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1 

اعالن أسماء المتقدمين الذين دققت بياناتهم 
االلكترونية المشمولين بأداء االمتحان التنافسي 
ممن تنطبق عليهم شروط وضوابط التقديم في 
االقسام العلمية المعنية بالدراسات العليا على 

 موقع الكلية

2/5/2021  
71/6/2021  

 االحد
 الخميس

التدقيق االلكتروني لبيانات المتقدمين وفق 
 المستمسكات المطلوبة

2 

التاسعة صباحاالساعة   
التخصصات 
الطبية ، 
 الهندسية

20/6/2021  
 االحد

 3 االمتحان التنافسي

 على موقع الكلية والجامعة
 

24/6/2021 عالن القبول  االوليا الخميس   4 

 اعالن نتائج االعتراضات على موقع الكلية
 

27/6/2021  
28/6/2021  

 االحد
 االثنين

 5 االعتراضات على نتائج القبول

والجامعة الكلية موقع على  30/6/2021  6 اعالن القبول النهائي االربعاء 

7/7/2021 بعد مصادقة مجلس الجامعة  7 اصدار األوامر الجامعية للمقبولين االربعاء 

19/9/2021 التسجيل بالقسم العلمي المعني بالدراسة  8 المباشرة بالدراسة االحد 

 

للقبول يف ادلراسات العليا أ ثناء فرتة التقدمي الالكرتويناملس متساكت املطلوبة للمرحشني   

وثيقة او كتاب تأييد  تخرج ألغراض  التقديم للدراسات العليا  معنون الى الكلية التقنية /كركوك مثبتا فيه معدل التخرج  -1
 . صباحية والمسائية () للدورين االول والثاني وللدراستين ال ومعدل الطالب الخريج االول على الدفعة للقسم العلمي

كتاب عدم ممانعة بالنسبة للموظفين يتضمن العبارة بالصيغة األتية : ) عدم ممانعة الدائرة للموظف من التقديم للدراسات  -2
 . ومنحه االجازة الدراسية في حالة قبوله ( 2021/2022العليا  للعام الدراسي 

  . اللغة االنكليزية  والحاسوبشهادتي مشاركة لدورة تدريبية لتطوير مهارات  -3
 . شهادة اجتياز اختبار كفاءة اللغة العربية -4
( واليجوز الشطب والحك والتحبير باللون  501نموذج( وصحيفة االعمال )  500نموذج رقم ملى االستمارة التقديم )  -5

 .االبيض 
 نموذج )  2016( لسنة 2ملى االستمارة  الخاصة  بالمرشحين من ذوي الشهداء  المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء رقم ) -6

 .( وتصديقها من قبل الجهات المعنية المثبته باالستمارة  502
واالخطاء العسكرية   لخاصة  بالمرشحين من المشمولين بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية ملى االستمارة  ا -7

 . ( وتصديقها من قبل الجهات المعنية المثبته باالستمارة 700نموذج  )والعمليات االرهابية 
 . ( 504نموذج رقم ملى االستمارة  الخاصة بالتعهد وتوقيعها  )  -8
السكن  أو تأييد السكن  ، صورة نسخة ملونة من المستمسكات  الثالثة ) هوية االحوال المدنية ، شهادة الجنسية ، بطاقة  -9

 (  ،نسخة من البطاقة الوطنية الموحدة في حال توفرها . 2ملونة  عدد )
 عتمد االستمارات المذكورة  انفا على ان يتم  سحب ) نسخة ملونة (  من الموقع االلكتروني وعلى ورقة واحدة بالنسبة ت -10

( باالضافة الى سحب ) نسخة  الغية، وبخالفه تعتبر ) (  ورقة واحدة ذات وجهينلالستمارات التي تتألف من صفحتين ) 
  . ملونة ( من استمارة التقديم االلكترونية

وبخالفه   ( من تاريخ اصدار األوامر الجامعية لقبولهم  يوما   60على المقبولين من الموظفين جلب االجازة الدراسية خالل )  -11
 يلغى قبولهم .
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