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 1022 - 1024للعام الدراسي   ضوابط التقديم والقبول في الدراسات العليا

 : أوالً : الشروط العامة للتقديم والقبول

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

 %( .07أن ال يقل معدل المتقدم لدراسة الدكتوراه عن ) .2
( سنة للمتقدم لدراسة 67 سنة و ) ( 56) عن ما يعادلها  أوال يزيد عمر المتقدم لدراسة الماجستير  أن .3

المتقدم ولغاية تاريخ بدء التقديم  العمر على اساس السنة والشهر ويوم تولدويكون احتساب  ،.الدكتوراه
 للدراسات العليا .

/  2772لسنة  15قانون رقم  إلى/ استنادا يستثنى المتقدم لدراسة الدبلوم العالي من شرطي العمر والمعدل  .5
، ويشترط النجاح  19/2/2712في  6/2069المرقم ب ت  ألعمامناوفقا و / أ( منه ، ثانيًا /1لمادة ) ا

 .بامتحان القبول فيه
يشترط في المتقدم لدراسة الدبلوم العالي والماجستير ) من الموظفين ( أن تكون له خدمة وظيفية فعلية لمدة  .6

والتفرغ  2715لعام  تشرين االولسنتين بعد حصوله على آخر شهادة وتحتسب هِذه الخدمة لغاية األول من 
 . (5)التام للدراسة 

يشترط في المتقدم لدراسة الدكتوراه من الموظفين ) عدا منتسبي وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي  -أ  .5
لسنة  23قانون رقم  ألحكامالدراسية وفقًا  اإلجازةويكون منحهم  والتربية الخاضعين لقانون الخدمة الجامعية

أن تكون لديه خدمة وظيفية فعلية لمدة سنتين بعد حصوله على آخر ( (6)( ة ) قانون الخدمة الجامعي 2779
  .2715تشرين االول لعام الخدمة لغاية األول من  هذهشهادة وتحتسب 

يحق للمتقدمين لدراسة الدكتوراه من الموظفين وممن منحوا شهادة الماجستير ضمن المدة المحددة دون تمديد -ب 
وحصلوا على تقدير ال يقل عن جيد جدًا ) الرسالة + السنة التحضيرية ( التقديم مباشرة استثناًء من شرط الخدمة 

 .(5)شهادة  آخرسنتين بعد 
للدراسة بالتأكد من سالمته البدنية والعقلية والنفسية بما يتناسب مع  المتقدمة لتحديد أهلي تجرى مقابلة .0

 .(675ووفق االستمارة رقم ) نتائج القبول النهائي إعالنتتم المقابلة بعد  إنعلى اختصاص المتقدم
 

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

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

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

 .1211لسنة 125وتعليمات رقم المادة ثانيا   1228لسنة  12رقم  على وفق قانون  (2)

 . 18/9/1211في  3/1/11322القانوني المرقم ق/ والرأي البند الثاني عشر) قانون الخدمة الجامعية ( -2-./ المادة 1229( لسنة  13على وفق القانون رقم ) (5)

 .1892( لسنة 519على وفق قانون رقم ) (2)
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 التقديم للدراسات العليا عن طريق الكليات التي فتحت باب القبول فيها مباشرة.  يكون  .9
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التقديم للدراسات ِقبل يحق لخريجي الجامعات األهلية المعترف بها من  .2

 . آنفاالعليا وفق الشروط الواردة 
للعام الدراسي  لدراسات العليابالتقديم لخريجي الكلية التربوية المفتوحة التابعة لوزارة التربية لعدم السماح  .17

(2715/2716) . 
 -: معايير المفاضلة بين المتقدمين :ثانيا
 -تكون المفاضلة بين جميع المتقدمين مبنية على المعايير التالية : -1

 المالحظات
الوزن في 

 أساسمعدل 
 المفاضلة

 ت المعيار

معدل البكالوريوس بالنسبة للمتقدمين لدراسة الدبلوم العالي  –أ 
 والماجستير .

 للمتقدمين لدراسة الدكتوراه .معدل الماجستير بالنسبة  -ب
المتقدمين لدراسة الماجستير من حملة شهادة الدبلوم العالي في  أما -ج

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

 العالي .

06%  1 المعدل 

% .166يكون هذا االمتحان من  أنعلى   06% القبولامتحان    1 
% .166يكون هذا االمتحان من  أنعلى   5%  3 امتحان اللغة االنكليزية 
% .166يكون هذا االمتحان من  أنعلى   5%  2 امتحان كفاءة الحاسبة 

 (1ويكون احتساب درجة اإلبداع وفقًا للملحق رقم )
 

% للمتقدمين 6
لدراسة 
 الماجستير

% للمتقدمين 17
 لدراسة الدكتوراه

 5 اإلبداع

 
المفاضلة وال تحتسب  أساس%( من معدل 06%( للمعدل بدالً من )06وزن )معدل المكفوفين( من ).يكون 0

 النكليزية وامتحان الحاسوب لهم .امتحان اللغة ا أوزان

 
 

 

 : (1) من خريجي كليات العلوم االسالمية لدراسات العليا ) الماجستير والدكتوراه (للمتقدمين ل.3
 -درجات القبول كاالتي:يكون توزيع  -أ

 .او الماجستير للتقديم للدكتوراه( للدراسة ) البكالوريوس للتقديم للماجستير% من معدل شهادة التقديم 57 -
 % المتحان القبول متضمنة امتحان اللغة العربية .37 -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المفاضلة = المعدل + امتحان القبول + ترتيب المتقدم ) بالنسبة للمتقدمين لشهادتي الدبلوم العالي   أساسمعدل 

 اإلبداعدرجة  الحاسوب + كفاءة امتحاناللغة االنكليزية +  امتحانو الماجستير ( + 
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 على محضر االجتماع الخامس للجنة العليا لتطوير كليات العلوم االسالمية الفقرة ) خامسا  وسادسا  ( من التوصيات . 19/11/1213استنادا  الى مصادقة معالي الوزير بتاريخ  (1)  
 المتحان كفاءة الحاسوب . 6% -
 % المتحان كفاءة اللغة االنكليزية .6 -
  .ويشترط النجاح في درجة المقابلة% للمقابلة التي يجريها القسم العلمي لتحديد اهلية المتقدم للدراسة 27 -

مساعد توصيتين من اساتذة معروفين مشهود لهم بالكفاءة العلمية واالعتدال من حاملي لقب علمي ) استاذ  -ب
 او استاذ ( للتخصص العلمي المراد التقديم اليه .

يشترط في من يتقدم لدراسة الدكتوراه ان يقدم بحثين منشورين او مقبولين للنشر غير مستلين للتخصص العام  -ج
 .اريخ الحصول على شهادة الماجستيراو الدقيق بعد ت

 والسجناء السياسيين : المقاعد المخصصة للمشمولين بقانوني مؤسسة الشهداءثالثا :
 2772لسنة  22استنادًا الى قانون ذوي الشهداء المعدل بالرقم / 2773فيما يتعلق بالشهداء قبل عام  .1

%( من المقاعد الدراسية 17استكمال نتائج القبول للمتقدمين ينبغي حساب نسبة ذوي الشهداء )وبعد 
تلك النسبة ونفذت المقاعد الدراسية المخصصة فُيقبل  فو تفاذا لم تساستثناء من شرطي العمر والمعدل 

اقربهم من المنافسة ضمن ترتيب المتقدمين حسب المعدل وخارج خطة القبول وبما ال يقل عن مقعد 
/ثانيًا( منه هم كل من 1فضاًل عن ذلك ان ذوي الشهداء المشمولين بالقانون اعاله وفق المادة )،  واحد

 .الد، الوالدان ، االخوة ، االخوات ، اوالد االبن ، اوالد البنت()الزوج او الزوجات ، االو 
 2713( لسنة 36اضافة مقعد دراسي للمشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين المعدل بالرقم ) .2

ويكون مقعدهم خارج الخطة وعلى النفقة الخاصة واستثناًء من شروط )العمر، المعدل ، الخدمة(/وفقًا 
 ( من هذا القانون.2للمادة )

اضافة مقعد لذوي ضحايا االرهاب في حال وجود متقدمين من هذه الشريحة لالختصاص المطلوب  . 3
 -اليه :ابتداًء مع مراعاة توافر الشروط ادناه من المتقدمين 

 خضوعهم لشرطي العمر والمعدل المنصوص عليها بالضوابط من المتقدمين غير الموظفين. - أ
                2711لسنة  156خضوع الموظفين من المتقدمين عليه الحكام تعليمات منح االجازة الدراسية رقم  - ب

 ) الخدمة ، العمر ، المعدل ( .
مطلوب وتوفرت فيه الخدمة الوظيفية الخمس سنوات يتم في حال كون الموظف معدله اقل من المعدل ال - ت

 تنافسه على المقعد اعاله وفق النفقة الخاصة وخارج خطة القبول وبما يتوافق مع هذه الضوابط.
) قانون تعويض المتضررين جراء العمليات  2772لسنة  27اواًل ( من قانون رقم  – 17مراعاة المادة ) - ث

. الوالدان ،               1الحربية واالخطاء العسكرية واالرهابية ( التي اشارت الى المقصود بذوي الشهيد هم ) 
 . االخوة و االخوات ( .6. الزوج او الزوجات ، 5. البنات ، 3. االبناء ، 2
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 المطلوبة للتقديم والقبول في الدراسات العليا :: المستمسكات رابعا       
ومطابقة الخلفية  وثيقة التخرج مثبت فيها المعدل )رقمًا وكتابة( والتسلسل وعدد طلبة الدورة التي تخرج فيها .1

 العلمية للمتقدم لنيل شهادة الدكتوراه من خالل تقديمه لوثيقة التخرج للبكالوريوس والماجستير.
 التقديم )عدم ممانعة الدائرة للموظف من: اآلتيةبالصيغة للموظفين يتضمن العبارةكتاب عدم ممانعة بالنسبة  .1

وموقعًا من قبل  الدراسية في حالة قبوله( اإلجازةومنحه  1212/1215للعام الدراسي  للدراسات العليا
عدا منتسبي ) الموظف إليهاالتي ينتسب وبحسب )الصالحية واالختصاص( لدى كل وزارة ( حصراً  الوزارة )

 12/1/1212في  1/1311ب ت ووفق اعمامنا المرقم وزارتنا يكون موقعا  من قبل رئيس الجامعة
الموظف المسؤولية القانونية  إليهاويتحمل الموظف المختص في الكلية المتقدم الدراسية  باإلجازةالخاص 

 (.أعاله مخالفة ما ورد فيحالة  في
الجامعية وبخالفه يتم  رإصدار األوام( يومًا من 56الدراسية بعد ) اإلجازةعلى المقبولين من الموظفين جلب  .3

 قبولهم . إلغاء
( وال يجوز الشطب والحك 671)نموذج رقم  األعمالوصحيفة ( 677ملء استمارات التقديم )نموذج رقم  .5

 . األبيضوالتحبير باللون 
 إصدارهايكون طلب صحة  أن( على 672مين من ذوي الشهداء نموذج )االستمارات الخاصة بالمتقد ملئ .6

 من قبل الجامعة المقبول فيها الطالب .  
يكون طلب صحة  أنعلى ( 673ملء االستمارات الخاصة بالمتقدمين من السجناء السياسيين نموذج ) .5

 من قبل الجامعة المقبول فيها الطالب .   إصدارها
الطلبة المرقنة قيودهم النافذة )نموذج  بإعادةالتوقيع على التعهد الخطي وبما ينسجم مع التعليمات الخاصة  .0

 ( .675رقم 
تأييد السكن  أوالمدنية ، شهادة الجنسية ، بطاقة السكن  األحوالنسخة ملونة من المستمسكات الثالثة )هوية  .9

 ( ( .2، صور ملونة عدد )
 حصراً  2716-2715ل للعام الدراسي المرفقة مع ضوابط التقديم والقبو  آنفاتعتمد االستمارات المذكورة   .2

 عدم استالم ملفات المتقدمين )من الموظفين( بدون عدم الممانعة الممنوحة له من وزارته . .17
 : أحـكـام عـامة :خامسا  

تطبق للطلبة الذين لديهم تسلسالت في وثائق  العالي والماجستيربالنسبة لترتيب المتقدم لدراسة الدبلوم  .1
تخرجهم وللدورين االول والثاني وال تطبق على الطلبة الذين التوجد لديهم تسلسالت للتخرج ويعطى درجة 

( 2715-2713% للمتقدمين في هذه الحالة وبالنسبة للطلبة من الخريجين للعام الدراسي)6صفر من 
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% اشارة الى عدم امكانية احتساب 57% بداًل من 56استين اعاله يكون وزن المعدل والمتقدمين للدر  
 الدور الثاني يكون الشروع به بعد فترة التقديم . تسلسالتهم )للدورين االول والثاني( ذلك انه

))*  6 درجة ترتيب المتقدم =
  ترتيب المتقدم  

الدفعة االجمالية
)   ) 

التحضيرية فقط بدون الرسالة في حالة كون المتقدم حاصاًل على شهادة يتم اعتماد معدل درجات السنة  .2
 الماجستير بتقدير مستوٍف في الحاالت التي ال تمنح فيها درجات .

     %  لدراسة الماجستير .56فما فوق وجبره إلى % 5556المتقدمين من الذين معدالتهم يستثنى  .3
) بالنسبة لغير  من شرطي العمر والمعدل الخاصة ةالنفقللدراسات العليا على قناة يستثنى المتقدمين  .5

 .  2711لسنة  156رقم  الدراسية اإلجازةفينطبق عليهم تعليمات  نالموظفي أماالموظفين فقط ( 
 ةاالستيعابيتحديد عدد مقاعد النفقة الخاصة حسب الطاقة  من خالل جلسة استثنائية يترك لمجلس الجامعة .6

هذه  إعالنبموعد ال يتجاوز اسبوع من  المقاعد على هذه القناة إعالنيتم  أنعلى  وخارج خطة القبول
حالتها ليتسنى للراغبين التقديم عليها الضوابط عرضها على معالي الوزير دائرة البحث والتطوير ل إلى وا 

 للمصادقة.
تلك الوزارة وبحسب كتاب  الوزير المختص بالنسبة للموظف المنتسب في)/ والمقصود فيه ر المختص ــــــــــــللوزي .5

للموظف الذي يقل معدله عن الدراسية  اإلجازةمنح  (17/12/2713في  3767س/12هيئة الرأي بالرقم 
الدراسية رقم  اإلجازةمن تعليمات منح ( 5)ن ) سادسًا وسابعًا ( من المادة ــــــــــــــفي البندي إليهالمعدل المشار 

للتقديم على قناة النفقة  (3)خدمة وظيفية مرضية التقل عن خمس سنواتكانت لدية إذا 2711( لعام 156)
 .الخاصة 

 قبل منا ــــعليه مصادقةيكون القبول في المجلس العراقي لالختصاصات الطبية وفق شروط المجلس بعد ال .0
 الوزارة .

وكالء ، والوزراء مجالس المحافظات والمحافظين  وأعضاءرئيس  ، مجلس النواب أعضاءـ )السماح لعدم  .9
توافر  إمكانيةلعدم  ذلكو  لدراسات العلياللتقديم با (ومن بدرجتهم المدراء العامون ،  ينمستشار ال،  الوزارات

 إلىاستنادًا الدراسية  اإلجازةوعدم جواز منحهم  1227( لسنة 25) رقم تعليمات إلىاستنادًا شرط التفرغ التام 
وفق  بغية تفرغهم للعمل المكلفين به 2711لسنة  156الدراسية رقم  اإلجازةواًل( من تعليمات منح /ا5الفقرة )

 .(1)القوانين النافذة 
ضوابط التقديم كان على مستوى مؤسسات ووفق  إذا إالحجز المقاعد الدراسية  إلغاءاستمرار العمل بمبدأ ) .2

 .(لهذا العام والقبول المقرة 
( يومًا من تاريخ المباشرة بالدراسة ويحل االحتياط محل 15يلغى قبول الطلبة الذين لم يباشروا خالل ) .17

 وعدم ترويج أية معاملة خارج هذه المدة وتتحمل الكلية مسؤولية ذلك . األصيل
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يلغى قبول الطالب في حالة تقديمه معلومات غير صحيحة تخص وظيفته وأية معلومات متعلقة بشروط  .11 
 المفاضلة.

الموافق   الخميس وينتهي في يوم1/2/1212الموافق  ثالثاءيوم اليبدأ التقديم إلى الدراسات العليا  .12
12/9/1212. 
على  31/9/2715لغاية  16/9/2715الجامعة تتولى تدقيق بيانات المتقدمين للدراسات العليا من المدة  .13

 .1/2/2715بموعد اقصاه ان يتم اعالن قوائم المؤهلين الداء امتحان القبول 
 .0/2/2715الموافق  األحديكون موعد امتحان القبول يوم  .15
 . 9/2/2715االثنين الموافق  اللغة االنكليزية يوم امتحان يكون موعد .16
 . 2/2/2715يكون موعد امتحان كفاءة الحاسوب يوم الثالثاء الموافق  .16
من خالل المنظومة  37/2/2715الموافق الثالثاء يتم إعالن أسماء المقبولين في موعد أقصاه يوم  .15

وترسل نسخة من منظومة القبول االلكترونية إلى دائرة البحث والتطوير في  االلكترونية للقبول في الجامعات
 خذ بنظر االعتبار ما يأتي :ؤ على أن ي 37/17/2715موعد أقصاه

 .االعتراضات للمتقدمين للدراسات العليا يللنظر فتعطى فترة اعتراض لمدة أسبوع  - أ
بعد المصادقة على أسماء 2/12/1215ق المواف االثنينإصدار األوامر الجامعية في موعد أقصاه يوم  - ب

 على أن ترسل نسخة منها إلى دائرة الموظف المتقدم للدراسة.المقبولين من ِقبل مجلس الجامعة 
 .1212/ 12/ 11الموافق    األحد تتم المباشرة بالدراسة في موعد أقصاه  يوم - ت
بتوصية من مجلس الجامعة و    ياً ــرسم المصادق عليهاكيالتها توسيع خطة القبول تـشـحق للجامعة أو ي .10

 التدوير من خارج الخطة إلى داخلها. قوفق الطاقة االستيعابية، وال يح من الوزارةبموافقة تحريرية 
يا لوشروط قبول يراها مناسبة لرفع المستوى العلمي في الدراسات العلمجلس الجامعة اضافة اية ضوابط .19

المفتوحة في كليات ومعاهد الجامعة واعالم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /دائرة البحث والتطوير وقبل 
 موعد التقديم.

ناء تنفيذ هذه الضوابط يترك لمجلس الجامعة وضع معايير ثابتة وشمولية لمعالجة الحاالت التي تستجد أث. 12
 .يؤثر على سير العملية التعليمية ورصانتها من خالل جلسة استثنائية وبما ال

 ر ومفاتحتها الى رئاسة الجامعة بذلك .اصداالالكلية إجراءات تدقيق الوثائق وصحة  تتحمل .27
واإلدارية كافة المترتبة على ذلك  في حالة تتحمل الكلية وقسم الدراسات العليا في الجامعة التبعات القانونية  .21

معاملة غير مستوفية للشروط  أيةترويج  استالم أو عدم التزامها بضوابط التقديم والقبول الواردة آنفا وعدم
 .نفاآوالضوابط 
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توخي الدقة الشديدة في تدقيق ملفات المتقدمين للدارسات العليا من قبل الكليات والمعاهد لتجنب  .22

وتقديم االعتراضات والشكاوى الحقًا في حالة اإلشكاليات التي قد تحصل في حالة عدم الدقة في التدقيق 
 .موجب التنافس استالم الملفات المخالفة للضوابط ومن ثم استبعادهم من التقديم او القبول ب

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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3/4/0614في  811س/10المرقم قرار هيئة الرأي المبلغ بموجب االعمام  (1)  
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 (1ملحق رقم ) 

 (اإلبداعدرجة ) 

 1106-1006للعام  الدراسي  لدراسات العلياآلية قبول الرياضيين والمبدعين المتقدمين ل

وفق نموذج  واألبطال الرياضييناستمارة على  اإلبداعة الرياضية فتكون حساب درجة يتخصصات الترب إلىكان المبدع متقدماً  إذا -:أوال

 : األبطال للرياضيين اإلبداعالتالية عند احتساب درجة  األمورعلى ان تراعى ( 565)

 يعادلها . ما أو من كلية التربية الرياضية البكالوريوسان يكون المتقدم حاصل على شهادة  .1

 من اللجنة االولمبية الوطنية حصرا. وبتأييدالدولية  وأجميع البطوالت المشارك فيها المتقدم معترف بها من االتحادات العربية  .0

 . من الوسام لمرة واحدة فقط  ان يستفيد المتقدم .3

 -التالية : ليةآلاوفق على  اإلبداعبقية االختصاصات فتكون معايير  إلىكان المبدع متقدماً  إذا  -ثانيا:

(  0606وفق استمارة الترشيح المرقمة ) على المقدمة  األعمالتشكل لجنة في القسم العلمي تتولى مقابلة المتقدمين وتقييم  -1

 .وتصنيفهم  اإلبداعمستوى  إلىوتحديد مدى ارتقائها 

 . وإقرارهاتعرض نتائج التقييم على مجلس الكلية لمناقشتها  -0

التي / الهيئة رئاسة الجامعة  إلى 0614/ 0/ 14أقصاهفي موعد  اإلبداعفر فيهم صفة اترفع استمارات المتقدمين الذين تتو -3

الواردة في االستمارة  اإلبداعللنظر بمدى مطابقتها لشروط  / الهيئة لجنة تدقيقية مشكلة برئاسة الجامعة إلىبدورها تحيلها 

 (.0606المرقمة )

تقدم رئاسة الجامعة / الهيئة  بإبالغ قسم الدراسات العليا برئاسة الجامعة / الهيئة بأسماء المبدعين لغرض احتساب الدرجة   -4

 .3/8/0614 الموافق االربعاءيوم  أقصاهفي موعد  باإلبداعالخاصة 
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