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)واحد غير   PDF ـتعتمد المستمسكات المدرجة ادناه للتقديم و بصيغة ال 2023-2022استنادا لتعليمات و ضوابط التقديم الوزارية للعام الدراسي 

 (arts.postgrad.app@uokufa.edu.iqو ترسل على البريد االلكتروني )مجزء( 

 ( أصلي + استنساخ ملون (2) المطلوب )ملفة عدد2023-2022محتويات ملفة التقديم للدراسات العليا للعام الدراسي 

 .2استمارة التقديم االلكترونية نسخة ملونة عدد • 

ن أو تأييد سكن( على روقة واحدة أو ما ينوب عنها )البطاقة ثالثة نسخ ملونة من )هوية االحوال الشخصية + شهادة الجنسية + بطاقة السك• 

 الوطنية الموحدة(.

 أصلية + نسختين ملونة( للمتقدمين لدراسة الماجستير يذكر فيه)نسخة الدراسات العليا  / داباال كلية/ الكوفة جامعة  معنون الى ) تأييد تخرج• 

ستين )معدل التخرج رقماً وكتابة , تسلسله، عدد خريجي الدورة، والشهادة واالختصاص الحاصل عليه، معدل الطالب االول لكافة األدوار و للدرا

 الصباحية والمسائية ) وفي حال عدم وجود دراسة مسائية يذكر ذلك(.

للبكالوريوس والماجستير + األمر  الدراسات العليا  / داباال كلية/ الكوفة جامعة ة تخرج بالدرجات للمتقدمين لدراسة الدكتوراه معنونة الىوثيق• 

 تير )نسخة أصلية + نسختين ملونة( يذكر فيها المعدل )رقما و كتابة( و الشهادة و االختصاص.الجامعي لشهادة الماجس

 شهادة المعادلة الصادرة من دائرة البعثات بالنسبة للمتقدمين الحاصلين على شهادة االولية او العليا من الجامعات غير العراقية .• 

 الشطب والحك والتحبير باللون األبيض . ( وال يجوز500ملئ استمارة التقديم )نموذج رقم • 

 ( وال يجوز الشطب والحك والتحبير باللون األبيض .501ملئ استمارة بيانات المتقدم )نموذج رقم • 

 ( وتوقيع وختمه من قبل الشؤون القانونية في الكلية.504ملى التعهد الخطي )نموذج رقم • 

 (.506ترفق استمارة المقابلة للمتقدم )نموذج رقم • 

 شهادة اجتياز كفاءة الحاسوب واللغة االنكليزية وامتحان كفاءة اللغة العربية )نسختين ملونة(.• 

مصدقة من قبل الجهات المعنية( او )استمارة الترشيح من السجناء  502)استمارة ذوي الشهداء على ورقة واحدة ذات وجهين نموذج • 

معنية ( أو )استمارة الترشيح للمشمولين بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية مصدقة من قبل الجهات ال 503السياسيين نموذج 

وعلى ورقة واحدة ذات وجهين مصدقة من قبل الجهات المعنية( أو )استمارة الترشيح للمشمولين  700واالخطاء العسكرية واالرهابية نموذج 

 مصدقة من قبل الجهات المعنية( . 600رقم  بقانون رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة نموذج

 يتم اعتماد التصاريح األمنية لجميع المتقدمين قبل التقديم ويتم التدقيق عليها بعد قبولهم.• 

 يتم اعتماد جلب التعهد لكل من يرغب بالتقديم للدراسات العليا على انهم لم يكونوا مشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة .• 

( من اساتذة معروفين مشهود لهم بالكفاءة العلمية واالعتدال من حاملي لقب علمي )استاذ أو استاذ مساعد( للتخصص العلمي 2د )توصية عد• 

 المراد التقديم اليه.

 (.4صور شخصية )عدد • 

العام او الدقيق بعد تاريخ الحصول على يشترط في من يتقدم لدراسة الدكتوراه ان يقدم بحثين منشورين او مقبولين للنشر غير ُمستلين للتخصص • 

 شهادة الماجستير.

الدراسي  اذا كان المتقدم موظفاً عليه ان يجلب كتاب عدم ممانعة من دائرته يذكر فيه العبارة )عدم الممانعة من التقديم للدراسات العليا للعام• 

 ومنحه االجازة الدراسية في حالة قبوله(. 2023- 2022

اء من شرط المعدل اذا كان معدل المتقدم اقل من المعدل المقرر وكذلك جلب خالصة خدمة فيها تاريخ الحصول على آخر شهادة. جلب كتاب استثن• 

للموظف الذي لديه خدمة وظيفية ال تقل عن خمسة سنوات بعد آخر شهادة ويكون تقديمه على النفقة الخاصة ويثبت هذا االستثناء ضمن كتاب 

 دم الممانعة.رسمي يرفق مع كتاب ع

حصراً على ان يتم سحب )نسخة ملونة( منها  2023-2022تُعتمد االستمارات المذكورة آنفاً المرفقة مع ضوابط التقديم والقبول للعام الدراسي • 

( ، وبخالفه تعتبر من الموقع االلكتروني الخاص بالتقديم وعلى ورقة واحدة بالنسبة الستمارات التي تتألف من صفحتين )ورقة واحدة ذات وجهين

 )الغية( باإلضافة الى سحب )نسخة ملونة( من استمارة التقديم االلكترونية.

وصية يجوز للمرقن قيده بسبب الرسوب ) بمادة واحدة أو معدل( إعادة التقديم للدراسات العليا على قناة القبول العام على جامعة أخرى بحسب ت• 

 ا.من قبل الكلية التي تم ترقين قيده فيه

 ( ويسلم مع ملفتي التقديم.CDكل ما ورد أعاله يؤخذ منه صورة سكنر ويوضع في قرص )• 

 الدراسات العليا
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