نشرت هذه التعليمات في جريدة الوقائع العراقية العدد  ٠٠٣٣في 099٣/4/٠

تعليمات
الدراسات العليا
رقم (  ) ٦٦لسنة ٠٩٩١
من اجل رفع مستوى الدراسات العميا في الجامعات العراقية بما يحقق طموح الثورة في إعداد مالكات بحثية

استنادا الى أحكام الفقرة ( ٢
(وتدريسية تواكب وتستوعب التحوالت العممية والتكنولوجية والثقافية في القطر والعالم ،و ً
من المادة (  ) ٤٧من قانون و ازرة التعميم العالي والبحث العممي رقم (  ) ٤٤لسنة  ٨٩٨٨تقرر إصدار التعميمات اآلتية:

الفصل األول
شروط استحداث الدراسات العليا
( :المادة ( ٠
يشترط الستحداث الد ارسات العميا ما يمي:

أو ًً ال :وجود حاجة فعمية مدروسة مبنية عمى االحتياجات الحالية والمستقبمية لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي
ودوائر الدولة والمجتمع.
ثانيا:
ً

- ٨توافر أعضاء الييئة التدريسية واألطر المساعدة من الفنيين والتقنيين والتي تحتاجيا الدراسات العميا.
- ٢توافر مستمزمات الدراسات العميا ووسائل البحث العممي من مصادر ودوريات حديثة وأجيزة ومواد
ومختبرات.

- ٣رصد التخصيصات المالية لموازنة الدراسات العميا المنوي استحداثيا.
( :المادة ( ٦
يشترط الستحداث دراسة الدبموم العالي والماجستير في القسم العممي ما يمي:-
أوال :توافر أعضاء الييئة التدريسية من المتخصصين والمؤىمين في الدراسات العميا واإلشراف عمى الرسائل بمرتبة
أستاذ واستاذ مساعد وبعدد ال يقل عن خمسة.
ثانيا :يشترط لمبدء بالتدريسات في الدراسات العميا لشيادتي الدبموم والماجستير في أي اختصاص من االختصاصات
ً
عند توافر المستمزمات العممية ان يكون قد خرج دورة واحدة في الدراسات الجامعية األولية(البكالوريوس )عمى
األقل وان يتم قبول ما ال يقل عن طالبين لمرحمة الماجستير او ثالثة طالب لمرحمة الدبموم العالي.
(:المادة ( ٣
يشترط الستحداث دراسة الدكتوراه ما يمي:

أو ًً ال :توافر أعضاء الييئة التدريسية من المتخصصين والمؤىمين في الدراسات العميا واإلشراف عمى االطاريح من
حممة شيادة الدكتوراه او ما يعادليا بواقع ( ) ٢بمرتبة أستاذ و () ٥بمرتبة أستاذ مساعد في األقل.
٢٢٢

ثانيا :يشترط لمبدء بالتدريسات في الدراسات العميا لشيادة الدكتوراه في أي اختصاص من االختصاصات عند توافر
ً
المستمزمات العممية الستحداث ىذه الدراسة ان يكون قد تخرج في ذلك القسم دورتان من طمبة الماجستير في
األقل لذلك االختصاص.
( :المادة ( ٤
يعرض موضوع استحداث الدراسات العميا عمى المجمس االستشاري الق ارره عند توافر الشروط لذلك.

الفصل الثاني
شروط التقديم للدراسات العليا

(:المادة ( ٥
يشترط في المتقدم لدراسة الدبموم العالي والماجستير توافر ما يمي:
أو ًً ال :ان يكون حاص ًً ال عمى الشيادة الجامعية األولية (البكالوريوس )او ما يعادليا في موضوع اختصاصو.
ثانيا :ان يجتاز امتحان المغة األجنبية الذي تنضمو الو ازرة.
ً
امتحانا تحريرًيا شام ًً ال تجريو الكمية في مواد اختصاصيو مختمفة ويشترط في االمتحان ما يمي:
ثالثًا :ان يجتاز
ً
- ٨ان تكون مدة االمتحان ال تقل عن ثالثة ساعات وال تزيد عمى خمس ساعات.
- ٢ان يتم تصحيح دفاتر االمتحان من قبل لجنة مؤلفة من ثالثة تدريسيين بدرجة استاذ مساعد في االقل.

- ٣يكون المعدل العام لمتخرج  % ٧٤من الوزن الكمي المعتمد لممنافسة ويكون االمتحان التحريري التنافسي الذي

يجريو القسم او الفرع (  %) ٣٤من الوزن الكمي المعتمد لممنافسة  ،ويكون التنافس لمترشيح لمدراسات العميا عمى
.(%اساس مجموع معدلي التخرج واالمتحان وبما ال يقل عن ( ٦٥

تاما )لمدراسة.
رً
ابعا :ان يتفرغ الطالب تفرًغا( ً
مستوفيا لمشروط الخاصة التي يضعيا القسم او الفرع ويصادق عمييا مجمس الكمية ورئاسة الجامعة.
خامسا :ان يكون
ً
ً

سادسا :ان ال يكون ممن سبق ان قبل في الدراسات العميا داخل القطر او خارجيا والغي قبولو بسبب يعزى الى
ً
تقصيره او تركو الدراسة السباب غير مشروعة او فصل منيا او فشل فييا.

سميما من الخدمة العسكرية.
ً
سابعا :ان يكون موقفو ً
ثامنا :يحدد عمداء الكميات ورؤساء األقسام المتناظرة في الجامعات العراقية الحد األدنى المعتمد لمترشيح لمقبول وقبل
ً
اإلعالن عن نتائج القبول وبما ال يقل عن (  %) ٦٥من المعدل التنافسي لمترشيح كما ورد في البند ثالثًا أعاله.
(:المادة ( ٦
يشترط في المتقدم لمحصول عمى شيادة الييئة العراقية العميا لالختصاصات الطبية ما يمي:

أو ًً ال :أن يكون حاص ًً ال عمى الشيادة الجامعية األولية أو الماجستير او ما يعادليا في موضوع اختصاصو.
تاما لمدراسة( أن ال يمارس المينة )وتعتبر اإلقامة القدمى تفرًغا لغرض الدراسة.
ً
ثانيا :أن يتفرغ تفرًغا ً

ثالثًا :ان ال يكون ممن سبق ان قبل في الدراسات العميا داخل القطر او خارجو والغي قبولو بسبب يعزى الى تقصيره
او تركو الدراسة السباب غير مشروعة او فصل منيا او فشل فييا.
ابعا  :ان يكون موقفو سميم من الخدمة العسكرية.
رً
(:المادة ( ٧
____________يشترط في المتقدم لمحصول عمى شيادة الدكتوراه ما يمي:
أو ًً ال :ان يكون حاص ًً ال عمى شيادة الماجستير او ما يعادليا في موضوع اختصاصو.
تاما لمدراسة.
ً
ثانيا :ان يتفرغ تفرًغا ً

ثالثًا :ان ال يكون ممن سبق ان قبل في الدراسات العميا داخل القطر او خارجو والغي قبولو بسبب يعزى الى تقصيره

او تركو الدراسة السباب غير مشروعة او فصل منيا او فشل فييا.

سميما من الخدمة العسكرية.
رً
ابعا :ان يكون موقفو ً
(:المادة ( ٨
يجوز لبعض األقسام العممية ان تمنح شيادة الدكتوراه عن طريق إنجاز كتابة االطروحة بنجاح دون المرور
بمقررات دراسة(الكورسات )لمدة ثالثة سنوات قابمة لمتمديد سنة واحدة.

الفصل الثالث

التدريس واإلشراف
(:المادة ( ٩
يقدم طالب الماجستير خطة رسالتو لتناقش من قبل لجنة مختصة ثالثية يختار مجمس القسم اثنين من أعضائيا
باإلضافة الى المشرف وتسجل بعد إقرارىا ومصادقة المجمس عمييا.
( :المادة ( ٠١
ال تقل مرتبة من يقوم بالتدريس او اإلشراف عمى رسالة الماجستير عن أستاذ مساعد في دراسة الدبموم العالي

والماجستير ويمكن عند الضرورة ان يكون بمرتبة مدرس من حممة شيادة الدكتوراه ومضى عمى تعينو سنتان ونشر

بحثين عمى األقل.
( :المادة ( ٠٠
يجوز عند الحاجة لحممة شيادة الدكتوراه ومن المشيود بكفاءتيم العممية من غير أعضاء الييئة التدريسية في
الجامعات التدريس في الدبموم العالي والماجستير او اإلشراف عمى رسائل الماجستير.
( :المادة ( ٠٦
يقدم طالب الدكتوراه خطة أطروحتو لتناقش من قبل لجنة مختصة خماسية يختار مجمس القسم أربعة إضافة الى

المشرف وتسجل بعد اقرارىا ومصادقة مجمس الكمية عمييا.
(:المادة ( ٠٣
تكون مرتبة من يقوم بالتدريس او اإلشراف عمى اطاريح الدكتوراه بمرتبة أستاذ وعند الضرورة بمرتبة

ومتخصصا في موضوع األطروحة ومضى عمى ترقيتو سنتان في األقل.
أستاذ مساعد ومن حممة شيادة الدكتوراه
ً

الفصل الرابع
المناقشة

(:المادة ( ٠٤
أو ًً ال :تتألف لجنة المناقشة لرسالة الماجستير باقتراح من رئيس القسم ومصادقة مجمس الكمية من ثالثة أعضاء
متخصصين ال تقل مرتبة اثنين منيم عن أستاذ مساعد ويكون الثالث عند الضرورة بمرتبة مدرس من حممة شيادة

الدكتوراه عمى ان تكون لو خبره في التدريس ال تقل عن سنتين ونشر بحثين في األقل ولمجامعات ان تختار أحد
أعضاء لجنة المناقشة من الجامعات األخرى التي توجد فييا اختصاصات متماثمة.

ثانيا :يجوز ان يكون من بين أعضاء لجنة المناقشة في الماجستير أحد األعضاء من خارج الجامعات عمى ان يكون
ً
حاص ًً ال عمى شيادة الدكتوراه ومن المشيود بكفاءتيم العممية.
ثالثًا :تتألف لجنة المناقشة الطروحة الدكتوراه من خمسة أعضاء متخصصين ال تقل مرتبة أحدىم عن أستاذ ويمكن

ان يكون الباقون بمرتبة أستاذ مساعد ومن حممة شيادة الدكتوراه ومضى عمى ترقيتو سنتان في األقل باقتراح

من رئيس القسم ومصادقة مجمس الكمية عمى ان يكون أحد أعضاء لجنة المناقشة من الجامعات األخرى التي

توجد فييا اختصاصات متماثمة من حممة شيادة الدكتوراه.
( :المادة ( ٠٥
أو ًً ال :يشترك المشرف في مناقشة رسائل واطاريح الدكتوراه.

ثانيا :ال يسمح لممشرف باالختالء مع أعضاء لجنة المناقشة وال يشارك في وضع الدرجة عند منحيا من قبل
ً
المناقشين.
( :المادة ( ٠٦
أو ًً ال :تعتبر الكميات التي فييا فروع بمثابة قسم القرار تطبيق ىذه التعميمات.

ثانيا :تعتبر األقسام المتناظرة في كميات العموم والتربية واإلدارة في الجامعة بمثابة قسم واحد القرار تطبيق ىذه
ً

التعميمات.
(:المادة ( ٠٧
 ٨٩٨٢ويمغى فييا كل نص يتعارض واحكام ىذه التعميمات/ ٦. /تبقى تعميمات الدراسات الصادرة في ٨٤
( :المادة ( ٠٨
تنفذ ىذه التعميمات من تاريخ صدورىا وتطبق عمى الدراسات العميا في األقسام القائمة في الجامعات العراقية
وتنشر في الجريد الرسمية.
منذر ابراهيم

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

