
 
 

 

 6633/  5الرقم: ب ت 

 03/8/0303التاريخ: 

 
 الجامعات كافة / مكتب السيد رئيس الجامعة

ةعلوماتية / مكتب السيد رئيس الهيأة العراقية للحاسبات والمالهيأ  

  0302/ 0303للعام الدراسي لطلبة الدراسات العليا م/ االجور الدراسية 

 
 ه وبركاتهالل ورحمة عليكم السالم

احكام عامة خامسا /من المادة  (4و 6) معالي الوزير تعديل الفقرتين وجه 0322/ 20/ 6في  22600/ 5الحاقا بكتابنا ب ت 

فق وسنة الدراسية الواحدة التي تستحصل من طلبة الدراسات العليا الدراسين على نفقتهم الخاصة لاجورالخاصة بالحدود الدنيا إل

 .ذلك لتخفيف االعباء المادية عن طلبتنا االعزاءالفقرات المثبتة بعده ولجدول المرفق طيا ول

 تفضلكم باالطالع واتخاذ مايلزم مع التقدير

 

 

 المجيد عبد حميد غسان .د.أ                   

 والتطوير البحث دائرة عام مدير                                                                                         
                                                               

  : الى منه نسخة 

 للتفضل باالطالع مع التقدير اللجنة النيابية للتربية والتعليم //مجلس النواب  •

 للتفضل باالطالع مع التقدير 22/8/0303معاليه في  استنادا الى توجيه /مكتب معالي الوزير •

 التقدير مع باالطالع للتفضل / العلمي البحث لشؤون الوزارة وكيل السيد مكتب •

 للتقضل باالطالع مع التقدير/  مكتب السيد وكيل الوزارة للشؤون االدارية  •

 للتفضل باالطالع مع التقدير / مكاتب السادة المستشارون  •

 مكتب السيد رئيس الجهاز للتفضل باالطالع مع التقدير /جهاز االشراف  •

 مكتب السيد رئيس المجلس للتفضل باالطالع مع التقدير/المجلس العراقي للتحصصات الطبية  •

 للتفضل باالطالع مع التقدير /دوائر مركز الوزارة  •

 للتفضل باالطالع مع التقدير / لتعليم الجامعي االهليدائرة ا •

 للنفس الغرض اعاله مع التقدير/ كلية االمام الكاظم )عليه السالم( •

 ديركلية االمام االعظم )رحمه الله( لنفس الغرض اعاله مع التق •

 للتفضل باالطالع مع التقدير/ معهد العلمين  •

 للتفضل باالطالع مع التقدير /دائرة االعالم والعالقات  •

 رالتقدي مع / العليا الدراسات قسم /والتطوير البحث دائرة •

 
 



 
 

 -: بحسب التخصصات والشهادة وفقا للجدول ادناهالسنوية الحد االعلى لالجور الدراسية  -اوال

 

 التخصصات االنسانية الشهادة ت

 دينار/ االجور الدراسية 

 التخصصات العلمية

 دينار/ االجور الدراسية 

  653335333 050535333 الدبلوم 2

  650535333  653335333 الماجستير 0

  455335333  650535333 الدكتوراة 6

 

ة بالجدول المثبتمن االجور الدراسية  تخفيضتخول الجامعات وتشكيالتها صالحيات النظر في حاالت ال -ثانيا

 -فقا لالتي :أعاله و

 لالجور الدراسية السنويةمن المبلغ الكلي  %5بنسبة ال تتجاوز  االقسام : التخفيضمجالس  -2

من المبلغ الكلي لالجور  %23بنسبة ال تتجاوز  لمعاهد للدراسات العليا : التخفيضالكليات / ا مجالس -0

 سباب يقتنع بها المجلس.السنوية الالدراسية 

 من المبلغ الكلي لالجور الدراسية %23ال تتجاوز  بنسبة الجامعات / مجلس الهيئة : التخفيضمجالس  -6

 أدلة ثبوتية وبتوصية من مجلس الكلية.يقدم من الطالب معزز بمستمسكات ووفق طلب السنوية 

ضيق الحدود وللظروف القاهرة النظر في الحاالت االخرى التي تقدم اليها لمناقشتها لمجلس الجامعة وبأ -ثالثا

 الغرض. لجنة تشكل لهذاورفع توصية مسببة وموثقة الى الوزارة / دائرة البحث والتطوير للنظر فيها من خالل 

اليها  الجامعات المشارتشكل لجنة في مركز الوزارة للنظر في الحاالت التي تم التوصية بها من مجالس  -رابعا

 .من االجور الدراسية السنوية %23بما ال يزيد عن اعاله ثالثا بالفقرة 

 لكل فصل دراسي. ى دفعتينعلطالب الاعاله من السنوية تستوفى االجور الدراسية  -خامسا

لسنة امل لك عام دراسي طالب النفقة الخاصة المؤجلة دراستهالمستوفاة من جور الدراسية  األ يتم تدوير -سادسا

 .دراسية الالحقةال

الى جامعة اخرى تستوفى االجورالدراسية مناصفة بين الجامعة في حالة نقل طالب النفقة الخاصة  -سابعا

 المقبول فيها والجامعة المنقولة دراسته اليها عن الفصل الدراسي الذي تم نقل الدراسة فيه.

والمستمرين  0303/0203لعام )المقبولين  0303/0302العام الدراسي ينفذ ما ورد اعاله اعتبارا من  -ثامنا

 بالدراسة(.

عن االجور الدراسية للسنوات السابقة ،  0303/0302نظراً لتفاوت االجورالدراسية للعام الدراسي  -تاسعا  

من  %05بنسبة  0322/0303تخفض االجورالدراسية لطلبة الدراسات العليا المستمرين بالدراسة للعام 

المبلغ من  %05نسبة أقل من االجورالسنوية النافذة الحالية الذين لم يشملهم تخفيض االجور أو شملهم تخقيض ب

 الجور السنوية.لالكلي 

 


