
 

 

ي كلية الهندسة للعام الدراسي للدراسات العليا  للتقديم
 
:  تهيئةمطلوب 2222/2223ف  التالي

 الدراسات العليا( )بغض    -معنونه اىل الجهة المطلوب التقديم عليها )جامعة الموصل  كلية الهندسة  وثيقة التخرج 
 النظر عن تاري    خ اصدارها(.   

التقديم للدراسات العليا مثبتا فيها المعدل )رقما وكتابة(  ألغراض وثيقة التخرج :متقدمي   لدراسة الدكتوراهلل -1
ي التخرج للبكالوريوس ومطابقة للخلفية العلمية للمتقدم لنيل شهادة الدكتوراه من خالل تقديمه 

لوثيقت 
بغداد  شهادة المعادلة الصادرة من دائرة البعثات )من وزارة التعليم العاىلي والبحث العلمي من، او  والماجستي  

ن او احدهما من خارج العراق تأييد حرصا مع كتاب  (  المعدل  حتما للبكالوريوس  و الماجستي  اذا كان االثني 
ن عىل الشهادات االولية اوالعليا من جامعات غي  عراقية.  ن الحاصلي   بالنسبة للمتقدمي 

: لل -2  لدراسة الدبلوم العالي او الماجستي 
التقديم للدراسات العليا  ألغراض وثيقة او كتاب تأييد تخرج متقدمي  

ي مثبتا فيه معدل التخرج ومعدل الطالب الخري    ج االول عىل الدفعة للقسم العلمي )
للدورين االول والثانن

ن الصباحية والمسائية ي الدبلوم العاىلي والماجستي   وللدراستي 
 ( بالنسبة للمتقدم لنيل شهادن 

التقديم للدراسات العليا  ألغراضاو كتاب تأييد تخرج  ةوثيق :عالي متقدمي   لدراسة الماجستي  ولديه دبلوم لل -3
ي التخرج للبكالوريوس مثبتا فيه معدل التخرج ومعدل الطالب الخري    ج االول عىل 

من خالل تقديمه لوثيقت 
 .  الصباحية والمسائية ( والدبلوم العاىلي

ن ي وللدراستي 
 الدفعة للقسم العلمي )للدورين االول والثانن

 من الموظفي    دراسات العليا المتقدمي   لل: 
تتضمن العبارة بالصيغة االتية:) عدم ممانعة الدائرة للموظف من التقديم للدراسات العليا للعام  عدم المانعة:  -1

ي حال قبوله( ويكون موقعا من قبل مخول الدائرة المختصة 2222/2222الدراسي 
ومنحه االجازة الدراسية فن

ي ينتسب اليها الموظف )حرصا(. الدراسية وبحسب الصالحي باإلجازات
 ة واالختصاص لدى الوزارة الت 

ي كتاب رسمي يرفق مع  كتاب عدم الممانعة لمن معدله اقل من  كتاب االستثناء من المعدل -2
% وليس 56يثبت فن

( البند)ثامنا( من تعليمات منح االجازة الدراسية رقم 4من الرب  ع االول للمجموعة الطبية والهندسية حسب المادة)
 )للوزير المختص....والمقصود به الوزير المختص بالنسبة للموظف المنتسب اىل تلك الوزارة(2255لسنة  556

 موقعة من مدير دائرة المتقدم ومختومة بختم الدائرة.  خالصة الخدمة -3

 ية و اللغة العربية  والحاسوب  .شهادات اختبار كفاءة اللغة االنكلي  

  ي الخاص بالتقديم وعىل ورقة واحدة بالنسبة لالستمارات تعتمد االستمارات التالية )تسحب
ون  من الموقع االلكير

ي 
( وتمأل بالمعلومات ) تتألفالتر  يجوز الحك والشطب او ( والبخط واضح ودقيقمن صفحتي   )ورقة ذات وجهي  

ي فقرات الموظف وغي   التحبي  باللون االبيض
 
ي االستمارة)اال ف

 
 :الموظف( وعدم ترك اي فقرة او حقل فارغ ف

ي التقديم )نموذج رقم -1
ن تتكون من  622ملء استمارن  ن  واحدة ورقةعىل  تكونو  صفحتي   (  ذات وجهي 

 (. 625صحيفة االعمال)نموذج رقم ملء  -2
 (.624ملء االستمارات الخاصة بالتعهد الخطي وتوقيعها )نموذج  -3
 .(625ملء نموذج االستمارة الخاصة بالمقابلة)نموذج رقم -4
ن عىلاالستما مالحظة:    .)قناة االمتيازات(رات  ادناه فقط للمتقدمي 
ن بقانون مؤسسة الشهداء )نموذج رقم  -5 ن من ذوي الشهداء من المشمولي  ( 622ملء االستمارة الخاصة بالمرشحي 

 وتصديقها من الجهات المعنية المثبتة باالستمارة. 
ن بقان -6 ن المشمولي  ن من السجناء السياسيي  ن ملء االستمارة الخاصة بالمرشحي  ون مؤسسة السجناء السياسيي 

 ( وتصديقها من الجهات المعنية المثبت باالستمارة. 622)نموذج 
رين جراء العلميات الحربية واالخطاء  -7 ن بقانون تعويض المترصن ن من المشمولي  ملء االستمارات الخاصة بالمرشحي 

 نية المثبتة باالستمارة. ( وتصديقها من قبل الجهات المع022العسكرية والعمليات االرهابية )نموذج رقم 
ن من ذوي االحتياجات الخاصة )نموذج رقم  -8 ( وتصديقها من قبل الجهات 522ملء االستمارة الخاصة بالمرشحي 

 المعنية المثبتة باالستمارة. 

   . ي
ونن  سحب نسخة ملونة من استمارة التقديم االلكي 

  الجنسية العراقية, بطاقة السكن او تأييد  ةالمدنية, شهادنسخة ملونة من المستمسكات الثالثة )هوية االحوال
 السكن(.  تأييد السكن( او لمن لديه )البطاقة الوطنية الموحدة + بطاقة السكن او 

  .التعهد الخطي بمراجعة مكتب التصاري    ح االمنية بعد صدور االمر الجامعي بالقبول 

  .التعهد بسالمة الموقف وعدم شمول المتقدم بإجراءات المسائلة والعدالة  
ة بالدراسة مالحظة:   .عىل الطالب ان يكمل مستمسكات القبول من تاري    خ اصدار الجامعي بالقبول ال قبل تاري    خ المباشر



 

 

العليا  تويكون التقديم للدراسا 3/4/2222ولغاية  1/3/2222يبدأ التقديم إل الدراسات العليا يوم 

ونيا )  .https://pgadmission.uomosul.edu.iq رابط( ومن خالل الOnlineالكير

 ءاول  من خالل الموقع اعالهو للدراسات العليا  لغرض التقديم ي
  gmailحساب انشاء  س 

 بعدها تفتح رابط التقديم https://pgadmission.uomosul.edu.iq  وتكتب اسمك الرباعي

عدم تسجيل الخروج( سوف مفتوح ) gmailالحساب ويكون  وتدخل كلمة الرس  gmailوتكتب حساب ال
تفتح  سوف تقوم بالضغط)تم تفعيل االستمارة اضغط هنا(  يظهر فيها gmail رسالة عىل حساب الصلك ت

 .واجهة جديدة لديك
  ي االستمارة

ن
ي المكان المخصص ف

ن
ونية وبعد رفع الصورة  ف صورة خلفية بيضاء حت  ترفقها باالستمارة االلكي 

ونية    االلكي 
 :التالية الشخصية المعلومات بإدخالتبدأ  

ي ورقم الهاتفواسم االم  االسم الرباعي واللقب
ونن يد االلكي  ي  والير

 .الثالن 

 :بيانات الدراسة المطلوبة
 والتخصص والشهادة )وتختار الكلية وتختار والقسم وتختار التخصص(والقسم مكان التقديم : الجامعة والكلية 

 حسب/عىل قنوات الشهداء اوعدد المقاعد العام وعدد مقاعد الخاص() كتظهر لوراح  ()عام او خاص : قناة التقديم
        (الفئات

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

                   :بيانات التحصيل العلمي  
 رقم الوثيقة - سنة التخرج - التخصص –القسم  – الكلية - الجامعة – الدولة المانحة للشهادة - عليها) الشهادة الحاصل 

هل الطالب  -تاري    خ كتاب معدل الطالب االول - رقم كتاب معدل الطالب االول - معدل البكالوريوس - تاري    خ الوثيقة -
 .(مرقن قيد

  :بيانات الموظفي   

ة بعد اخر شهاد الجامعة او الدائرة ,رقم كتاب عدم الممانعة ,تاري    خ كتاب عدم  مالوزارة, اسة ,اسم تاري    خ المباش 
 .الممانعة

 :وتكمل بقية المعلومات
 القضاء الناحية المحلة الزقاق الدار تاري    خ الميالد محل الوالدة المحافظة الجنس,

 :معلومة مهمة
ية ومركز ن ية, تقدير اختبار كفاءة اللغة العربية ومركز اختبار  اختبار كفاءة ا تقدير اختبار كفاءة اللغة االنكلي  ن للغة االنكلي 

 كفاءة اللغة العربية, تقدير اختبار كفاءة الحاسوب ومركز كفاءة مركز الحاسوب. 
ي تأكد من المعلومات الويتم بعدها ال

مرة  اال  لك فتح االستمارة يحق ال حيث يوجد بها خطأ صحيحة وال دخلتها ا ت 
يط اخرصن وبعد االرسال سوف يظهر لك  المعلومات بإرسالبعدها تقوم و  واحدة للتعديل مكتوب عليه )حفظ  ش 

ن ل بالضغط عليها وتقوموتحميل االستمارة(   .ل االستمارةيتين
 

ونيا التقديم  المتقدم اكمل بعد ان  االن    للدراسات العليا الكير
ي              د الرس              مي  بإرس              الع              ىل المتق              دم ان يق              وم    لش              عبة ش               ون  مل              ف التق              ديم ع              ىل الي 

 : ي عم                                              ادة كلي                                              ة الهندس                                              ة و                                               و الت                                              الي
 
               الدراس                                              ات العلي                                              ا ف

(pgaffairs.en@uomosul.edu.iq)mail:-E    
 

mailto:pgaffairs.en@uomosul.edu.iq


 

 

ونيا  لفم ارسال قبلولكن   ي عم التقديم الكير
 
يد الرسمي لشعبة ش ون الدراسات العليا ف ادة  عىل الي 

    mail: -E(pgaffairs.en@uomosul.edu.iq) كلية الهندسة
ي  )بدقة ووضوح( التالية للمستمسكات )وليس صورة(عمل سكي  عىل المتقدم 

 
 ملف واحد وترتيبها ف

(pdf) تيب و  حسب داخل الملف مرتبة وتكون المستمسكات  :حتما دناها التسلسلالير
 

ونية التقديم استمارة -5  .االلكير
 

 :التخرجوثيقة او تأييد  -2
( او شهادة المعادلة  وثيقةتخرج البكالوريوس +  وثيقة) للمتقدمي   لدراسة الدكتوراه-أ  تخرج الماجستي 

ن عىل الشهاداتالصادرة من دائرة البعثات بالنسبة  ن الحاصلي  العليا من جامعات غي  و  االولية  للمتقدمي 
  .عراقية

ي الدبلوم العالي والماجستي  -ب
ر
  البكالوريوس.  تأييد تخرج وثيقة او بالنسبة للمتقدم لنيل شهادن

(البكالوريوس)تأييد تخرج  وللمتقدم لدراسة الماجستي  ولديه دبلوم عالي  -ت  .+ تأييد تخرج الدبلوم العاىلي
 

 :من الموظفي   للدراسات العليا  للمتقدمي    -2
 .عدم المانعة- أ

 % وليس من الرب  ع االول(. 56مرفق مع عدم الممانعة) لمن يقل معدله عن  ستثناء من المعدلكتاب اال - ب
 خالصة خدمة الموظف. - ت

                        ( او+ بطاقة السكن شهادة الجنسية العراقية + )هوية االحوال المدنية: الثالثةالمستمسكات   -4
   بطاقة السكن( + الوطنية قةبطالا )                                       

ية و  الكفاءة:  شهادات دورات -6 ن  .كفاءة اللغة العربية وكفاءة الحاسوب( كفاءة اللغة االنكلي 
 

تيبوتكون  :االستمارات -5   :(تضاف اليها االستمارات التالية625,624,625,622)رقم نموذج  حسب الي 
ن من ذوي الشهداء المشمو 622استمارة )نموذج رقم- أ ن بقانون مؤسسة الشهداء( للمتقدمي   لي 

ن بقانون مؤسسة السجناء 622استمارة )نموذج رقم - ب ن من المشمولي  ن ( للمتقدمي   السياسيي 
ن من ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة522استمارة )نموذج رقم - ت  ( للمتقدمي 
رين022استمارة )نموذج رقم - ث ن بقانون تعويض المترصن ن من المشمولي   .جراء العمليات ( للمتقدمي 

  
ي :  -0

 التعهد الخطي بمراجعة مكتب التصاري    ح االمنية بعد صدور االمر الجامعي بالقبول. الترصي    ح االمت 
 

ن  نوتتكون م  استمارة سالمة الموقف من اجراءات المسائلة والعدالة:  -8  كما يىلي :   ويتم ملئها  صفحتي 
ي الحقالجواب عن المعلومة يكتب ) :جدول المعلومات( 2-1الصفحة االول)- أ

ن
( اسفل السؤال ارغالفل ف

ي  ويكتب الغرض من المسائلة  )الدراسة(  و
ن
ي االستمارة ) اسفل يتم التوقيع ف

ن
 اسم وتوقيعفوق  الصفحة ف

  .(ختم بختم مكتب العميدتعميد الكلية و بعد كتابة االسم ثم توقع من قبل  االستمارة منظم
:  (2-2الصفحة الثانية )- ب ي  ملء التعهد تعاد كتابة عند  التعهد الخطي

ن
كاملة   6و4و2و2الفقرات الجمل ف

)اذا ثبت عكس ذلك  (6جملة وكذلك تعاد كتابة الجملة الموجودة اسفل الفقرة رقم ) مرة ثانية امام كل
ي 
 القانونية عن تقديم اي معلومات غي  صحيحة مدونة بهذا اتحمل كامل المسؤولية فإنتن
ي المكان يع وكتابة التاري    خويتم التوق( اىل من عدمه .......................لتعهدا

ن
   .المخصص اسفل االستمارة ف

 :https://www.uomosul.edu.iq/ar/engineering الهندسة مع التعليمات اعاله عىل موقع كلية المرفقات
 التعهد الخطي بمراجعة مكتب التصاري    ح االمنية.  -1
 .(2-2و  2-1حتي   صفالمتكونة من  المسائلة والعدالة ) استمارة سالمة الموقف من اجراءات -2
 االستمارات.  -3
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