
 ة التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة ديالىكلي/  العليا للدراسات التقديم خطوات

  -: االلكتروني تقديمال خطوات /اوال

 . حصرا 0202 ةجدٌد تخرج وثٌقة سحب: 1

 ((  كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة / الدراسات العلٌا/  جامعة دٌالى ))  الى معنونه

 . العربٌة اللغة و واالنكلٌزي الحاسوب كفاءة شهادات اكمال: 0

 . 0202/9/1 ٌوم العلٌا الدراسات على التقدٌم سٌكون بداٌة: 3

 ((http://adm.rdd.edu.iq)) . العلٌا الدراسات موقعب لتسجٌل الحساب Gmail حساب انشاء :4

 . التقدٌم رابط فتح:5

 log up  السر كلمة وادخال Gmailال حساب وكتابة لثالثً واسم االم ا االسم كتابة -

 (رابط. )Gmail حساب على رسالة استالمثم  . مفتوح Gmailٌرجى ترك حساب  -

وتقوم . جدٌدة واجهة ستفتح تقوم بالضغط علٌها( هنا اضغط االستمارة تفعٌل تم) تحتوي على الجملة -

 . تسجٌلك اتمام بعد جدٌد من log in بالدخول

  المطلوبة تمسكاتسالم

 ( سكن تأٌٌد او السكن بطاقة ، الوطنٌة البطاقة او جنسٌة) الشخصٌةالمستمسكات  -

 . بٌضاء خلفٌة شخصٌة صورة/    الهاتف رقم/    االلكترونً البرٌد -

 والمسائٌة الصباحٌة للدراستٌن االول الطالب تسلسل فٌها وٌذكر ،بالمعدل والتسلسل  التخرج وثٌقة -

 ( الحاسوب،  العربٌة اللغة،  اإلنكلٌزٌة اللغة)  الكفاءة شهادةو  (  ممانعة عدم)  الوظٌفٌة معلومات -

 .المعلومات بإدخال أوتبد .بمكانها الصورة رفعٌتم 

التربٌة :  والقسم دٌالى:  والجامعة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة:  والكلٌة االم واللقب، أسم الرباعً االسم

 قناة، الدراسة وبلد  (حكومً ام اهلً) التعلٌم ونوع( مسائً او صباحً) الدراسً ونوع البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 ، الجامعة اختٌار، الفئات الشهداء حسب قنوات او (خاص او عام) التقدٌم

 الخاص مقاعد وعدد العام المقاعد عددتظهر ،  التخصص اختٌار القسم اختٌار الكلٌة اختٌار

 (االول الطالب ومعدل - والمعدل - علٌها الحاصل الشهادة)  وهً العلمٌة الخلفٌة بإدخال تبدء ها وبعد

 Gmail و - الهاتف ورقم والناحٌة والقضاء والمحافظة والدار الزقاق - السكن محل  المعلومات بقٌة وتكمل

 (للتعدٌل واحدة مرة االستمارة فتح لك ٌحق) بعدها ٌتم مراجعة االستمارة للتأكد فً حالة وجود خطأ

ٌتم ( االستمارة وتحمٌل حفظ) علٌه مكتوب . اخضر شرٌط لكو سٌظهر  .المعلومات بأرسال تقوم وبعدها

 . : ٌتم االحتفاظ بنسخة من االستمارة مهمه مالحظة  .االستمارةسٌتم انزال و علٌه ضغطال

بكل الخاص  Gmail حساب علىٌتم االرسال من خالل موقع الدراسات العليا .  تم اكمال التقديم االلكتروني

 جامعة .

 

 -: للجامعة الذهاب بدون ورقيا العراقية الجامعات لكليات العليا للدراسات التقديم طريقة/  ثانيا 

 من متكون الورقً الملف( pdf بصٌغة)  الورقً االلكترونً التقدٌم االلكترونً التقدٌم اكمال بعد

  الشخصٌة والصور المستمسكات -

 والمسائٌة الصباحٌة للدراستٌن االول الطالب تسلسل فٌها وٌذكر بالمعدل والتسلسل  التخرج وثٌقة -

 ( حاسوب/  العربٌة اللغة/  اإلنكلٌزٌة اللغة)  الكفاءة بالدورات المشاركة شهادة -

 بقلم وتملئ سحبها ٌتم) [. المتقدمٌن لجمٌع( ]526) و( 524)و( 521)و(522) الورقٌة االستمارات -

 ( الجاف

 . االمتٌازات فئات الحدى متقدم كون حالة فً االمتٌازات ستماراتاال احدى -

 ( { االعاقة ،ذوي ،سجناء شهداء} لها تابعه دائرة او مؤسسة قبل من االستمارة تصدٌق ٌتم) 

  للموظف 65 من اقل معدل كان حال فً المعدل شرط من االستثناء كتاب/  للموظفٌن الممانعة عدم -

 ((. ٌحدد من قبل الكلٌة)) والعدالة المسائلة/  األمنً التصرٌح -

 ((. االلكترونً تقدٌمال استمارة))  االلكترونٌة االستمارة -

 -: اإللكترونية االستمارة رابط فتحيتم / ثالثا  

  نسختٌن تسحبها( دققت) اخضر ختم التً تحتوي على االستمارة ستظهر والرمز االٌمٌل لادخٌتم او

 ))منقول لفائدة طلبة الدراسات العلٌا((      .                          التنافسً لالمتحانوتأخذها معك عند دخولك 


