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ضوابط التقدين والقبول في الدراسات العليا داخل العراق للعام الدراسي 1010 – 1029
أوالً  :الشروط العاهة للتقدين والقبول :
 -1أن ال ٌمل معدل المتمدم لدراسة الماجستٌر أو ما ٌعادلها عن ( )%65وٌستثنى من ذلن الربع األول بالنسبة
لالختصاصات الطبٌة والهندسٌة (.)2( ) 1
 -2أن ال ٌمل معدل المتمدم لدراسة الدكتوراه عن (. )%07
 -3أن ال ٌزٌد عمر المتمدم لدراسة الماجستٌر أو ما ٌعادلها عن (  ) 45سنة } ٌسمح لموالٌد  1204/4/22فما فوق
بالتمدٌم { وٌكون احتساب العمر على اساس السنة والشهر وٌوم تولد المتمدم ولؽاٌة بدء التمدٌم للدراسات العلٌا فً
.2712/4/22
 -4أن ال ٌزٌد عمر المتمدم لدراسة الدكتوراه عن ( )57سنة } ٌُسمح لموالٌد  1262/4/22فما فوق بالتمدٌم لدراسة
الدكتوراه {  ،وٌكون احتساب العمر على اساس السنة والشهر وٌوم تولد المتمدم ولؽاٌة بدء التمدٌم للدراسات العلٌا فً
.2712/4/22
ٌُ -5ستثنى المتمدم لدراسة الدبلوم العالً من شرطً العمر والمعدل  /استنادا إلى لانون رلم  14لسنة / 2772
إشارة للمادة (  /1ثانٌا ً  /أ) منه  ،ووفما ألعمامنا المرلم ب ت  2059/5فً . 2712/2/19
ٌُ -6شترط فً المتمدم لدراسة الدبلوم العالً والماجستٌر (من الموظفٌن) أن تكون لدٌه خدمة وظٌفٌة فعلٌة لمدة سنتٌن
()3
بعد حصوله على آخرشهادة وتُحتسب هذِه الخدمة لؽاٌة األول من تشرٌن االول لعام  2712والتفرغ التام للدراسة.
 -0أ ٌُ -شترط فً المتمدم لدراسة الدكتوراه من الموظفٌن }عدا منتسبً وزارتً التعلٌم العالً والبحث العلمً
والتربٌة والمؤسسات التً تخضع لمانون الخدمة الجامعٌة وٌكون منحهم اإلجازة الدراسٌة وفما ً ألحكام لانون رلم 23
لسنة  ( 2779لانون الخدمة الجامعٌة )( {(4أن تكون لدٌه خدمة وظٌفٌة فعلٌة لمدة سنتٌن بعد حصوله على آخر
شهادة وتُحتسب هذه الخدمة لؽاٌة األول من تشرٌن االول لعام  2712والتفرغ التام للدراسة .
بٌ -حك للمتمدمٌن لدراسة الدكتوراه من الموظفٌن من ؼٌر المشمولٌن بمانون الخدمة الجامعٌة وممن ُمنحوا شهادة
الماجستٌر ضمن المدة المحددة دون تمدٌد وحصلوا على تمدٌر ال ٌمل عن جٌد جدا ً (ٌكون احتساب مدة الدراسة
من تارٌخ المباشرة ولؽاٌة تارٌخ صدور االمر الجامعً)( )5التمدٌم مباشرة ً استثنا ًء من شرط الخدمة سنتٌن بعد
آخر شهادة (.)6
ج – ٌكون تمدٌم اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة من حملة شهادة الماجستٌر ( المشمولٌن بمانون الخدمة الجامعٌة رلم 23
لسنة  )2779ممن تجاوزا شرط العمرالمحدد فً الفمرة ( )4اعاله لدى تمدٌمهم لدراسة الدكتوراه على لناة النفمة
()0
الخاصة حصرا ً .

( )1وفك المادة ( )5من البند أوال من تعلٌمات الدراسات العلٌا رلم ( )26لسنة 1227
( )2وفك الوبدح ( / 4الجٌذَي سبدسب ً وسبثعبً) هي تعلُوبد هٌح االجبزح الذراسُخ ثبلرلن  165لسٌخ 2111
( ) 3وفك لانون رلم  14لسنة  2772و تعلٌمات رلم ( )165لسنة .2711
( )4وفك المبًىى رلن ( )23لسٌخ  /.2112الوبدح  -7-الجٌذ الثبًٍ عشر( لبًىى الخذهخ الجبهعُخ )والرأٌ المبًىًٍ الورلن ق 11374/1/3/فٍ . 2112/2/29
( ) 5وفك المادة ( )20الفمرة ( )2من تعلٌمات الدراسات العلٌا لسنة .1292
( ) 6وفك لرار رلم ( )519لسنة .1296
( ) 0استنادا ً الى مذكرة الدائرة المانونٌة واالدارٌة  /المانونٌة بالرلم ق 9227/1/3/فً  2713/2/20والمبلؽة بموجب االعمام المرلم ب ت 0643/5فً .2713/5/20
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 - 9تُجرى ممابلة لتحدٌد أهلٌة المرشح للمبول بالدراسات العلٌا للتأكد من سالمته البدنٌة والعملٌة والنفسٌة من لبل
لجنة مختصة وبما ٌتناسب مع اختصاص المرشح للمبول على إن تتم الممابلة لبل إعالن نتائج المبول للمتمدمٌن
.
المرشحٌن للمبول وفك االستمارة رلم ()576
ٌ -2كون التمدٌم للدراسات العلٌا للجامعات كافة الكترونٌا ً ( )Onlineومن خالل المولع االلكترونً
(. )adm.rdd.edu.iq
ٌ -17حك لخرٌجً الجامعات األهلٌة المعترؾ بها من لِبل وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً التمدٌم للدراسات
العلٌا وفك شروط وضوابط التمدٌم والمبول.
 -11عدم السماح لخرٌجً الكلٌة التربوٌة المفتوحة التابعة لوزارة التربٌة بالتمدٌم للدراسات العلٌا للعام الدراسً
( )2727/2712اشارة الى مذكرة دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة المرلمة ت م 404/1/3فً 2715/3/23
المشار فٌها الى محضر االجتماع االول لهٌئة الرأي  /الفمرة (/6ثانٌاً/جدول االعمال) والمبلؽة بموجب اعمام الهٌئة
انفا المرلم 12س 911/فً .2713/4/3
 -12استئنـــاؾ لبول تمــــــدٌم مخرجات كلٌتً االمام الكاظم ( علٌه السالم ) واالمــــام االعظـــــم ( رحمه هللا )
للدراسات العلٌا وحسب االختصاصات المناظرة فً الجامعات العرالٌة وفك وثائك التخرج الممنوحة لهم وفما لما
ورد باالعمام المرلم ب ت  0325 /5فً  2716/11/0المتضمن توصٌات محضر اجتماع منالشة لانونً الكلٌتٌن
انفا.
ٌ -13كون تمدٌم المتمدم للدراسات العلٌا (الدبلوم العالً  ،الماجستٌر  ،الدكتوراه) ممن سبك ان لُبل بالدراسات
العلٌا داخل العراق او خارجه وتم ترلٌن لٌده السباب مختلفة (عدا حالتً الؽش والتزوٌر) على لناة لبول النفمة
الخاصة (حصرا) باإلشارة الى ما ورد بمضمون اعمامنا المرلم ب ت 1220/5فً . 2715/3/15
ٌ -14جوز للمرلن المٌد بسبب الرسوب (بمادة واحدة او بالمعدل) اعادة التمدٌم للدراسات العلٌا على جامعة اخرى
وبتوصٌة من مجلس الكلٌة (التً تم ترلٌن لٌده فٌها) على لناة المبول العام وفك الضوابط النافذة وبما ٌتالئم مع
نموذج التعهد رلم ( )574باالشارة الى ماورد بمضمون اعمامنا المرلم ب ت 1220/5فً . 2715/3/15
 -15اجتٌاز االمتحان التنافسً( )1على ان ٌتم تحدٌد اداءه للمبول فً الدراسات العلٌا فً الجامعات العرالٌة بصٌؽة
امتحان الكترونً لالختصاصات التً تناسب االمتحان االلكترونً وتخوٌل جامعاتكم بتهٌئة نظام امتحان الكترونً
لهذا الؽرض .
 -16اجتٌاز االمتحان التنافسً للحاصلٌن على شهادة الماجستٌر من جامعات ؼٌر عرالٌة عند تمدٌمهم لدراسة
الدكتوراه فً الجامعات العرالٌة .
ٌ -10شترط فً المتمدم للدراسات العلٌا الحصول على شهادة مشاركة فً دورات تدرٌبٌة تطور مهارات المتمدمٌن
فً اللؽة االنكلٌزٌة والحاسوب من احدى الجامعات الحكومٌة العرالٌة .
 -19اجتٌاز اختبار كفاءة اللؽة العربٌة.
 -12اعفاء المتمدمٌن للدراسات العلٌا من ( المكفوفٌن ) ضمن مماعد ذوي االحتٌاجات الخاصة من االشتران بدورة
(.)2
الحاسوب فمط
( )1وفك المادة (الثانٌة عشر  )3/من تعلٌمات الدراسات العلٌا لسنة  1292النافذة .
( )2وفك لما ورد باالعمام المرلم ب ت  1199/5فً . 2719/2/11
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ثانيا :معايير المفاضلة بين المتقدمين -:

ٌ . 1كون احتساب معدل اساس المفاضلة بالنسبة للمتمدمٌن لدراسة الدكتوراه وفما ً للمعادلة االتٌة-:
 معدل اساس المفاضلة = ( )%07معدل شهادة الماجستير  )%37( +االمتحان التنافسي
 .2لتملٌل التباٌن فً معدالت تخرج المتمدمٌن لدراستً الدبلوم العالً والماجستٌر لدفعات مختلفة من الخرٌجٌن من
جامعات مختلفة فضالُ عن خرٌجً الدفعة الواحدة للجامعة الحكومٌة واالهلٌة ٌكون احتساب معدل اساس المفاضلة
بالنسبة للمتمدمٌن لدراستً (الدبلوم العالً والماجستٌر) باالعتماد على معدل تخرج المتمدم للدراسات العلٌا ومعدل
تخرج الطالب االول من نفس الدفعة  ،وفما ً للمعادلة االتٌة-:
 معدل اساس المفاضلة = ( )%07المعدل النسبي للمتقدم  )%37( +االمتحان التنافسي
 ٌكون احتساب المعدل النسبً باالعتماد على معدل تخرج الطالب االول على الدفعة الواحدة ( الدورٌناالول والثانً ) للمسم الذي تخرج منه المتمدم ومعدل تخرج المتمدم للدراسات العلٌا من نفس الدفعة وحسب
المعادلة التالٌة -:
الوعدل الٌسبي للوتقدم = (

هعذل الوتمذم

 + 200Xهعدل الوتقدم1/ )1/

هعذل الطبلت االول

أ  -فً حالة كون المتمدم للدراسات العلٌا من الحاصلٌن على شهاداتهم من جامعات من خارج العراق والمعادلة
شهادته من لبل دائرة البعثات فٌستخدم فً المعادلة معدل الطالب االول على دفعة المسم العلمً المتمدم للدراسة فٌه
لسنة معادلة الشهادة من لبل الوزارة وعلى ان ٌحتسب معدله بموجب المعدل الممنوح لتخرجه من لبل دائرة البعثات
والعاللات الثمافٌة (.)1
ب  -فً حال كون المتمدم للدراسات العلٌا الى معاهد ومركز الدراسات العلٌا فً جامعة بؽداد ٌستخدم معدل الطالب
االول على دفعة المسم العلمً من الكلٌات المناظرة الختصاصه فً جامعة بؽداد لسنة تخرج المتمدم.
 مع مراعاة الحاالت االتٌة -:
 اذا كان معدل المتمدم الل او ٌساوي معدل الطالب االول على الدفعة فً المسم العلمً المتمدم علٌه تستخدمالمعادلة الخاصة بأحتساب المعدل النسبً المشار الٌه انفاً.
 اذا كان معدل المتمدم اعلى من معدل الطالب االول على الدفعة فً المسم العلمً المتمدم علٌه -تستخدم المعادلة التالٌة الخاصة باحتساب المعدل النسبً للمتمدم-:

الوعذل الٌسجٍ للوتمذم

)

هعذل الوتمذم

هعذل الطبلت االول

هعذل الطبلت االول

2

111

الوعذل الوتمذم ( 2

ٌ - 3كون احتساب معدل المتمدم من الطلبة النازحٌن من المحافظات الساخنة وفما لما ورد باالعمام الصادر عن دائرة
الدراسات والتخطٌط والمتابعة المرلم ت م  453/1فً .2719/11/9
( ) 1فٌما ٌخص الفمرتٌن ( او )2اعاله  ،نشٌر الى (( -:فً حال استكمال اعمال اللجنة المشكلة بموجب االمر الوزاري المرلم  4060فً  ، 2719/17/0سٌتم اعتماد توصٌات اللجنة انفا بخصوص المتمدمٌن الحاصلٌن على
شهاداتهم من خارج العراق والمتمدمٌن للدراسات العلٌا داخل العراق )).
( ) 2استنادا الى مصادلة معالً الوزٌر بتارٌخ  2713/12/29على محضر االجتماع الخامس للجنة العلٌا لتطوٌر كلٌات العلوم االسالمٌة ال فمرة (خامسا وسادسا ) من التوصٌات وحال لالشكالٌات التً صاحب تطبٌك توزٌع درجات
المبول للعام الدراسً . 2715-2714
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 - 4فٍ حبلخ كىى الوتمذم لذراسخ الوبجستُر هي حولخ شهبدح الذثلىم العبلٍ راد التخصص للجكبلىرَىس فُكىى حسبة
هعذل تخرج الوتمذم فٍ هعبدلخ احتسبة الوعذل الٌسجٍ اًفب ثٌسجخ هجوىع ( %61هعذل الجكبلىرَىس  %41 +هعذل
الذثلىم العبلٍ) .
 - 5اضافة درجة الممابلة (من  ) %17للمتمدمٌن للمبول فً كلٌات العلوم االسالمٌة وااللسام المناظرة لها وٌكون
النجاح فٌها شرطا ً للمبول على ان تكون لجنة الممابلة مهنٌة وتتكون من خمسة اعضاء التمل مرتبة كل واحد منهم عن
(استاذ مساعد) وبأختصاص الدراسة ٌرأسها تدرٌسً بمرتبة (استاذ) ٌضع كل عضو سؤال وٌعطً الدرجة الخاصة
به وتكون الدرجة النهائٌة للممابلة معدل مجموع الدرجات وتوثك بمحضر رسمً  ،وتكون درجة الممابلة خارج نسبة
معدل اساس المفاضلة المشار الٌه فً اعاله استنادا الى تنسٌب معالً الوزٌر فً  2716/9/4المبلػ الى جامعة بؽداد
بموجب كتابنا المرلم ب ت 5335/5فً 2716/9/17
ٌ - 6رفك المتمدم للدراسات العلٌا ( الماجستٌر أو الدكتوراه ) الى كلٌات العلوم االسالمٌة وااللسام المناظرة لها بملفة
تمدٌمه (الورلٌة) ما ٌأتً -:
أ -توصٌتٌن من اساتذة معروفٌن مشهود لهم بالكفاءة العلمٌة واالعتدال من حاملً لمب علمً (استاذ مساعد
اواستاذ) للتخصص العلمً المراد التمدٌم الٌه .
بٌ -شترط فً من ٌتمدم لدراسة الدكتوراه ان ٌمدم بحثٌن منشورٌن او ممبولٌن للنشر ؼٌر ُمستلٌن للتخصص
(.)1
العام او الدلٌك بعد تارٌخ الحصول على شهادة الماجستٌر
ثالثا  :المقاعد ال ُمضافة -:
 .1فٌما ٌتعلك بذوي الشهداء المشمولٌن بمانون مؤسسة الشهداء رلم ( )2لسنة -:2716
أ -تخصص نسبة التمل عن ( )%17من المماعد الدراسٌة استثنا ًء من الشروط والتعلٌمات المحددة للمبول فً
الدراسات العلٌا (العمر  ،المعدل  ،الخدمة الوظٌفٌة ) لذوي الشهداء (لبل  )2773بما الٌمل عن ممعد واحد فً كل
اختصاص وٌكون التنافس على المماعد فٌما بٌنهم (وٌكون لبولهم خارج الخطة)  ،علما ان المرلنة لٌودهم من الفئة
آنفا ً ٌخضعون للفمرتٌن ( / )14 ، 13اوالً اعاله ووفما لشروط التمدٌم وامتٌازتهم التً منحها المانون لهم.
ب -تخصص نسبة ( )%17من المماعد الدراسٌة استثنا ًء من الشروط والتعلٌمات المحددة للمبول فً الدراسات العلٌا
(العمر  ،المعدل  ،الخدمة الوظٌفٌة) لذوي شهداء الحشد الشعبً بما الٌمل عن ممعد واحد فً كل اختصاص وٌكون
التنافس على المماعد فٌما بٌنهم (وٌكون لبولهم خارج الخطة)  ،علما ان المرلنة لٌودهم من الفئة آنفا ً ٌخضعون
للفمرتٌن (اوالً  )14 ، 13/اعاله ووفما لشروط التمدٌم وامتٌازتهم التً منحها المانون لهم.
ت -ذوي الشهٌد المشمولٌن بالمانون اعاله هم ( :الوالدان واالوالد  ،الزوج والزوجات وان كانوا ؼٌر
عرالٌٌن  ،االخوة واالخوات  ،اوالد االبن واوالد البنت).
 .2فٌما ٌتعلك بالمشمولٌن بمانون تعوٌض المتضررٌن جراء العملٌات الحربٌة واالخطاء العسكرٌة والعملٌات
االرهابٌة المعدل بالرلم ( )50لسنة -:2715
أ -تخصص نسبة التمل عن ( )%17من المماعد الدراسٌة استثنا ًء من شروط المبول بالدراسات العلٌا
(العمر  ،المعدل  ،الخدمة الوظٌفٌة) للمشمولٌن بأحكام هذا المانون بما الٌمل عن ممعد واحد فً كل اختصاص وٌكون
التنافس على المماعد فٌما بٌنهم (وٌكون لبولهم خارج الخطة) ،علما ان المرلنة لٌودهم من الفئة آنفا ً ٌخضعون
للفمرتٌن (اوالً  )14 ، 13/اعاله ووفما لشروط التمدٌم وامتٌازتهم التً منحها المانون لهم.
ب -ذوي الشهٌد المشمولٌن بالمانون اعاله هم  ( -:االب  ،االم  ،االبن  ،البنت  ،االخ  ،االخت  ،الزوج  ،الزوجة)
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 .3فٌما ٌتعلك بالمشمولٌن بمانون مؤسسة السجناء السٌاسٌٌن ال ُمعدل بالرلم ( )35لسنة -:2713
 اضافة ممعد دراسً للسجٌن السٌاسً وٌكون ممعدهم خارج الخطة واستثنا ًء من شروط (العمر  ،والمعدل ،والخدمة الوظٌفٌة) ،علما ان المرلنة لٌودهم من الفئة آنفا ً ٌخضعون للفمرتٌن (اوالً  )13،14 /اعاله ووفما لشروط
التمدٌم وامتٌازتهم التً منحها المانون لهم..
 .4فٌما ٌتعلك بالمشمولٌن بمانون رعاٌة ذوي االعالة واالحتٌاجات الخاصة رلم ( )39لسنة -:2713
 اضافة ممعد لذوي االعالة واالحتٌاجات الخاصة وٌكون لبولهم وفما ً للضوابط النافذة وخارج الخطة. .5لبول الطالب االول على المسم فً الكلٌة فً الجامعات الحكومٌة ( الخرٌج على الدفعة وللدورٌن االول والثانً
للدراسة الصباحٌة حصرا للعام الدراسً  )2712-2710فً الدراسات العلٌا داخل العراق 1مع مراعاة االتً -:
أ – ٌكون لبول الطالب االول للعام الدراسً  2719-2710خارج خطة القبول فً المسم العلمً المتخرج منه فً
حال توافر الدراسة العلٌا فٌه والٌستثنى من جلب شهادات مشاركة فً الحاسوب واللؽة االنكلٌزٌة واللؽة العربٌة .
ب -اجتٌاز االمتحان التنافسً وفما لما ورد بالفمرة ( اوال  ) 15 /اعاله .
رابعا :المستمسكات المطلوبة للمرشحين للقبول في الدراسات العليا (اثناء فترة التقديم االلكتروني)-:
 .1وثٌمة التخرج مثبتا ً فٌها المعدل (رلما ً وكتابةً) ومطابمة الخلفٌة العلمٌة للمتمدم لنٌل شهادة الدكتوراه من خالل تمدٌمه
لوثٌمتً التخرج للبكالورٌوس والماجستٌر  ،اضافة الى شهادة المعادلة الصادرة من دائرة البعثات بالنسبة للمتمدمٌن
الحاصلٌن على الشهادات االولٌة او العلٌا من جامعات ؼٌر عرالٌة.
ً
 .2وثٌمة او كتاب تأٌٌد تخرج ألؼراض التمدٌم للدراسات العلٌا معنون للجهة المطلوب التمدٌم الٌها مثبتا فٌه معدل
التخرج ومعدل الطالب الخرٌج االول على الدفعة ( للدورٌن االول والثانً وللدراستٌن الصباحٌة والمسائٌة ) بالنسبة
للمتمدم لنٌل شهادتً الدبلوم العالً والماجستٌر.
 .3كتاب عدم ممانعة بالنسبة للموظفٌن ٌتضمن العبارة بالصٌؽة اآلتٌة ( :عدم ممانعة الدائرة للموظؾ من التمدٌم
للدراسات العلٌا للعام الدراسً  2727/2712ومنحه اإلجازة الدراسٌة فً حالة لبوله) وبما ٌتوافك مع الفمرتً (اوال
)0 / 6 /اعاله من حٌث الخدمة الوظٌفٌة وٌكون مولعا من لبل مخول الدائرة المختصة باالجازات الدراسٌة وبحسب
الصالحٌة واالختصاص لدى الوزارة التً ٌنتسب الٌها الموظؾ (حصرا ) فٌما عدا منتسبً وزارة التعلٌم العالً
والبحث العلمً بالجامعات فأن كتاب عدم الممانعة لهم ٌكون مولعا ً من لبل رئٌس الجامعة او من ٌخوله.
 .4عطفا على ما ورد بالفمرة ( )3اعاله ٌجب مراعاة االشارة الى المادة ( / )4البند (ثامناً) من تعلٌمات منح االجازة
الدراسٌة رلم ( )165لسنة ( 2711للوزٌـر المختص )...والممصود به الوزٌر المختص بالنسبة للموظؾ المنتسب
الى تلن الوزارة وبحسب كتاب هٌئة الرأي بالرلم 12س 3757/فً  )2713/12/17منح اإلجازة الدراسٌة
للموظؾ الذي ٌمل معدله عن المعدل المشار إلٌه فً البند (سادساً) من المادة نفسها من التعلٌمات المشارالٌها إذا
كانت لدٌه خدمة وظٌفٌة مرضٌة التمل عن (خمس سنوات بعد اخر شهادة )()2للتمدٌم على لناة النفمة الخاصة وٌُثبت
هذا االستثناء ضمن كتاب رسمً ٌرفك مع كتاب عدم الممانعة اعاله.
 .5على الممبولٌن من الموظفٌن جلب االجازة الدراسٌة خالل (ٌ 67وماً) من تارٌخ اصدار االوامر الجامعٌة لمبولهم
وبخالفه ٌُلؽى لبولهم.

)  )1اشارة الى االعمام المرلم ب ت  3136 /5فً .2710/4/12
( )2اشارة الى الفمرة ( )2من االعمام المرلم ب ت  5243 /5فً . 2719/0/23
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 .6شهادتً مشاركة لدورة تدرٌبٌة لتطوٌر مهارات اللؽة االنكلٌزٌة والحاسوب وحسب اآللٌة المبٌنة بموجب االعمام
ب ت  2319 / 5فً  2710/11/12واالعمام المرلم ب ت  9753 /5فً .2719/17/19
 .0شهادة اجتٌاز اختبار كفاءة اللؽة العربٌة وفما لما ورد باالعمام المرلم ب ت  451/5فً  2719/1/19و االعمام
المرلم ب ت  9622 /5فً .2719/11/12
()1
 .2تمدٌم رسالتٌن توصٌة من لبل اساتذة المتمدم لدراسة ( الدبلوم العالً  ،الماجستٌر  ،الدكتوراه ) .
ٌ .9تم اعتماد التصارٌح االمنٌة لجمٌع المتمدمٌن لبل التمدٌم وٌتم التدلٌك علٌهم بعد لبولهم .
ٌ .17تم اعتماد جلب التعهد لكل من ٌرؼب بالتمدٌم للدراسات العلٌا على انهم لم ٌكونوا مشمولٌن باجراءات المساءلة
والعدالة وفما لما ورد باالعمام المرلم 22س 571/5فً . 2719/5/37
 .11ملء استمارتً التمدٌم (نموذج رلم  )577وصحٌفة األعمال (نموذج رلم  )571وال ٌجوز الشطب والحن
والتحبٌر باللون األبٌض .
 .12ملء االستمارات الخاصة بالمرشحٌن من ذوي الشهداء المشمولٌن بمانون مؤسسة الشهداء رلم ( )2لسنة
 2716نموذج ( )572وتصدٌمها من لبل الجهات المعنٌة المثبتة باالستمارة وٌكون طلب صحة إصدارها من لبل
الجامعة الممبول فٌها الطالب .
 .13ملء االستمارات الخاصة بالمرشحٌن من السجناء السٌاسٌٌن المشمولٌن بمانون مؤسسة السجناء السٌاسٌٌن
المعدل بالرلم ( )35لسنة  2713نموذج ( )573وتصدٌمها من لبل الجهات المعنٌة المثبتة باالستمارة وٌكون طلب
صحة إصدارها من لبل الجامعة الممبول فٌها الطالب .
 .14ملء االستمارات الخاصة بالمرشحٌن من المشمولٌن بمانون تعوٌض المتضررٌن جراء العملٌات الحربٌة
واالخطاء العسكرٌة والعملٌات االرهابٌة نموذج ( )077وتصدٌمها من لبل الجهات المعنٌة المثبتة باالستمارة وٌكون
طلب صحة إصدارها من لبل الجامعة الممبول فٌها الطالب .
 .15ملئ االستمارة الخاصة بالمرشحٌن من ذوي االعالة واالحتٌاجات الخاصة نموذج رلم ( )677وتصدٌمها من
لبل الجهات المعنٌة المثبتة باالستمارة وٌكون طلب صحة إصدارها من لبل الجامعة الممبول فٌها الطالب .
 .16ملء االستمارة الخاصة بالتعهد الخطً وتولٌعها (نموذج رلم .)574
 .10نسخة ملونة من المستمسكات الثالثة }هوٌة األحوال المدنٌة  ،شهادة الجنسٌة  ،بطالة السكن أو تأٌٌد السكن ،
صور ملونة عدد ( {)2او نسخة من البطالة الوطنٌة الموحدة فً حال توافرها.
 .12عدم استالم ملفات المتمدمٌن للمبول (من الموظفٌن) بدون عدم الممانعة الممنوحة لهم من وزارتهم وكتاب
االستثناء من شرط المعدل وحسب الفمرتٌن ( )4، 3انفا.
 .19تُعتمد االستمارات المذكورة آنفا المرفمة مع ضوابط التمدٌم والمبول للعام الدراسً 2727 -2712حصرا ً
على ان ٌتم سحب (نسخ ملونة) منها من المولع االلكترونً الخاص بالتمدٌم وعلى ورلة واحدة بالنسبة لالستمارات
التً تتألؾ من صفحتٌن ( ورلة واحدة ذات وجهٌن )  ،وبخالفه تعتبر (الؼٌة) باالضافة الى سحب (نسخة ملونة)
من استمارة التمدٌم االلكترونٌة.

( )1لرار هٌئة الرأي وفك محضر االجتماع السابع المنعمد بتارٌخ  2710/2/14والمبلػ بموجب االعمام المرلم 12س 621/فً . 2710/17/2
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خامسا :أحـكـام عـامة -:

ٌ .1تم اعتماد معدل درجات السنة التحضٌرٌة فمط بدون الرسالة فً حالة كون المتمدم حاصالً على شهادة
الماجستٌر بتمدٌر مستوؾٍ فً الحاالت التً ال تمنح فٌها درجات .
ٌ .2ستثنى المتمدمٌن للدراسات العلٌا على لناة النفمة الخاصة من شرطً العمر والمعدل ( بالنسبة لؽٌر الموظفٌن
فمط ) أما الموظفٌن فتنطبك علٌهم تعلٌمات اإلجازة الدراسٌة رلم  165لسنة  2711وٌخضعون لشروط المبول.
 .3الحدود الدنٌا الجور الدراسة للسنة الدراسٌة الواحدة التً تُستحصل من طلبة الدراسات العلٌا الدارسٌن على
نفمتهم الخاصة تكون وفما ً للجدول ادناه بما ٌتالئم مع التخصص ونوع الشهادة وكاالتً-:
ت

الشهادة

التخصصات االنسانية

التخصصات العلمية التي التحتاج التخصصات العلمية التي تحتاج الى
مختبرات
الى مختبرات

1

الدبلوم العالي

( )4اربعة ماليين دينار عراقي

( )5خوسة هالييي ديٌار عراقي

( )5خوسة هالييي ديٌار عراقي

2

الماجستير

( )5خوسة هالييي ديٌار عراقي

( )6ستة هالييي ديٌار عراقي

3

الدكتوراه

( )6ستة هالييي ديٌار عراقي

( )7سبعة هالييي ديٌار عراقي

( )6،5ستة هالييي وًصف هليوى
ديٌار عراقي
( )8ثواًية هالييي ديٌار عراقي

ٌ .4كون المبول فً المجلس العرالً لالختصاصات الطبٌة وفك شروط المجلس مع مراعاة احكام تعلٌمات
االجازة الدراسٌة رلم  165لسنة  2711بعد المصادلة علٌهــــا من لبل الوزارة وٌعتمد المبول الخاص واجوره
كما هو للتخصصات العلمٌة التً تحتاج الى مختبرات كما مبٌن ضمن الجدول اعاله .
 .5عدم شمول لـ (أعضاء مجلس النواب  ،رئٌس وأعضاء مجالس المحافظات والمحافظٌن والوزراء  ،وكالء
الوزارات  ،المستشارٌن  ،المدراء العامون ومن بدرجتهم) بالتمدٌم للدراسات العلٌا وذلن لعدم إمكانٌة توافر شرط
التفرغ التام استنادا ً إلى تعلٌمات رلم ( )26لسنة  1227وعدم جواز منحهم اإلجازة الدراسٌة استنادا ً إلى الفمرة
(/4اوالً) من تعلٌمات منح اإلجازة الدراسٌة رلم  165لسنة  2711بؽٌة تفرؼهم للعمل المكلفٌن به وفك الموانٌن
النافذة (.)1
 .6استمرار العمل بمبدأ إلؽاء حجز المماعد الدراسٌة إال إذا كان على مستوى مؤسسات وفك محاضر تعاون مع تلن
المؤسسات مصادق علٌها من لبل الوزارة على النفمة الخاصة ووفما لضوابط التمدٌم والمبول الممرة لهذا العام.
ٌ .0لؽى لبول الطلبة الذٌن لم ٌُباشروا خالل اسبوع( )2من تارٌخ المباشرة بالدراسة وٌحل االحتٌاط محل األصٌل
وعدم تروٌج أٌة معاملة خارج هذه المدة وتتحمل الكلٌة مسؤولٌة ذلن  ،وٌعتبر االنسحاب بعد المدة انفا (ترلٌن
لٌد) وبما ٌتوافك مع الفمرتٌن ( )3،4من االعمام المرلم ب ت  119/5فً .2715/1/0
ٌ .9تولى لسم الدراسات العلٌا بالجامعة ادخال خطة المبول للدراسات العلٌا للعام الدراسً ()2727-2712
المصادق علٌها من لبل الوزارة الى نظام التمدٌم االلكترونً لبل موعد التمدٌم للدراسات العلٌا خالل المدة من
 2712/4/14ولؽاٌة . 2712/4/21

( )1لرار هُئخ الرأٌ الوجلغ ثوىجت االعوبم الورلن 12س 211/فٍ  2113/4/3ولرار هجلس شىري الذولخ ثبلرلن  2113/75فٍ  2113/2/7والوجلغ ثوىجت االعوبم الورلن ق /1/3/اعوبم 21237/فٍ  2113/9/4ولرار
هجلس شىري الذولخ الورلن  2113/43فٍ  2113/5/14الوجلغ ثوىجت االعوبم الورلن ق 16441/1/3/فٍ 2113/7/2
( )2وفك المادة ( الخامسة عشرة ) من تعلٌمات الدراسات العلٌا  1292النافذة .

9-7

بسمميحرلا نمحرلا هللا 

جمهورية العراق

Republic of Iraq
& Ministry of Higher Education
Scientific Research
Research & Development
Department

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة البحث والتطوير

No.:
Date:

الرقم:
التاريخ:

ٌ .2تولى المسم العلمً المعنً ادخال الخلفٌة العلمٌة لالختصاصات المفتوحة وبموجب المادة (العاشرة  /الفمرة
( )5من صالحٌات مجلس المسم من تعلٌمات الدراسات العلٌا النافذة لسنة  1292المتعلمة بالخلفٌة العلمٌة) خالل
المدة من  2712/4/21ولؽاٌة  2712/4/25مع مراعاة االعالن عن الشهادات االولٌة والعلٌا (الصادرة من
الجامعات العرالٌة او الشهادات ال ُمعادلة الصادرة من لبل دائرة البعثات ) التً ٌُمبل حاملوها فً الدراسات العلٌا
فً االختصاصات المشار الٌها انفا فً المسم العلمً  ،على ان التزٌد نسبة المماصة العلمٌة عن  %47من مواد
السنة التحضٌرٌة (.)1
ٌ .17تولى المسم العلمً المعنً حسم موضوع المماصة العلمٌة للمتمدمٌن للدراسات الذٌن ٌتطلب اجراء المماصة
العلمٌة لهم باالشارة الى ماورد بالفمرة ( )2اعاله لبل موعد االمتحان التنافسً.
 .11للجامعة  /الكلٌة تخصٌص مركز ارشادي للتمدٌم للدراسات العلٌا طٌلة مدة التمدٌم للدراسات العلٌا وٌتم االعالن
عنه لتسهٌل التمدٌم االلكترونً للمتمدمٌن الذٌن ٌجدون صعوبة فً التمدٌم االلكترونً  ،على ان ٌتم تزوٌد دائرة
البحث والتطوٌر بعناوٌن المراكز التً ستفتح بالجامعات لبل بدء عملٌة التمدٌم الدراجها ضمن مولع التمدٌم.
ٌ .12كون موعد االمتحان التنافسً فً  2712/6/23الساعة التاسعة صباحا ً .
 .13تتولى الكلٌة اوالمعهد تدلٌك بٌانات المتمدمٌن الورلٌة ومطابمتها مع بٌانات المتمدمٌن االلكترونٌة وتصوٌب
البٌانات االلكترونٌة من لبل مخول الكلٌة بما ٌتوافك مع البٌانات الورلٌة اثناء فترة التمدٌم ولؽاٌة ،2712/6/13
راجٌن توخً الدلة الشدٌدة فً تدلٌك ملفات المتمدمٌن للدراسات العلٌا (االلكترونٌة والورلٌة)  ،وال ٌتضمن التصوٌب
انفا ( لناة التمدٌم  ،تؽٌٌر مولؾ المتمدم من موظؾ الى ؼٌر موظؾ ) ذلن ان التعدٌل ٌشمل االخطاء التً ٌوجد بها
كتب رسمٌة موثمة مسبما والتشمل الحمول التً تخضع لرؼبة المتمدم نفسه.
ٌ .14تم إعالن أسماء الممبولٌن فً موعد ألصاه  2712/0/2من خالل المنظومة االلكترونٌة للمبول فً الجامعات مع
مراعاة ما ٌأتً -:
أ -تُعطى فترة اعتراض للمدة من  2712/0/2الى  2712 /0/4للنظر فً االعتراضات للمتمدمٌن للدراسات
العلٌا.
ب -إصدار األوامر الجامعٌة فً موعد ألصاه  2712/0/11بعد المصادلة على أسماء الممبولٌن من لِبل مجلس
الجامعة على أن تُرسل نسخة منها إلى دائرة الموظؾ الممبول بالدراسة لٌتم تزوٌده باالجازة الدراسٌة خالل
المدة المحددة (ٌ 67وما ) من تارٌخ اصدار االوامر الجامعٌة وبما ٌتوافك مع الفمرة ( رابعا  )5 /اعاله .
 .15تتم المباشرة بالدراسة فً  2712/2/15مع مراعاة التزام المسم العلمً بما ٌحمك ( )15اسبوع للفصل
الدراسً االول و ( )15اسبوع للفصل الدراسً الثانً وٌتحمل المسم العلمً مسؤولٌة عدم االلتزام بذلن.
ٌ .16حك للجامعة أو تـشـكٌالتها التدوٌر من لناة المبول العام الى لناة النفمة الخاصة ألشؽال المماعد الشاؼرة (ان
وجدت) وفك االستحماق وال ٌجوز التدوٌر من لناة النفمة الخاصة الى لناة المبول العام.
ٌ .10ترن لمجلس الجامعة وضع ضوابط اضافٌة ٌراها مناسبة للمتمدمٌن للدراسات العلٌا وبما ال ٌتعارض مع
التعلٌمات.
 .12تتحمل الكلٌة إجراءات تدلٌك الوثائك وصحة االصدار ومفاتحتها رئاسة الجامعة بذلن .
 .27مراعاة ماجاء بأعمامنا المرلم ب ت 9346/5فً  2712/9/9بشأن اسئلة (امتحان المبول وآلٌته)  ،على ان
ٌتولى المسم العلمً اعالن المواد التً ٌجرى فٌها االمتحان التنافسً خالل شهر من تارٌخ اصدارهذه الضوابط.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اشبرح الً االعوبم الورلن ة د  6391 /5فٍ 2112/9/24
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 .21مراعاة ماجاء بأعمامنا المرلم ب ت 216/5فً  - 2716/1/11الفمرة (ثانٌاً) منه فٌما ٌخص مبالػ دراسة
طلبة الدراسات العلٌا الدارسٌن على النفمة الخاصة من حٌث (استحصال االلساط  ،حالة التأجٌل ).
()1
 .22الؽاء لبول الذٌن ٌدلون بمعلومات ؼٌر صحٌحة تخص وظٌفتهم ( بأنهم ؼٌر موظفٌن وٌتبٌن العكس بعد ذلن) .
ٌ . 23كون تمدٌم ذوي رئٌس المسم وعمٌد الكلٌة الراؼبٌن بالتمدٌم الى الدراسات العلٌا الى كلٌات اخرى اثناء فترة
(.)2
التكلٌؾ
 .24االلتزام بما ورد باالعمام المرلم ب ت  0422 /5فً  2719/2/26المتضمن توجٌه معالً الوزٌر بتارٌخ
 2719/2/12بـــ (( بعدم السماح بالنمل فً جمٌع مراحل الدراسة العلٌا ( الكورسات او البحث ) )).
 .25االلتزام بما ورد باالعمام المرلم ب ت  9653 /5فً  2710/17/22المتضمن موافمة معالً الوزٌر بعدم
الموافمة على تأجٌل طلبة الدراسات العلٌا الممبولٌن لهذا العام لبل مباشرتهم ولكن من باشر وحصلت له حاالت
وطلب التأجٌل ضمن التعلٌمات والموانٌن عندها ٌنظر فً حالته حسب الضوابط.
 .26ضوابط التمدٌم والمبول فً الدراسات العلٌا داخل العراق تسري على الطلبة العرالٌٌن وؼٌر العرالٌٌن وان
االمتٌاز الممنوح للطلبة ؼٌر العرالٌٌن ٌكون تمدٌمهم خارج الخطة اي بدون وجود منافس اال من فئتهم وبذات
التخصص وبنفس الجامعة وٌكون لبولهم على لناة النفمة الخاصة ( حصرا ) باالشارة الى االعمام المرلم ب ت
 6593 /5فً .2719/9/29

رسل عادل 21/5-20/4

( )1اشارة الى لرار مجلس شورى الدولة المرلم  1354/12/1/1/4فً .. 2714/5/20
( )2اشارة الى مصادلة معالً الوزٌر بتارٌخ . 2710/9/6
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