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                                      (0002 – 0202الدراسي عام داخل العراق لللتقدين والقبول في الدراسات العليا ا وابط)ض

 والقبول(الشروط العاهة للتقدين  أوالً:)

%( وٌستثنى من ذلن الربع األول 65أن ال ٌمل معدل المتمدم لدراسة الماجستٌر أو ما ٌعادلها عن ) .1

 .(2( ) 1)بالنسبة لالختصاصات الطبٌة والهندسٌة  

 %(.07أن ال ٌمل معدل المتمدم لدراسة الدكتوراه عن ) .2

سنة او %( سواء كان الدبلوم العالً 65)معدال( ال ٌمل عن )المتمدم لدراسة الدبلوم العالً  ٌُشترط فً .3

، اما فً التخصصات الطبٌة والهندسٌة 1997لسنة  26استنادا الى تعلٌمات الدراسات العلٌا رلم  سنتٌن

 .(3)فٌُشترط الشرط نفسه او ان ٌكون من الربع األول 

( استنادا الى المادة )الثالثة 47عن ) ٌُشترط ان ال ٌزٌد عمر المتمدم لدراسة الدبلوم العالً المهنً .4

فما فوق بالتمدٌم  2/5/1181ٌُسمح لموالٌد ) (3)1992( من تعلٌمات الدراسات العلٌا لسنة 11عشر/

وٌكون احتساب العمر على اساس السنة والشهر وٌوم تولد المتمدم ولؽاٌة بدء  ، الدبلوم العالً(لدراسة 

 .2/5/2721التمدٌم للدراسات العلٌا فً 

فما  2/5/1116سمح لموالٌد ٌُ )  سنة (45)أن ال ٌزٌد عمر المتمدم لدراسة الماجستٌر أو ما ٌعادلها عن  .5

احتساب العمر على اساس السنة والشهر وٌوم تولد المتمدم ولؽاٌة بدء التمدٌم  وٌكون( فوق بالتمدٌم

 . 2/5/2721للدراسات العلٌا فً 

فما فوق بالتمدٌم  2/5/1111ٌُسمح لموالٌد )( سنة 57أن ال ٌزٌد عمر المتمدم لدراسة الدكتوراه عن ) .6

وٌكون احتساب العمر على اساس السنة والشهر وٌوم تولد المتمدم ولؽاٌة بدء  ، ( لدراسة الدكتوراه

 .2/5/2721التمدٌم للدراسات العلٌا فً 

ولرار مجلس  2719لسنة  315ٌحك للمتعالدٌن بصفة عمد وزاري وفك لرار مجلس الوزراء المرلم  .1

اكمال دراستهم العلٌا بعد منحهم إجازة من دون راتب لضمان  1990فً  673لٌادة الثورة المنحل رلم 

 .(4)لتعالدٌة عدم الجمع بٌن الدراسة والوظٌفة مع إمكانٌة استئناؾ ذات العمد لإلٌفاء بااللتزامات ا

ٌُشترط فً المتمدم لدراسة الدبلوم العالً والماجستٌر )من الموظفٌن( أن تكون لدٌه خدمة وظٌفٌة فعلٌة  .8

 2721وتُحتسب هِذه الخدمة لؽاٌة األول من تشرٌن االول لعام  آخر شهادةلمدة سنتٌن بعد حصوله على 

  (5) للدراسة.والتفرغ التام 

عدا منتسبً وزارتً التعلٌم العالً والبحث العلمً {ٌُشترط فً المتمدم لدراسة الدكتوراه من الموظفٌن  أ. .1
ً ألحكام  والتربٌة والمؤسسات التً تخضع لمانون الخدمة الجامعٌة وٌكون منحهم اإلجازة الدراسٌة وفما

أن تكون لدٌه خدمة وظٌفٌة فعلٌة لمدة  } (6)( ) لانون الخدمة الجامعٌة  2779ة لسن 23لانون رلم 
 2721سنتٌن بعد حصوله على آخر شهادة وتُحتسب هذه الخدمة لؽاٌة األول من تشرٌن االول لعام 

 والتفرغ التام للدراسة . 
ٌحك للمتمدمٌن لدراسة الدكتوراه من الموظفٌن من ؼٌر المشمولٌن بمانون الخدمة الجامعٌة وممن  ب.

  التمدٌمُمنحوا شهادة الماجستٌر ضمن المدة المحددة دون تمدٌد وحصلوا على تمدٌر ال ٌمل عن جٌد جداً 
طروحة بعد التصحٌحات اعتماد تارٌخ انتهاء الدراسة من تارٌخ لبول الرسالة او االبللدراسات العلٌا 

  تارٌخ صدور االمر الجامعً على انومنح الطالب تأٌٌد بذلن لؽرض التمدٌم للدراسات العلٌا بدال من 
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 5/4949ب تٌكون المتمدم حاصال على االمر الجامعً وفما لما ورد بكتابٌنا المرلمٌن 
 .20/5/2719فً  5/5747ت  وب 21/5/2719فً
ٌكون تمدٌم اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة من حملة شهادة الماجستٌر ) المشمولٌن بمانون الخدمة الجامعٌة  ت.

ه لدى تمدٌمهم لدراسة الدكتورا نفا( ا6فً الفمرة ) دالعمر المحد( ممن تجاوزا شرط 2779لسنة  23رلم 
 .(1)على لناة النفمة الخاصة حصراً 

للمبول بالدراسات العلٌا للتأكد من سالمته البدنٌة والعملٌة والنفسٌة من تُجرى ممابلة لتحدٌد أهلٌة المرشح  .11

على إن تتم الممابلة لبل إعالن نتائج المبول  لبل لجنة مختصة وبما ٌتناسب مع اختصاص المرشح للمبول

 .(576وفك االستمارة رلم ) للمتمدمٌن المرشحٌن للمبول

11. ٌ ً  ومن خالل المولع االلكترونً( Online)كون التمدٌم للدراسات العلٌا للجامعات كافة الكترونٌا

(adm.rdd.edu.iq ) . 

اشارة الى العلٌا عدم السماح لخرٌجً الكلٌة التربوٌة المفتوحة التابعة لوزارة التربٌة بالتمدٌم للدراسات  .12

المشار فٌها الى  23/3/2715فً  3/1/404ة ت ممذكرة دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة المرلم

/ثانٌاً/جدول االعمال( والمبلؽة بموجب اعمام الهٌئة انفا 6محضر االجتماع االول لهٌئة الرأي / الفمرة )

 . 3/4/2713فً  911س/12المرلم 

ظـــــم )رحمه استئنـــاؾ لبول تمــــــدٌم مخرجات كلٌتً االمام الكاظم ) علٌه السالم ( واالمــــام االع .13

هللا( للدراسات العلٌا وحسب االختصاصات المناظرة فً الجامعات العرالٌة وفك وثائك التخرج الممنوحة 

المتضمن توصٌات محضر اجتماع  0/11/2716فً  0325/ 5لهم وفما لما ورد باالعمام المرلم ب ت 

 .منالشة لانونً الكلٌتٌن انفا

)الدبلوم العالً ، الماجستٌر ، الدكتوراه( ممن سبك ان لُبل  ٌكون تمدٌم المتمدم للدراسات العلٌا .14

السباب مختلفة )عدا حالتً الؽش  انهاء عاللته بالدراسةبالدراسات العلٌا داخل العراق او خارجه وتم 

                    والتزوٌر( على لناة لبول النفمة الخاصة )حصرا( باإلشارة الى ما ورد بمضمون اعمامنا المرلم 

 . 15/3/2715فً  5/1920ب ت

ٌجوز للمرلن المٌد بسبب الرسوب )بمادة واحدة او بالمعدل( اعادة التمدٌم للدراسات العلٌا على جامعة  .15

( على لناة المبول العام وفك اء عاللته بالدراسة فٌهاهاناخرى وبتوصٌة من مجلس الكلٌة )التً تم 

( باالشارة الى ماورد بمضمون اعمامنا المرلم 574ئم مع نموذج التعهد رلم )الضوابط النافذة وبما ٌتال

 . 15/3/2715فً  5/1920ب ت

على ان ٌتم تحدٌد اداءه للمبول فً الدراسات العلٌا فً الجامعات وجوب المشاركة فً االمتحان التنافسً  .16

لكترونً وتخوٌل جامعاتكم العرالٌة بصٌؽة امتحان الكترونً لالختصاصات التً تناسب االمتحان اال

 بتهٌئة نظام امتحان الكترونً لهذا الؽرض .

شترط فً المتمدم للدراسات العلٌا الحصول على شهادة مشاركة فً دورات تدرٌبٌة تطور مهارات ٌُ   .11

بموجب  ووفما لما جاء، المتمدمٌن فً اللؽة االنكلٌزٌة والحاسوب من احدى الجامعات الحكومٌة العرالٌة 

                29/9/2719فً  9290/ 5ب ت  و 19/17/2719فً  9753/  5ب ت  ات المرلمة االعمام

 .24/12/2727فً 5/0666وب ت
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، وفً حالة وجود مماعد وفك اعلى معدل اساس المفاضلةبالمبول للمتمدمٌن الناجحٌن  األولوٌةتكون  .18

 االمتحان التنافسً . المتمدمٌن الذٌن لم ٌجتازوامن شاؼرة ٌكون المبول وفك اعلى معدل اساس مفاضلة 

 اجتٌاز اختبار كفاءة اللؽة العربٌة. .11

اعفاء المتمدمٌن للدراسات العلٌا من ) المكفوفٌن ( ضمن مماعد ذوي االحتٌاجات الخاصة من االشتران  .21

 .(8) بدورة الحاسوب فمط 

 (ثانٌا: معاٌٌر المفاضلة بٌن المتمدمٌن ) 
 -اساس المفاضلة بالنسبة للمتمدمٌن لدراسة الدكتوراه وفماً للمعادلة االتٌة: ٌكون احتساب معدل .1

  ( = االمتحان التنافسً 31%( معدل شهادة الماجستٌر + )11معدل اساس المفاضلة )% 
لتملٌل التباٌن فً معدالت تخرج المتمدمٌن لدراستً الدبلوم العالً والماجستٌر لدفعات مختلفة من  .2

الخرٌجٌن من جامعات مختلفة فضالُ عن خرٌجً الدفعة الواحدة للجامعة الحكومٌة واالهلٌة ٌكون 
( باالعتماد على احتساب معدل اساس المفاضلة بالنسبة للمتمدمٌن لدراستً )الدبلوم العالً والماجستٌر

  -معدل تخرج المتمدم للدراسات العلٌا ومعدل تخرج الطالب االول من نفس الدفعة ، وفماً للمعادلة االتٌة:
 ( = االمتحان التنافسً 31%(  المعدل النسبً للمتمدم  + )11معدل اساس المفاضلة )% 

ب االول على الدفعة الواحدة ) الدورٌن ٌكون احتساب المعدل النسبً باالعتماد على معدل تخرج الطالو       
االول والثانً ( للمسم الذي تخرج منه المتمدم ومعدل تخرج المتمدم للدراسات العلٌا من نفس الدفعة 

  -وحسب المعادلة التالٌة :

    ( = المعدل النسبً للمتمدم
 معدل المتمدم

معدل الطالب االول
 X 111 2( / 2/ + معدل المتمدم  

المتمدم للدراسات العلٌا من الحاصلٌن على شهاداتهم من جامعات من خارج العراق  فً حالة كون . أ

والمعادلة شهادته من لبل دائرة البعثات فٌستخدم فً المعادلة معدل الطالب االول على دفعة المسم 

فٌه لسنة معادلة الشهادة من لبل الوزارة وعلى ان ٌحتسب معدله بموجب  العلمً المتمدم للدراسة

 البعثات والعاللات الثمافٌة. المعدل الممنوح لتخرجه من لبل دائرة 

فً حال كون المتمدم للدراسات العلٌا الى معاهد ومركز الدراسات العلٌا فً جامعة بؽداد ٌستخدم معدل  . ب

ً من الكلٌات المناظرة الختصاصه فً جامعة بؽداد لسنة تخرج الطالب االول على دفعة المسم العلم

 المتمدم.

  : مع مراعاة الحاالت االتٌة- 
اذا كان معدل المتمدم الل او ٌساوي معدل الطالب االول على الدفعة فً المسم العلمً المتمدم علٌه   . أ

 انفاً. االمعدل النسبً المشار الٌه باحتسابتستخدم المعادلة الخاصة 
اذا كان معدل المتمدم اعلى من معدل الطالب االول على الدفعة فً المسم العلمً المتمدم علٌه  . ب

  -تستخدم المعادلة التالٌة الخاصة باحتساب المعدل النسبً للمتمدم:

  ( = المعدل النسبً للمتمدم
 معدل المتمدم

 معدل المتمدم
 X 111 2( / 2/ + معدل المتمدم 

لدراسة الماجستٌر من حملة شهادة الدبلوم العالً ذات التخصص للبكالورٌوس فً حالة كون المتمدم  .3

% معدل 67فٌكون حساب معدل تخرج المتمدم فً معادلة احتساب المعدل النسبً انفا  بنسبة مجموع )

 % معدل الدبلوم العالً( .47البكالورٌوس + 
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التعلٌم العالً والبحث العلمً المتمدمٌن لدراسة الدكتوراه من حملة األلماب وزارة فٌما ٌخص منتسبً  أ. .4

او وزارٌة اوامر جامعٌة والصادرة بموجب العلمٌة )مدرس مساعد ، مدرس ، أستاذ مساعد( 

وفك معدل أساس المفاضلة  الىوالحاصلٌن على شهادة الماجستٌر ، ٌتم منحهم درجات مفاضلة تُضاؾ 

 :ضعون لشروط التمدٌم والمبول االخرى المبٌنة بموجب هذه الضوابطوٌخمامبٌن ادناه 

  درجات 6األستاذ المساعد 

  درجات 4المدرس 

  درجة 2المدرس المساعد 

فٌما ٌخص المتمدمٌن للدراسات العلٌا )الماجستٌر ، الدكتوراه( الى كلٌات التربٌة البدنٌة وعلوم  . ب

بموجب كتب رسمٌة من اللجنة الدولٌة )والموثمة بطوالتهم الدولٌٌن الرٌاضة من الرٌاضٌٌن االبطال 

 الىوالماجستٌر ، ٌتم منحهم درجات مفاضلة تُضاؾ االبكالورٌوس شهادتً الحاصلٌن على االولمبٌة( 

وٌخضعون لشروط التمدٌم والمبول االخرى المبٌنة بموجب وفك ما مبٌن ادناه معدل أساس المفاضلة 

 :هذه الضوابط

 درجات 6 ًذهبالوسام ال 

 درجات 4 فضًالوسام ال 

 درجة 2 برونزيالوسام ال 

على المسم فً الكلٌة فً الجامعات الحكومٌة )الخرٌج على الدفعة وللدورٌن  فٌما ٌخص الطالب االول . ت

فً ( المتمدم للدراسات العلٌا 2727-2719االول والثانً للدراسة الصباحٌة حصرا للعام الدراسً 

درجات مفاضلة تُضاؾ على ( 6)داخل العراق ، ٌتم منحهم المسم العلمً المتخرج منه )حصرا( 

 وٌخضعون لشروط التمدٌم والمبول االخرى المبٌنة بموجب هذه الضوابط . معدل اساس المفاضلة

لسام المناظرة ٌرفك المتمدم للدراسات العلٌا ) الماجستٌر أو الدكتوراه ( الى كلٌات العلوم االسالمٌة واال .5

  -لها بملفة تمدٌمه )الورلٌة( ما ٌأتً :

توصٌتٌن من اساتذة معروفٌن مشهود لهم بالكفاءة العلمٌة واالعتدال من حاملً لمب علمً )استاذ  . أ
 مساعد اواستاذ( للتخصص العلمً المراد التمدٌم الٌه .

ممبولٌن للنشر ؼٌر ُمستلٌن ٌشترط فً من ٌتمدم لدراسة الدكتوراه ان ٌمدم بحثٌن منشورٌن او   . ب
 .للتخصص العام او الدلٌك بعد تارٌخ الحصول على شهادة الماجستٌر

 (بموجب الموانٌن النافذةالمماعد الُمضافة  : ثالثا  )
   -:2716( لسنة 2المشمولٌن بمانون مؤسسة الشهداء رلم ) .1

%( من المماعد الدراسٌة استثناًء من الشروط والتعلٌمات المحددة للمبول 17تخصص نسبة التمل عن ) . أ
( بما الٌمل عن 2773فً الدراسات العلٌا )العمر ، المعدل ، الخدمة الوظٌفٌة ( لذوي الشهداء )لبل 

 خارج الخطة( ، ممعد واحد فً كل اختصاص وٌكون التنافس على المماعد فٌما بٌنهم )وٌكون لبولهم 
ً ٌخضعون للفمرتٌن ) الطلبة الذٌن تم انهاء عاللتهم بالدراسةان علما  ( / اوالً 15،  14من الفئة آنفا

 تهم التً منحها المانون لهم.ااعاله ووفما لشروط التمدٌم وامتٌاز
%( من المماعد الدراسٌة استثناًء من الشروط والتعلٌمات المحددة للمبول فً 17تخصص نسبة ) . ب

الدراسات العلٌا )العمر ، المعدل ، الخدمة الوظٌفٌة( لذوي شهداء الحشد الشعبً بما الٌمل عن ممعد 
 ( ، علما ان واحد فً كل اختصاص وٌكون التنافس على المماعد فٌما بٌنهم )وٌكون لبولهم خارج الخطة
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( اعاله ووفما 15،  14من الفئة آنفاً ٌخضعون للفمرتٌن )اوالً / لطلبة الذٌن تم انهاء عاللتهم بالدراسةا

 تهم التً منحها المانون لهم.الشروط التمدٌم وامتٌاز
كانوا ؼٌر                      ذوي الشهٌد المشمولٌن بالمانون اعاله هم : )الوالدان واالوالد ، الزوج والزوجات وان  . ت

 عرالٌٌن ، االخوة واالخوات ، اوالد االبن واوالد البنت(.
المشمولٌن بمانون تعوٌض المتضررٌن جراء العملٌات الحربٌة واالخطاء العسكرٌة والعملٌات  االرهابٌة  .2

 -:2715( لسنة 50المعدل بالرلم )
%( من المماعد الدراسٌة استثناًء من شروط المبول بالدراسات العلٌا                  17تخصص نسبة التمل عن ) . أ

)العمر ، المعدل ، الخدمة الوظٌفٌة( للمشمولٌن بأحكام هذا المانون بما الٌمل عن ممعد واحد فً كل 
الطلبة الذٌن رج الخطة(، علما ان اختصاص وٌكون التنافس على المماعد فٌما بٌنهم )وٌكون لبولهم خا

ً ٌخضعون للفمرتٌن )اوالً / تم انهاء عاللتهم بالدراسة ( اعاله ووفما لشروط 15،  14من الفئة آنفا
 تهم التً منحها المانون لهم.االتمدٌم وامتٌاز

الزوج ،  الخ ، االخت ،) االب ، االم ، االبن ، البنت ، ا -ذوي الشهٌد المشمولٌن بالمانون اعاله هم : . ب
 .الزوجة( 

  -:2713( لسنة 35المشمولٌن بمانون مؤسسة السجناء السٌاسٌٌن الُمعدل بالرلم ) .3
 ًللسجٌن السٌاسً وٌكون ممعدهم خارج الخطة واستثناًء من شروط )العمر ،  اضافة ممعد دراس

الفئة آنفاً من  الطلبة الذٌن تم انهاء عاللتهم بالدراسةان والمعدل ، والخدمة الوظٌفٌة( ،علما 
 تهم التً منحها المانون لهم.ا( اعاله ووفما لشروط التمدٌم وامتٌاز14،15ٌخضعون للفمرتٌن )اوالً / 

 -:2713( لسنة 39بمانون رعاٌة ذوي االعالة واالحتٌاجات الخاصة رلم )المشمولٌن  .4
  لخطة.ااضافة ممعد لذوي االعالة واالحتٌاجات الخاصة وٌكون لبولهم وفماً للضوابط النافذة وخارج 

 (رابعا : المستمسكات المطلوبة للمرشحٌن للمبول فً الدراسات العلٌا اثناء فترة التمدٌم االلكترونً)    
مثبتاً فٌها المعدل معنونة الى الجهة المطلوب التمدٌم الٌها )بؽض النظر عن تارٌخ إصدارها( وثٌمة التخرج    .1

ً وكتابةً( ومطابمة الخلفٌة العلمٌة للمتمدم لنٌل شهادة الدكتوراه من خالل تمدٌمه لوثٌمتً التخرج  )رلما
عثات بالنسبة للمتمدمٌن للبكالورٌوس والماجستٌر ، اضافة الى شهادة المعادلة الصادرة من دائرة الب

 .  الحاصلٌن على الشهادات االولٌة او العلٌا من جامعات ؼٌر عرالٌة
)بؽض وثٌمة او كتاب تأٌٌد تخرج ألؼراض التمدٌم للدراسات العلٌا معنون للجهة المطلوب التمدٌم الٌها    .2

ً فٌه معدل التخرج ومعدل الطالب الخرٌج االول عن تارٌخ إصدارها( النظر للمسم على الدفعة مثبتا
)للدورٌن االول والثانً وللدراستٌن الصباحٌة والمسائٌة ( بالنسبة للمتمدم لنٌل شهادتً الدبلوم العالً العلمً

 والماجستٌر.
تاب عدم ممانعة بالنسبة للموظفٌن ٌتضمن العبارة بالصٌؽة اآلتٌة : )عدم ممانعة الدائرة للموظؾ من ك .3

ة لبوله( وبما ٌتوافك ومنحه اإلجازة الدراسٌة فً حال 2721/2722التمدٌم للدراسات العلٌا للعام الدراسً 
من حٌث الخدمة الوظٌفٌة وٌكون مولعا من لبل مخول الدائرة المختصة  نفاا (9/  9)اوال /  نمع الفمرتٌ

 باالجازات الدراسٌة وبحسب الصالحٌة واالختصاص لدى الوزارة التً ٌنتسب الٌها الموظؾ )حصرا ( 

من فٌما عدا منتسبً وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً بالجامعات فأن كتاب عدم الممانعة لهم ٌكون مولعاً 
 .بل رئٌس الجامعة او من ٌخولهل

( / البند )ثامناً( من تعلٌمات منح 4( اعاله ٌجب مراعاة االشارة الى المادة )3عطفا على ما ورد بالفمرة ) .4
)للوزٌـر المختص...( والممصود به الوزٌر المختص بالنسبة  2711( لسنة 165االجازة الدراسٌة رلم )

( 17/12/2713فً  3757س/12كتاب هٌئة الرأي بالرلم  للموظؾ المنتسب الى تلن الوزارة وبحسب
 الذي ٌمل معدله عن المعدل المشار إلٌه فً البند )سادساً( من المادة نفسها  ؾالدراسٌة للموظمنح اإلجازة 
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 (1)شهادة (ر )خمس سنوات بعد اخلدٌه خدمة وظٌفٌة مرضٌة التمل عنلٌها إذا كانت امن التعلٌمات المشار

 للتمدٌم على لناة النفمة الخاصة وٌُثبت هذا االستثناء ضمن كتاب رسمً ٌرفك مع كتاب عدم الممانعة اعاله.

ٌوماً( من تارٌخ اصدار االوامر الجامعٌة  67لى الممبولٌن من الموظفٌن جلب االجازة الدراسٌة خالل )ع  .5
 لمبولهم وبخالفه ٌُلؽى لبولهم.

بموجههب  ووفمهها لمهها جههاءشهههادتً مشههاركة لههدورة تدرٌبٌههة لتطههوٌر مهههارات اللؽههة االنكلٌزٌههة والحاسههوب   .6
                    29/9/2719فههههههً  9290/ 5ب ت  و 19/17/2719فههههههً  9753/  5ب ت  ات المرلمههههههة االعمامهههههه

 .24/12/2727فً 5/0666وب ت
              19/1/2719فً  5/451وفما لما ورد باالعمام المرلم ب ت شهادة اجتٌاز اختبار كفاءة اللؽة العربٌة   .0

 .12/11/2719فً  9692/ 5االعمام المرلم ب ت و
           الممبولٌن فً الدراسات العلٌا وفما لما ورد بكتابنا المرلم المتمدمٌن ٌتم اعتماد التصارٌح االمنٌة لجمٌع   .9

اجراءاته من تارٌخ اصدار االمر الجامعً بالمبول ولؽاٌة  على ان ٌكمل 37/4/2719فً  5/4796ب ت 
 المباشرة فً الدراسة.

ٌتم اعتماد جلب التعهد لكل من ٌرؼب بالتمدٌم للدراسات العلٌا على انهم لم ٌكونوا مشمولٌن باجراءات    .9
 . 37/5/2719فً  5/571س29المساءلة والعدالة وفما لما ورد باالعمام المرلم 

( وال ٌجوز الشطب والحن 571( وصحٌفة األعمال )نموذج رلم 577استمارتً التمدٌم )نموذج رلم  ئمل  .17
 والتحبٌر باللون األبٌض .

( لسنة 2االستمارات الخاصة بالمرشحٌن من ذوي الشهداء المشمولٌن بمانون مؤسسة الشهداء رلم ) لئم  .11
تة باالستمارة وٌكون طلب صحة إصدارها ( وتصدٌمها من لبل الجهات المعنٌة المثب572نموذج ) 2716

 من لبل الجامعة الممبول فٌها الطالب .  
االستمارات الخاصة بالمرشحٌن من السجناء السٌاسٌٌن المشمولٌن بمانون مؤسسة السجناء السٌاسٌٌن  لئم  .12

مارة ( وتصدٌمها من لبل الجهات المعنٌة المثبتة باالست573نموذج ) 2713( لسنة 35المعدل بالرلم )
 وٌكون طلب صحة إصدارها من لبل الجامعة الممبول فٌها الطالب . 

االستمارات الخاصة بالمرشحٌن من المشمولٌن بمانون تعوٌض المتضررٌن جراء العملٌات الحربٌة ئ مل  .13
( وتصدٌمها من لبل الجهات المعنٌة المثبتة 077واالخطاء العسكرٌة والعملٌات االرهابٌة نموذج )

 وٌكون طلب صحة إصدارها من لبل الجامعة الممبول فٌها الطالب . باالستمارة 
( وتصدٌمها 677ملئ االستمارة الخاصة بالمرشحٌن من ذوي االعالة واالحتٌاجات الخاصة نموذج رلم )  .14

من لبل الجهات المعنٌة المثبتة باالستمارة وٌكون طلب صحة إصدارها من لبل الجامعة الممبول فٌها 
 الطالب . 

 (.574االستمارة الخاصة بالتعهد الخطً وتولٌعها )نموذج رلم  لئم  .15
هوٌة األحوال المدنٌة ، شهادة الجنسٌة ، بطالة السكن أو تأٌٌد السكن {سخة ملونة من المستمسكات الثالثة ن .16

 او نسخة من البطالة الوطنٌة الموحدة فً حال توافرها. }(2، صور ملونة عدد )
للمبول )من الموظفٌن( بدون عدم الممانعة الممنوحة لهم من وزارتهم  وكتاب  عدم استالم ملفات المتمدمٌن .10

 .( انفا4، 3االستثناء من شرط المعدل وحسب الفمرتٌن )

حصراً   2722 -2721تُعتمد االستمارات المذكورة آنفا المرفمة مع ضوابط التمدٌم والمبول للعام الدراسً  .19
لالستمارات التً ة بالنسبعلى ان ٌتم سحب )نسخ ملونة( منها من المولع االلكترونً وعلى ورلة واحدة 

تتألؾ من صفحتٌن ) ورلة واحدة ذات وجهٌن ( ، وبخالفه تعتبر )الؼٌة( باالضافة الى سحب )نسخة 
 ملونة( من استمارة التمدٌم االلكترونٌة.
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 (2121/2122التمدٌم والمبول بالدراسات العلٌا للعام الدراسً  تولٌتاتجدول  :خامسا  )     

 

  

 المالحظات التارٌخ الٌوم الموضوع التسلسل

بدء ادخال خطة المبول بالدراسات العلٌا   .1

لمنظومة المصادق علٌها من لبل الوزارة 

 المبول االلكترونٌة

 االحد

 االحد

 

4/4/2121 

11/4/2121 

 

 جامعةمن لبل مخول ال

ادخال الخلفٌات العلمٌة والمواد الدراسٌة   .2

 المطلوبة لالمتحان التنافسً

 االثنٌن

 الخمٌس

 

12/4/2121 

15/4/2121 

من لبل مخول الكلٌة )تموم الكلٌات 

بإعالن عنوان البرٌد االلكترونً الذي 

 ألرسالسٌستخدمه المتمدمٌن 

 مستمسكاتهم للكلٌة(

التمدٌم للدراسات العلٌا من خالل المولع   .3

 االلكترونً لنظام التمدٌم

http;//adms.rdd.edu.iq 

 

 الثالثاء

 الخمٌس

2/5/2121 

3/6/2121 

على المتمدمٌن ارسال نسخة من 

 pdfالمستمسكات المطلوبة بصٌغة ملف 

الى البرٌد االلكترونً للكلٌة المعنٌة  

 بالدراسة المتمدمٌن الٌها

التدلٌك االلكترونً لبٌانات المتمدمٌن وفك   .4

 المستمسكات المطلوبة

 

 الثالثاء

 االحد

2/5/2121 

13/6/2121 

الذٌن دُلمت اعالن أسماء المتمدمٌن 

بٌاناتهم االلكترونٌة المشمولٌن بأداء 

االمتحان التنافسً ممن تنطبك علٌهم 

شروط وضوابط التمدٌم فً األلسام 

العلمٌة المعنٌة بالدراسات العلٌا على 

 مولع الكلٌة

5.  

 
 
 
 
 
 

    21/6/2121 االمتحان التنافسً

 )االحد(

الطبٌة، التخصصات 

 الهندسٌة

ولمدة ثالث  الساعة التاسعة صباحا

وبحسب التخصصات والتولٌتات  ساعات

 21/6/2121 المحددة لها

 )االثنٌن(

العلوم تخصصات 

 العلومالصرفة، 

، الزراعٌة والبٌطرٌة

اإلدارٌة  العلوم

 وااللتصادٌة

22/6/2121 

 )الثالثاء(

العلوم تخصصات 

اإلنسانٌة 

 واالجتماعٌة

 على مولع الكلٌة والجامعة 24/6/2121 الخمٌس اعالن المبول االولً  .6

 االحد االعتراضات على نتائج المبول  .1

 االثنٌن

21 /6/2121 

28/6/2121 

اعالن نتائج االعتراضات على مولع 

 الكلٌة المعنٌة بالدراسة

 على مولع الكلٌة والجامعة 31/6/2121 االربعاء اعالن المبول النهائً  .8

 بعد مصادلة مجلس الجامعة 1/1/2121 االربعاء اصدار األوامر الجامعٌة للممبولٌن  .1

 التسجٌل بالمسم العلمً المعنً بالدراسة 11/1/2121 االحد المباشرة بالدراسة  .11
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 (ا : أحـكـام عـامة سادس)
 

درجات السنة التحضٌرٌة فمط بدون الرسالة فً حالة كون المتمدم حاصالً على شهادة ٌتم اعتماد معدل   .1
 الماجستٌر بتمدٌر مستوٍؾ فً الحاالت التً ال تمنح فٌها درجات .

)بالنسبة لؽٌر  ستثنى المتمدمٌن للدراسات العلٌا على لناة النفمة الخاصة من شرطً العمر والمعدلٌُ  .2
وٌخضعون  2711لسنة  165فتنطبك علٌهم تعلٌمات اإلجازة الدراسٌة رلم الموظفٌن( أما الموظفٌن 

 لشروط المبول.
 -االتً: فٌما ٌخص األجور الدراسٌة الخاصة بمناة النفمة الخاصة، نود بٌان  .3
تكون أجور الدراسة للسنة الدراسٌة الواحدة التً تُستحصل من طلبة الدراسات العلٌا الدارسٌن على   . أ

والمثبت  27/9/2727فً  5/3367فماً للجدول المبٌن بموجب االعمام المرلم ب تنفمتهم الخاصة و

 بموجب الفمرة )اوالً( من االعمام المذكور.

على لناة  (11)ٌكون تخفٌض األجور الدراسٌة لطلبة الدراسات العلٌا الممبولٌن والمستمرٌن بالدراسة  . ب

/ الفمرة )ثانٌاً( منه  27/9/2727فً  5/3367النفمة الخاصة وفما لما ورد باألعمام المرلم ب ت

وحسب الصالحٌات المخولة لكل من )مجالس األلسام، مجالس الكلٌات، مجالس الجامعات( وللنسب 

 المبٌنة فٌه.

ٌكون المبول فً المجلس العرالً لالختصاصات الطبٌة وفك شروط المجلس بعد المصادلة علٌهــــا من   .4
 22/1/2719فً  5/566الدراسٌة نشٌر الى كتابٌنا المرلمٌن ب ت  باإلجازاتوفٌما ٌتعلك لبل الوزارة 

ما ٌتعلك ( اعاله ف3ٌكما ورد بالفمرة )وٌعتمد المبول الخاص  2/9/2719فً  9350/ 5و ب ت 
 .باالجور الدراسٌة وتخفٌضها

 استمرار العمل بمبدأ إلؽاء حجز المماعد الدراسٌة.  .5
من تارٌخ المباشرة بالدراسة وٌحل االحتٌاط محل  (11) أسبوعٌلؽى لبول الطلبة الذٌن لم ٌُباشروا خالل   .6

وٌعتبر االنسحاب بعد  ذلن،األصٌل وعدم تروٌج أٌة معاملة خارج هذه المدة وتتحمل الكلٌة مسؤولٌة 
فً  5/119( من االعمام المرلم ب ت 3،4وبما ٌتوافك مع الفمرتٌن ) انهاء عاللة(المدة انفا )

0/1/2715. 
 لكل دراسة علٌا وفك االختصاصمن لبل المسم العلمً المطلوبة للمبول ادخال الخلفٌة العلمٌة  ٌكون  .1

( من صالحٌات مجلس المسم من تعلٌمات الدراسات العلٌا النافذة 5وبموجب المادة )العاشرة / الفمرة )
المتعلمة بالخلفٌة العلمٌة( مع مراعاة االعالن عن الشهادات االولٌة والعلٌا )الصادرة من  1992لسنة 

ً فت ( التً ٌُمبل حاملوها الجامعات العرالٌة او الشهادات الُمعادلة الصادرة من لبل دائرة البعثا
نسبة المماصة  دال تزٌ، على ان  الدراسات العلٌا فً االختصاصات المشار الٌها انفا فً المسم العلمً

  .(12) السنة التحضٌرٌة % من مواد47العلمٌة عن 
ٌتولى المسم العلمً المعنً حسم موضوع المماصة العلمٌة للمتمدمٌن للدراسات الذٌن ٌتطلب اجراء  .8

نهاٌة التمدٌم للدراسات العلٌا لٌتسنى للذٌن ( اعاله  لبل 0المماصة العلمٌة لهم باالشارة الى ماورد بالفمرة )
 لم ٌتم لبول شهاداتهم التمدٌم للدراسة الى كلٌات / جامعات اخرى  وحسب االختصاص المناظر .

العلٌا طٌلة مدة التمدٌم للدراسات العلٌا تخصٌص مركز ارشادي للتمدٌم للدراسات / المعهد للجامعة / الكلٌة  .1
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 

 م.الدراجها ضمن مولع التمدٌ
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من لبل الكلٌة او معهد تدلٌك بٌانات المتمدمٌن الورلٌة ومطابمتها مع بٌانات المتمدمٌن االلكترونٌة  ٌكون .11

بما ٌتوافك مع البٌانات / المعهد وتصوٌب البٌانات االلكترونٌة من لبل مخول الكلٌة الدراسات العلٌا 
توخً الدلة الشدٌدة فً  راجٌن ،وحسب التولٌتات الزمنٌة المبٌنة بموجب الفمرة )خامسا( انفا الورلٌة 

، وال ٌتضمن التصوٌب انفا ) لناة التمدٌم ،  )االلكترونٌة والورلٌة(تدلٌك ملفات المتمدمٌن للدراسات العلٌا 
تؽٌٌر مولؾ المتمدم من موظؾ الى ؼٌر موظؾ ( ذلن ان التعدٌل ٌشمل االخطاء التً ٌوجد بها كتب 

عند ملئه االستمارة وٌتحمل المتمدم  تشمل الحمول التً تخضع لرؼبة المتمدم نفسه رسمٌة موثمة مسبما وال
 .مسؤولٌة الخطأ فٌها

تُرسل نسخة منها إلى دائرة الموظؾ الممبول بالدراسة لٌتم الخاصة بالمبول ر األوامر الجامعٌة إصداعند  .11
من تارٌخ اصدار االوامر الجامعٌة وبما ٌتوافك  ٌوما( 67الدراسٌة خالل المدة المحددة ) باإلجازةتزوٌده 

 اعاله.( 5/  )رابعامع الفمرة 
( اسبوع للفصل الدراسً 15( اسبوع للفصل الدراسً االول و )15) بتحمٌكالتزام المسم العلمً ٌُراعى   .12

 الثانً وٌتحمل المسم العلمً مسؤولٌة عدم االلتزام بذلن. 
المماعد الشاؼرة  إلشؽالٌحك للجامعة او تشكٌالتها التدوٌر من لناة المبول العام الى لناة النفمة الخاصة   .13

 من لناة النفمة الخاصة الى لناة المبول العام .ٌجوز التدوٌر  )ان وجدت( وفك االستحماق وال
ٌترن لمجلس الجامعة وضع ضوابط اضافٌة ٌراها مناسبة للمتمدمٌن للدراسات العلٌا وبما ال ٌتعارض مع  .14

 التعلٌمات. 
وٌجوز ،  الكلٌة إجراءات تدلٌك الوثائك وصحة االصدار ومفاتحتها رئاسة الجامعة بذلنتتحمل   .15

للوزارات والجهات ؼٌر المرتبطة بوزارة مخاطبة الجامعات لمتابعة منتسبٌها الممبولٌن والمستمرٌن 
 )السٌرة الدراسٌة ، مولؾ الطالب من الدراسة ( .: بالدراسة لدٌهم بشأن 

اسئلة )امتحان المبول وآلٌته(  بشأن 9/9/2712فً  5/9346بأعمامنا المرلم ب ت ءما جامراعاة   .16
ووفما للتولٌتات المبٌنة ٌتولى المسم العلمً اعالن المواد التً ٌجرى فٌها االمتحان التنافسً  ان على،

ً بموجب الفمرة )خامساً(   .آنفا
الفمرة )ثانٌاً( منه فٌما ٌخص مبالػ  / 11/1/2716فً  5/216مراعاة ماجاء بأعمامنا المرلم ب ت .11

 حالة التأجٌل (. لخاصة من حٌث)استحصال االلساط ،دراسة طلبة الدراسات العلٌا الدارسٌن على النفمة ا
الؽاء لبول الذٌن ٌدلون بمعلومات ؼٌر صحٌحة تخص وظٌفتهم ) بأنهم ؼٌر موظفٌن وٌتبٌن العكس بعد  .18

 .(13)(ذلن
)لإلناث فمط( اسوة بالدراسات او العلوم للبنات التربٌة للبنات  كلٌاتٌكون المبول فً الدراسات العلٌا فً  .11

 .(14)اُستحدثت أصال لإلناث فمط  هااألولٌة كون
ٌكون تمدٌم ذوي رئٌس المسم وعمٌد الكلٌة الراؼبٌن بالتمدٌم الى الدراسات العلٌا الى كلٌات اخرى اثناء  .21

 . فترة التكلٌؾ
م لانونً مؤسسة الشهداء تدوٌر المماعد الشاؼرة لؽٌر الممبولٌن من المتمدمٌن المشمولٌن باحكا للجامعة .21

على المشار الٌها بالمانونٌن انفا الشؽال المماعد الشاؼرة  2716( لسنة 2ورلم ) 2715لسنة  (50رلم )
 .(15)ان ٌكون المبول وفك االستحماق 

الدراسات العلٌا داخل العراق تسري على الطلبة العرالٌٌن وؼٌر العرالٌٌن ضوابط التمدٌم والمبول فً  .22
 وان االمتٌاز الممنوح للطلبة ؼٌر العرالٌٌن ٌكون تمدٌمهم خارج الخطة اي بدون وجود منافس اال من
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على لناة  وتُخول الجامعات صالحٌة لبولهم بالدراسات العلٌافئتهم وبذات التخصص وبنفس الجامعة  

 .(16)النفمة الخاصة او كـ )منحة دراسٌة على لناة المبول العام(
اصدار دلٌل من لبل الجامعات ٌتضمن جمٌع برامج الدراسات العلٌا الموجودة فً االلسام العلمٌة /  .23

/ جامعاتكم ٌدرج فٌه برامج الدراسات العلٌا متضمنة المناهج الدراسٌة والساعات معاهد / كلٌات 
 الدراسٌة المطلوبة لكل دراسة وجمٌع متطلبات الحصول على الشهادة وفك التخصص .

 
 

 .1997( لسنة 26( من البند أوال من تعلٌمات الدراسات العلٌا رلم )5وفك المادة ) (2)

 .2711لسنة  165/البندٌن سادسا وسابعا( من تعلٌمات منح االجازة الدراسٌة رلم 4وفك المادة ) (0)

 .16/12/2727فً  1/5014لمرلمة ق/ش/الدائرة المانونٌة ابحسب مذكرة  (3)

 .13/12/2727فً  5/0702استنادا الى الراي المانونً المبلػ بموجب االعمام المرلم ب ت (4)

 .2711لسنة  165وتعلٌمات منح االجازة الدراسٌة رلم  2779( لسنة 14وفك المانون رلم ) (5)

 . 29/9/2712فً  3/1/11304البند الثانً عشر) لانون الخدمة الجامعٌة (والرأي المانونً المرلم ق/ -0-./ المادة 2779( لسنة  23وفك المانون رلم )  (6)
 .20/5/2713فً  0643ب ت/والمبلؽة بموجب االعمام المرلم  20/2/2713فً  3/1/9227استنادا الى مذكرة الدائرة المانونٌة واإلدارٌة / المانونٌة بالرلم ق/ (7)

 .11/2/2719فً  5/1199وفما لما ورد باالعمام المرلم ب ت (8)

 . 23/0/2719فً  5943/ 5( من االعمام المرلم ب ت 2اشارة الى الفمرة ) (9)

 10/12/2727فً   0329/ 5اشارة الى اعمامنا المرلم ب ت (22)

 النافذة. 1992وفك المادة )الخامسة عشرة( من تعلٌمات الدراسات العلٌا لسنة  (22)

 24/9/2719فً  6391/ 5شارة الى االعمام المرلم ب ت ا (20)

 .20/5/2714فً  4/1/1/19/1354إشارة الى لرار مجلس شورى الدولة المرلم  (23)

 .9/6/2719فً  5/354س29اشارة الى االعمام المرلم  (24)

 .19/0/2719فً  3/1/4063ق/استئناساً بالرأي المانونً الوارد ضمن مذكرة الدائرة المانونٌة واإلدارٌة بالرلم   (25)

 .29/9/2727فً  5/4590اشارة الى االعمام المرلم ب ت (26)
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