
  

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  محتويات                              
  العدد                                   

٤٦٠٨   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٣٧التعديل االول لقانون كلية الشرطة رقم ((( ٢٠٢٠) لسنة ١١رقم (قانون (            

 . ))٢٠٠٠لسنة 

 ٢٠٢٠لسنة  )١٢رقم ( قانون كلية القوة الجوية . 

 واألجنبية العربية أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية (( قانون ((          

 .   ٢٠٢٠)  لسنة ٢٠رقم (

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  ونالستو يةثانالة السن   م ٢٠٢٠كانون األول  ٢١هـ/١٤٤٢ جمادى األولى٦    ٤٦٠٨  العدد                         

٤٦٠٨٦١٤٤٢٢١٢٠٢٠  

 



              الفهرس                             
  

  

  

  

  

  الصفحة   الموضوع  الرقم 

     قوانين   

  ١  ٢٠٠٠) لسنة ٣٧التعديل االول لقانون كلية الشرطة رقم (  ١١

  ٢  قانون كلية القوة الجوية  ١٢

  قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية   ٢٠

  العربية واألجنبية 

١٦  

    بيانات   

  ٢٥  صادر عن دائرة الوقائع العراقية تصحيحبيان   -

 



  مرا
  

 

  قوانين
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 )١(                  ٤٦٠٨العدد  –الوقائع العراقية  ٢١/١٢/٢٠٢٠           

 باسم الشعب 

  رئاسة الجمهورية

  )١٠قرار رقم (
  

                           ) والبند (ثالثًا) ٦١بناًء على ما أقره مجلس النواب طبقًا ألحكام البند (أوًال) من المادة (   

  الدستور.) من ٧٣من المادة (
  

  ١/١٢/٢٠٢٠قرر رئيس الجمهورية  بتاريخ    
  

  : إصدار القانون اآلتي
  

  

  

  ٢٠٢٠) لسنـة ١١رقم (

 قانون

  ٢٠٠٠) لسنة ٣٧التعديل االول لقانون كلية الشرطة رقم (
  

  : ) من القانون ويحل محله االتي٣٦يلغى نص البند أوًال من المادة ( -١-المادة
  

دراسية خاصة في الكلية لمدة سنة دراسية تقويمية للمفوضين من الدرجة أوًال: يجوز فتح دورة 

رطة ، ممن ال يزيد ُعمر كل منهم  ابط ش حين للترفيع الى وظيفة ض الرابعة فأعلى ، المرش

  ) اربعين سنة.٤٠على (
  

  ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. -٢-المادة

  

  برهم صالح

  رئيس الجمهورية                                                              
  ج

  

  

  
  

 االسباب الموجبة
الوريوس والدبلوم كبر عدد ممكن من المفوضين من حملة شهادة البكوذلك التاحة الفرصة أل        

 الدراسية في دخول الدورات الدراسية الخاصة للترفيع الى وظيفة ضابط .

.ُشرع هذا القانون  



  مرا
  

 

  قوانين
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 )٢(                  ٤٦٠٨العدد  –الوقائع العراقية  ٢١/١٢/٢٠٢٠           

 

 باسم الشعب 

  رئاسة الجمهورية 
  

  )١١قرار رقم (
  

) والبند (ثالثًا) من ٦١بناًء على ما أقره مجلس النواب طبقًا ألحكام البند (أوًال) من المادة (   

  ) من الدستور.٧٣المادة (

  ٦/١٢/٢٠٢٠    قرر رئيس الجمهورية  بتاريخ   

  إصدار القانون اآلتي:
  

  ٢٠٢٠ة ) لسن١٢رقم (

  ونقان

  ةكلية القوة الجوي
  

  الفصل االول

  التأسيس واألهداف
  

ة القوة الجوية) الدفاع كلية تسمى (كلي وة الجوية / وزارةـي قيادة القتؤســـس ف -١- المادة

  ة.ها عميد الكلييديـر
  

ن الذكور أوًال: تهدف الكلية الى اعداد ضباط طيارين وطوائف جوية وفنيين اكفاء م -٢- المادة

  واالناث لقيـادة طائرات القوة الجوية والعمل عليها.
  

او البراد او المهندس  ليقصد بطوائف القوة الجوية: الطيار او المالح او المقاتثانيًا: 

  دى طائرات القوة الجوية.ي والمصـور الجوي ممن له مقعد في احاو الفن
  

بلة الجوية والتجهيز الجوي رة الساثالثًا: يقصد بالفنيين: المختصون في مجاالت سيط

تصاالت الجوية والمهمات ة واالة وتحليـل الصـور الجوية الجويواالسلح

  ة وتشمل اطفاء الطائرات والعجالت االختصاصية والهندسة العامة.االرضي
  



  مرا
  

 

  قوانين
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  الفصل الثاني

  يالتنظيمالهيكل 
  

  تتألف الكلية من مقر الكلية والتشكيالت االتية: -٣- المادة

  اح الطيران.أوًال: جن

  ثانيًا: جناح التدريس.

  ثالثًا: جناح التدريـب.

  ي.اح الفنرابعًا: الجن

  خامسًا: الجناح االداري.

  سادسًا: قسم تدريب سيطرة السابلة الجوية.

  سابعًا: قسم المالحــــة الجوية.

  ثامنًا: فوج الحراسة والحمايات.
  

  ثالفصـل الثال

  س الكليةمجل
  

  أوًال: للكلية مجلس يسمى (مجلس الكلية) يتألــــف مــــن: -٤- المادة

  رئيساً        ة                              عميد الكلي -أ

  معاون عميد الكلية                           عضواً  -ب

  ن                           عضواً امر جناح الطيرا -جـ

  امر جناح التدريس                           عضواً  -د

  امر جناح التدريب                           عضواً  -هـ

  ضابط ركن االدارة                           عضواً  -و
  

ي المنصوص عليهـم فثانيًا: يسمي عميد الكلية ضابطًا بديًال لكل عضو من االعضاء 

  الفقرات (جـ) و(د) و (هـ) و (و) من البند (أوًال) من هذه المادة .
  

  أوًال: يتولى مجلس الكلية المهمات اآلتية: -٥- المادة



  مرا
  

 

  قوانين
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 )٤(                  ٤٦٠٨العدد  –الوقائع العراقية  ٢١/١٢/٢٠٢٠           

  

 هذا القانون . ) من٣تحديد واجبات التشكيالت المنصوص عليها في المادة ( -أ

ة للدورات ليية والعماقرار المناهج الدراسية العلمية والعسكرية النظر -ب

 وتحديـد ساعاتهــا الدراسيـة وما يدرس منها في كل دورة .   

تطور في اساليب وء اللموافقـة على تحديث المناهج الدراسية فــي ضا -جـ

  وي.التدريـب الج

ي خل فا فيها تحديد الموضوعات التي تدوضع ضوابط االمتحانات بم -د

  والقيمة النسبية لكل موضوع .االمتحـان النهائي للفصـل االخير 

والمحاضرين العسكريين واقتـراح التعاقد مع ن راح االستعانة بالمدرسياقت -هـ

ارج وزارة الدفاع إللقاء المحاضرات على طلبة الكلية المدنيين من خ

  ورفعها الى قائد القوة الجوية .

الى قائد  الموافقة على الدراسات المحدثة ألساليب التدريب الجوي ورفعهـا -و

  ا.القوة الجوية إلقراره

  ون .ب من الكلية عند مخالفته ألحكام القانالتوصية بفصـل الطال -ز

 ف الجوية او الفنييـنمعادلة شهــادات الموفدين خارج العـراق من الطوائ  -ح

ن حيـث المناهج الدراسية ة موة الجوية القاسوًة بأقرانهم من خريجي كلي

 ب .راسـة والطيران والتدرية للدات المخصصـوالساع

  اقتراح التعاقد مع مدربين اجانب . -ط

ة تغييـر اختصـاص الطالب الفاشل في الطيران الى احد االختصاصات الفني -ي

  ) من هذا القانون .٢المنصوص عليها في البند (ثانيًا) من المادة (

      اء شهـداء القـوة الجويـة بنسبة تحديد عدد المقبولين في الكلية من ابن -ك

 %) عشرة من المائة.  ١٠( ال تزيد على
  

  ـس . الى رئيـس المجله ثانيًا: للمجلس تخويل بعض مهمات
  

ئيســه او دة على االقــل كـــل شهــر بدعـــوة مــن رأوًال: يجتمع المجلس مرة واح -٦- المادة

 بحضور اغلبية ًاويعـد النصاب متحقق ،ب نصف عــدد أعضائـه ى طلبناًء عل

  اء . عـدد االعض



  مرا
  

 

  قوانين
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 )٥(                  ٤٦٠٨العدد  –الوقائع العراقية  ٢١/١٢/٢٠٢٠           

  

ذ من تاريخ ه بثلثي عـدد االعضاء وتنفقـرارات مجلس الكلية وتوصياتذ ثانيًا: تتخ

أوًال) (الفقرات (هـ) و (ز) و (ح) و (ط) من البند  يصدورها عدا ما جاء ف

  ير.) من هذا القانون التي يجب ان تقترن بمصادقة الوز٥ادة (من الم
  

كون له حق يثالثًا: للمجلس االستعانة بمن يراه مناسبًا لالستئناس برأيه دون ان 

  التصويت.
  

  الفصل الرابع

  دالعميـ
  

يعّين عميد الكلية ويغّير من منصبه باقتراح من قائد القوة الجوية وموافقة  -أوًال: أ -٧- المادة

  وزير الدفاع .

  ة ان يكون:يشترط في عميد الكلي -ب

  ضابطًا برتبة عميد طيار ركن في االقل. .١

. حاصـًال على شهادة معلمي الطيران او ما يعادلها مـــن شهـادات معلمي ٢

  ة.، او قائد تشكيالت مقاتلة الطيـران العربية او االجنبي

ه في ادارة الكلية ويحل محله عند غيابه ويشترط لعميـد الكلية معاون يعاون -ثانيًا: أ

برتبة عميد طيار ركن وحاصًال على شهادة معلمي الطيران او فيه ان يكون 

او قائد  ،ا من شهادات معلمي الطيران العربية او االجنبية ما يعادلهـ

  تشكيالت مقاتلة.

راح من عميد الكلية ـّر من منصبه باقتاون عميـد الكلية ويغييعيـّن معـ -ب

  وموافقة قائد القـوة الجوية.
  

  يتولى عميد الكلية المهمات االتية:أوًال:  -٨- المادة

  ادارة شؤون الكلية العلمية واالدارية والمالية والقانونية وفقًا للقانون . -أ

 اصدار االوامر الثابتة للكلية . -ب 

  تنفيذ قرارات مجلس الكلية . -جـ
  



  مرا
  

 

  قوانين
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 )٦(                  ٤٦٠٨العدد  –الوقائع العراقية  ٢١/١٢/٢٠٢٠           

  

 ات الى قيادة القوة الجوية في كل ما يراه مناسباً لتطوير مستوىرفع المقترح -د

  الكلية .

ر خالصة عــن سي ة يتضمــنالقـوة الجوي ى قيادةي التقديم تقرير سنو -هـ

اجهها ة ومتطلباتها وما تحقق منها من منجزات وما والدراســة في الكلي

  من صعوبات مع بيان التوصيات في شأنها.

  الشراف على تنفيذ المنهج الدراسي المقرر.ا -و

) عشرة ١٠( سة اجازة اعتيادية ال تزيد علىمنح الطالب في اثناء مدة الدرا -ز

  أيام .

  اط من والى الكلية .ل الضبراح نقاقت -ح
  

  ه الى معاونه .ض مهماتل بعـانيًا: للعميد تخويث
  

  الفصل الخامس

  الهيئة التدريسية والتعليمية
  

  يكون:أوًال: يشترط في من يعّين ضابطًا معلمًا في جناح الطيران في الكلية ان  -٩- المادة

شهادات  حاصًال على شهادة معلمي الطيران العراقية او ما يعادلهــــا مــن -أ

  ة أو االجنبية المعترف بها .ات العربيالكلي

  معلم طيران على نوع محدد من الطائرات.  -ب
  

ج الكلية ن خريثانيًا: يشترط في من يعين ضابطًا معلمًا في جناح التدريب ان يكو

ة العربية او االجنبية ات العسكريا من الكليأو ما يعادلهالعسكريـة األولى 

  المعترف بها.         
  

ب بدني او معلم تدريب بدني في الكلية ان يكون ط تدريمن يعين ضاب يثالثًا: يشترط ف

ى االقل في التربية الرياضية ومجتازًا ة علحاصًال على شهادة جامعية اولي

  اح.لدورة صنف التدريب البدني بنج
  

  ون:ة او المحاضـر ان يكي الكليدرس المدني الذي يعين فرابعًا: يشتـرط في الم
  



  مرا
  

 

  قوانين
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ز تعيين ه ويجـوال اختصاصل في مجير على االقادة الماجستحاصًال على شه -أ

  رورة.حامل الشهـادة الجامعية االولية عند الض

 ة.ان يجيد احدى اللغات االجنبية الحي -ب
  

كون من ة بصفة ضابط صـف (معلم مشاة) ان يفي الكلين ن يعيّ خامسًا: يشترط في م

  ف (ضابط صف مهذب) .خريجي مدرسـة ضباط الص
  

  الفصل السادس

  شروط القبول والدراسة في الكلية
  

  ي:يشترط لقبول الطالب في الكلية ما يأت -١٠- المادة
  

  ن بالوالدة.أوًال: ان يكون عراقيًا ومن ابوين عراقيي
  

) اثنتين ٢٢وال يزيد على ( ة) ثماني عشـرة سن١٨ره عن (ثانيًا: ان ال يقل عم

) اربع وعشرين سنة اذا كــان مــن منتسبـــي وزارة ٢٤ن سنة او (وعشري

  الدفاع .
  

ي الفحص الطبي واللياقة البدنية وفقًا للشروط التي تضعها  قيادة ًا فثالثًا: ناجح

  القوة الجوية بالتنسيق مع كلية القوة الجوية.
  

ة وم عليه بجناية او جنح، وغير محك ة والسلوكالق والسمعرابعًا: حسـن االخ

  ة بالشـرف.مخل
  

ون مفصوًال من احدى الكليات العسكرية العراقية او العربية او خامسًا: ان ال يك

  االجنبية .
  

ة االعدادية الفرع العلمي بمعـدل ال يقل عن ادة الدراسًال على شهدسًا: حاصسا

وعلى ان ال تقل درجته في اللغة  ،وسبعين من المائة  %) خمسة ٧٥(

  %) سبعين من المائة . ٧٠االنكليزية عن (
  

  سابعًا: ان ينجح في امتحان المقابلة .
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ن ية يبًا تحريريًا الى قائد القـوة الجوية طلبب على الدراسـة في الكلييقدم الراغـ -١١- المادة

الوثائـق  به صورة اصلية او صورة مصدقة منفيه رغبته في الدراسة فيها مرافقاً 

  االتية:
  

  ل المدنيـة .أوًال: البطاقة الوطنية او شهادة الجنسية العراقية وهوية االحـــوا
  

  ن الوحدة االدارية.ثانيًا: بطاقة السكن أو تأييد سكن مصدق م
  

  ة المدرسية .ثالثًا: الوثيق
  

  من االمراض المعدية. ي التي تؤيد سالمتهص الطبرابعًا: شهادة الفح
  

  ص ضامن .ة شخخامسًا: كفال
  

ات ات او المنظمدم انتمائه الى االحزاب او الحركات او الجهسادسًا: تعهـد بع

  السياسـية .
  

  أوًال: تكون المفاضلة بين المتقدمين على وفق االسس االتية: -١٢-المادة 

  المعدل االعلى . -أ

 صغـر السـن . -ب 

 ي الدروس العلمية.اعلى درجة فحاصًال على  -جـ

 حاصًال على اعلى درجة في درس اللغة االنكليزية . -د

  السالمة الصحية والنفسية . حاصًال على اعلى درجة في اللياقة البدنية و -هـ
  

رة من المائة من مقاعد الدراسة في كل دورة %) عشـ ١٠ص (وز تخصيثانيًا: يج

  روط القبول.ن لشالمستوفيداء القوة الجوية ء شهالى ابنا
  

  الفصل السابع

  الدراسة واالمتحانات
  

) خمسة فصول ٥( ىف مقسمة الان ونصمدة الدراسة في الكلية سنتان تقويميت -١٣- المادة

  ر.) ستة اشه٦ة مدة كل فصل (دراسي
  

  توزع المناهج الدراسية االتية على الفصول الدراسية على النحو االتي: -١٤- المادة
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 )٩(                  ٤٦٠٨العدد  –الوقائع العراقية  ٢١/١٢/٢٠٢٠           

  

  ي.ي الفصلين االول والثانة فري والعلوم العسكريالتدريب العسك أوًال:
  

ب بإنتهاء ل الثالث ، ويصنف الطالي الفصوم العسكرية االختصاصية فثانيًا: العل

عايير التي اً للمم وطبقالفصل الى طيارين وطوائف جوية وفنيين وفقاً لمؤهالته

  يقرها مجلس الكلية سنويًا.
  

ة ، العلمية والعسكرية غير االختصاصية النظرية منها والعمليثالثًا: الموضوعات 

دد اص ويحات االختصة الى موضوعس إضافع والخامن الرابي الفصليف

  . س الكلية ما يدرس من تلك الموضوعات في كل فصلمجل
  

أوًال: تجري خالل كل فصل ستة امتحانات شهرية وامتحان واحد في نهاية الفصل  -١٥- المادة

) ثالثون درجة لكل موضوع في االمتحان ٣٠وس النظرية وتخصص (في الدر

) سبعون درجة في االمتحان الفصلي النهائي وتكون الدرجة ٧٠الشهـري و (

ات االمتحانات الشهرية ودرجة االمتحان ع درجالنهائية للفصل هي حاصل جم

  . النهائي
  

الشهر ويجري  ثانيًا: يجري االمتحان الشهري في الموضوعات التي درست خالل

االمتحان الفصلي في الموضوعات التي درسـت خالل الفصل عدا االمتحان 

الفصلي االخير حيث يجري في جميع الموضوعات التي درست في اثناء مدة 

ن هذا ات مة أن يستثني بعض الموضوعالكلي سة ، ولمجلالدراسـة في الكلي

  االمتحان.
  

ة لكل موضوع وتضرب هذه القيمة في ثالثًا: يحدد مجلس الكلية القيمة النسبي

النتيجة النهائية له ويكون مجموع نتائج هذا الضرب لجميع الموضوعات هو 

ة  لمجموع الموضوعات النظرية مقدرة على اساس أن اح النهائيدرجة النج

  االعلى للنجاح فيها. د) ألفي درجة هي الح٢٠٠٠(
  

ا مجلـس الكلية في نهاية ي يحددهالتري االمتحان في موضوعات االختصاص يج -١٦- المادة

  ) مائة درجة.١٠٠مدة الدراسة ويخصـص لكل موضوع (
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ات الشخصية ومؤهالت القيادة لكل طالب ة للمقومف درج) ال١٠٠٠تخصص ( -١٧- المادة

ا وم بتقديرهـول الدراسية وتحديد الجهات التي تقى الفصا علة توزيعهوتعيـّن طريق

  بتعليمات يصدرها مجلس الكلية.وكيفية احتسابها 
  

ة ة االف درج) خمس٥٠٠٠اح (ـوى للنجهائي القصوع النة المجمتكون درج -١٨- المادة

  ة على النحو اآلتي: موزع

  ) ألفي درجة لمجموع الدروس النظرية .٢٠٠٠أوًال: (

  ) ألفي درجة لمجموع الدروس العمليـة.٢٠٠٠ثانيًا: (

  للمقومات الشخصية ومؤهالت القيادة.) ألف درجة ١٠٠٠ثالثًا: (
  

  يعد الطالب مكمًال في نتيجة الفصل أو في النتيجة النهائية إذا: -١٩- المادة
  

وع أو موضوعين ي موضن المائة فن م%) خمسي ٥٠ل من (أوًال: حصل على أق

  من الموضوعات النظرية.
  

ن من وخمسية %) خمس ٥٥ان معدله في الموضوعات النظرية أقل من (ثانيًا: ك

  المائة.
  

دده ب المكمل في موضــوع أو موضوعين في موعد  يحأوًال: يجري امتحان الطال -٢٠- المادة

%)  ٥٠ل على (ان أن يحصي االمتحه فس ويشترط لنجاحآمر جناح التدري

وع إمتحن فيه وأن يكون معدله ل موضن المائة على االقل في كخمسين م

  ة وخمسين من المائة على االقل.%) خمس ٥٥ررة (ع الموضوعــات المقلجمي
  

  

ن ثانيًا: يجـري امتحان الطالـب المكمل فـي المعـدل بما اليزيـد على أربعة مـ

ا الطالب فـي موعـد يحـدده آمـر جناح النظريـة يختاره الموضوعـات

%) خمسين  ٥٠ـل على (ان أن يحصالتدريــس ويشتـرط لنجاحه فـي االمتحـ

لجميع  يامتحـن فيه ويكون معدله النهائي كل موضــوع من المائة ف

  ل.ي االقة ف%) خمسة وخمسين مـن المائ ٥٥الموضوعات المقـررة (
  

ا مائة فقط من الدرجة التي يحصل عليهن ال%) خمسـون م ٥٠ب (ثالثًا: يحتس

راض االمتحان الغة تيجن بنوع واحد أو موضوعيل في موضب المكمالطال
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 )١١(                  ٤٦٠٨العدد  –الوقائع العراقية  ٢١/١٢/٢٠٢٠           

ث ًال في موضوع واحد حيب مكما الطالة التي يكون فيهـالحالدا ـدل عالمع

  ي.اب معدله النهائرض احتسه الدرجة كاملة لغـب لتسـتح
  

و في النتيجة النهائية في ي نتيجة الفصل االمتحاني أ فًالب فاشأوًال: يعد الطال -٢١- المادة

  احدى الحاالت اآلتية:
  

ن أو أكثر المائة في موضوعي%) خمسين من  ٥٠من (ل حصل على أق -أ

%) خمسة  ٥٥ل من (ه في جميع الموضوعات النظرية أقـدلوكان مع

  ن من المائة.وخمسي

  ه.م يشترك فيان أو لًال وفشل في االمتحكان مكم -ب

عـات ن مجمـوع السان المائة في االقـل من م%) ثالثي ٣٠لم يحضـر ( -جـ

  ل.فصـالمقـررة ألي ة ات النظريالمخصصـة للموضوع

ة ة النهائيي النتيجة الفصول الدراسية أو فرة في نتيجر من مل اكثفش -د

  ة.لمدة الدراس
  

  ة :ي احدى الحــاالت اآلتية فول الطالب في الكليثانيًا: يلغى قب

  ه.س الكلية عدم كفاءته أو ضعف قابليتأذا ثبت لمجل -أ

 عسكرية مختصـة .أذا لم يعد الئقًا ألسباب صحية بقرار من لجنة طبية  -ب

  اذا ثبت أن بقاءه في الدراسة في الكلية مضرًا بأمن القوات المسلحة. -جـ
  

  ة:                      لطالب من الكلية في احدى الحاالت االتيل اثالثًا: يفص

ناًء على توصية من دم تقيده بآداب وضوابط الخدمة العسكرية بثبوت ع -أ

  س الكلية.مجل

  االمتحان.ثبوت غشه في  -ب

ذر دون عدورة بالل مدة الام متصلة أو منفصلة خ) ثالثة أي٣ه (غياب -جـ

  روع.مشـ

ة المقدمة لغرض الدراسة ثبوت عدم صحة أي من المستمسكات الرسمي -د

  في الكليـــة.
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ة عن ارتكابه ة مختصمحكم در عليه حكم بعقوبة سالبة للحرية منإذا ص -هـ

  جناية أو جنحة مخلة بالشرف.
  

  ات الدراسية التي صرفت عليه.ن النفقعفى الطالب الملغى قبوله مي -رابعًا: أ

ب الفاشل والمفصول النفقات الدراسية التي صرفت عليه خالل يتحمل الطال -ب

  ت.اب والمخصصة عدا الراتسمدة الدرا
  

ذي فشل الل الفصودروس النظرية ، ل في نتيجة الفصل بالب الفاشأوًال: يعيد الطال -٢٢- المادة

الفاشل في النتيجة النهائية لمدة الدراسة فيعيد الفصل الدراسي فيه ، اما 

االخير منها ويستثنى الطالب الفاشل في الطيران بسبب خارج عن ارادته من 

  تغيير اختصاصه.عند اعادة الفصل الدراسي 
  

تين في ثانيًا: يعد الطالب غير مؤهل لالستمرار في الطيران إذا فشل مرتين متتالي

  األعمال التحضيرية النظرية قبل البدء بممارسة الطيران العملي. 
  

يجوز إعادة االمتحان وال إعادة تصحيح االوراق االمتحانية ، ويجوز إعادة  ثالثًا: ال

  جمع الدرجات عند االعتراض.
  

ن بسبب أوًال: يعاد الطالب الفاشل الموفد خارج العراق للحصول على شهادة الطيرا -٢٣- المادة

سلوكه أو عدم تقيده بآداب وضوابط الخدمة العسكرية أو فشله في الدروس  

النظرية ويتحمل النفقات الدراسية التي انفقت عليه اثناء مدة الدراسة عدا 

  الرواتب والمخصصات.
  

ثانيًا: التسترد النفقات الدراسية من الطالب أو الضابط المتدرب المصنف طيارًا 

العملي ألسباب خارجة عن ارادته المعززة بتقرير من  فاشًال في الطيران

  المؤسسة التدريبية الموفد اليها.
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  الفصل الثامن

  أحكــام عامـة
  

الجوية قبول استقالة الطالب من الدراسة في الكلية على أن يؤدي  لقائد القوة -٢٤- المادة

ت اال أذا والمخصصا النفقات التي أنفقت عليه خالل مدة الدراسة بما فيها الراتب

مًا من تاريخ ) خمسة واربعين يو٤٥كانت استقالته خالل الفترة التأهيلية البالغة (

  دخوله الكلية.
  

  أوًال: يمنح الطالب خالل مدة الدراسة الراتب الشهري والمخصصات وفقًا للقانون. -٢٥- المادة

مخصصات صنف مقدارها ثانيًا: يمنح الطالب أو الضابط المتدرب، المصنف طيارًا 

%) ثالثون من المائة من مخصصات الطيار الفعال بدًء من تاريخ  ٣٠(

مباشرته بالطيران المنفرد وتحجب عنه إذا أوقف عن الطيران بقرار من 

  مجلس الكلية.
  

  أوًال: يمنح الطالب الطيار المتخرج من الكلية ما يأتي:  -٢٦- المادة

  رتبة مالزم طيار. -أ

  بكالوريوس في علوم الطيران العسكري.شهادة ال -ب

  شارة جنح الطيران. -ـج
  

ثانيًا: يمنح الطالب المتخرج من الكلية من اإلختصاصات الفنية المنصوص عليها 

  ي:   ذا القانون ما يأت) من ه٢في البندين (ثانيًا) و (ثالثًا) من المادة (
  

  رتبة مالزم. -أ

 العسكرية في تخصصات القوة الجوية.شهادة البكالوريوس في العلوم  -ب 
  

  لوزير الدفاع قبول الطلبة من الدول العربية واالجنبية في الكلية بعقود تدريبية. -٢٧- المادة
  

) خمسة عشر يومًا بعد نهاية كل ١٥يمنح طالب الكلية عطلة التزيد مدتها على ( -٢٨- المادة

  فصل دراسي.
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الطالب الذي أكمل الفصل الدراسي االول الى خارج العراق وًال: يجوز ايفاد أ -٢٩- المادة

أن يعود  للدراسة أو للتدريب ، وتعد مدة إيفاده مدة مقضية في الكلية على

بل تخرج الى الكلية لمواصلة الدراسة فيها إذا انتهت مدة إيفاده بنجاح ق

  دورته.
  

تب ومخصصات رتبة ثانيًا: إذا انتهت مدة ايفاد الطالب بعد تخرج دورته فيمنح را

مالزم من تأريخ تخرج دورته ومنحهم الرتبة ، ويمنح الرتبة من تاريخ 

تخرجه من المؤسسة التي أوفد اليها وتحتسب له المدة المقضية ما بين 

  تخرج دورته ومنحهم الرتبة وتأريخ تخرجه ومنحه الرتبة خدمة.
  

ية وينسب الى الفصل ثالثًا: يعاد الطالب الفاشل الموفد خارج العراق الى الكل

  الدراسي المؤهل له بقرار من مجلس الكلية.
  

  تتحمل وزارة الدفاع ما يأتي:  -٣٠- المادة
  

أوًال: نفقات تعليم الطالب وتدريبه واكسائه واطعامه واسكانه وتنقله ، في أثناء 

  دراسته في الكلية ، واثمان الكتب واللوازم الدراسية خالل مدة الدراسة.
  

فقات عالج الطالب خارج العراق اذا تعذر عالجه داخل العراق بناًء على ثانيًا: ن

توصية من لجنة طبية عسكرية مختصة وكانت اصابته أو مرضه في اثناء 

  الخدمة ومن جرائها.
  

) اربع سنوات ٤تعد الخدمة في الكلية خدمة في الوحدات الفعالة، وتكون لمدة ( -٣١- المادة

باقتراح من عميد الكلية وتوصية من قائد القوة الجوية قابلة للتمديد سنة واحدة 

  وموافقة وزير الدفاع.
  

على طالب  ٢٠١٠) لسنة ٣تسري احكام قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم ( -٣٢- المادة

  كلية القوة الجوية  في كل ما لم يرد فيه نص في هذا القانون.
  

  .١٩٧٣) لسنة ٢٧(يلغى نظام كلية القوة الجوية رقم  -٣٣- المادة
  

  لوزير الدفاع اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون. -٣٤- المادة
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  قانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.ينفذ هذا ال -٣٥- المادة

  
  

 برهم صالح

  رئيس الجمهوريـــــــة

  

  

  االسبــــاب الموجبـــــة

بسبب فصل قيادة طيران الجيش عن قيادة الدفاع الجوي، وبغية اعداد وتهيئة ضباط        

طيارين وطوائف جوية وفنية اكفاء لقيادة طائرات القوة الجوية والعمل عليها ، ولغرض اعادة 

النظر في المناهج الدراسية ورفع معدالت قبول الطلبة في الكلية بما يتناسب مع التطور الحاصل 

  معدات القوة الجوية، في

  ُشرع هذا القانون.
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 باسم الشعب 

  رئاسة الجمهورية 

  

) من الدستور ٦١بناًء على ما اقره مجلس النواب طبقًا ألحكام البند (أوًال) من المادة (   

  ) من الدستور.٧٣ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في البند (ثالثًا) من المادة (

  صدر القانون اآلتي:
  

  ٢٠٢٠) لسنـة ٢٠رقم (

  قانون

 واالجنبية أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية
  

  يقصد بالكلمات والتعابير المدرجة فيما يلي المعاني المبينة ازاءها: -١-المادة 

  الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي. -أوًال

  الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . -ثانيًا

  الهيأة: هيئة الرأي. -ثالثًا

  والعالقات الثقافية .الدائرة: دائرة البعثات  -رابعًا

  المدير العام: مدير عام دائرة البعثات والعالقات الثقافية -خامسًا

  القسم: قسم معادلة  الشهادات. -سادسًا
  

أوًال: تنحصر مهمة معادلة الشهادات والدرجات العلمية والمهنية غير العراقية التي  -٢-المادة 

ايعادلها والشهادات التي تتطلب الحصول على شهادة الدراسة الثانوية او م

تليها بالقسم  وتكون  مهمة  هذا القسم معادلة تلك الشهادات وتثبيتها وتحديد 

المدة الصغرى لها في ضوء االسس الواردة في هذا القانون مالم يرد نص  

  بخالف ذلك.
  

  ثانيًا: يقوم القسم بمعادلة الشهادات وتثبيتها في ضوء اسس التعادل ووفق ما يأتي:
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٧(                  ٤٦٠٨العدد  –الوقائع العراقية  ٢١/١٢/٢٠٢٠           

  

اهد أ. الشهادة الصادرة عن الجامعات والمعاهد الرصينة (الجامعات ومع

حاصلين على االبتعاث او الموصى بهما) التي تلي الدراسة الثانوية للطلبة ال

لبة االبتعاث االجازات الدراسية أو اثناء التوظيف أو على النفقة الخاصة أو ط

  والزماالت او ذوي الدرجات الخاصة. 

حصل فيها  الب المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذا البند التيب. شهادات الط

لملحقيات اتغيير بموافقة اصولية مسبقة وبتأييد من الدائرة او السفارة أو 

  الثقافية. 

جـ. الشهادات المشار  اليها في الفقرة (أ) من هذا البند للطالب من غير 

  موظفي الدولة والقطاع العام . 

  والمعاهد العلمية العربية الرسمية.د. شهادات الجامعات 

هـ. الشهادات التي سبق معادلة ما يماثلها من قبل القسم ويشمل ذلك الشهادات 

عاتها مع مراعاة مدة الدراسة من نفس االقسام والكليات وان اختلفت موضو

موضوع وللقسم ان يتوسع في تخويل ذلك في حالة اتجاه الكليات  بكل

  ل كلية او جامعة بأكملها. والجامعات الرصينة لشمو
  

  

ثالثًا: أ. تقوم االمانة العامة لمجلس النواب بمعادلة الشهادات التي تصدر من معهد 

التطوير البرلماني وال يتخذ هذا التعادل اساسًا لغرض الدخول الى الجامعات 

  او التدريس فيها. 

والدراسات التي ب. تقوم وزارة التربية بمعادلة شهادات المرحلة الثانوية 

  تسبقها والشهادات الصادرة من كلية التربية المفتوحة.

وزارة الداخلية بمعادلة الشهادات العسكرية جـ. تقوم وزارة الدفاع و

والشهادات المسلكية وال يتخذ هذا التعادل اساسًا لغرض الدخول الى 

دة الجامعات او التدريس فيها اال اذا تماثلت مدة الحصول عليها مع الم

المطلوبة للحصول على الشهادات المؤهلة لدخول تلك الجامعات او التدريس 

  فيها.



  مرا
  

 

  قوانين
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 )١٨(                  ٤٦٠٨العدد  –الوقائع العراقية  ٢١/١٢/٢٠٢٠           

د. تقوم الوزارات االخرى والهيئات بمعادلة الشهادات الممنوحة لموظفيها 

عن طريق معاهد الدراسات فيها وال يتخذ هذا التعادل اساسًا لغرض الدخول 

  الى الجامعات أو التدريس فيها.

ة وتقييم عات المعنية ومجلس الخدمة العامة االتحادي بمعادلهـ. تقوم الجام

  الشهادات التدريبية.

   و. تقوم الجامعات وهيأة المعاهد التقنية بمنح االلقاب والمراتب.
  

أوًال: يتألف القسم من عدة شعب تمثل االختصاصات االساسية المختلفة على ان  -٣-المادة 

لممارسة واالختصاص في موضوع يرأس كل شعبة موظف من ذوي الخبرة وا

التقييم ومعادلة الشهادات من الحاصلين على شهادة الدكتوراه في حقل 

  االختصاص.
  

  ثانيًا: تكون كل شعبة مسؤولة عن تقييم ومعادلة الشهادة وبحسب اختصاص الشعبة.
  

ثالثًا: تنحصر مهام الشعبة عند اجراء عمليتي المعادلة والتقييم للشهادة للتأكد من 

استيفائها للجوانب االجرائية بحسب األسس الواردة في هذا القانون وال يمتد 

ذلك الى مناقشة الجوانب العلمية لمضامين الرسائل واألطاريح  باستثناء 

  موضوع السالمة الفكرية. 
  

رابعًا: للقسم عند الحاجة ان يستعين بالمختصين والجهات العلمية والفنية ذات 

  العالقة.
  

) خمسة ٤٥ب ان تستكمل اجراءات المعادلة  والتقييم خالل مدة اقصاها(خامسًا: يج

  واربعين يومًا من تأريخ تقديم طلب المعادلة والتقييم.
  

  تتبع األسس االتية في تعادل الدرجات والشهادات العلمية: -٤-المادة 
  

  أوًال: تعادل كل شهادة باسم صاحبها.
  

ثانيًا: مدة تعلم اللغة والدراسات التكميلية الالزمة للدخول في الدراسة المقررة ال 

تدخل ضمن المدة الصغرى للحصول على الشهادة ويتم معادلتها بصورة 



  مرا
  

 

  قوانين
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 )١٩(                  ٤٦٠٨العدد  –الوقائع العراقية  ٢١/١٢/٢٠٢٠           

مستقلة وبخالف ذلك تحتسب الدراسات التحضيرية العامة المقررة وكذلك 

  التدريب االلزامي المشترط قبل الحصول على الشهادة.
  

مقررة  للحصول الثًا: يراعى في معادلة الشهادات الحد االدنى الالزم من السنوات الث

بقت سعليها ونوعيتها حسب نظام الجامعة المانحة ومتطلبات المرحلة التي 

ول على مرحلة الدراسة للشهادة المراد معادلتها وتحتسب المدة الصغرى للحص

ة حتى ولو او المعهد او الجامع الشهادة بالمدة المقررة لها حسب دليل الطالب

  حصل عليها الطالب بمدة اقل من تلك المدة.
  

رابعًا: تسمى الشهادات عند معادلتها بأسمائها االصلية المستعملة في البلد المانح 

  وال يجوز تبديل اسم الشهادة في ضوء التعادل بشهادة اخرى.
  

لصغرى المقررة للحصول خامسًا: ال يجوز معادلة الشهادات التي تقل عن المدة ا

  عليها عن ستة اشهر.
  

سادسًا: تعادل الشهادة بذكر االسم االصلي لها بأنها اعلى شهادة مهنية او فنية او  

علمية او تكنولوجية في حقل االختصاص في البلد المانح ان كان االمر كذلك 

انت وكان البلد ال يمنح شهادة الدكتوراه او الكانديدات في نفس االختصاص وك

مدة الدراسة ال تقل عن سبع سنوات بعد الدراسة الثانوية مع ذكر المدة 

الصغرى الالزمة للحصول عليها بعد الشهادة التي سبقتها كشرط للقبول 

  وبحسب ما تشير اليه األدلة.

سابعًا: يجوز اعتبار الشهادة التي تلي المتوسطة ويكون عدد السنوات فيها مساويًا  

ة الثانوية لغرض التعادل فيما اذا اكمل صاحبها دراسته في لعدد سنوات الدراس

  حقل االختصاص. 
  

  أوًال: يشترط لمعادلة الشهادة العليا دون االولية الجامعية او االولية العالية ما يأتي: -٥-المادة 

أ. ان تكون مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها او بشهادة تلي 

ا ال يقل عن ثالث سنوات عند اكمال صاحبها دراسته الدراسة المتوسطة بم

  في حقل االختصاص.



  مرا
  

 

  قوانين
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 )٢٠(                  ٤٦٠٨العدد  –الوقائع العراقية  ٢١/١٢/٢٠٢٠           

  ب. ان ال تقل المدة الصغرى المقررة للحصول عليها عن سنة دراسية واحدة.
  

  ما يأتي: ثانيًا: يشترط لمعادلة الشهادة الجامعية االولية او االولية العالية

  مايعادلها.أ. ان تكون مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية او 

ة الثانوية ب. ان ال تقل المدة الصغرى المقررة لها عن ثالث سنوات بعد الدراس

  او ما يعادلها.
  

  ثالثًا: أ. في حالة حصول الطالب على الشهادة الجامعية.

  ب. في حالة الحصول على شهادة اولية عالية اضافية.
  

  الجامعية أو األولية العالية:يشترط لمعادلة الشهادات التي تلي األولية  -٦-المادة 
  

أوًال: أن تكون مسبوقة بشهادة جامعية أولية أو أولية عالية مع متطلباتها حسبما 

) من هذا القانون تؤهل بطبيعتها للحصول على الشهادة ٥ورد في المادة (

أالعلى بحسب أنظمة الجامعة المتخرج منها ، ويجوز معادلة الشهادة الجامعية 

ان صاحبها قد حصل على شهادة أقل من األولية الجامعية أو العالية إذا ك

األولية العالية وأجريت له امتحانات تكميلية جعلته مؤهالً للدراسة العليا حسب 

  نظام الجامعة المانحة.
  

ثانيًا: أن ال تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن ستة أشهر للدبلوم العالي أو سنة 

نتين دراسيتين لدكتوراه الفلسفة بعد الماجستير دراسية واحدة للماجستير أو س

أو ثالث سنوات لدكتوراه الفلسفة أو الكانديدات بعد األولية الجامعية أو األولية 

  العالية.
  

ثالثًا: أن تكون الشهادة صادرة من الجامعات أو المعاهد الرصينة ومعترف فيها في 

  الدولة المانحة.
  

الماجستير أو الدكتوراه (غير البحثية) خارج العراق  رابعًا: تكون مدة االقامة لدراسة

) اربعة أشهر منفصلة أو متصلة بالنسبة للدراسات النظرية اما بالنسبة ٤(

) ٦للدراسات التي تحتاج للعمل المختبري أو التطبيقي فتكون مدة االقامة (

  ستة أشهر منفصلة أو متصلة.
  



  مرا
  

 

  قوانين
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 )٢١(                  ٤٦٠٨العدد  –الوقائع العراقية  ٢١/١٢/٢٠٢٠           

  

بالشهادات الصادرة من الجامعات او المعاهد غير الرصينة عترف الوزارة أوًال: ال ت -٧-المادة 

 وهي:

  الجامعات والمعاهد التي ال يعترف بشهاداتها البلد المانح.أ. 

راسية ب. الجامعات والمعاهد التي تستثني االجانب من الشروط والنظم الد

  المطبقة على مواطني الدولة التي تقوم فيها.

ت بإنها غير رصينة في نظمها الدراسية وغير جـ. الجامعات والمعاهد التي يثب

كفوءة في مستوياتها العلمية  وال تشعر بالمسؤولية العلمية عند منح 

الشهادات والدرجات الجامعية وفقًا للمعايير العلمية وأدلة الرصانة 

  لتصنيفات الجامعات المعتمدة عالميًا. 
  

بالجامعة او المعهد مانعًا من معادلة ثانيًا: ال يكون قرار الوزارة بالغاء االعتراف 

وتقييم شهادات الطلبة المقبولين في اي منها (قبل) صدور قرار الغاء االعتراف 

وعلى اسس واجراءات المعادلة الواردة في هذا القانون ودون اي تمييز في 

  المعاملة مع غيرهم.
  

او فروع هذه الجامعات ثالثًا: يتم معادلة وتقييم الشهادات الصادرة من الجامعات االم 

  في دول اخرى وفق االسس الواردة بأحكام هذا القانون.
  

رابعًا: يتم إعتماد الوثائق الدراسية وقوائم إجور الدراسة المصدقة من قبل الملحقية 

الثقافية المعتمدة في سفارة جمهورية العراق في بلد الدراسة أو القائمة 

و وزارة الخارجية الغراض هذا بأعمالها دون الحاجة لتصديق السفارة أ

  القانون.
  

 تتم المعادلة وفقًا للنهج اآلتي: -٨-المادة 

أوًال: تقديم طلبات  االستمارات التي تنظمها دائرة البعثات/قسم معادلة الشهادات 

  مرافقة بما يأتي:

  أ. استمارة التقديم .

  بما يأتي:ب. استمارة تفضيالت خطوات الدراسة والمعلومات المهمة مرافقة 



  مرا
  

 

  قوانين
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نها . الشهادات االصلية المصدقة او الوثائق المصدقة مع صورة لكل م١

ثائق يحتفظ بها القسم وترجمة لها باللغة العربية او االنكليزية للو

  المكتوبة بلغات اخرى.

  . الشهادات او الوثائق السابقة المصدقة وصورها حسب الحاجة.٢

  . الموضوعات الدراسية ودرجاتها.٣
  

  ار لصاحب الطلب.: يصادق مدير عام دائرة البعثات والعالقات الثقافية ويبلغ القرثانيًا
  

أوًال: لصاحب الطلب التظلم من قرار عدم التعادل لدى الوزير أو من يخوله او المدير  -٩-المادة 

  ) تسعين يومًا من تاريخ صدوره.٩٠العام او من يخوله خالل (
  

ثانيًا: يجوز للمعترض التظلم من القرار اذا قدم ادلة ثبوتية او مبررات جديدة او 

  ) خمس سنوات.            ٥مستمسكات رسمية لم يسبق تقديمها خالل مدة ال تزيد عن (
  

ثالثًا: يكون القرار الصادر بشان االعتراض او التظلم خاضعًا للطعن امام محكمة 

  ستين يومًا من تاريخ التبليغ به.) ٦٠القضاء االداري خالل (
  

على القسم إحالة الشهادات التي ال يمكن معادلتها تطبيقًا لهذه األسس إلى الهيأة  -١٠-المادة 

  للبت فيها مع مذكرة تتضمن شرحا وافيا للحالة واسباب عرضها.
  

للوزير صالحية الموافقة على معادلة وتقييم الشهادات غير مستوفية لشرط اإلقامة  -١١-المادة 

المنصوص عليها في هذا القانون اذا توفرت أسباب مبررة منعت الطالب من اكمال 

  ) من هذا القانون. ١٤المدة المذكورة في هذا القانون لغير المشمولين بأحكام المادة (
  

: للموظف أو المكلف بخدمة وأعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم أوًال -١٢-المادة 

ن ومن هم بدرجتهم ومن هم بدرجتهم والمديرين العاميبدرجتهم أو الوكالء 

والدرجات الخاصة العليا بموافقة دوائرهم الدراسة اثناء التوظيف أو 

ولية التكليف على النفقة الخاصة أو إجازة دراسية للحصول على الشهادة أال

  أو العليا داخل العراق أوخارجه بصرف النظر عن العمر.
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 )٢٣(                  ٤٦٠٨العدد  –الوقائع العراقية  ٢١/١٢/٢٠٢٠           

  

ثانيًا: يمنح حملة الشهادات العليا (الماجستير أو الدكتوراه) من الموظفين المدنيين 

أو المكلفين بخدمة عامة من غير موظفي وزارتي(التعليم العالي والبحث 

) ٢٨،٢٧،٢٦،٢٥لمواد (العلمي ، التربية) اللقب العلمي استثناًء من أحكام ا

وتدور خدماتهم السابقة للحصول على  ١٩٨٨) لسنة ٤٠من قانون رقم (

الشهادة العليا ألغراض الترقية للحصول على المرتبة العلمية بناًء على 

توصيات لجنة علمية متخصصة في دائرتهم وبالتنسيق مع لجان الترقيات 

العلمية الفذة أو قدموا  العلمية في الجامعات إن كانوا من اصحاب المواهب

جهود متميزة في العمل أو االستشارة العلمية والفنية أو صدرت لهم بحوث 

علمية قيمة أو أصيلة أومبتكرة أو ممن يقوم بالتدريس في إحدى الجامعات 

أو المعاهد أو مراكز التدريب والتطوير في الوزارات والجهات غير المرتبطة 

لك إي أثر مالي وعدم شمولهم بأحكام قانون بوزارة من غير أن يترتب على ذ

  الخدمة الجامعية. 
  

أوًال: يعاد النظر بطلبات معادلة الشهادات السابقة التي تم رفضها او لم يتم البت    -١٣- المادة

فيها على ان يقدم  طلب المعادلة من ذوي العالقة خالل مدة ال تزيد عن سنة 

  من تاريخ نفاذ هذا القانون.
  

تعادل الشهادات األولية والعليا للموظفين الحاصلين عليها بدون اجازة  ثانيًا:

دراسية أو بدون موافقة دوائرهم ويتم احتسابها الغراض العالوة والترفيع 

  والتقاعد الحاصلين عليها قبل نفاذ هذا القانون.
  

ية واالجنب التعادل للشهادات والدرجات العلمية العربيةثالثًا: تلغى تعليمات اسس 

  .١٩٧٦) لسنة ٥رقم (
  

  . أوًال: ال يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام  هذا القانون -١٤-المادة 
  

) من هذا القانون المشمولين ٦ثانيًا: يستثنى من احكام البند (رابعًا) من المادة (

المعدل  ٢٠٠٦) لسنة ٤وقانون رقم ( ٢٠١٦) لسنة ٢بأحكام قانون رقم (

 ٢٠٠٥) لسنة ٢٤المعدل وقانون رقم ( ٢٠٠٩) لسنة ٢٠وقانون رقم (
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 )٢٤(                  ٤٦٠٨العدد  –الوقائع العراقية  ٢١/١٢/٢٠٢٠           

ة الدكتوراه المعدل أو أي قوانين أخرى تحل محل القوانين المذكوره ودراس

  البحثية. 
  

والقيود  والتصاريح االمنية ٢٠٠٨) لسنة ١٠ثالثًا: اليعمل بأحكام قانون رقم (

  الجنائية ألغراض معادلة وتقييم الشهادات.
  

  .١٩٧٦سنة ل) ٥عترف بمعادلة الشهادات الصادرة بموجب تعليمات رقم (ي -١٥-المادة 
  

وينشر في الجريدة  ٢٨/١٠/٢٠٢٠ويت عليه في  ينفذ هذا القانون من تاريخ التص -١٦-المادة 

  الرسمية.

  

  

  

 االسباب الموجبة

أستنادًا إلحكام الدستور التي عززت مركز التعليم كونه عامل أساس لتقدم المجتمع وتشجيعًا     

للبحث العلمي لألغراض السلمية بما يخدم اإلنسانية ولرعاية المتفوقين والمبدعين والمبتكرين 

ت والحث على الحصول على الشهادات العليا مع الحفاظ على الرصانة العلمية وتبسيط اجراءا

معادلة وتقييم الشهادات والدرجات العلمية واعتماد المعايير الموضوعية وكفالة حق االعتراض 

  والتظلم على قرارات التقييم والمعادلة،

  ُشرع هذا القانون.
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 )٢٥(                  ٤٦٠٨العدد  –الوقائع العراقية  ٢١/١٢/٢٠٢٠           

  

  تصحيح بيان 
  

      )         ٧٨النشر في الجريدة الرسمية رقم ( من قانون) الثامنة(المادة  أحكاماستنادا الى    

  .المعدل  ١٩٧٧لسنة 

راف القضائي رقم قانون هيئة االشثانيا) من  /٧(المادة  يصحح الخطأ المطبعي الوارد في نص 

 ٣/١٠/٢٠١٦في  )٤٤١٨( يدة الوقائع العراقية بالعددالمنشور في جر ٢٠١٦) لسنة ٢٩(

  لتكون على النحو االتي :

عضاء االدعاء العام في ضوء ما ورد في أو ةالقضااداء م كفاءة يتقي(: )ثانيا /٧(المادة 

  .  )من هذه المادة )أوًال(التقارير المنصوص عليها في البند 

عضاء االدعاء العام في ضوء ما ورد في التقارير أو ءالقضااداء م كفاءة يتقي بدال من (

   .  )من هذه المادة )أوًال(المنصوص عليها في البند 
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