بسمميحرلا نمحرلا هللا 

جًهىريت انعراق

Republic of Iraq
& Ministry of Higher Education
Scientific Research
Research & Development
Department

وزارة انتعهيى انعاني وانبحث انعهًي

دائرة انبحث وانتطىير

No.:
Date:

الرقم:
التاريخ:

(ضىابط انتقذيى وانقبىل في انذراساث انعهيا داخم انعراق نهعاو انذراسي )2023 – 2022
(أوالً :انشروط انعايت نهتقذيى وانقبىل)
 .1أن ال ٌمل معدل المتمدم لدراسة الماجستٌر أو ما ٌعادلها على لناة المبول العام بالنسبة للموظفٌن المتمدمٌن وفما
لتعلٌمات االجازات الدراسٌة رلم  565لسنة  1155وكذلن ؼٌر الموظفٌن عن ( )%65وٌستثنى من ذلن
الربع األول بالنسبة لالختصاصات الطبٌة والهندسٌة (.)1()5
 .2أن ال ٌمل معدل المتمدم لدراسة الدكتوراه على لناة المبول العام بالنسبة للموظفٌن المتمدمٌن وفما لتعلٌمات
االجازات الدراسٌة رلم  565لسنة  1155وكذلن ؼٌر الموظفٌن عن (.)%01
 .3ان ال ٌمل معدل المتمدم لدراسة الدبلوم العالً على لناة المبول العام بالنسبة للموظفٌن المتمدمٌن وفما لتعلٌمات
االجازات الدراسٌة رلم  565لسنة  1155وكذلن ؼٌر الموظفٌن عن ( )%65سواء كان الدبلوم العالً الذي
مدة دراسته سنة او سنتٌن استنادا الى تعلٌمات الدراسات العلٌا رلم  16لسنة  ،5991وٌستثنى من ذلن الربع
األول بالنسبة لالختصاصات الطبٌة والهندسٌة.
 .4للموظؾ او المكلؾ بخدمة واعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم او الوكالء ومن هم بدرجتهم
والمدٌرٌن العامٌن ومن هم بدرجتهم والدرجات الخاصة العلٌا بموافمة دوائرهم الدراسة اثناء التوظٌؾ او
التكلٌؾ على النفمة الخاصة او اجازة دراسٌة للحصول على الشهادة االولٌة او العلٌا داخل العراق او خارجه
بصرؾ النظر عن العمر (استنادا الى لانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمٌة العربٌة واالجنبٌة رلم
( )11لسنة  / 1111المادة (/51اوال) منه فٌما ٌتعلك بالدراسة العلٌا داخل العراق على ان ٌُراعى فً المتمدم
تحمٌك شرط الخدمة ضعؾ مدة الدراسة بعد الحصول على الشهادة المنصوص علٌها فً التعهد المرافك
لتعلٌمات منح االجازات الدراسٌة رلم  565لسنة  ، )3( 1155مع تحمٌك شرط التفرغ التام المنصوص علٌه
بتعلٌمات الدراسات العلٌا }بموجب إجازة دراسٌة وفك تعلٌمات االجازات الدراسٌة رلم  565لسنة  1155او
عدم ممانعة من الدراسة اثناء التوظٌؾ او التكلٌؾ عن طرٌك منحه اجازة اثناء التوظٌؾ من خالل تمتعه
بإجازات اعتٌادٌة براتب او بدونه (حسب رصٌده من االجازات){( )4فضال عن تحمك الشروط االخرى المبٌنة
بموجب هذه الضوابط.
ٌُ .5شترط فً المتمدم لدراسة الدبلوم العالً والماجستٌر او ما ٌعادلها (من الموظفٌن المرشحٌن وفما لتعلٌمات
االجازات الدراسٌة رلم  565لسنة  )1155أن تكون لدٌه خدمة وظٌفٌة فعلٌة لمدة سنتٌن بعد حصوله على
()5
آخر شهادة وتُحتسب هذِه الخدمة لؽاٌة األول من تشرٌن االول لعام  1111مع وجوب التفرغ التام للدراسة.
 .6ال ٌخضع المتمدمٌن للدراسات العلٌا (الدبلوم العالً  ،الماجستٌر او ما ٌعادلها  ،الدكتوراه) من الموظفٌن
(المرشحٌن للدراسة اثناء التوظٌؾ او التكلٌؾ على النفمة الخاصة) للشروط المطلوبة فً المتمدمٌن وفما
لتعلٌمات االجازات الدراسٌة رلم  565لسنة  1155من حٌث ( :العمر  ،الخدمة الوظٌفٌة  ،المعدل)( . )6
 .7أٌُ .شترط فً المتمدم لدراسة الدكتوراه من الموظفٌن المرشحٌن وفما لتعلٌمات االجازات الدراسٌة رلم 565
لسنة  } 1155عدا منتسبً وزارتً التعلٌم العالً والبحث العلمً والتربٌة والمؤسسات التً تخضع لمانون
الخدمة الجامعٌة وٌكون منحهم التفرغ الجزئً وفما ً ألحكام المادة (/0ثانً عشر)من لانون رلم  13لسنة 1112
( لانون الخدمة الجامعٌة )(  { ( 0أن تكون لدٌه خدمة وظٌفٌة فعلٌة لمدة سنتٌن بعد حصوله على آخر شهادة
وتُحتسب هذه الخدمة لؽاٌة األول من تشرٌن االول لعام  1111مع وجوب التفرغ التام للدراسة.
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بٌ .حك للمتمدمٌن لدراسة الدكتوراه من الموظفٌن المرشحٌن وفما لتعلٌمات االجازات الدراسٌة رلم  565لسنة
 1155من ؼٌر المشمولٌن بمانون الخدمة الجامعٌة وممن ُمنحوا شهادة الماجستٌر ضمن المدة المحددة دون
تمدٌد وحصلوا على تمدٌر ال ٌمل عن (جٌد جدا ً) التمدٌم مباشرة للدراسات العلٌا باعتماد تارٌخ انتهاء مدة
الدراسة من تارٌخ صدور االمر الجامعً استنادا للرأي المانونً المثبت بموجب مذكرة الدائرة المانونٌة
المرلمة ق/ش 0169/5/فً . 1115/51/56
ٌ .8ستثنى المتمدمٌن للدراسات العلٌا داخل العراق من ؼٌر الفئات الواردة بموجب الفمرة ( )4آنفا من شرط العمر
()2
عند التمدٌم على لناة المبول العام او لناة النفمة الخاصة.
ٌ .9كون التمدٌم للدراسات العلٌا للجامعات كافة الكترونٌا ً ( )Onlineومن خالل المولع االلكترونً
(. )adm.rdd.edu.iq
 .11السماح لخرٌجً الكلٌة التربوٌة المفتوحة التابعة لوزارة التربٌة بالتمدٌم للدراسات العلٌا داخل العراق للعام
الدراسً ( )1114/1113بعد تمدٌم ما ٌؤٌد استٌفائهم مواد المماصة العلمٌة من دائرة الدراسات والتخطٌط
والمتابعة فً وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً  ،مع مراعاة الشروط المنصوص علٌها ضمن الضوابط التً
()51( ) 9
ستُمر للعام المذكور.
 .11استئنـــاؾ لبول تمــــــدٌم مخرجات كلٌتً االمام الكاظم (علٌه السالم) واالمــــام االعظـــــم (رحمه هللا)
للدراسات العلٌا وحسب االختصاصات المناظرة فً الجامعات العرالٌة بحسب وثائك التخرج الممنوحة لهم وفما
لما ورد باألعمام المرلم ب ت  0315 /5فً  1156/55/0المتضمن توصٌات محضر اجتماع منالشة لانونً
الكلٌتٌن انفا.
 .12عدم السماح بالتمدٌم للدراسات العلٌا داخل العراق لمن سبك ان لُبل بالدراسات العلٌا داخل العراق او خارجه
وانهٌت عاللته بالدراسة بسبب ٌُعزى الى تمصٌره او تركه الدراسة ألسباب ؼٌر مشروعة (الؽش  ،التزوٌر)
باإلشارة الى ما ورد بمضمون اعمامنا المرلم ب ت 5910/5فً . 1155/3/55
ٌ .13كون تمدٌم المتمدم للدراسات العلٌا (الدبلوم العالً  ،الماجستٌر او ما ٌعادلها  ،الدكتوراه) ممن سبك ان لُبل
بالدراسات العلٌا داخل العراق وتم الؽاء لبوله إلدالئه بمعلومات ؼٌر صحٌحة تخص وظٌفته على لناة لبول
النفمة الخاصة (حصرا) (.)11
ٌ .14جوز للمرلن المٌد بسبب الرسوب (بمادة واحدة او بالمعدل) اعادة التمدٌم للدراسات العلٌا بتوصٌة من مجلس
الكلٌة على لناة المبول العام وفك الضوابط النافذة وبما ٌتالءم مع نموذج التعهد رلم ( )514باإلشارة الى ما
ورد بمضمون اعمامنا المرلم ب ت 5910/5فً . 1155/3/55
ٌ .15كون تمدٌم المتمدم للدراسات العلٌا (الدبلوم العالً  ،الماجستٌر او ما ٌعادلها  ،الدكتوراه) ممن سبك ان لُبل
بالدراسات العلٌا داخل العراق وتم انهاء عاللته بالدراسة لعدم جلبه االجازة الدراسٌة وفما للمدة المحددة لجلبها
بموجب هذه الضوابط على لناة لبول النفمة الخاصة (حصرا).
 .16بإمكان المتمدم للدراسات العلٌا (الدبلوم العالً  ،الماجستٌر او ما ٌعادلها  ،الدكتوراه) ممن سبك ان لُبل
بالدراسات العلٌا داخل العراق وتم الؽاء لبوله النسحابه من الدراسة خالل المدة المانونٌة لالنسحاب المحددة
بموجب هذه الضوابط وحل محله االحتٌاط التمدٌم على لناة المبول العام  ،اما من اُنهٌت عاللته بالدراسات
العلٌا بسبب انسحابه خارج المدة آنفا ً فٌتم تمدٌمه للدراسات العلٌا على لناة النفمة الخاصة.
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 .17أٌ .شترط فً المتمدم للدراسات العلٌا الحصول على شهادة مشاركة فً دورات تدرٌبٌة تطور مهارات
المتمدمٌن فً اللؽة االنكلٌزٌة والحاسوب من احدى الجامعات الحكومٌة العرالٌة  ،مع مراعاة ما ورد بمضمون
كتابنا المرلم ب ت 5211/5فً . 1115/9/9
ب .اجتٌاز اختبار كفاءة اللؽة العربٌة مع مراعاة ماورد باعمامنا المرلم ب ت 6410/5فً .1115/51/5
جـ .اعفاء المتمدمٌن للدراسات العلٌا من (المكفوفٌن) ضمن مماعد ذوي االحتٌاجات الخاصة من االشتران بدورة
الحاسوب فمط ( .)51
 .18وجوب المشاركة فً االمتحان التنافسً على ان ٌتم تحدٌد اداءه للمبول فً الدراسات العلٌا فً الجامعات
العرالٌة بصٌؽة امتحان الكترونً لالختصاصات التً تناسب االمتحان االلكترونً وتخوٌل جامعاتكم بتهٌئة
نظام امتحان الكترونً لهذا الؽرض .
 .19تُجرى ممابلة لتحدٌد أهلٌة المرشح للمبول بالدراسات العلٌا للتأكد من سالمته البدنٌة والعملٌة والنفسٌة من لبل
لجنة مختصة وبما ٌتناسب مع اختصاص المرشح للمبول على إن تتم الممابلة لبل إعالن نتائج المبول للمتمدمٌن
المرشحٌن للمبول وفك االستمارة رلم (.)516
 .21تكون األولوٌة بالمبول للمتمدمٌن الناجحٌن وفك اعلى معدل اساس مفاضلة  ،وفً حالة وجود مماعد شاؼرة
ٌكون المبول وفك اعلى معدل اساس مفاضلة بؽض النظر عن النجاح فً االمتحان التنافسً .

(ثانٌا :معاٌٌر المفاضلة بٌن المتقدمٌن )
ٌ .1كون احتساب معدل اساس المفاضلة بالنسبة للمتمدمٌن لدراسة الدكتوراه وفما ً للمعادلة االتٌة-:
 معدل اساس المفاضلة = ( )%71معدل شهادة الماجستٌر  )%31( +االمتحان التنافسً
 .2لتملٌل التباٌن فً معدالت تخرج المتمدمٌن لدراستً الدبلوم العالً والماجستٌر لدفعات مختلفة من الخرٌجٌن من
جامعات مختلفة فضالُ عن خرٌجً الدفعة الواحدة للجامعة الحكومٌة واالهلٌة ٌكون احتساب معدل اساس
المفاضلة بالنسبة للمتمدمٌن لدراستً (الدبلوم العالً والماجستٌر) باالعتماد على معدل تخرج المتمدم للدراسات
العلٌا ومعدل تخرج الطالب االول من نفس الدفعة  ،وفما ً للمعادلة االتٌة -:
 معدل اساس المفاضلة = ( )%71المعدل النسبً للمتقدم  )%31( +االمتحان التنافسً
 وٌكون احتساب المعدل النسبً باالعتماد على معدل تخرج الطالب االول على الدفعة الواحدة ( الدورٌناالول والثانً ) للمسم الذي تخرج منه المتمدم ومعدل تخرج المتمدم للدراسات العلٌا من نفس الدفعة وحسب
المعادلة التالٌة -:
 المعدل النسبً للمتقدم = (

معدل المتمدم
معدل الطالب االول

 + 111Xمعدل المتقدم 2/ ) 2/

أ .فً حالة كون المتمدم للدراسات العلٌا من الحاصلٌن على شهاداتهم من جامعات من خارج العراق والمعادلة
شهادته من لبل دائرة البعثات والعاللات الثمافٌة فٌستخدم فً المعادلة معدل الطالب االول على دفعة المسم
العلمً المتمدم للدراسة فٌه لسنة معادلة الشهادة من لبل الوزارة وعلى ان ٌحتسب معدله بموجب المعدل
الممنوح لتخرجه من لبل دائرة البعثات والعاللات الثمافٌة.
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ب .فً حالة كون المتمدم للدراسات العلٌا الى معاهد ومركز الدراسات العلٌا فً جامعتً بؽداد والنهرٌن ٌستخدم
معدل الطالب االول على دفعة المسم العلمً من الكلٌات المناظرة الختصاصه فً جامعتً بؽداد والنهرٌن لسنة
تخرج المتمدم.
ت .فً حالة كون المتمدم للدراسات العلٌا الى معهد العلمٌن للدراسات العلٌا فٌستخدم معدل الطالب االول على
دفعة المسم العلمً من الكلٌات المناظرة الختصاصه فً جامعة الكوفة لسنة تخرج المتمدم.
 مع مراعاة الحاالت االتٌة -:
أ .اذا كان معدل المتمدم الل او ٌساوي معدل الطالب االول على الدفعة فً المسم العلمً المتمدم علٌه تستخدم
المعادلة الخاصة باحتساب المعدل النسبً المشار الٌه اعاله.
ب .اذا كان معدل المتمدم اعلى من معدل الطالب االول على الدفعة فً المسم العلمً المتمدم علٌه تستخدم المعادلة
التالٌة الخاصة باحتساب المعدل النسبً للمتمدم-:
 المعدل النسبً للمتقدم = (

معدل المتمدم
معدل المتمدم

 + 111Xمعدل المتقدم 2/ ) 2/

 .3فً حالة كون المتمدم لدراسة الماجستٌر من حملة شهادة الدبلوم العالً ذات التخصص للبكالورٌوس فٌكون
حساب معدل تخرج المتمدم فً معادلة احتساب المعدل النسبً انفا بنسبة مجموع ( %61معدل البكالورٌوس +
 %41معدل الدبلوم العالً) .
 .4أ .فٌما ٌخص المتمدمٌن للدراسات العلٌا (الماجستٌر  ،الدكتوراه) الى كلٌات التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة من
الرٌاضٌٌن االبطال الدولٌٌن (والموثمة بطوالتهم الدولٌة بموجب كتب رسمٌة من اللجنة االولمبٌة) الحاصلٌن على
شهادتً البكالورٌوس او الماجستٌر شرٌطة عدم شمولهم بامتٌازات اخرى ٌ ،تم منحهم درجات مفاضلة تُضاؾ
الى معدل ا ساس المفاضلة وفك ما مبٌن ادناه وٌخضعون لشروط التمدٌم والمبول االخرى المبٌنة بموجب هذه
الضوابط:
 الوسام الذهبً  6درجات
 الوسام الفضً  4درجات
 الوسام البرونزي  1درجة
ب .فٌما ٌخص الطالب االول على المسم فً الكلٌة فً الجامعات الحكومٌة (الخرٌج على الدفعة وللدورٌن االول
والثانً للدراسة الصباحٌة (حصراً) للعام الدراسً  )1115-1111المتمدم للدراسات العلٌا  /الماجستٌر فً المسم
العلمً المتخرج منه (حصرا) داخل العراق ٌ ،تم منحهم ( )6درجات مفاضلة تُضاؾ على معدل اساس المفاضلة
شرٌطة عدم شمولهم بامتٌازات اخرى وٌخضعون لشروط التمدٌم والمبول االخرى المبٌنة بموجب هذه الضوابط.
ت .فٌما ٌخص منتسبً تشكٌالت دوائر وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً والجامعات العرالٌة الحكومٌة الحاصلٌن
على شهادة الماجستٌر المتمدمٌن لدراسة الدكتوراه من حملة األلماب العلمٌة (مدرس مساعد  ،مدرس  ،أستاذ
مساعد) والصادرة بموجب أوامر جامعٌة او وزارٌة ٌ ،تم منحهم درجات مفاضلة تُضاؾ على معدل اساس
المفاضلة وكما مبٌن ادناه شرٌطة عدم شمولهم بامتٌازات اخرى وٌخضعون لشروط التمدٌم والمبول االخرى
()53
المبٌنة بموجب هذه الضوابط :
 أستاذ مساعد  6درجات
 مدرس  4درجات
 مدرس مساعد  1درجة
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ثٌ .رفك المتمدم للدراسات العلٌا (الماجستٌر أو الدكتوراه) الى كلٌات العلوم االسالمٌة وااللسام المناظرة لها بملفة
تمدٌمه (الورلٌة) ما ٌأتً -:
 .1توصٌتٌن من اساتذة معروفٌن مشهود لهم بالكفاءة العلمٌة واالعتدال من حاملً لمب علمً (استاذ مساعد او
استاذ) للتخصص العلمً المراد التمدٌم الٌه .
ٌ .2شترط فٌمن ٌتمدم لدراسة الدكتوراه ان ٌمدم بحثٌن منشورٌن او ممبولٌن للنشر ؼٌر ُمستلٌن للتخصص العام او
الدلٌك بعد تارٌخ الحصول على شهادة الماجستٌر.

(ثالثا  :المقاعد ال ُمضافة )

 .1المشمولٌن بمانون مؤسسة الشهداء رلم ( )1لسنة -:1156
أ .تخصص نسبة ال تمل عن ( )%51من المماعد الدراسٌة استثنا ًء من الشروط والتعلٌمات المحددة للمبول فً
الدراسات العلٌا (العمر  ،المعدل  ،الخدمة الوظٌفٌة ) لذوي الشهداء (لبل  )1113بما ال ٌمل عن ممعد واحد
فً كل اختصاص وٌكون التنافس على المماعد فٌما بٌنهم (وٌكون لبولهم خارج الخطة)  ،علما ان الطلبة
الذٌن تم انهاء عاللتهم بالدراسة من الفئة آنفا ً ٌخضعون للفمرات (أوال )56 ،55، 54، 53 ، 51/آنفا ووفما
لشروط التمدٌم والمبول المبٌنة بموجب هذه الضوابط وامتٌازاتهم التً منحها المانون لهم.
ب .تخصص نسبة ( )%51من المماعد الدراسٌة استثنا ًء من الشروط والتعلٌمات المحددة للمبول فً الدراسات
العلٌا (العمر  ،المعدل  ،الخدمة الوظٌفٌة) لذوي شهداء الحشد الشعبً بما ال ٌمل عن ممعد واحد فً كل
اختصاص وٌكون التنافس على المماعد فٌما بٌنهم (وٌكون لبولهم خارج الخطة)  ،علما ان الطلبة الذٌن تم
انهاء عاللتهم بالدراسة من الفئة آنفا ً ٌخضعون للفمرات (أوال )56 ،55، 54، 53 ، 51/آنفا ووفما لشروط
التمدٌم والمبول المبٌنة بموجب هذه الضوابط وامتٌازاتهم التً منحها المانون لهم.
ت .ذوي الشهٌد المشمولٌن بالمانون اعاله هم ( :الوالدان واالوالد  ،الزوج والزوجات وان كانوا ؼٌر
عرالٌٌن  ،االخوة واالخوات  ،اوالد االبن واوالد البنت).
 .2المشمولٌن بمانون تعوٌض المتضررٌن جراء العملٌات الحربٌة واالخطاء العسكرٌة والعملٌات االرهابٌة المعدل
بالرلم ( )50لسنة -:1155
أ .تخصص نسبة ال تمل عن ( )%51من المماعد الدراسٌة استثنا ًء من شروط المبول بالدراسات العلٌا
(العمر  ،المعدل  ،الخدمة الوظٌفٌة) للمشمولٌن بأحكام هذا المانون بما ال ٌمل عن ممعد واحد فً كل
اختصاص وٌكون التنافس على المماعد فٌما بٌنهم (وٌكون لبولهم خارج الخطة) ،علما ان الطلبة الذٌن تم
انهاء عاللتهم بالدراسة من الفئة آنفا ً ٌخضعون للفمرات (أوال )56 ،55، 54، 53 ، 51/آنفا ً ووفما لشروط
التمدٌم والمبول المبٌنة بموجب هذه الضوابط وامتٌازاتهم التً منحها المانون لهم.
ب .ذوي الشهٌد المشمولٌن بالمانون اعاله هم  ( -:االب  ،االم  ،االبن  ،البنت  ،االخ  ،االخت  ،الزوج ،
الزوجة) .
 .3المشمولٌن بمانون مؤسسة السجناء السٌاسٌٌن ال ُمعدل بالرلم ( )35لسنة -:1153
 اضافة ممعد دراسً للسجٌن السٌاسً وٌكون ممعدهم خارج الخطة واستثنا ًء من شروط (العمر  ،المعدل ،
الخدمة الوظٌفٌة)  ،علما ان الطلبة الذٌن تم انهاء عاللتهم بالدراسة من الفئة آنفا ً ٌخضعون للفمرات
(أوال )56 ،55، 54، 53 ، 51/آنفا ً ووفما لشروط التمدٌم والمبول المبٌنة بموجب هذه الضوابط
وامتٌازاتهم التً منحها المانون لهم.
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 .4المشمولٌن بمانون رعاٌة ذوي االعالة واالحتٌاجات الخاصة رلم ( )32لسنة -:1153
ٌُ خصص ممعد دراسً واحد فً كل اختصاص للمبول فً الدراسات العلٌا لذوي االعالة واالحتٌاجات
الخاصة وٌكون لبولهم وفما ً لشروط التمدٌم والمبول النافذة والمبٌنة بموجب هذه الضوابط وخارج الخطة
،علما ان الطلبة الذٌن تم انهاء عاللتهم بالدراسة من الفئة آنفا ً ٌخضعون للفمرات (أوال،55، 54، 53 ، 51/
 )56آنفا ً.
 .5إضافة ممعد لمنتسبً وزارة الصحة والبٌئة العرالٌة (ممعد دعم المالكات الطبٌة) للمتمدمٌن للدراسات العلٌا فً
تخصصات ( :الطب  ،طب االسنان  ،الصٌدلة  ،التمرٌض) حصرا ً  ،والموثمة ترشٌحاتهم بموجب كتب عدم
الممانعة الصادرة من وزارة الصحة والبٌئة العرالٌة شرٌطة عدم شمولهم بامتٌازات أخرى وٌخضعون
()54
لشروط التمدٌم والمبول األخرى المبٌنة بموجب هذه الضوابط.

(رابعا :المستمسكات المطلوبة للمرشحٌن للقبول فً الدراسات العلٌا اثناء فترة التقدٌم االلكترونً)

 .5وثٌمة التخرج معنونه الى الجهة المطلوب التمدٌم الٌها (بؽض النظر عن تارٌخ إصدارها) مثبتا ً فٌها المعدل (رلما ً
وكتابةً) ومطابمة الخلفٌة العلمٌة للمتمدم لنٌل شهادة الدكتوراه من خالل تمدٌمه لوثٌمتً التخرج للبكالورٌوس
والماجستٌر ،اضافة الى شهادة المعادلة الصادرة من دائرة البعثات بالنسبة للمتمدمٌن الحاصلٌن على الشهادات
االولٌة او العلٌا من جامعات ؼٌر عرالٌة .
 .1وثٌمة او كتاب تأٌٌد تخرج ألؼراض التمدٌم للدراسات العلٌا معنون للجهة المطلوب التمدٌم الٌها (بؽض النظر
عن تارٌخ إصدارها) مثبتا ً فٌهما معدل التخرج ومعدل الطالب الخرٌج االول على الدفعة للمسم العلمً (للدورٌن
االول والثانً وللدراستٌن الصباحٌة والمسائٌة) بالنسبة للمتمدم لنٌل شهادتً الدبلوم العالً والماجستٌر.
 .3كتاب عدم ممانعة بالنسبة للموظفٌن ٌتضمن العبارة بالصٌؽة اآلتٌة  :عدم ممانعة الدائرة للموظؾ من التمدٌم
للدراسات العلٌا للعام الدراسً ٌ ، 1113/1111كون مولعا من لبل مخول الدائرة المختصة وبحسب الصالحٌة
واالختصاص لدى الوزارة او الجهة ؼٌر المرتبطة بوزارة (حصرا) والتً ٌنتسب الٌها الموظؾ او المكلؾ فٌما
عدا منتسبً وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً بالجامعات فأن كتاب عدم الممانعة لهم ٌكون مولعا ً من لبل
رئٌس الجامعة اومن ٌخوله وبما ٌتوافك مع ما ورد بالبند (اوال  :الشروط العامة للتمدٌم والمبول) من هذه
الضوابط مع مراعاة ما ٌأتً -:
أ .اذا كان المعدل ضمن الحدود المسموح بها للتمدٌم والمبول بالدراسات العلٌا ضمن هذه الضوابط فأن بإمكان
الموظؾ فً حال توافر الرؼبة التمدٌم لمناة المبول العام او الخاص بصرؾ النظرعن العمر.
ب .اذا كان المعدل الل من الحدود المسموح بها للتمدٌم والمبول بالدراسات العلٌا ضمن هذه الضوابط فٌتم منح
االجازة الدراسٌة مع مراعاة االشارة الى المادة ( / )4البند (ثامناً) من تعلٌمات منح االجازات الدراسٌة رلم
( )565لسنة ( 1155للوزٌـر المختص )...والممصود به الوزٌر المختص بالنسبة للموظؾ المنتسب الى تلن
الوزارة وبحسب كتاب هٌئة الرأي بالرلم 51س 3151/فً  )1153/51/51منح اإلجازة الدراسٌة للموظؾ
الذي ٌمل معدله عن المعدل المشار إلٌه فً البند (سادساً) من المادة نفسها من التعلٌمات المشار الٌها إذا كانت
لدٌه خدمة وظٌفٌة مرضٌة ال تمل عن (خمس سنوات بعد اخر شهادة )( )15للتمدٌم على لناة النفمة الخاصة
وٌُثبت هذا االستثناء ضمن كتاب رسمً ٌرفك مع كتاب عدم الممانعة أعاله.
ت .فً الحالتٌن المذكورتٌن بموجب الفمرتٌن (أ  ،ب) اعاله ٌجب مراعاة شرط تحمك الخدمة ضعؾ مدة الدراسة
بعد الحصول على الشهادة العلٌا وبحسب التعهد المرافك لتعلٌمات االجازات الدراسٌة رلم  565لسنة 1155
وشرط الخدمة الوظٌفٌة المنصوص علٌها وفما للتعلٌمات انفا والتفرغ التام للدراسة.
ث .عند الترشٌح للدراسة اثناء التوظٌؾ او التكلٌؾ تكون عدم الممانعة بصٌؽة (عدم ممانعة من الدراسة اثناء مدة
التوظٌؾ او التكلٌؾ على النفمة الخاصة)  ،مع اشتراط تحمك شرط التفرغ التام للدراسة للموظؾ المتمدم عن
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طرٌك منحه اجازة اثناء التوظٌؾ من خالل تمتعه بإجازات اعتٌادٌة براتب او بدونه (حسب رصٌده من
االجازات) (. )56
 .4على الممبولٌن من الموظفٌن المرشحٌن وفما ً لتعلٌمات االجازات الدراسٌة رلم  565لسنة  1155جلب االجازة
الدراسٌة خالل (ٌ 91وماً) من تارٌخ اصدار االوامر الجامعٌة لمبولهم وبخالفه ت ُنهى عاللتهم بالدراسة.
 .5على الموظفٌن او المكلفٌن الممبولٌن بالدراسة اثناء مدة التوظٌؾ او التكلٌؾ جلب االجازة (براتب او بدون
راتب حسب رصٌدهم من االجازات) والتً تُثبت تفرؼهم للدراسة لعدم تحمٌك الجمع بٌن الدراسة والوظٌفة خالل
مدة (ٌ 91وما) من تارٌخ اصدار االوامر الجامعٌة لمبولهم وبخالفه تُنهى عاللتهم بالدراسة.
()50
 .6االمر الجامعً للدراسات العلٌا الحاصل علٌه المتمدم لؽرض التمدٌم لنٌل شهادة اعلى.
 .0شهادتً مشاركة لدورة تدرٌبٌة لتطوٌر مهارات اللؽة االنكلٌزٌة والحاسوب وحسب اآللٌة المبٌنة بموجب
االعمامات المرلمة ب ت  9352 / 5فً  ، 1150/55/59ب ت  2153 /5فً 1152/51/52
 ،ب ت 5211/5فً .1115/9/9
 .2شهادة اجتٌاز اختبار كفاءة اللؽة العربٌة وفما لما ورد باالعمامات المرلمة ب ت  455/5فً 1152/5/52
 ،ب ت  2691 /5فً  ،1152/55/51ب ت 6410/5فً .1115/51/5
ٌ .9تم اعتماد التصارٌح االمنٌة لجمٌع المتمدمٌن الممبولٌن فً الدراسات العلٌا وفما لما ورد بكتابنا المرلم
ب ت 4126/5فً  1159/4/31على ان ٌكمل الطالب الممبول اجراءاته من تارٌخ اصدار االمر الجامعً بالمبول
ولؽاٌة المباشرة فً الدراسة.
ٌ .51تم اعتماد جلب التعهد لكل من ٌرؼب بالتمدٌم للدراسات العلٌا على انهم لم ٌكونوا مشمولٌن بإجراءات المساءلة
والعدالة وفما لما ورد باألعمام المرلم 19س 515/5فً .1152/5/31
 .55ملئ استمارتً التمدٌم (نموذج رلم  )511وصحٌفة األعمال (نموذج رلم  )515وال ٌجوز الشطب والحن
والتحبٌر باللون األبٌض .
 .51ملئ االستمارات الخاصة بالمرشحٌن من ذوي الشهداء المشمولٌن بمانون مؤسسة الشهداء رلم ( )1لسنة 1156
(نموذج رلم  )511وتصدٌمها من لبل الجهات المعنٌة المثبتة باالستمارة وٌكون طلب صحة إصدارها من لبل
الجامعة الممبول فٌها الطالب .
 .53ملئ االستمارة الخاصة بالمرشحٌن من السجناء السٌاسٌٌن المشمولٌن بمانون مؤسسة السجناء السٌاسٌٌن المعدل
بالرلم ( )35لسنة ( 1153نموذج رلم  )513وتصدٌمها من لبل الجهات المعنٌة المثبتة باالستمارة وٌكون طلب
صحة إصدارها من لبل الجامعة الممبول فٌها الطالب .
 .54ملئ االستمارة الخاصة بالمرشحٌن من المشمولٌن بمانون تعوٌض المتضررٌن جراء العملٌات الحربٌة واالخطاء
العسكرٌة والعملٌات االرهابٌة رلم ( )50لسنة ( 1155نموذج رلم  )011وتصدٌمها من لبل الجهات المعنٌة
المثبتة باالستمارة وٌكون طلب صحة إصدارها من لبل الجامعة الممبول فٌها الطالب .
 .55ملئ االستمارة الخاصة بالمرشحٌن من المشمولٌن بمانون ذوي االعالة واالحتٌاجات الخاصة رلم ( )32لسنة
( 1153نموذج رلم  ) 611وتصدٌمها من لبل الجهات المعنٌة المثبتة باالستمارة وٌكون طلب صحة إصدارها من
لبل الجامعة الممبول فٌها الطالب .
 .56ملئ االستمارة الخاصة بالتعهد الخطً وتولٌعها من لبل المتمدم للدراسات العلٌا(نموذج رلم .)514
 .50نسخة ملونة من المستمسكات } :هوٌة األحوال المدنٌة  ،شهادة الجنسٌة او (البطالة الوطنٌة الموحدة فً حالة
توافرها )  ،بطالة السكن أو تأٌٌد السكن { وصور ملونة عدد (.)1
 .52عدم استالم ملفات المتمدمٌن للمبول (من الموظفٌن او المكلفٌن) بدون عدم الممانعة (وفما لتعلٌمات االجازات
الدراسٌة رلم  565لسنة  1155او الدراسة اثناء التوظٌؾ والتكلٌؾ) الممنوحة لهم من الجهات المخولة بمنحها
(وكل حسب جهة انتسابه) وكتاب االستثناء من شرط المعدل وحسب الفمرة ( /3ب) انفا  ،وتتحمل الجهات أعاله
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مسؤولٌة تدلٌك الملفات ومن بٌنها (الخدمة ضعؾ مدة الدراسة) بان ٌتم مراعاة تحمك شرط الخدمة ضعؾ مدة
الدراسة بعد الحصول على الشهادة المطلوبة لمن ٌتم ترشٌحه لالجازة الدراسٌة بصرؾ النظر عن العمر تنفٌذا ً
لاللتزام التعالدي  ،وتحمك شرط التفرغ التام للدراسة.
 .59تُعتمد االستمارات المذكورة آنفا المرفمة مع ضوابط التمدٌم والمبول للعام الدراسً(1113 -1111حصرا ً)على ان
ٌتم سحب (نسخ ملونة) منها من المولع االلكترونً الخاص بالتمدٌم وعلى ورلة واحدة بالنسبة لالستمارات التً
تتألؾ من صفحتٌن ( ورلة واحدة ذات وجهٌن ) ،وبخالفه تعتبر (الؼٌة) باإلضافة الى سحب (نسخة ملونة) من
استمارة التمدٌم االلكترونٌة.
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(خامسا :جدول توقٌتات التقدٌم والقبول بالدراسات العلٌا للعام الدراسً )2123/2122
ت
.1

الموضوع
ادخال الخلفٌات العلمٌة والمواد
الدراسٌة المطلوبة لالمتحان التنافسً
من قبل مخول الكلٌة

التارٌخ

الٌوم
االحد
االحد

2122/2/13
2122/2/21

.2

التقدٌم للدراسات العلٌا من خالل
الموقع االلكترونً لنظام التقدٌم
http;//adm.rdd.edu.iq

الثالثاء
االحد

2122/3/1
2122/4/3

.3

بدء التدقٌق االلكترونً لبٌانات
المتقدمٌن وفق المستمسكات
المطلوبة من قبل مخولً الكلٌات
انتهاء التدقٌق االلكترونً لبٌانات
المتقدمٌن وفق المستمسكات
المطلوبة

الثالثاء

2122/3/1

االربعاء

2122/4/13

.5

االمتحان التنافسً

.6
.7

اعالن القبول االولً
االعتراضات على نتائج القبول

.8

اعالن نتائج االعتراضات

.4

الٌوم
االحد

التارٌخ
2122/4/24
2122/4/25

االثنٌن

الثالثاء

 .9اعالن القبول النهائً
 .11اصدار األوامر الجامعٌة للمقبولٌن
 .11المباشرة بالدراسة للعام الدراسً
2123/2122

2122/4/26

االحد
االثنٌن
االربعاء
االثنٌن
الخمٌس
الخمٌس
االحد

اعالن أسماء المتقدمٌن الذٌن دُققت
بٌاناتهم االلكترونٌة المشمولٌن بأداء
االمتحان التنافسً ممن تنطبق علٌهم
شروط وضوابط التقدٌم فً األقسام
العلمٌة المعنٌة بالدراسات العلٌا على
موقع الكلٌة

التخصصات
الطبٌة ،الهندسٌة
العلوم الصرفة،
العلوم الزراعٌة
والبٌطرٌة ،العلوم
اإلدارٌة
واالقتصادٌة
العلوم اإلنسانٌة
واالجتماعٌة
2122/5/8
2122/5/9
2122/5/11
2122/5/16
2122/5/19
2122/5/26
2122/9/4
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المالحظات
من قبل مخول الكلٌة (تقوم الكلٌات
بإعالن عنوان البرٌد االلكترونً الذي
سٌستخدمه المتقدمٌن ألرسال
مستمسكاتهم للكلٌة)
على المتقدمٌن ارسال نسخة من
المستمسكات المطلوبة بصٌغة ملف
 pdfالى البرٌد االلكترونً للكلٌة
المعنٌة بالدراسة المتقدمٌن الٌها

ٌبدأ االمتحان الساعة التاسعة صباحا
ولمدة ثالث ساعات

على موقع الكلٌة والجامعة

اعالن نتائج االعتراضات على موقع
الكلٌة المعنٌة بالدراسة
على موقع الكلٌة والجامعة
بعد مصادقة مجلس الجامعة
التسجٌل بالقسم العلمً المعنً
بالدراسة
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(سادسا :أحـكـام عـامة )
ٌ .5تم اعتماد معدل درجات السنة التحضٌرٌة فمط بدون الرسالة فً حالة كون المتمدم حاصالً على شهادة الماجستٌر
بتمدٌر مستوؾٍ فً الحاالت التً ال ت ُمنح فٌها درجات .
ٌ .1ستثنى المتمدمٌن للدراسات العلٌا على لناة النفمة الخاصة من ؼٌر الفئات المذكورة بموجب الفمرة (أوال/الشروط
العامة للتمدٌم والمبول  )4 /ضمن هذه الضوابط من شرط المعدل.
ٌ .3كون المبول فً المجلس العرالً لالختصاصات الطبٌة وفك شروط المجلس بعد المصادلة علٌهــــا من لبل
الوزارة وفٌما ٌتعلك باإلجازات الدراسٌة نشٌر الى كتابٌنا المرلمٌن ب ت  566/5فً 1159/5/11
و ب ت  2350/5فً  1159/9/1وتُعتمد االجور الدراسٌة للممبولٌن على النفمة الخاصة كما مبٌن بالبند (سابعا)
ادناه.
 .4استمرار العمل بمبدأ إلؽاء حجز المماعد الدراسٌة.
 .5الٌُعمل بمبدأ جبر المعدل عند التمدٌم للدراسات العلٌا.
( )18
من تارٌخ المباشرة بالدراسة وٌحل االحتٌاط محل األصٌل
ٌ .6لؽى لبول الطلبة الذٌن لم ٌُباشروا خالل أسبوع
وعدم تروٌج أٌة معاملة خارج هذه المدة وتتحمل الكلٌة مسؤولٌة ذلن  ،وٌعتبر االنسحاب بعد المدة انفا (انهاء
عاللة) وبما ٌتوافك مع الفمرتٌن ( )4،3من االعمام المرلم ب ت  552/5فً  ، 1155/5/0مع مراعاة ما ٌأتً :
()59

أ -فً حال صدور االمر الجامعً بمبول طالب الدراسات العلٌا وتأجٌل دراسته فً ذات االمر (لبول وتأجٌل) ولم
ٌُباشر بالمسم العلمً ٌ ،ترتب على عدم مباشرته بعد التأجٌل اجراء (الؽاء لبول) لٌترتب علٌه بعد ذلن احالل
االحتٌاط (من نفس سنه لبول االصٌل) محله وفك االستحماق وخالل مدة االحالل المنصوص علٌها فً هذه
الضوابط .
ب -فً حال مباشرة طالب الدراسات العلٌا بالدراسة وتمدٌمه طلب تأجٌل بعد ذلن فمد ترتب على ذلن حجزه
للممعد الدراسً وحرمان ؼٌره منه  ،ففً هذه الحالة فأن عدم مباشرته بعد التأجٌل تؤدي الى (انهاء عاللته
بالدراسة) .
جٌُ -مدم الطلبة المشمولٌن بالفمرة (أ) أعاله (االحتٌاط) تعهدا ً خطٌا ً بعدم تمدٌمهم للدراسات العلٌا او لبولهم فٌها
للعام الدراسً الالحك (كونه عند التمدٌم او المبول فً دراسة اخرى او نفس الدراسة فً العام الدراسً الالحك
سٌُفمدهم صفة االحتٌاط) فضال عن عدم تجاوز المدة المنصوص علٌها بموجب هذه الضوابط إلحالل االحتٌاط
محل االصٌل.
ٌ .0كون ادخال الخلفٌة العلمٌة المطلوبة للمبول من لبل المسم العلمً لكل دراسة علٌا وفك االختصاص وبموجب
المادة (العاشرة  /الفمرة ( )5من صالحٌات مجلس المسم من تعلٌمات الدراسات العلٌا النافذة لسنة  5921المتعلمة
بالخلفٌة العلمٌة) مع مراعاة االعالن عن الشهادات االولٌة والعلٌا (الصادرة من الجامعات العرالٌة او الشهادات
ال ُمعادلة الصادرة من لبل دائرة البعثات والعاللات الثمافٌة) التً ٌُمبل حاملوها فً الدراسات العلٌا فً
االختصاصات المشار الٌها انفا فً المسم العلمً  ،مشٌرٌن بهذا الصدد الى ما ٌأتً:
أٌ .لتزم الطالب اضافة لمتطلبات الدراسات العلٌا بإنجاز المتطلبات التكمٌلٌة المحددة له الخاصة بالنمص الحاصل
فً تحصٌله السابك لدراسته العلٌا او منهاج دراسته السابمة وان ٌحصل فً كل مادة على درجة متوسط فً
االلل وفك سلم درجات الدراسات العلٌا فأن فشل بذلن ٌُعٌد االمتحان ولمرة واحدة فمط (.)11
ب .ال تزٌد نسبة المماصة العلمٌة عن  %41من مواد السنة التحضٌرٌة ( )15للدراسة العلٌا التً سٌُمبل فٌها المتمدم
 ،فاذا كان متمدما لدراسة الدكتوراه فٌجب ان ال تتجاوز عدد مواد المماصة العلمٌة (لمرحلتً البكالورٌوس
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والماجستٌر) ال ُمطالب بها عن ( )%41من مواد دراسة الدكتوراه المتمدم للدراسة الٌها وهكذا بالنسبة لبرامج
الدراسات العلٌا االخرى.
ت .تُحدد مواد المماصة العلمٌة من لبل المسم العلمً عند بدء التمدٌم للدراسات العلٌا وحسم الموضوع لبل انتهاء
موعد التمدٌم لٌتسنى للذٌن لم ٌتم لبول شهاداتهم التمدٌم للدراسة الى (معاهد  ،كلٌات  ،جامعات) اخرى وحسب
االختصاص المناظر ،وفً حالة لبول المتمدم ٌُطالب بالنجاح فً هذه المواد بتمدٌر (متوسط) فً االلل ولدورٌن
(اول وثانً)  ،وال تدخل هذه المواد فً احتساب المعدل.
ٌ .2كون التمدٌم والمبول فً الدراسات العلٌا فً كلٌات التربٌة للبنات او العلوم للبنات (لإلناث فمط) اسوة ً
بالدراسات األولٌة كونها اُستحدثت أصالً لإلناث فمط (.)11
ٌ .9كون تمدٌم ذوي رئٌس المسم وعمٌد الكلٌة الراؼبٌن بالتمدٌم الى الدراسات العلٌا الى كلٌات اخرى اثناء فترة
التكلٌؾ (. )13
 .51للجامعة  /الكلٌة تخصٌص مراكز ارشادٌة للتمدٌم للدراسات العلٌا طٌلة مدة التمدٌم للدراسات العلٌا وٌتم االعالن
عنها 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 الدراجها ضمن مولع التمدٌم
االلكترونً.
ٌ .55كون تدلٌك بٌانات المتمدمٌن الورلٌة ومطابمتها مع بٌانات المتمدمٌن االلكترونٌة من لبل الكلٌة او معهد
الدراسات العلٌا وتصوٌب البٌانات االلكترونٌة من قبل مخول الكلٌة  /المعهد بما ٌتوافك مع البٌانات الورلٌة
وحسب التولٌتات الزمنٌة المبٌنة بموجب البند (خامساً) انفا  ،راجٌن توخً الدلة الشدٌدة فً تدلٌك ملفات
المتمدمٌن للدراسات العلٌا (االلكترونٌة والورلٌة)  ،وال ٌتضمن التصوٌب انفا ( قناة التقدٌم  ،تغٌٌر موقف
المتقدم الوظٌفً ) ذلن ان التعدٌل ٌشمل االخطاء التً ٌوجد بها كتب رسمٌة موثمة مسبما وال تشمل الحمول التً
تخضع لرؼبة المتمدم نفسه عند ملئه االستمارة وٌتحمل المتمدم مسؤولٌة الخطأ فٌها.
 .51مراعاة ما جاء بأعمامنا المرلم ب ت 2346/5فً  1151/2/2بشأن اسئلة (امتحان المبول وآلٌته) ،على ان
ٌتولى المسم العلمً اعالن المواد التً ٌُجرى فٌها االمتحان التنافسً ووفما للتولٌتات المبٌنة بموجب البند (خامساً)
آنفاً.
 .53عند إصدار األوامر الجامعٌة الخاصة بالمبول تُرسل نسخة منها إلى دائرة الموظؾ الممبول بالدراسة لٌتم
تزوٌده (باإلجازة الدراسٌة) او (االجازة االعتٌادٌة براتب او بدون راتب) خالل المدة المحددة (ٌ 91وما) من
تارٌخ اصدار االوامر الجامعٌة وبما ٌتوافك مع البند (رابعاً) آنفا ً.
ٌُ .54راعى التزام المسم العلمً بتحمٌك ( )55اسبوع للفصل الدراسً االول و ( )55اسبوع للفصل الدراسً الثانً
وبما ٌتوافك مع التموٌم الجامعً المدرج ضمن البند (ثامنا) ادناه وٌتحمل المسم العلمً مسؤولٌة عدم االلتزام
بذلن.
ٌ .55حك للجامعة او تشكٌالتها التدوٌر من لناة المبول العام الى لناة النفمة الخاصة إلشؽال المماعد الشاؼرة (ان
وجدت) وفك االستحماق وال ٌجوز التدوٌر من لناة النفمة الخاصة الى لناة المبول العام  ،مع مراعاة ما ٌأتً :
أ .التدوٌر من لناة المبول العام الى لناة النفمة الخاصة لشؽل مماعد الخطة ال ُممرة (على لناة النفمة الخاصة) والتً
لم ٌتم اشؽالها بالكامل ٌكون بعد اسبوع من اعالن المبول النهائً الوارد بموجب البند (خامساً/تولٌتات التمدٌم
والمبول) آنفا  ،على ان ٌتم االعالن عن هذه المماعد على مولع الكلٌة لؽرض تمدٌم طلبات من لبل الراؼبٌن
بالتدوٌر وبحسب االستحماق.
ب .التدوٌر من لناة المبول العام الى لناة النفمة الخاصة لشؽل المماعد الشاؼرة (على لناة النفمة الخاصة) بعد
المباشرة بالدراسة النسحاب او عدم مباشرة الطلبة الممبولٌن ٌكون لؽاٌة اسبوعٌن من تارٌخ المباشرة بالدراسة
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للعام الدراسً  1113/1111الوارد بموجب البند (خامساً/تولٌتات التمدٌم والمبول) آنفا  ،على ان ٌتم االعالن
عن هذه المماعد على مولع الكلٌة لؽرض تمدٌم طلبات من لبل الراؼبٌن بالتدوٌر وبحسب االستحماق.
 .56امكانٌة تدوٌر المماعد الشاؼرة لؽٌر الممبولٌن من المتمدمٌن المشمولٌن بأحكام لانونً مؤسسة الشهداء رلم ()50
()14
لسنة  1155ورلم ( )1لسنة  1156إلشؽال المماعد الشاؼرة على ان ٌكون المبول وفك االستحماق.
 .50تتحمل الكلٌة إجراءات تدلٌك الوثائك وصحة االصدار واجراءات التصارٌح االمنٌة والمساءلة والعدالة
ومفاتحتها رئاسة الجامعة بذلن  ،على ان ٌتم استكمال جمٌع هذه االجراءات لبل نهاٌة الفصل الدراسً األول
للعام الدراسً  ، 1113/1111وٌجوز للوزارات والجهات ؼٌر المرتبطة بوزارة مخاطبة الجامعات لمتابعة
منتسبٌها الممبولٌن والمستمرٌن بالدراسة بشأن(:السٌرة الدراسٌة  ،مولؾ الطالب من الدراسة).
 .52عطفا على ماجاء بالفمرة ( )50أعاله ٌ ،ترتب على عدم صحة اصدار الوثائك او استمارات التمدٌم او الشمول
باجراءات المساءلة والعدالة او عدم سالمة المولؾ االمنً خالل المدة المشار الٌها بالفمرة ( )50اعاله ترلٌن لٌد
الطالب من الدراسة .
 .59الؽاء لبول الطلبة الذٌن ٌدلون بمعلومات ؼٌر صحٌحة تخص وظٌفتهم }بأنهم ؼٌر موظفٌن وٌتبٌن العكس بعد
()16
ذلن)( ، )15وٌحك لهم التمدٌم مجددا للدراسات العلٌا داخل العراق على لناة النفمة الخاصة (حصراً){.
 .11اصدار دلٌل من لبل الجامعات ٌتضمن جمٌع برامج الدراسات العلٌا الموجودة فً االلسام العلمٌة/
المعاهد/الكلٌات فً جامعاتكم وٌدرج فٌه برامج الدراسات العلٌا متضمنة المناهج الدراسٌة والساعات الدراسٌة
المطلوبة لكل دراسة وجمٌع متطلبات الحصول على الشهادة وفك التخصص .

(سابعا  :االجور الدراسٌة لطلبة الدراسات العلٌا المقبولٌن والمستمرٌن بالدراسة على النفقة الخاصة )
 .5تكون األجورالدراسٌة السنوٌة للطلبة الممبولٌن والمستمرٌن بالدراسة على النفمة الخاصة بحسب التخصصات
والدراسة وفما ً للجدول أدناه :
التخصصات العلمٌة
التخصصات االنسانٌة
الدراسة
ت
االجور الدراسٌة  /دٌنار
االجور الدراسٌة  /دٌنار
3.111.111
2.251.111
الدبلوم العالً
1
3.751.111
3.111.111
الماجسـتٌر
2
4.511.111
3.751.111
الدكتـوراه
3
 .1تخول الجامعات وتشكٌالتها صالحٌة النظر فً حاالت التخفٌض من االجور الدراسٌة السنوٌة المثبتة فً الجدول
المبٌن بالفمرة ( )5اعاله وفك طلب ٌمدم من لبل الطالب معززا ً بمستمسكات وأدلة ثبوتٌة -:
أ -مجالس االلسام  :التخفٌض بنسبة ال تتجاوز  %5من المبلػ الكلً لألجور الدراسٌة السنوٌة .
ب -مجالس الكلٌات/المعاهد للدراسات العلٌا  :التخفٌض بنسبة ال تتجاوز  %51من المبلػ الكلً لألجور
الدراسٌة السنوٌة.
ت -مجالس الجامعات/مجلس الهٌئة  :التخفٌض بنسبة ال تتجاوز  %51من المبلػ الكلً لألجور الدراسٌة
السنوٌة . .
 .3لرئٌس الجامعة  /الهٌئة صالحٌة تخفٌض االجور الدراسٌة للممبولٌن على ممعد ذوي اإلعالة واالحتٌاجات
الخاصة  /النفمة الخاصة بنسبة  %15من المبلػ الكلً لألجور الدراسٌة السنوٌة فً الجدول المبٌن بالفمرة ()5
اعاله .
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 .4لرئٌس الجامعة  /الهٌئة صالحٌة تخفٌض االجور الدراسٌة للطلبة المرلنة لٌودهم والذٌن تم اعادتهم الى مماعد
الدراسة وفك ضوابط العودة النافذة بنسبة  %15من المبلػ الكلً لألجور الدراسٌة السنوٌة فً الجدول المبٌن
بالفمرة ( )5اعاله .
 .5ال ٌجوز ان تزٌد نسبة التخفٌض للسنة الدراسٌة الواحدة عن  %15بالمجموع بؽض النظر عن المراجع التً
وافمت على التخفٌض .
ٌ .6كون تخفٌض االجور الدراسٌة لطلبة النفمة الخاصة من المبلػ الكلً لألجور الدراسٌة السنوٌة أي لسنة دراسٌة
واحدة ولٌس من المبلػ الكلً للدراسة او لكل سنة دراسٌة.
 .0لمجلس الجامعة وبأضٌك الحدود وللظروؾ الماهرة النظر فً الحاالت االخرى التً تمدم الٌها لمنالشتها ورفع
توصٌة مسببة وموثمة الى الوزارة  /دائرة البحث والتطوٌر للنظر فٌها من خالل لجنة وزارٌة م ّ
شكلة لهذا
الؽرض( .)10
 .2تستوفى االجور الدراسٌة السنوٌة اعاله من الطالب الممبول على دفعتٌن ولكل فصل دراسً .
ٌ .9تم تدوٌر االجور الدراسٌة المستوفاة من طالب النفمة الخاصة المؤجلة دراسته عام دراسً كامل للسنة الدراسٌة
الالحمة .
 .51فً حالة نمل طالب النفمة الخاصة الى جامعة أخرى تستوفى االجور الدراسٌة مناصفة بٌن الجامعة الممبول فٌها
والجامعة المنمولة دراسته الٌها عن الفصل الدراسً الذي تم نمل الدراسة فٌه .
ٌ .55تم استٌفاء أجور تمدٌدات دراسة طلبة ( :الدبلوم العالً  ،الماجستٌر او ما ٌعادلها  ،الدكتوراه) من الممبولٌن
والمستمرٌن بالدراسة ( )%51من األجور الدراسٌة السنوٌة أعاله خالل مدة التمدٌد األول وفً اثناء التمدٌد
الثانً ٌتم استٌفاء ( )%51من األجور الدراسٌة السنوٌة أعاله  ،اذا كانت مدة التمدٌد ستة اشهر  ،وتمل نسبة
االستٌفاء بما ٌتناسب ومدة التمدٌد باالعتماد على عدد االشهر وضمن المبلػ الذي ٌجب استٌفائه فً كل شهر.
ٌ .51تم استٌفاء االجور الدراسٌة للطلبة الذٌن تم اعادتهم الى مماعد الدراسة فً السنة التحضٌرٌة للمواد الدراسٌة
الراسب فٌها الطالب والمواد الدراسٌة الحاصل فٌها على تمدٌر متوسط (نسبة وتناسب) وفك االجور المحددة فً
الجدول المبٌن بالفمرة ( )5آنفا ً وبحسب المعادلة االتٌة باالعتماد على عدد الوحدات للمواد الدراسٌة ال ُمطالب
بها -:



اجور السنة التحضٌرٌة
عدد وحدات السنة التحضٌرٌة

= اجور الوحدة الواحدة

اجور المادة الدراسٌة الواحدة = عدد وحدات المادة الدراسٌة  Xاجور الوحدة الواحدة

ٌ .53تم استٌفاء االجور الدراسٌة للطلبة الذٌن تم اعادتهم الى مماعد الدراسة فً مرحلة البحث وفما ً للفترة المحددة
الستكمال المدة الدراسٌة المتبمٌة (استكمال التصحٌحات النهائٌة على الرسالة ما بعد المنالشة وتأٌٌد ذلن من لبل
المشرؾ على هذه التصحٌحات) اعتمادا على المسط الدراسً السنوي ممسوما ً على عدد االشهر ضمن السنة
البحثٌة.
 .54عدم ارجاع المبلػ المستوفى من الطالب المنسحب من الدراسة فً حالة عدم وجود ظروؾ لاهرة لالنسحاب
سواء تم احالل البدٌل عنه ام ال (.)12
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(ثامنا  :التقوٌم الجامعً للدراسات العلٌا للعام الدراسً ) 2123/2122
ث
.1
.2
.3

انًىضىع
بذء انفصم انذراسي األول
َهايت انفصم انذراسي األول
ايتحاَاث انفصم انذراسي األول

.4

انعطهت انربيعيت

.5
.6
.7

بذء انفصم انذراسي انثاَي
َهايت انفصم انذراسي انثاَي
ايتحاَاث انفصم انذراسي انثاَي

.8

بذء ايتحاَاث انذور انثاَي

انيىو
األحذ
األحذ
انخًيس
انسبج
االحذ
انسبج
االحذ
االحذ
انخًيس
االربعاء
االحذ

انتاريخ
2022/9/4
2022/12/18
2022/12/22
2023/1/7
2023/1/8
2023/1/21
2023/1/22
2023/5/7
2023/5/11
2023/5/31
2023/9/10

انًالحظاث
بًا اليسيذ عٍ ( )15اسبىع
يكىٌ إعالٌ انُتائج خالل أسبىع يٍ
َهايت االيتحاَاث
أسبىعيٍ يتى خالنها اإلعالٌ عٍ
َتائج انفصم انذراسي األول
بًا اليسيذ عٍ ( )15اسبىع
يكىٌ إعالٌ انُتائج خالل أسبىع يٍ
َهايت االيتحاَاث
بًا اليسيذ عٍ اسبىعيٍ

( )1وفك المادة ( )5من البند أوال من تعلٌمات الدراسات العلٌا رلم ( )16لسنة .5991
( )2وفك المادة (/4البندٌن سادسا وسابعا) من تعلٌمات منح االجازة الدراسٌة رلم  565لسنة .1155
( )3وفك الرأي المانونً الوارد بمذكرة الدائرة المانونٌة المرلمة  4911فً .1115/9/5
( )4وفك الرأي المانونً الوارد بمذكرة الدائرة المانونٌة المرلمة  4599فً .1115/2/56
( )5وفك المانون رلم  54لسنة  1119وتعلٌمات منح االجازات الدراسٌة رلم  565لسنة .1155
( )6وفك الرأي المانونً الوارد بمذكرة الدائرة المانونٌة المرلمة  4599فً .1115/2/56
( )7وفك المانون رلم  13لسنة  / 1112المادة ( / )0البند الثانً عشر(لانون الخدمة الجامعٌة) والرأي المانونً المرلم  55304فً .1151/2/19
( )8وفك الرأي المانونً الوارد بمذكرة الدائرة المانونٌة المرلمة ق/ش 0169/5/فً .1115/51/56
( )9وفك كتاب دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة المرلم ت م/3ت 1311/فً  1115/3/3المستند الى توصٌات اللجنة الوزارٌة المشكلة بموجب االمر الوزاري المرلم  913فً .1111/51/54
( )10وفك الرأي المانونً الوارد بموجب مذكرة الدائرة المانونٌة المرلمة ق/ش 0153/5/فً .1115/51/5
( )11وفك موافمة السٌد وكٌل الوزارة لشؤون البحث العلمً فً  1115/0/51على المذكرة المرلمة ب ت م 3919/5فً .1115/0/55
( )12وفك ماورد باالعمام المرلم ب ت 5522/5فً .1152/1/55
( )13وفك توجٌه معالً الوزٌر فً  1115/51/1على المذكرة المرلمة ب ت م 6959/5فً .1115/51/5
( )14وفك توجٌه معالً الوزٌر فً  1115/51/1على المذكرة المرلمة ب ت م 6952/5فً .1115/51/5
( )15وفك الفمرة ( )1من االعمام المرلم ب ت 5943/5فً .1152/0/13
( )16وفك الرأي المانونً الوارد بمذكرة الدائرة المانونٌة المرلمة  3255فً .1115/0/5
( )17وفك الرأي المانونً الوارد بمذكرة الدائرة المانونٌة بالرلم ق/ش 0354/5/فً .1115/51/59
( )18وفك المادة (الخامسة عشر) من تعلٌمات الدراسات العلٌا النافذة لسنة .5921
( )19وفك االعمام المرلم ب ت 6956/5فً .1115/55/3
( )20وفك المادة (الخامسة والعشرون) من تعلٌمات الدراسات العلٌا النافذة لسنة .5921
( )21وفك االعمام المرلم ب ت 6395/5فً .1152/9/14
( )22وفك االعمام المرلم 19س 354/5فً .1159/6/9
( )23وفك مصادلة معالً الوزٌر فً  1150/2/6على توصٌات اللجنة الوزارٌة المشكلة بموجب االمر الوزاري المرلم ق 1023/5/0/فً .1150/0/52
( )24وفك الرأي المانونً الوارد بمذكرة الدائرة المانونٌة المرلمة  4063فً .1152/0/52
( )25وفك لرار مجلس شورى الدولة المرلم  5354فً .1154/5/10
( )26وفك موافمة السٌد وكٌل الوزارة لشؤون البحث العلمً فً  1115/0/51على المذكرة المرلمة ب ت م 3919/5فً .1115/0/55
( )27وفك االمر الوزاري المرلم ب ت 6155/5فً . 1115/9/16
( )28وفك ماورد بالرأي الوارد طً مذكرة الدائرة المالٌة المرلمة  413فً 1152/5/0
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