
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  انطببعً ؼىالا 1

  اؼى االو انطببعً 2

  انٍٕو  انشٓط  انؽُت انًخقسو نهسضاؼت يٕانٍس 3

  حبضٌد انخعٍٍٍ  انًُٓت 4

  يسة انرسيت 5

  عُٕاٌ انعًم 6

  عُٕاٌ انؽكٍ 7

8 

 

 انشٓبزة

 انحبصم عهٍٓب

 انبكبنٕضٌٕغ

 

  االذخصبص

  انجبيعت

  انكهٍت

  قؽىان

  حبضٌد انحصٕل عهى انشٓبزة

  انًعسل

 انسبهٕو انعبنً

 

  االذخصبص انعبو

  االذخصبص انسقٍق

  ضقى ٔحبضٌد االيط انجبيعً

  انخقسٌط

  انكهٍت انًبَحت نهشٓبزة

  انجبيعت انًبَحت نهشٓبزة

        انًبجؽخٍط  

  االذخصبص انعبو

  ٍقاالذخصبص انسق

  ضقى ٔحبضٌد االيط انجبيعً

  انخقسٌط

  انكهٍت انًبَحت نهشٓبزة

  انجبيعت انًبَحت نهشٓبزة

8 

 

 انشٓبزة انًطهٕبت

 

 

 زكخٕضاِ                يبجؽخٍط        زبهٕو عبنً               

 

 ٔؼٍهت االحصبل 9

  انٓبحف االضضً

  انٓبحف انُقبل

  نكخطًَٔانبطٌس اال

( 052ًوىذج زقن )  
 ٔظاضة انخعهٍى انعبنً ٔانبحث انعهًً

 زائطة انبحث ٔانخطٌٕط

 قؽى انسضاؼبث انعهٍب

 2102( لسنة 2المشمولين باحكام قانون رقم )ذوي الشهداءاستمارة ترشيح 
  2120-2122للعام الدراسي  للقبول في الدراسات العليا

1-2  

 الوىقع االلكتسوًي لىشازة التعلين العالي والبحث العلوي

www.mohesr.gov.iq 

ىقع االلكتسوًي لدائسة البحث والتطىيسالو  

www.rdd.edu.iq 

ًٌهئ يٍ قبم نخؽهؽم انًطكعي نالؼخًبضةا  

           /                /                         فً يؤؼؽت انشٓساء انطعبٌت انعهًٍتقؽى  

http://www.mohesr.gov.iq/


 

 

 جٓت انخقسٌى 11

  انجبيعت / انٍٓئت

  انكهٍت / انًعٓس

 انقؽى / انفطع
 

 

11 

 عالقت انًخقسو ببنشٍٓس

 حطفق شٓبزة انٕفبة  االة

 حطفق شٓبزة انٕفبة  االو 

 حطفق شٓبزة انٕفبة  االبٍ 

 حطفق شٓبزة انٕفبة  انبُج 

 حطفق شٓبزة انٕفبة  االخ 

 حطفق شٓبزة انٕفبة  االذج 

 حطفق شٓبزة انٕفبة يع عقس انعٔاج  انعٔج 

 حطفق شٓبزة انٕفبة يع عقس انعٔاج  انعٔجت 

 حطفق شٓبزة انٕفبة  انحفٍس 

 حطفق شٓبزة انٕفبة  انحفٍسة 

11 

 حعٓس

 

 انفقطاث اعالِ ٔبعكؽّ اححًم انخبعبث انقبٍََٕت كبفتبصحت انًعهٕيبث انًصكٕضة فً  أحعٓس

  االؼى

  انخٕقٍع

  انخبضٌد

 

 2113ْصا انحقم يٍ قبم يؤؼؽت انشٓساء فً حبنت كٌٕ حبضٌد االؼخشٓبز قبم عبو  ًٌأل

 

 

االؼخشٓبز يٍ قبم حأٌٍس 

 انًؤؼؽت

 انشٓساءذخى يؤؼؽت  ٔحٕقٍع ضئٍػ انًؤؼؽتيصبزقت 

   

 

نصٔي  11/6/2114اعخببضا يٍ  كبٌ حبضٌد االؼخشٓبز إشاْصا انحقم يٍ قبم يؤؼؽت انشٓساء  ًٌأل

 شٓساء انحشس انشعبً انًشًٕنٍٍ ببنقبٌَٕ 

 

االؼخشٓبز يٍ قبم حأٌٍس 

 انًؤؼؽت

 انشٓساءذخى يؤؼؽت  ٔحٕقٍع ضئٍػ انًؤؼؽتيصبزقت 
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 وحتى االى2552يوال هرا الحقل هي قبل هجلس الوحافظت في حالت كىى تازيخ االستشهاد قبل عام 

 وحتى االى2552يوال هرا الحقل هي قبل هجلس الوحافظت في حالت كىى تازيخ االستشهاد قبل عام 

ًٌهئ يٍ قبم  نخؽهؽم انًطكعي نالؼخًبضةا  

/                      /                           فً يؤؼؽت انشٓساء انعهًٍت قؽى انطعبٌت  


