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 :ٓسجٙ مً مجٔع املتقدمني اتباع ارتطْات التالٔ٘ يف التقدٓه

   http://adm.rdd.edu.iq االللرتّىٕ التقدٓه مْقع اىل الدخْل -1

 .األللرتّىٕ للتقدٓه جٔدًا فطاًل عً قساٛٗ التعلٔنات يف املْقع التقدٓهقساٛٗ ضْابط  -2

خازجٕ يف عدو االعتناد علٙ اٖ ملتب ٓفطل ّ)تفعٔل حطاب خاص بلل متقدو( اجساٛ عنلٔ٘ التقدٓه االللرتّىٕ   -3

 ّلٔظ املْبآل. ىفطُ ّباضتخداو اللنبْٔتسبل ٓته التقدٓه مً قبل املتقدو عنلٔ٘ ادخال معلْمات التقدٓه 

 .pdfّزقًٔا بعد حفظَا بصٔػ٘ ملف  االللرتّىٔ٘ االضتنازٗ ضخب ٓته االللرتّىٕ التقدٓه عنلٔ٘ اكتنال بعد -4

ملف ّزقٕ ّتطلٔنُ اىل الدزاضات العلٔا يف الللٔ٘ املتقدو علَٔا لػسض  تَٔٝ٘بعد ضخب االضتنازٗ االللرتّىٔ٘ ٓته  

التدقٔق. علنًا اٌ زتسد ضخب االضتنازٗ االللرتّىٔ٘ ال ٓعين ىَآ٘ التقدٓه بل جيب تدقٔق االضتنازٗ يف الللٔ٘ املتقدو 

 علَٔا ّخبالفُ لً ٓطنح للنتقدو بدخْل االمتخاٌ التيافطٕ.

  

  مَن٘ : اتالحظم

اذ ضٔته اضتخداو ٍرا السقه مً قبل الللٔ٘ لالتصال باملتقدو يف حال ّجْد خيص املتقدو ىفطُ  فعالجيب ادزاج زقه مْبآل * 

 .اٖ اغلال ّلطناٌ تقدميُ بصْزٗ صخٔخ٘

 * يف حال ّجْد خطأ يف بٔاىات املتقدو ميلً اعادٗ قتح االضتنازٗ مً قبل املتقدو للتصْٓب ّاعادٗ الطخب.

 

  : املطتنطلات املطلْب٘ للتقدٓه

 .للتقدٓه االضتنازٗ االللرتّىٔ٘ىطخ٘ ّزقٔ٘ مً  • 

باليطب٘ للنتقدمني  ّثٔقيت التخسج للبلالْزْٓع ّاملاجطتريلدزاض٘ املاجطتري، ّ  للنتقدوللبلالْزْٓع  ّثٔق٘ التخسج•

          ّلٔ٘ النتقدمني اذتاصلني علٙ الػَادات اعً غَادٗ املعادل٘ الصادزٗ مً داٜسٗ البعجات باليطب٘ لل اًلفط لدزاض٘ الدكتْزاِ.

 .اّ العلٔا مً جامعات غري عساقٔ٘

، ّتأٓٔد  العالٕ )تأٓٔد البلالْزْٓع باليطب٘ للنتقدمني علٙ املاجطتري ّالدبلْو :لتقدٓه للدزاضات العلٔالػسض ا ختسجأٓٔد ت•

البلالْزْٓع ّاملاجطتري للنتقدمني علٙ الدكتْزاِ( علٙ اٌ ٓلٌْ اصلٕ غري مطتيطخ ّٓركس فُٔ املعدل ّمعدل الطالب االّل 

 .علٙ الدّزٗ باليطب٘ للنتقدمني علٙ املاجطتري ّالدبلْو

 .اللػ٘ االىللٔصّٓ٘كفاٛٗ اذتاضْب  تٕ اجتٔاش اختبازغَاد •

 .باليطب٘ للنْظفني مً ميح االجاشٗ الدزاضٔ٘ كتاب عدو املناىع٘ •

 تعَد خطٕ بعدو الػنْل بقاىٌْ املطاٛل٘ ّالعدال٘. •

املسفق٘ مع ضْابط التقدٓه ّالقبْل يف مْقع داٜسٗ البخح ّالتطْٓس لْشازٗ التعلٔه العالٕ ّالبخح  504ّ  501االضتنازٗ زقه   •

 العلنٕ املػاز الُٔ مطبقًا.

، ( 2003ّالعنلٔات العطلسٓ٘ بعد  غَداٛ ضخآا االزٍاب) تعْٓض املتطسزًٓ،  2003قبل  ػَداٛالالػَداٛ ) اضتنازٗ تسغٔح ذّٖ •

 غَداٛ اذتػد الػعيب( للنػنْلني برلم علٙ اٌ تلٌْ مصدق٘ مً مؤضط٘ الػَداٛ حصسًا .

مؤضط٘ الطجياٛ الطٔاضٔني حصسًا. اضتنازٗ تسغٔح الطجياٛ الطٔاضٔني باليطب٘ للنػنْلني برلم علٙ اٌ تلٌْ مصدق٘ مً  •

 (.سيف ّزق٘ ّاحدٗ ) ّجُ ّظَ لالضتنازٗ تلٌْ كال الصفختنيّعلٙ اٌ 

اضتنازٗ تسغٔح ذّٖ االحتٔاجات ارتاص٘ للنػنْلني برلم علٙ اٌ تلٌْ مصدق٘ مً ّشازٗ العنل ّالػْؤٌ االجتناعٔ٘  •

 .تلٌْ كال الصفختني يف ّزق٘ ّاحدٗتطخب مً مْقع التقدٓه ّتصدق حبٔح  /ٍٔٝ٘ زعآ٘ ذّٖ االعاق٘ ّاالحتٔاجات ارتاص٘.

 ).الدبلْو العالٕ، املاجطتري ،الدكتْزاِ)زضالتني تْصٔ٘ مً قبل اضاترٗ املتقدو لدزاض٘   •

البطاق٘ املْحدٗ )اّ  املْحدٗ(، بطاق٘ الطلً ، اّ البطاق٘ ) ادتيطٔ٘ ، غَادٗ ادتيطٔ٘  الجبْتٔ٘ ىطخ٘ ملْى٘ مً املطتنطلات  •

 .2صْز غخصٔ٘ ملْى٘ عدد  ( مع اٌ ّجدت

 .مباغسٗ )خالل فرتٗ التقدٓه( ٓته تطلٔه امللف الْزقٕ للتقدٓه اىل الللٔ٘ املعئ٘ بعد التقدٓه االللرتّىٕ• 

بلتاب معيٌْ اىل ملتب التصازٓح االمئ٘ يف جامع٘ اليَسًٓ للخصْل  ٘الْزقٔ اتَهبعد تدقٔق ملف نيٓته تصّٓد املتقدم • 

 .علٙ التصسٓح االمين كٌْ التصسٓح االمين ٍْ احد الْثاٜق املطلْب٘ يف عنلٔ٘ التقدٓه

مً قبل الللٔ٘ املتقدو ٓته ضخب االضتنازٗ االللرتّىٔ٘ اليَأٜ٘ املدقق٘ اليت حتنل ارتته )دققت( ملف٘  تدقٔق بعد  -5

 .تفاظ بَا لدٚ املتقدو كْىَا حتفظ حقُ يف التقدٓه ّاالح

 .الطاع٘ التاضع٘ صباحًا 2012/ 6/ 24املػازك٘ يف األمتخاٌ التيافطٕ للتقدٓه بتازٓخ ّجْب  -6

 
 متنياتنا للجميع بالتوفيق والقبول

 2018/2019خطوات التقديم للدراسات العليا للعام الدراسي 

 جامع٘ اليَسًٓ –الدزاضات العلٔا  غؤٌّ قطه


