جامعة بغداد
كلية العلوم للبنات
شعبة شؤون طلبة الدراسات العليا
تعليمات التقديم للدراسات العليا في كلية العلوم للبنات للعام الدراسي 2021-2020
على الراغبين بالتقديم للدراسات العليا بكليتنا اتباع التعليمات االتية اثناء عملية التقديم
االلكتروني:
اوال  :انشاء بريد الكتروني على ال  Gmailحصرا ويكون البريد االلكتروني باسم المتقدم .
ثانيا  :يبدأ التقديم االلكتروني للدراسات العليا يوم الثالثاء 2020/9/1من خالل الرابط
االلكتروني لنظام التقديم  www.adm.rdd.edu.iqوينتهي التقديم االلكترني يوم
االربعاء .2020/9/30
ثالثا :على المتقدمين للدراسات العليا ارسال نسخة ملونة من االستمارة في الفقرة ثانيا اعاله مع
المستمسكات المطلوبة المذكورة ادناه وبصيغة ال PDFعلى البريد االلكتروني
 pg.csw.uob@gmail.comوالمخصص من قبل شعبة الدراسات العليا في الكلية لهذا
الغرض.
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بالنسبة للمتقدم لنيل شهادة الدكتوراه تقديم وثيقة تخرج بالدرجات مثبتا في المعدل
(رقما وكتابة) لوثيقتي البكالوريوس والماجستير المطابقة للخلفية العلمية .
بالنسبة للمتقدمين لنيل شهادة الدبلوم العالي او الماجستير تقديم كتاب تاييد التخرج
بمعدل الطالب وتسلسله ومعدل الطالب االول على الدفعة ( للدورين االول والثاني
وللدراستين الصباحية والمسائية ) معنونا الى جامعة بغداد  /كلية العلوم للبنات  /شعبة
شؤون طلبة الدراسات العليا باالضافة الى وثيقة التخرج بالدرجات.
بالنسبة للمتقدمين الحاصلين على الشهادة االولية او العليا من جامعات غير عراقية ،
تقديم شهادة المعادلة الصادرة من دائرة البعثات والعالقات الثقافية في وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي  ،باالضافة الى الوثائق المذكورة في (1و )2لغرض المقاصة
في القسم المعني ومطابقة الخلفية العلمية .
شهادات كفاءة الحاسوب واللغة العربيةواللغه االنكليزية.
بالنسبة للمتقدمين من الموظفين  ،تقديم كتاب عدم ممانعة من دائرته يتضمن ( عدم
ممانعة من التقديم للدراسات العليا للعام الدراسي  2021/2020ومنحه االجازه
الدراسية في حالة قبوله ) .معنونا الى جامعة بغداد  /كلية العلوم للبنات  /شعبة
شؤون طلبة الدراسات العليا .
بالنسبة للموظفيتن اللذين يقل معدلهم عن ( )65ولديهم خدمة وظيفية التقل عن خمس
سنوات بعد اخر شهادة  ،تقديم كتاب استثناء من الوزير الخاص بوزارتهم(ويكون
التقديم على النفقة الخاصة حصرا).
نسختين ملونة اما من المستمسكات الثالثة( هوية االحوال المدنية ،شهادة الجنسية ،
بطاقة السكن ( تاييد السكن) ) او نسختين من البطاقة الموحدة  ،مع صور ملونة
عدد.)2/
تقديم التعهد الخاص بعدم الشمول باجراءات المسائلة والعداله.

 .9ملئ استمارتي التقديم رقم ( )500وصحيفة االعمال (نموذج .)501
 .10ملئ االستمارة الخاصة بالتعهد الخطي وتوقيعها ( نموذج .)504
 .11المرشحين من ذوي الشهداء ملىء االستمارة الخاصة بهم ( نموذج )502وتوقيها
وتصديقها.
 .12على المرشحين من السجناء السياسيين ملئ االستمارة الخاصة بهم ( نموذج )503
وتصديقها باالضافة للالستمارات في الفقرتين (9و.)10
 .13على المرشحين المشمولين بقانون تعويض المتضررين من ضحايا االرهاب ملئ
االستمارة الخاصة ( نموذج  )700وتصديقها باالضافة لالستمارات في الفقرتين
(9و.)10
 .14على المرشحين من ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة ملئ االستمارة الخاصة
(نموذج  )600وتصديقها باالضافة الى االستمارات في الفقرتين (9و.)10
رابعا :ارسال جميع المتطلبات الكترونيا بصيغة  PDFالى موقع الكلية المذكور في الفقرة ثالثا
على الطالب جلب المستمسكات االصلية الغراض التدقيق الى الكلية قبل انتهاء التدقيق في
 ، 2020/10/7على ان يتم سحب نسخ ملونة من االستمارات ذات الصفحتين على ورقة
واحدة ذات وجهين  ،وبخالفه تعتبر ( الغية).
خامسا :يتم تدقيق االستمارة االلكترونية في الفقرة ثانيا والمقدمة عن طريق ال  PDFالمرسل
الى الكلية للتاكد من صحة المعلومات وبعد انتهاء التدقيق تسلم نسخة حاوية على ختم
التدقيق االخضر " دققت " وموقعة من قبل المعاون العلمي الى المتقدم لغرض مشاركة
المتقدم من خاللها في االمتحان التنافسي
سادسا  :يتم اعتماد التصاريح االمنية للمقبولين فقط في الدراسات العليا بعد اعالن نتائج القبول.

المستمسكات المطلوبة للتقديم للتقديم للدراسات العليا ( 2021 /2020ملخص)
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المستمسك
المستمسكات
والصور
الشخصية
وثيقة او تاييد
التخرج

المالحظات
هوية االحوال المدنية او البطاقة الوطنية-بطاقة السكناو تاييد السكن –
شهادة الجنسية –البطاقة التموينية – صور عدد 6تكون ذات خلفية
بيضاء.
• حديثة لعام  ، 2020معنونة الى  /جامعة بغداد  /كلية العلوم
للبنات  /شعبة شؤون طلبة الدراسات العليا
• مثبت فيها المعدل ( رقما وكتابة ) ومعدل الطالب االول على
الدفعة للقسم العلمي (للدورين االول والثاني للدراستين الصباحية
والمسائية ) بالنسبة للمتقدمين للدراسة الماجستير والدبلوم
العالي.
• في حالة عدم وجود دراسة مسائية يقدم تاييد من الكلية بذالك
• مثبت تسلسل المتقدم على الدفعة ومجموع الدفعة
• ان تكون الشهادة مطابقة للخلفية العلمية للدراسة المقدم عليها.
• اما المتقدمين للدراسة الدكتوراه جلب وثيقتي التخرج
للبكالوريوس والماجستير  ,اضافة الى شهادة المعادلة الصادرة
من دائرة البعثات بالنسبة للمتقدمين الحاصلين على الشهادات
االولية او العليا من جامعات غير عراقية.

شهادة المشاركة صالحة لمدة سنتين من تاريخ اصدار الشهادة وصادرة من احد
بدورات الكفاءة الجامعات العراقية ومختومة او باركود
• شهادة كفاءة اللغه االنكليزية
• شهادة كفاءة اللغه العربية
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استمارة التقديم
االلكترونية
استمارة التقديم

• شهادة كفاءة الحاسبات
ملونة وخاصة  2021/2020خالية من الحك والشطب والحبر
االبيض
استمارة (500و501و )504تملئ من قبل جميع المتقدمين كافة
وحتى االمتيازات
باقي االستمارات حسب االمتيازات .

كلية العلوم للبنات
شعبة الدراسات العليا

