
تعليمات التقديم االلكتروني للمحاضرين الخارجين والعقود المسائية لكلية 

 الهندسة

 

وخالف ذلك سيتم اهمال طلب المتقدم وحرمانه من التقديم مرة  وللمرة واحدة فقطيجب ملىء جميع الحقول الموجودة  .1

 .ثانية الى جامعة ديالى كلية الهندسة

التي تثبت المعلومات  جميع الوثائقالنه سيتم الحقا" طلب  بشكل صحيح ودقيق الى البرنامجيجب ادخال المعلومات   .2

 ادخالها المتقدم الكترونيا".التي قام ب

 ان استمارة التقديم تتكون من الحقول التالية: .3

 من خالل هذا العنوان. بالمتقدم : يجب ادخال عنوان البريد االلكتروني النه سيتم االتصال البريد االلكتروني  3.1

 تف لغرض االتصال بالمتقدم الحقا".: يجب ادخال رقم الهاالهاتف  3.2

 يجب كتابة اسم المتقدم بشكل الصحيح كما موجود بالوثائق الرسمية.االسم الثالثي:   3.3

  ( تفقط حسب عدد ساعات المحاضرا محاضراتاجور –اما )محاضر خارجي  اختيار نوع الوظيفةنوع الوظيفة:   3.4

 .سكرتارية او عامل خدمة فقط(للمتقدم الذي يرغب العمل في ال  –)عقد مسائي  او 

 اختيار الفئة العمرية للمتقدم.الفئة العمرية:   3.5

 ادخال المعدل حسب الوثيقة الدراسية.المعدل:   3.6

 التسلسل حسب الوثيقة الدراسية. ادخالالتسلسل:   3.7

 ادخال سنة تخرج المتقدم حسب الوثيقة الدراسية.سنة التخرج:   3.8

 اقامة المتقدم حسب الخيارات الموجودة في االستمارة.خيار مكان يجب امكان االقامة:   3.9

 اختيار الحالة الزوجية.الحالة الزوجية:   3.10

 اختيار هل كون المتقدم من ذوي الشهداء.: ذوي الشهداء  3.11

 اختيار نوع الشهادة. الشهادة:  3.12

 يجب ادخال التخصص العام والدقيق للمتقدم. التخصص العام والدقيق:  3.13

 يجب اختيار نوع الجامعة المتخرج منها المتقدم اما حكومية او اهلية وكتابة الجامعة والكلية  نوع الجامعة:  3.14

 لمتخرج منها المتقدم.ا                   

 يار عدد سنوات الخبرة.تيجب اخ عدد سنوات الخبرة:  3.15

 يجب تحديد فيما اذا المتقدم لديه وظيفة اخرى. لديه وظيفة:  3.16

 يجب ادخال عدد الدورات المشارك بها المتقدم. الدورات المشارك بها:  3.17

 يجب ادخال عدد اللغات التي يتقنها المتقدم. عدد اللغات:  3.18

 ادخال البرامج الحاسوبية التي يجيدها المتقدم. عدد البرامج الحاسوبية:  3.19

 

نهاية االستمارة ان جميع المعلومات التي تم ادخالها من قبل المتقدم صحيحة من خالل اختيار المربع الموجود في هناك تعهد في  .4

 نهاية االستمارة.
يرجى من جميع المتقدمين اختيار او ادخال المعلومات بشكل صحيح ودقيق ليتسنى لنا اجراء الالزم بخصوص المتقدمين الن  .5

 يح سوف يحرم المتقدم من التقديم مرة ثانية.عدم ادخال البيانات بشكل صح


