
   
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
www.rdd.edu.iq   
Email: scdep@rdd.edu.iq 

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
Republic of Iraq 

Ministry of Higher Education & 
Scientific Research 

Research & Development 

 جمھوریة العراق
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 دائرة البحث والتطویر

No:  

Date:  
 الرقم :

 :          التار�خ

 
 

 ضوا�ط الدراسة ما �عد الدكتوراه

لسنة  ٤٦اعدات المال�ة رقم ) من نظام ال�عثات والمس٤( و )٢حكام المادتین (أالى  ستناداً إ  

صدرنا ضوا�ط الدراسة ما �عد الدكتوراه في وزارة التعل�م العالي وال�حث العلمي أ ١٩٧١

 :وتشك�التها 

زاء ك�ل أالموض�حة  المع�اني ھ�ذه الض�وابطتی�ة حیثم�ا وردت ف�ي یكون للمص�طلحات اآل -اوالً 
 .خرآمنھا ، ما لم یقتضي السیاق معنى 

الحاصلة عل�ى : المجالت العالمیة المصنفة  )Impact Factor(ثیر أمجالت ذات معامل ت .۱
 . و ما یناظرھاأ IFمعامل تأثیر 

اریة عضاء ھیئ�ة التحری�ر واالستش�أالمجالت العلمیة المحكمة من حیث :  المجالت العالمیة .۲
  . حدى قواعد البیانات والفھارس العالمیة والرصینةإوالناشرین وتكون معتمدة في 

و مؤسس��ات أو الجمعی��ات العلمی��ة أ: المج��الت الص��ادرة ع��ن الجامع��ات  المج��الت المحلی��ة .۳
 الدولة العراقیة بموافقة وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي .

و محلی��ة أ: وھ��ي مج��الت علمی��ة متخصص��ة ومفھرس��ة  )Onlineالمج��الت االلكترونی��ة ( .٤
ن تك��ون ص��ادرة م��ن جھ��ات وأص��دارھا ع��ن ث��الث س��نوات إان الیق��ل عم��ر عالمی��ة عل��ى 

 . رصینة 
 

 :یشترط في من یتمتع بالدراسة ما بعد الدكتوراه  -ثانیا      

وزارة التعلـ�م مؤسسـات ومن خر�جـي على شهادة الدكتوراه او ما�عادلها  ن �كون حاصالً أ  -١

 . العالي وال�حث العلمي والذین �عملون في مركز الوزارة والمؤسسات التا�عة لها 

ــــول مــــن  حاصــــالً ن �كــــون أ -٢ ــــى قب ــــة  وأو المعاهــــد أحــــدى الجامعــــات إعل المراكــــز العالم�

 من وزارة التعل�م العالي وال�حث العلمي . الرصینة والمعترف بها رسم�اً 
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  )٢ل�ه في الفقـرة (ثان�ـا/المشار إ و المركزأ و المعهدأتكون  لغة الدراسة في الجامعة ن أ  -٣

 نكلیز�ة .اإل �اللغة

عنوان ال�حـث مـع خطـة یتضمن ثناء الدراسة أنجازه إن �قدم خطة �حث�ة لل�حث المزمع أ  -٤

 . الدقیق هفي مجال تخصصموضوعه وان �كون  , تمهید�ة لل�حث

فعلیتـین نشـر خاللهـا �حثـین ن �كون لد�ه خدمة فعل�ة �عد حصوله على الدكتوراه سـنتین أ -٥

 ت علم�ة رصینة .و الدقیق في مجالعلى األقل في مجال تخصصه العام أ

 �فضل عدم مصاح�ة عائلته وفي حالة المصاح�ة فتكون على نفقته الخاصة .  -٦

 .السا�قة للترش�ح خیرةسنوات األالثالث نض�اط�ة خالل إعقو�ات  ة�أل�س لد�ه   -٧

 و القسم .یر العمل�ة التدر�س�ة في الكل�ة أو المعهد أن ال یؤثر ترش�حه على سأ -٨

 .ن ال �كون متمتعًا �التفرغ العلمي أ  -٩
 .شھر فقطأ ستةتكون مدة الدراسة  سنة واحدة قابلة للتمدید  -ثالثا

المع���دة لھ���ذا الغ���رض والمرفق���ة   س���تمارة اإلعل���ى نق���اط مفاض���لة وف���ق أان یحص���ل عل���ى  -رابع���ا
 . بالضوابط

 القسمطلب الى رئیس  عالهأیقدم التدریسي الذي تتوفر فیھ الشروط المنصوص علیھا في  :خامسا
 :تیة بالوثائق اآل معززاً  العلمي

 .السیرة العلمیة  -أ
 . مر الجامعي بحصولھ على شھادة الدكتوراهاأل -ب
 .ثناء الدراسة (عنوان البحث مع خطة تمھیدیة للبحث)أنجازه إخطة بحثیة للبحث المزمع  -ت
  .خالصة خدمة  -ث

    وف�ي ح�ال  , ھ�ذه الض�وابطیدقق القسم العلمي الطلبات وف�ق الش�روط المنص�وص علیھ�ا ف�ي  -ج  
 ً   للموافقة.تحیل الطلب الى مجلس الكلیة للمصادقة علیھ ورفعھ الى مجلس الجامعة  وجدتھ مستوفیا

 .تحیل الجامعة الطلب الى دائرة البحث والتطویر للتدقیق  -ح 
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 التدریسي الحاصل على دراسة ما بعد الدكتوراه بعد عودتھ الى العراق :یتوجب على  :سادسا

ً  نجزه خالل م�دة الدراس�ة وتقری�راً أة دراسیة في القسم عن بحثھ الذي تقدیم حلق -أ ع�ن  وافی�ا
 .سیر العمل 

و ذات معام�ل ت�اثیر أفي مجل�ة  اً ن یكون منشورأعلى  لقاأل واحد علىنجاز بحث علمي إ -ب
یة ) ومن ضمنھا المجالت العلم Online لكترونیة (ت مطبوعة أو إما یناظرھا سواء كان

ویشترط تثبیت إسم نھائھ الدراسة إخالل مدة سنة من ثیر العراقیة الحاصلة على معامل تأ
م في الع�راق ف�ي البح�ث المنش�ور م�ع تثبی�ت المص�ادر المنش�ورة ف�ي مج�الت الجامعة األ

ره ف�ي المج�الت ص�یال عن�د نش�بح�ث أم م�ع تخص�ص البح�ث , ویع�د العراقیة التي تنس�ج
 و التعضید وال یخضع للتقویم .المذكورة في اعاله ویعتمد ألغراض الترقیة العلمیة أ

 
رتبة علیھ و لم ینجز الواجبات المتأي الذي لم یكمل متطلبات الدراسة یترتب على التدریس : سابعا

الدراس�ة وف�ق  نفقت علیھ خالل م�دةأعادة كافة المبالغ التي إ)  سادسا ب / ، (أ اتالواردة في الفقر
 ستثناء حاالت المرض المؤید بتقریر من جھة رسمیة .إالقوانین النافذة ب

 
لس�نة  ٤٦ستحقاقات الدارس وفق نظ�ام البعث�ات والمس�اعدات المالی�ة والزم�االت رق�م : تكون إثامنا 

 نتسابھ. لك بموجب عقد بین المبتعث  وجھة إنظم ذوی والتشریعات النافذة ذات العالقة المعدل ۱۹۷۱

ال�دكتوراه عل�ى الجامع�ات وھیئ�ة التعل�یم التقن�ي والمجل�س ما بع�د یتم توزیع المقاعد لدراسة :  تاسعا
ة  ال�ى وفق حساب النسبة المئویة لع�دد التدریس�یین ف�ي تل�ك المؤسس� ختصاصات الطبیة العراقي لإل

ع���دد المقاع���د  المش���مولین بض���وابط الدراس���ة أع���اله وباإلمك���ان مناقل���ةالع���دد  الكل���ي للتدریس���یین 
 .  في تلك الجھات ي حالة عدم وجود راغبین بالدراسةخرى فالمخصصة للتدریسیین من جھة  الى أ
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 ستمارة المفاضلة لدراسة ما بعد الدكتوراهإ

 : بیانات التدریسيأوالً 
  اللقب العلمي  االسم الثالثي

  الكلیة  الجامعة
  االختصاص الدقیق  االختصاص العام

    
 ً  نقاط المفاضلة : ثانیا

 اللقب العلمي
 نقاط) ٥استاذ ( نقاط) ۷استاذ مساعد ( نقاط) ۱۰مدرس (

 عمر المتقدم
 نقاط) ٥(٦۰- ٥۱  نقاط) ۷عام ( ٥۰-٤۱ نقاط) ۱٥سنة  ( ٤۰اقل من

 الدكتوراهعدد سنوات الخدمة بعد حصولھ على شھادة 
اقل 

)سنوات ٤من(
 )نقطتین۲(

 نقاط) ۱۰سنوات  فاكثر ( ٥ نقاط) ٥سنوات ( ٤

 المعدل العام للدرجات 
 نقاط) ۱۰فاكثر ( ۹۰ نقاط) ۷( ۸۹-۸٦ نقاط) ۳( ۸٥-۷٥

 داء السنويمعدل تقییم األ
 نقاط) ۱۰فاكثر ( %۸۰ نقاط) ٥( ۷۰-۷۹%

 عدد البحوث المنشورة 
) نقاط لكل بحث منشور في ٥(

اوما  IFمجالت ذات معامل تاثیر 
یناظرھا مطبوعة او الكترونیة 

 ) نقاط۱۰على ان ال تزید عن (

) نقطة للبحث ۲(
المنشورفي مجالت عالمیة 

 الكترونیة او مطبوعة

   
نقطة لكل بحث منشور في  )۱(

مجالت محلیة او عربیة 
 مطبوعة او الكترونیة

 ثرائیة  في مجال التخصصالمترجمة أو المعدة أو األ والمنھجیة أو المساعدة أعدد الكتب المؤلفة 

 ) نقاط لكل كتاب معد او اثرائي على ان ال تزید عن٥(
 ) نقاط۱۰(  

) نقاط لكل كتاب منھجي او ۱۰(
 مساعد او مترجم 
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 ختراعبراءات اإل

 )نقطة۲۰(  عالمیة نقاط) ۱۰محلیة (
 ) نقطة لكل مشروع۲( الریادیةعدد المشاریع البحثیة 

 نقاط ٤نقطة لكل كتاب شكر على ان ال تزید عن  وزاریة عدد كتب الشكر
 ۳نصف نقطة لكل كتاب شكر على ان ال تزید عن  جامعیة

 نقاط
 اللجان المشترك بھا

 ) نقاط٥او اقل ( ۳   على مستوى الوزارة  ) نقطة ۱او اقل( ۳ على مستوى الجامعة
) ۲( ۳اكثر من

 نقطة
 ) نقاط ۱۰( ۳اكثر من 

 

عاله تشمل البیانات التي حصل علیھا المتقدم من تاریخ الحصول على شھادة مالحظة : ان البیانات أ
 . الدكتوراه

 


