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  جامعة كركوكيف داخل العراق لدراسات العليا والقبول يف  ا التقديمتعليمات 
 2023-2022للعام الدراسي 

 )الشروط العامة للتقديم والقبول(:  اوال

معدل المتقدم على دراسة الدكتوراه على قناة القبول العام بالنسبة للموظفين المتقدمين وفقا لتعليمات االجازات الدراسية  ان اليقل -1

 .(%70وكذلك غير الموظفين عن ) 2011لسنة  165رقم 

الماجستير على قناة  ان اليقل معدل المتقدم على دراسة الدبلوم العالي المهني )مدة دراسته سنة واحدة او سنتان( او دراسة -2

وكذلك غير الموظفين عن  2011لسنة  165القبول العام بالنسبة للموظفين المتقدمين وفقا لتعليمات االجازات الدراسية رقم 

(65%). 

 على الراغبين بالتقديم للدراسات العليا بجامعتنا اتباع التعليمات االتية اثناء عملية التقديم االلكتروني :و 

 :انشاء بريد الكتروني على 
ً
 ويكون البريد االلكتروني  Gmailاوال

ً
 املتقدم . باسمحصرا

 : يبدأ التقديم االلكتروني للدراسات العليا يوم الثالثاء 
ً
من خالل املوقع االلكتروني لنظام التقديم  1/3/2022ثانيا

WWW.adm.rdd.edu.iq   3/4/2202وينتهي التقديم االلكتروني يوم الخميس . 

 : على املتقدمين للدراسات العليا ارسال نسخة من املستمسكات املطلوبة املذكورة ادناه وبصيغة 
ً
على البريد االلكتروني  pdfثالثا

 الخاص بالكلية التي يرومون التقديم اليها :

معنونة الى الجهة املطلوب التقديم اليها )بغض النظر عن تاريخ  يم وثيقة تخرجبالنسبة للمتقدمين لنيل شهادة الدكتوراه تقد-1

 ( لوثيقتي البكالوريوس واملاجستير املطابقة للخلفية العلمية .
ً
 وكتابة

ً
 اصدارها( مثبتا فيها املعدل ) رقما

رج بمعدل الطالب وتسلسله ومعدل الطالب بالنسبة للمتقدمين لنيل شهادة الدبلوم العالي او املاجستير تقديم كتاب تأييد التخ-2

 الى الكلية التي يريد التقديم اليها )بغض النظ
ً
ر عن االول على الدفعة ) للدورين االول والثاني وللدراستين الصباحية واملسائية ( معنونا

 تاريخ اصدارها(/ شعبة الدراسات العليا .

اقية ،تقديم شهادة املعادلة الصادرة من دائرة ر جامعات غير العالو العليا من بالنسبة للمتقدمين الحاصلين على الشهادة االولية ا-3

 ( . 2و  1البعثات والعالقات الثقافية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، باالضافة الى الوثائق املذكورة في )

 شهادات كفاءة الحاسوب واللغة االنكليزية واللغة العربية .-4

   2011لسنة  165املرشحين وفقا لتعليمات االجازات الدراسية رقم  للمتقدمين من املوظفينبالنسبة -5

http://www.adm.rdd.edu.iq/
http://www.adm.rdd.edu.iq/
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كون لديه خدمة فعلية ملدة سنتين بعد حصوله على ان ت املتقدم على شهادة الدبلوم  العالي او املاجستير املوظف يشترط في  - أ

 مع وجوب التفرغ التام للدراسة .  1/9/2022اخر شهادة وتحتسب هذه الخدمة لغاية 

)عدا منتسبي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية واملؤسسات التي تخضع   دراسة الدكتوراهفي املوظف املتقدم ليشترط  - ب

كون لديه خدمة فعلية ملدة سنتين بعد لقانون الخدمة الجامعية يتم منحهم تفرغ جزئي )قانون الخدمة الجامعية (( ان ت

يحق ملن منح شهادة , و مع وجوب التفرغ التام للدراسة   1/9/2022له على اخر شهادة وتحتسب هذه الخدمة لغاية حصو 

 املاجستير بتقدير  )جيد جدا ( وبدون تمديد )عدا املشمولين بالخدمة الجامعية( التقديم مباشرة على دراسة الدكتوراه  . 

 عند التقديم على قناة القبول العام  او  على النفقة الخاصة. يستثنى املوظفين وغير املوظفين من شرط العمر  - ت

 2023-2022تقديم كتاب عدم ممانعة من دائرته يتضمن ) عدم ممانعة الدائرة من التقديم للدراسات العليا للعام الدراس ي  - ث

 الى الكلية التي يرغبومنحه االجازة الدراسية في حالة قبوله 
ً
 التقديم اليها . ( معنونا

ولديهم خدمة وظيفية ال تقل عن خمس سنوات بعد اخر شهادة ، تقديم  65بالنسبة للموظفين الذين تقل معدلهم عن  - ج

 (.الكتاب استثناء من الوزير الخاصة بوزارتهم ) ويكون 
ً
 تقديم على النفقة الخاصة حصرا

املرشحين  ) استنادا الى قانون اسس  تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية واالجنبية   بالنسبة للمتقدمين من املوظفين  -6

 (املتعلق بالدراسات العليا/اوال(  12/ املادة ) 2020( لسنة 20رقم )

يجب ان   2011لسنة  165معطوفا على تعليمات االجازات الدراسية رقم  )قانون اسس تعادل الشهادات(الترشيح على عند  - أ

افق  يراعى  في املتقدم  تحقيق شرط الخدمة ضعف مدة الدراسة  بعد الحصول على الشهادة املنصوص اليها في التعهد املر

املنصوص في  مع اشتراط تحقق شرط التفرغ التام للدراسة    2011لسنة  165لتعليمات منح االجازات الدراسية رقم 

  2011لسنة  165تعليمات منح االجازات الدراسية رقم 

كتاب فيجب تزويده ب عند الترشح على )قانون اسس تعادل الشهادات ( بدون العطف على تعليمات االجازات الدراسية  - ب

على النفقة الخاصة , مع اشتراط تحقق شرط التفرغ التام يف او التكليف من الدراسة اثناء مدة التوظعدم ممانعة )

اعتيادية براتب او بدونه )حسب  بإجازاتعن طريق منحه اجازة اثناء التوظيف من خالل تمتعه للدراسة للموظف املتقدم 

, املاجستير ,  ويستثنى بحسب هذه الفقرة املتقدمين على برامج الدراسات العليا )الدبلوم العالي .رصيده من االجازات ( 

 الدكتوراه(  من شروط  )العمر , الخدمة الوظيفية ,  املعدل (.

الثالثة ) هوية االحوال املدنية ، شهادة الجنسية ، بطاقة السكن "تأييد السكن " ، صور ملونة  املتمسكاتنسخة ملونة اما من  -7

 " ( او نسختين من البطاقة الوطنية املوحدة .2عدد "
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 ول بإجراءات املساءلة والعدالة الخاص بعدم الشم تقديم التعهد-8

 ( . 501وصحيفة االعمال ) نموذج  ( 500ملء استمارتي التقديم ) نموذج -9

 ( . 504ملء االستمارة الخاصة بالتعهد الخطي وتوقيعها ) نموذج -10

 ( وتصديقها . 502ملء االستمارات الخاصة باملرشحين من ذوي الشهداء ) نموذج -11

 ( وتصديقها . 503ملء االستمارات الخاصة باملرشحين من السجناء السياسيين ) نموذج -12

 ( وتصديقها .700ملء االستمارات الخاصة باملرشحين من املشمولين بقانون تعويض املتضررين من ضحايا االرهاب ) نموذج  -13

 ( وتصديقها .600لخاصة ) نموذج ملء االستمارات الخاصة باملرشحين من ذوي االعاقة واالحتياجات ا -14

عن طريق املوقع االلكتروني لدائرة البحث والتطوير في الوزارة التعليم العالي  14الى  7يتم رفع االستمارات املذكورة في النقاط من -15

 لحبر االبيض على االستمارات .وال يجوز الحك والشطب وا  WWW.adm.rdd.edu.iqوالبحث العلمي 

 بصيغة 
ً
 : بعد ارسال جميع املتطلبات الكترونيا

ً
التدقيق الى الكلية  ألغراضعلى الطالب جلب املستمسكات االصلية ,   pdfرابعا

،على ان يتم سحب ) نسخ ملونة ( من االستمارة ذات الصفحتين على ورقة واحدة ذات  13/4/2022املعنية قبل انتهاء التدقيق في 

 وجهين ، وبخالفه تعتبر ) الغية ( .

 : اتمالحظ

يكون تقديم املتقدم للدراسات العليا )الدبلوم العالي , املاجستير , الدكتوراه ( ممن سبق ان قبل بالدراسات العليا داخل  -1

 بمعلومات غير صحيحة تخص وظيفته على قناة قبول  النفقة الخاصة )حصرا(  ألدالئهالعراق وتم الغاء قبوله 

العالي , املاجستير , الدكتوراه ( ممن سبق ان قبل بالدراسات العليا داخل يكون تقديم املتقدم للدراسات العليا )الدبلوم  -2

العراق وتم انهاء عالقته بالدراسة بسبب عدم جلبه االجازة الدراسية وفقا للمدة املحددة لجلبها على قناة قبول  النفقة 

 الخاصة )حصرا(

ير , الدكتوراه ( ممن سبق ان قبل بالدراسات العليا داخل يكون تقديم املتقدم للدراسات العليا )الدبلوم العالي , املاجست -3

على قناة قبول النفقة الخاصة  انسحابه من الدراسة بعد املدة القانونية املقررة العراق وتم انهاء عالقته بالدراسة بسبب 

ان يقدم على  قناة القبول , اما الذي تم الغاء قبوله بسبب انسحابه  باملدة القانونية  املقررة لالنسحاب فيمكن  )حصرا(

 العام .

عدم السماح بالتقديم للدراسات العليا داخل العراق ملن سبق ان قبل في الدراسات العليا داخل العراق او خارجه وانهيت  -4

 عالقته بالدراسة بسبب يعزى الى تقصيره او تركه الدراسة السباب غير مشروعة )الغش , التزوير(.

http://www.adm.rdd.edu.iq/
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ات العليا ) املاجستير ( الى كلية العلوم االسالمية واالقسام املناظرة لها ) الفقه واصوله ( يرفق بالنسبة للمتقدمين للدراس -5

مشهود لهم بالكفاءة العلمية واالعتدال من حاملي لقب علمي ) استاذ او استاذ  بملفة تقديمه توصيتين من اساتذة معروفين

 مساعد ( . 

 : يتم اعتماد التصاريح االمنية 
ً
 للمقبولين فقط في الدراسات العليا بعد اعالن نتائج القبول .خامسا

 حسب اختيار الكلية وفق التوقيتات التي ستعلنها كل 
ً
 او الكترونيا

ً
 : سيكون االمتحان التنافس ي داخل قاعات الجامعة ورقيا

ً
سادسا

 كما مبين في   ولبس الكمامات والكفوف ( . كلية مع مراعاة توجيهات لجنة الصحة والسالمة املتضمنة اجراءات الوقاية ) التباعد

 الجدول ادناه

 2023-2022جدول التوقيتات التقديم والقبول بالدراسات العليا للعام الدراسي 

 املالحظات التاريخ اليوم املوضوع ت
التقديم للدراسات العليا من خالل  أ

 املوقع االلكتروني لنظام التقديم 

 

http://adm.rdd.edu.iq   

على املتقدمين ارسال نسخة من املتمسكات  1/3/2022 الثالثاء

الى البريد   pdfاملطلوبة بصيغة ملف 

االلكتروني للكلية املعنية بالدراسة للمتقدمين 

 لها 
 3/4/2022 االحد

املتقدمين  التدقيق االلكتروني لبيانات  ب

 وفق املتمسكات املطلوبة

اعالن اسماء املتقدمين الذين دققت بياناتهم  1/3/2022 الثالثاء

االلكترونية املشمولين باداء االمتحان 

التنافس ي ممن تنطبق عليهم شروط وضوابط 

التقديم في االقسام العلمية املعنية 

 بالدراسات العليا على موقع الكلية

 13/4/2022 االربعاء

 االحد االمتحان التنافس ي ت

24/4/2022 

التخصصات الطبية , 

 الهندسية

 

تبدأ االمتحانات الساعة التاسعة صباحا  

وملدة ثالث ساعات وبحسب التخصصات 

 لها  والتوقيتات املحددة
 االثنين

25/4/2022 

تخصصات العلوم الصرفة , 

العلوم الزراعية والبيطرية , 

 االدارية واالقتصاديةالعلوم 

 الثالثاء

26/4/2022 

تخصصات العلوم االنسانية 

 واالجتماعية

 على موقع الجامعة والكلية 8/5/2022 االحد اعالن القبول االولي ث

اعالن نتائج االعتراضات على موقع الكلية  9/5/2022 ثنيناال االعتراضات على  نتائج القبول  ح

 11/5/2022 ربعاءاال  املعنية بالدراسة

 على موقع الكلية والجامعة 19/5/2022 الخميس اعالن القبول النهائي خ

 بعد مصادقة مجلس الجامعة 26/5/2022 الخميس اصدار االوامر الجامعية للمقبولين ز

 التسجيل بالقسم العلمي املعني بالدراسة 4/9/2022 االحد املباشرة بالدراسة س

http://adm.rdd.edu.iq/
http://adm.rdd.edu.iq/
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 2023-2022املتمسكات املطلوبة للتقديم للدراسات العليا للعام الدراسي 

 لدراسات العليا للموظفنيللتقديم يف ااملتمسكات املطلوبة  ت

 وثيقة التخرج او تأييد التخرج  .1

 نسخة ملونة من املتمسكات الثالثة   .2

 هوية االحوال املدنية ( أ

 شهادة الجنسية ( ب

 بطاقة السكن او تاييد السكن ( ت

 شخصية ملونةصور  ( ث

 او نسخة من البطاقة الوطنية املوحدة في حال توفرها

 شهادات املشاركة في دورات كفاءة الحاسوب , اللغة االنكليزية , اللغة العربية  .3

 تعهدات ) التصريح االمني , املساءلة والعدالة(  .4

 االستمارات الورقية واملتمثلة ب   .5

 بيانات الطالب (500استمارة ) ( أ

 صحيفة االعمال  (501استمارة ) ( ب

 تعهد خطي  (504استمارة ) ( ت

 مقابلة  (506استمارة ) ( ث

 نسخة ملونة من االستمارة االلكترونية )التي يزود بها املتقدم بعد التقديم االلكتروني(  .6

 كتاب عدم ممانعة للموظفين + خالصة الخدمة  .7

 ولديه خمس سنوات بعد اخر شهادة  (%65كتاب استثناء من املعدل للموظف الذي يقل معدله عن )  .8
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 لدراسات العليا على قناة االمتيازاتاملتمسكات املطلوبة للتقديم يف ا ت
 وثيقة التخرج او تأييد التخرج 1

 نسخة ملونة من املتمسكات الثالثة  2

 هوية االحوال املدنية 

 شهادة الجنسية 

 بطاقة السكن او تاييد السكن 

 صور شخصية ملونة 

 من البطاقة الوطنية املوحدة في حال توفرهااو نسخة 

 شهادات املشاركة في دورات كفاءة الحاسوب , اللغة االنكليزية , اللغة العربية 3

 تعهدات ) التصريح االمني , املساءلة والعدالة( 4

 االستمارات الورقية واملتمثلة ب  5

 ( 500استمارة) بيانات الطالب 

 ( 501استمارة)  صحيفة االعمال 

 ( 504استمارة)  تعهد خطي 

 ( 506استمارة)  مقابلة 

 نسخة ملونة من االستمارة االلكترونية )التي يزود بها املتقدم بعد التقديم االلكتروني( 6

 على املتقدمين من ذوي الشهداء  7

 وتصديقها من قبل الجهات املختصة   (502ملئ االستمارة نموذج )

 على املتقدمين من السجناء السياسيين                                                                           8

 وتصديقها من قبل الجهات املختصة  (503ملئ االستمارة نموذج )

 )الشخص املعني باإلعاقة حصرا(  ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصةعلى املتقدمين من  9

 وتصديقها من قبل الجهات املختصة  (600االستمارة نموذج )ملئ 

شمولين من قانون تعويض املتضررين جراء العمليات الحربية واالخطاء املاملتقدمين من على  10

 العسكرية والعمليات االرهابية.

 .وتصديقها من قبل الجهات املختصة  (700ملئ االستمارة نموذج )
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 2023-2022                                                                     كركوك/ جامعة  مدير قسم الدراسات العلياوترتيب من اعداد 

 ملوظفنيغري الدراسات العليا لللتقديم يف ااملتمسكات املطلوبة  ت

 وثيقة التخرج او تأييد التخرج -1

 نسخة ملونة من املتمسكات الثالثة   -2

 هوية االحوال املدنية 

 شهادة الجنسية 

  السكن تأييدبطاقة السكن او 

 صور شخصية ملونة 

 او نسخة من البطاقة الوطنية املوحدة في حال توفرها

 املشاركة في دورات كفاءة الحاسوب , اللغة االنكليزية , اللغة العربيةشهادات  -3

 تعهدات ) التصريح االمني , املساءلة والعدالة( -4

 االستمارات الورقية واملتمثلة ب  -5

 ( 500استمارة) بيانات الطالب 

 ( 501استمارة)  صحيفة االعمال 

 ( 504استمارة)  تعهد خطي 

 ( 506استمارة)  مقابلة 

 نسخة ملونة من االستمارة االلكترونية )التي يزود بها املتقدم بعد التقديم االلكتروني( -6

 

      

 أ.م.د . مهند قادر كريم                                            سناء برهان الدين عبد الرمحن              

 قسم الدراسات العليامدير                                   مسؤولة شعبة القبول واالستحداث         


