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جلبببببببببب  السببببببببببتمارت الل ترى يببببببببببة  بعببببببببببد التقببببببببببديم  لبببببببببب  مى بببببببببب  الببببببببببى ارت   -

(adm.rdd.edu.iq ) 

ىثيقبببببة مع ى بببببا ببببببدىم درجبببببات  تت بببببمم معبببببد  الطالببببب  الى  للبببببد عتيم ال ببببببا ي  -

العبببببالي تكبببببرط ت بببببىم ىالمسببببباطي للطلببببببة المتقبببببدميم لدراسبببببة الماجسبببببتير ىالبببببدبلىم 

  ادرت ل فس س ة التقديم.

ىثيقبببة  مع ى بببا ببببدىم درجبببات للماجسبببتير ىىثيقبببة للب بببالىريىس  بال سببببة للمتقبببدميم  -

 لدراسة الد تىراه تكرط ت ىم  ادرت ل فس س ة التقديم.

دىرات ال فاءت)اللغببببة العربيببببة ىال  لي يببببة ىال اسببببى (  لبببب  ام ت ببببىم  ببببادرت ا بببب   -

 مم س تيم.

ثبىتيببببة )بطا ببببة ىط يببببة اى ج سببببية اكببببوادت ج سببببيةا بطا ببببة تمىي يببببة مستمسبببب ات  -

 ابطا ة الس م ى ي  ا   دم تى رها تأييد مم مختار الم طقة(.

 (6 ىر  دد ) -

بال سببببة للمبببىلفيم جلببب   بببدم مما عبببة مبببم ى اراتوبببم اخ  بببة خدمبببة تببببيم مباكبببرتا  -

عدلبببا ا ببب  بالببدىام بعبببد اخببر كبببوادت   ببب   ليوببا ى بببي  ببا   بببام المتقبببدم )مىلبب ( ىم

ى  بببات القببببى  هبببي يجببب  ام ت بببىم لديبببا خدمبببة  عليبببة لمبببدت خمبببس سببب ىات  66مبببم 

 .اال فقة الخا ة   را  



بال سبببببة للمتقببببدميم  لبببب    ببببات المتيببببا ات )اىم الكببببوداء ى تعببببىي  المت ببببرريم  -

ىكبببببوداء ال كبببببد الكبببببعبي ىالسبببببج اء السياسبببببييم ىاىم ال ا بببببة (جلببببب  السبببببتمارت 

  ة مم الجوة المع ية.الخا ة ب     ات م وم م د

 لببب  جميببب  المتقبببدميم  لببب    بببات ال فقبببة الخا بببة جلببب   فالبببة  ا ى يبببة مبببم الكبببعبة  -

 القا ى ية  ي  ليت ا   را .

 لببب  جميببب  المتقبببدميم ىمبببم خلفيبببات  لميبببة تيبببر مطابقبببة للخلفيبببات العلميبببة التبببي تبببم  -

ة  كببببرها  لبببب  مى بببب  الجامعببببة تجلبببب  ىثيقببببة التخببببر  بالببببدرجات ىر عوببببا البببب  اللج بببب

العلميبببة بالقسبببم المبببراد التقبببديم  ليبببا  مبببم اجببب  ال  بببى   لببب  المقا بببة العلميبببة  بببب  

 .3/6/0202ا تواء مدت التقديم  ي 

 ببببي  ببببا  تببببم  بىلببببا جلبببب  اجببببا ت لمببببدت سبببب تيم بببببدىم  326للمتقببببدميم ب ببببفة  قببببد  -

 رات .

المتقبببدميم  لببب  اليبببات التعببباىم )دبلبببىم ادارت جبببىدت ( جلببب  مبببا يثببببت تركبببي  اما بببة  -

 لا.الى راء مجلس 

جلببب  السبببتمارت الل ترى يبببة ىتسبببليموا الببب  مرا ببببي القا بببات مببب  االبببد تر المت بببا ي  -

  ي يىم المت ام الت ا سي ت ما لبد مم جل  هىية رسمية تثبت هىية المتقدم .

يلغبببب  كببببرط المعببببد  ىالعمببببر  ببببي  ببببا  تببببم التقببببديم  لبببب    ببببات ال فقببببة الخا ببببة لغيببببر  -

 المىلفيم اما ااا  ام المتقدم مىل   تطبق  ليا ا  ام الجا ت الدراسية.

 بببي  بببا  تبببم تقبببديم معلىمبببات تيبببر  ببب ي ة ىد يقبببة يت مببب  المتقبببدم التبعبببات القا ى يبببة  -

  المترتبة  ل  الك.


