
 : المستمسكات المطلوبة للتقديم للدراسات العليا
 

 ( :٠٢٠٢/  ٠٢٠٢بناءاً على تعليمات وضوابط التقديم الوزارية للسنة الدراسية ) 

هوية األحوال المدنية )للطالب و للوالد( استنساخ ملون + شهادة الجنسية + بطاقة السكن )تكون بصفحة  -٢

  ٨+ صور عدد  واحدة (

 .في حالة توفر البطاقة الوطنية + بطاقة السكن ) بصفحة واحدة (  -٠

( ومطابقة الخلفية العلمية للمتقدمين لنيل شهادة الدكتوراه من  وثيقة التخرج و يذكر فيها المعدل ) رقماً وكتابةً  -٣

 .خالل تقديمه لوثيقتي التخرج للبكالوريوس والماجستير 

كلية الزراعة مثبت فيها المعدل ) رقماً وكتابةً ( وتسلسل  - جامعة تكريت - اوثيقة معنونة إلى الدراسات العلي -٤

الطالب على الدورين األول والثاني ومعدل الطالب الخريج األول على الدفعة الدورين األول والثاني 

شهادة  لللدراستين الصباحية والمسائية وفي حال عدم وجود دراسة مسائية ) يذكر ذلك بالنسبة للمتقدمين لني

 الماجستير .

كتاب عدم ممانعة بالنسبة للموظفين يتضمن العبارة بالصيغة اآلتية )عدم ممانعة الدائرة للموظف من التقديم  -٥

 .ومنحة اإلجازة الدراسية في حالة قبوله  ٠٢٠٢/٠٢٠٢للدراسات العليا للعام الدراسي 

 تدريبية لتطوير مهارات الحاسوب و اللغة العربية واللغة االنكليزيةشهادة مشاركة لدورة  -6

 . يتم اعتماد التصاريح األمنية ويكون في ) رئاسة الجامعة ( وملئ التعهد الورقي بعد القبول -7

 .فما دون(  ٢٨٨6تقديم التعهد الخاص بعدم الشمول بإجراءات المسائلة والعدالة )وتشمل مواليد  -٨

( + ٥٢٢( تكون مسحوبة ) ورقة واحدة ذات وجهين ( + نموذج رقم )٥٢٢لتقديم نموذج رقم )استمارات ا -٨

  ( وتكون هذه اإلستمارات شاملة لجميع المتقدمين ويتم سحبها بصورة ملونة من االنترنيت ٥٢٤نموذج رقم ) 

( +  ٥٢٣موذج رقم ) ( + السجناء السياسيين ن ٥٢٠بالنسبة للمتقدمين على قناة الشهداء نموذج رقم )  -٢٢

(  7٢٢تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية واألخطاء العسكرية والعمليات اإلرهابية نموذج رقم ) 

( تكون مسحوبة ) ورقة واحدة ذات وجهين (  6٢٢ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة نموذج رقم ) + 

 . وتكون ملونة

        

 يم :طريقة التقد                                                    
   

( لغرض ملئ وسحب استمارة www.adm.rdd.edu.iq)الوزاري يبدأ التقديم من خالل الرابط األلكتروني  -٢

للمتقدم ) حسب القسم ونوع ( أعاله , بعدها يتم إختيار الرابط المناسب ٢٢التقديم المطلوبة في الفقرة )

 الدراسة( أي لكل قسم ولكل نوع دراسة رابط محدد . وسيتم تزويدكم بجميع الروابط .

) ملف واحد ( ويتم تحميلها من خالل الرابط الخاص بكل  pdfتكون المستمسكات المذكورة أعاله بصيغة  -٠

. ويجب أن تكون إيميالت  (توضيحي لذلك, كذلك يوجد فيديو الحقاً  ستنشر الروابط )قسم وكل دراسة 

 ولن يتم استالمها . هملتبأسمائهم الصريحة وبخالف ذلك س متقدمينال
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