
   

 بول:ــديم و القــة للتقـامـروط العـالش    

  يستثنى المتقدم لدراسة الدبلوم العالي من شرط العمر والمعدل. 

  سنة من تاريخ مواليده  45على  ه% و اليزيد عمر65ان ال يقل  معدل المتقدم لدراسة الماجستيرعن

 فما فوق(. 15/6/1971)

  العالي و الماجستير ان تكون لديه خدمة وظيفية فعلية يشترط في )الموظف( المتقدم لدراسة الدبلوم

و التفرغ التام  1/9/2016لمدة سنتين بعد اخر شهادة حصل عليها و تحتسب هذه الخدمة لغاية 

 .للدراسة

  سنة من تاريخ  50% و اليزيد عمر المتقدم على 70ان ال يقل  معدل المتقدم لدراسة الدكتوراة عن

 .(وقفما ف 15/6/1966)مواليده 

  يشترط في )الموظف( المتقدم لدراسة الدكتوراة ان تكون لديه خدمة وظيفية فعلية لمدة سنتين بعد اخر

) عدا منتسبي  و التفرغ التام للدراسة 1/9/2016شهادة حصل عليها و تحتسب هذه الخدمة لغاية 

 الجامعات المشمولين بقانون الخدمة الجامعية (.

 و دون  لدراسة الدكتوراه ممن حصلوا على معدل جيد جدا ضمن المدة )من الموظفين( يحق للمتقدمين

  .التقديم مباشرة دون شرط السنتين تمديد

 ط العمر وعلى للتقديم لدراسة الدكتوراه من شر يستثنى اعضاء الهيئة التدرسيية من حملة الماجستير

 .قناة النفقة الخاصة حصرا 

   يحق لخريجي الجامعات االهلية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التقديم

 .   وفق شروط و ضوابط التقديم و القبول للدراسات العليا 

 يشترط النجاح في امتحان القبول. 

  يكون التقديم الكترونيا و على الموقع االلكتروني) Hs.agsiu.net.(  

  عدا حاالت الغش و التزوير( التقديم على  للدراسات ممن سبق و قبلوا وتم ترقين قيدهميحق للمتقدمين(

قناة النفقة الخاصة و يجوز للمترقن قيده بسبب الرسوب بمادة واحدة او بالمعدل و ليس كليهما اعادة 

 لعام.التقديم للدراسات على جامعة اخرى و بموافقة مجلس الكلية المتقدم لها على قناة القبول ا

 

 

 



   

للعام الدراسي  المستمسكات المطلوبة لغرض التقديم للدراسات العليا

6201- 7201  :- 

 :وثيقة التخرج .1

و مطابقة  اه مثبت فيها المعدل رقما وكتابة) البكالوريوس+ الماجستير( للمتقدم لدراسة الدكتور وثيقة التخرج

 الخلفية العلمية للمتقدم لنيل شهادة الدكتوراه.

الغراض التقديم للدراسات العليا معنون للجهة المطلوب التقديم عليها مثبتا فيها معدل  التخرج تاييدكتاب  .2

 بالنسبة للمتقدم لنيل شهادتي الدبلوم العالي و الماجستير. معدل الطالب الخريج االول على الدفعةالتخرج و 

عدم يتضمن الصيغة االتية: ) من الدائرة المنتسب اليها الموظف المتقدم للدراسات العليا كتاب عدم ممانعة .3

و منحه االجازة الدراسية  2017\2016ممانعة الدائرة للموظف من التقديم للدراسات العليا للعام الدراسي 

خالفه يتم ببوله و( يوما من صدور االمر الجامعي بق60الدراسية خالل ) ةوجلب االجاز (في حالة قبوله

 .الغاء قبوله

وال  (506و استمارة المقابلة ) (501و صحيفة االعمال ) نموذج  (500التقديم ) نموذج  استمارات ملىء .4

 الحبر االبيض. استعمال وا يجوز الشطب والحك

 .(502ملىء االستمارات الخاصة بالمتقدمين من ذوي الشهداء ) نموذج  .5

 (.503ن السجناء السياسيين )نموذج بالمتقدمين مملىء االستمارات الخاصة   .6

 (.700ملىء االستمارات الخاصة بالمتقدمين من المشولين بقانون تعويض المتضررين )نموذج  .7

 (.504التوقيع على التعهد الخطي للمتقدم )نموذج  .8

البطاقة ة من او نسخة ملون شهادة الجنسية و هوية االحوال المدنيةمن المستمسكات الثالثة  خة ملونةـنس .9

 .(2عدد ) صور ملونةمع  بطاقة السكن او تاييد السكن و حال صدورها الوطنية

 ( من استمارة التقديم االلكترونية.2نسخة ملونة )عدد  .10

 

 

 



   

 :توضيحات 

  المصادف  السبتو ينتهي يوم  15/6/2016ادف صالم االربعاءيبدا التقديم للدراسات يوم

16/7/2016 . 

  الساعة التاسعة صباحا  18/7/2016 المصادف االثنينمتحان التنافسي يوم االيكون موعد. 

 و الحاسوب لكافة المتقدمين المرشحين للقبول في  غة االنكليزيةلال ي كفاءةيكون موعد امتحان

 الخميس الموافق  يومو لغاية  31/7/2016الدراسات العليا للمدة من يوم االحد الموافق 

 لذين لم يؤدوا اي من االمتحانين في القبول بالدراسات العليا.و يسقط حق ا 4/8/2016

 الممنوحة له من وزارته.ممانعة العدم ملفات المتقدمين بدون  عدم استالم  

  البدنية  لتحديد اهلية المرشح للقبول في الدراسات العليا للتاكد من سالمتهتجري مقابلة

 (.506والعقلية والنفسية  وفق استمارة )نموذج 

 :كاالتي:لمتقدم ايكون لون فايل  الوان الفايالت 

 رـمـاح     -وم:ـالدبل              

 ازرق   -تير:ـالماجس            

 رـفـاص   -وراة:ـالدكت             

 

 


