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المطلوبة للتقديمالمستمسكات

الي علىىا المتقىىدمين لدراسىىة الماوسىىتير والىىدبلوم العىى
الىىىا الواىىىة المطلىىىوث معنونىىى وتخىىىر سىىىحث وةيقىىىة

معىىىدل + معىىىدل الخىىىري  )علىىىا تحتىىىو  الياىىىا التقىىىديم
الطالىىىىىىىث ارول للدراسىىىىىىىتين اليىىىىىىىباحية والمسىىىىىىىا ية 

(  وللدورين ارول والةاني

وةيقتىىىىي سىىىىحث / الىىىىدكتورا المتقىىىىدمين لدراسىىىىةاامىىىى
دل مةبىىت هياىىا المعىى)ماوسىىتير + بكىىالوريو )التخىىر 

شىىاادا المعادلىىة اليىىادرا مىىن دا ىىرا (+ رقمىىا وكتابىىة
  البعةىىات بالنسىىبة للحايىىلين علىىا شىىاادات مىىن خىىار

(.العراق



المطلوبة للتقديمالمستمسكات

 كفىىىا االشىىىاادات علىىىا المتقىىىدم للدراسىىىات العليىىىا تاي ىىىة
ا اكفىىوةارنكليزيىىكفىىا ا الل ىىة الحاسىىوث وكفىىا ا :ارتيىىة

.الل ة العربية

 ن اول مخلفية بيضا  يور شخيية علا المتقدم تاي ة
نسىية و و)الةبوتيىةالمستمسىكات+ رهعاا بموقى  التقىديم  

بطاقىىة سىىكن طو ت ييىىد+ شىىاادا ونسىىية طو بطاقىىة موحىىد  
.. سكن

 ةنا  كتىاث اسىت... + ممانعىة بالنسىبة للمىونفينعىدم كتاث
ام مىىن قبىىل الىىوزير المخىىتي للمىىونفين الىىتين تقىىل معىىدرت

. 65عن



يوىىىث ان يكىىىون كترونىىىيلاركبريىىىدGmail ومفعىىىل

يكىون  وهعال هاتف رقم + تستطي  استالم رسا ل علي  

.اةنا  التقديمارلكتروني مفتوح البريد 

التقىىىىديم علىىىىا الدراسىىىىات العليىىىىا علىىىىا طيبىىىىدسىىىىوف

ويسىىىىىتمر 3/ 1يىىىىىوم ( adm.rdd.edu.iq)الموقىىىىى 

.2022/ 4/ 3ل اية 



 (انشا  حساث)علا عند الدخول الا الموق  قم ب نشا  حساث من خالل الض ط



ي بريدك ارلكترونالرسا ل الواردا هيوبعدها تعود الا•

والدخول الا ارستماراالوميل لتقوم بتفعيل الحساث

+ ف ارلكترونية عن طريق البريد ارلكتروني او رقم الاات

الرقم السر 

 الخاية بالتقديم اارستمار ملتقوم بعملية

الحاسىىبة او لىىاعفونىىةمحتكىىون يوىىث انو. رهىى  اليىىورا الشخيىىية

.الموبايلوااز 

 سىىم والقالوامعىىة والكليىىة واختيىىارباختيىىار مكىىان التقىىديم قىىوم نوبعىىدها

عىىدد لنىىاتناىىروبعىىدها (  دبلىىوم عىىالي, دكتىىورا , ماوسىىتير) والدراسىىة

( مىةالا بكىالوريو  علىوم كيميىا )بإدخىال الخلفيىة العلميىة قوم نوالمقاعد 

.ومحل الورداوون  التناهسيارمتحانلك موادتناروبعدها 

(امتيازات, نفقة خاية, عام) وبعدها قناا القبول.



 من ارختياراتعدد هياا ارمتيازات

  تو  شىادا  الحشىد او ...او تعىوي  متضىررين الشادا تو
.تو  ارحتياوات الخاية او السونا  السياسيين

وبعدها تختار الشاادا الحايل علياا

 ماوستير,دبلوم عالي , بكالوريو

ان يوىث) الشاادا ت خىتها مىن وةيقىة التخىر معلومات لبالنسبة
(الوةيقةحضر ت

اتا كنىىت مونىىف تكتىىث نعىىم وتقىىوم بإدخىىال ) معلومىىات الونيفىىة
(معلومات تخي ونيفتك من خالل كتاث عدم الممانعة

 نعم هي حالة اروابة ب) هل انت من المكفوهينالحقل اروابة علا
فسىور من امتحان الحاسوث وهي حالة اروابة ث اتعفسوف

(تقوم بإدخال معلومات الشاادات هي حقول خاية



 الزقاق والدار-محل السكن

المحاهنة والقضا  والناحية

 والبريد ارلكتروني–ورقم الااتف

ون يكىرحتىا دخلتاىا طمن المعلومىات الىي ت كد للعودوت
يل للتعىدهتح ارستمارا مرا واحدا لك يحق)خط  هناك

ة الخىىاي بالواىىاإللكترونىىي قبىىل ارسىىالاا الىىا البريىىد 
(المعنية

(يقتحميل ارستمارا قبل التدق) تض ط علا بعدهاو







على ملف واحد  PDFبصيغة المستمسكات

مووىىودا علىىا موقىى  ( 504,506, 501, 500) اسىىتمارات نقىىوم بسىىحث
.وتمأل من قبل الطالث بالقلم الوافالتقديم 

ازاتارمتيىالتي تخىي ارمتيىازات اتا كنىت متقىدم علىا قنىاا اارستماررهق تو
.ومختومة من قبل الواة المعنية

 تام عىن استةنا  للىتين تقىل معىدركتاث+للمونفينكتاث عدم الممانعة بالنسبة
65

منشىورين توييتين من اساتتا معروهين بالنسىبة لدراسىة الماوسىتير وبحةىين
.ااوارقسام المنانرا للكليات العلوم ارسالمية / بالنسبة لدراسة الدكتورا 

 تات الشخيىية ويىوراوالمستمسىكاتارستمارا ارلكترونية هي ورقة واحدا
.خلفية بيضا  وشاادات الكفا ا وةيقة التخر 

 القسم تكتث اسم الوامعة والكلية و)معلومات ارتيالعلاتدخل للموق  وبعدها
(ماوستير او دكتورا ) والدراسة 

 د البريىىىت خىىىت وبعىىىدها تضىىى ط للحقىىىل الةىىىاني اسىىىتيراد معلومىىىات الكليىىىة حتىىىا
علىىا pdfبيىىي ةوميعاىىا المستمسىىكاتارلكترونىىي الخىىاي بالكليىىة وترسىىل 

.الموق  الخاي بالكلية













ة علىا التقديم علىا ارسىتمارا ارلكترونيىمل تكابعد ان

الموق 

 واحىىد بيىىي ةبملىىفوميىى  مىىا تكىىر ارسىىالpdf الىىا

لتىىتم , اىىاعليالبريىىد ارلكترونىىي للكليىىة التىىي تىىم التقىىديم 

شىعار المطابقة وتدقيق ارستمارا ارلكترونية وارسال ا

,الا بريدك ارلكتروني

 واخيىىىراا نقىىىوم بتحميىىىل ارسىىىتمارا المدققىىىة مىىىن موقىىى

.حانالتقديم لتكون وةيقة ةبوتية للطالث هي ارمت





الورقة الةبوتية للدخول الا ارمتحان هي 

ارستمارا المدققة وعلياا ختم الكلية



تكراراا اركةرارس لة
التناهسي؟بارمتحانلنواحلشرطيوودهل1.
حسثقدممتاعلايعوديتمش لاايتملمشاغرامقاعدووودحالوهي،التناهسيارمتحانهيالنواحشرط/نعم

.المفاضلةدروات

؟العلياالدراساتعلاالتقديملييحقهل60مناقلمعدلي.2
م ارهاق واستةنا كتاثعلاالحيولهيوثمونفكنتاتااما،حيراا الخايةالنفقةعلاالتقديملكيحقنعم

.الممانعةعدمكتاث

؟العلياللدراساتللتقديمتوييةتوودهل.3
.ارنسانيةالكلياتهيالقرانعلومواقسامارسالميةالعلومكلياتعلاللمتقدمينارتوييةرتوود

؟تكريتوامعةالااقدمانيمكننيهلالمحاهنةخار منانا.4
.حكوميةوامعةا علاالتقديملكيحقنعم

؟والعدالةالمسا لةواستماراارمنيالتيريحاكماليمكننيمتا.5
.بتلكالوامعيارمروايدارالعلياالدراساتهيالقبولبعد

للقسماروا لعلااقدمانيمكننيهل،كركوكوامعةهيقسميعلاارولانا.6

؟تكريتوامعةهيالمنانر
مكنكوي،الدراسةهت هي والمفتوحةالطالثمن المتخر القسمعلالالولمخييالمقعدكونتلكريمكن،كال

.ارستحقاقحسثوالتناه العامقنااعلاالتقديم

الكلية؟الاالمطلوبةالمستمسكاتارسلانيمكنكيف.7
اتالمستمسكومي واضاهةالتقديمننامهيالمعلنالكليةايميلالاpdfكاملبملفمستمسكاتكترسلانبامكانك

.بالمتقدمينالخايةارمتيازاتاستماراتالااضاهة(500،501،504،506)التقديمواستماراتالمطلوبة



؟للكليةالورقيةمستمسكاتياسلمانيمكننيمتا.8
الوامعيارمريدوروقبلالورقثالفايلم ارسما لتدقيقوالناا ياروليارعالنبعد

؟لسنةالات هياااقدمانيمكننيهل..السابقةالسنواتهيبااقدمتوةيقتي.9
اسيةارسالشروطومي تستوهيانيوثولكنسنواتعداقبلاختتاالوحتابااالتقديمبامكانك/نعم

ارولنوللدوريوالمسا يةاليباحيةللدراستينالدهعةعلاارولالطالثمعدل+الطالثمعدل)بــوالمتمةلة

.الوةيقةهيتلكيتكرمسا يةدراسةووودعدمحالوهي،والةاني

للعامباااقدمانيمكننيهل2020العامهيالكفا اشااداتعلاحيلت.10

؟2022الحالي
-2020دراسيينلعامينالتقديمعملياتاستنفتتكونكبااالتقديمريمكنك2020-10-7قبلعليااحيلتاتا

2023-2022السنةلات بااالتقديمهيمكنك2020-10-7بعدعليااحيلتاتااما2022-2021و2021

.

مبالتقديالخايةارستماراماهي،الخايةوارحتياواتارعاقةتو منانا.11
؟علياااقدمانيمكننيوكيف

منااوتوقعوتمالهاالعلياللدراساتالتقديمموق منوطباعتااتحميلاايمكنك600رقمااالمطلوبةارستمارا

ماعيةاروتوالشؤونالعمللوزاراةمومنالطبيةباللوانالخايةارولياتوتكملالمحاهنةهيارعاقةدا را

.العالقةتاتالدوا رمناكمالااليتم

هياقبلهل،65مناقلمعدليالخايةوارحتياواتارعاقةتو منانا.12

؟هيااالقبولضوابطهيوماالعلياالدراسات
النفقةااقنعلاقبولكسيكونالقبولوعندووودهمحالهيالمتقدمينزمال كم والتناه التقديميمكنك

.العلياالدارساتتعليماتعليااتسر القنااهت كونالخاية



ماهي مقاعد ارمتيازات؟. 12

ماهي عدد المقاعد لتو  الشادا ؟.13

؟انا مونف ، هل كتاث عدم الممانعة اوبار  اةنا  التقديم. 14

.استالم الملفات دون كتاث عدم الممانعة وريمكننعم اوبار  

هن انا مونف علا وزارا الشباث والرياضة وتم تحويلنا الا المحاهنة ، هل اولث عدم الممانعة من المحا. 16

؟ام الوزارا ، وكتاث ارستةنا  من الوزير ام المحاهن

كتاث عدم الممانعة وارستةنا  من المحاهن كون  واة غير مرتبطة بوزارا حسث اليالحيات المنقولة 

.والمحاهن هو المختي بتلك او من يخول  بشرط ولث كتاث التخويل اتا خول ا  شخي بالتوقي  عن  

؟هل يمكنني ان اقدم علا الدبلوم العال 65انا مونف ومعدلي اقل من . 17

.نعم يمكنك التقديم ولكن علا قناا النفقة الخاية حيراا م  ولث كتاث ارستةنا  بالمعدل

؟انا من تو  الشادا  ، هل يمكنني التقديم باستمارا تو  الشادا  الميدقة من العام الماضي. 18

.تلك ريمكنكال 

؟هل يحق لخريوي الكليات ارهلية التقديم للدراسات العليا . 19
.تااتلك ولكن ارقسام العلمية يمكناا تحديد الخلفية العلمية وره  الكليات ارهلية كون  من يالحيبارمكاننعم 

؟بيفة عقد ؟ هل يحق لي التقديم للدراسات العليا وهل مطلوث مني عدم ممانعة واوازا مونف انا . 20

ديمم  مواعيد الدوام الرسمي ومواهقة المسؤول المباشر وارعلا للتقريتعار تلك علا ان بارمكاننعم 

؟ماهي مدا ارمتحان التناهسي ؟ وما هي طبيعة ارس لة . 21

.مقالية% 40اختيار متعدد و % 60ساعات ، وارس لة 3مدا ارمتحان 

؟هل يمكنني وبر المعدل للتقديم علا قناا العام 64.5المعدل . 22

.التقديم علا النفقة الخاية وبارمكانر يمكن وبر المعدل هقد ال ي وبر المعدل 



، 2020لسنة 20، هل يمكنني ان اقدم للدراسات العليا علا قانون 65انا مونف ومعدلي اقل من . 23

وما هو ارورا  المطلوث هعل  للتقديم؟

ب   الننر عن العمر والمعدل والخدمة بشرط الحيول علا عدم ممانعة 20التقديم علا قانون بارمكان

موقعة من ر ي  الوامعة او الوزير المختي للوزرات ارخرى ويوث ان تكون اروازا بعد القبول من 

.رييد اروازات للمونف براتث او بدون راتث لمدا عامين دراسيين 

خار  خطة القبول ام داخلاا ؟20هل يتم قبول المتقدمين علا قانون . 24

.يكون التناه  داخل خطة القبول المعلنة من قبل القسم والكلية المعنية

ي التقديم انا من تو  الشادا  وقبلت هي الدراسات العليا سابقا ورقن قيد  بسبث الرسوث ، هل يمكنن. 25

؟مرا اخرى علا قناا تو  الشادا 

.يراا التقديم مرا اخرى علا قناا تو  الشادا  ويمكنك التقديم علا قناا النفقة الخاية حريمكنككال 



شكرًا لحسن االصغاء


