المستمسكات المطلوبة لفتح ملف دراسي على النفقة الخاصة وبدون تحويل
خارجي في العراق – تقدم الى الدوائر الثقافية بالخارج
 -١تقديم اخر شھادة للطالب او مايعادلھا داخل العراق.
 -٢ترقين قيد الطالب او الغاء قبوله او عدم تسجيلة في الجامعات
والمعاھد داخل العراق بالنسبة للطلبة الذين يرومون الحصول على
شھادة بكالوريوس.
 -٣تعھد طالب النفقة الخاصة كونه غير موظف وعدم المطالبة بالنقل
مع االستمارة االلكترونية.
 -٤المستمسكات الثبوتية للطالب باالضافة الى قبول الطالب المصدق.
 -٥التصريح االمني والمساءلة والعدالة وحسب الضوابط.
 -٦ھوية التقاعد اذا كان الطالب محال على التقاعد.
 -٧استقالة وبراءة الذمة للموظف المستقيل من الوظيفة ويروم فتح
ملف دراسي على النفقة الخاصة مختومة بتاريخ جديد من دائرة
الموظف.
مالحظة  :في حال كون آخر شھادة دراسية ھي الشھادة االعدادية فسيطالب
الحقا" بكتاب الغاء القبول المركزي العراقي صادر من الجھة المقبول
بھا )الجامعة( و دائرة الدراسات في وزارة التعليم العالي(
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الية شمول طلبة النفقة الخاصة للدراسات العليا بالمساعدات المالية









يتم فتح ملف دراسي لطلبة النفقة الخاصة
نصت المادة الرابعة عشر من نظام البعثات والمساعدات المالية والزماالت
رقم  ٤٦لسنة  ١٩٧١على مايأتي :للوزارة ان تقدم مساعدات مالية
شھرية للطالب العراقيين الذيين يدرسون على نفقتھم الخاصة دراسة عالية
او مھنية او فنية في مؤسسات علمية خارج العراق تعترف بھا الوزارة
على ان التزيد ھذه المساعدة على نصف المخصصات الشھرية لطالب
البعثة في ذلك القطر وللوزارة ان تقدم ھذه المساعدة المالية للمجاز دراسيا
بعد انتھاء اجازته الدراسية وبموافقة دائرته ان كانت دراسته تنتھي
بشھادة عالية -
يراجع الطالب الملحقية الثقافية او السفارة في البلد الذي يدرس فيه ويقدم
طلبا ً اليھم لغرض شموله بالمساعدة المالية بعد تقديمه كتاب من جامعته
يؤيد مباشرته بالدراسة واستمراره فيھا وتقوم الملحقية بملئ استمارة
المساعدة المالية وترسل لدائرتنا بعد تصديقھا من قبلھم .
يتم عرض استمارة المساعدة على لجنة مختصة وترفع على معالي الوزير
للموافقة .
بعد استحصال الموافقات االصولية يتم اصدار امر اداري ويتم منح الطالب
المساعدة المالية بعد تنظيمه عقد المساعدة المالية .

