جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
(( أستمارة المتقدمين لالجازات الدراسية ))
(( المتقدمين لدراسة الماجستير داخل العراق ))

معايير المفاضلة للمتقدمين لالجازة الدراسية لدراسة الماجستير داخل العراق
اوالً :المعدل
معدل المتقدم
00-03
00-03
00-03
60-65

الدرجة

الدرجة القصوى

33
25
13
5

33

المجموع

ثانيا :العمر
عمر المتقدم

الدرجة

الدرجة القصوى

33-25
35-31
43-36
45-41

25
23
15
13

25

ثالثاً :الخدمة بعد آخر شهادة
عدد سنوات الخدمة
داخل التعليم العالي

عدد سنوات الخدمة
خارج التعليم العالي

الدرجة القصوى

المجموع

المجموع

13
مالحظةةةةة :تحسبببب درجببببح ة حببببدة خاببببل سبببباح اببببدرج ختلكببببة خلببببدخا ةدرجتببببةا خاببببل سبببباح اببببد ة ببببد د اببببل ختلكببببة خلببببدخا
ةبمد ال ةزةد عا ( )01ساة ت.

رابعا ً  :البحوث المنشورة
عدد البحوث المنشورة
داخل العراق

عدد البحوث المنشورة
خارج العراق

مالحظةةةةةة :تحسببببب درجتبببببدا خابببببل بحبببببع ما بببببةر د ابببببل خلبببببر
خال بحع ما ةر ادرج خلر ةبمد ال ةزةد عا ( )2بحةع.

الدرجة القصوى

المجموع

13
ةبمبببببد ال ةزةبببببد عبببببا ( )5بحبببببةعح ة تحسببببب ( )5درجبببببدت
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خامسا ً :التأليف والترجمة
عدد الكتب المؤلفة
مالحظةةةةةة :تحسببببب درجتبببببدا خابببببل اتبببببد
مترج ةبمد ال ةزةد عا ( )5اتد مترج .
سادسا ً :التسلسل ضمن العشرة االوائل
التسلسل
األول
الثاني
الثالث
الرابع-السادس
السابع-العاشر

سابعا ً :االبتكار وبراءات االختراع
االبتكار وبراءات االختراع داخل العراق

المجموع

الدرجة القصوى
عدد الكتب المترجمة
13
مؤخبببببا ةبمبببببد ال ةزةبببببد عبببببا ( ) 5اتبببببد مؤخبببببا ح ةتحسببببب درجتبببببدا خابببببل اتبببببد

الدرجة
15
13
0
6
4

االبتكار وبراءات االختراع خارج العراق

الدرجة القصوى

المجموع

15

الدرجة القصوى
13

المجموع

مالحظةةةةةةة :تحسبببببب درجتببببببدا خاببببببل ابتكةةةةةةار وبةةةةةةراءة االختةةةةةةراع د اببببببل خلببببببر ةبمببببببد ال ةزةببببببد عببببببا ( )5ابتكةةةةةةار وبةةةةةةراءة
االختةةةةةةراع ح ة تحسبببببب ( )5درجببببببدت خاببببببل ابتكةةةةةةار وبةةةةةةراءة االختةةةةةةراع اببببببدرج خلببببببر ةبمببببببد ال ةزةببببببد عببببببا ( )2ابتكةةةةةةار
وبراءة االختراع .
ثامنا ً :االعمال التطوعية والمشاركة في اللجان
المجموع
الدرجة القصوى
العمل التطوعي او المشركة في اللجان
13
مالحظة :تحس درجتدا عا ال عمل تطةعا ة م دراح ا خجاح

الدرجة النهائية
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