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 بّ  ٔاالرتماء انعهًي انًستٕٖ تزصيٍ عهٗ انٕسراة حزص يٍ اَطاللا 

  انٓيبت العادة انحثيث  انٕسارة ٔسعي .انًعتًذة  االكاديًيت انًعاييز ٔفمت

   .انعهًي ٔانبحث انعاني انتعهيى نماطع  ٔاالحتزاو

 ٔ نًذ خٕٓدْا يع  ًٔتٕاصال ٔانتاْيم االعذاد عانيت خذيذة بطالاث رفذْا 

 انعانًيت انبحثيت ٔانًزاكش اندايعاث كبزياث عهٗ ٔاالَتفاذ انتفاعم خسٕر

 ٍخارج انٗ انطهبت االف ارسم في انٕسارة بزايح  تُشيط طزيك ع 

 في انًعتًذة انعانًيت انتعهيى يعاييز ٔفك دراستٓى نًٕاصهت انعزاق

   .[1] انًتطٕرة انبحثيت ٔانًزاكش انزصيُت اندايعاث
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 المقدمة 

[1] http://scrdiraq.gov.iq/gaide.pdf 



  طلبت البعثبث الذراسيت:  أوال 

 كافة تتحمل وًهً العراق خارج للدراسة الدولة ترسلهم الذٌن الطلبة هم
 .ثابتا شهر راتب عن فضال .العلمٌة واالجهزة والمالبس الدراسة مصروفات

 فً والتعٌن علٌها المتعاقد الشهادة والحصول بالنجاح الطالب ٌتعهد أن على
 .الدولة دوائر

َ َطلبةَالزماالتَالدراسيةَ:ََََثانيا

  جهات قبل من  ممنوحة مقاعد ضمن العراق خارج الدارسٌن الطلبة هم
 مصروفات من جزء أو كل دفع الجهات تلك وتتحمل , مختلفة خارٌجٌة
 المستلم الراتب بٌن الفرق وهو االخر الجزء الدولة تتحمل أن على الطالب
   .الدولة تلك فً  البعثة لطالب المدفوع والرتب
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  طلبت النفقت الخبصت  : ثب لثب 

 ْذِ لبم يٍ بٓا االخُبيت أ انعزبيت اندايعاث يٍ لبٕل عهٗ انحصهٌٕ انطهبت ْٔى

 ٔانًصزٔفاث انذراسيت االخٕر ٔيتحًهٌٕ انخاص حسابٓى عهٗ يذرسٌٕ ٔانذيٍ انٕسارة

  .انذكتٕراِ أ انًاخستيز أ انبكهٕريٕص شٓادة عهٗ نهحصٕل كافت االخزٖ

 الذٌن الخاصة النفقه طلبة من قسم  هم: المبليت المسبعذاث طلبت: رابعب   

 بنجاح دراستهم من االولى المرحلة اجتازوا1.

 وتمنح العلمً والبحث العالً التعلٌم وزارة من مالٌة بمساعدة بطالباتهم تقدموا 2.

  .(دكتوراه او ماجستٌر) العلٌا الدراسات لطلبة فقط

.Aًالخاصة النفقة عقد عن فضل لهم عقد تنظٌم ٌتم الحالة هذه ف 

.Bالدولة دوائر فً بالتعٌن الطالب ٌتعهد   

.Cالدولة تلك فً البعثة طالب راتب من %50 المشمول للطالب تدفع .    
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  طلبت االجبزة الذراسيت: خبمسب  
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 ََطلبةَالزماالتَالخاصةَ:َسادسا
ٌقصدبها كل :  خاصةَعلىَنفقةَمنظماتَأوَمؤسساتَغيرَحكوميةزمالة6.1ََ 

زمالة تتعهد بتحمل تكالٌفها منظمة أو مؤسسة غٌر حكومٌة وال تتحمل وزارة التعلٌم 
 :العالً والبحث العلمً أي تبعات مالٌة عند الموافقة علٌها وٌشترط فٌها التالً 

.A شهادة تسجٌل المنظمة فً األمانة العامة لمجلس الوزراء على أن تكون نافذة تقدٌم
 .الصالحٌة 

.B كتاب صادر من األمانة العامة لمجلس الوزراء ٌتضمن تحمل المنظمة تكالٌف تقدٌم
 الدراسة

.C قبول جامعً ٌؤٌد تحمل المنظمة العراقٌة نفقات الدراسة تقدٌم. 

.D  أن ٌكون موضوع الزمالة ضمن االختصاصات العلمٌة النادرة. 

.E  [2]. دراسٌةمن توفر التخصٌص المالً للمنظمة بهكذا زمالة التأكد   

 
[2]http://www.scr.uodiyala.edu.iq/PageViewer.aspx?id=82 
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  طلبت السمبالث الخبصت : سبدسب 

ٌقصد بها كل زمالة تتحمل تكالٌفها جهة القبول :  دراسيةَخاصةمنحةَ 6.2َ  

وتصنف إلى نوعٌن حسب التبعات المالٌة ( الجامعة التً ستتم فٌها الدراسة )نفسها 

  -:المترتبة على الوزارة 

.Iَفً حال عدم استٌفاء المتقدم لشروط الزمالة االعتٌادٌة  -:تبعاتَماليةَبدون

 .ٌتم اعتبار هذه المنحة زمالة خاصة ( الخدمة الوظٌفٌة, العمر , المعدل )

.II َالمعدل )فً حال استٌفاء المتقدم لشروط الزمالة االعتٌادٌة  -:معَتبعاتَمالية  ,

ٌتم اعتبار المنحة كزمالة دراسٌة وفقا الحكام نظام ( الخدمة الوظٌفٌة, العمر 
 [2]المعدل 1971لسنة  46البعثات والمساعدات المالٌة والزماالت رقم 
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 تـصنيف الذارسىن خبرج العراق      

[2]http://www.scr.uodiyala.edu.iq/PageViewer.aspx?id=82 
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 للبعثبث الذراسيتالتقذيم شروط 

 تكىن مشببه في بعض االحيبن لشروط الذراسبث االخر    

 

[1] 
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 التقذيم للسمبالث الذدراسيتشروط 

 راسبث االخرذتكىن مشببه في بعض االحيبن لشروط ال   

 

[1] 
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 المستمسكاتَالمطلوبةَللزماالتَ



مخصصبث الطلبت الذارسيه خبرج  

 العراق
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[1] 



 كفالة الطالب الدارسٌن خارج العراق  
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[1] 
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[3]  http://scr.uodiyala.edu.iq/uploads/Kayanaat/Daleel/Daleel.pdf  

جبمعبث االبتعبث , دول الذراست  وفئبتهب    

http://scr.uodiyala.edu.iq/uploads/Kayanaat/Daleel/Daleel.pdf


خاصَلطلبةَ)جامعاتَاالبتعاثَبعضَدليلَ
(البعثاتَواالجازاتَالدراسيةَوالبعثاتَالبحثية  
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[4] http://scrdiraq.gov.iq/All%20universities.asp  

 

[4]  

http://scrdiraq.gov.iq/All universities.asp
http://scrdiraq.gov.iq/All universities.asp
http://scrdiraq.gov.iq/All universities.asp


خاصَ)الجامعاتَالرصينةَبعضَدليلَ
(للطلبةَالدارسينَعلىَالنفقةَالخاصة  
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[1] [4]  



 تقيم ومعبدة الشهبدة بعذ اكمبل الذراست  
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[1] [3]  
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20 [4] 

1986َلسنة518ََالقرارَرقمََ  



21 [4] 

1981لسنة111ََالقرارَرقمَ  
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َ 



1) http://scrdiraq.gov.iq/gaide.pdf 

2) http://www.scr.uodiyala.edu.iq/PageViewer.asp
x?id=82 

3) http://scr.uodiyala.edu.iq/uploads/Kayanaat/Dal
eel/Daleel.pdf  

4) http://scrdiraq.gov.iq/All%20universities.asp  

5) http://scr.uodiyala.edu.iq/uploads/uni.pdf  

6) http://scrdiraq.gov.iq/ad/scrd_guide.pdf  
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