
 2022-2021للعام الدراسي  الوثائق والمستمسكات المطلوبة لغرض التقديم االليكتروني 

 الدبلوم 

بكلوريوس حديثة معنونة الى كلية الزراعة والغابات / شعبة  وثيقة او تاييد تخرج من ال -1

  للدورين األول والثاني  معدل الطالب ومعدل الطالب األولمثبتا فيه    الدراسات العليا 

 . والتسلسل

 . المستمسكات األربعة او البطاقة الموحدة للمتقدم -2

او امر  امر جامعي لعدم الممانعة من رئاسة الجامعة بالنسبة لمنتسبي التعليم العالي   -3

وزاري او ما يعادله من كتاب عدم الممانعة للتقديم للدراسات العليا موقع من الوزير  

، مثبتا فيه العبارة    بالنسبة للموظفين خارج التعليم العاليصالحية  او ما يعادله من  

- 2021للعام الدراسي  عدم ممانعة الدائرة للموظف من التقديم للدراسات العليا    االتية )

كتابة التخصص العام لعدم توفر تخصصات دقيقة في    جبيخصص ))في ت  2022

، للموظفين بشكل عام تاييد ما يثبت  (( ومنحه االجازة الدراسية في حال قبوله(الكلية

 . اخر شهادةتاريخ المباشرة في الوظيف بعد الحصول على 

 . صورة حديثة الكترونية -4

شهادات كفاءة اللغة اإلنكليزية والحاسوب واللغة العربية من احد المراكز المعترف   -5

العالي التعليم  يديثة  ح   بها من وزارة  ل  قل ال  التقديم  تاريخها عن سنتين  حد يوم بدء 

2/5 /2021 . 

لغرض التسجيل االليكتروني على رابط التقديم  بريد الكتروني فعال ورقم هاتف متاح   -6

 . adm.rdd.edu.iq للدراسات العليا

 

 

 

 

 

 

 

 



 الماجستير 

حديثة معنونة الى كلية الزراعة والغابات / شعبة    وثيقة او تاييد تخرج من البكلوريوس  -1

  األول والثانيللدورين  معدل الطالب ومعدل الطالب األول  مثبتا فيه    الدراسات العليا 

 . والتسلسل

 . المستمسكات األربعة او البطاقة الموحدة للمتقدم -2

امر جامعي لعدم الممانعة من رئاسة الجامعة بالنسبة لمنتسبي التعليم العالي او امر   -3

وزاري او ما يعادله من كتاب عدم الممانعة للتقديم للدراسات العليا موقع من الوزير  

او ما يعادله من صالحية بالنسبة للموظفين خارج التعليم العالي ، مثبتا فيه العبارة  

- 2020ة الدائرة للموظف من التقديم للدراسات العليا للعام الدراسي  االتية ) عدم ممانع

يفضل كتابة التخصص العام لعدم توفر تخصصات دقيقة في  في تخصص ))  2021

(( ومنحه االجازة الدراسية في حال قبوله(، للموظفين بشكل عام تاييد ما يثبت  الكلية

 . تاريخ المباشرة في الوظيف بعد الحصول على اخر شهادة

 . صورة حديثة الكترونية -4

شهادات كفاءة اللغة اإلنكليزية والحاسوب واللغة العربية من احد المراكز المعترف   -5

العالي التعليم  يديثة  ح   بها من وزارة  ل  قل ال  التقديم  تاريخها عن سنتين  حد يوم بدء 

2/5 /2021 . 

بريد الكتروني فعال ورقم هاتف متاح لغرض التسجيل االليكتروني على رابط التقديم   -6
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 الدكتوراه 

    ة ثحديلشهادة الماجستير    )حصرا(  ووثيقة تخرج  وثيقة او تاييد تخرج من البكلوريوس   -1

 . معنونة الى كلية الزراعة والغابات / شعبة الدراسات العليا

 . المستمسكات األربعة او البطاقة الموحدة للمتقدم -2

عليم العالي او امر  امر جامعي لعدم الممانعة من رئاسة الجامعة بالنسبة لمنتسبي الت -3

وزاري او ما يعادله من كتاب عدم الممانعة للتقديم للدراسات العليا موقع من الوزير  

او ما يعادله من صالحية بالنسبة للموظفين خارج التعليم العالي ، مثبتا فيه العبارة  

- 2021االتية ) عدم ممانعة الدائرة للموظف من التقديم للدراسات العليا للعام الدراسي  

يفضل كتابة التخصص العام لعدم توفر تخصصات دقيقة في  في تخصص ))  2022

(( ومنحه االجازة الدراسية في حال قبوله(، للموظفين بشكل عام تاييد ما يثبت  الكلية

 . تاريخ المباشرة في الوظيف بعد الحصول على اخر شهادة

 . صورة حديثة الكترونية -4

شهادات كفاءة اللغة اإلنكليزية والحاسوب واللغة العربية من احد المراكز المعترف   -5

العالي التعليم  يديثة  ح   بها من وزارة  ل  قل ال  التقديم  تاريخها عن سنتين  حد يوم بدء 

2/5 /2021 . 
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