


نظام البعثات واملساعدات املالية والزماالت رقم ( )64لسنة 1791
تاريخ صدورها 1797/15/4:

العدد 2502 :

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة السادسة والخمسين من الدستور الموقت والمادة الرابعة والخمسين من قانون التعليم
العالي والبحث العلمي رقم  131لسنة  1791المعدل وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
صدر النظام االتي :
المادةاالولى 
يقصد بالتعابير االتية الغراض هذا النظام المعاني المبينة ازاءها :
 – 1القانون  -قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم  131لسنة  1791المعدل .
 – 1الوزارة – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
 – 3الوزير – وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
 – 4الطالب – طالب او طالبة البعثة .
 – 5البعثة – ارسال المؤهل لها بموجب هذا النظام الى خارج العراق للحصوول علوى اوهادة اكاديميوة او ننيوة او مهنيوة او
للتدريب او لكليهما معا او القيام ببحوث ني البلد او المكان الذي ارسل اليه وقيامه نعال بكل ما يقتضوي لتحقيوه هوذا الهود
خالل المدة المحددة لذلك .
المادةالثانية 
للوووزارة ان ترسوول الووى خووارج العووراق بعثوواا للقيووام بدراسوواا علميووة او ننيووة للحصووول علووى اووهادة اكاديميووة او مهنيووة او
الغووراض البحووث العلمووي او التوودريب عنوودما ال يتيسوور ولووك نووي ال مهوريووة العراقيووة وولووك موون اجوول سوود الحاجووة الراهنووة
والمرتقبة لمؤسساا التعليم العالي والبحث العلمي ومختلف مرانه الدولة والقطاع العام .
المادةالثالثة 
 – 1يعهد الى الوزارة انتقاء جميع طالب البعثاا وادارة اؤونهم باستثناء ما يتعله منها بالقواا المسلحة .
 – 1ي وز موانقة وزارة التعلويم العوالي والبحوث العلموي ونوي حواالا خاصوة ان تقووم الووزاراا االخورع بارسوال بعثواا
للتدريب والدراسة ارط ان ال تدخل نفقاا هذه البعثاا ني الميزانية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
المادةالرابعة 
تشمل البعثاا ما يلي :
 – 1بعثة علمية للحصول على اهادة اكاديمية او مهنية .
 – 1بعثة تدريبية لكسب مران او خبرة ني نن او صناعة او غير ولك .
 – 3بعثة علمية تدريبية تتناول الغرضين السابقين .
 – 4بعثة للقيام بدراساا علمية او ننية العداد بحوث يكلف بها المبعوث .
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المادةالخامسة 
 – 1تؤلف برئاسة الوزير او من ينيبه ل نة عليا للبعثاا من :
ا – مدير الشؤون الثقانية العام بالوزارة .
ب – رؤساء الدوائر العلمية ني ديوان الوزارة ورئيس مؤسسة البحث العلمي .
جـ  -ممثل بدرجة ال تقل عن مدير عام عن كل من وزارة التربية ووزارة التخطيط ووزارة المالية ووزارة النفط والمعادن
ووزارة الزراعة ووزارة االصالح الزراعي ووزارة الري ووزارة المواصالا ووزارة الصناعة )  .اعضاء
د – مدير قسم البعثاا والملحقياا الثقانية ني ديوان الوزارة – سكرتيرا .
 – 1للوزير ان يضيف الى الل نة العليا للبعثاا ما ال يزيد عون الالالوة اعضواء ليمثول كول مونهم مؤسسوة واا عالقوة بحاجوة
البلد للبعثاا العلمية .
 – 3تكون اختصاصاا الل نة العليا للبعثاا وضع خطة عامة للبعثاا وتعيين نروعها ودرجاتها واهاداتها حسب حاجوة
البلد ني الفروع التي ال تتونر دراستها ني العراق ،ولها تغيير هذه الفروع والدرجاا والشهاداا عند الحاجة .
المادةالسادسة 
تؤلوف نوي الوووزارة ل نوة مركزيوة باسووم تل نوة انتقواء طووالب البعثواا ت وتعور نووي هوذا النظوام بالل نووة المركزيوة وتكووون
برئاسة مدير الشؤون الثقانية العام بديوان الوزارة  ،وعضوية عدد من ووي االختصوا يختوارهم الووزير حسوب الحاجوة
وسكرتارية مدير قسم البعثاا والملحقياا الثقانية ،ولل نة ان تستراد ني مهمتها برأي الدوائر العلمية .
المادةالسابعة 
يشترط ني عضو البعثة توانر الشروط التالية :
 – 1ا – ان يكون عراقيا .
ب – ان يكون قد اكمل احدع المراحل الدراسية التالية :
اوال – الدراسة العالية ني جميع مراحلها ني مؤسسة علمية تعتر بها الوزارة .
الانيا – الدراسة الثانوية العراقية او ما يعادلها .
الالثا – الدراسة ني معهد نني او مهني يقبل نيه خري و الدراسة المتوسطة او ما يعادلها وتعتر به وزارة التربية .
جـ  -ان يكون وا جدارة بدنية وعقلية تمكنه من الدراسة وخدمة الدولة بشهادة ل نة طبية .
د – ان يكون حسن السيرة وغير محكوم عليه ب ناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشر .
هووـ  -ان ال يكووون راسووبا او مكمووال بسووبب الرسوووب نووي السوونتين األخيوورتين موون دراسووته بوودرل موون الوودرول واا العالقووة
باختصا البعثة ولل نة االنتقاء وحدها تعيين هذه الدرول .
و – ان ال يكون متزوجا بأجنبية وال تعتبر الزوجة العربية او االجنبية ألغراض هذا النظام اوا كانت من ابويين عربيين .
ز – ان ال يكون منتسبا الى الدراساا العليا داخل العراق .
ح – ان ي تاز اختبارا بالمقابلة الشخصية امام ل نة للمقابلة تؤلف ني الوزارة .
 – 1لل نة المقابلة ان ت رع اختباراا تحريرية او تطبيقية لغرض االنتقاء .
 – 3لل نة المقابلة ان تفاضل بين المتقدمين على اسال درجاتهم العلمية واوهاداتهم وممارسوتهم واختصاصواتهم وبحووالهم
مع مالحظة مستوياا المعاهد التي تخرجوا نيها .
 – 4يلغى ترايح طالب البعثة ني حالة عدم التحاق المراح ببعثته بعد مضي اهر واحد من تاريخ الترايح .
 – 5تلغى بعثة الطالب او زمالته ني حالة عدم التحاقه باي منهما خالل اهرين من تاريخ توقيع عقده .
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المادةالثامنة 
تقوم الوزارة باإلنفاق على سفر عضو البعثة العلمية وما تتطلبه دراسته من اجور دراسية واجور ت وال واقامه  ،لغرض
البحووث العلمووي وحضووور المووؤتمراا واا العالقووة باختصاصووه  ،واالمووان اللوووازم والكتووب الدراسووية  ،وتكوواليف طبوووع
االطروحة ومخصصاا اهرية مقطوعة للسكن واالعااة والمالبس  ،وأجور المعال ة الطبية والتوأمين الصوحي والووالدة
وتكاليف احن اللوازم الدراسية عند انتهاء دراسته المقررة ويحدد كل ولك بتعليماا تصدرها الوزارة )1(.

المادةالتاسعة 
ً
 – 1يبقى عضو البعثة الموظف مستمرا ني الخدمة وال يستحه رواتبه ومخصصواته خوالل قبول االلتحواق بالبعثوة وتعتبور
ه وذه الموودة خدمووة الغووراض العووالوة والترنيووع والتقاعوود علووى ان ي ودنع عنهووا التوقيفوواا التقاعديووة بعوود عودتووه موون دراسووته
ومباارته الوظيفة .
 – 1يعطى عضو البعثوة المتوزوج سوواء أتوم زواجوه قبول التحاقوه بالبعثوة او بعوده اضوانة الوى اجوور السوفر والمخصصواا
الشهرية المنصو عليها ني المادة الثامنة من هذا النظام ما يلي :
أ– نصف المخصصاا الشهرية للسكن واالعااة وكامل اجور السفر لزوجته وطفلين من اوالده غير البالغين وهابوا وايابوا
عند اصطحابهم الى بلد دراسته لالقامة معه ني ولك البلد طيلة مدة الدراسة  ،وال يشمل ولك الزياراا التوي تقول عون مودة
الدراسة  ،يسري ولك على الموظف الم از دراسيا ً بأستثناء نصوف المخصصواا الشوهرية للسوكن واالعااوة ويعتبور حكوم
هذا البند نانذاً اعتباراً من تاريخ قرار م لس قيادة الثورة المتخذ ني . 1795/9/11
ب – نصف راتبه االسمي كموظف يصر لزوجته ني العراق اوا كان مثبتا ولم تكن زوجته موظفة او مستخدمة ني حالة
عدم اصطحابه اياها الى بلد دراسته .
 – 3يصر نصف الراتب االسمي للموظف المثبت االعزب خالل مدة بعثته الى وويه المقيمين ني العوراق اوا كوان مكلفوا
باعالتهم ارعا وكانت له خدمة ال تقل عن الالث سنواا .

المادةالعاشرة 
 – 1يبدا الصر على طالب البعثة ني يوم وصوله بلد دراسته على ان يباار دراسته خالل اهر واحد من تاريخ وصوله
ويعطوى مخصصوواا اووهر واحوود يلووي توواريخ اتمامووه متطلبوواا دراسوته ليهوويء نفسووه للعووودة الووى العووراق مبااوورة بعوود اتمووام
دراسته .
أ -ي وز منح طالب البعثة والزمالة مدة التزيد على سنه واحدة لدراسة اللغة ني بلد االم .
ب -تعتبر مدة دراسة اللغة ضمن مدة البعثة والزمالة المقررة (. )3


()1عُــدلت بموجب التعديل الثالوث لنظوام البعثواا والمسواعداا الماليوة والزمواالا رقوم (  ) 8لسونة  1781وعُــوـد نانوذاً مون تواريخ نشوره نوي
الوقائع العراقية عد ( )1993ني . 1781/5/11

()2عُــدلت بموجب التعديل الثاني لنظام البعثاا والمسواعداا الماليوة والزمواالا رقوم ( )33لسونة  1795وعود نانوذاً مون تواريخ نشوره نوي
الوقائع العراقية عدد ( )1515ني . 1795/11/11
()3عُدلت بموجب التعديل الرابوع لنظوام البعثواا والمسواعداا الماليوة والزمواالا رقوم (  ) 43لسونة  1781وعود نانوذاً مون تواريخ نشوره نوي
الوقائع العراقية رقم ( )1835ني . 1781/4/1
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المادةالحاديةعشرة 
1– يفصل الطالب من البعثة وتقطع مخصصاته ويطبه بحقه العقد ني الحاالا التالية :
ا – اوا سلك طالب البعثة سلوكا مخالفا لنصو العقد الذي ارتبط به .
ب – اوا قام باي نشاط معاد لل مهورية العراقية .
جـ  -اوا تزوج من اجنبية او حصل على جنسية اجنبية او تقدم بطلب الحصول عليها .
د – اوا رسب مرتين متتاليتين لغير سبب المرض المؤيد بتقارير طبية مقدمة الى الوزارة ونه االصول .
 – 1تعتبووور خدموووة الطالوووب المفصوووول بسوووبب الرسووووب م زيوووة اوا اكمووول الدراسوووة علوووى نفقتوووه الخاصوووة وحصووول علوووى
نفس الشهادة .
 – 3اوا رسب الطالب لغير سبب المورض المؤيود بتقوارير طبيوة مقدموة الوى الووزارة ونوه االصوول بنهايوة مرحلوة دراسوية
سنوية او نصلية تقطع مخصصاته بعد مرور اهر من تاريخ رسوبه ويكلف اعتبارا من هذا التاريخ بالصور علوى نفسوه
العادة هذه المرحلوة وللووزارة ان تصور عليوه بطريوه السولفة لسونة واحودة نقوط اعتبوارا مون تواريخ رسووبه نواوا موا ن وح
يستانف الصر عليه من تاريخ ن احه وان رسب يفصل ويطالب بما انفه عليه .
 – 4للوزارة نصل الطالب اوا رسب مرتين غير متتاليتين او نصل من جامعته بسبب سلوكه الخلقي او ضعفه الدراسي .
 – 5للوزارة نصل طالب البعثة او الزمالوة اوا تعوذر عليوه مواصولة الدراسوة بسوبب المورض المؤيود بتقوارير طبيوة مصودقة
ونه االصول وال يطالب بما انفه عليه االناء بعثته او زمالته .
المادةالثانيةعشرة 
 – 1للوزارة تمديد دراسة ا لطالب مدة ال تزيد على سنة تبتود نوور انتهواء المودة المقوررة للحصوول علوى الشوهادة المتعاقود
عليها .
 – 1للوووزارة تسووليف طالووب البعثووة مخصصوواته بعوود التمديوود المنصووو عليووه نووي الفقوورة ( )1موون هووذه المووادة لتمكنووه موون
االستمرار على الدراسة للحصول على الشهادة المتعاقد عليها .
 – 3للوزارة ان توانه على عودة طالب البعثة الى العراق مرة واحدة االناء دراسوته اوا كانوت مودة دراسوته اكثور مون الوالث
سنواا ،وني هذه الحال يتمتع الطالب بالمخصصاا التي تودنع لوه نوي قطور دراسوته موع بطاقوة سوفر وهابوا وايابوا بالدرجوة
السياحية .
المادةالثالثةعشرة 
للوزارة ان توانه على تغيير موضوع دراسة الطالب بعد استحصال موانقة ال هة التي ارسلته .
المادةالرابعةعشرة 
 – 1للوزارة ان تقدم مساعداا مالية اهرية للطالب العراقيين الذين يدرسون على نفقتهم الخاصوة دراسوة عاليوة او مهنيوة
او ننية ني مؤسساا علميوة خوالا العوراق تعتور بهوا الووزارة علوى ان ال تزيود هوذه المسواعدة علوى نصوف المخصصواا
الشهرية لطالب البعثة ني ولك القطر وللوزارة ان تقودم هوذه المسواعدة الماليوة للم واز دراسويا بعود انتهواء اجازتوه الدراسوية
وبموانقة دائرته ان كانت دراسته تنتهي بشهادة عالية .
 – 1ال تزيد المساعداا المالية المنصو عليها ني الفقرة ( )1من هذه الموادة عون ربوع االعتمواداا المخصصوة للبعثواا
بوجه عام .
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المادةالخامسةعشرة 
 – 1يشترط ني طالب المساعدة المالية توانر الشروط التالية :
ا – ان يكون عراقيا .
ب – حسن السيرة والسلوك .
جـ  -ان يكون قد اكمل الدراسة االعدادية او ما يعادلها .
د – ان يدرل ني مؤسسة علمية مهنية او ننية تعتر بها الوزارة .
هـ  -ان يكون قد ن ح ني مؤسسته هذه بنهاية السنة الدراسية السابقة لطلبه المساعدة المالية .
و – ان ال يكون متزوجا من اجنبية .
 – 1ي وز منح المساعدة المالية لمن سبه ان قضى سنة دراسية على االقل بن واح وتورك دراسوته بعوذر مشوروع بعود هوذه
السنة مباارة واراد استئنانها على ان تصر له اعتبارا من تاريخ التحاقه بدراسته للغرض المذكور .
 – 3يتم التفاضل عند تقرير منح المساعدة المالية على اسال الدرجاا واهمية موضوع الدراسة بالنسبة لحاجة الدولة .
المادةالسادسةعشرة 
 – 1تصر المساعدة المالية للطالب الملتحه بدراسته اعتبارا من تاريخ موانقوة الووزارة علوى منحوه اياهوا حتوى حصووله
على الشهادة التي يدرل من اجلها على ان ال تزيد مدة المساعدة المالية عن المدة االعتيادية الالزمة لها .
 – 1للوزارة تمديد المساعدة المالية للطالب لمدة ال تزيد عن السنة للحصول على الشهادة المتعاقد عليها .
 – 3للوزارة االستمرار على تقديم المساعدة المالية للطالب للحصول على اهادة اعلى بعد ربطه بعقد جديد .
المادةالسابعةعشرة 
 – 1تقطع المساعداا المالية عن الطالب المساعد ماليوا نوي اي مون الحواالا المنصوو عليهوا نوي الفقورة ( )1مون الموادة
الحادية عشرة من هذا النظام .
 – 1يطبه العقد الذي ارتوبط بوه الطالوب المسواعد ماليوا اوا تقورر قطوع المسواعدة الماليوة عنوه بموجوب الفقوـرة ( )1مون هوذه
المادة .
 – 3يستانف صر المساعدة المالية الى الطالب اوا ن ح بعد رسوبه سنة واحدة او سنتين غير متتاليتين .
المادةالثامنةعشرة 
يعتبوور اداء الخدمووة نووي دوائوور الدولووة او االسووتعداد الدائهووا م زيووا لعقوود طالووب البعثووة والمسوواعدة الماليووة الووذي نصوول بسووبب
الرسوب او المرض اوا اكمل دراسته على حسابه الخا وحصل على الشهادة المتعاقد عليها او على اهادة معادلة لها او
اهادة اعلى منها ني حقل اختصاصه من بلد دراسته بشرط ان تكون معترنا بها من قبل الل نة المركزية لتعوادل الشوهاداا
ني الوزارة .
المادةالتاسعةعشرة 
 – 1على الوزارة ان تبرم مع طالب البعثاا والمساعداا المالية عقودا مصدقة من الكاتب العدل او من يقوم مقامه تون
على التزاماا وحقوق الطالب وللوزارة ان تؤمن هذه العقود استردادا ل ميع المبالغ التي انفقت علويهم اوا اخلووا بنصوو
العقد واحكام هذا النظام  .وللوزارة ان تاخذ ما تراه كانيا من الضماناا لتطبيه ولك .
 – 1تعتبر المبالغ المصرونة على طالب البعثة الناكل عن تنفيذ العقد بعد انتهائها واجبوة االداء بم ورد تطبيوه احكوام العقود
المتعلقة بها وتستحصل منه ومون كفالئوه بالتضوامن صوفقة واحودة غيور قابلوة للتقسويط ونوه قوانون جبايوة الوديون المسوتحقة
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للحكومة وتحميلهم نائدة عن اصل المبالغ المذكورة بنسبة  ٪9تحتسب ابتداء مون مورور سوتة ااوهر علوى انوذارهم بوجووب
االداء .
المادةالعشرون 
 – 1للوووزارة بموجووب تعليموواا خاصووة ان تراووح الطووالب العووراقيين للزموواالا الدراسووية والتدريبيووة المخصصووة لهووا موون
الحكوماا والمؤسساا االجنبية المختلفة .
 – 1ني حالة ترايح الموظفين العراقيين المثبتين للزماالا الدراسية الوارد وكرها ني الفقرة ( )1من هوذه الموادة يتقاضوى
الموظف راتبه االسمي ومخصصاا غالء المعيشوة باالضوانة الوى مخصصواا الزمالوة خوالل تمتعوه بهوا علوى ان ال يزيود
م موع ما يتقاضاه من الراتب االسمي ومخصصاا غالء المعيشة عن ( )91سبعين دينارا ،ويسوتثنى مون ولوك الزمواالا
التدريبية التي تقل مودتها عون سونة حيوث تصور لهوم رواتوبهم االسومية ومخصصواا غوالء المعيشوة كاملوة باالضوانة الوى
مخصصاا الزمالة .
 – 3للوزارة تمديد دراسة المتمتع بالزمالوة مودة ال تزيود ابتوداء مون تواريخ انتهواء مودة الزمالوة المخصصوة لوه يمونح خاللهوا
راتب تام اوا ما البت ان مدة الزمالة غير كانية للحصول على الشهادة المتعاقد عليها بتاييد من المؤسسة التي يدرل نيها .
 – 4يقدم الموندون بزماالا تدريبية الى الوزارة تقارير عن زماالتهم بعد االنتهاء منها .
مادةالحاديةوالعشرون 
للوزارة قبول البعثاا ومنح الزماالا الدراسية او التدريب ني العراق على نفقتها بالنسبة لطالب البالد العربية او غيرها .
مادةالثانيةوالعشرون 
يلغى نظام البعثاا والمساعداا المالية رقم  11/لسنة . 1734/
مادةالثالثةوالعشرون 
للوزير اصدار التعليماا لتسهيل تنفيذ هذا النظام .
مادةالرابعةوالعشرون 
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره ني ال ريدة الرسمية .
مادةالخامسةوالعشرون 
على وزير التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد ني اليوم االول من اهر اعبان لسنة 1371ه رية المصاد
. 1791
احمد حسن البكر
رئيس ال مهورية
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لليوم الحادي والعشرين مون اوهر ايلوول لسونة

