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 7201 – 6201للعام الدراسي   ضوابط التقديم والقبول في الدراسات العليا

 أوالً : الشروط العامة للتقديم والقبول :
( ويستثنى من ذلك الربع األول بالنسبة %65ما يعادلها عن ) أو أن ال يقل معدل المتقدم لدراسة الماجستير .1

 . (2( )1)لالختصاصات الطبية والهندسية  
 ( .%70أن ال يقل معدل المتقدم لدراسة الدكتوراه عن ) .2
فما فوق  15/6/1971يسمح لمواليد  { سنة ( 45عن ) ما يعادلها  أوال يزيد عمر المتقدم لدراسة الماجستير  أن .3

للمتقدم  } فما فوق بالتقديم بالنسبة للموظفين 15/6/1966يُسمح لمواليد  { سنة (50و) }بالتقديم بالنسبة للموظفين 
لغاية بدء التقديم للدراسات والمتقدم  ، ويكون احتساب العمر على اساس السنة والشهر ويوم تولد.لدراسة الدكتوراه

 . 2016/ 6 /15في العليا 
 إشارة/  2009لسنة  14قانون رقم  إلى/ استنادا ستثنى المتقدم لدراسة الدبلوم العالي من شرطي العمر والمعدل يُ  .4

  . 18/9/2012في  5/9758المرقم ب ت  ألعمامناوفقا و/ أ( منه ، ثانياً  /1للمادة ) 
ية لمدة سنتين خدمة وظيفية فعل لديه( أن تكون اسة الدبلوم العالي والماجستير )من الموظفينالمتقدم لدرشترط في يُ  .5

  (3).والتفرغ التام للدراسة6201لعام  أيلولحتسب هِذه الخدمة لغاية األول من شهادة وتُ بعد حصوله على آخر
عدا منتسبي وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي  {شترط في المتقدم لدراسة الدكتوراه من الموظفين يُ  -أ .6

قانون رقم  ألحكامالدراسية وفقاً  اإلجازةويكون منحهم  لقانون الخدمة الجامعية تخضع والمؤسسات التيوالتربية 
أن تكون لديه خدمة وظيفية فعلية لمدة سنتين بعد حصوله على  }(4)() قانون الخدمة الجامعية  2008لسنة  23

  .والتفرغ التام للدراسة  2016لعام  لخدمة لغاية األول من ايلول ا هذهحتسب آخر شهادة وتُ 
نحوا مُ وممن بقانون الخدمة الجامعية  من غير المشمولينيحق للمتقدمين لدراسة الدكتوراه من الموظفين  -ب

                       شهادة الماجستير ضمن المدة المحددة دون تمديد وحصلوا على تقدير ال يقل عن جيد جداً ) الرسالة + السنة 
 .(5)شهادة  آخراستثناًء من شرط الخدمة سنتين بعد  التقديم مباشرةً  التحضيرية (

 23من حملة شهادة الماجستير ) المشمولين بقانون الخدمة الجامعية رقم استثناء اعضاء الهيئة التدريسية  –ج 
 (6). على قناة النفقة الخاصة حصراً ر لدى تقديمهم لدراسة الدكتوراه من شرط العم( 2008لسنة 

من قبل لجنة سية لتأكد من سالمته البدنية والعقلية والنفجرى مقابلة لتحديد أهلية المرشح للقبول بالدراسات العليا لتُ  .7
على إن تتم المقابلة قبل إعالن نتائج القبول للمتقدمين  بما يتناسب مع اختصاص المرشح للقبولمختصة و

 .(506ووفق االستمارة رقم ) المرشحين للقبول
ً . يكون ا8  ومن خالل الموقع االلكتروني( Online)لتقديم للدراسات العليا للجامعات كافة الكترونيا

(Hs.agsiu.net ). 
بها من قِبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  المعترف)داخل وخارج العراق( يحق لخريجي الجامعات األهلية  .9

 والقبول .عليا وفق شروط وضوابط التقديم ال التقديم للدراسات
_______________________________________________________________________________________________ 

 .1990( لسنة 26( من البند أوال من تعليمات الدراسات العليا رقم )5على وفق المادة ) (1)

 2011لسنة  165الدراسية بالرقم / البندين سادساً وسابعاً( من تعليمات منح االجازة  4)وفق المادة  (2)

 .2011( لسنة 165و تعليمات رقم ) 2009لسنة  14على وفق قانون رقم  (3)

 . 29/8/2012في  3/1/11374القانوني المرقم ق/ والرأيالبند الثاني عشر) قانون الخدمة الجامعية ( -7-./ المادة 2008( لسنة  23على وفق القانون رقم ) (4)

 .1986( لسنة 518رقم ) قرارعلى وفق  (5)

 . 27/5/2013في  5/7643االعمام المرقم ب توالمبلغة بموجب  27/2/2013في  3/1/8220استناداً الى مذكرة الدائرة القانونية واالدارية / القانونية بالرقم ق/ (6)
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عدم السماح لخريجي الكلية التربوية المفتوحة التابعة لوزارة التربية بالتقديم للدراسات العليا للعام الدراسي  .10
(2016/2017 .) 

يكون تقديم المتقدم للدراسات العليا )الدبلوم العالي ، الماجستير ، الدكتوراه( ممن سبق ان قُبل بالدراسات  .11
على قناة قبول ين قيده السباب مختلفة )عدا حالتي الغش والتزوير( وتم ترقالعليا داخل العراق او خارجه 

 .15/3/2015في  5/1927ب تضمون اعمامنا المرقم الى ما ورد بم باإلشارة)حصرا(  النفقة الخاصة
على جامعة اخرى يجوز للمرقن القيد بسبب الرسوب )بمادة واحدة او بالمعدل( اعادة التقديم للدراسات العليا  .12

فق الضوابط النافذة وبما يتالئم مع نموذج التعهد رقم من مجلس الكلية على قناة القبول العام و وبتوصية
 .15/3/2015في  5/1927ماورد بمضمون اعمامنا المرقم ب ت( باالشارة الى 504)

اغرة لمعالجة اشغال المقاعد الش يترك لمجلس الجامعة اتخاذ القرار المناسبو شترط النجاح بأمتحان القبوليُ  .13
 القبول.امتحان اعالن نتائج من خالل جلسة استثنائية تُعقد قبل 
 -ثانيا: معايير المفاضلة بين المتقدمين :

 -:وفقاً للمعادلة االتيةمعدل اساس المفاضلة بالنسبة للمتقدمين لدراسة الدكتوراه يكون احتساب . 1    
 ( = معدل %60معدل اساس المفاضلة ) ( %5( االمتحان التنافسي + )%30)الماجستير + شهادة

 ( امتحان كفاءة الحاسوب%5كفاءة اللغة االنكليزية + ) امتحان
من الخريجين لتقليل التباين في معدالت تخرج المتقدمين لدراستي الدبلوم العالي والماجستير لدفعات مختلفة . 2

يكون احتساب معدل اساس  واالهليةة الحكومية لدفعة الواحدة للجامعمن جامعات مختلفة فضالُ عن خريجي ا
المتقدم للدراسات باالعتماد على معدل تخرج  المفاضلة بالنسبة للمتقدمين لدراستي )الدبلوم العالي والماجستير(

  -:وفقاً للمعادلة االتيةمن نفس الدفعة ، الب االول الطالعليا ومعدل تخرج 
 ( = 60معدل اساس المفاضلة% )   ( %5+ ) ( االمتحان القبول%30+ )المعدل النسبي للمتقدم 

  ( امتحان كفاءة الحاسوب%5امتحان كفاءة اللغة االنكليزية + )
للقسم الذي باالعتماد على معدل تخرج الطالب االول على الدفعة الواحدة  يكون احتساب المعدل النسبي و

 -حسب المعادلة التالية :وس الدفعة العليا من نفومعدل تخرج المتقدم للدراسات تخرج منه المتقدم 
 

المعدل النسبي للمتقدم = )                     
 معدل المتقدم

معدل الطالب االول
 X 100 /2( / 2+ معدل المتقدم 

  االتية ستثنائية االحاالت اللمعالجة و:- 
المتقدم للدراسات العليا من الحاصلين على شهاداتهم من جامعات من خارج العراق والمعادلة كون في حالة  

شهادته من قبل دائرة البعثات فان معدل االول على الدفعة يكون غير مثبت في وثيقته الصادرة من الجامعة 
ها اعاله ولغرض شموله المتخرج منها مما يؤدي الى عدم امكانية تطبيق معادلة المعدل النسبي المشار الي

ة معادلة االول على دفعة القسم العلمي المتقدم للدراسة فيه لسنالطالب بالمعادلة اعاله فيستخدم في المعادلة معدل 
اما في ،  وح لتخرجه من قبل دائرة البعثاتوعلى ان يحتسب معدله بموجب المعدل الممن الشهادة من قبل الوزارة

المتقدم للدراسات العليا من خريجي الجامعات في المحافظات الساخنة ويتعذر درج معدل الطالب حالة كون 
االول على دفعته في كتاب التأييد الذي يمنح له من قبل جامعته المتخرج منها ألسباب خارجة عن ارادة الجامعة 

في معادلة المعدل النسبي مع ج المتقدم لسنة تخرفيعتمد معدل الطالب االول على دفعة القسم العلمي المتقدم عليه 
 -مراعاة الحاالت االتية:

_____________________________________________________________________________________________________ 
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 االول على الدفعة في القسم العلمي المتقدم عليه  الطالب اذا كان معدل المتقدم اقل او يساوي معدل
 تستخدم المعادلة الخاصة بأحتساب المعدل النسبي المشار اليه انفاً.

  االول على الدفعة في القسم العلمي المتقدم عليه الطالب اذا كان معدل المتقدم اعلى من معدل 
  -:قدمللمتصة باحتساب المعدل النسبي الخاالتالية تستخدم المعادلة 

المعدل النسبي للمتقدم = )             
 معدل المتقدم+معدل الطالب االول 

معدل الطالب االول×𝟐
 X 100 2( / 2المتقدم/ + معدل 

            بما يتوافق ( %60بدالً من )النسبي ( للمعدل %70المكفوفين( من )المتقدمين من يكون وزن )معدل  .3
اللغة االنكليزية  يوال تحتسب أوزان امتحان ا اعالهالمشار اليه المفاضلةساس ساب معدل اتحمعادلتي او
 الحاسوب لهم . و

يكون حساب لي في االختصاص ذاته فلدراسة الماجستير من حملة شهادة الدبلوم العا المتقدمفي حالة كون  .4
البكالوريوس + معدل  %60مجموع )بنسبة  انفا في معادلة احتساب المعدل النسبي  معدل تخرج المتقدم

 . معدل الدبلوم العالي( 40%
يرفق المتقدم للدراسات العليا ) الماجستير أو الدكتوراه ( الى كليات أواقسام العلوم االسالمية بملفة تقديمه                .5

  -)الورقية( ما يأتي :
استاذ مساعد لقب علمي )مية واالعتدال من حاملي توصيتين من اساتذة معروفين مشهود لهم بالكفاءة العل -أ

 ( للتخصص العلمي المراد التقديم اليه .استاذاو
ستلين للتخصص يشترط في من يتقدم لدراسة الدكتوراه ان يقدم بحثين منشورين او مقبولين للنشر غير مُ  -ب

 .(1)اريخ الحصول على شهادة الماجستيرالعام او الدقيق بعد ت
 االمنية في مركز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.تصريح امني من مكتب التصاريح  -ج

  -ضافة :ثالثاً المقاعد الم  
   -:2016لسنة  (2) رقم قانون مؤسسة الشهداءبالمشمولين فيما يتعلق بذوي الشهداء  .1
ل في لقبووالتعليمات المحددة لشروط ال( من المقاعد الدراسية استثناءاً من %10تخصص نسبة التقل عن ) -أ

بما اليقل عن مقعد واحد في كل اختصاص ويكون التنافس على المقاعد فيما  داءالدراسات العليا لذوي الشه
 بينهم.

في الدراسات  والتعليمات المحددة للقبولشروط المن المقاعد الدراسية استثناءاً من ( %10تخصص نسبة ) -ب
عن مقعد واحد في كل اختصاص ويكون  بما اليقل لذوي شهداء الحشد الشعبي في الدراسات العلياالعليا 

 التنافس على المقاعد فيما بينهم
                     ذوي الشهيد المشمولين بالقانون اعاله هم : )الوالدان واالوالد ، الزوج والزوجات وان كانوا غير  -ت

 عراقيين ، االخوة واالخوات ، اوالد االبن واوالد البنت(.
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

ات على محضر االجتماع الخامس للجنة العليا لتطوير كليات العلوم االسالمية الفقرة ) خامساً وسادساً ( من التوصي 28/12/2013استناداً الى مصادقة معالي الوزير بتاريخ  (1)

 ( .2014/2015وحالً لالشكاليات التي صاحبت تطبيق توزيع درجات القبول للعام الدراسي )
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قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية واالخطاء العسكرية والعمليات بلمشمولين فيما يتعلق با .2

 -:2015( لسنة 57)االرهابية المعدل بالرقم 
( من المقاعد الدراسية استثناءاً من شروط القبول بالدراسات العليا للمشمولين %10)تخصص نسبة التقل عن  -

  بأحكام هذا القانون بما اليقل عن مقعد واحد في كل اختصاص ويكون التنافس على المقاعد فيما بينهم.
  -:2013( لسنة 35عدل بالرقم )لمشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين المُ فيما يتعلق با  .3

                   ويكون مقعدهم خارج الخطة واستثناًء من شرط العمر ، والمعدل ، والخدمة للفئة اعاله  اضافة مقعد دراسي -
 من هذا القانون( .  9/ )وفقاً للمادة 

 -:2013لسنة  (38)رقم بقانون رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة  لمشمولين فيما يتعلق با .4
 اضافة مقعد لذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة ويكون قبولهم وفقاً للضوابط النافذة وخارج الخطة.  -      

 
 -:)بعد اعالن نتائج امتحان القبول(لقبول في الدراسات العليا للمرشحين لرابعاً: المستمسكات المطلوبة 

العلمية للمتقدم لنيل شهادة الدكتوراه من خالل وثيقة التخرج مثبتاً فيها المعدل )رقماً وكتابةً( ومطابقة الخلفية  .1
تقديمه لوثيقتي التخرج للبكالوريوس والماجستير فضال عن شهادة المعادلة الصادرة من دائرة البعثات بالنسبة 

 للمتقدمين الحاصلين على الشهادات االولية او العليا من جامعات غير عراقية. 
ومعدل كتاب تأييد الغراض التقديم للدراسات العليا معنون للجهة المطلوب التقديم عليها مثبتاً فيه معدل التخرج  .2

 .الطالب الخريج االول على الدفعة بالنسبة للمتقدم لنيل شهادتي الدبلوم العالي والماجستير
عدم ممانعة الدائرة للموظف من التقديم كتاب عدم ممانعة بالنسبة للموظفين يتضمن العبارة بالصيغة اآلتية : ) .3

ومنحه اإلجازة الدراسية في حالة قبوله( بما يتوافق مع الفقرة                                 2016/2017للدراسات العليا للعام الدراسي 
الصالحية ويكون موقعا من قبل الدائرة المختصة )حصرا( وبحسب من حيث الخدمة الوظيفية ( انفا 6و 5 -)اوال

/ثامنا من تعليمات منح 4واالختصاص لدى كل وزارة التي ينتسب اليها الموظف مع مراعاة االشارة الى المادة 
)للوزيـر المختص( والمقصود فيه الوزير المختص بالنسبة للموظف  2011( لسنة 165االجازة الدراسية رقم )

( منح اإلجازة 10/12/2013في  3050س/12المنتسب في تلك الوزارة وبحسب كتاب هيئة الرأي بالرقم 
( من 4)سادساً وسابعاً( من المادة ) الدراسية بالنسبة للموظف الذي يقل معدله عن المعدل المشار إليه في البندين

إذا كانت لديه خدمة وظيفية مرضية التقل عن خمس  2011( لعام165تعليمات منح اإلجازة الدراسية رقم )
ة النفقة الخاصة )عدا منتسبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجامعات يكون موقعاً سنوات للتقديم على قنا

من قبل رئيس الجامعة ويتحمل الموظف المختص في الكلية المتقدم إليها الموظف المسؤولية القانونية في حالة 
 مخالفة ما ورد في أعاله( .

من تاريخ اصدار االوامر الجامعية لقبولهم  يوماً( 60) الدراسية خاللعلى المقبولين من الموظفين جلب االجازة  .4
 وبخالفه يُلغى قبولهم.

( وال يجوز الشطب والحك 501( وصحيفة األعمال )نموذج رقم 500.ملئ استمارات التقديم )نموذج رقم 5
 والتحبير باللون األبيض .
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 2016( لسنة 2المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء رقم )من ذوي الشهداء  ملئ االستمارات الخاصة بالمرشحين. 6

 ( بعد تصديقها من قبل الجهات المعنية27/7/2016 -24)لى ان يتم تسليمها خالل المدة منع( 502نموذج )
 يكون طلب صحة إصدارها من قبل الجامعة المقبول فيها الطالب .  المثبتة باالستمارة و

المعدل المشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين من السجناء السياسيين  لخاصة بالمرشحيناالستمارات ا لئم. 7
( بعد تصديقها 27/7/2016 -24على ان يتم تسليمها خالل المدة من )( 503نموذج ) 2013( لسنة 35بالرقم )

 يكون طلب صحة إصدارها من قبل الجامعة المقبول فيها الطالب .  من قبل الجهات المعنية المثبتة باالستمارة و
المشمولين بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية ملئ االستمارات الخاصة بالمرشحين من . 8

على ان يتم تسليمها خالل المدة من                              ( 700نموذج ) واالخطاء العسكرية والعمليات االرهابية
يكون طلب صحة إصدارها من ( بعد تصديقها من قبل الجهات المعنية المثبتة باالستمارة و27/7/2016 -24)

 قبل الجامعة المقبول فيها الطالب .  
على ان يتم ( 600من ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة نموذج رقم ) ملئ االستمارة الخاصة بالمرشحين. 9

يكون ( بعد تصديقها من قبل الجهات المعنية المثبتة باالستمارة و27/7/2016 -24تسليمها خالل المدة من )
 طلب صحة إصدارها من قبل الجامعة المقبول فيها الطالب .  

قيودهم النافذة )نموذج رقم  المرقنالطلبة ب ينسجم مع التعليمات الخاصة التوقيع على التعهد الخطي وبما . 10
504). 

                 هوية األحوال المدنية ، شهادة الجنسية ، بطاقة السكن أو تأييد السكن{نسخة ملونة من المستمسكات الثالثة . 11
 .او نسخة من البطاقة الوطنية حال صدورها }(2، صور ملونة عدد )

  حصراً  2017-2016الستمارات المذكورة آنفا المرفقة مع ضوابط التقديم والقبول للعام الدراسي ا عتمدتُ . 12
 .االلكترونية ى )نسخة ملونة( من استمارة التقديمباالضافة ال

 ممن وزارته م)من الموظفين( بدون عدم الممانعة الممنوحة له المرشحين للقبول عدم استالم ملفات المتقدمين.13
 ( انفا.3وحسب الفقرة )

 
 -خامساً: أحـكـام عـامة :

يتم اعتماد معدل درجات السنة التحضيرية فقط بدون الرسالة في حالة كون المتقدم حاصالً على شهادة الماجستير  .1
 بتقدير مستوٍف في الحاالت التي ال تمنح فيها درجات .

                   النفقة الخاصة من شرطي العمر والمعدل ) بالنسبة لغير الموظفينيستثنى المتقدمين للدراسات العليا على قناة  .2
 .  2011لسنة  165فقط ( أما الموظفين فتنطبق عليهم تعليمات اإلجازة الدراسية رقم 

على التي تُستحصل من طلبة الدراسات العليا الدارسين الواحدة جور الدراسة للسنة الدراسية الحدود الدنيا ال  .3
 -نفقتهم الخاصة تكون وفقاً للجدول ادناه بما يتالئم مع التخصص ونوع الشهادة وكاالتي:

 

 التخصصات االنسانية التخصصات العلمية الشهادة

( ثالثة ماليين دينار عراقي3) ( اربعة ماليين دينار عراقي4) الدبلوم العالي  

( خمسة ماليين دينار عراقي5) الماجستير يين دينار عراقي( اربعة مال4)   

ي( ستة ماليين دينار عراق6) الدكتوراه ( خمسة ماليين دينار عراقي5)   

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
(5-7) 

 

 
 



 
 
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 دائرة البحث والتطوير

 قسم الدراسات العليا

 

 

العلمي  لوزارة التعليم العالي والبحث الموقع االلكتروني

www.mohesr.gov.iq 

  والتطوير لدائرة البحث االلكترونيالموقع 

www.rdd.edu.iq 
 

 
المجلس بعد المصادقة عليهــــا من قبل يكون القبول في المجلس العراقي لالختصاصات الطبية وفق شروط   .4

 الوزارة .
عدم السماح لـ )أعضاء مجلس النواب ، رئيس وأعضاء مجالس المحافظات والمحافظين والوزراء ، وكالء  .5

الوزارات ، المستشارين ، المدراء العامون ومن بدرجتهم( بالتقديم للدراسات العليا وذلك لعدم إمكانية توافر 
وعدم جواز منحهم اإلجازة الدراسية استناداً إلى  1990( لسنة 26استناداً إلى تعليمات رقم ) شرط التفرغ التام

بغية تفرغهم للعمل المكلفين به وفق  2011لسنة  165/اوالً( من تعليمات منح اإلجازة الدراسية رقم 4الفقرة )
 (1) القوانين النافذة .

وفق محاضر تعاون مع تلك  ة إال إذا كان على مستوى مؤسساتاستمرار العمل بمبدأ إلغاء حجز المقاعد الدراسي .6
 ضوابط التقديم والقبول المقرة  لهذا العام.ل اووفقة الخاصة قعلى النف مصادق عليها من قبل الوزارة المؤسسات

األصيل ( يوماً من تاريخ المباشرة بالدراسة ويحل االحتياط محل 14باشروا خالل )يلغى قبول الطلبة الذين لم يُ   .7
 وعدم ترويج أية معاملة خارج هذه المدة وتتحمل الكلية مسؤولية ذلك .

وظيفته  تخصُ )من خالل استمارة التقديم االلكترونية( لغى قبول الطالب في حالة تقديمه معلومات غير صحيحة يُ  .8
 .(2)اة التقديم( )المعدل / الخلفية العلمية /العمر/ فئة قن والمفاضلة القبولوأية معلومات متعلقة بشروط 

( المصادق 2017-2016يتولى قسم الدراسات العليا بالجامعة ادخال خطة القبول للدراسات العليا للعام الدراسي ) .9
 1/6/2016عليها من قبل الوزارة الى نظام التقديم االلكتروني قبل موعد التقديم للدراسات العليا خالل المدة من 

 . 7/6/2016ولغاية 
( 5يتولى القسم العلمي المعني ادخال الخلفية العلمية لالختصاصات المفتوحة وبموجب المادة )العاشرة / الفقرة ) .10

المتعلقة بالخلفية العلمية( خالل المدة  1982من صالحيات مجلس القسم من تعليمات الدراسات العليا النافذة لسنة 
عن الشهادات االولية والعليا )الصادرة من الجامعات مع مراعاة االعالن  14/6/2016ولغاية  8/6/2016من 

العراقية او الشهادات الُمعادلة الصادرة من قبل دائرة البعثات ( التي يُقبل حاملوها في الدراسات العليا في 
 االختصاصات المشار اليها انفا في القسم العلمي

وينتهي يوم )السبت( الموافق 15/6/2016يبدأ التقديم إلى الدراسات العليا يوم )االربعاء( الموافق  .11
16/7/2016. 

للجامعة / الكلية تخصيص مركز ارشادي للتقديم للدراسات العليا طيلة مدة التقديم للدراسات العليا ويتم االعالن  .12
 عنه لتسهيل التقديم االلكتروني للمتقدمين الذين يجدون صعوبة في التقديم االلكتروني.

 حسم موضوع الخلفية العلمية للمتقدمين للدراسات قبل موعد امتحان القبول.يتولى القسم العلمي المعني  .13
 الساعة التاسعة صباحاً . 2016/ 7/ 18يكون موعد امتحان القبول يوم ) االثنين( الموافق   .14
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

ام والمبلغ بموجب االعم  7/8/2013في     75/2013وقرار مجلس شورى الدولة بالرقم   3/4/2013في  811س/12( قرار هيئة الرأي المبلغ بموجب االعمام المرقم 1) 

في  3/1/16440العمام المرقم ق/المبلغ بموجب ا 14/5/2013في  43/2013وقرار مجلس شورى الدولة المرقم    4/9/2013في     21237/اعمام/3/1المرقم  ق /

8/7/2013   . 

 . 9/7/2014في  5/6824والمبلغ بموجب االعمام المرقم ب ت 27/5/2014في   59/2014(استناداً الى قرار مجلس شورى الدولة المرقم 2)
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بعد المصادقة عليها من قبل  بعد اعالن نتائج امتحان القبولورقياً  )حصرا( المؤهلين للقبوليتم استالم ملفات  .15
تتولى تدقيق ان الكلية وعلى من الشروط العامة للتقديم والقبول ( 13أوال/)مجلس الجامعة باالستناد الى الفقرة 

على ان 2016/ 7 /27لغاية  2016/ 7 /24من المدة االلكترونية بيانات المتقدمين هذه الملفات ومطابقتها مع 
بموعد  كفاءة اللغة االنكليزية والحاسوب واستبعاد أية ملفات غير متطابقة يالداء امتحانيتم اعالن قوائم المؤهلين 

 . 2016/ 7 /28 اقصاه  
 لكافة المتقدمين المرشحين للقبول في الدراسات العليا والحاسوباللغة االنكليزية  ي كفاءة.يكون موعد امتحان .16

ويسقط حق الذين لم  2016/ 8 /4 ( الموافقالخميس يوم ) ولغاية 7/2016 /31 الموافق (حداال)من يوم للمدة 
 لدراسات العليا.بافي القبول  ينيؤدوا اي من االمتحان

من خالل المنظومة  2016/ 8/ 11الموافق ( خميسال)يتم إعالن أسماء المقبولين في موعد أقصاه يوم  .17
 -ما يأتي : االلكترونية للقبول في الجامعات مع مراعاة 

للنظر في االعتراضات للمتقدمين   16/8/2016 الى 8/2016/ 14 عطى فترة اعتراض للمدة من تُ  -أ

 للدراسات العليا.

بعد المصادقة على أسماء المقبولين من قِبل مجلس  2016/ 8/ 22 إصدار األوامر الجامعية في موعد أقصاه  -ب

 للدراسة.نسخة منها إلى دائرة الموظف المتقدم رسل الجامعة على أن تُ 

القسم العلمي بما مع مراعاة التزام  6/9/2016 الموافق ( الثالثاءتتم المباشرة بالدراسة في موعد أقصاه يوم ) .18

( اسبوع للفصل الدراسي الثاني ويتحمل القسم العلمي 15( اسبوع للفصل الدراسي االول و )15) يحقق

  بذلك.مسؤولية عدم االلتزام 

تـشـكيالتها توسيع خطة القبول المصادق عليها رسمــياً بتوصية من مجلس الجامعة وبموافقة يحق للجامعة أو . 19

 ألشغال قناة القبول العام الى قناة النفقة الخاصة، ويحق التدوير من  تحريرية من الوزارة وفق الطاقة االستيعابية

يجوز التدوير من قناة  والوفق االستحقاق خالل االسبوع االول بعد اعالن القبول  ()ان وجدت المقاعد الشاغرة

 .النفقة الخاصة الى قناة القبول العام

. يترك لمجلس الجامعة وضع ضوابط اضافية يراها مناسبة للمتقدمين للدراسات العليا وبما ال يتعارض مع 20
 التعليمات.

 الكلية إجراءات تدقيق الوثائق وصحة االصدار ومفاتحتها الى رئاسة الجامعة بذلك . تتحمل. 21
خي الدقة الشديدة في تدقيق ملفات المتقدمين للدراسات العليا )االلكترونية والورقية( من قبل الكليات والمعاهد . تو22

 االعتراضات والشكاوى الحقاً في حالةلتجنب االشكاليات التي قد تحصل في حالة عدم الدقة في التدقيق وتقديم 
 استالم الملفات المخالفة للضوابط ومن ثم استبعادهم من التقديم او القبول بموجب التنافس.

 ، على ان ليته(آبشأن اسئلة )امتحان القبول و 8/8/2012في  5/8346مراعاة ماجاء بأعمامنا المرقم ب ت . 23
 .يتولى القسم العلمي اعالن المواد التي يجرى فيها امتحان القبول من تاريخ اصدار هذه الضوابط       

الفقرة )ثانياً( منه فيما يخص مبالغ دراسة طلبة  - 11/1/2016في  5/216اعاة ماجاء بأعمامنا المرقم ب تر. م24
 ل االقساط ، حالة التأجيل ، حالة النقل(.الدراسات العليا الدارسين على النفقة الخاصة من حيث )استحصا
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500رقم  نموذج

رقم هوية 
األحوال املدنية

20120177//20120166دراسات العليا للعام الدراسي دراسات العليا للعام الدراسي لللل  املتقدماملتقدمبيانات الطالب بيانات الطالب 

 البيانات الشخصية

 أنثى  ذكر اجلنس: اللقب: االسم الرابعي:

 :رقم شهادة اجلنسية   سنة التولد:

 العنوان الدائم

:ناحية أو احليال :قضاء أو املدينةال :احملافظة

 دار  زقاق  حملة

لنقالاهلاتف ا  هاتف

 إن كان الطالب موظفا  

:ةدائر الاسم   :الوزارة

من دراسته مانع ليس لديهادائرته :العنوان الوظيفي

واملؤرخ:  حسب كتاب الدائرة املرقم:

 أي مالحظات أخرى عن الطالب

/ /  

 

 

  

    

 ارة التعليم العايل والبحث العلميزو

البحث والتطويردائرة 
www.rdd.edu.iq

 امعة:اجل
 كلية:ال
 قسم:ال

تخصص:ال

  سببببأن وأن تقببببدمسا للدراسببببا
 األعوام الثالثبة املايبيةالعليا خالل 
 )بغض النظر عن األسأاب(ومل يتم قأويل 

صورة 

حديثة
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معدل الأكلوريوس لطالب 
 املاجستري ولديه دبلوم عال  

 

 املقابلة وحضور االمتحان التنافسي
  ل جلنة القأولأ  ومتس مقابلته من ق    االمتحان التنافسي ألداءحضر الطالب 

 :رجاء ذكر السأب إبجيازإن كان ال يصلح للدراسة، ال.  وتأني أنه يصلح للتقدمي للدراسا  العليا
 

 

 بيانات الدراسيةال
وتسلسله   يف:

 


 
 من

 

 

 
 عليبها الطبالب )إن وجد(القسم  كلية جامعة :من شهادة حصل اخر

 يف التخصص

 يف عام: 
  

 ٪100 :ومبعدل  :بتاريخ :حسب وثيقة التخرج املرقمة

   ٪100  :درجة االمتحان التنافسي
  ٪100  درجة أساس املفايلة: )اجملموعة الطأية واهلندسية(  تسلسل الطالب يمن الربع األول

 

دميقناة التق الشهادة املطلوبة
 

يف التخصص الدقين
 

 

 

  

 / /  

 بكلوريوس 
 دبلوم عال 
 ماجستري أو ما يعادهلا 
  راه أو ما يعادهلادكتو 

 

مطابق لما في الزاوية العليا 

من الصفحة األولى اليسرى 

 لطفا  

 دبلوم عال 
 ماجستري 
 دبلوم معادل للماجستري 
 دكتوراه 
 للدكتوراه دبلوم معادل 

 

 القأول العام 
 النفقة اخلاصة 
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 بالنسبة للطلبة الحاصلين على شهادة الدبلوم العالي، يجب تثبيت بيانات كل من البكلوريوس والدبلوم العالي في مكانها الصحيح.: مالحظة

 ختم الكلية

 أي مالحظات أخرى

 

 

 

 



  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

 البحث والتطوير  دائرة 
  قسم الدراسات العليا

  

                      

  2017 – 2016للعام الدراسي  المتقدمين للدراسات العليا أعمالصحيفة ) 
 ( ........ لجامعة ......................في كلية ...........               

 

 مس  ارباعي اال .1

 ارلقب .2

 محل وتعريخ اروالدة .3

 ينوان ارمسكن ارحعر  .4

 

5.  

 )اعرنسبة رشهعدة اربكعروريوس(: أ. تسلسل ارتخبج ويدد اردورة وهل ضمن ارباع االول من خبيج  دورتك

 

 االول : تسلسل ارطعرب:                                يدد اردورة :                        هل من ارباع           

 

 ...................... .............معدل ارتخبج ف  درامسة اربكعروريوس او ارمعجستيب رقمعً وكتعاة:  -ب         

          

 هل مسبق ان رشحت يلى زمعرة او اعثة او اجعزة درامسية خعرج ارعباق – ج            

 

 متى                              اين                                              

 

 ارشهعدة ارت  تبغب ف  ارحصول يليهع       

 

 ارشهعدة :        دالوم يعر                                    معجستيب                                     دكتوراه 

 

 : قس  او ارفبع امس  ار

 

                      :االختصعص

وهل كنت مقبوالً ف  احدى ارجعمععت وارمععهد ارعباقية ف  اروقت ه اردرامسة اخبى رلدرامسة غيب هذ ل قدمت طلبعً رجهة. ه8

 .              نع                                     ال          اذا كعنت االجعاة نع  تذكب جهة ارتقدي .ارحعضب 

                                                        :اردائبة   امس              اروزارة                                     امس   موظفعً :  عن ارمتقدم . اذا ك9

                  ارعنوان اروظيف :                                                                   تعريخ اول تعيين :

 

 مالحظة:

 اْل االستمارة من قبل الطالب تم -
 تهمل المعاملة التي لم تستكمل فيها كافة المعلومات الواردة اعاله  -
بعات القانونية المترتبة على ويتحمل كافة التيتعرض للمساءلة القانونية كل من يدلي بمعلومات غير صحيحة او يخفيها  -

 ك ذل

 

 امس  ارموظف ارمدقق:                                                                            امس  ارطعرب :

 ارتعريخ :                                                                                 ارتعريخ :

 : ارتوقيع                                                                                 ارتوقيع  :

 

 

 

 

 صورة ملونة

  501نموذج  رقم 

الموقع االلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

www.mohesr.gov.iq 

الموقع االلكتروني لدائرة البحث والتطوير 

www.rddiraq.com 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  الرباعي سمالا 1

  اسم االم الرباعي 2

  اليوم  الشهر  السنة المتقدم للدراسة مواليد 3

  تاريخ التعيين  المهنة 4

  مدة الخدمة 5

  عنوان العمل 6

  عنوان السكن 7

8 

 

 الشهادة

 الحاصل عليها

 البكالوريوس

 

  االختصاص

  الجامعة

  الكلية

  مالقس

  تاريخ الحصول على الشهادة

  المعدل

 الدبلوم العالي

 

  االختصاص العام

  االختصاص الدقيق

  رقم وتاريخ االمر الجامعي

  التقدير

  الكلية المانحة للشهادة

  الجامعة المانحة للشهادة

        الماجستير  

  االختصاص العام

  االختصاص الدقيق

  رقم وتاريخ االمر الجامعي

  التقدير

  الكلية المانحة للشهادة

  الجامعة المانحة للشهادة

8 

 

 الشهادة المطلوبة

 

 

 دكتوراه                ماجستير        دبلوم عالي               

 

 وسيلة االتصال 9

  الهاتف االرضي

  الهاتف النقال

  ترونيالبريد االلك

( 250نموذج رقم )  

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

حث والتطويردائرة الب  

 قسم الدراسات العليا

 ذوي الشهداءاستمارة ترشيح 
  2017 -2016للعام الدراسي  الدراسات العلياللقبول في 

1-2  

 الموقع االلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

www.mohesr.gov.iq 

 الموقع االلكتروني لدائرة البحث والتطوير

www.rdd.edu.iq  

http://www.mohesr.gov.iq/


 جهة التقديم 10

  الجامعة / الهيئة

  الكلية / المعهد

 القسم / الفرع
 

 

11 

 عالقة المتقدم بالشهيد

 ترفق شهادة الوفاة  االب

 ترفق شهادة الوفاة  االم 

 ترفق شهادة الوفاة  االبن 

 ترفق شهادة الوفاة  البنت 

 ترفق شهادة الوفاة  االخ 

 هادة الوفاةترفق ش  االخت 

 ترفق شهادة الوفاة مع عقد الزواج  الزوج 

 ترفق شهادة الوفاة مع عقد الزواج  الزوجة 

 ترفق شهادة الوفاة  الحفيد 

 ترفق شهادة الوفاة  الحفيدة 

11 

 تعهد

 

 الفقرات اعاله وبعكسه اتحمل التبعات القانونية كافةبصحة المعلومات المذكورة في  أتعهد

  سماال

  التوقيع

  التاريخ

 

 2003يمآل هذا الحقل من قبل مؤسسة الشهداء في حالة كون تاريخ االستشهاد قبل عام 

 

 

االستشهاد من قبل تأييد 

 المؤسسة

 الشهداءختم مؤسسة  وتوقيع رئيس المؤسسةمصادقة 
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 وحتى االن2003يمال هذا الحقل من قبل مجلس المحافظة في حالة كون تاريخ االستشهاد قبل عام 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـد  العلياخطي للمتقدم للدراسات  تَعهُّ
 2017 - 2016الدراسي  مللعا 

 :........................ لدراسة ............................المتقدم إني
 .............................. / هيئة .................... جامعةفي كلية / معهد ...

 : يأتيأتعهد بما 
 احرد  / معهرد كليرة إلر ( 2017-2016) الدراسري لهراا العرام لغرر  القبر  بطلبي  أتقدم أن 

  الدكت راه       الماجستير      ، لنيل شهادة الدبل م فقط 
  غير م ظف في أي دائرة من د ائر الد لة اني     . 

 ..................: : ....................  التابعة ل زارة دائرة في      م ظف في الد لة
  منحي االجازة الدراسية في حالة قب ليدراستي  إكما من   زارتي لدي مايثبت عدم ممانعة 

  مرن ور ابط التقرديم  القبر   فري  (5احكام عامرة/ الفقررة /خامسا  )اني غير مشم   بما  رد في الفقرة
 ة. المتعلقة بالدرجات الخاص 2017-2016الدراسات العليا للعام الدراسي 

   أني غير مرقن القيد سابقا  

 المرقم ........... في ........... اإلداري  األمربم جب  إني مرقن القيد سابقا 

 .نسخة من طيا    المرفقة   
  لم يتم ترقين قيدي بسبب الغش................................... 
بالغرا  قبر لي انطاقرا  مرن  جامعة عدم صرحة بنر د هراا التعهردل أتحمل كافة التبعات القان نية إاا تبين ل 

الشررع ر بالمسررة لية  الحفرراا علرر  الحقرر ت  ال اجبررات  للحيل لررة د ن توررليل المةسسررة بمعل مررات غيررر 
  ألجلرر ، الرر زارة (  لترصررين المسررت م العلمرري للقبرر   بالدراسررات العليررا  –الجامعررة  –صررحيحة ) الكليررة 

 . أدناهأ قع في 
 ظة : يتم ملئ هذا التعهد من قبل المتقدم ) حصرا (.مالح

 

 الت قيع:
 االسم :  

 2016التاريخ :     /     / 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 دائرة البحث والتطوير

 قسم الدراسات العليا 
 

 504 نموذج رقم

الموقع االلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

www.mohesr.gov.iq 

الموقع االلكتروني لدائرة البحث والتطوير 

www.rdd.edu.iq 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  الرباعي سمالا 1

  اسم االم الرباعي 2

  اليوم  الشهر  السنة المتقدم للدراسة مواليد 3

  تاريخ التعيين  المهنة 4

  مدة الخدمة 5

  عنوان العمل 6

  عنوان السكن 7

8 

 

 الشهادة

 الحاصل عليها

 البكالوريوس

 

  االختصاص

  الجامعة

  الكلية

  مالقس

  تاريخ الحصول على الشهادة

  المعدل

 الدبلوم العالي

 

  االختصاص العام

  االختصاص الدقيق

  رقم وتاريخ االمر الجامعي

  التقدير

  الكلية المانحة للشهادة

  الجامعة المانحة للشهادة

        الماجستير  

  االختصاص العام

  االختصاص الدقيق

  رقم وتاريخ االمر الجامعي

  التقدير

  الكلية المانحة للشهادة

  الجامعة المانحة للشهادة

8 

 

 الشهادة المطلوبة

 

 

 دكتوراه                ماجستير        دبلوم عالي               

 

 وسيلة االتصال 9

  الهاتف االرضي

  الهاتف النقال

  ترونيالبريد االلك

( 700  نموذج رقم )  

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 دائرة البحث والتطوير

 قسم الدراسات العليا

المشمولين بأحكام قانون تعويض  2017-2016المتقدمين للدراسات العليا داخل العراق للعام الدراسي استمارة 

 2015( لسنة 57معدل بالرقم )المتضررين جراء العمليات الحربية واالخطاء العسكرية والعمليات االرهابية ال

1-2  

 الموقع االلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

www.mohesr.gov.iq 

دائرة البحث والتطويرالموقع االلكتروني ل  

www.rdd.edu.iq  

http://www.mohesr.gov.iq/


 جهة التقديم 10

  الجامعة / الهيئة

  الكلية / المعهد

 القسم / الفرع
 

 

11 

نوع الضرر او االصابة 

للمتقدم المشمول باحكام 

 القانون

 

12 

 عالقة المتقدم بالشهيد

جراء العمليات المشار 

 اليها بأحكام القانون

 ترفق شهادة الوفاة  االب

 ترفق شهادة الوفاة  االم 

 ترفق شهادة الوفاة  االبن 

 ترفق شهادة الوفاة  البنت 

 ترفق شهادة الوفاة  االخ 

 ترفق شهادة الوفاة  االخت 

 ترفق شهادة الوفاة مع عقد الزواج  الزوج 

 ترفق شهادة الوفاة مع عقد الزواج  الزوجة 

 ترفق شهادة الوفاة  الحفيد 

 ترفق شهادة الوفاة  الحفيدة 

11 

 تعهد

 

 الفقرات اعاله وبعكسه اتحمل التبعات القانونية كافةبصحة المعلومات المذكورة في  أتعهد

  االسم

  التوقيع

  التاريخ

 

دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية واالخطاء العسكرية والعمليات يمآل هذا الحقل من قبل 

 -:االرهابية / مؤسسة الشهداء

 

 

و االستشهاد من الضرر اتأييد 

دائرة شهداء ضحايا قبل 

العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية                  

 / مؤسسة الشهداء

دائرة شهداء ضحايا ختم  المؤسسةع رئيس وتوقيمصادقة 

العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية                  

 شهداء/ مؤسسة ال
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 وحتى االن2003من قبل مجلس المحافظة في حالة كون تاريخ االستشهاد قبل عام يمال هذا الحقل 
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