وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة ذي قار
قسم شؤون الدراسات العليا
يهديكم قسم شؤون الدراسات العليا يف جامعة ذي قار اطيب التحيات...
ى
يرج من الراغبي بالتقديم للدراسات العليا يف كليات جامعتنا اتباع التعليمات التالية اثناء عملية التقديم
ر
ون:
االلكت ي
ر
ر
ون باسم المتقدم الرصي ــح بعيدا عن األسماء
ون عىل الـ  Gmailحرصا ويكون ى
التيد الكت ي
أوال :انشاء بريد الكت ي
المستعارة والصفات الوظيفية وااللقاب من اجل سهولة الوصول اىل المعلومات عند التدقيق وبخالفة
ال يتم فتح أي بريد ر
الكتون ال تتوفر فيه ر
الشوط أعاله حفاظا عىل امن المعلومات.
ي
ر
ر
ون لنظام
ون للدراسات العليا يوم الثالثاء الموافق  ١أيلول  ٢٠٢٠ى
عت الموقع االلكت ي
ثانيا :يبدأ التقديم االلكت ي
ر
ون يوم األربعاء الموافق  ٣٠أيلول .٢٠٢٠
التقديم ()www.adm.rdd.edu.iq
ي
وينته التقديم االلكت ي
ثالثا :عىل المتقدمي اىل الدراسات العليا لكليات جامعتنا ارسال نسخة من المستمسكات المطلوبة بصيغة
ر
الثالن
ون للكلية المتقدم عليها عىل ان يتضمن عنوان الرسالة االسم
 PDFعىل عنوان ى
ي
التيد االلكت ي
للمتقدم والشهادة المطلوبة والدراسة المتقدم عليها.

ر
ون لكل كلية
عناوين ى
التيد االلكت ي
اسم التشكيل

االيميل

الطب

zainab.sh@utq.edu.iq

الهندسة

eng@utq.edu.iq

العلوم

Div_Grad@sci.utq.edu.iq

علوم الحاسوب والرياضيات

Csm@utq.edu.iq

ر
التبية للعلوم الرصفة

eps@utq.edu.iq

ر
التبية للعلوم اإلنسانية

ehs@utq.edu.iq

ارقام الطوارئ (الرجاء االتصال
من الساعة ٩ص اىل ١٢م
خالل أيام الدوام حرصا يف حالة
الرصورة فقط)
07712510125
شمخ جابر
م.م .زينب
ي
07802862560
م.د .حيدر عبد الحسن
٠٧٨٢٢٩١٤٩٨٤
ا.م.د .صباح حسي عناية
07806290844
ا.م.د ستار عبد خريبط
07810218660
ا.د.ضياء عزيز بالل
07802417548
ناظم نعبم

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة ذي قار
قسم شؤون الدراسات العليا

القانون

law@utq.edu.iq

ر
التبية البدنية وعلوم الرياضة

pe@utq.edu.iq

اآلداب

art@utq.edu.iq

الزراعة واالهوار

am@utq.edu.iq

07827433673
أ.م.د.عقيل عزيز عودة
07819997507
عىل جبار
أ.د جبار ي
07810908559
م.م .مصطف اسعد حسن
07812204603
أ.م.د .وقيد مهدي هادف

المستمسكات المطلوبة عند التقديم
والثان وللدراستي الصباحية
 .1وثيقة تخرج للمتقدم بالدرجات مبينا فيها معدل الطالب األول للدورين األول
ي
وف حالة عدم وجود دراسة مسائية يف الكلية يجب ان تحتوي الوثيقة ما يؤيد ذلك.
والمسائية ي
 .2المستمسكات الثبوتية:
أ .شهادة كفاءة الحاسوب.
ب .شهادة كفاءة اللغة اإلنكلتية.
ت .شهادة كفاءة اللغة العربية.
ث .صورة شخصية بخلفية بيضاء.
حكوم.
ج .تأييد عدم ممانعة يف حالة كون المتقدم موظف
ي
ح .التأييدات الخاصة بكل قناة عند التقديم عىل قناة االمتيازات.
خ .المستمسكات :هوية األحوال او البطاقة الموحدة وبطاقة السكن.
ر
ون المرسل من قبل المتقدم للدراسات العليا سيتم تدقيق المعلومات المرسلة
رابعا :عند استالم ى
التيد االلكت ي
ر
ر
مع المعلومات ر
ون للمتقدم
ون وسيتم ارسال بريد الكت ي
الت تم إدخالها سابقا يف نظام التقديم االلكت ي
ي
ر
ثان بعد إتمام عملية تدقيق البيانات قبل يوم
ون ي
يؤيد استالم المستمسكات المطلوبة وبريد الكت ي
األربعاء الموافق  ٧ر
تشين األول .٢٠٢٠
ر
خامسا :سيتم اعالن أسماء المتقدمي للدراسات العليا الذين دققت بياناتهم االلكتونية من المشمولي
التنافس والذين تنطبق عليهم رشوط وضوابط التقديم النافذة والمعلنة من قبل وزارة
باالمتحان
ي
ر
العلم عىل المواقع االلكتونية لكليات جامعتنا.
العاىل والبحث
التعليم
ي
ي
سادسا :ستكون جميع المخاطبات بي المتقدمي وشعبة شؤون الدراسات العليا يف الكلية المتقدم عليها
ر
ر
ر
االلكتونية
ون المشار اليه إزاء كل كلية يف (ثالثا) أعاله األغراض االرشفة
عت ى
الكتونية ى
التيد االلكت ي
وتوثيق البيانات.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة ذي قار
قسم شؤون الدراسات العليا
سابعا :سيكون االمتحان حضوريا يف القاعات الدراسية حسب الجدول المدرج ادناه مع مراعاة توجيهات لجنة
الصحة والسالمة والمتضمن التباعد ولبس الكمامات والكفوف.
عاىل ،ماجستت ،دكتوراه)
التاري ــخ
ت
االختصاص لكل الشهادات (دبلوم ي
الطبية  /الهندسية
االحد ٢٠٢٠/١٠/١٨
١
العلوم الرصفة  /العلوم الزراعية والبيطرية
االثني ٢٠٢٠/١٠/١٩
٢
العلوم اإلنسانية واالجتماعية  /العلوم اإلدارية واالقتصادية
الثالثاء ٢٠٢٠/١٠/٢٠
٣
راجي اتباع التعليمات الواردة أعاله وتمنياتنا لجميع المتقدمي بالموفقية والنجاح.
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