
	

	

ال"""راغبین بالتق"""دیم للدراس"""ات العلی"""ا ف"""ي كلی"""ة التربی"""ة للعل"""وم االنس"""انیة اتب"""اع  عل"""ى
 االلكتروني: التعلیمات االتیة اثناء عملیة التقدیم

حص##راً ویك##ون البری##د االلكترون##ي بأس##م المتق##دم  	Gmailانش##اء بری##د الكترون##ي عل##ى  وال :أ
الصریح بعیداً عن اسماء االستعارة والصفات الوظیفیة وااللق##اب م##ن اج##ل س##ھولة الوص##ول ال##ى 

اله حفاظ##اً علومات عند التدقیق وبخالفھ الیتم فتح اي برید الكتروني ال تتوفر فی##ھ الش##روط اع##ملا
 من المعلومات .على أ

م##ن خ##الل الموق##ع  1/9/2020یب##دأ التق##دیم االلكترون##ي للدراس##ات العلی##ا ف##ي ی##وم الثالث##اء  ثانی""اَ :
وینتھي التق##دیم االلكترون##ي ی##وم االربع##اء    www.adm.rdd.edu.iqااللكتروني لنظام التقدیم 

30/9/2020 . 

	pdfعلى المتقدمین للدراسات العلیا ارسال نسخة من المستمسكات المطلوبة بصیغة ملف  :ثالثاً 
ق##ل عل##ى البری##د االلكترون##ي الخ##اص بكلی##ة التربی##ة للعل##وم االنس##انیة ة متوس##طة عل##ى األبج##ود  

Graduate.studies@tu.edu.iq    

یم (وثیقة تخ##رج للمتق##دم مثب##ت فیھ##ا مع##دل الطال##ب االول دالمستمسكات المطلوبة عند التق عاً :راب
/ لل####دورین االول والث####اني للدراس####تین الص####باحي والمس####ائي للمتق####دمین لدراس####ة الماجس####تیر) 

عرب##ي) / ص##ورة شخص##یة بخلفی##ة  –إنكلی##زي  -المستمس##كات الثبوتی##ة / ش##ھادة كف##اءة (حاس##وب 
عدم الممانعة في حال كون المتقدم موظ##ف حك##ومي / التأیی##دات الخاص##ة بك##ل قن##اة  بیضاء / تأیید

عن##د التق##دیم عل##ى قن##اة االمتی##ازات / وثیق##ة تخ##رج للبك##الوریوس + الماجس##تیر للمتق##دمین لدراس##ة 
الدكتوراه اضافة ال##ى ش##ھادة المعادل##ة الص##ادرة م##ن دائ##رة البعث##ات والعالق##ات الثقافی##ة للحاص##لین 

ولی##ة والعلی##ا م##ن الجامع##ات غی##ر العراقی##ة / كت##اب اس##تثناء م##ن ال##وزیر المخ##تص ة األعلى الش##ھاد
 ).%65للمتقدمین الذین تقل معدالتھم عن 

بع##د اس##تالم البری##د االلكترون##ي المرس##ل م##ن قب##ل المتق##دم للدراس##ات العلی##ا س##یتم ت##دقیق  خامس""اً :
المعلوم##ات المرس##لة م##ع المعلوم##ات الت##ي ت##م ادخالھ##ا س##ابقاً ف##ي نظ##ام التق##دیم االلكترون##ي وس##یتم 
ارسال برید الكترون##ي للمتق##دم یؤی##د اس##تالم المستمس##كات المطلوب##ة وبری##د ث##اني بع##د اتم##ام عملی##ة 

 . 7/10/2020یق البیانات قبل یوم تدق

س##یتم اع##الن اس##ماء المتق##دمین للدراس##ات العلی##ا ال##ذین دقق##ت بیان##اتھم الكترونی##اً م##ن  سادس""اً :
المشمولین باالمتحان التنافسي والذین تنطبق علیھم شروط وض##وابط التق##دیم الناف##ذة والمعلن##ة م##ن 

 لكتروني وكذلك على ص##فحة الكلی##ةاال كلیةي والبحث العلمي على موقع القبل وزارة التعلیم العال
 الرسمیة على مواقع التواصل االجتماعي .

قیات التي ستعلنھا الكلی##ة وفق التوسي داخل قاعات الجامعة ورقیاً سیكون االمتحان التناف سابعاً :
 ولبس الكمامات والكفوف.مع مراعاة توجیھات لجنة الصحة والسالمة والمتضمنة التباعد 

 ال تتحمل الكلیة وقوع المتقدم بالخطأ اثناء التقدیم االلكتروني. ثامناً :

 

 تعلیمات التقدیم للدراسات العلیا
	ة التربیة للعلوم االنسانیةیفي كل



	

	

 مالحظات مھمة :

) 500مل##ئ االس##تمارة الخاص##ة بالتق##دیم المقابل##ة وحض##ور االمتح##ان التنافس##ي (نم##وذج رق##م  -1
 ).504) وتعھد خطي (نموذج رقم 501وصحیفة االعمال (نموذج 

) مل##ون عل##ى 502االس##تمارة الخاص##ة بالتق##دیم بالنس##بة للمتق##دمین لقن##اة الش##ھداء (نم##وذج مل##ئ  -2
 ورقة واحدة ( للشمول بھا فقط).

) 503ملئ االستمارة الخاصة بالتقدیم بالنسبة للمتقدمین لقناة الس##جناء السیاس##یین(نموذج رق##م  -3
 ملون على ورقة واحدة (للمشمول بھا فقط).

الخاص##ة بالتق##دیم بالنس##بة للمتق##دمین لقن##اة ق##انون تع##ویض المتض##ررین ج##راء مل##ئ االس##تمارة  -4
 2015) لس##نة 57العملیات الحربیة واالخط##اء العس##كریة ، والعملی##ات االرھابی##ة المع##دل ب##الرقم (

 ) ملون على ورقة واحدة (للمشمول بھا فقط).700(نموذج 

قن##اة ق##انون ذوي االعاق##ة واالحتیاج##ات مل##ئ االس##تمارة الخاص##ة بالتق##دیم بالنس##بة للمتق##دمین ل -5
 ) ملون على ورقة واحدة (للمشمول بھا فقط).600الخاصة ( نموذج رقم 

جمیعھ##ا واال س##وف ی##تم اھم##ال اض##بارة التق##دیم المستمس##كات المطلوب##ة  ارف##اقعل##ى الطال##ب  -6
 الخاصة بھ.

 معلومات غیر صحیحة.یتحمل الطالب المتقدم المسؤولیة القانونیة في حال االدالء ب -7

 ال یجوز الشطب والحك والتحبیر باللون االبیض عند ملئ االستمارات الخاصة بالتقدیم. -8

	

 


