالً )الدراسة 

دبلوم عالًاالنشاءات

ت
2023/2022مواد االمتحان التنافسً 

2023/2022الخلفٌة العلمٌة للمتقدمٌن  التخصص الدقٌقالقسمالكلٌة

الهندسة

دبلوم عالًمٌكانٌك التربة وهندسة االسس

2

1

الهندسة 

المدنٌة

بكالورٌوس هندسة مدنٌة

3

الهندسة
الهندسة 

الكهربائٌة

ماجستٌرهندسة كهربائٌة

دكتوراههندسة الكهربائٌة4



اسم المادة باللغة اإلنكلٌزٌةاسم المادة باللغة العربٌة

3Mathmatics 1,2,3و2و1الرٌاضٌات بكلورٌوس هندسة مٌكانٌكٌة

2Mechanics of fluid 1,2و1مٌكانٌك الموائع بكلورٌوس هندسة مكائن ومعدات

 Mechanics of materialمٌكانٌك المواد

Heat transferانتقال حرارة

Internal combustion enginesمكائن احتراق داخلً

Thermodynamicsدٌنامٌك الحرارة

Manufacturing processعملٌات تصنٌع

 Engineering materialمواد هندسٌة

 Theory of machineنظرٌة المكائن

Vibration and controlاهتزازات و سٌطرة

الرٌاضٌات للمراحل األولى والثانٌة والثالثة بكلورٌوس هندسة ري وبزل 

مٌكانٌك الموائع للصف الثانً بكلورٌوس هندسة موارد مائٌة 

فٌزٌاء التربة للصف الثانً بكلورٌوس هندسة سدود وموارد مائٌة 

مبادئ الري للصف الثالث بكلورٌوس منشات هٌدرولٌكٌة 

هندسة البزل للصف الثالث بكلورٌوس هندسة المٌاه والمنشات الهٌدرولٌكٌة

الهٌدرولوجً للصف الثالث 

الهٌدرولٌك للصف الثالث دبلوم عالً سدود وموارد مائٌة

تصامٌم المنشآت الهٌدرولٌكٌة للصف الرابع بكلورٌوس هندسة ري وبزل 

تصامٌم شبكات الري والبزل للصف الرابع بكلورٌوس هندسة موارد مائٌة 

تصامٌم وتقٌٌم منظومات الري الحقلً للصف الرابع بكلورٌوس هندسة سدود وموارد مائٌة 

إدارة واقتصادٌات الموارد المائٌة للصف الرابع بكلورٌوس منشات هٌدرولٌكٌة 

هندسة السدود للصف الرابع بكلورٌوس هندسة المٌاه والمنشات الهٌدرولٌكٌة

Theory of Architectureنظرٌة العمارة

Islamic Architectureعمارة إسالمٌة

Theory of Urban designنظرٌة التصمٌم الحضري

 Architecture designالتصمٌم المعماري 

Architecture and Technologyالعمارة والتكنلوجٌا

Building Consyructionإنشاء المبانً

History of Architectureتارٌخ العمارة

شبكات الحاسوب

انظمة الزمن الحقٌقً

سٌطرة

معمارٌة

معالجة صور ورسم بالحاسبة

ذكاء صناعً

هندسة البرمجٌات

اتصاالت رقمٌة وتناظرٌة

معالجات

تحلٌالت هندسٌة

معالجة االشارة الرقمٌة

االلكترونٌك الرقمً والتناظري

رٌاضٌات

برمجة وخوارزمٌات

انظمة تشغٌل

تصمٌم النظم الرقمٌة

2023/2022الخلفٌة العلمٌة للمتقدمٌن 
2023/2022مواد االمتحان التنافسً 

(دكتوراه / ماجستٌر / دبلوم عالً )الدراسة التخصص الدقٌقالقسمالكلٌةت

الهندسة5
الهندسة 

المٌكانٌكٌة
هندسة مٌكانٌكٌةماجستٌر

6

الهندسة

هندسة 

السدود 

والموارد 

المائٌة

سدود وموارد مائٌةدبلوم عالً

سدود وموارد مائٌةماجستٌر7

بكالورٌوس هندسة عمارة الهندسة8
هندسة 

العمارة
هندسة العمارةماجستٌر

الهندسة 9

بكالورٌوس تقنٌات الحاسوب

بكالورٌوس هندسة الحاسوب 

هندسة الحاسوب ماجستٌر
هندسة 

الحاسوب



الشهادة ث

دبلىم عال 1

دبلىم عال 2

ماجستير3

ماجستير4

ماجستير5

دكتىراه6

ماجستير7

ماجستير8

ماجستير9

دبلىم عال 10

ماجستير11

ماجستير12

6

3

1

2023 - 2022العام الدراسي - كليت الهندست / خطت القبىل في الدراساث العليا 

4

0

0

1

1

الهندست الكهربائيت

5

4

6هندست العمارة

حرارياث

سدود ومىارد مائيت

6هندست السدود والمىارد المائيت

3

20هندست الحاسىب

هندست العمارة

هندست الحاسىب

عذد مقاعذ النفقت الخاصتعذد مقاعذ القبول العامالتخصص العام 

انشاءاث

ميكانيك التربت وهندست االسس

5الهندست المدنيت

التخصص الذقيق

الهندست المدنيت

انشاءاث

ميكانيك التربت وهندست االسس

4الهندست الميكانيكيت

5الهندست المدنيت

الهندست المدنيت

الهندست الكهربائيت

8الهندست الكهربائيت

5الهندست المدنيت

3 سدود ومىارد مائيت

63هندست السدود والمىارد المائيت

5

الهندست الكهربائيت

طرق ومىاصالث



مطلوب من الموظف المكلف 

لنفقة اثناء التوظيف او التكليف على قناة االمرشح للدراسة يستثنى الموظف 

عدم مع جلب كتاب(العمر، المعدل، الخدمة الوظيفية) الخاصة  لضوابط التقديم 

او عدم ممانعة من الدراسة اثناء مدة التوظيف) ممانعة يكون بالصيغة التالية 

ازة مع اشتراط التفرغ التام عن طريق منحه اج( التكليف على النفقة الخاصة

سب ح) اعتيادية براتب او بدون راتب باجازاتاثناء التوظيف من خالل تمتعه 

من ( يوما90)وجلب االجازة براتب او بدون راتب خالل ( رصيده من االجازات

.تاريخ صدور االمر الجامعي بالقبول

Your Text Here

Your Text Here

ق   ائ  مسكات  والوث 
المست 

م  دي  ق  ة  للت  مطلوب 
مارات  ال الىوالاست 

ا للعام الدراسى   الدراسات  العلي 

2022-2023

مطلوب من الموظف 

بالنسبة امايقدم الموظف كتاب عدم ممانعة موقع من قبل المخول ، 

س وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقعا من قبل رئيلمنتسبي

ديم عدم ممانعة الدائرة للموظف من التق) االتيةالجامعة،يتضمن  العبارة 

الدراسية االجازة، وجلب (2023-2022للدراسة العليا للعام الدراسي 

هي الجامعي بالقبول وبخالفه تنتاالمرمن تاريخ صدور ( يوم90)خالل 

.بالدراسهعالقته 

المطلوبةاالستماراة
.سحب نسخة ملونة من استمارة التقديم االلكترونية(1

نموذج ) االعمالوصفيحة ( 500نموذج رقم ) ملئ استمارتي التقديم 

.الشطب والحك والتحبير باللون األبيضواليجوز( 501رقم 

في الجدولماموضححسب الخطهملئ استمارات المقبولين خارج  2)

.االمتيازاتلفناةالسابق 

قدم ملئ االستمارات الخاصة بالتعهد الخطي وتوقيعها من قبل الت 3 )

(.504نموذج رقم )للدراسات العليا 

والمستمسكات المطلوبةالشهادات

( وباللغة اإلنكليزية، الحاس) جلب شهادتي مشاركة  دورة تدريبية  كفاءة 

تجاوزالتعلى ان تكون خالل مدة . وشهادة اجتياز اختبار كفاءة اللغة العربية

السنتين

:نسخة ملونة من المستمسكات 

يدتايالبطاقة الموحدة، بطاقة السكن ، اوهوية األحوال ، شهادة الجنسية )

((.2)السكن، صور ملونة عدد

وم كليات العلالى( الدكتوراهاوالماجستير )بالنسبة للمتقدمين لشهادة 

(الورقية) تقديمةبملفةالمناظرة لها واالقساماإلسالمية 

( أستاذ ، أستاذ مساعد) من أساتذة معروفين حاملي لقب توصيتين) -أ

.اليهللتخصص العلمي المراد التقديم 

مقبولين اويقدم بحثين منشورين انيشترط للمتقدم لدراسة الدكتوراه  -ب

(.للنشر غير مستلين، شرط بعد تاريخ حصول على شهادة الماجستير

ين والمدراء العامييستثنى من شرط العمر اعضاء مجلس النواب والوزراء ( 1

النفقة )شهادة وعلى اخرشرط تكون لدية خدمة ضعف مدة الدراسة بعد 

(الخاصة

رف اما اذا كان معدل الموظف ضمن الضوابط يحق له التقديم للدراسات بص(2

عن العمر شرط تكون لدية خدمة ضعف مدة الدراسة بعد اخر شهادةالنظر 

(الخاصةاوالعامة ) شرط التفرغ التام للدراسة وعلى النفقة

دراسة دبلوم عالي ،ماجستير،الدكتوراهالىالوثائق المطلوبة للتقديم 

الب مثبت عليها معدل الطاليهاالجهة المراد التقديم الىمطلوب وثيقة تخرج  بكالوريوس معنونة 

ن بصرف النظر ع) الصباحية والمسائية وللدورين االدراستينالمتقدم ومعدل الطالب األول على 

قديم معنونة إلى الجهة المراد الت( إن وجدت) ماجستير ودبلوم عالي)ووثيقة تخرج ( .اصدراهاتاريخ 

رة معادلة الشهادة  من دائاورقما وكتابةً (الماجستير والدبلوم العالي )إليها، مثبت فيها المعدل 

.  (الماجستير والدبلوم العالي) مع جلب األمر الجامعي. البعثات
للمعدل المطلوبالحد االدنى 

%70،دكتوراه%    65ماجستير/دبلوم عالي

ظفين المو(الخدمة الوظيفية) يستثنى من ضوابط 

قانون الغير مشمولين ب) المتقدمين لشهادة الدكتوراه

والذين منحوا شهادة ماجستير ( الخدمة الجامعية

اعتبار تاريخ انتهاء المدة) ضمن المدة المحددة

دون تمديد ( من تاريخ صدور االمر الجامعي

(.جيدجدا)عن اليقلوحصلوا على تقدير 

يستثنى الموظف من شرط المعدل اذا جلب كتاب 

ر رسمي باالستثناء من شرط المعدل من قبل الوزي

(حصرا)المعني

عنالتقلويشترط ان تكون لديه خدمة وظيفية 

(خمسة سنوات بعد اخر شهادة)

التصاريح االمنية

دراسات تم اعتماد التصاريح األمنية لجميع المقبولين في ال

العليا على ان يكمل الطالب إجراءاته من تاريخ صدور 

و االمر الجامعي للقبول ولغاية المباشرة في الدراسة ، ا

.جلب تعهد انه غير مشمول بإجراءات المسائلة والعدالة



.، ويكون قبولهم خارج الخطةالمقاعدمن % 10عن التقلقناة االمتيازات تخصص نسبة •

الشرطالدرجة المضافةالشهادة المطلوب الحصول عليهاالفئات

6ماجستيراالوليمنح الطالب 
2021-2020للعام الدراسي ( حصرا)شرط ان يقدم الطالب األول في القسم العلمي المتخرج منه 

يمنح من يحمل لقب  علمي أستاذ مساعد

دكتوراه

6
ات العراقية التعليم العالي والبحث العلمي  والجامعدوائروزارةتشكيالت منتسبييكون من انشرط 

الحكومية
4يمنح من يحمل لقب علمي مدرس

2يمنح من يحمل لقب علمي مدرس مساعد

المفاضلة

 ]امتحان تنافسي%(30+)ماجستير%( 70)[=معدل أساس المفاضلة للدكتوراه

]امتحان تنافسي%(30+)معدل النسبي للمتقدم %( 70)[= المفاضلة الماجستيراساسمعدل 

2/]((2/معدل المتقدم(+)100(*االولمعدل الطالب /معدل المتقدم))[=معدل النسبي للمتقدم 

من حملة الدبلوم]امتحان تنافسي%(40+)معدل البكالوريوس %( 60)[= المفاضلة الماجستيراساسمعدل 

المفاضلةاساسالدرجات المضافة على معدل 

مالحظاترقم االستمارةتاالمتيازات واالستثناءاذوي المشمولين بالقانونالفئاة

المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء قبل 

الحشد الشعبيوذوي شهداء .2003

، االخوات، االخوةالوالدان ، األوالد ، الزوجات ، 

أوالد االبن، أوالد البنت

-العمر)استثناء من شرط 

(الخدمة الوظيفية-المعدل

(502)نموذج رقم 
ن تم ترقين قيده يخضعواوعالقته بالدراسة انهاءعلما انه من تم 

عالقتهمانهاءلنفس الضوابط  التي تشمل طلبة الذين تم 

ملونةنسخة ورقية  وعلى ورقة واحدة ذات وجهين تسحباالستماراة

ون طلب باالستمارة ويكالمثبتهتصديقها من قبل الجهات المعنية ويتم 

صحة الصدور من قبل الجامعة المقبول فيها الطالب 

المشمولين بقانون مؤسسة تعويض 

اءواالخطالمتضررين جراء العمليات الحربية 

العسكرية وعمليات اإلرهابية 

(700)نموذج رقم االخوات، االخوةالوالدان ، األوالد ، الزوجات ، 

المشمولين بقانون مؤسسة السجناء 

السياسيين 

(503)نموذج رقم السجين فقط

المشمولين بقانون رعاية ذوي اإلعاقة 

واالحتياجات الخاصة

(600)نموذج رقم استثناءاتاليوجدذوي اإلعاقة



حاالتفيالنظرصالحيةوالكلياتالجامعاتتخول

قدممطلبوفقالسنوية،الدراسةأجورمنالتخفيض

يتحثبوتيةوادلةبمستمسكاتمعززاالطالبقبلمن

(%5)القسممجلس)صالحياتضمنالتخفيضيكون

،(%10)الجامعةمجلس،(%10)الكلية،مجلس

اإلعاقةلذوي())%25)الجامعةرئيسرئيس

ةالطلب)و(الخاصةالنفقةعلىالخاصةواالحتياجات

انيجب،((للدراسةاعادتهمتمالذينقيودهمالمرقن

(%25)عنالواحدةللسنةالتخفيضنسبةالتزيد

ضالتخفيعلىوافقتالتيالمراجععنالنظربغض

.واحدةدراسيةلسنةاالجورالتخفيضويكون

ةالخاصالنفقةطالبنقلحالةفي

األجورتستوفىأخرىجامعةالى

نالجامعتيبينمناصفةالدراسية

.هفيالدراسهنقلتمالذيللفصل

نقل طالب النفقة الخاصة

البللطالدراسيةاألجورتدويريتم

دراسيلعاملدراستهالمؤجل

.ةالالحقالدراسيالعامالىالحالي

منالمستوفىالمبلغارجاععدم

عدمحالفيالمنسحبالطالب

لالنسحابقاهرةظروفوجود

.الامعنهالبديلإحاللتمسواء

التخفيضنسبة

م يتتتتم استتتتيفاء األجتتتور للطلبتتتة التتتذين تتتت

ة المقاعد الدراسية في مرحلالىاعادتهم

المحددةالستتتتتكمالالبحتتتتث وفقتتتتا للفتتتتترة 

الستتتتتتتتتتتتتتكمال )المدةالدراستتتتتتتتتتتتتيةالمتبقية

قبتل ذلتك متنوتاييدالتصحيحات النهائية 

اعتمتتاد علتتى القستتط الستتنوي ( المشتترف

مقستتوما علتتى عتتدد األشتتهر ضتتمن الستتنة 
.البحثية

لكلندفعتيعلىالدراسيةاألجورتستوفي

دراسيفصل

(%50)الدراسةتمديدأجوراستيفاءيتم

منالثانيللتمديد(%50)األولللتمديد

ستةالتمديدمدةكانتاذا،الدراسهأجور

تناسبيبمااالستيفاءنسبةوتقلاألولىاشهر

.هرشكلفياستيفائهويجبالتمديدمدةمع

ةاألجور الدراسية للنفقة الخاصاحكام

قيودهمالمرقنةاستيفاء اجور التمديد وعودة 

الموجلين والمنسحبين

قيودهمالمرقنعودة اجوراستيفاء 

لتخصصات العلمية األجور الدراسية االتخصصات اإلنسانية األجور الدراسية الدراسةت

2،250،0003،000،000العاليالدبلوم-1

3،000،0003،750،000الماجستير-2

3،750،0004،500،000الدكتوراه-3

ة األجور الدراسية  للنفقة الخاص

ذينالللطلبةاألجوراستيفاءيتم

السنةفيالمقاعدالىاعادتهمتم

سبالراالدراسيةللموادالتحضيرية

تقديرعلىوالحاصلالطالبفيها

أجور:المعادلةحسبمتوسط

أجورالسنةالتحض=))الوحدةالواحدة

السنةوحداتعدد(/)يرية
.((التحضيرية

قيودهمالمرقنالتمديد وعودة اجوراستيفاء 



التقديم على القناةالعراقالعلياداخلله التقديم للدراسات اليسمح/يسمح له التقديم السببالفئات

ــــــــــــــله التقديم للدراسةاليسمح(رالغش ، التزوي) بسبب يعزى الى تقصيره او تركة الدراسة بالدراسةعالقتةانهيتالذي 

(حصرا)النفقة الخاصةيسمحوظيفتةبمعلومات غير صحيحة تخص الدالئهقبوله الغاءالموظف الذي تم 

عهد مع نموذج التيتالئموفيما ( شرط حصوله على توصية من مجلس الكلية ) يسمح له(بالمعدلاوبمادة )بسبب الرسوب قيدهالمرقن

(504)رقم 

الخاصة/العامة

(حصرا)النفقة الخاصة يسمح لهالدراسية وفقا للمدة المحددة االجازةلعدم جلبه الموظف الذي تم انهاء عالقته

الخاصة/العامهيسمح لهالنسحابه من الدراسة خالل المدة القانونية وحل محله االحتياطقبولهالغاءالذي تم 

(حصرا)النفقة الخاصة يسمح لهاطبسبب انسحابه من الدراسة خارج المدة  ولم يحل محله االحتيعالقته بالدراسةانهيتالذي 

.قيدهم من الدراسات العلياالمرقناوعالقتهم بالدراسة انهاءالذين تم •



01

اط محله يلغى قبول الطلبة الذين لم يباشروا خالل أسبوع من تاريخ المباشرة ويحل االحتي

عد مدة ، يعتبر االنسحاب ب.المدة وتتحمل الكلية مسؤولية ذلكخلرجوعدم ترويج أي معاملة 

.عالقةانهاءأسبوع من تاريخ المباشرة 
03

يعتبريلالتاجبعديباشرولم(قبولوتاجيل)وتاجياللدراسةالطالبقبولحالةفي(

05.محلهاألصيلقبولسنةنفسفياألولاالحتياطويحل(قبولالغاء

انهاء) تبريعالتاجيلالدراسة بعد ذلك ولم يباشر بعد وتاجيلفي حالة مباشرة الطالب 

07( .عالقة بالدراسة 

للتقديم طيلة مدة التقديم ويتم اإلعالن عنها ارشاديةيجب على الكليات تخصيص مراكز 

ئرة يتم تزويد داانلتسهيل التقديم االلكتروني للذين يجدون صعوبة في التقديم ، وعلى 

جهاالدراالبحث والتطوير بعناوين المراكز التي ستفتح بالجامعات قبل بدء عملية التقديم 

ضمن مواقع التقديم االلكتروني

02

ن قبل الكلية، يكون تدقيق بيانات المتقدمين الورقية ومطابقتها مع التقديم االلكتروني م

اة التقديم، تغيير قن) التصويب واليتضمنوتصويب البيانات االلكترونية من قبل المخول، 

،(موقف المتقدم الوظيفي 04

عالن مقاعد، يتم اإلالشغالالخاص الىيحق للجامعة التدوير من قناة القبول العام 

هائي  القبول الناعالنعن المقاعد من قبل الكلية على موقع الكلية بعد أسبوع من 

لىاالتدوير من قناة الخاصة واليجوزلغرض تقديم الطلبات من قبل الراغبين، 

العامه
06

غاية  االنسحاب يتم اإلعالن عن المقاعد لاوعند توفر مقاعد بسبب عدم المباشرة 

اص الخالىأسبوعين من تاريخ المباشرة ليتم استالم طلبات التدوير من العام 

.فقط سي قبولهم للدراسات العليا للعام الدرااويقدم االحتياط تعهدا خطيا بعدم  تقديمهم 08

09.االحق

ناعالالخلفية العلمية المطلوبة للقبول من قبل القسم وفق االختصاصات، مع ادخال

شار لها الشهادات األولية والعليا التي يقبل حاملوها في الدراسات العليا لالختصاصات الم

11.لكل قسم

التقديم قبل انتهاء وقتاالمرتحدد مواد المقاصة العلمية من قبل القسم عند بدء التقديم ويحسم 

الىمن المواد السنة التحضيرية وان كان متقدما %( 40)المقاصة العلمية عن التزيدان،وعلى 

اجستير البكالوريوس والمللمرحلتيعدد مواد المقاصة العلمية التتجاوزاندراسة دكتوراه فيجب 

على وان يحصل(  بالمقاصة)له المحدده، ويلتزم الطالب بانجاز متطلبات التكميلية %(40)عن 

اد في لمرة واحدة فقط ، وال تدخل هذه الموالمتحانفي كل مادة درجة متوسط فان فشل بذلك يعيد 

احتساب المعدل

13

15(.لإلناث فقط) يكون التقديم لكليات التربية بنات وعلوم البنات 

تتحمل الكلية إجراءات تدقيق صحة الصدور والتصاريح األمنية والمساءلة 

) بشان منتسبيهاوالعدالة ، كما يحق للوزارات والجهات األخرى لمتابعة 

(.السيرة الدراسية ، موقف الطالب من الدراسة 10

باجراءاتشمول اواستمارات التقديم اوالوثائق اصدارعند عدم صحة  

ترقيد قيد )عدم سالمة الموقف األمني خالل المدة يتم اوالمساءلة والعدالة 

(.الطالب 12
وظفين غير مبانهم) قبول الذين يدلون بمعلومات غير صحيحة تخص الوظيفةالغاء

(.راحص)، يحق لهم التقديم مجددا وعلى النفقة الخاصة(ويتبين العكس بعد ذلك 14

ج مناه) دليل من قبل الجامعات يتضمن جميع برامج الدراسات العليا من اصدار

دراسية ، ساعات الدراسية المطلوبة ، وجميع متطلبات الحصول على الشهادة  16

ثناءاالس، وكتاب ممانعهبدون كتاب عدم ( المكلفيناوالموظفين )عدم استالم ملفات 

عف الخدمة ض) تدقيق الملفات ومن بينها مسوؤوليةمن شرط المعدل، تتحمل الجهة 

.بصرف النظر عن العمرللدراسهلمن يرشح ( مدة الدراسة

17.التكليففترةاثناءكليات أخرى الىالعميد بالتقديم اويكون تقديم ذوي رئيس القسم 
(هللارحمه)االعظماالمامو(السالمعلية)الكاظماالمامكليتيمخرجاتقبولاستئناف

.المناظرةاالختصاصاتوحسب 18
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رقم ىوية 
 األحوال املدنية

  
  
  

  22222222//22222222دراسات العميا لمعام الدراسي دراسات العميا لمعام الدراسي مملل  الستقدمالستقدمبيانات الطالب بيانات الطالب 
 ةالبيانات الذخري

  المقب:                                                الرباعي:االسم 
  أنثى ذكر الجشس:

                               رقم شهادة الجشدية:      د                         التهل تاريخ

 رقم البطاقة السهحدة 

 العشهان الدائم
 :لحيا شاحية أوال       :قزاء أو السديشةال       السحافعة:

  دار  زقاق     محمة
  الهاتف الشقال

 :كان الطالب مهظفا   ذاإ
  ة:دائر الاسم                                  :الهزارة

  مانع من دراسته ليس لديهادائرته                                     العشهان الهظيفي:
 

 :في والسؤرخ                  رة السرقم   الدائ حدب كتاب
 

 أي مالحعات أخرى عن الطالب
 
 

 

 ارة التعليم العايل والبحث العلميزو

 البحث والتطويردائرة 
www.rdd.edu.iq 

 ماعةة اجل
 كلية ال
 قسم ال

 تخصص ال

   سببببأن تقن تقببببدعسا للدراسببببما
 األعوام الثالثبة املمايبيةالةليما خالل 
 ر عن األسأماب()بغض النظتمل يتم قأويل 

 

صورة  

 حديثة

 

 

 

  

 

  
 

 

  

 

 

 

 

 055ج رقم نموذ

   

 

                /        / 
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عةدل الأكلوريوس لطمالب 
 املماجستري تلديو دبلوم عمال  

 
البيانات الدراسية

وتدمدمه  في تخرص  
 


 

 من
 

 
 

                                                :القدم )إن وجد(        :كمية             :جامعة من           عميها الستقدم: اخر شهادة حرل
   في العام الدراسي :                              :في التخرص

 ٪022 :وبسعدل  :بتاريخ :حدب وثيقة التخرج السرقسة

         الهشدسية( وامسجسهعة الطبية ل)               تدمدل الطالب ضسن الربع األول
 قشاة التقديم                                                 الذهادة السطمهبة

الدقيقالعام/ في التخرص
 

 

 

 
 
 

 والدبلوم العالي في مكانها الصحيح. سالبكالوريو شهادتي دة الدبلوم العالي، يجب تثبيت بيانات كل من بالنسبة للطلبة الحاصلين على شها: مالحعة
 

  ٪022 درجة أساس السفاضمة:         %   022      درجة االمتحان التشافدي: 
 

 السقابمة وحزهر االمتحان التشافدي
 وتست مقابمته من ِقَبل لجشة القبهل  حزر الطالب ألداء االمتحان التشافدي 

 :إن كان ال يرمح لمدراسة، الرجاء ذكر الدبب بإيجاز.  وتبين أنه يرمح لمتقديم لمدراسات العميا
.............................................................................................................................................

 
 

 
 
 

                                                                                                                                 
 
 

  

 / /  

 أي مالحظات أخرى

 

 

 
 

 

 

 

 ختم الكلية

 055نموذج رقم 

 لوريوسمابك 
 دبلوم عمال 
 عماجستري قت عما يةمادهلما 
 

 

 

 

 القأول الةمام 
 النفقة اخلماصة 

البيانات مطابق لما في 

 لطفا  الدراسية اعاله 

 دبلوم عمال 
 عماجستري 
 بلوم عةمادل للمماجستريد 
 دكتوراه 
 للدكتوراه دبلوم عةمادل 

 



  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

 والتطوير البحث دائرة 
  قسم الدراسات العليا

  

                      

 (2222/2222للعام الدراسي  المتقدمين للدراسات العليا أعمال )صحيفة
  ...جامعة ..............................  ........في كلية ...........     

 

 انشتاػياالسى  .1

 انهمة .2

 يحم وذاسيخ انىالدج .3

 ػُىاٌ انًسكٍ انحاني .4

 

5.  

 )تانُسثح نشهادج انثكانىسيىس(: أ. ذسهسم انرخشج وػذد انذوسج وهم ضًٍ انشتغ االول يٍ خشيجي دوسذك

 

 ول :ذسهسم انطانة:                                ػذد انذوسج :                        هم يٍ انشتغ اال           

 

 انًاجسريش سلًاً وكراتح: انرخشج في دساسح انثكانىسيىس وانذتهىو انؼاني و يؼذل -ب         

 

                      ........................................................................................        ....................... 

          

 : هم سثك اٌ سشحد ػهً صيانح او تؼثح او اجاصج دساسيح خاسج انؼشاق – ج            

 

 .............................................. يرً ........................................               ايٍ                 

 

 انشهادج انري ذشغة في انحصىل ػهيها       

 

 تهىو ػاني                                   ياجسريش                                     دكرىساِ د  انشهادج:  

 

 :االخرصاص

 

 اسى انمسى او انفشع:

                    

وهم كُد يمثىالً في احذي انجايؼاخ وانًؼاهذ انؼشاليح في انىلد ِ انذساسح اخشي نهذساسح غيش هز . هم لذيد طهثاً نجهح8

 كاَد االجاتح َؼى ذزكش جهح انرمذيى. إراال              َؼى                                               انحاضش؟

                                                        انذائشج:اسى                   انىصاسج                                      انًرمذو يىظفاً: اسىاٌ . ارا ك9

                  انؼُىاٌ انىظيفي:                                                                   ذاسيخ اول ذؼييٍ :

 

 يالحظح:

 تماْل االستمارة من قبل الطالب  -
 تدتكمل فيها كافة المعلهمات الهاردة اعاله  تهمل المعاملة التي لم -
بعات القانهنية المترتبة على ويتحمل كافة التيتعرض للمداءلة القانهنية كل من يدلي بمعلهمات غير صحيحة او يخفيها  -

 .ك ذل

 انًذلك:اسى انًىظف                                                                             اسى انطانة :

 انراسيخ :                                                                                 انراسيخ :

 انرىليغ  :                                                                                انرىليغ  :

 

 

 

 

 صورة ملونت

  105 نموذج رقم

العالي والبحث العلمي الموقع االلكتروني لوزارة التعليم 

www.mohesr.gov.iq 

 الموقع االلكتروني لدائرة البحث والتطوير

www.rdd.edu.iq 

.com 
 

http://www.rdd.edu.iq/
http://www.rdd.edu.iq/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  انطببعً ؼىالا 1

  اؼى االو انطببعً 2

  انٍٕو  انشٓط  انؽُت انًخمسو نهسضاؼت يٕانٍس 3

  حبضٌد انخعٍٍٍ  انًُٓت 4

  يسة انرسيت 5

  عُٕاٌ انعًم 6

  عُٕاٌ انؽكٍ 7

8 

 

 انشٓبزة

 انحبصم عهٍٓب

 انبكبنٕضٌٕغ

 

  االذخصبص

  انجبيعت

  انكهٍت

  مؽىان

  حبضٌد انحصٕل عهى انشٓبزة

  انًعسل

 انسبهٕو انعبنً

 

  االذخصبص انعبو

  االذخصبص انسلٍك

  ضلى ٔحبضٌد االيط انجبيعً

  انخمسٌط

  انكهٍت انًبَحت نهشٓبزة

  انجبيعت انًبَحت نهشٓبزة

        انًبجؽخٍط  

  االذخصبص انعبو

  ٍكاالذخصبص انسل

  ضلى ٔحبضٌد االيط انجبيعً

  انخمسٌط

  انكهٍت انًبَحت نهشٓبزة

  انجبيعت انًبَحت نهشٓبزة

8 

 

 انشٓبزة انًطهٕبت

 

 

 زكخٕضاِ                يبجؽخٍط        زبهٕو عبنً               

 

 ٔؼٍهت االحصبل 9

  انٓبحف االضضً

  انٓبحف انُمبل

  نكخطًَٔانبطٌس اال

( 052ًوىذج زقن )  
 ٔظاضة انخعهٍى انعبنً ٔانبحث انعهًً

 زائطة انبحث ٔانخطٌٕط

 لؽى انسضاؼبث انعهٍب

 2116( نؽُت 2لبٌَٕ ضلى ) بأحكبوانًخمسيٍٍ نهسضاؼبث انعهٍب زاذم انعطاق انًشًٕنٍٍ اؼخًبضة 

 2122/2123 نهعبو انسضاؼً نهمبٕل فً انسضاؼبث انعهٍب

1-2  

 الوىقع االلكتسوًي لىشازة التعلين العالي والبحث العلوي

www.mohesr.gov.iq 

ىقع االلكتسوًي لدائسة البحث والتطىيسالو  

www.rdd.edu.iq 

ًٌهئ يٍ لبم نخؽهؽم انًطكعي نالؼخًبضةا  

           /                /                         فً يؤؼؽت انشٓساء انطعبٌت انعهًٍتلؽى  

http://www.mohesr.gov.iq/


 

 

 جٓت انخمسٌى 11

  انجبيعت / انٍٓئت

  انكهٍت / انًعٓس

 انمؽى / انفطع
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 عاللت انًخمسو ببنشٍٓس

 حطفك شٓبزة انٕفبة  االة

 حطفك شٓبزة انٕفبة  االو 

 حطفك شٓبزة انٕفبة  االبٍ 

 حطفك شٓبزة انٕفبة  انبُج 

 حطفك شٓبزة انٕفبة  االخ 

 حطفك شٓبزة انٕفبة  االذج 

 حطفك شٓبزة انٕفبة يع عمس انعٔاج  انعٔج 

 حطفك شٓبزة انٕفبة يع عمس انعٔاج  انعٔجت 

 حطفك شٓبزة انٕفبة  انحفٍس 

 حطفك شٓبزة انٕفبة  انحفٍسة 

11 

 حعٓس

 

 انفمطاث اعالِ ٔبعكؽّ اححًم انخبعبث انمبٍََٕت كبفتبصحت انًعهٕيبث انًصكٕضة فً  أحعٓس

  االؼى

  انخٕلٍع

  انخبضٌد

 

 2113ْصا انحمم يٍ لبم يؤؼؽت انشٓساء فً حبنت كٌٕ حبضٌد االؼخشٓبز لبم عبو  ًٌأل

 

 

االؼخشٓبز يٍ لبم حأٌٍس 

 انًؤؼؽت

 انشٓساءذخى يؤؼؽت  ٔحٕلٍع ضئٍػ انًؤؼؽتيصبزلت 

   

 

نصٔي  11/6/2114اعخببضا يٍ  كبٌ حبضٌد االؼخشٓبز إشاْصا انحمم يٍ لبم يؤؼؽت انشٓساء  ًٌأل

 شٓساء انحشس انشعبً انًشًٕنٍٍ ببنمبٌَٕ 

 

االؼخشٓبز يٍ لبم حأٌٍس 

 انًؤؼؽت

 انشٓساءذخى يؤؼؽت  ٔحٕلٍع ضئٍػ انًؤؼؽتيصبزلت 

   

 

 

2 - 2 

 وحتى االى2552يوال هرا الحقل هي قبل هجلس الوحافظت في حالت كىى تازيخ االستشهاد قبل عام 

 وحتى االى2552يوال هرا الحقل هي قبل هجلس الوحافظت في حالت كىى تازيخ االستشهاد قبل عام 

ًٌهئ يٍ لبم  نخؽهؽم انًطكعي نالؼخًبضةا  

/                      /                           ً يؤؼؽت انشٓساءف انعهًٍت لؽى انطعبٌت  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  انزببعي انسجيٍ اسى 1

  انيىو  انشهز  انسُت انًىانيذ 2

  تبريخ انتعييٍ  انًهُت 3

  يذة انخذيت 4

  عُىاٌ انعًم 5

  عُىاٌ انسكٍ 6

7 

 

 انشهبدة

 انحبصم عهيهب

 انبكبنىريىس

 

  االختصبص

  انجبيعت

  انكهيت

  انمسى

  ةتبريخ انحصىل عهى انشهبد

  انًعذل

 انذبهىو انعبني

 

  االختصبص انعبو

  االختصبص انذليك

  رلى وتبريخ االيز انجبيعي

  انتمذيز

  انكهيت انًبَحت نهشهبدة

  انجبيعت انًبَحت نهشهبدة

        انًبجستيز  

  االختصبص انعبو

  االختصبص انذليك

  رلى وتبريخ االيز انجبيعي

  انتمذيز

  انكهيت انًبَحت نهشهبدة

  انجبيعت انًبَحت نهشهبدة

8 

 

 انشهبدة انًطهىبت

 

 

 دكتىراِ                يبجستيز        دبهىو عبني               

 

 وسيهت االتصبل 9

  انهبتف االرضي

  انهبتف انُمبل

  انبزيذ االنكتزوَي

( 053ًوىذج زقن )  

 وسارة انتعهيى انعبني وانبحث انعهًي

 دائزة انبحث وانتطىيز

 لسى انذراسبث انعهيب

قانهن  بأحكامالمشمهلين انًتمذييٍ نهذراسبث انعهيب داخم انعزاق السجناء السياسيين استمارة 
للعام  للقبهل في الدراسات العليا 3105( لسنة 53مؤسسة السجناء السياسيين المعدل بالرقم )
 3133/3135الدراسي 
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 الوىقع االلكتسوًي لىشازة التعلين العالي والبحث العلوي

www.mohesr.gov.iq 

 الوىقع االلكتسوًي لدائسة البحث والتطىيس

ww.rdd.edu.iq 

http://www.mohesr.gov.iq/


 جهت انتمذيى 11

  ت / انهيئتانجبيع

  انكهيت / انًعهذ

 انمسى / انفزع
 

 

11 

 تعهذ

 

 انفمزاث اعالِ وبعكسّ اتحًم انتبعبث انمبَىَيت كبفتبصحت انًعهىيبث انًذكىرة في  أتعهذ

  االسى

  انتىليع

  انتبريخ

 

 

 

 

 

تأييذ انًؤسست اٌ انًتمذو يٍ 

 انسجُبء انسيبسييٍ

يصبدلت وتىليع رئيس يؤسست 

 سجُبء انسيبسييٍان

ختى يؤسست انسجُبء 

 انسيبسييٍ

   

 

 وحتى االى3553وال هرا الحقل هي قبل هجلس الوحافظت في حالت كىى تازيخ االستشهاد قبل عام ي
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ـد  العلياخطي للمتقدم للدراسات  تَعهُّ
 2222/2222الدراسي  مللعا 

 :........................ لدراسة ............................الستقدم إني
 .............................. / ىيئة .................... جامعةفي كمية / معيد ...

 : يأتيأتعيد بسا 
 واحددد  / معيددد كميددة إلدد ( 2222/2222) الدراسددي ليدد ا العددام لغدد ا القبدد  بطمبددي  تقدددمأ أن

  الدكت راه               الساجدتي             العالي  الدبم م  ، لشيل شيادة فقط 
  غي  م ظف في أي دائ ة من دوائ  الدولة اني     . 
 التابعة ل زارة: .................. دائ ة في        م ظف في الدولة  .. ..................: 

وفقددا لتعميسدداد بسددشا ااجددازاد الدراسددية  الجيددة السخترددة فددي جيددة انتدددابييثبددع مدددم مسانعددة  ولدددي مددا
وفقدددا دراسدددتي  إكسدددا مددن او كإجددازة لمدراسدددة ااشددداف الت ظيددد   2255لددددشة  561ااجددازاد الدراسدددية ر ددد  

 . في حالة  ب لي السق ة والسعمشة 2222/2222ا لمعام الدراسي لز ابط التقدي  والقب   بالدراساد العمي
  سابقًا ل  يت  انياف مال تي بالدراسة وأني 

  الس    ........... في ........... الجامعي األم بس جب   د سبق وت  انياف مال تي بالدراسةإني 

 .(طياً )ندخة من  والس فقة   
   او التزوي بدبب الغش  انياف مال تي بالدراسةل  يت................................... 
بالغداف  بد لي انطال دًا مدن  جامعة مدم صدحة بشد د ىد ا التعيددموأتحسل كافة التبعاد القان نية إذا تبين ل 

الذددع ر بالسدددةولية والحعدداا ممدد  الحقدد ت وال اجبدداد ولمحيم لددة دون تزددميل السةسدددة بسعم مدداد غيدد  
 وألجمددو، الدد زارة ( ولت صددين السدددت م العمسددي لمقبدد   بالدراسدداد العميددا  –الجامعددة  – صددحيحة ) اليميددة

 . أدناهأو ع في 
 هذا التعهد من قبل المتقدم ) حصرا (. ءمالحظة : يتم مل

 

 الت قيع:
 ااس  :  

 2222التاريخ :     /     / 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 والتطوير دائرة البحث

 قسم الدراسات العليا 
 

 405 نموذج رقم

الموقع االلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

www.mohesr.gov.iq 

الموقع االلكتروني لدائرة البحث والتطوير 

www.rdd.edu.iq 
 



  

 

 

 

 

 

 

 2222/2222استمارة المقابلة للمتقدم للدراسات العليا للعام الدراسي 
 أنثى  ذكر                  :الجنس                                         :االسم الرباعي

 
  سنة التولد:

 :حال يصليصلح                                       المحور العقلي 
  باب )في حالة اليصلح( :األس

1- 
2- 
3- 

 :حال يصليصلح                                      المحور النفسي 
 )في حالة اليصلح(:األسباب

1- 
2- 
3- 

 :حال يصل   يصلح                                      المحور البدني   
 األسباب )في حالةاليصلح(:

1- 
2- 
3- 
 
 

        رئيس اللجنة                          ةعضو اللجن                               اللجنةعضو 
 

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 دائرة البحث والتطوير

 (605) نموذج رقم
 

نموذج 

 رقم
405 

 الجامعة:

 الكلية:

 القسم:

 االختصاص:    

      

      



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  الرباعً االسم 1

  الٌوم  الشهر  السنة الموالٌد 2

  تارٌخ التعٌٌن  المهنة 3

  مدة الخدمة 4

  عنوان العمل 5

  عنوان السكن 6

7 
 

 الشهادة
 الحاصل علٌها

 البكالورٌوس
 

  االختصاص

  الجامعة

  الكلٌة

  القسم

  تارٌخ الحصول على الشهادة

  المعدل

 الدبلوم العالً
 

  االختصاص العام

  االختصاص الدقٌق

  رقم وتارٌخ االمر الجامعً

  التقدٌر

  الكلٌة المانحة للشهادة

  الجامعة المانحة للشهادة

        الماجستٌر  

  االختصاص العام

  االختصاص الدقٌق

  رقم وتارٌخ االمر الجامعً

  التقدٌر

  الكلٌة المانحة للشهادة

  الجامعة المانحة للشهادة

8 
 

 الشهادة المطلوبة
 

 
 دكتوراه                ماجستٌر        دبلوم عالً               

 

 وسٌلة االتصال 9

  الهاتف االرضً

  الهاتف النقال

  البرٌد االلكترونً

( 066ًوىذج زقن )  

رة التعلين العالي والبحث العلويوزا  

 دائرة البحث والتطوير

 قسن الذراساث العليا

 لسٌت  83رقن رعايت روي االعاقت واالحتياجاث الخاصت الوشووليي بقاًوى الوتقذهيي للذراساث العليا داخل العراق استوارة 

 3133/3138  للعام الذراسي للقبول في الذراساث العليا 3108
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 الوىقع االلكتسوًي لىشازة التعلين العالي والبحث العلوي

www.mohesr.gov.iq 

 الوىقع االلكتسوًي لدائسة البحث والتطىيس

www.rdd.edu.iq 

http://www.mohesr.gov.iq/


 جهة التقدٌم 11

  لهٌئةالجامعة / ا

  الكلٌة / المعهد

 القسم / الفرع
 
 

11 

 تعهد
 

 الفقرات اعاله وبعكسه اتحمل التبعات القانونٌة كافةبصحة المعلومات المذكورة فً  أتعهد

  االسم

  التوقٌع

  التارٌخ

 

وزارة العمل والشوؤن تأٌٌد 
/هٌئة رعاٌة ذوي  االجتماعٌة

 اناالعاقة واالحتٌاجات الخاصة 
المشمولٌن بالقانون المتقدم من 

 اعاله

 الهٌئةختم  الهٌئةمصادقة وتوقٌع رئٌس 

   

 

لمتمدم اعاله ووفماً لمرار اللجنة ل لتحديد العوق ودرجتهتأييد وزارة الصحة  : اوالا 
المبين والطبية المختصة  بالرلم )                     ( في  )                            ( 

ا )المرفق نسخة منه وع االعالة فيه ن  .(طٌا
ا  يترن للجامعة النظر بأمكانية المبول باالختصاص المتمدم اليه المشمول بالمانون  : ثانٌا

في الكلية على ان يتم بيان االسباب الموضوعية  ىاعاله ومن خالل الممابلة التي تجر
 .بالفمرة ادناه في حالة الرفض بشكل موثك وفماً لهذه االستمارة 

ا : اسباب الرفض ان وجدت  : ثالثا
 

1. ------------------------------ 
2. ------------------------------ 
3. ------------------------------ 

 
 للشريحة اعاله                 بالممابلةرئيس اللجنة المختصة               عضو  عضو                           

                                                            
 االسم:         االسم:                      االسم:                   

 التوليع:        التوليع:                     التوليع:                 
 التاريخ:      التاريخ:                       التاريخ:                

 

 وحتى االى3662يوال هرا الحقل هي قبل هجلس الوحافظت في حالت كىى تازيخ االستشهاد قبل عام 
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  انزببعً طىالا 1

  اطى االو انزببعً 2

  انٍٕو  انشٓز  انظُت انًخمسو نهسراطت يٕانٍس 3

  حبرٌد انخعٍٍٍ  انًُٓت 4

  يسة انرسيت 5

  عُٕاٌ انعًم 6

  عُٕاٌ انظكٍ 7

8 

 

 انشٓبزة

 انحبصم عهٍٓب

 انبكبنٕرٌٕص

 

  االذخصبص

  انجبيعت

  انكهٍت

  نمظىا

  حبرٌد انحصٕل عهى انشٓبزة

  انًعسل

 انسبهٕو انعبنً

 

  االذخصبص انعبو

  االذخصبص انسلٍك

  رلى ٔحبرٌد االيز انجبيعً

  انخمسٌز

  انكهٍت انًبَحت نهشٓبزة

  انجبيعت انًبَحت نهشٓبزة

        انًبجظخٍز  

  االذخصبص انعبو

  لٍكاالذخصبص انس

  رلى ٔحبرٌد االيز انجبيعً

  انخمسٌز

  انكهٍت انًبَحت نهشٓبزة

  انجبيعت انًبَحت نهشٓبزة

8 

 

 انشٓبزة انًطهٕبت

 

 

 زكخٕراِ                يبجظخٍز        زبهٕو عبنً               

 

  انٓبحف االرضً ٔطٍهت االحصبل 9

( 077  قن )ًوىذج ز  
 ٔسارة انخعهٍى انعبنً ٔانبحث انعهًً

 زائزة انبحث ٔانخطٌٕز

 لظى انسراطبث انعهٍب

انًخمسيٍٍ نهسراطبث انعهٍب زاذم انعزاق انًشًٕنٍٍ بأحكبو لبٌَٕ حعٌٕض انًخضزرٌٍ جزاء انعًهٍبث انحزبٍت اطخًبرة 

  2115( نظُت 57ًعسل ببنزلى )عًهٍبث االرْببٍت انٔاالذطبء انعظكزٌت ٔان

 2122/2123نهعبو انسراطً 
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البحث العلويالوىقع االلكتسوًي لىشازة التعلين العالي و  

www.mohesr.gov.iq 

 الوىقع االلكتسوًي لدائسة البحث والتطىيس

www.rdd.edu.iq 

نخظهظم انًزكشي نالطخًبرة ًٌهئ يٍ لبما  

     //                   لظى انزعبٌت  انعهًٍت فً يؤطظت انشٓساء                       

http://www.mohesr.gov.iq/


  انٓبحف انُمبل

  االنكخزًَٔانبزٌس 

 جٓت انخمسٌى 11

  انجبيعت / انٍٓئت

  انكهٍت / انًعٓس

 انمظى / انفزع
 

 

11 

َٕع انضزر أ االصببت 

نهًخمسو انًشًٕل ببحكبو 

 انمبٌَٕ

 

12 

 عاللت انًخمسو ببنشٍٓس

جزاء انعًهٍبث انًشبر 

 انٍٓب بأحكبو انمبٌَٕ

 حزفك شٓبزة انٕفبة  االة

 انٕفبةحزفك شٓبزة   االو 

 حزفك شٓبزة انٕفبة  االبٍ 

 حزفك شٓبزة انٕفبة  انبُج 

 حزفك شٓبزة انٕفبة  االخ 

 حزفك شٓبزة انٕفبة  االذج 

 حزفك شٓبزة انٕفبة يع عمس انشٔاج  انشٔج 

 حزفك شٓبزة انٕفبة يع عمس انشٔاج  انشٔجت 

13 

 حعٓس

 

 اعالِ ٔبعكظّ اححًم انخبعبث انمبٍََٕت كبفتانفمزاث بصحت انًعهٕيبث انًذكٕرة فً  أحعٓس

  االطى

  انخٕلٍع

  انخبرٌد

 

زائزة شٓساء ضحبٌب انعًهٍبث انحزبٍت ٔاالذطبء انعظكزٌت ٔانعًهٍبث ْذا انحمم يٍ لبم  ًٌأل

 -انشٓساء: االرْببٍت / يؤطظت 

 

 

انضزر أ االطخشٓبز يٍ حأٌٍس 

زائزة شٓساء ضحبٌب لبم 

ث انحزبٍت ٔاالذطبء انعًهٍب

انعظكزٌت ٔانعًهٍبث االرْببٍت                  

 / يؤطظت انشٓساء

زائزة شٓساء ضحبٌب ذخى  انًؤطظتع رئٍض ٔحٕلٍيصبزلت 

انعًهٍبث انحزبٍت ٔاالذطبء 

انعظكزٌت ٔانعًهٍبث االرْببٍت                  

 / يؤطظت انشٓساء
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 وحتى االى3772االستشهاد قبل عام يوال هرا الحقل هي قبل هجلس الوحافظت في حالت كىى تازيخ 

 انخظهظم انًزكشي نالطخًبرة ًٌهئ يٍ لبم 

/                  /                        لظى انزعبٌت انعهًٍت فً يؤطظت انشٓساء      


