
 العلوم كلية – تكريت جامعة –ليا املستمسكات املطلوبة للتقديم للدراسات الع
ومعدل الطالب األول  وكتابة( ) رقمامثبت فيها المعدل ( ملونه 1اصليه ونسخه )وثيقة تخرج حديثة  – 1

من دائرة  او شهادة المعادلة الصادرةشعبة الدراسات العليا (  –كلية العلوم  –تكريت  ) جامعةالى معنونه 
 .. بالنسبة للدارسين خارج العراق في الوزارة البعثات

 ..وال يجوز طويها للحفاظ على شريحة الباركود  ملونهاستمارة التقديم االلكتروني  – 2
( يوم من  60جلب االجازة الدراسية خالل مدة )  وعلى المقبولينكتاب عدم ممانعة بالنسبة للموظفين  – 3

 ..اء قبوله غالقبول وبخالفة يتم الب االمر الجامعي صدور تاريخ

للعام  (تعهد خطي  504-صحيفة االعمال 501-بيانات الطالب  500)نموذج  سحب االستمارات – 4
بة لالستمارة وبالنسبشكل دقيق ( وملئها  ملونه الخاصة بالتقديم من موقع الوزارة ) 2020-2019الدراسي 

وال يجوز  لضمان تدقيقها(  الوجهني لىعده ) ــــــــــــواحيتم سحبها على ورقة  التي تتألف اكثر من صفحة
 ...وبخالفه تعتبر الغية  االبيضالحك والشطب والتحبير 

, السجناء , المعوقين , متضررين العمليات العسكرية ....  الشهداء )لالستمارات الخاصة بالنسبة اما  – 5
 ذات العالقةمن قبل الجهات الرسمية ومصادقتها يتم سحبها وتدقيقها  2020-2019للعام الدراسي الخ ( 

 ..  ( ملونه (1) اصلية + نسخة )كلية العلوم  -وتكون معنونه الى جامعة تكريت 
شهادة الجنسية العراقية  –( لكل من هوية األحوال المدنية او البطاقة الوطنية  1نسخ ملونة عدد )   - 5
 مع جلب المستمسكات االصلية لغرض التدقيق والمطابقة .بطاقة سكن  –
  تحفظ في الملف() اثنان منهن توضع على االستمارات واثنان خلفية بيضاء  ( 4صور ملونة عدد )  – 6
 وليست مستنسخة. االصلية والعربي اإلنكليزية والحاسوبللغة الكفاءة  اتشهاد – 7
لغرض جلب  اثناء فترة التقديم يتم مراجعة مكتب التصاريح األمنية األمني( )التصريحاستمارة التعهد  – 8

 .. خالفة ال يتم استالم ملفة الطالبوب امني تدقيقوصل 
معدل  فيهفي حال عدم ذكر معدل الطالب األول في الوثيقة يتم جلب كتاب تأييد معنون الينا يذكر  – 9

 .الطالب األول وتسلسل الطالب المعني 
يجب عليهم جلب استثناء من الوزير المعني  65بالنسبة للموظفين المتقدمين ممن معدالتهم دون ال  – 10

 الخاصة . النفقة قناةوعلى حصرا 
كلية  –األقل لقب أستاذ مساعد معنونه الى جامعة تكريت  لىتوصية لمدرسين اثنين يحملون ع – 11

  . مصادقة من قبل القسم الذي يدرس فيه األستاذ الموصي ,شعبة الدراسات العليا  –العلوم 
 .يتم استالم ملفته اطالقا في حال عدم حضوره  والعند التقديم  الحضور اإللزامي للطالب– 12
 المطلوبةالزام الطالب بجلب مقاصة علمية بالنسبة للكليات المناظرة لكليتنا ليتم تحديد مواد المقاصة  -13

 .ديم االلتزام التام بالتعليمات اعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاله لتسهيل مهمة التق - 14 

 التوفيق للجميعبمع متنياتنا 
 شعبة الدراسات العليا ... رياض


