
  
 
 

 

العالي والبحث العلميوزارة التعليم   

 دائرة البحث والتطوير

 قسم الدراسات العليا

 

 

لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي  الموقع االلكتروني

www.mohesr.gov.iq 

 لدائرة البحث والتطوير الموقع االلكتروني

www.rddiraq.com 

 

 ضوابط التقديم والقبول في الدراسات العليا

 2102-2102للعام الدراسي  

 
 :الشروط العامة للتقديم والقبول : أوالً 

ويستثنى من ذلك الربع األول %( 56)عن  او ما يعادلها أن ال يقل معدل المتقدم لدراسة الماجستير .1
 .  (3( )2( )1)بالنسبة لالختصاصات الطبية والهندسية  

 %( .07)أن ال يقل معدل المتقدم لدراسة الدكتوراه عن  .2
 . سنة للمتقدم لدراسة الدكتوراه( 67 )سنة و  ( 56) ان ال يزيد عمر المتقدم لدراسة الماجستير عن  .3
 .الدبلوم العالي من شرطي العمر والمعدل يستثنى المتقدم لدراسة  .5
أن تكون له خدمة وظيفية فعلية ( من الموظفين ) يشترط في المتقدم لدراسة الدبلوم العالي والماجستير  .6

 2712لمدة سنتين بعد حصوله على آخر شهادة وتحتسب هِذه الخدمة لغاية األول من أيلول لعام 
 . (5)والتفرغ التام للدراسة 

عدا منتسبي وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ) يشترط في المتقدم لدراسة الدكتوراه من الموظفين  .5
أن تكون لديه خدمة وظيفية فعلية لمدة سنتين بعد  (6)( والتربية الخاضعين لقانون الخدمة الجامعية

  .والتفرغ التام للدراسة 2712حصوله على آخر شهادة وتحتسب هِذة الخدمة لغاية األول من أيلول للعام  
أن يجتاز المتقدم المقابلة التي يجريها القسم العلمي لتحديد أهليته للدراسة بالتأكد من سالمته البدنية  .0

 (.5) يمه العلمي فيكون من خالل امتحان القبولياما تق والعقلية والنفسية بما يتناسب مع اختصاص المتقدم
 

مجلس الوزارة المنعقدة (  12)المقرة في الجلسة  1891تعليمات الدراسات العليا لسنة  من( 1)البند ( 11)على وفق المادة  (1)
 .12/5/1891في 

 .1882لسنة ( 12)من البند أوال من تعليمات الدراسات العليا رقم ( 5)على وفق المادة  (1)

 .12/2/1222في ( 12)على قرار مجلس الوزارة في جلسته  (3)

 . لمادة ثانيا  ا 1228لسنة  12على وفق قانون رقم  (2)

 (.قانون الخدمة الجامعية ) البند الثاني عشر -2-المادة ./ 1229لسنة  ( 13)على وفق القانون رقم  (5)

 .1888لسنة  118والمرقم  1882لسنة  12على وفق التعديل االول لتعليمات  (2)
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8. 

 . التقديم للدراسات العليا عن طريق الكليات التي فتحت باب القبول فيها مباشرة يكون  
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التقديم ِقبل يحق لخريجي الجامعات األهلية المعترف بها من  .9

 .العليا وفق الشروط الواردة انفا  للدراسات 

- :معايير المفاضلة بين المتقدمين : ثانيا
- :المفاضلة بين جميع المتقدمين مبنية على المعايير التالية تكون 

 المالحظات
في معدل  الوزن

 ت المعيار اساس المفاضلة

معدل البكالوريوس بالنسبة للمتقدمين لدراسة الدبلوم العالي  –أ 
 .والماجستير 

 .معدل الماجستير بالنسبة للمتقدمين لدراسة الدكتوراه  -ب
لدراسة الماجستير من حملة شهادة الدبلوم العالي  يناما المتقدم -ج

- :في االختصاص ذاته فيكون كاآلتي
معدل الدبلوم العالي % * 06+معدل البكالوريوس % * 06= معدل الشهادتين 

. 

57%  1 المعدل 

% .177على ان يكون هذا االمتحان من   27%  2 امتحان القبول 

 *  5=  درجة امتحان كفاءة اللغة االنكليزية
 درجة         اوما يعادلها 
الدرجة  الكاملة لالختبار 

  6%  3 اختبار اللغة االنكليزية 

 *  6=  درجة اختبار كفاءة قيادة الحاسوب
  درجة      أو     

الدرجة  الكاملة لالختبار 
  6%  0 اختبار كفاءة الحاسبة 

  *  6=  درجة ترتيب المتقدم
  ترتيب المتقدم  
الدفعة االجمالية

     6% للمتقدمين للدبلوم العالي )ترتيب المتقدم  
(والماجستير  5 

 (.1)ويكون احتساب درجة االبداع وفقا  للملحق رقم 
 

للمتقدمين لدراسة % 6
 الماجستير

للمتقدمين لدراسة % 17
 الدكتوراه

 االبداع

 
0 
 

 
 

 

بالنسبة للمتقدمين لشهادتي الدبلوم ) المتقدم  ترتيب + امتحان القبول + المعدل = معدل اساس المفاضلة 

 االبداع+ اختبار قيادة الحاسوب + اختبار كفاءة اللغة االنكليزية ( + العالي  و الماجستير 
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 :المطلوبة للتقديم والقبول في الدراسات العليا المستمسكات : ثالثا
 .والتسلسل وعدد طلبة الدورة التي تخرج فيها ( وكتابةرقما  )وثيقة التخرج مثبت فيها المعدل  .1
عدم ممانعة الدائرة للموظف من الدراسة )للموظفين يتضمن العبارة االتية كتاب عدم ممانعة بالنسبة  .2

وموقعًا من قبل الوزارة التي ( ومنحه االجازة الدراسية في حالة قبوله2712/2713للعام الدراسي 
 . ينتسب اليها الموظف

من اصدار االوامر الجامعية  يوماً ( 05)االجازة الدراسية بعد على المقبولين من الموظفين جلب  .3
 .وبخالفه يتم الغاء قبولهم 

وال يجوز الشطب ( 671نموذج رقم )وصحيفة االعمال ( 677نموذج رقم )ملء استمارات التقديم  .5
 . والحك والتحبير باللون االبيض

 ( .672)قدمين من ذوي الشهداء نموذج ملء االستمارات الخاصة بالمت .6
 ( .673)ملء االستمارات الخاصة بالمتقدمين من السجناء السياسيين نموذج  .5
النافذة  باعادة الطلبة المرقنة قيودهمالتوقيع على التعهد الخطي وبما ينسجم مع التعليمات الخاصة  .0

 ( .675نموذج رقم )
االحوال المدنية ، شهادة الجنسية ، بطاقة السكن او هوية )نسخة ملونة من المستمسكات الثالثة  .8

 ( ( .2)تأييد السكن ، صور ملونة عدد 
 

 :أحـكـام عـامة : رابعاً 
يتم اعتماد معدل درجات السنة التحضيرية فقط بدون الرسالة في حالة كون المتقدم حاصال  على  .1     

  .تمنح فيها درجات شهادة الماجستير بتقدير مستوٍف في الحاالت التي ال 
 تستحدث قناة النفقة الخاصة ويستثنى المتقدمين عليها من شرطي العمر والمعدل .2
حسب الطاقة  تحديد عدد مقاعد النفقة الخاصة من خالل جلسة استثنائية يترك لمجلس الجامعة. 3

بموعد ال يتجاوز اسبوع من  يتم اعالن المقاعد على هذه القناة على ان وخارج خطة القبول االستعابية
 ليتسنى للراغبين التقديم عليها اعالن هذه الضوابط
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يحق للمتقدمين لدراسة الدكتوراه من الموظفين وممن منحوا شهادة الماجستير ضمن المدة المحددة  .5
التقديم مباشرة ( السنة التحضيرية + الرسالة ) دون تمديد وحصلوا على تقدير ال يقل عن جيد جدا  

 .(2()1)استثناء  من شرط الخدمة سنتين بعد اخر شهادة 
للموظف الذي يقل معدله عن المعدل المشار اليه في البندين  منح االجازة الدراسية للوزير المختص . 6

كانت اذا  2711لعام ( 156)من تعليمات منح االجازة الدراسية رقم ( 5)من المادة ( سادسا  وسابعا  ) 
 للتقديم على قناة النفقة الخاصة حصرا  (3)لدية خدمة وظيفية مرضية التقل عن خمس سنوات

 . للمتقدمين لشهادتي الماجستير والدكتوراه
 عليها  مصادقةيكون القبول في المجلس العراقي لالختصاصات الطبية وفق شروط المجلس بعد ال .0   

    .من  الوزارة        
 -:يستثنى كال  من .  0

  .(0) من شرطي العمر والمعدل المتقدمين من ذوي الشهداء -أ     

  .(5)من شرط العمرالمتقدمين من السجناء السياسيين  –ب     

 

من المقاعد الدراسية %( 17)بعد استكمال نتائج القبول للمتقدمين ينبغي حساب نسبة ذوي الشهداء  . 8
 فو تفاذا لم تس 2779لسنة ( 22)من قانون رقم ( 17)ذوي الشهداء رقم المادة والمنصوص عليها بقانون 

تلك النسبة ونفذت المقاعد الدراسية المخصصة فُيقبل اقربهم من المنافسة ضمن ترتيب المتقدمين حسب 
 .المعدل وخارج خطة القبول وبما ال يقل عن مقعد واحد

 
 

 .1892لسنة ( 519)قانون رقم وفق على  (1)

 .1211لسنة ( 125)على وفق تعليمات رقم   (1)

 .1211لسنة ( 125)على وفق تعليمات منح االجازة الدراسية رقم  (3)

 .1228لسنة (   11)والمعدل بالرقم  1222لسنة ( 3)من مؤسسة ذوي الشهداء رقم ( 2)على وفق المادة (2)

 .1222لسنة ( 2)من قانون مؤسسة السجناء السياسيين  رقم ( 1)على وفق المادة (5)
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يوما  من تاريخ المباشرة بالدراسة ويحل االحتياط محل ( 15)يلغى قبول الطلبة الذين لم يباشروا خالل   . 9
 .وعدم ترويج أية معاملة خارج هذه المدة وتتحمل الكلية مسؤولية ذلك االصيل 

  الموافق الخميسوينتهي في يوم  23/7/2612الموافق  ثنيناال  يوميبدأ التقديم إلى الدراسات العليا . 17
36/8/2612 . 
 .2/9/2612 الموافق االحديكون موعد امتحان القبول يوم  . 11
من خالل المنظومة  23/9/2612 الموافق االحديتم إعالن أسماء المقبولين في موعد أقصاه يوم . 12

 :خذ بنظر االعتبار ما يأتي ؤ االلكترونية للقبول في الجامعات على أن ي
  تعطى فترة اعتراض لمدة أسبوع. 
  بعد المصادقة على  3/16/2612 الموافق ربعاءاال إصدار األوامر الجامعية في موعد أقصاه يوم

منها إلى دائرة الموظف المتقدم على أن ترسل نسخة اسماء المقبولين من ِقبل مجلس الجامعة 
 .للدراسة

 7/16/2612الموافق   حداال تتم المباشرة بالدراسة في موعد أقصاه  يوم . 
اال بموافقة تحريرية من  رسميا   المصادق عليهاال يحق للجامعة أو تشكيالتها توسيع خطة القبول . 13

 .الوزارة
يترك لمجلس الجامعة وضع معايير ثابتة وشمولية لمعالجة الحاالت التي تستجد أثناء تنفيذ هذه  . 10

 .الضوابط من خالل جلسة استثنائية وبما اليؤثر على سير العملية التعليمية ورصانتها
 .ر ومفاتحتها الى رئاسة الجامعة بذلك اصداالتتحمل الكلية إجراءات تدقيق الوثائق وصحة  . 15
تتحمل الكلية وقسم الدراسات العليا في الجامعة التبعات القانونية واإلدارية كافة المترتبة على ذلك  في  . 10

حالة عدم التزامها بضوابط التقديم والقبول الواردة آنفا وعدم ترويج اية معاملة غير مستوفية للشروط 
 .نفاوالضوابط ا
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