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لكلية الرتبية للعلوم املستوسكات املطلوبة هن الطالب للتقدين اىل الدراسات العليا 
 0200-0202االنسانية للعام الدراسي 

 3/6/0201وينتهي التقديم يىم الخميس  3/5/0201 ىافقيبدا التقديم يىم االثنين الم -1

 وتكون واضحة جدا . وبواقع نسختين (د)الباركو  قديم االلكتروني مطموبة عمى وجواستمارة الت -2

 الى )جامعة تكريت /كمية التربية لمعموم االنسانية /الدراسات العميا (. ةمعنونوثيقة تخرج  -3

 : تتضمن االتي

ال ى جامع ة تكري ت / كمي ة  ةمعنون  بكالوريوس والماجستير بالنسبة لممتقدمين لنيل شيادة الدكتوراه  التخرج ةوثيق -أ
 . 2222 صادرة لسنةتكون  ان التربية لمعموم االنسانية / الدراسات العميا عمى

لبح ث العمم ي الشيادة من دائرة العالق ات والبعث ات   ي وةارة التعم يم الع الي وا ةمعادلوثيقة + جدارية + كتاب  -ب
 .ارج العراق خلمحاصمين عمى شيادة الماجستير من 

م  دورين الول لو  لمدراس  تين الص  باحية والمس  ائية مع  دل التخ  رج ومع  دل الطال  ب الخ  ري  االول عميي  ا مثبت  ا  وثيق  ة  -4
ال  ى جامع  ة تكري  ت / كمي  ة التربي  ة لمعم  وم  ةومعنون   لني  ل ش  يادة الماجس  تير لممتق  دمين والث  اني عم  ى الد ع  ة بالنس  بة
 .  2222لسنة  صادرةعمى ان تكون  االنسانية / الدراسات العميا

 كتاب عدم ممانعة بالنسبة لمموظفين لمدراسة يتضمن العبارة االتية : -5

ومنح  و االج اةة الدراس  ية  2222-2222الدراس ي  لمع  ام التق ديم لمدراس  ات العمي ا لغ  ر ع  دم ممانع ة م ن  الموظ   
 مثبتا   ييا قناة القبول . ي حالة قبولو( 

 . والموجودة عمى موقع الوةارة ممئ االستمارات الخاصة بالتقديم والمقررة من الوةارة -6

 ( 4نسخو ممونة من المستمسكات الربع + صور خمفية بيضاء عدد) -7

عموم القران والتربية  اسالةيةي  لالومةوم اسالةيةي  لاسةةعم اسع ةم يجي اقسام )توصية من القسم بالنسبة لخر  -8
/  جعةوة  تكرية إلة    حديثة  ةووووة تخةر  وثيق  االتعذين بدرج  س تقل عن االتعذ ةالععد ةن لاسةعم الكع م (

، وم ككور  يي ا المع دل ومع دل الطال ب الول عم ى الد ع ة  / شةوب  الدراالةع  الوميةع كمي  التربي  لموموم اسوالةعوي 
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بالنس   بة  قبةةةول وشةةةر لبحثةةةين نيةةةر ةالةةةتمينم   ع جم   ب لمدراس   تين الص   باحية والمس   ائية وال   دورين الول والث   اني. 
 لممتقدمين لدراسة الدكتوراه قسم عموم القران والتربية االسالمية مع نسخة من واجية الرسالة  قط .

 . نسخو (3الحاسوب واإلنكميةي و المغة العربية )شيادات كفاءة  -9

 .ومختومة منيا سحب استمارات كوي الشيداء المصدقة من المؤسسةيمن كوي الشيداء  المتقدم ناك كاا -22

م  ن ال  دوائر كات وتمم  ئ  622ص  ة تس  حب اس  تمارة رق  م م  ن كوي اإلعاق  ة واالحتياج  ات الخا ان المتق  دماكا ك   -22
  ىيئة كوي االعاقة واالحتياجات الخاصة . –وةارة العمل والشؤون االجتماعية  العالقة.

 من مؤسسة السجناء السياسيين.  وتممئ  523ين  تسحب استمارة رقم من السجناء السياسي ان المتقدماكا ك -22

عم ى ان يتض من ك ل الفق رات الس ابقة دون اي نق   عم ى    pdfترسل ممفات المتقدمين بصيغة مم  واحد  -23
  ي البيان  ات س ييمل اي مم     ي و اي نق    و  graduate.studies@tu.edu.iqي ل الخ ا  بالكمي  ة وى و يماال

 .  الةقدة  ال  الكمي 

اج راءات الص حة  ةلجنة االستقبال طيم ة اي ام االس بوع م ع مراع اباإلمكان جمب الفايل من قبل المتقدمين الى  -24
 . المتقدمالعامة من لبس الكفو  والكمامات من قبل 

ككر الحض  ور شخص  يا ال  ى الكمي ة لتق  ديم المتطمب  ات انف  ة ال   لألقس ام كا   ةبالنس بة لممتق  دمين لدراس  ة ال  دكتوراه  -25
كمية التربية لمعم وم االنس انية / الدراس ات العمي ا  ونس خة م ن الى جامعة تكريت /  ةمع جمب وثائق بالدرجات معنون

االمر الجامعي مصدق لغر  اجراء المقاصة العممية من قب ل المج ان العممي ة وى ي متطم ب اساس ي م ن متطمب ات 
 المصادقة عمى  ايل التقديم . 

-2222مي  ا لمع  ام الدراس  ي س  يكون االمتح  ان التنا س  ي وحس  ب ج  دول توقيت  ات التق  ديم والقب  ول لمدراس  ات الع -26
الس اعة التاس عة ص باحا   وعمى قاعات كمية التربية لمعموم االنس انية .  22/6/2222الثيثعء الةوافق يوم  2222

 ولمدة ثالث ساعات .
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