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يجززز  ءزززرارت ال زززرو   علزززل الدراسزززة المسزززائية قزززديمللت / عزيزتزززل الطال زززةالطالززز  يعزيزززز 

ال هززا  ؤاالسززتمارة التززل سززيتم مل اختيززار جيززدا لزز لب  ء ززء ال ززدر بعمليززة التقززديم يجزز  مراعززاة

يحقققخ يجيياقققد اتقققتااية  اي اقققةار  اقققص االاققق  ةار ايجةلقققب لقققةي ي  اي ا قققد تاققق  اققق    

 .( وهك ا يتم التقديم حس  الدراسة المتخرج منها الطال  وحس  التعليماتاي ثةل

  اص االا  ةار االيك يون بخطوا  

  www.uomustansiriyah.eu.iq الدخول الل موءع الجامعة المستنصرية :ايجطور االوي 

ثم (   Mozilla Firefoxاو   Google Chromeباسخدام المتصفح    علل ش كة االنترنت

 لما فل الصورة التالية. المسائيةالضغط علل التقديم للدراسات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ايتاااة  اي سةئ ب/  اياة  ب اي س نصييب

 اي    اص االا  ةار االيك يون ب

2015 - 2016  

اضغط هنا للتسجيل 

 على الدراسة المسائية

http://www.uomustansiriyah.eu.iq/
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 ( .  ةشي تقتيم و  تةمتقتيم  اختر نوع التقديم  : ايجطور ايثةن ب

 

سزو  يزتم  فزل الصزورة اعز    لمزا علزل احزدا الكليزات اي قتيم اي  ةشيفل حالة اختيار   

ثزم لكترونيا . ءم بملئ الحقول اعلل حاسوبب م اشرة   PDFبصغية  االلكترونية االستمارة تنزيء

 .ط ةتب االا  ةاراضغط علل زر 

علزل اا يزتم  م بلصق صورة حديثة فزل المكزاا المخصزل للصزورة علزل االسزتمارة.ء   ثم

اي سو  لز  يزتم اسزتق ال و ،ملوا حصراً  بعد ملئ االستمارة الكترونياً( سح  سح  االستمارة

يتم مملؤها والمصادءة عليها م  ء زء ادارة المدرسزة او ل التل حقوالعدا استمارة مملورة بالقلم   

    ( ثم يتم تسليمها الل الكلية المعنية.المعهد
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االا  ةار  ضغط علل ا (الفرع العلمل او االدبل  فل حالة اختيار التقديم العام ايجطور ايثةيثب:

 لما فل الصورة السابقة.  يا قتيم ياتاااة  اي سةئ بااليك يون ب 

.لما فل الصورة ادنا وذلب بالضغط عليها  ترغ  بالتقديم لهااختر الكلية التل  ايجطور اييال ب:

 

 ال تملب حسابنت اذا ل التاليةلما فل الصورة  ءم باختيار ان ار حساب جديد :ايجطور ايجة سب

 .سابق
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علل اا يكوا اسم المستخدم ال يقء  التاليةءم بملئ الحقول لما فل الصورة  اب:سةاايجطور اي

 حرو . 8حرو  وللمة المرور ال تقء ع   6ع  

 

 

مع االحتفاظ باسم المستخدم ليتم تسجيلب حسابب . اضغط علل زر تسجيء ب: سةل ايجطور اي

 وللمة المرور.

 

 

 .تم تسجيلب بنجاح إنه ءدادنا  فهور الرسالة فل الصورة ظعند  ب:ثة نايجطور اي
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ادخء اسم المستخدم وللمة ، التسجيء عليها  التل تمستمارة الكلية للدخول إل : ةا بايجطور اي

 المرور التل ادخلتها فل الخطوة السابقة.

 

سجء المعلومات الخاصة بب مع مراعات دءة المعلومات واالختيارت وملئ  ر: ةشيايجطور اي

 لافة الحقول .
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تا ة انه ال ءم بالضغط علل زر حفظ/  اعة عند التالد م  المعلومات  :حةايب تشيايايجطور 

 .ح ظ/ط ةتبتا  زا  ل ت ايضغطي كن ت تي  اي  او ة  او اخ  ةا االقسةم 

 

 

 

 

  

ملزوا   يتم   اعتهزا لكل للحصول علل االستمارة االلكترونية هنة  اضغط :ثةن ب تشيايايجطور 

  يزتم ملزئ و ،كاا المخصل للصورة علل االسزتمارةم بلصق صورة حديثة فل المء   ، ثم( حصراً 
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مزع توءيزع وخزتم ادارة المدرسزة علزل  حصقيامز  ء زء ادارة المدرسزة  لدرجاتالحقول الخاصة با

 .اي  ةنة  وايصوار

 

مزع  ت سلم االستمارة بعد المال الفقرات اع   الزل مرالزز االسزت م  وحسز  الكليزة المتقزدم اليهزا(

( خمسة وع زروا الزد دينزار عراءزل عز  اسزتمارة التقزديم غيزر ءابلزة 25000دفع م لغ وءدر   

 للرد، علل أا ت سلم اإلستمارة فل ملد مرفقة بنسخة م  المستمسكات التالية:

)هويب األحوال اي تن ب، شهةار ايانس ب، اي طةقب اي  وين ب، لطةققب ايسقكن، ا قةد تقتم   ةن قب 

ايتاااققب لةينسقق ب ي ققود د ايتويققب، شققهةار   ةايققب  صققتقب لةينسقق ب ياتااقق ن خققةا   ققن اا ققةل 

  اي ياق(.
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  ه ب الحظة  

   لغززززززرم فززززززتح ملززززززد االسززززززتمارة االلكترونيززززززةPDF )برنززززززام  يجزززززز  اسززززززتخدام                     

  10Adobe Reader) منه االحدثالنسخة او  المتوفر علل موءع الجامعة. 

  متصزفح االنترنيزت  استخدمGoogle Chrome   او Mozilla Firefox  فزل عمليزة )

 ملئ االستمارة االلكترونية.

 تسزتخدم برنزام    الInternet Download Manager  فزل عمليزة تنزيزء االسزتمارة )

 .  االستمارة خالية م  المعلومات تنزيء فانه ءد يؤدي الل االلكترونية

  االلكترونيزة فزل اي وءزت وذلزب عز   ريزق اسزتخدام اسزم يمك  الحصول علل االستمارة

 . (العلمل او االدبل ،التقديم العامعلل   التل تم التسجيء بها المستخدم وللمة المرور


