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 : المستمسكات المطلوبة للتقديم للدراسات العلياالتعليمات و
 

 ( :٢٠٢٢/  ٢٠٢١بناءاً على تعليمات وضوابط التقديم الوزارية للسنة الدراسية ) 

+  األحوال المدنية )للطالب و للوالد( استنساخ ملون + شهادة الجنسية + بطاقة السكن )تكون بصفحة واحدة ( هوية -١

  ٨صور عدد 

 .في حالة توفر البطاقة الوطنية + بطاقة السكن ) بصفحة واحدة (  -٢

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

 .تقديمه لوثيقتي التخرج للبكالوريوس والماجستير 

كلية الزراعة مثبت فيها المعدل ) رقماً وكتابةً ( وتسلسل الطالب  - جامعة تكريت - وثيقة معنونة إلى الدراسات العليا -٤

عة الدورين األول والثاني للدراستين الصباحية على الدورين األول والثاني ومعدل الطالب الخريج األول على الدف

 والمسائية وفي حال عدم وجود دراسة مسائية ) يذكر ذلك بالنسبة للمتقدمين لنيل شهادة الماجستير .

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

 .ومنحة اإلجازة الدراسية في حالة قبوله  ٢٠٢١/٢٠٢٠لعام الدراسي العليا ل

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

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

 .فما دون(  ١٨٨6التعهد الخاص بعدم الشمول بإجراءات المسائلة والعدالة )وتشمل مواليد  تقديم -٨

( + نموذج رقم ٥٠١( تكون مسحوبة ) ورقة واحدة ذات وجهين ( + نموذج رقم )٥٠٠استمارات التقديم نموذج رقم ) -٨

 ونة من االنترنيت ( وتكون هذه اإلستمارات شاملة لجميع المتقدمين ويتم سحبها بصورة مل ٥٠٤) 

( + تعويض  ٥٠٣( + السجناء السياسيين نموذج رقم )  ٥٠٢بالنسبة للمتقدمين على قناة الشهداء نموذج رقم )  -١٠

ذوي اإلعاقة ( +  7٠٠المتضررين جراء العمليات الحربية واألخطاء العسكرية والعمليات اإلرهابية نموذج رقم ) 

 . ( تكون مسحوبة ) ورقة واحدة ذات وجهين ( وتكون ملونة 6٠٠واالحتياجات الخاصة نموذج رقم ) 

        

 طريقة التقديم :                                                              
   

( لغرض ملئ وسحب استمارة التقديم www.adm.rdd.edu.iqيبدأ التقديم من خالل الرابط األلكتروني الوزاري ) -١

( أعاله , بعدها يتم إختيار الرابط المناسب للمتقدم ) حسب القسم ونوع الدراسة( أي لكل قسم ١٠المطلوبة في الفقرة )

 .وكما مبينة في الجدول أدناه ولكل نوع دراسة رابط محدد . 

تم تحميلها من خالل الرابط الخاص بكل قسم وكل ) ملف واحد ( وي pdfتكون المستمسكات المذكورة أعاله بصيغة  -٢

بأسمائهم الصريحة وبخالف ذلك  متقدمين. ويجب أن تكون إيميالت ال (مبينة في الجدول التالي الروابط )دراسة 

 ولن يتم استالمها . هملتس
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 0200 - 0202  الدراسي / جامعة تكريت للعام كلية الزراعة –روابط التقديم للدراسات العليا 
 رابط التقديم الدراسة القسم ت

 المحاصيل الحقلية 1

 6zruY77t7LguVK7https://forms.gle/hF دبلوم

 /UA6SXx7Pjcq٨UA٨7٨https://forms.gle ماجستير

 /7izjVsjccqwU٢T٢o6https://forms.gle دكتوراه

 علوم األغذية 4

 7Eh٨r٣https://forms.gle/yjWgjdpaHiK دبلوم

 /RFMnDkCkhfSeUPEA7https://forms.gle ماجستير

 /7٨wUtHu٨nAVVW7٤٥7https://forms.gle دكتوراه

3 
علوم التربة 

 رد المائيةوالموا

 6QJU7https://forms.gle/ygMdqJhnJonZ دبلوم

 /٨uKEomQBAnzMoTrM٢https://forms.gle ماجستير

 7https://forms.gle/dBvMeCKJbnNKQcLv دكتوراه

2 
البستنة وهندسة 

 الحدائق

 ٢٨murWu7https://forms.gle/RtGRTXAQh دبلوم

 ٨hcRqJVP6٨Grfd٨https://forms.gle/AE ماجستير

 6wb٥zT٢٥https://forms.gle/enensTSRR دكتوراه

 اإلنتاج الحيواني 5

 jmBkDaqKA٤inp٢p6https://forms.gle/T دبلوم

 7wiW6٣https://forms.gle/kucvnZNmqAW ماجستير

 ٨ufrsBMQnx١MaY6https://forms.gle/Mg دكتوراه

6 
اإلقتصاد واإلرشاد 

 الزراعي

 /6WwRbFVCUvzemV6Q7https://forms.gle دبلوم

 cKA٤٣٤٥https://forms.gle/MniezsWtkK ماجستير إرشاد زراعي

 ٨yzi7QZTrtEi٤https://forms.gle/tyMQ ماجستير إقتصاد زراعي

 7E٢xd١UQen٢Zut٨https://forms.gle/xz زراعي دكتوراه إقتصاد

 وقاية النبات 7
 6wyyPYWusE٨fx٣https://forms.gle/fGb ماجستير

 ٨bV٤Qkg٣VLgd7٨Y٥https://forms.gle/L دكتوراه

 

 شعبة الدراسات العلياجامعة تكريت / كلية الزراعة / 

 ( ٠7٨٠٨٠٣6٥١١و      ٠7٥٠76٨6٣٢٨)  لإلستفسار :

Postgr.agr@tu.edu.iqEmail:   
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https://forms.gle/hF7LguVK7t77zruY6
https://forms.gle/hF7LguVK7t77zruY6
https://forms.gle/879UA9Pjcq7SXx6UA
https://forms.gle/879UA9Pjcq7SXx6UA
https://forms.gle/6o2T2izjVsjccqwU7
https://forms.gle/6o2T2izjVsjccqwU7
https://forms.gle/yjWgjdpaHiK3r8Eh7
https://forms.gle/yjWgjdpaHiK3r8Eh7
https://forms.gle/7RFMnDkCkhfSeUPEA
https://forms.gle/7RFMnDkCkhfSeUPEA
https://forms.gle/7457nAVVW8wUtHu79
https://forms.gle/7457nAVVW8wUtHu79
https://forms.gle/ygMdqJhnJonZ7QJU6
https://forms.gle/ygMdqJhnJonZ7QJU6
https://forms.gle/2uKEomQBAnzMoTrM8
https://forms.gle/2uKEomQBAnzMoTrM8
https://forms.gle/dBvMeCKJbnNKQcLv7
https://forms.gle/dBvMeCKJbnNKQcLv7
https://forms.gle/RtGRTXAQh7murWu29
https://forms.gle/RtGRTXAQh7murWu29
https://forms.gle/AE9Grfd68hcRqJVP8
https://forms.gle/AE9Grfd68hcRqJVP8
https://forms.gle/enensTSRR25zT5wb6
https://forms.gle/enensTSRR25zT5wb6
https://forms.gle/T6p2inp4jmBkDaqKA
https://forms.gle/T6p2inp4jmBkDaqKA
https://forms.gle/kucvnZNmqAW63wiW7
https://forms.gle/kucvnZNmqAW63wiW7
https://forms.gle/Mg6MaY1ufrsBMQnx8
https://forms.gle/Mg6MaY1ufrsBMQnx8
https://forms.gle/7Q6WwRbFVCUvzemV6
https://forms.gle/7Q6WwRbFVCUvzemV6
https://forms.gle/MniezsWtkK4345cKA
https://forms.gle/MniezsWtkK4345cKA
https://forms.gle/tyMQ4QZTrtEi7yzi9
https://forms.gle/tyMQ4QZTrtEi7yzi9
https://forms.gle/xz9Zut2UQen1xd2E7
https://forms.gle/xz9Zut2UQen1xd2E7
https://forms.gle/fGb3fx9wyyPYWusE6
https://forms.gle/fGb3fx9wyyPYWusE6
https://forms.gle/L5Y78VLgd3Qkg4bV9
https://forms.gle/L5Y78VLgd3Qkg4bV9
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