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  ١ المادة
  

ل يمنح طالب الدراسات العليا خارج القطر ممن يحصل على الشھادة الدراس ا قب ية المتعاقدة عليھ
متيازات التي يستحقھا إلل متيازات التالية اضافةً إلالمدة المتبقية للدراسة المثبتة بالعقد دون تمديد ا

  وفقا للتشريعات النافذة:
  احتساب المدة المتبقية من مدة الدراسة المثبتة في العقد قدماً الغراض العالوة والترفيع.  .ا 

د . /. من ا٥٠تخفيض  .ب  يارة التي يستوردھا الطالب بع ى الس    لرسوم الكمركية المفروضة عل
ى  ن حصوله عل ھرين م دة ش وطن خالل م ى ال ه ال ريطة عودت ھادة ، ش ى الش حصوله عل

  الشھادة. 
ة في  .جـ  ه للقطر والخدم د عودت ة بع السماح له باالستمرار باكمال دراسته العليا على نفقة الدول

  كاملة.دوائر الدولة لمدة سنة 
 

  ٢المادة 
  

دة  الل الم ا خ د عليھ ھادة المتعاق ى الش ل عل ن يحص ر مم ارج القط دارس خ ب ال ل الطال يعام
رة  ة العش ل معامل ي االق دا ف د ج ة جي وق وبدرج د بتف د دون تمدي ة بالعق ة المثبت ة للدراس الطبيعي

  االوائل من خريجي الكليات والمعاھد العراقية.
  

 ٣المادة 
  

  

د يعامل طالب الدرا د تمدي ا بع د عليھ ى الشھادة المتعاق ذي يحصل عل سات العليا خارج القطر ال
  مدة الدراسة المثبتة في العقد بسبب تقصيره على وفق ما ياتي:

ال  .١ د باكم ة بالعق دة المثبت رة اطول من الم ال يسمح لمن يحصل على الشھادة المتعاقد عليھا بفت
  الدراسة للحصول على الشھادة االعلى. 

اني  .٢ د الث د التمدي ات ٢٥يتحمل الطالب الذي يحصل على الشھادة المتعاقد عليھا بع ./. من النفق
الدراسية التي صرفت عليه عن مدة التمديد المذكور ، دون االخالل بااللتزامات االخرى التي 

  تفرضھا التشريعات النافذة. 
ى الشھادة ا .٣ ر حجب العالوة والترفيع للطالب الموظف الذي يحصل عل دة اكث ا بم د عليھ لمتعاق

  من المدة المقررة بمقدار مدة التمديد االضافية الثانية. 
  ./. في حالة التمديد على سبيل السلفة.٢٠تخفيض مبالغ التحويل الخارجي بنسبة  .٤
 



 ٢

 ٤المادة 
  

  

  يعامل طالب الدراسات العليا داخل القطر وفقا لما يلي:
ى شھادة الماجستير ضمن ا .١ ل يسمح لمن يحصل عل دا في االق د ج ررة وبدرجة جي دة المق لم

ا داخل القطر او  ا يعادلھ دكتوراه او م ى شھادة ال ا مباشرة للحصول عل ته العلي ال دراس باكم
  خارجه. 

ال  .٢ ررة بسبب تقصيره باكم دة المق ى شھادة الماجستير ضمن الم ال يسمح لمن ال يحصل عل
  الدراسة للحصول على شھادة اعلى.

ررة بسبب الرسوب او  يتحمل الطالب الذي ال .٣ دة المق يحصل على الشھادة المطلوبة ضمن الم
بب  د بس تثناء الرسوب او التمدي ه باس ة ل دد االضافية الممنوح ية للم ات الدراس د ، النفق التمدي

  الظروف القاھرة. 
  تاخير الترفيع والعالوة بمقدار نصف المدة المضافة الى مدة دراسته المقررة. .٤
 

  ٥المادة 
  

  

  لتعليم العالي والبحث العلمي اصدار تعليمات لتسھيل تنفيذ احكام ھذا القرار.لوزير ا
  

 ٦المادة 
  

  

 ينفذ ھذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 


