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 ٢٠٢٠ – ٩٢٠١عام الدراسي  داخل العراق لللتقدیم والقبول في الدراسات العلیا ا ضوابط
 أوالً : الشروط العامة للتقدیم والقبول :

%) ویستثنى من ذلك الربع األول بالنسبة ٦٥أن ال یقل معدل المتقدم لدراسة الماجستیر أو ما یعادلھا عن ( -١
 .)٢) ( ١(لالختصاصات الطبیة والھندسیة  

 %) .٧٠أن ال یقل معدل المتقدم لدراسة الدكتوراه عن ( -٢ 
فما فوق  ٢٩/٤/١٩٧٤یسمح لموالید  {) سنة  ٤٥أن ال یزید عمر المتقدم لدراسة الماجستیر أو ما یعادلھا عن (  -٣ 

ویكون احتساب العمر على اساس السنة والشھر ویوم تولد المتقدم ولغایة بدء التقدیم للدراسات العلیا في  }بالتقدیم 
٢٩/٤/٢٠١٩ . 

دیم لدراسة فما فوق بالتق ٢٩/٤/١٩٦٩یُسمح لموالید  {) سنة ٥٠أن ال یزید عمر المتقدم لدراسة الدكتوراه عن ( -٤ 
، ویكون احتساب العمر على اساس السنة والشھر ویوم تولد المتقدم ولغایة بدء التقدیم للدراسات العلیا في  } الدكتوراه

٢٩/٤/٢٠١٩. 
/  ٢٠٠٩لسنة  ١٤یُستثنى المتقدم لدراسة الدبلوم العالي من شرطي العمر والمعدل / استنادا إلى قانون رقم  -٥ 

 .  ١٨/٩/٢٠١٢في  ٥/٩٧٥٨نیاً / أ) منھ ، ووفقا ألعمامنا المرقم ب ت / ثا١إشارة للمادة ( 
یُشترط في المتقدم لدراسة الدبلوم العالي والماجستیر (من الموظفین) أن تكون لدیھ خدمة وظیفیة فعلیة لمدة سنتین  -٦

  )٣(التفرغ التام للدراسة.و ٢٠١٩بعد حصولھ على آخرشھادة وتُحتسب ھِذه الخدمة لغایة األول من تشرین االول لعام 
عدا منتسبي وزارتي التعلیم العالي والبحث العلمي {یُشترط في المتقدم لدراسة الدكتوراه من الموظفین  -أ  -٧

 ٢٣والتربیة والمؤسسات التي تخضع لقانون الخدمة الجامعیة ویكون منحھم اإلجازة الدراسیة وفقاً ألحكام قانون رقم 
أن تكون لدیھ خدمة وظیفیة فعلیة لمدة سنتین بعد حصولھ على آخر  ٤)} (الخدمة الجامعیة )( قانون  ٢٠٠٨لسنة 

 والتفرغ التام للدراسة .  ٢٠١٩شھادة وتُحتسب ھذه الخدمة لغایة األول من تشرین االول لعام 
وممن ُمنحوا شھادة یحق للمتقدمین لدراسة الدكتوراه من الموظفین من غیر المشمولین بقانون الخدمة الجامعیة  -ب

الماجستیر ضمن المدة المحددة دون تمدید وحصلوا على تقدیر ال یقل عن جید جداً (یكون احتساب مدة الدراسة 
التقدیم مباشرةً استثناًء من شرط الخدمة سنتین بعد  )٥(من تاریخ المباشرة ولغایة تاریخ صدور االمر الجامعي)

 .)٦(آخر شھادة 
 ٢٣الھیئة التدریسیة من حملة شھادة الماجستیر ( المشمولین بقانون الخدمة الجامعیة رقم یكون تقدیم اعضاء  –ج 

) اعاله لدى تقدیمھم لدراسة الدكتوراه على قناة النفقة ٤) ممن تجاوزا شرط العمرالمحدد في الفقرة (٢٠٠٨لسنة 
 )٧(الخاصة حصراً  .

 
 

                                                 
 ١٩٩٠) لسنة ٢٦) من البند أوال من تعلیمات الدراسات العلیا رقم (٥وفق المادة ( )١(

 ٢٠١١لسنة  ١٦٥الدراسیة بالرقم / البندین سادساً وسابعاً) من تعلیمات منح االجازة  ٤وفق المادة ( )٢( 

 .٢٠١١ لسنة) ١٦٥( رقم تعلیمات و ٢٠٠٩ لسنة ١٤ رقم قانون وفق ) ٣(

 . ٢٩/٨/٢٠١٢في  ٣/١/١١٣٧٤البند الثاني عشر( قانون الخدمة الجامعیة )والرأي القانوني المرقم ق/ -٧-./ المادة ٢٠٠٨) لسنة  ٢٣وفق القانون رقم (  )٤(

 .١٩٨٢من تعلیمات الدراسات العلیا لسنة ) ٢الفقرة () ٢٧وفق المادة ()  ٥(

 .١٩٨٦) لسنة ٥١٨وفق قرار رقم ()  ٦(

 .٢٧/٥/٢٠١٣في  ٥/٧٦٤٣والمبلغة بموجب االعمام المرقم ب ت ٢٧/٢/٢٠١٣في  ٣/١/٨٢٢٠استناداً الى مذكرة الدائرة القانونیة واالداریة / القانونیة بالرقم ق/ ) ٧(

قناة وزارة التعليم العالي في التليكرام عبر المعرف :
@moheiq
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للقبول بالدراسات العلیا للتأكد من سالمتھ البدنیة والعقلیة والنفسیة من قبل تُجرى مقابلة لتحدید أھلیة المرشح  - ٨ 

على إن تتم المقابلة قبل إعالن نتائج القبول للمتقدمین  لجنة مختصة وبما یتناسب مع اختصاص المرشح للقبول
 .)٥٠٦وفق االستمارة رقم ( المرشحین للقبول

ً ی -٩   ومن خالل الموقع االلكتروني) Online(كون التقدیم للدراسات العلیا للجامعات كافة الكترونیا
)adm.rdd.edu.iq ( . 

یحق لخریجي الجامعات األھلیة المعترف بھا من قِبل وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي التقدیم للدراسات  ١٠- 
   العلیا وفق شروط وضوابط التقدیم والقبول.   

عدم السماح لخریجي الكلیة التربویة المفتوحة التابعة لوزارة التربیة بالتقدیم للدراسات العلیا للعام الدراسي  -١١
 ٢٣/٣/٢٠١٥في  ٣/١/٤٧٤) اشارة الى مذكرة دائرة الدراسات والتخطیط والمتابعة المرقمة ت م٢٠١٩/٢٠٢٠(

/ثانیاً/جدول االعمال) والمبلغة بموجب اعمام الھیئة ٦الفقرة (المشار فیھا الى محضر االجتماع االول لھیئة الرأي / 
 . ٣/٤/٢٠١٣في  ٨١١س/١٢انفا المرقم 

استئنـــاف قبول تقــــــدیم مخرجات كلیتي االمام الكاظم ( علیھ السالم ) واالمــــام االعظـــــم ( رحمھ هللا )  -١٢
الجامعات العراقیة وفق وثائق التخرج الممنوحة لھم وفقا لما للدراسات العلیا وحسب االختصاصات المناظرة في 

المتضمن توصیات محضر اجتماع مناقشة قانوني الكلیتین  ٧/١١/٢٠١٦في  ٧٣٢٥/ ٥ورد باالعمام المرقم ب ت 
 .انفا

الدراسات یكون تقدیم المتقدم للدراسات العلیا (الدبلوم العالي ، الماجستیر ، الدكتوراه) ممن سبق ان قُبل ب -١٣ 
العلیا داخل العراق او خارجھ وتم ترقین قیده السباب مختلفة (عدا حالتي الغش والتزویر) على قناة قبول النفقة 

 . ١٥/٣/٢٠١٥في  ٥/١٩٢٧الخاصة (حصرا) باإلشارة الى ما ورد بمضمون اعمامنا المرقم ب ت
دة التقدیم للدراسات العلیا على جامعة اخرى یجوز للمرقن القید بسبب الرسوب (بمادة واحدة او بالمعدل) اعا -١٤

وبتوصیة من مجلس الكلیة (التي تم ترقین قیده فیھا) على قناة القبول العام وفق الضوابط النافذة وبما یتالئم مع 
 . ١٥/٣/٢٠١٥في  ٥/١٩٢٧) باالشارة الى ماورد بمضمون اعمامنا المرقم ب ت٥٠٤نموذج التعھد رقم (

على ان یتم تحدید اداءه للقبول في الدراسات العلیا في الجامعات العراقیة بصیغة )١(التنافسي اجتیاز االمتحان -١٥
امتحان الكتروني لالختصاصات التي تناسب االمتحان االلكتروني وتخویل جامعاتكم بتھیئة نظام امتحان الكتروني 

 لھذا الغرض .
االمتحان التنافسي للحاصلین على شھادة الماجستیر من جامعات غیر عراقیة عند تقدیمھم لدراسة اجتیاز  ١٦-

 الدكتوراه في الجامعات العراقیة .
یشترط في المتقدم للدراسات العلیا الحصول على شھادة مشاركة في دورات تدریبیة تطور مھارات المتقدمین  -١٧

 الجامعات الحكومیة العراقیة . في اللغة االنكلیزیة والحاسوب من احدى
 اجتیاز اختبار كفاءة اللغة العربیة. -١٨

اعفاء المتقدمین للدراسات العلیا من ( المكفوفین ) ضمن مقاعد ذوي االحتیاجات الخاصة من االشتراك بدورة  -١٩ 
 .)٢( الحاسوب فقط 

 
                                                 

 النافذة . ١٩٨٢) من تعلیمات الدراسات العلیا لسنة ٣(الثانیة عشر /وفق المادة  )  ١(

    . ١١/٢/٢٠١٨في  ٥/١١٨٨لما ورد باالعمام المرقم ب ت  وفق )  ٢(
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 -ثانیا: معاییر المفاضلة بین المتقدمین :

 -یكون احتساب معدل اساس المفاضلة بالنسبة للمتقدمین لدراسة الدكتوراه وفقاً للمعادلة االتیة: . ١ 
 %) االمتحان التنافسي ٣٠%) معدل شھادة الماجستیر + (٧٠معدل اساس المفاضلة = ( �

من الخریجین من  لتقلیل التباین في معدالت تخرج المتقدمین لدراستي الدبلوم العالي والماجستیر لدفعات مختلفة .٢
جامعات مختلفة فضالُ عن خریجي الدفعة الواحدة للجامعة الحكومیة واالھلیة یكون احتساب معدل اساس المفاضلة 
بالنسبة للمتقدمین لدراستي (الدبلوم العالي والماجستیر) باالعتماد على معدل تخرج المتقدم للدراسات العلیا ومعدل 

  -، وفقاً للمعادلة االتیة: تخرج الطالب االول من نفس الدفعة
 %) االمتحان التنافسي ٣٠%)  المعدل النسبي للمتقدم  + (٧٠معدل اساس المفاضلة = ( �

یكون احتساب المعدل النسبي باالعتماد على معدل تخرج الطالب االول على الدفعة الواحدة ( الدورین  -
تقدم للدراسات العلیا من نفس الدفعة وحسب االول والثاني ) للقسم الذي تخرج منھ المتقدم ومعدل تخرج الم

  -المعادلة التالیة :
 معدل المتقدمالمعدل النسبي للمتقدم = (          

معدل الطالب االول
 X ٢) /٢+ معدل المتقدم/ ١٠٠ 

في حالة كون المتقدم للدراسات العلیا من الحاصلین على شھاداتھم من جامعات من خارج العراق والمعادلة  -أ 
فیھ  شھادتھ من قبل دائرة البعثات فیستخدم في المعادلة معدل الطالب االول على دفعة القسم العلمي المتقدم للدراسة

البعثات  دلھ بموجب المعدل الممنوح لتخرجھ من قبل دائرة لسنة معادلة الشھادة من قبل الوزارة وعلى ان یحتسب مع
 .)١(والعالقات الثقافیة 

كز الدراسات العلیا في جامعة بغداد یستخدم معدل الطالب في حال كون المتقدم للدراسات العلیا الى معاھد ومر -ب 
 لسنة تخرج المتقدم.االول على دفعة القسم العلمي من الكلیات المناظرة الختصاصھ في جامعة بغداد 

x    : مع مراعاة الحاالت االتیة- 
اذا كان معدل المتقدم اقل او یساوي معدل الطالب االول على الدفعة في القسم العلمي المتقدم علیھ تستخدم  -

 المعادلة الخاصة بأحتساب المعدل النسبي المشار الیھ انفاً.
 الدفعة في القسم العلمي المتقدم علیھ  اذا كان معدل المتقدم اعلى من معدل الطالب االول على -
  -تستخدم المعادلة التالیة الخاصة باحتساب المعدل النسبي للمتقدم: -

 

  ١٠٠ المعدل المتقدم ) ٢
  معدل المتقدم  معدل الطالب االول

٢  معدل الطالب االول   
)  المعدل النسبي للمتقدم 

 
عن دائرة یكون احتساب معدل المتقدم من الطلبة النازحین من المحافظات الساخنة وفقا لما ورد باالعمام الصادر  - ٣

 . ٨/١١/٢٠١٨في  ١/٤٥٣الدراسات والتخطیط والمتابعة المرقم ت م 
                                                 

، سیتم اعتماد توصیات اللجنة انفا بخصوص المتقدمین الحاصلین على   ٧/١٠/٢٠١٨في  ٤٧٦٧استكمال اعمال اللجنة المشكلة بموجب االمر الوزاري المرقم  حالفي (( -: ىلا ریشن ،) اعاله ٢یما یخص الفقرتین ( اوف)  ١(

 .))شھاداتھم من خارج العراق والمتقدمین للدراسات العلیا داخل العراق 

فقرة (خامسا وسادسا ) من التوصیات وحال لالشكالیات التي صاحب تطبیق توزیع درجات على محضر االجتماع الخامس للجنة العلیا لتطویر كلیات العلوم االسالمیة ال ٢٨/١٢/٢٠١٣استنادا الى مصادقة معالي الوزیر بتاریخ  )  ٢( 

 . ٢٠١٥-٢٠١٤القبول للعام الدراسي 
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في حالة كون المتقدم لدراسة الماجستیر من حملة شھادة الدبلوم العالي ذات التخصص للبكالوریوس فیكون حساب  - ٤
% معدل ٤٠% معدل البكالوریوس + ٦٠معدل تخرج المتقدم في معادلة احتساب المعدل النسبي انفا  بنسبة مجموع (

 الدبلوم العالي) .
لمتقدمین للقبول في كلیات العلوم االسالمیة واالقسام المناظرة لھا ویكون % ) ل١٠اضافة درجة المقابلة (من  - ٥

النجاح فیھا شرطاً للقبول على ان تكون لجنة المقابلة مھنیة وتتكون من خمسة اعضاء التقل مرتبة كل واحد منھم عن 
ي الدرجة الخاصة (استاذ مساعد) وبأختصاص الدراسة یرأسھا تدریسي بمرتبة (استاذ) یضع كل عضو سؤال ویعط

بھ وتكون الدرجة النھائیة للمقابلة معدل مجموع الدرجات وتوثق بمحضر رسمي ، وتكون درجة المقابلة خارج نسبة 
المبلغ الى جامعة بغداد  ٤/٨/٢٠١٦معدل اساس المفاضلة المشار الیھ في اعاله استنادا الى تنسیب معالي الوزیر في 

 ١٠/٨/٢٠١٦ في ٥/٥٣٣٥بموجب كتابنا المرقم ب ت
یرفق المتقدم للدراسات العلیا ( الماجستیر أو الدكتوراه ) الى كلیات العلوم االسالمیة واالقسام المناظرة لھا بملفة  - ٦

  -تقدیمھ (الورقیة) ما یأتي :
توصیتین من اساتذة معروفین مشھود لھم بالكفاءة العلمیة واالعتدال من حاملي لقب علمي (استاذ مساعد  -أ

 اواستاذ) للتخصص العلمي المراد التقدیم الیھ .
یشترط في من یتقدم لدراسة الدكتوراه ان یقدم بحثین منشورین او مقبولین للنشر غیر ُمستلین للتخصص  -ب

 . )١(العام او الدقیق بعد تاریخ الحصول على شھادة الماجستیر
 

 ً   -المقاعد الُمضافة : : ثالثا
   -:٢٠١٦) لسنة ٢فیما یتعلق بذوي الشھداء المشمولین بقانون مؤسسة الشھداء رقم ( .١

%) من المقاعد الدراسیة استثناًء من الشروط والتعلیمات المحددة للقبول في ١٠تخصص نسبة التقل عن ( - أ
عن مقعد واحد في كل ) بما الیقل ٢٠٠٣الدراسات العلیا (العمر ، المعدل ، الخدمة الوظیفیة ) لذوي الشھداء (قبل 

اختصاص ویكون التنافس على المقاعد فیما بینھم (ویكون قبولھم خارج الخطة) ، علما ان المرقنة قیودھم من الفئة 
 ) / اوالً اعاله ووفقا لشروط التقدیم وامتیازتھم التي منحھا القانون لھم.١٤،  ١٣آنفاً یخضعون للفقرتین (

سیة استثناًء من الشروط والتعلیمات المحددة للقبول في الدراسات العلیا %) من المقاعد الدرا١٠تخصص نسبة ( - ب
(العمر ، المعدل ، الخدمة الوظیفیة) لذوي شھداء الحشد الشعبي بما الیقل عن مقعد واحد في كل اختصاص ویكون 

ً یخضعون التنافس على المقاعد فیما بینھم (ویكون قبولھم خارج الخطة) ، علما ان المرقنة قیودھم من ال فئة آنفا
 ) اعاله ووفقا لشروط التقدیم وامتیازتھم التي منحھا القانون لھم.١٤،  ١٣للفقرتین (اوالً /

ذوي الشھید المشمولین بالقانون اعاله ھم : (الوالدان واالوالد ، الزوج والزوجات وان كانوا غیر                        - ت
 واوالد البنت). عراقیین ، االخوة واالخوات ، اوالد االبن

فیما یتعلق بالمشمولین بقانون تعویض المتضررین جراء العملیات الحربیة واالخطاء العسكریة والعملیات     .٢
 -:٢٠١٥) لسنة ٥٧االرھابیة المعدل بالرقم (

  %) من المقاعد الدراسیة استثناًء من شروط القبول بالدراسات العلیا                ١٠تخصص نسبة التقل عن ( - أ
(العمر ، المعدل ، الخدمة الوظیفیة) للمشمولین بأحكام ھذا القانون بما الیقل عن مقعد واحد في كل اختصاص ویكون 
ً یخضعون  التنافس على المقاعد فیما بینھم (ویكون قبولھم خارج الخطة)، علما ان المرقنة قیودھم من الفئة آنفا

 لتقدیم وامتیازتھم التي منحھا القانون لھم.) اعاله ووفقا لشروط ا١٤،  ١٣للفقرتین (اوالً /
 الخ ، االخت ، الزوج ، الزوجة) ( االب ، االم ، االبن ، البنت ، ا -ذوي الشھید المشمولین بالقانون اعاله ھم : - ب
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  -:٢٠١٣) لسنة ٣٥فیما یتعلق بالمشمولین بقانون مؤسسة السجناء السیاسیین الُمعدل بالرقم ( .٣
للسجین السیاسي ویكون مقعدھم خارج الخطة واستثناًء من شروط (العمر ، والمعدل ،  مقعد دراسياضافة  -

) اعاله ووفقا لشروط ١٣،١٤والخدمة الوظیفیة) ،علما ان المرقنة قیودھم من الفئة آنفاً یخضعون للفقرتین (اوالً / 
  التقدیم وامتیازتھم التي منحھا القانون لھم..                   

 -:٢٠١٣) لسنة ٣٨فیما یتعلق بالمشمولین  بقانون رعایة ذوي االعاقة واالحتیاجات الخاصة رقم (  .٤
 لخطة.ااضافة مقعد لذوي االعاقة واالحتیاجات الخاصة ویكون قبولھم وفقاً للضوابط النافذة وخارج   -      

على الدفعة وللدورین االول والثاني  ( الخریج في الجامعات الحكومیة القسم في الكلیة. قبول الطالب االول على ٥
  -مع مراعاة االتي :١ ) في الدراسات العلیا داخل العراق٢٠١٨-٢٠١٧ للعام الدراسي حصرا للدراسة الصباحیة 

في القسم العلمي المتخرج منھ في  خارج خطة القبول ٢٠١٨-٢٠١٧یكون قبول الطالب االول للعام الدراسي  –أ 
 اسة العلیا فیھ والیستثنى من جلب شھادات مشاركة في الحاسوب واللغة االنكلیزیة واللغة العربیة .حال توافر الدر

 ) اعاله . ١٥اجتیاز االمتحان التنافسي وفقا لما ورد بالفقرة ( اوال / -ب 
 

 -االلكتروني):رابعاً: المستمسكات المطلوبة للمرشحین للقبول في الدراسات العلیا (اثناء فترة التقدیم 
وثیقة التخرج مثبتاً فیھا المعدل (رقماً وكتابةً) ومطابقة الخلفیة العلمیة للمتقدم لنیل شھادة الدكتوراه من خالل تقدیمھ  .١

لوثیقتي التخرج للبكالوریوس والماجستیر ، اضافة الى شھادة المعادلة الصادرة من دائرة البعثات بالنسبة للمتقدمین 
 دات االولیة او العلیا من جامعات غیر عراقیة. الحاصلین على الشھا

ً فیھ معدل  .٢ وثیقة او كتاب تأیید تخرج ألغراض التقدیم للدراسات العلیا معنون للجھة المطلوب التقدیم الیھا مثبتا
بة التخرج ومعدل الطالب الخریج االول على الدفعة ( للدورین االول والثاني وللدراستین الصباحیة والمسائیة ) بالنس

 للمتقدم لنیل شھادتي الدبلوم العالي والماجستیر.
كتاب عدم ممانعة بالنسبة للموظفین یتضمن العبارة بالصیغة اآلتیة : (عدم ممانعة الدائرة للموظف من التقدیم  .٣

(اوال  ة قبولھ) وبما یتوافق مع الفقرتيومنحھ اإلجازة الدراسیة في حال ٢٠١٩/٢٠٢٠للدراسات العلیا للعام الدراسي 
اعاله من حیث الخدمة الوظیفیة ویكون موقعا من قبل مخول الدائرة المختصة باالجازات الدراسیة وبحسب )٧/  ٦/ 

الصالحیة واالختصاص لدى الوزارة التي ینتسب الیھا الموظف (حصرا ) فیما عدا منتسبي وزارة التعلیم العالي 
 م یكون موقعاً من قبل رئیس الجامعة او من یخولھ.والبحث العلمي بالجامعات فأن كتاب عدم الممانعة لھ

) / البند (ثامناً) من تعلیمات منح االجازة ٤) اعاله یجب مراعاة االشارة الى المادة (٣عطفا على ما ورد بالفقرة ( .٤
(للوزیـر المختص...) والمقصود بھ الوزیر المختص بالنسبة للموظف المنتسب  ٢٠١١) لسنة ١٦٥الدراسیة رقم (

) منح اإلجازة الدراسیة ١٠/١٢/٢٠١٣في  ٣٠٥٠س/١٢الى تلك الوزارة وبحسب كتاب ھیئة الرأي بالرقم 
لیھا إذا االمشارللموظف الذي یقل معدلھ عن المعدل المشار إلیھ في البند (سادساً) من المادة نفسھا من التعلیمات 

للتقدیم على قناة النفقة الخاصة ویُثبت )٢(شھادة )كانت لدیھ خدمة وظیفیة مرضیة التقل عن (خمس سنوات بعد اخر 
 الستثناء ضمن كتاب رسمي یرفق مع كتاب عدم الممانعة اعاله.ھذا ا

یوماً) من تاریخ اصدار االوامر الجامعیة لقبولھم  ٦٠على المقبولین من الموظفین جلب االجازة الدراسیة خالل ( .٥
 وبخالفھ یُلغى قبولھم.

 
 

                                                 
 .١٢/٤/٢٠١٧في  ٣١٣٦/ ٥المرقم ب ت  مامعالا ىلا ةراشا ) ١ (

 . ٢٣/٧/٢٠١٨في  ٥٩٤٣/ ٥) من االعمام المرقم ب ت ٢شارة الى الفقرة (ا) ٢(

قناة وزارة التعليم العالي في التليكرام عبر المعرف :
@moheiq
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والحاسوب وحسب اآللیة المبینة بموجب االعمام شھادتي مشاركة لدورة تدریبیة لتطویر مھارات اللغة االنكلیزیة  .٦
 .١٨/١٠/٢٠١٨في  ٨٠٥٣/ ٥واالعمام المرقم ب ت  ١٩/١١/٢٠١٧في  ٩٣١٨/  ٥ب ت 

و االعمام  ١٨/١/٢٠١٨في  ٥/٤٥١وفقا لما ورد باالعمام المرقم ب ت شھادة اجتیاز اختبار كفاءة اللغة العربیة  .٧
 .١٢/١١/٢٠١٨في  ٨٦٩٢/ ٥المرقم ب ت 

 .) ١(رسالتین توصیة من قبل اساتذة المتقدم لدراسة ( الدبلوم العالي ، الماجستیر ، الدكتوراه )تقدیم  .٨
 یتم اعتماد التصاریح االمنیة لجمیع المتقدمین قبل التقدیم ویتم التدقیق علیھم بعد قبولھم . .٩

مشمولین باجراءات المساءلة  یتم اعتماد جلب التعھد لكل من یرغب بالتقدیم للدراسات العلیا على انھم لم یكونوا .١٠
 . ٣٠/٥/٢٠١٨في  ٥/٥٠١س٢٩والعدالة وفقا لما ورد باالعمام المرقم 

) وال یجوز الشطب والحك ٥٠١) وصحیفة األعمال (نموذج رقم ٥٠٠ملء استمارتي التقدیم (نموذج رقم  .١١
 والتحبیر باللون األبیض .

) لسنة ٢ملء االستمارات الخاصة بالمرشحین من ذوي الشھداء المشمولین بقانون مؤسسة الشھداء رقم ( .١٢
) وتصدیقھا من قبل الجھات المعنیة المثبتة باالستمارة ویكون طلب صحة إصدارھا من قبل ٥٠٢نموذج ( ٢٠١٦

 الجامعة المقبول فیھا الطالب .  
لسجناء السیاسیین المشمولین بقانون مؤسسة السجناء السیاسیین ملء االستمارات الخاصة بالمرشحین من ا  .١٣

) وتصدیقھا من قبل الجھات المعنیة المثبتة باالستمارة ویكون طلب ٥٠٣نموذج ( ٢٠١٣) لسنة ٣٥المعدل بالرقم (
 صحة إصدارھا من قبل الجامعة المقبول فیھا الطالب . 

قانون تعویض المتضررین جراء العملیات الحربیة ملء االستمارات الخاصة بالمرشحین من المشمولین ب  .١٤
) وتصدیقھا من قبل الجھات المعنیة المثبتة باالستمارة ویكون ٧٠٠واالخطاء العسكریة والعملیات االرھابیة نموذج (

 طلب صحة إصدارھا من قبل الجامعة المقبول فیھا الطالب . 
) وتصدیقھا من ٦٠٠تیاجات الخاصة نموذج رقم (ملئ االستمارة الخاصة بالمرشحین من ذوي االعاقة واالح  .١٥

 قبل الجھات المعنیة المثبتة باالستمارة ویكون طلب صحة إصدارھا من قبل الجامعة المقبول فیھا الطالب . 
 ).٥٠٤ملء االستمارة الخاصة بالتعھد الخطي وتوقیعھا (نموذج رقم   .١٦
، شھادة الجنسیة ، بطاقة السكن أو تأیید السكن ،  ھویة األحوال المدنیة{نسخة ملونة من المستمسكات الثالثة  .١٧

 او نسخة من البطاقة الوطنیة الموحدة في حال توافرھا. })٢صور ملونة عدد (
عدم استالم ملفات المتقدمین للقبول (من الموظفین) بدون عدم الممانعة الممنوحة لھم من وزارتھم  وكتاب  .١٨

 .) انفا٤، ٣االستثناء من شرط المعدل وحسب الفقرتین (
حصراً   ٢٠٢٠ -٢٠١٩تُعتمد االستمارات المذكورة آنفا المرفقة مع ضوابط التقدیم والقبول للعام الدراسي  .١٩

لالستمارات ة بالنسبعلى ان یتم سحب (نسخ ملونة) منھا من الموقع االلكتروني الخاص بالتقدیم وعلى ورقة واحدة 
) ، وبخالفھ تعتبر (الغیة) باالضافة الى سحب (نسخة ملونة) التي تتألف من صفحتین ( ورقة واحدة ذات وجھین 

 .من استمارة التقدیم االلكترونیة
 
 
 
 
 

                                                 
 . ٢/١٠/٢٠١٧في  ٦٢١س/١٢والمبلغ بموجب االعمام المرقم  ١٤/٩/٢٠١٧الرأي وفق محضر االجتماع السابع المنعقد بتاریخ قرار ھیئة  ) ١(
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 -خامساً: أحـكـام عـامة :     

یتم اعتماد معدل درجات السنة التحضیریة فقط بدون الرسالة في حالة كون المتقدم حاصالً على شھادة  .١
 الحاالت التي ال تمنح فیھا درجات .الماجستیر بتقدیر مستوٍف في 

یستثنى المتقدمین للدراسات العلیا على قناة النفقة الخاصة من شرطي العمر والمعدل ( بالنسبة لغیر الموظفین                    .٢
 ویخضعون لشروط القبول. ٢٠١١لسنة  ١٦٥فقط ) أما الموظفین فتنطبق علیھم تعلیمات اإلجازة الدراسیة رقم 

د الدنیا الجور الدراسة للسنة الدراسیة الواحدة التي تُستحصل من طلبة الدراسات العلیا الدارسین على الحدو .٣
 -نفقتھم الخاصة تكون وفقاً للجدول ادناه بما یتالئم مع التخصص ونوع الشھادة وكاالتي:

 
التخصصات العلمیة التي التحتاج  التخصصات االنسانیة الشھادة ت

 الى مختبرات
التخصصات العلمیة التي تحتاج الى 

 مختبرات

 ) خمسة مالیین دینار عراقي٥( ) خمسة مالیین دینار عراقي٥( ) اربعة مالیین دینار عراقي٤( الدبلوم العالي ١

)  ستة مالیین ونصف ملیون ٦،٥( ) ستة مالیین دینار عراقي٦( ) خمسة مالیین دینار عراقي٥( الماجستیر ٢
 دینار عراقي

 ) ثمانیة مالیین دینار عراقي٨( ) سبعة مالیین دینار عراقي٧( ) ستة مالیین دینار عراقي٦( الدكتوراه ٣

مع مراعاة احكام تعلیمات یكون القبول في المجلس العراقي لالختصاصات الطبیة وفق شروط المجلس  .٤
ویعتمد القبول الخاص واجوره  بعد المصادقة علیھــــا من قبل الوزارة ٢٠١١لسنة  ١٦٥االجازة الدراسیة رقم 

 كما ھو للتخصصات العلمیة التي تحتاج الى مختبرات كما مبین ضمن الجدول اعاله .
عدم شمول لـ (أعضاء مجلس النواب ، رئیس وأعضاء مجالس المحافظات والمحافظین والوزراء ، وكالء  .٥

دراسات العلیا وذلك لعدم إمكانیة توافر شرط الوزارات ، المستشارین ، المدراء العامون ومن بدرجتھم) بالتقدیم لل
وعدم جواز منحھم اإلجازة الدراسیة استناداً إلى الفقرة  ١٩٩٠) لسنة ٢٦التفرغ التام استناداً إلى تعلیمات رقم (

بغیة تفرغھم للعمل المكلفین بھ وفق القوانین  ٢٠١١لسنة  ١٦٥/اوالً) من تعلیمات منح اإلجازة الدراسیة رقم ٤(
 .)١( ذةالناف

استمرار العمل بمبدأ إلغاء حجز المقاعد الدراسیة إال إذا كان على مستوى مؤسسات وفق محاضر تعاون مع تلك  .٦
 المؤسسات مصادق علیھا من قبل الوزارة على النفقة الخاصة ووفقا لضوابط التقدیم والقبول المقرة  لھذا العام.

من تاریخ المباشرة بالدراسة ویحل االحتیاط محل األصیل  )٢(یلغى قبول الطلبة الذین لم یُباشروا خالل اسبوع  .٧
وعدم ترویج أیة معاملة خارج ھذه المدة وتتحمل الكلیة مسؤولیة ذلك ، ویعتبر االنسحاب بعد المدة انفا (ترقین 

 .٧/١/٢٠١٥في  ٥/١١٨) من االعمام المرقم ب ت ٣،٤قید) وبما یتوافق مع الفقرتین (
) ٢٠٢٠-٢٠١٩علیا بالجامعة ادخال خطة القبول للدراسات العلیا للعام الدراسي (یتولى قسم الدراسات ال .٨

المصادق علیھا من قبل الوزارة الى نظام التقدیم االلكتروني قبل موعد التقدیم للدراسات العلیا خالل المدة من 
 . ٢١/٤/٢٠١٩ولغایة   ١٤/٤/٢٠١٩

 
 

                                                 
وقرار   ٤/٩/٢٠١٣في  ٢١٢٣٧/اعمام/٣/١ق /   مرقموالمبلغ بموجب االعمام ال  ٧/٨/٢٠١٣في     ٧٥/٢٠١٣وقرار مجلس شورى الدولة بالرقم   ٣/٤/٢٠١٣في  ٨١١س/١٢قرار ھیئة الرأي المبلغ بموجب االعمام المرقم  ) ١(

 ٨/٧/٢٠١٣في  ٣/١/١٦٤٤٠المبلغ بموجب االعمام المرقم ق/ ١٤/٥/٢٠١٣في  ٤٣/٢٠١٣مجلس شورى الدولة المرقم 

                                                                . ةذفانلا ١٩٨٢ ایلعلا تاساردلا تامیلعت نم ) ةرشع ةسماخلا ( ةداملا قفو )٢(
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الخلفیة العلمیة لالختصاصات المفتوحة وبموجب المادة (العاشرة / الفقرة یتولى القسم العلمي المعني ادخال  .٩
المتعلقة بالخلفیة العلمیة) خالل  ١٩٨٢) من صالحیات مجلس القسم من تعلیمات الدراسات العلیا النافذة لسنة ٥(

صادرة من مع مراعاة االعالن عن الشھادات االولیة والعلیا (ال ٢٥/٤/٢٠١٩ولغایة  ٢١/٤/٢٠١٩المدة من 
الجامعات العراقیة او الشھادات الُمعادلة الصادرة من قبل دائرة البعثات ) التي یُقبل حاملوھا في الدراسات العلیا 

 % من مواد٤٠، على ان التزید نسبة المقاصة العلمیة عن  في االختصاصات المشار الیھا انفا في القسم العلمي
 . )١( السنة التحضیریة

مي المعني حسم موضوع المقاصة العلمیة للمتقدمین للدراسات الذین یتطلب اجراء المقاصة یتولى القسم العل .١٠
 ) اعاله  قبل موعد االمتحان التنافسي.٩العلمیة لھم باالشارة الى ماورد بالفقرة (

االعالن للجامعة / الكلیة تخصیص مركز ارشادي للتقدیم للدراسات العلیا طیلة مدة التقدیم للدراسات العلیا ویتم  .١١
عنھ لتسھیل التقدیم االلكتروني للمتقدمین الذین یجدون صعوبة في التقدیم االلكتروني ، على ان یتم تزوید دائرة 

 البحث والتطویر بعناوین المراكز التي ستفتح بالجامعات قبل بدء عملیة التقدیم الدراجھا ضمن موقع التقدیم.
 الساعة التاسعة صباحاً . ٢٣/٦/٢٠١٩یكون موعد االمتحان التنافسي في  .١٢
تتولى الكلیة اوالمعھد تدقیق بیانات المتقدمین الورقیة ومطابقتھا مع بیانات المتقدمین االلكترونیة وتصویب  .١٣

، ١٣/٦/٢٠١٩البیانات االلكترونیة من قبل مخول الكلیة بما یتوافق مع البیانات الورقیة اثناء فترة التقدیم ولغایة 
، وال یتضمن التصویب  دة في تدقیق ملفات المتقدمین للدراسات العلیا (االلكترونیة والورقیة)توخي الدقة الشدی راجین

انفا ( قناة التقدیم ، تغییر موقف المتقدم من موظف الى غیر موظف ) ذلك ان التعدیل یشمل االخطاء التي یوجد بھا 
 .سھكتب رسمیة موثقة مسبقا والتشمل الحقول التي تخضع لرغبة المتقدم نف

من خالل المنظومة االلكترونیة للقبول في الجامعات مع  ٢/٧/٢٠١٩یتم إعالن أسماء المقبولین في موعد أقصاه   .١٤
 -مراعاة  ما یأتي :

للنظر في االعتراضات للمتقدمین للدراسات  ٢٠١٩/ ٤/٧الى  ٢/٧/٢٠١٩تُعطى فترة اعتراض للمدة من  - أ
 العلیا.

بعد المصادقة على أسماء المقبولین من قِبل مجلس  ١١/٧/٢٠١٩ه إصدار األوامر الجامعیة في موعد أقصا - ب
الجامعة على أن تُرسل نسخة منھا إلى دائرة الموظف المقبول بالدراسة لیتم تزویده باالجازة الدراسیة خالل 

 .) اعاله ٥یوما ) من تاریخ اصدار االوامر الجامعیة وبما یتوافق مع الفقرة ( رابعا /  ٦٠المدة المحددة (
) اسبوع للفصل ١٥مع مراعاة التزام القسم العلمي بما یحقق ( ١٥/٩/٢٠١٩تتم المباشرة بالدراسة في  .١٥

 ) اسبوع للفصل الدراسي الثاني ویتحمل القسم العلمي مسؤولیة عدم االلتزام بذلك. ١٥الدراسي االول و (
نفقة الخاصة ألشغال المقاعد الشاغرة (ان یحق للجامعة أو تـشـكیالتھا التدویر من قناة القبول العام الى قناة ال .١٦

 وجدت) وفق االستحقاق وال یجوز التدویر من قناة النفقة الخاصة الى قناة القبول العام.
یترك لمجلس الجامعة وضع ضوابط اضافیة یراھا مناسبة للمتقدمین للدراسات العلیا وبما ال یتعارض مع  .١٧

 التعلیمات. 
 تدقیق الوثائق وصحة االصدار ومفاتحتھا رئاسة الجامعة بذلك .الكلیة إجراءات .  تتحمل ١٩
 بشأن اسئلة (امتحان القبول وآلیتھ) ، على ان ٨/٨/٢٠١٢في  ٥/٨٣٤٦ماجاء بأعمامنا المرقم ب ت.  مراعاة ٢٠

 ط.یتولى القسم العلمي اعالن المواد التي یجرى فیھا االمتحان التنافسي خالل شھر من تاریخ اصدارھذه الضواب 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٤/٩/٢٠١٨في  ٦٣٩١/ ٥شارة الى االعمام المرقم ب ت ا ) ١(
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الفقرة (ثانیاً) منھ فیما یخص مبالغ دراسة  - ١١/١/٢٠١٦في  ٥/٢١٦مراعاة ماجاء بأعمامنا المرقم ب ت.  ٢١
 النفقة الخاصة من حیث (استحصال االقساط ، حالة التأجیل ).طلبة الدراسات العلیا الدارسین على 

 .)١()غیر موظفین ویتبین العكس بعد ذلك. الغاء قبول الذین یدلون بمعلومات غیر صحیحة تخص وظیفتھم ( بأنھم ٢٢
اثناء فترة . یكون تقدیم ذوي رئیس القسم وعمید الكلیة الراغبین بالتقدیم الى الدراسات العلیا الى كلیات اخرى ٢٣

 ).٢(التكلیف

المتضمن توجیھ معالي الوزیر بتاریخ  ٢٦/٩/٢٠١٨في  ٧٤٢٩/ ٥. االلتزام بما ورد باالعمام المرقم ب ت ٢٤
 .بـــ (( بعدم السماح بالنقل في جمیع مراحل الدراسة العلیا ( الكورسات او البحث ) ))  ١٩/٩/٢٠١٨

 
المتضمن موافقة معالي الوزیر بعدم  ٢٩/١٠/٢٠١٧في  ٨٦٥٣ /٥االلتزام بما ورد باالعمام المرقم ب ت . ٢٥

الموافقة على تأجیل طلبة الدراسات العلیا المقبولین لھذا العام قبل مباشرتھم ولكن من باشر وحصلت لھ حاالت 
 .وطلب التأجیل ضمن التعلیمات والقوانین عندھا ینظر في حالتھ حسب الضوابط

 
لدراسات العلیا داخل العراق تسري على الطلبة العراقیین وغیر العراقیین وان . ضوابط التقدیم والقبول في ا٢٦

االمتیاز الممنوح للطلبة غیر العراقیین یكون تقدیمھم خارج الخطة اي بدون وجود منافس اال من فئتھم وبذات 
ام المرقم ب ت التخصص وبنفس الجامعة ویكون قبولھم على قناة النفقة الخاصة ( حصرا ) باالشارة الى االعم

 .٢٨/٨/٢٠١٨في  ٦٥٨٣/ ٥
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

                                                 
 .. ٢٧/٥/٢٠١٤في  ٤/١/١/١٩/١٣٥٤اشارة الى قرار مجلس شورى الدولة المرقم  )١(

 . ٦/٨/٢٠١٧ بتاریخ الوزیر معالي مصادقة الى شارةا )٢(

 ٥/١٢-٤/١٠ رسل عادل

قناة وزارة التعليم العالي في التليكرام عبر المعرف :
@moheiq


