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  :استناد

 

ة ) ا(استنادا الى احكام الفقرة  ادة الرابع سادسة والخمسين من الدستور الموقت والم من المادة ال
ا ١٩٧٠ لسنة ١٣٢والخمسين من  قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم   المعدل وبناء على م

 . ير التعليم العالي والبحث العلميعرضه وز
 :صدر النظام االتي

 
  ١ المادة

 

 : ا النظام المعاني المبينة ازاءھايقصد بالتعابير االتية الغراض ھذ
 .  المعدل١٩٧٠ لسنة ١٣٢العلمي رقم   قانون التعليم العالي والبحث -القانون  .١
 . لعالي والبحث العلميرة التعليم ا وزا-الوزارة  .٢
 . ير التعليم العالي والبحث العلمي وز-الوزير  .٣
 .  طالب او طالبة البعثة-الطالب  .٤
ى شھادة -البعثة  .٥ ى خارج العراق للحصول عل ذا النظام ال  ارسال المؤھل لھا بموجب ھ

د او ا ام ببحوث في البل ا او القي ا مع ان اكاديمية او فنية او مھنية او للتدريب او لكليھم لمك
 .ا الھدف خالل المدة المحددة لذلكالذي ارسل اليه وقيامه فعال بكل ما يقتضي لتحقيق ھذ

 
  ٢المادة 

  

ى شھادة  ة للحصول عل ة او فني للوزارة ان ترسل الى خارج العراق بعثات للقيام بدراسات علمي
ك ف سر ذل دما ال يتي دريب عن ة او الغراض البحث العلمي او الت ة اكاديمية او مھني ي الجمھوري

الي والبحث العلمي  يم الع ة لمؤسسات التعل ة والمرتقب العراقية وذلك من اجل سد الحاجة الراھن
 .ختلف مرافق الدولة والقطاع العاموم

 
 ٣المادة 

  

تثنا .١ ؤونھم باس ات وادارة ش ع طالب البعث اء جمي وزارة انتق ى ال د ال ا يعھ ق منھ ا يتعل ء م
 . بالقوات المسلحة

وزارات موافقة وبيجوز  .٢ وم ال زارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي حاالت خاصة ان تق
ي  ات ف ذه البعث ات ھ دخل نفق رط ان ال ت ة ش دريب والدراس ات للت ال بعث رى بارس االخ

 .رة التعليم العالي والبحث العلميالميزانية العامة لوزا
  



 ٢

 
 ٤المادة 

  

 : تشمل البعثات ما يلي 
 .  اكاديمية او مھنيةصول على شھادةبعثة علمية للح .١
 .  خبرة في فن او صناعة او غير ذلكبعثة تدريبية لكسب مران او .٢
 . تدريبية تتناول الغرضين السابقينبعثة علمية  .٣
 .ية العداد بحوث يكلف بھا المبعوثبعثة للقيام بدراسات علمية او فن .٤

 
  ٥المادة 

  

 : و من ينيبه لجنة عليا للبعثات منتؤلف برئاسة الوزير ا .١
 ) مدير الشؤون الثقافية العام بالوزارة .   ا  

 ) رؤساء الدوائر العلمية في ديوان.  ب   
 ) زارة ورئيس مؤسسة البحث العلميالو        

 ) ممثل بدرجة ال تقل عن مدير عام عن .جـ        
 اعضاء ) كل من وزارة التربية ووزارة       
 ) نفطالتخطيط ووزارة المالية ووزارة ال      
 ) والمعادن ووزارة الزراعة ووزارة      
 ) االصالح الزراعي ووزارة الري ووزارة      
  ) المواصالت ووزارة الصناعة      

 .  سكرتيرا-مدير قسم البعثات والملحقيات الثقافية في ديوان الوزارة  . د         
د عن ل .٢ نھم لوزير ان يضيف الى اللجنة العليا للبعثات ما ال يزي ل كل م ة اعضاء ليمث ثالث

 . قة بحاجة البلد للبعثات العلميةمؤسسة ذات عال
ا  .٣ ين فروعھ ات وتعي ة للبعث ة عام ع خط ات وض ا للبعث ة العلي صاصات اللجن ون اخت تك

ا  ودرجاتھا وشھاداتھا حسب حاجة البلد في الفروع التي ال تتوفر دراستھا في العراق، ولھ
 .ادات عند الحاجةات والشھتغيير ھذه الفروع والدرج

 
 ٦المادة 

  

م  ة باس ة مركزي وزارة لجن ي ال ات "تؤلف ف اء طالب البعث ة انتق ام " لجن ذا النظ ي ھ وتعرف ف
وزارة، وعضوية عدد من  باللجنة المركزية وتكون برئاسة مدير الشؤون الثقافية العام بديوان ال

وزير حسب الحاجة  ارھم ال سم. ذوي االختصاص يخت دير ق ات وسكرتارية م ات والملحقي  البعث
 . في مھمتھا براي الدوائر العلميةالثقافية، وللجنة ان تسترشد

 
 ٧المادة 

  

 : يشترط في عضو البعثة توافر الشروط التالية 
 . ان يكون عراقيا   -ا  .١

 :  ان يكون قد اكمل احدى المراحل الدراسية التالية -ب
 .  مؤسسة علمية تعترف بھا الوزارةي الدراسة العالية في جميع مراحلھا ف-اوال      
 . الثانوية العراقية او ما يعادلھا الدراسة -ثانيا       

ا   ه خريجو-ثالث ل في ي يقب ي او مھن د فن ي معھ ة ف ا  الدراس ة المتوسطة او م    الدراس
 . وتعترف به وزارة التربية يعادلھا

  . مة الدولة بشھادة لجنة طبيةة وخد ان يكون ذا جدارة بدنية وعقلية تمكنه من الدراس-جـ  
  ان يكون حسن السيرة وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف -د



 ٣

درس -ھـ  ان ال يكون راسبا او مكمال بسبب الرسوب في السنتين االخيرتين من دراسته ب
 روس من الدروس ذات العالقة باختصاص البعثة وللجنة االنتقاء وحدھا تعيين ھذه الد

ذا  -و راض ھ ة الغ ة او االجنبي ة العربي ر الزوج ة وال تعتب ا باجنبي ون متزوج   ان ال يك
 . لنظام اذا كانت من ابويين عربيينا
 .  ان ال يكون منتسبا الى الدراسات العليا داخل العراق -ز
 . قابلة تؤلف في الوزارة ان يجتاز اختبارا بالمقابلة الشخصية امام لجنة للم-ح

 . حريرية او تطبيقية لغرض االنتقاءالمقابلة ان تجرى اختبارات تللجنة  .٢
ھاداتھم  .٣ ة وش اتھم العلمي اس درج ى اس دمين عل ين المتق ل ب ة ان تفاض ة المقابل للجن

 . ستويات المعاھد التي تخرجوا فيھاوممارستھم واختصاصاتھم وبحوثھم مع مالحظة م
ه بعيلغى ترشيح طالب البعثة في حالة عدم التحاق المرش .٤ د مضي شھر واحد من ح ببعثت

 . تاريخ الترشيح
ا .٥ اي منھم ه ب ة عدم التحاق ه في حال ة الطالب او زمالت اريخ تلغى بعث  خالل شھرين من ت

 .توقيع عقده

 
 ٨المادة 

  

ة لمن نظام التعديل الثالث ) ١(ادة الغيت ھذه المادة بموجب الم ات والمساعدات المالي نظام البعث
م  االت رق ه ١٩٧١سنة ل) ٤٦(والزم اريخ ٨، رقم ادر بت النص ٢٠/٤/١٩٨٠ ص تبدلت ب  واس

 :االتي
 

ية،  ه دراسته من اجور دراس ا تتطلب ة، وم ة العلمي ى سفر عضو البعث اق عل تقوم الوزارة باالنف
صاصه،  ة باخت ؤتمرات ذات العالق ة، لغرض البحث العلمي وحضور الم وال واقام واجور تج

ية، وت ب الدراس وازم والكت ان الل ة واثم ھرية مقطوع ة، ومخصصات ش ع االطروح اليف طب ك
للسكن واالعاشة والمالبس، واجور المعالجات الطبية والتامين الصحي والوالدة، وتكاليف شحن 

 .اللوازم الدراسية عند انتھاء دراسته المقررة، ويحدد كل ذلك بتعليمات تصدرھا الوزارة
 

 :النص القديم للمادة
ى س اق عل وزارة باالنف وم ال ية ق ور دراس ن اج ته م ه دراس ا تتطلب ة وم ة العلمي فر عضو البعث

ان  صاصه واثم ة باخت ؤتمرات ذات العالق ي وحضور الم وال لغرض البحث العلم ور التج واج
سكن واالعاشة  اليف االطروحة ومخصصات شھرية مقطوعة لل ية وتك وازم والكتب الدراس الل

ك بتعليمات تصدرھا والمالبس واجور المعالجة الطبية والتامين الصحي وا والدة ويحدد كل ذل ل
  .الوزارة 

ت

 
 ٩المادة 

  

نظام من نظام التعديل الثاني ل) ١( ھذه المادة بموجب المادة من)  ا-٢(والفقرة ) ١(الغيت الفقرة 
ه ١٩٧١ لسنة ٤٦البعثات والمساعدات المالية والزماالت رقم  اريخ ٣٦، رقم ، ١٩٧٥ صادر بت

 :واستبدلت بالنص االتي
 

ه ومخصصاته خالل يب .١ ستحق رواتب ة، وال ي ستمرا في الخدم قى عضو البعثة الموظف م
ة الغراض  دة خدم ذه الم ر ھ ا، وتعتب ة ومباشرته لھ الفترة الممتدة بين انفكاكه من الوظيف
ه من الدراسة  د عودت العالوة والترفيع والتقاعد، على ان يدفع عنھا التوقيفات التقاعدية بع

 .ومباشرته الوظيفة 
عطى عضو البعثة المتزوج سواء اتم زواجه قبل التحاقه بالبعثة او بعده اضافة الى اجور ي .٢

  :دة الثامنة من ھذا النظام ما يليالسفر والمخصصات الشھرية المنصوص عليھا في الما



 ٤

  نصف المخصصات الشھرية للسكن واالعاشة وكامل اجور السفر لزوجته وطفلين من -ا 
دة اوالده غير البالغين ذھ ة م ابا وايابا عند اصطحابھم الى بلد دراسته لالقامة معه طيل

 .القصيرة التي تقل عن مدة الدراسةالدراسة، وال يشمل ذلك الزيارات 
شھرية       صف المخصصات ال تثناء ن يا باس از دراس ى الموظف المج ك عل سري ذل ي

را اريخ ق ارا من ت ذا اعتب د ناف ذا البن م ھ ر حك سكن واالعاشة، ويعتب ادة لل ر مجلس قي
 .١٩٧٥\٧\ ٢١الثورة المتخذ في 

ن -ب م تك ا ول ان مثبت راق اذا ك ي الع ه ف ه االسمي كموظف يصرف لزوجت  نصف راتب
 .دم اصطحابه اياھا الى بلد دراستهزوجته موظفة او مستخدمة في حالة ع

ه  .٣ ى ذوي ه ال دة بعثت الل م زب خ ت االع مي للموظف المثب ب االس صف الرات صرف ن ي
ي ين ف رعا وكاالمقيم التھم ش ا باع ان مكلف راق اذا ك الث  الع ن ث ل ع ة ال تق ه خدم ت ل ن

 .سنوات
 

 ):١(النص القديم للفقرة 
ه  .١ دة بعثت ر م ة وتعتب ل االلتحاق بالبعث ه قب يقدم عضو البعثة الموظف استقالته من وظيفت

ة ب ات التقاعدي دفع التوقيف د خدمة له الغراض العالوة والترفيع والتقاعد على ان يقوم ب ع
 .ودته من دراسته ومباشرته الوظيفةع

 
 ): ا- ٢(النص القديم للفقرة 

نصف المخصصات الشھرية للسكن واالعاشة ونصف اجور السفر لزوجته وطفلين من  .٢
ه  ه وولدي ة اصطحاب زوجت ي حال ته ف د دراس ى بل ا ال ا واياب الغين ذھاب ر الب اوالده غي

ك ا شمل ذل دة لالقامة معه في ذلك البلد طيلة مدة دراسته وال ي ل عن م ارات التي تق لزي
 .الدراسة

 
 ١٠المادة 

  

ت الفق ا) ٢(رة الغي ادة بموجب الم ذه الم ن ھ ع ل) ١(دة م ديل الراب ام التع ن نظ ات م ام البعث نظ
 واستبدلت ١٩٨٢ صادر بتاريخ ٤٣، رقمه ١٩٧٩ لسنة ٤٦والمساعدات المالية والزماالت رقم 

 :بالنص االتي
 

يبدا الصرف على طالب البعثة في يوم وصوله بلد دراسته على ان يباشر دراسته خالل  .١
د م ھر واح ه ش اريخ اتمام ي ت د يل ھر واح صات ش ى مخص وله ويعط اريخ وص ن ت

 .متطلبات دراسته ليھيء نفسه للعودة الى العراق مباشرة بعد اتمام دراسته 
د يجوز منح طالب البعثة والزمالة مدة ال تزيد على -ا  .٢ ة في البل  سنة واحدة لدراسة اللغ

 . االم
 . ة والزمالة المقررة اعتبار مدة دراسة اللغة ضمن مدة البعث-ب     

 
 ):٢(النص القديم للفقرة 

ى  .٢ ه عل درس في ذي ي تعتبر فترة تعلم اللغة من ضمن بعثة الطالب اذا كانت في القطر ال
نة  ن س ا وع ات العلي ة الدراس سبة لطلب ھر بالن تة اش ن س ة ع م اللغ رة تعل د فت ان ال تزي

 .لنسبة للدراسات الجامعية االوليةبا

 
 ١١المادة 

 

 : ق بحقه العقد في الحاالت التاليةالب من البعثة وتقطع مخصصاته ويطبيفصل الط .١
 . خالفا لنصوص العقد الذي ارتبط به اذا سلك طالب البعثة سلوكا م-ا      
 . اي نشاط معاد للجمھورية العراقية اذا قام ب-ب      



 ٥

 .  عليھاحصول اذا تزوج من اجنبية او حصل على جنسية اجنبية او تقدم بطلب ال-جـ      
ارير طب-د       د بتق رض المؤي بب الم ر س اليتين لغي رتين متت ب م ى  اذا رس ة ال ة مقدم   ي

 . الوزارة وفق االصول
ى نف .٢ ة عل ل الدراس ة اذا اكم وب مجزي سبب الرس صول ب ب المف ة الطال ر خدم ه تعتب قت

 . الخاصة وحصل على نفس الشھادة
ا .٣ د بتق بب المرض المؤي ر س ب لغي ق اذا رسب الطال وزارة وف ى ال ة ال ة مقدم رير طبي

د مرور شھر من  االصول بنھاية مرحلة دراسية سنوية او فصلية تقطع مخصصاته بع
ة  ذه المرحل ادة ھ سه الع ى نف تاريخ رسوبه ويكلف اعتبارا من ھذا التاريخ بالصرف عل
اذا  وللوزارة ان تصرف عليه بطريق السلفة لسنة واحدة فقط اعتبارا من تاريخ رسوبه ف

اريخ نجاحه وا ه من ت ستانف الصرف علي ا انفق ما نجح ي ن رسب يفصل ويطالب بم
 . عليه

بب سلوكه للوزارة فصل الطالب اذا رسب مرتين غير متتاليتين او فصل من جامعته بس .٤
 . الخلقي او ضعفه الدراسي

سبب المرض  .٥ ه مواصلة الدراسة ب ذر علي ة اذا تع ة او الزمال للوزارة فصل طالب البعث
ا المؤي ب بم ق االصول وال يطال صدقة وف ة م ارير طبي ه او د بتق اء بعثت ه اثن ق علي انف
 .زمالته

 
 ١٢المادة 

  

ررة  .١ دة المق اء الم ور انتھ دئ ف نة تبت ى س د عل دة ال تزي ة الطالب م د دراس وزارة تمدي لل
 . حصول على الشھادة المتعاقد عليھالل

من ) ١(صوص عليه في الفقرة للوزارة تسليف طالب البعثة مخصصاته بعد التمديد المن .٢
 . حصول على الشھادة المتعاقد عليھاھذه المادة لتمكنه من االستمرار على الدراسة لل

للوزارة ان توافق على عودة طالب البعثة الى العراق مرة واحدة اثناء دراسته اذا كانت  .٣
ع الطالب بالمخصصات ال ذه الحال يتمت تي مدة دراسته اكثر من ثالث سنوات، وفي ھ

 .ر ذھابا وايابا بالدرجة السياحيةتدفع له في قطر دراسته مع بطاقة سف

 
 ١٣المادة 

  

 .ستحصال موافقة الجھة التي ارسلتهللوزارة ان توافق على تغيير موضوع دراسة الطالب بعد ا

 
 ١٤المادة 

  

تھم  .١ ى نفق ذين يدرسون عل راقيين ال ة شھرية للطالب الع ساعدات مالي للوزارة ان تقدم م
االخاصة دراسة عالية او م ة خ ة في مؤسسات علمي ة او فني ا رھني ج العراق تعترف بھ

ة  شھرية لطالب البعث الوزارة على ان ال تزيد ھذه المساعدة على نصف المخصصات ال
ه  اء اجازت د انتھ يا بع في ذلك القطر وللوزارة ان تقدم ھذه المساعدة المالية للمجاز دراس

 .  كانت دراسته تنتھي بشھادة عاليةانالدراسية وبموافقة دائرته 
رة  .٢ ي الفق ا ف ة المنصوص عليھ ساعدات المالي د الم ع ) ١(ال تزي ادة عن رب ذه الم ن ھ م

 .تمادات المخصصة للبعثات بوجه عاماالع

 
 ١٥المادة 

  

 : دة المالية توافر الشروط التاليةيشترط في طالب المساع .١
 .  ان يكون عراقيا-ا      
 . رة والسلوكسي حسن ال-ب      



 ٦

 . الدراسة االعدادية او ما يعادلھا ان يكون قد اكمل -جـ      
 . مھنية او فنية تعترف بھا الوزارة ان يدرس في مؤسسة علمية -د      
سنة الدراسية-ھـ      ة ال ذه بنھاي د نجح في مؤسسته ھ ساعدة  ان يكون ق ه الم سابقة لطلب   ال

 . المالية
 . زوجا من اجنبية ان ال يكون مت-و     
رك  .٢ ل بنجاح وت ى االق ة لمن سبق ان قضى سنة دراسية عل ساعدة المالي يجوز منح الم

ارا  ه اعتب دراسته بعذر مشروع بعد ھذه السنة مباشرة واراد استئنافھا على ان تصرف ل
 . رخ التحاقه بدراسته للغرض المذكومن تاري

ى  .٣ ة عل ساعدة المالي نح الم ر م د تقري تم التفاضل عن ة موضي درجات واھمي وع اساس ال
 .الدراسة بالنسبة لحاجة الدولة

 
 ١٦المادة 

  

وزارة  .١ ة ال اريخ موافق ارا من ت ته اعتب ة للطالب الملتحق بدراس ساعدة المالي تصرف الم
دة  د م ى ان ال تزي ا عل درس من اجلھ على منحه اياھا حتى حصوله على الشھادة التي ي

 . ة الالزمة لھاعتياديالمساعدة المالية عن المدة اال
سنة لل .٢ د عن ال دة ال تزي ة للطالب لم ساعدة المالي شھادة للوزارة تمديد الم ى ال حصول عل

 . المتعاقد عليھا
د للوزارة االستمرار على تقديم المساعدة المالية للطالب للحصول عل .٣ ى بع ى شھادة اعل

 .ربطه بعقد جديد

 
 ١٧المادة 

  

س .١ ب الم ن الطال ة ع ساعدات المالي ع الم صوص تقط االت المن ن الح ي اي م ا ف اعد مالي
 . مادة الحادية عشرة من ھذا النظاممن ال) ١(عليھا في الفقرة 

ه  .٢ ة عن ساعدة المالي رر قطع الم ا اذا تق ساعد مالي ه الطالب الم بط ب ذي ارت د ال يطبق العق
 . من ھذه المادة) ١(بموجب الفقـرة 

د رسوبه سيستانف صرف المساعدة المالية الى الطالب اذا نجح ب .٣ نتين ع نة واحدة او س
 .غير متتاليتين

 
 ١٨المادة 

  

ساعدة  ة والم ب البعث د طال ا لعق ا مجزي تعداد الدائھ ة او االس ر الدول ي دوائ ة ف ر اداء الخدم يعتب
ى حسابه الخاص وحصل  ته عل سبب الرسوب او المرض اذا اكمل دراس ذي فصل ب ة ال المالي

ل اختصاصه على الشھادة المتعاقد عليھا او على شھا ا في حق ى منھ ا او شھادة اعل ة لھ دة معادل
  زية لتعادل الشھادات في الوزارة من بلد دراسته بشرط ان تكون معترفا بھا من قبل اللجنة المرك

 
ا ١٩لمادة 

   

ودا مصدقة من الكاتب  .١ على الوزارة ان تبرم مع طالب البعثات والمساعدات المالية عق
ه تنص ع ذه العدل او من يقوم مقام ؤمن ھ وزارة ان ت وق الطالب ولل ى التزامات وحق ل

ذا  ام ھ د واحك وا بنصوص العق يھم اذا اخل الغ التي انفقت عل ع المب العقود استردادا لجمي
 . اه كافيا من الضمانات لتطبيق ذلكوللوزارة ان تاخذ ما تر. النظام 

د  .٢ د بع ذ العق ة الناكل عن تنفي ى طالب البعث الغ المصروفة عل ر المب ة تعتب ا واجب انتھائھ
ضامن  ه بالت ن كفالئ ه وم ا وتستحصل من ة بھ د المتعلق ام العق ق احك رد تطبي االداء بمج
يلھم  ة وتحم ستحقة للحكوم ديون الم ة ال انون جباي صفقة واحدة غير قابلة للتقسيط وفق  ق



 ٧

سبة  ذكورة بن الغ الم ى ٧فائدة عن اصل المب داء من مرور ستة اشھر عل ٪ تحتسب ابت
  . االداءرھم بوجوبانذا

ال ٢٠مادة 
    

ية  .١ االت الدراس راقيين للزم الب الع ح الط ة ان ترش ات خاص ب تعليم وزارة بموج لل
 . مات والمؤسسات االجنبية المختلفةوالتدريبية المخصصة لھا من الحكو

رة  .٢ في حالة ترشيح الموظفين العراقيين المثبتين للزماالت الدراسية الوارد ذكرھا في الفق
ا) ١( ذه الم ن ھ شة م الء المعي صات غ مي ومخص ه االس ف راتب ى الموظ دة يتقاض

ا يتقاضاه  د مجموع م ى ان ال يزي ا عل باالضافة الى مخصصات الزمالة خالل تمتعه بھ
ستثنى من ) ٧٠(من الراتب االسمي ومخصصات غالء المعيشة عن  ارا، وي سبعين دين

م ر نة حيث تصرف لھ دتھا عن س ل م ي تق ة الت االت التدريبي ك الزم مية ذل بھم االس وات
 . ملة باالضافة الى مخصصات الزمالةومخصصات غالء المعيشة كا

نةللوزارة تمديد دراسة المتمتع بالزمالة مدة ال تزيد .٣ دة  عن س اء م اريخ انتھ داء من ت  ابت
ة  ر كافي ة غي دة الزمال ت ان م ا ثب ام اذا م ب ت ا رات نح خاللھ ه يم ة المخصصة ل الزمال

 . تاييد من المؤسسة التي يدرس فيھاقد عليھا بللحصول على الشھادة المتعا
 .ر عن زماالتھم بعد االنتھاء منھايقدم الموفدون بزماالت تدريبية الى الوزارة تقاري .٤

 
 ٢١المادة 

  

سبة  ا بالن ى نفقتھ راق عل ي الع دريب ف ية او الت االت الدراس نح الزم ات وم ول البعث وزارة قب لل
 .عربية او غيرھالطالب البالد ال

 
 ٢٢ادة الم

  

  .١٩٦٤/ لسنة ٢٢/يلغى  نظام البعثات والمساعدات المالية رقم 

 
 ٢٣المادة 

  

 .للوزير اصدار التعليمات لتسھيل تنفيذ ھذا النظام 
 

 ٢٤المادة 
  

 .ينفذ ھذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 

 
 ٢٥المادة 

  

 . لنظام على وزير التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ ھذا ا
 المصادف لليوم الحادي والعشرين من ١٣٩١كتب ببغداد في اليوم االول من شھر شعبان لسنة 

  . ١٩٧١شھر ايلول لسنة 
 احمد حسن البكر 
 رئيس الجمھورية 

 ١٩٧١ - ١٠ - ٦ في ٢٠٥٢نشر في الوقائع العراقية عدد 
 


