
 خارج العراق الدراسیةحول موضوع اإلجازات  المتكررة سئلةاال

FAQ)( 

 

 بالحاالت التالیة : دراسي للموظف ملفھل یمكن فتح  /۱س

 اجازة بدون راتب. •
  .اجازة براتب تام او نصف راتب •
  اجازة مرضیة اواجازة مصاحبة مریض •
 .دراسیة اجازةمصاحبة طالب  •
  .اجازة خمس سنوات •

ال یمكن فتح ملف دراسي  للموظف بالحاالت المذكورة في اعاله كونھ یدرس الجواب: كال : 
 على نفقتھ الخاصة.

 

في التقدیم على القبوالت االكادیمیة جامعات النفقة الخاصة او جامعات االبتعاث ھل تعتمد / ۲س
 ؟بالنسبة للمرشحین على قناة االجازات الدراسیة

المحدثة في الدلیل االخیرالموجود على الموقع الرسمي الجواب: ستعتمد فقط جامعات االبتعاث 
 لدائرة البعثات والعالقات الثقافیة التابعة لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي العراقیة.

 

 ؟  االجازات الدراسیة  مشمولة في برنامجالاالختصاصات متى  تحدد  /۳س 

لجمیع  ۳۱/۸/۲۰۱۹الدراسیة بعد تاریخ الجواب: سیتم االعالن عن الخطة النھائیة لالجازات 
 الوزارات والھیئات وذلك بعد استحصال الموافقات االصولیة لھا.

 

/ ھل باالمكان جلب قبول من جامعات اخرى غیر الموجود في الدلیل االخیر الخاص  ٤س
 باالجازات الدراسیة؟

االخیر الخاص باالجازات الجواب: كال: ستعتمد فقط  قبوالت الجامعات الموجود في الدلیل 
 الدراسیة

 

 ؟االجازات الدراسیة  علىمتى یبدا وینتھي التقدیم االلكتروني  /٥س

) ۳الجواب: یبدأ التقدیم االلكتروني بعد اطالق خطة االجازات الدراسیة (راجع جواب س 
 .۲۰۱۹/۲۰۲۰وینتھي بعد استیفاء خطة العام الدراسي 

 



/ في حالة جلب قبول اكادیمي یبدأ في شھر ایلول ولم تكتمل اجراءت التقدیم حتى تشرین ٦س
 الحالت؟االول او اكثر فكیف یمكن معالجة ھذه 

) الالحقة التي ستكون semesterالجواب: باالمكان تأجیل الدراسة على الفصول الدراسیة (
 )  .intake  ۱, intake ۲, etcمتاحة حسب نظام الجامعة(

 

ھل باالمكان مطابقة الخلفیة العلمیة لطالب االجازة الدراسیة مع احدى االختصاصات /۷س
 المقاربة والمدرجة ضمن خطة االجازات الدراسیة

 الجواب: 

نعم وذلك من خالل اجراء عملیة متطابقة اختصاص وانسجام خلفیة من قبل اللجان المختصة 
 في دائرة البعثات.

 

ھل باالمكان الدراسة /في حالة عدم وجود تخصیص مالي من جھة انتساب الموظف : ۸س
 ؟على النفقة الخاصة 

 الجواب: راجع جواب السؤال االول.
 

من الدراسة كأجازة دراسیة بالنسبة للموظف الذي  احتساب المدة المتبقیة /ھل باالمكان۹س
 ؟ على النفقة الخاصة یدرس

  الجواب:

 ذلك للموظف الذي یدرس حالیا على نفقتھ الخاصة .ال یمكن :كال 
 

 

 االستثناءات 

 /كیف یتم االستثناء من شرط المعدل۱۰س

 ۲۰۱۱) للسنة ۱٦٥) ثامناً من تعلیمات منح االجازة الدراسیة رقم (٤الجواب: نصت المادة (
المطلوب اذا على: للوزیر المختص منح االجازة الدراسیة للموظف الذي یقل معدلھ عن الحد 

كانت لدیھ خدمة وظیفیة مرضیة ال تقل عن خمسة سنوات وكذلك یقبل خریجي االختصاصات 
 الھندسیة والطبیة استثناَء من شرط المعدل اذا كانوا ضمن الخرجین من الربع االول.

 

 

 



 ؟العمر والمعدل  ط/من مشمول باستثاء من شر۱۱س

ایضا من ذلك المشمولین بقانون خاص (مؤسسة الجواب: اضافة الى ما جاء في اعاله یستثنى 
 الشھداء والسجناء السیاسیین)

 

  /ھل ذوي السجناء السیاسین مستثنین من شرط العمر ام السجین السیاسي فقط؟۱۲س

 الجواب: السجین السیاسي فقط.
 

في حالة  /االنكلیزي /االعالم )تقدیم (القانون/ھل تستثنى االختصاصات التالیة من شرط ال۱۳س
 ؟ من قبل المؤسسة التي یعمل بھا المتقدم عدم وجود حاجة فعلیة لھا

 الجواب: كال: ال یمكن االستثناء منھا اال في حالة حاجة الدائرة المعنیة لھا.
 

/ ھل یقبل مباشرة المرشحین الذین شملھم التریث في برامج االبتعاث واالجازات ۱٤س
 التنافس مع بقیة المتقدمین؟الدراسیة السابقة ام یدخلوا في 

الجواب: كال: ال یمكن ذلك ولكن باالمكان اعطائھم االولویة من قبل دوائرھم حسب ما جاء في 
 ۲٦/٦/۲۰۱۹في  ۱٦۲۳٦اعمامنا المرقم 

 

/ في حالة تجاوز اعمار المرشحین الذین شملھم التریث في برامج االبتعاث واالجازات ۱٥س
 ن الحصول على استثناء خاص؟الدراسیة السابقة ھل باالمكا

 الجواب: كال ال یمكن ذلك.
 

 ؟العمار الحرجة/ھل ھنالك نقاط مفاضلة بالنسبة ل۱٦س

 الجواب:قد تعطى ھذه النقاط من قبل دائرة المرشح فقط.
 

بالنسبة الى طالب مدفوعة / ھل ستكون االجور االكادیمیة واللغة (في حالة تطلبھا) ۱۷س
 االجازة الدراسة؟

 ۱/۷/۲۰۱۹في  ۱٦٤۸۹الجواب: نعم حسب ما جاء بأعمامنا المرقم 
 

طالب االجازة الدراسیة راتبھ االسمي ام الكلي؟ وھل تدفع لھ اجور  ى/ھل یتقاض۱۸س
 صاحبة الزوجیة واالطفال؟مال

 



) للسنة ۱٦٥) اوال وثانیا من تعلیمات منح االجازة الدراسیة رقم (٦نصت المادة ( الجواب: 
یستحق الموظف المجاز دراسیا خارج العراق اضافة الى رواتبھ ومخصاصاتھ  على: ۲۰۱۱

الثابتة المستحقات المالیة التالیة ویتم صرفھا من الوزارة او الجھة غیر مرتبطة بوزارة التي 
  یعمل بھا الموظف.

 الفرق بین راتبھ داخل العراق والراتب المحدد لطالب البعثة في البلد الذي یدرس فیھ ویتم
 احتسابھ على اساس السعر الرسمي في العراق للعملة المتداولة في البلد.

 اجور تذاكر السفر. 
 نفقات طبع االطروحات والرسائل.

(راجع  باالضافة الى ما وارد في اعاله ستكون اجور كورس اللغة  (اذا تطلب ذلك) مدفوعة
 .)۱۷جواب س 

  
 

للتقدیم على قناة االجازات الدراسیة / ھل بأمكان الذین لم یجتازوا االمتحان التنافسي ۱۹س
 العراق؟داخل العراق الترشیح على االجازات الدراسیة خارج 

 الجواب: نعم في حالة عدم ممانعة دوائرھم 
 

داخل العراق ولم یباشروا بالدراسة جتازوا االمتحان التنافسي ا/ ھل بأمكان الذین ۲۰س
 العراق؟الترشیح على االجازات الدراسیة خارج 

  حجزه لمقعد وكذلك عدم ممانعة دائرتھالجواب: نعم في حالة عدم 
 

 


