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 2023 -2022عدد المقاعد والخلفيات العلمية لسنة (1الجدول )

التخصص   القسم 
 العام  

قناة القبول   الشهادة   التخصص الدقيق  
 العام   

قناة القبول  
 الخاص   

 الخلفيات العلمية  

 
 
 

إدارة  
 اعمال  

 ماجستير ادارة االعمال  2 2 دكتوراه  إدارة اعمال   إدارة اعمال  

 بكالوريوس ادارة االعمال ، بكالوريوس ادارة االعمال /الكلية التقنية االدارية  4 4 ماجستير   إدارة اعمال   إدارة اعمال  

خريجي المجموعة الطبية من الكليات االتية: )طب عام، طب اسنان ،الصيدلة  5 5 دبلوم عال  إدارة المستشفيات  إدارة اعمال  
خريجي كليات العلوم لالقسام االتية بشرط ان يكونوا من  (البيطري،التمريض ،الطب 

 العاملين في المؤسسات الصحية: )علوم الحياة ، علوم الكيمياء(

خريجي كلية القانون  والهندسة بشرط ان يكونوا من العاملين في المنظمات العامة  5 5 دبلوم عال  إدارة عقود  إدارة اعمال  
،بكالوريوس ادارة االعمال ،بكالوريوس محاسبة ،بكالوريوس ادارة التسويق والخاصة 

 ،بكالوريوس ادارة عامة 

 بكالوريوس ادارة االعمال  5 5 دبلوم عال  إدارة اعمال   إدارة اعمال  

 
 

 محاسبة  

 ماجستير محاسبة 2 2 دكتوراه محاسبة  محاسبة 

 بكالوريوس محاسبة  3 3 ماجستير   محاسبة  محاسبة 

محاسبة حكومية   محاسبة 
 وموازنات 

 بكالوريوس محاسبة ،بكالوريوس تقنيات مالية ومحاسبية  5 5 دبلوم عال 

تدقيق ومراجعة   محاسبة 
 الحسابات 

 بكالوريوس محاسبة ،بكالوريوس تقنيات مالية ومحاسبية  5 5 دبلوم عال 

 
 
 

إدارة  
 صناعية 

 ماجستير ادارة صناعية ،ماجستير تقنيات ادارة الجودة الشاملة  2 2 دكتوراه إدارة انتاج وعمليات  إدارة صناعية  

 بكالوريوس ادارة صناعية  3 3 ماجستير   إدارة انتاج وعمليات  إدارة صناعية  

بكالوريوس كلية االدارة واالقتصاد بكافة فروعها ، بكالوريوس كليات التقنية االدارية  5 5 دبلوم عال  إدارة صناعية   إدارة صناعية  
، بكالوريوس الكليات الهندسية والتقنية الهندسية ،بكالوريوس العلوم بكافة فروعها  ، 

 بكالوريوس كلية علوم البيئة وتقاناتها بكافة فروعها   

حملة شهادة البكالوريوس في االختصاصات االتية )كليات العلوم االدارية ،كليات   10 10 دبلوم عال  إدارة جودة   إدارة صناعية  
التقنية االدارية ،التخصصات الهندسية ،تخصصات كليات العلوم والعلوم الزراعية،  

التخصصات الطبية من العاملين في وزارة الصحة وتشكيالتها ،التخصصات التربوية 
 ة (في وزارة التربية .،كليات الزراع
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التخصص   القسم 
 العام  

قناة القبول   الشهادة   التخصص الدقيق  
 العام   

قناة القبول  
 الخاص   

 الخلفيات العلمية  

 
 
 

 االقتصاد  

 ماجستير قسم االقتصاد )كلية االدارة واالقتصاد( 2 2 دكتوراه  االقتصاد   االقتصاد  
 ماجستير قسم االقتصاد الزراعي )كلية الزراعة والغابات( 

 كلية االدارة واالقتصاد.)بكالوريوس قسم االقتصاد(  2 2 ماجستير   االقتصاد   االقتصاد  
 واالقتصاد )دبلوم عالي / تخصص تقييم مشاريع ودراسات الجدوى(كلية االدارة 

 كلية الزراعة والغابات)بكالوريوس قسم االقتصاد الزراعي(

تقييم مشاريع ودراسة  االقتصاد 
 الجدوى 

 كلية االدارة واالقتصاد.)بكالوريوس قسم االقتصاد(  5 5 دبلوم عال 
 كلية الزراعة والغابات )بكالوريوس قسم االقتصاد الزراعي(  

 كلية الهندسة )بكالوريوس قسمي مدني  والمعماري ( 

علوم  
مالية  

 ومصرفية  

علوم مالية 
 مصرفية  

 بكالوريوس علوم مالية ومصرفية 2 2 ماجستير   علوم مالية مصرفية  

علوم مالية 
 مصرفية  

بكالوريوس علوم مالية ومصرفية ،بكالوريوس اقتصاد ،بكالوريوس محاسبة  5 5 دبلوم عال  علوم مالية 
 ،بكالوريوس ادارة تسويق ،بكالوريوس نظم معلومات ادارية ،بكالوريوس ادارة اعمال 

علوم مالية 
 مصرفية  

 5 5 دبلوم عال  علوم مصرفية  

نظم 
المعلومات  
 اإلدارية  

نظم 
المعلومات 
 اإلدارية  

 بكالوريوس نظم المعلومات اإلدارية  2 2 ماجستير   نظم المعلومات اإلدارية  

نظم 
المعلومات 
 اإلدارية  

تكنولوجيا معلومات 
 االعمال  

بكالوريوس نظم المعلومات اإلدارية، بكالوريوس تقنيات اإلدارة االلكترونية/ الكلية   5 5 دبلوم عال 
اإلدارية ،بكالوريوس علوم الحاسبات/ كلية علوم الحاسبات والرياضيات ،  التقنية 

 بكالوريوس علوم الحاسبات/ كلية التربية للعلوم الصرفة 

إدارة  
 تسويق  

 بكالوريوس ادارة التسويق ،بكالوريوس ادارة اعمال ،بكالوريوس تقنيات ادارة االعمال  3 3 ماجستير  إدارة تسويق   إدارة تسويق  
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المستمسكات والوثائق واالستمارات  المطلوبة في التقديم للدراسات العليا للعام الدراسي   
2023-2022 

لنيل شهادة   .1 للمتقدم  العلمية  الخلفية  )رقما وكتابًة( ومطابقة  المعدل  فيها  مثبًتا  التخرج  وثيقة 
للبكالوريوس والماجستير فضال عن شهادة المعادلة  الدكتوراه من خالل تقديمه لوثيقتي التخرج 

الصادرة من دائرة البعثات بالنسبة للمتقدمين الحاصلين على الشهادات االولية او العليا من  
 جامعات غير عراقية  )نسخة اصلية + نسختين ملونتين(.

عليها مثبتا    كتاب تأييد تخرج ألغراض التقديم للدراسات العليا معنون للجهة المطلوب التقديم  .2
بالنسبة   للمتقدم(  التخرج  )سنة  الدفعة  االول على  الخريج  الطالب  التخرج ومعدل  معدل  فيه 

 للمتقدم لنيل شهادتي الدبلوم العالي والماجستير.
الدائرة   .3 ممانعة  )عدم  االتية  بالصيغة  العبارة  يتضمن  للموظفين  بالنسبة  ممانعة  عدم  كتاب 

العلي للدراسات  التقديم  من  الدراسي  للموظف  للعام  خالل    2023-2022ا  االجازة  ومنحة 
الدائرة   قبل  من  موقعا  ويكون  الموظف،  خدمة  مع  يتوافق  وبما  قبوله(  حالة  في  الدراسة 
المختصة في الوزارة )حصرا( بحسب الصالحية واالختصاص لدى الوزارة التي ينتسب اليها  

ال العالي والبحث  التعليم  فان كتاب عدم  الموظف. فيما عدا منتسبي وزارة  علمي بالجامعات 
+نسختين   اصلية  )نسخة  يخوله.  من  او  الجامعة  رئيس  قبل  من  موقعا  يكون  الممانعة 

 ملونتين(.
( خالية من الحك والشطب  500االستمارة االلكترونية للمتقدم وبواقع اربع نسخ )نموذج رقم   .4

 والحبر االبيض.
رقم   .5 )نموذج  للمتقدم  االعمال  صحيفة  خ501استمارة  والحبر  (  والشطب  الحك  من  الية 

 االبيض.
(  2االستمارة الخاصة بالمرشحين من ذوي الشهداء المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء رقم )   .6

 .( مصدقة من قبل الجهة المعنية المثبتة في االستمارة502نموذج )  2016لسنة 
مصدقة من  (  600االستمارة الخاصة بالمرشحين من ذوي االحتياجات الخاصة نموذج رقم )  .7

 قبل الجهة المعنية المثبتة في االستمارة.
 (.504االستمارة الخاصة بالتعهد الخطي وتوقيعها . نموذج رقم )  .8
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الدراسي   .9 للعام  والقبول  الضوابط  مع  المرفقة  انفا  المذكورة  االستمارات    2018-2017تعد 
بالت  الموقع االلكتروني الخاص  ان يتم سحب )نسخ ملونة( منها من  قديم على  حصرا على 

ورقة واحدة بالنسبة لالستمارات التي تتألف من صفحتين وبخالفة تعتبر الغية باإلضافة الى  
 سحب نسخة ملونة من استمارة التقديم االلكترونية.

الثبوتية للمتقدم )) هوية االحوال المدنية ، شهادة الجنسية ،    نسخة ملونة من المستمسكات  .10
حال   الوطنية  البطاقة  من  نسخة  او  التموينية(  البطاقة   ، السكن  تأييد  او  السكن  بطاقة 

 صدورها(.
 (.2صور ذات خلفية بيضاء للمتقدم عدد )  .11
علم .12 ملونتين(.  نسختين  )نسخة اصلية +  المعدل  العمر و  االستثناء من شرط  ان  كتاب  ا 

والمعدل   العمر  شرطي  من  مستثنون  الخاصة  النفقة  قناة  على  العليا  للدراسات  المتقدمين 
 )بالنسبة لغير الموظفين فقط(  أما الموظفين فيخضعون لشروط القبول.

تصريح سالمة الموقف االمني للمتقدم. ويتم اعتماد التصاريح االمنية لجميع المتقدمين قبل   .13
 هم بعد قبولهم.التقديم ويتم التدقيق علي

 .شهادات دورات الحاسبات واإلنكليزي  .14
 .شهادة اجتياز اختبار كفاءة العربية .15

 2022 /5 /17  الثالثاءموعد االمتحان التنافسي 
 التقديم   ملفات الوان 

 ( الوان فايالت التقديم2الجدول ) 

 اللون  الدراسة  
 اصفر الدكتوراه 
 اخضر ماجستير 
 ابيض  دبلوم
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 2023  -2022المستمسكات المطلوبة للتقديم للدراسات العليا لسنة ( 1الشكل )

 صالحية شهادة الكفاءة )الحاسوب، اإلنكليزي، العربي(  

 :ان صالحية شهادة الكفاءة سنتين فقط من تاريخ صدورها 

قبل   - الكفاءة  الحاصلين على شهادة  منتهية    2020/ 10/ 7ان  بها كونها  التقديم  لهم  اليحق 
 الصالحية.

بعد   - الكفاءة  الحاصلين على شهادة  السنة    2020/  10/  7اما  لهذه  بها  التقديم  لهم  فيحق 
 (2022- 2023 ) 

المستمسكات  

المطلوبة للتقديم  

للدراسات العليا لسنة  

2022- 2023  

 المستمسكات 

المربع  من  ملونة  نسخة 

الوطنية   البطاقة  او  الذهبي 

   2مع صور عدد 

 شهادات كفاءة

)إنكليزي، عربي،  

 حاسوب( 

تصريح امني مع  

تعهد انه غير  

مشمول بالمسائلة 

 والعدالة 

 الوثائق 

وثيقة تخرج بكلوريوس مثبت بها  

 معدل الطالب األول  

وثيقة تخرج )ماجستير ، دبلوم (  

مثبت بها المعدل مع جلب االمر  

 الجامعي   

 

 االستمارات 

 استمارة التقديم االلكترونية ملونة 

   500استمارة التقديم نموذج 

   501صحيفة االعمال نموذج 

   504االستمارة الخاصة بالتعهد الخطي 

 استمارة المقبولين خارج الخطة  
عدم ممانعة   

 للموظفين  
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 المفاضلة 

 [%( امتحان تنافسي30%( ماجستير + )70) ]معدل أساس المفاضلة للدكتوراه = 

%( امتحان 30%( معدل المتقدم النسبي+ )70)  ]معدل أساس المفاضلة للماجستير والدبلوم = 
 [نافسيت

معدل  المتقدم المعدل النسبي للمتقدم = ])  
معدل  الطالب االول
معدل  المتقدم ( + 100×  

2
  / )2   

%(  40%( معدل البكلوريوس + )60)]معدل أساس المفاضلة للماجستير من حملة الدبلوم  =  
 ( عاليالدبلوم ال معدل

 الدرجات المضافة على المعدل( 3الجدول )

الشهادة   الفئة ت
 المطلوبة

الدرجة 
 المضافة

 الشرط

التقديم على القسم العلمي المتخرج منه   6 ماجستير  الطالب األول   1
 حصرا  

  حامل لقب أستاذ مساعد  2
 الدكتوراه 

من منتسبي تشكيالت وزارة التعليم العالي  6
 4 حامل لقب مدرس  3 والبحث العلمي 

 2 حامل لقب مدرس مساعد 4
 

 نفقة الخاصة على الدراسة  ال

تكون األجور الدراسية السنوية للطلبة المقبلوين والمستمرين بالدراسة على النفقة الخاصة   -1
 (4بحسب الجدول )
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 ( األجور الدراسية للنفقة الخاصة 4لجدول ) ا

 األجور الدراسية  الدراسة ت
 4.500.000 الدكتوراه  1
 3.750.000 الماجستير  2
 3.000.000 الدبلوم العالي  3

 تخفيض األجور  

تخول الجامعات وتشكيالتها صالحية النظر في حاالت التخفيض من األجور الدراسية وفق   -1
 طلب يقدم من الطالب معزز بمستمسكات وادلة ثبوتية :

 % من المبلغ الكلي لألجور .5مجلس القسم : التخفيض بما ال يتجاوز  -
 % من المبلغ الكلي لألجور.10مجلس الكلية : التخفيض بما ال يتجاوز  -
 % من المبلغ الكلي لألجور.10مجلس الجامعة : التخفيض بما ال يتجاوز  -
لرئيس الجامعة تخفيض األجور الدراسية للمقبولين على مقعد ذوي اإلعاقة االحتياجات   -2

 لألجور% من المبلغ الكلي 25الخاصة / النفقة الخاصة بنسبة 
 

 

 

 

 

 

 

 النفقة الخاصة  ( صالحيات التخفيض الجور2الشكل ) 

 

صالحيات التخفيض   

الجور النفقة  ل

مجلس القسم  الخاصة 

% من  5

 األجور 

  الكلية مجلس 

% من  10

 األجور 

  الجامعةمجلس 

% من  10

 األجور 

مجلس الجامعة  

% من األجور  25

لمقعد ذوي  

الخاصة    تاالحتجاجا   
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 استيفاء األجور  

 األجور على دفعتين ولكل فصل دراسي.تستوفى  -
% للتمديد األول و  50يتم استيفاء األجور في حالة تمديد الدراسة وبنسبة في حالة التمديد :   -

 % للتمديد الثاني .50
يتم استيفاء األجور من الطلبة الذين تمت  في حالة إعادة الطلبة في السنة التحضيرية :  -

التحضيرية للمواد الدراسة الراسب بها والحاصل بها  اعادتهم الى مقاعد الدراسة في السنة  
 :االتية   تعلى تقدير متوسط  حسب المعادال

أجور الوحدة الواحدة = 
اجور  السنة التحضيرية

عدد  وحدات  السنة التحضيرية
 

 أجور المادة الدراسية الواحدة = عدد وحدات المادة الدراسية × أجور الوحدة الواحدة  
يتم استيفاء أجور المرقن قيودهم وتم اعادتهم الى  في حالة إعادة الطلبة في مرحلة البحث : -

واعتماد  مقاعد الدراسة في مرحلة البحث وفقا للفترة المحددة الستكمال المدة الدراسية المتبقية 
 القسط السنوي مقسوما على عدد األشهر ضمن السنة .

: يتم استيفاء االجور للطالب المؤجل الى العام االحق وفي حالة    المؤجلين والمنسحبين -
 االنسحاب لظروف قاهرة سواء تم إحالل البديل ام ال .

: في حالة نقل الطالب النفقة الخاصة الى جامعة أخرى تستوفى  في حالة نقل الطالب  -
 األجور مناصفة بين الجامعتين الذي تم نقل الدراسة فيه  
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 2023 -2022( خارطة مسار التقديم للدراسات العليا لسنة 3الشكل ) 

 البداية

االستعداد للتقديم بتهيئة كافة المستمسكات  

 المطلوية  واالستمارات والشهادات

الدخول الى موقع التقديم على  

 االنترنيت وإدخال المعلومات المطلوية  

 

  تهيئة المستمسكات والشهادات 

بملف وبنسخ اصلية   واالستمارات  

  لتسليم الملف الى الموظف المسؤو

 عن القسم في شعبة الدراسات العليا  

تدقيق الملف والبيانات من الموظف  

 المسؤول  

 

بنجاح انتهاء عملية التقديم   

 نعم 

 

 نعم 

  ال

  ال

ارسال نسخة الكترونية من ملف التقديم الى البريد  

 PDFااللكتروني لشعبة الدراسات العليا بملف واحد 

هل البيانات  

 صحيحة ؟

هل البيانات  

 صحيحة ؟
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   2023 -2022للعام الدراسي  التقديم للدراسات العليا  توقيتات(5الجدل )  
 التاريخ  اليوم  الموضوع  ت
 2022/ 3/ 1 الثالثاء  بدأ التقديم للدراسات العليا  1
 2022/ 4/ 3 االحد  انتهاء التقديم للدراسات العليا   2
 2022 / 5 / 17 الثالثاء  االمتحان التنافسي 3
 2022/ 5/ 24 الثالثاء  اعالن القبول االولي   4
 الثالثاء  االعتراضات على نتائج القبول   5

 الخميس  
24 /5 /2022 
26 /5 /2022 

 2022/ 5/ 29 االحد  اعالن نتائج االعتراضات  6
   2022 / 6/ 5 االحد  اصدار األوامر الجامعية للمقبولين  7
 2022/ 9/ 4 االحد    2023 – 2022المباشرة بالدراسة للعام الدراسي  8

 2023 -2022التقويم الجامعي للدراسات العليا ( 6ل )والجد
 المالحظات  التاريخ  اليوم  الموضوع  ت
 ( يوم 15بما اليزيد عن )  2022/ 9/ 4 االحد  بدء الفصل الدراسي األول  1
نهاية الفصل الدراسي   2

 األول
 2022/ 12/ 18 االحد 

امتحان الفصل الدراسي   3
 الثاني 

 الخميس
 السبت 

22 /12 /2022 
7 /1 /2023 

يكون اعالن النتائج خالل أسبوع من  
 نهاية االمتحان

 االحد  العطلة الربيعية  4
 السبت 

8 /1 /2023 
21 /1 /2023 

أسبوعين يتم خاللها االعالن عن 
 نتائج الفصل الدراسي األول 

 ( يوم 15بما ال يزيد عن )  2023/ 1/ 22 االحد  الثاني بدء الفصل الدراسي  5
نهاية الفصل الدراسي   6

 الثاني 
 2023/ 1/ 122 االحد 

امتحان الفصل الدراسي   7
 الثاني 

 الخميس
 األربعاء

11 /5 /2023 
31 /5 /2023 

يكون اعالن النتائج خالل أسبوعين  
 من نهاية االمتحانات 

 بما اليزيد عن أسبوعين  2023/ 9/ 10 االحد  بدء امتحانات الدور الثاني  8
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 مواد االمتحان التنافسي  

 قسم إدارة االعمال  

 هبرنامج الدكتورا .1
 اسم المادة  ت 
 ادارة االنتاج والعمليات  1
االستراتيجية اإلدارة  2  
 ادارة التسويق  3
 ادارة الموارد البشرية  4
 نظرية المنظمة  5
 االدارة المالية  6

 برنامج الماجستير  .2
 اسم المادة  ت 
 ادارة االنتاج والعمليات  1
 اإلدارة االستراتيجية  2
 ادارة التسويق  3
 ادارة الموارد البشرية  4
 نظرية المنظمة  5
المالية االدارة  6  

 برنامج دبلوم ادارة االعمال )المهني( .3
 اسم المادة  ت 
 ادارة االنتاج والعمليات  1
 اإلدارة االستراتيجية  2
 ادارة التسويق  3
 ادارة الموارد البشرية  4
 نظرية المنظمة  5
 االدارة المالية  6
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 برنامج دبلوم ادارة المستشفيات .4
 اسم المادة  ت 
والعمليات ادارة االنتاج  1  
 اإلدارة االستراتيجية  2
 ادارة التسويق  3
 ادارة الموارد البشرية  4
 نظرية المنظمة  5
 االدارة المالية  6

 دبلوم ادارة العقود  .5
 اسم المادة  ت 
 نظرية المنظمة  1
 ادارة استراتيجية  2
 ادارة التسويق  3
 ادارة الموارد البشرية  4
 االدارة العامة  5
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 قسم المحاسبة  

 برنامج الدكتوراه   -1

 اسم المادة  ت 
 نظم معلومات محاسبية  1
 محاسبية مالية متقدمة   2
   Eمحاسبة تكاليف معيارية ومحاسبة إدارية  3
 تدقيق  4
 نظرية محاسبية  5

 برنامج الماجستير   -2

 اسم المادة  ت 
 نظم معلومات محاسبية  1
 محاسبة مالية متقدمة  2
 Eمحاسبة تكاليف معيارية ومحاسبة إدارية  3
 تدقيق  4
 نظرية محاسبية  5

اختصاص تدقيق ومراجعة الحسابات، اختصاص محاسبة حكومية  برنامج الدبلوم )  -3
 وموازنات( 

 اسم المادة  ت 
 محاسبة حكومية  1
 نظم معلومات محاسبية  2
 تدقيق  3
 نظام محاسبي موحد  4
 محاسبة دولية  5
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 الصناعية اإلدارة قسم 

 برنامج الدكتوراه   -1

 اسم المادة  ت 
 ادارة االنتاج والعمليات  1
 نظم التصنيع المعاصرة 2
 االدارة البيئية  3
 ادارة الصيانة واالستبدال  4
 ادارة اللوجستك الصناعي  5
  نظم ادارة الجودة 6

 برنامج الماجستير   -2

 اسم المادة  ت 
  ادارة الجودة 1
 ادارة االنتاج والعمليات  2
 مبادئ االدارة الصناعية  3
 ادارة تسويق صناعي  4
 نظم التخطيط والسيطرة على االنتاج  5

 الدبلوم العالي في االدارة صناعية برنامج  -3

 اسم المادة  ت 
 ادارة االنتاج والعمليات  1
 مبادئ االدارة الصناعية  2
 ادارة الصيانة واالستبدال  3
 دراسة العمل والهندسة البشرية  4
 ادارة االنتاج والعمليات  5
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 ادارة الجودة  العالي في  الدبلومبرنامج  -4

 اسم المادة ت
 ادارة االنتاج والعمليات  1
 مبادئ االدارة الصناعية  2
 ISOالمواصفة الدولية  3
 ادارة الجودة الشاملة 4
 جودة الخدمات  5

 

 قسم االقتصاد  

 برنامج الدكتوراه   -1

 اسم المادة  ت 
 االقتصاد القياسي   1
 نظرية االقتصاد الجزئي   2
 نظرية االقتصاد الكلي  3
 االقتصاد الرياضي   4

 

 

 برنامج الماجستير  -2

 اسم المادة  ت 
 االقتصاد القياسي   1
 االقتصاد الرياضي  2
 نظرية اقتصادية جزئية  3
 نظرية اقتصادية كلية   4
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 برنامج الدبلوم    -3

 اسم المادة  ت 
 االقتصاد الجزئي   1
 االقتصاد الكلي  2
 االقتصاد الرياضي   3
 تقييم المشروع وكفاءة االداء 4

 

 قسم العلوم المالية والمصرفية 

 برنامج الماجستير   -1

 اسم المادة  ت 
 اإلدارة المالية  1
 المالية العامة  2
 المصارف إدارة  3
 األسواق المالية  4
 التمويل الدولي  5

 
 )العلوم المالية والعلوم المصرفية(  برنامج الدبلوم -2

 اسم المادة  ت 
 اإلدارة المالية  1
 المالية العامة  2
 إدارة المصارف  3
 األسواق المالية  4
 التمويل الدولي  5
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 قسم نظم المعلومات اإلدارية  

 برنامج الماجستير  -1

 اسم المادة  ت 
 إدارة المعرفة  1
 نظم دعم القرارات  2
 تحليل وتصميم نظم المعلومات  3
 تقانة المعلومات  4
 نظم المعلومات اإلدارية المتقدمة  5

 

 برنامج الدبلوم -2

 اسم المادة  ت 
 نظم االعمال االلكترونية  1
 نظم االتصاالت والشبكات  2
 وتصميم نظم المعلومات تحليل  3
 تقانة المعلومات  4
 نظم المعلومات اإلدارية المتقدمة  5

 

 قسم إدارة التسويق  

 الماجستير  برنامج 

 اسم المادة  ت 
 مبادئ ادارة التسويق       1
 سلوك مستهلك  2
 استراتيجيات المنتجات وتحديد العالمة التجارية  3
 انظمة المعلومات التسويقية  4
 ادارة عالقات الزبائن  5
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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

   

 

                /        / 



2 - 2 

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
 

 

11 

 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 
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 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

0-3  

 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 

1-2  

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      



 لة والعدالة ءهذه المعلومات معتمدة من قبل الهيئة الوطنية للمسا                                          جمهورية العراق             

ي  6792/  .خ بموجب كتابهم المرقم )م                                  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  
 
 ( 2013/  9 / 3  ف

 عىل هذه المعلومات             يال يحتو وسوف يهمل اي كتاب                                      لة والعدالةءاللجنة المحلية للمسا    

 

 جدول المعلومات  

 

   اللقب  االسم الرباع  
 المواليد مع ذكر المحافظة اسم االم الثالث 

    

 محل العمل الحال   التحصيل الدراس  
محل العمل قبل 

9/4/2003 
 الدرجة الحزبية 

    

الغرض من المسائلة 
...يذكر  بعثة/دراسة/نقل خدمات) 

 السبب( 

عنوان السكن قبل 
9/4/2003 

 المالحظات ان وجدت  عنوان السكن الحال  

    

 

 

 

 توقيع العميد                                                 ختم الكلية                           اسم وتوقيع                                     

 منظم االستمارة     

 

 

 

 (1-2) 



 جمهورية العراق                                                    

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                             

 لة والعدالة  ءاللجنة المحلية للمسا    

 تعهد خطي 

  
  قسمالمنتسب ال  ............................................................................................................................. أث 

  دائرة....................................................... 
 اتعهد: ................ ............. ..................................................  ف 

  حزب البعث المنحل قبل  -1
................................  2003/ 4/ 9ان آخر درجة حزبية شغلتها ف  منتسبا وكنت  ه 

 .......................................................... دائرة................................................................... وزارةال 

  افرادا وجماعات.  -2
  ارتكاب الجرائم ضد الشعب العراف 

 لم اشارك ف 

 لم اثرى عىل حساب المال العام.  -3

) اجهزة االمن العام والمخابرات واالمن الخاص والحمايات الخاصة واالمن  لم انتم  ال االجهزة االمنية القمعية -4

  صدامال
  ظل النظام البائد (  قوم  واالمن العسكري واالستخبارات العسكرية وفداث 

 .  ف 

 

  واذا ثبت عكس ذلك 
  اتحمل كامل المسؤولية القانونية عن تقديم اي معلومات غير صحيحة مدونة بهذا التعهد  فإنن 

تبومنها الغاء كل    ال المحاكم الخاصة  ما يي 
  عىل هذا التعهد واحالن 

شمول  معلومات كاذبة بغض النظر عن ب إلدالث 

 . ( من عدمه2008لسنة  10المسائلة والعدالة )رقم قانون  بإجراءات

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

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

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

 ............................................................................................................................. االسم الرباع  اللقب: 

 اللقب.......................................... ............................. ............................................................... اسم االم

  أعمل بها حاليا 
 ........................................................................................................................ الدائرة الن 

 ......... ........................................................................................................................ الغرض من التعهد 

 

 التاري    خ:                        

 التوقيع:                        

 (2-2) 
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