تعليمات التقديم للدراسات العليا في كلية العلوم للبنات 2022-2021
اوال :يبدا التقديم االكتروني للدراسات العليا من تاريخ  5/2ولغاية  2021/6/3من خالل الرابط االكتروني لنظام

التقديم . www.adm.rdd.edu.iq
ثانيا:على المتقدمين للدراسات العليا ارسال نسخة ملونة من االستمارة المرسلة في الفقرة (اوال) اعاله مع
المستمسكات المطلوبة المذكورة ادناه وبصيغة )  ( pdfحصرا على البريد االلكتروني

hecsw21@gmail.com

والمخصص من قبل شعبة الدراسات العليا لهذا الغرض.

وسيتم تاكيد االستالم في حالة عدم وجود نقص في المستمسكات او سيتم التنبيه في حالة وجود خطا او نقص،
وسيتم تدقيق االستمارة االلكترونية الحقا بعد تدقيق الملف المرسل بااليميل.
يكون ترتيب ملف  pdfالمرسل بااليميل بعد عمل صورة ضوئية  scannerلالستمارات والمستمسكات
المطلوبة:
 -1استمارة التقديم االكتروني (غير المدققة).
 -2ورقة واحدة تحتوي على البطاقة الموحدة (وجه وظهر) وبطاقة السكن او هوية االحوال المدنية (وجه وظهر)
وشهادة الجنسية وبطاقة السكن.
 -3استمارة التقديم بيانات الطالب (نموذج  )500وصحيفة االعمال (نموذج  )501وال يجوز الشطب او الحك
والتحبير باللون االبيض.
 -4مل االستمارة الخاصة بالتعهد الخطي وتوقيعها (نموذج .)504
 -5االستمارة الخاصة بالتعهد الخطي (نموذج .)506
 -6مل االستمارات الخاصة بالمرشحين من ذوي الشهداء المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء (نموذج )502
وتصديقها من الجهات المختصة.
 -7مل االستمارات الخاصة بالمرشحين من السجناء السياسيين المشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين
(نموذج  )503وتصديقها من الجهات المختصة.
 -8مل االستمارات الخاصة بالمرشحين من ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة (نموذج  )600وتصديقها من
الجهات المختصة.
 -9مل االستمارات الخاصة بالمرشحين المشمولين بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية
واالخطاء العسكرية والعمليات االرهابية (نموذج  )700وتصديقها من الجهات المختصة.
 -10وثيقة او تاييد التخرج للبكلوريوس للمتقدمين لدراستي الدبلوم العالي والماجستير ،ووثيقة او تاييد التخرج
للبكلوريوس والماجستير للمتقدمين لدراسة الدكتوراه.
 -11شهادات المشاركة في امتحان اللغة العربية واللغة االنكليزية والحاسوب.
 -12عدم ممانعة بالنسبة للموظفين ،وخالصة خدمة.
 -13كتاب استثناء من المعدل للموظف الذي يقل معدله عن  65ولديه  5سنوات خدمة بعد اخر شهادة.
مالحظة ...يرجى استبعاد االوراق البيضاء الفارغة من ملف التقديم ( )pdfالمرسل بالبريد االلكتروني.
 -1يرجى جلب صور شخصية ملونة عدد ( )2عند تقديم الملف ورقيا الى شعبة الدراسات العليا.

