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 معوقات التطبيق وسبل التنمية (( -)) نظم الدراسات العليا في العراق
 األولالقسم 

 أ.م.د. مازن عبد الرسول سلمان                  أ.م.د. محمود عبد الرزاق جاسم
 م2011                                                       هـــــ    1432

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 مقدمة البحث
ال نغالل  ذاا لننال ذنا الدراسالل الانيال بمراحن ال ب الادلنام الاالل  االملاساكتر االاد كاراه  و مان   ام اسال      

م ااال د الر الانما  ل،ا  وااعو  اناا  ناى  ن ال ذحاد   المارفة اإلنسلنيةو ا   َمانٌم بالر  مان مااللم الكقادا
نل اااية الانااام بواااكاى فرا ااا  ا فلنتنااا و  الطااارل الر يساااة اللااالمنة لرلااا ا اطماااة احاااثا ال طاااى  ااااع اماااكن 

ا سع ال لرال انق  الك،نالاايل الانمية؛ طن الدراسالل الانيال بلااانل ال النةرواة االكطليقياة  اب ا  فرا  ال 
االمارفاا  فااا  باإلنساالنية االانميااة  ذاا  ح ماال  فلل ااال ف ن اال كحقاا   طااااال دا بااة فاا   االلم الكقااادم الانماا  

 -مالالل:
 االكانيملل.مسكا  اطنةمة  -
 مسكا  الكطلت  الامن  بالم كلري و امل كحكلا  من م كلرال امولغ .  -
 مسكا  كافتر المكطنبلل االمسكن ملل.  -
ال،االدر الانماا  ماان ااي ال،لليااة الانميااة الالليااة الاااي يقااام بت باالو اطواارا  االكاادرو  االمكلباااة اماال ذلااى  -

 ال . 
 اع ف  وكى فراع المارفة. الم كبلل بمل كحاو ل من م لدر امرا -
 المكلباة الالدا لمااللل الكطلت .  -
مسلترا النةم الاللمية المكطارا ف  مالل الدراسلل الانيل من  نل الباثلل اال ملالل الدراسية لرفاد اللناد  -

 ب   مل  ا ادتد ف  الحق  الانم  االمارف . 
  ني  ن ل يًل.  الام  الدؤاع لكقنت  ال در ف   اا الململر االقللو -
و ذا ياااااد  ال ا ااار لكانيمااالل الدراسااالل الانيااال بالاااد كاراه  مٌ مالااااع الدراسااالل الانيااال فااا  الاااارال لااادي ذنا    

  لسانة 11  من النةلم رلام ب21الملدا ب لم  ذا  ولر 1927بحسع مل اطنانل  ني  من م لدر ذلى الالم ب
 دا الد كاراه بالاللمية . اللتل ف  الارال ذلى منح و لم  نةلم الماة آل 1927ب
انةرًا ذلى   مية  اا المالاعو ذا ياد مل اًن م ماًل مان ملل ا  الحر اة الانمياة فا  لنادنلو االموا نل    

الك  لاد ل كنكالع كطلتا   نةمكا  اكانيملكا  فا  الساناال اط تارا كالاادل لادتنل رغباة الالاا   ناى امناة مان 
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لللل الك  كحال لتن الطللع اح ال   نى الو لدا الانيلو  ا ك ود  اه المااللل ف  الدراسلل الانيل االم ل
داروة ا نميةو ا ااًل ذلى كطاور  من  اابة كحقت   اه الغليةو فلًن  مل تكركع  نت ل من كبالل مللية اا 
آفللاا  ارفااع ال،لليااة الانميااة لنواا لدال الممناحااة. اماان  اااه المنطنقاالل يااتك  بحثناال إللقاالو اللاااو  نااى آفاالل 

 لدراسلل الانيل انةم ل اكانيملك ل ف  مالل :ا
 مااللل الكطلت .  -1
 سل  الكنمية.  -2
الاااد حلالنااال ال ااادتن الا اااال ذلاااى كنااا  اطنةماااة االكانيمااالل ادراساااك ل االالاااا   ناااى مااال كلااامنك  مااان   

النلااااة ل االو لنساانل  فت االو بغيااة الكاارا  الحنااال  د  ذتاللياالل اساانليللو سااليًن ذلااى ذلاارا  اإلتااالل  من االو انقاا
 -مكنلالتن ال  ف  مبحثتن:

 اطال: كانيملل الدراسلل الانيل دا   الارال. 
 الثلن : كانيملل الدراسلل الانيل  لرج الارال بالباثلل اال ملالل الدراسية . 

الح ااال  نااى  افاا  الاا  بحسااع ماال ناار  ماال يساا    نااى طللااع الدراساالل الانياال دا اا  الااارال ا لرااا   
سا لم ل فا  دفاع  اناة الكقادم فا   و لدك  الانيل من دان  ية ماالللو اكلمن فاللية اطنةمة االكانيملل اا 

 ذلى حتث مرال  اال د لر اب طى  نمية مكطارا.  لندنل الحلتع الارال
  

 ...... ال  الكافت اهللا 
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 م1990  لساانة 26الكانيماالل ال االدرا ماان ا ارا الكاناايم الااالل  االبحااث الانماا  المرلمااة بحلالناال  اار     

و االكااادينل ال االدرا  نت االو الاااابم الكقااديم االقلااال فاا  الدراساالل الانياال فاا  اال ل ااة بللدراساالل الانياال
الانماا  ل رساالل ل ذلااى الالمااالل الاراليااة لناماا   الالمااالل الاراليااة االكاا  كقااام ا ارا الكاناايم الااالل  االبحااث

. الاااد رااانااال كنااا  الكانيمااالل االلااااابم المنااال لدراساااك ل االالاااا   ناااى مااال كلااامنك  مااان وااارا  بماال ااال
 -: نى نحا  ممل يتك الاابمو الد كحدثنل  ن    فقرا من ل ا 

يواكر  الكا  كانص  ناى: بب مو ا 1990  لسانة26بم  من كانيملل الدراسلل الانيال رلا1* مل ت ص الملدا ب
  -السكحداث الدراسلل الانيل مل تن :

: اااد حلاة فانية مدراسة ملنية  نى االحكيلالل الحللية االمساكقلنية لاا ارا الكانايم الاالل  االبحاث  االً بب 
 الانم  اداا ر الدالة االماكمع.

 ل الدراسلل الانيل.كاافر اططر المسل دا من اللنتتن االكقنتتن الك  كحكلا  -1: لً ثلني
كاااافر مسااكن ملل الدراساالل الانياال ااساال   البحااث الانماا  ماان م االدر ادارواالل حدتثااة ا ا اا ا امااااد  -2
 م كلرال.ا 
 .    ر د الك  ي لل المللية لماا نة الدراسة الانيل المناي اسكحداث ل -3

 -النل  نى نص  اه الملدا منحةلل نامن ل بلآلك :
اال  ف ن مالاع الحلاة اللانية تافر الد م ال،لم  لندراسلل الانيل النحل نتن  ناى مل ت ص اللقرا ب في -

الواا لدا الانياال ماان حتااث الكاتااتن فاا  داا اار الدالااة اد اام الكقاادم الانماا  االمارفاا  فاا  اال الدراسااة الانياال 
دان  طن من وو احلاة الماكمع اللانية. ا اا  مر ذتالل  تاع د م  االحللظ  نى كنمتكنلس ل المسكحدثة

ي نف الدالة امت انتك ل الالمة مل  ف نا ال مدرا  ف  اسكحداث الدراسلل الانيل المنةم اغتر التر غالام  
 ال طل   اال نلع من . 

ننل لم ناد مت انية  ل ة بللدراسلل الانيال فا  ال،نيالل؛ لا  ذن المت انياة ف /ثلنيل و 3مل ت ص اللقرا ب مل  -
لنلقالل الدراسالل الانيال ساا  مال  الن مان  مار  ااار المحللارال الدراسايةو امال ك،ان  لماة اغتار  ل اة 

تاع  من   ا ذتالد مت انية  ل ة بللدراسلل الانيل ف      نية ككلمن مالاع البحاث الانما  اماا،باة 
كاافتر  ااار المحللارال الدراساية. اوااع  ناى فقام  قك اراالكقدم الانم  االمارفا  فا  الااللمو اال ك،اان م

ال ل اااة بللدراسااالل الانيااال  االموااالغ   ن ي اااان الساااا  مااان  اااا  رفاااع المساااكا  الانمااا  لكاااافتر الم كلااارال
 ابو   ماسع امسكمر.   لطنبة الدراسلل الانيل بحثيةالاكافتر الرحنل الانمية ا 

 
ن ن كواكرطلن كااافر   لالو ال ت اة الكدروساية مان المك   اتت  االنكا3  االمالدا ب2ب * مل ت اص المالدكتن

فر اطلقااالع ااالماااؤ نتن فااا  الدراسااالل الانيااال ااطوااارا   ناااى الرسااال   اكحدتاااد الاااادد الااان م ل،ااا  دراساااة اكاااا 
االملاسكتر؛ ف ا   الانمية امل يوكر  ف  القسم الانم  من ك روا  لادد محدد من الدارال ف  الب للاروا 

الانما  ذلاى كاافر المن،الل ا  اا احكيلج القسام  مستلةنلتف  اال  بتن مر ذتالل  بحلاة ذلى د م  ،ثر 
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 ال  بللحسبلن ا اا حلاة ال،نية االالماة ااك ل ذلى ال  الك  ص من  دم . 
االكاا  كاانص  نااى: بب يااار  مالاااع اسااكحداث الدراسااة الانياال  نااى الماناا   ة* ماال ت ااص الماالدا الرابااا

 االسكولري إللراره  ند كاافر الورا    . 
؛ ؟ماناااا  الالماااااة م ماناااا  ال،نيااااةو  م ماناااا  القساااامو   اااااو  اااا  ي ماااال المق اااااد بللم كااااع االسكواااالر  -

مانااا  القسااام ثااام مانااا  ال،نياااة ثااام مانااا    ااانلالماااارا   ن مالااااع اساااكحداث الدراسااالل الانيااال يمااار 
االبحاااث الانمااا  ا ااا  ك،اااان الالمااااة الااااي يقاااام لاااداره لرفاااع الكا ااايلل الن ل ياااة ذلاااى ا ارا الكانااايم الاااالل  

  الاا  المالاااعو اال تااااد  ناال  ا اار لنماناا  االسكواالريو فاا ن  االن المق اااد  االحبة القاارار الن اال   فاا
بللدراساالل الانياال بذن  لً  ل اا لً فا   اا   نيااة مانسا نا   نحسااعباللمان  االسكواالري ماناا  الدراسالل الانياال ف

ن  االن اااااد  اااا الماناا  لاارارو ال فماال المق اااد بااللمان  االسكواالريو اا   لً  االن فت اال دراساالل  نياال و اا 
يت اا  ناى  لكقا  دراساة فيمل تلادا  ن  اا المان   اال سيملاا ال كبلدر الالمالل لكو ت   اا المان  فنمل

     مل من وتن  كطاور الالمالل من النلحية الانمية االمارفية ا اا مل نحكلج ذلي  ف  الاالع. 
 

ننال فاالل  االملاساكترو مال ت اص المالدا ال لمساة االكا  ن ال  ناى وارا  المكقادم لدراساة الادلنام ال مل * 
 - نل اللة لد كطال :

ب ااا   ةمااال ناااراه  ن كنااا  الوااارا  ماااع مااال  ااادر مااان كاااادينل  نيااا  ا ناااى الاماااام كحمااا  طااالبع اإلتالليااا -
كلل ااتن ل؛ ال،اان ا اااا ماال نةناا   ن اال بحلاااة ذلااى الكطلتاا  لنحلاالظ  نااى ماال فت اال ماان ذتاللياالل ابحلاااة ذلااى 

 -اكد م لو ا   مل تن :اك ان ل لل با  الكوروالل الك  كحم  كن  الكانيم
 نااى كانيماالل الدراساالل الانياال ماال ت ااص اللنااد ب اال  ماان الماالدا بال لمسااة و االكاا  نااص الكااادت  اطال  -

م   ناى : بب  ن ي اان حل ان  ناى الوا لدا الالماياة اطالياة بالب اللاروا   1999  لسانة ب119المرلم ب
   ما  اساكتن مان 65 ان حل ن  نى مادل ال يقا   ان ب ا مل يالدل ل ف  مالاع ا ك ل  و ا ن ي

و  ماال فاا  الك   االل الطليااة اال ندسااية االك،نالاايااة فيوااكر   ن ي ااان حل اان  نااى مااادل ال يقاا  ةالمل اا
ع را  ن الموا نحساع   م  اسكتن  ا  ن ي ان من الربع اطال   .... مل ت ص مالاع المادل 65 ن ب

ددًا لااب ال ما  اساكتن بللمل اة و لمال فا  الا  مان  كر اتن لندراسالل  ن ي ان المادل محا  ا  در  لادا  
الانيل ف  الالمالل الارالية؛ ل،ن مل نراه التام من اسكثنلو لبا  المكقدمتن من ور  المادل  مر يسكد   
الحدتث  ن  من  ا  السا  لكر تن الدراسلل الانيل االا ل ف  الم لنة الك  كسكح و ا ن ناان ل   و ا 

يسكطيع  ن ي   ذلت ل ذال من يسكح  ب   اداراو ا اا المالاع ل  من اط مياة مال تااع  ناى الاا ارا  اال
  ن كالي  اط مية ال،لمنة. 

 
مل ت ص اللند بسلدسل  من الملدا بال لمسة  االاي نص  نى الكاادت  الثالن   ناى كانيمالل الدراسالل   -

ال ي اان مماان سال  ا ن للا  فاا  الدراسالل الانيال دا اا  م   ناى: بب  ن 2000  لساانة ب130الانيال المارلم ب
اُ لغ  للال  بسلع يا   ذلى كق اتره  ا كر ا  الدراسالل طسابلع غتار موارا ة  ا ف ا   الارال  ا  لرا 
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 ا بللماادل فتااا  لنموامال ذ الدا الكقاديم لندراسالل ا من ل  ا فو  فت ل  دا حللك  الرسااع فا  مالدا ااحاد
  ال،نيااة فاا  حللااة كااافر مقل ااد واالغراو احسااع ال طااة   ..... ماال نااراه  ن  ناال  الانياال لكا ااية ماان ماناا

ال،ثتاار ماان ال ااراج  نااى  اااا الاانص باااادا المرلنااة لتاااد م لندراساالل الانياال اااناا    اااا ماان غتاار كحدتااد 
ناص اللناد   انه  ناى  ن ك،اان فقاد لنمومالتن بللاادا ل ن   اا النصو  اا من ا ة  امن ا ة   ر  

حساع ال طاةو امال ناراه التاام مان الااادا الكا  ال كت اا بحسالل ل مانا  با لكا ية من مان  ال،نية ا الااد
ال،نية الاي  ا   ن من يلع  طاة القلاال ايحادد وارا  مان كنطلا   نيا  الدراساة مان  دما و ا اا مان 

الانيال فيا  مال  لام  ال،نيلل  ل ة ا ن مالاع الدراسالل لً االح لً ذن ف   اه القرارال ذربل، ويلع ال طة
تنبغ  الالا   ند ل اا  لدا  يلغك ل  بلطسناع الاي للندو ا ك ص  من اط مية الانمية االمارفية الك  في

 يلل  ذلى كر تن الدراسلل الانيل اوباد  ن ل حلالل اإلربل  ف  القلال ااالسكمرار ف  الدراسة. 
  
م   ناى: 1990  لسانة ب26ب مالدراسالل الانيال رلانص اللند بثلمناًل  مان المالدا بال لمساة  مان كانيمالل  -

بب يحاادد  مااداو ال،نياالل ارؤساالو اطلساالم المكناالةرا فاا  الالمااالل الاراليااة الحااد اطدنااى الماكمااد لنكرواايح 
% من المادل الكنلفس  لنكرويح   ..... لام نار 65لنقلال الل  اإل نن  ن نكل ج القلال ابمل ال يق   ن 

ن ا  ايالدار ف  كحدتد الماادل الكنلفسا   ا  مؤسلو اطلسلم ف  الالمالل الارالية ل  ن  مداو ال،نيلل  ا ر 
 اادا ارا البحاث االكطااورو ا االكانايم الاالل  االبحاث الانما / ا ارا الاد  نايم اطمار لال م الح  لكقروار الا ؛ 

 لكانيملل.لمل مرا من ام للف 
 
 

 -م لنح ال  نى و لدا الد كاراه:ن ل  نى ورا  المكقد  * مل ت ص الملدا السلباة االك
ا نااى الامااام كحماا  طاالبع اإلتالليااة ب اا   وماان كااادينل بوااتن ل ماال نااراه  ن كناا  الواارا  مااع ماال  اادر -

الكطلتاا  لنحلاالظ  نااى ماال فت اال ماان ذتاللياالل  واا و  ماان كلل ااتن ل؛ ال،اان ا اااا ماال نةناا   ن اال بحلاااة ذلااى
 -كانيملل اكد م لو ا   مل تن :ابحلاة  ال  ذلى با  الكوروالل الك  ك ان كن  ال

 
اادت  الثللاث  نت ال كلام  ا 1990  لسانة ب26باة  مان الكانيمالل رلام بلنص اللند بثلنيل  مان المالدا بالسا -

  اي اان اللناد بثلنياًل  ل ال:  ن ةم   نى: بب يلل  مال تنا  ذلاى المالدا بالسالبا2000  لسنة ب133المرلم ب
ن ماال يحكاالج ذلياا  طللااع الااد كاراه فاا  الاالااع  ااا الكلاارا الكاالم ذ  .......  تكلاارا الطللااع كلرغااًل كلمااًل لندراسااة

را  كلم  لتان   لبحلاة ملسة ذلى كاآلن من منح  الكلرا الا   ؛ طن دراسة الد كاراه   الي   مل مامال ب
راه طن واغ  طللاع الاد كا  ؛السانة الكحلاتروة مان م الم امقاررال دراساية فا امل ي ناف با  الطللع لدراسك  

ل ام  بللداام ف   نتك  اط نية اك،نيل  ل لقلو المحللارال بمال ال يقا   ان سال سال لل فا  اطسالاع فيا   اا 
بالده  ن اااب  اطسل ذن ل ،ملل دراساة الاد كاراهو  ل اة   سمل في  من اللغم االا د النلس  االلدن و اا 

ذ دار كوروع  ا للنان  ا    امل نر   لن مالع  م  الطللع ف  مدتنة ادراسك  الالماية ف  مدتنة   ر و
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ن  لن  اا الكوروع لنسنة الكحلتروة فقم.   يال  الطللع من الكلرا الا    ايحن  ذلى الكلرا الكلمو حكى اا 
ماال ت ااص اللنااد بثللثاال  ماان الماالدا بالساالباة  االاااي نااص الكااادت  الثاالن   نااى كانيماالل الدراساالل الانياال  -

: بب  ن ال ي ان ممن سال  ا ن للا  فا  الدراسالل الانيال دا ا  الاارال م   نى2000  لسنة ب130المرلم ب
 ا  لرا  اُ لغ  للال  بسلع يا   ذلى كق تره  ا كر   الدراسلل طسبلع غتر مورا ة  ا ف   من ال  ا 
فواا  فت اال  اادا حااللك  الرساااع فاا  ماالدا ااحاادا  ا بللمااادل فتاااا  لنمواامال ذ االدا الكقااديم لندراساالل الانياال 

 ناى  را نر   ن ال،نم لاد ما ة من مان  ال،نية ف  حللة كافر مقل د ولغراو احسع ال طة   .....لكا ي
ماال نروااد  ن نلاايل   ااا  ن دراسااة  لتااد  نا  اااا اللنااد فاا  حاادتثنل  نااى اللنااد بسلدساال  ماان الماالدا بال لمسااة ؛ 

يحمت ال ايحالفع  ناى  تلك ال الد كاراه غتر دراسة الملاساكتر  ا الادلنام الاالل و امال كحكالج ذليا   اا لالنان 
  ،ثر من  ي دراسة   ر . 

 
م  االااي 1990  لسانة ب26  مان كانيمالل الدراسالل الانيال رلام ب16* مل ت اص اللناد بثلنيال  مان المالدا ب

تانص  ناى : بب كاكلار اطلساالم المكنالةرا فا   نياالل الاناام االكربياة ااآلداع فا  الالماااة بمثلباة لسام ااحااد 
الكانيمااالل   ......  ااااا  مااار ذتاااالل  يسااا   ليااالم الدراسااالل الانيااال فااا  الالماااالل  طغااارا  كطلتااا   ااااه

نيال  اا المساؤال  ان الارالية؛ ل،ن مل نراه التام من ورا   ن ي اان القسام المانا  بلساكحداث الدراسالل الا
دان  منلااردا ماانكااافتر اإلم لناالل البوااروة احكااى الملديااة  ماار لااد ي اااع كحقيقاا  فاا  ال،ثتاار ماان ال،نياالل 

مساال دا ال،نياالل المناالةرا ل اال فاا  الالماااة الااحااداو اماال نااراه  يلااَل  ااا كلاتاا  الاماا  ل اااا اللنااد ماان  ااا  
الن اااا  لاالاااع الدراسااالل الانيااال فااا  ال،نيااالل االانمياااة من ااال بوااا    ااالص لاااادم كاااافر اإلم لنيااالل البواااروة 

ااا  ال،نياالل ال كرا اا   اااا اطماار  ااناا  نااى  نا بااا  اطلساالم المكناالةرا فاا  ب ة فاا   نيااة ااحاادا.ياااالملد
فكااارف  باااا  اطلسااالم المكنااالةرا اكقلااا  طنباااة مااان  لسااالم مكنااالةرا مااان  نيااالل   ااار  ا ااااا غتااار  اااحيح؛ 

 فللكانيملل تاع  ن كسري  نى الاميع الي  بو   انكقل  . 
  
 

الانما / دا ارا   مل مل ت ص لاابم القلال ف  الالمالل الارالية الك  كقاام ا ارا الكانايم الاالل  االبحاث* 
البحث االكطاور ل رسلل ل ذلى الالمالل الارالياة لناما  بمال االو فت الو ف ننال لاد كحادثنل  ناى مال فت ال لامنل 

 و  ا مل الو ف  لاابم القلال ف   ن ند حدتثنل  ن كانيملل الدراسلل الانيل؛ ل،ن مل نحع  ن نكحدث 
  -:م2011-2010الدراسلل الانيل لنالم الدراس  

 
 ناااى  ن ال يقاااا  مااااادل المكقاااادم لدراسااااة   2ا ب  1ت ااااص الماااالدا اطالااااى فت ااالو فقااااد ن اااال اللقاااارا ب مااال -

ثم ذن اللاابم    مان  اللف فيمال بااد بلالساكثنلو مان %و 70اطللع الد كاراه  ن% 65الملاسكتر  ن 
 ذربل،ًل.  ني  نقكر  الام  بللكانيملل االلاابم ا دم السمل  بلالسكثنلوال؛ طنا فت ل ور  المادل.
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و ف ننل ا نل بحثنل اللنال سلروةكسكند ذلى نص للنان  اكانيملل ال   ف   حقيقة 3 مل مل ت ص اللقرا ب -

م  الكا  اساكندل اللااابم  نت ال الام نااد مال يواتر 1990  لسانة ب26 نى كانيمالل الدراسالل الانيال رلام ب
اه؛ لاا   نااى الا اا  مال نااراه  ااا ذماال ذلغاالو  اااا ذلاى كحدتااد  ماار المكقاادم لدراسااة الملاساكتر  ا دراسااة الااد كار 

  .50  االمكقدم لدراسة الد كاراه ب45الكوروع  ا اا   مر المكقدم لدراسة الملاسكتر ب
 
من ل  نى اسكثنلو المكقدم   4بالاع كحدتد مادل المكقدم لدراسة الدلنام الالل  االاي ن ل اللقرا  مل م -

بم الماااادل فااا   ااااا الواااتن  سااااا بللملاساااكتر لكقنتااا  ال ااادر فنااار   ن ي ااالر ذلاااى لااال مااان وااار  الماااادل
 االما اد ف   اا المنحى. 

 
  الااي تانص  ناى: بب تاكم ا كمالد ماادل دراالل السانة 2افيمل ت اص لناد باطح الم الالماة  فا  اللقارا ب -

فاا   الكحلااتروة فقاام لاادان الرسااللة فاا  حللااة  ااان المكقاادم حل ااًن  نااى واا لدا الملاسااكتر لكقاادتر مسااكا   
 ل؛ طن كقادتر بمساكا   ال واطلالحلالل الك  ال كمنح فت ل درالل   . ذنا  اه اللقرا ال دا   ل ال انقكار  

فاا  ذلاابلرا الطللااعو ذا ال لااد ماان الااع ياناا   اادم اااااد دراااة كقايميااة لنرسااللة ماان لاادن لانااة المنللوااة 
ه الدراااة اكقاادتر ل  يلااًل اي كلااى دراااة لنرسااللة لتااد  ن بااا  الالمااالل بالماااة بغااداد مااثًن  ال كاناان  ااا

فلااًن  اان  ن فاا   باباالرا بمسااكا     نمااًل  ن بااا  الالمااالل كااا ر الكقاادتر مثاا  بالالماااة المسكن ااروة 
ل  لل  ف  ذ داد رساللة الملاساكتر؛ ذا سايحرم مان  ااا الحا  الااي   اه اللقرا غلنًل لنطللع الحل    نى كلاا

 ا،كسب  لا ده الانم  اللاللو اف   طلر  اا المسااا نقكر  وطع  اه اللقرا.
 
ح الطللاع المقلاال بااد افيمل ت ص اطح لم الالمة  يلًل نقكر   ن كلال  فقارا كانص  ناى اآلكا : بيمان -

اساااكيلل   اإلااااراوال النةلمياااة اميا ااال حااا  الكتاتااا  لل ااا  دراسااا  ااحاااد بااااد كساااات  مبلوااارك  فااا  حللاااة 
ح اال ةاارا  طلر اة ااسااكثنل ية لاا و ا ادم ا كباالر للالاا  منغيااًل مرا االًا لكناا  الةارا  الطلر ااة ااالسااكثنل ية 

  .ل  سلاع من كتروخ المبلورا نى  ن كقكرن بماافقة مان  القسم امان  ال،نية ا ن
  
فيماال ت ااص لنااد المسكمساا لل المطنابااة نقكاار  ذلاالفة فقاارا كاانص  نااى اآلكاا : بكقااام ال،نيااة بلسك اادار  -

 كلع  حة  دار اثيقة الك رج لنطللع المكقدم من  نتك  الك  ك رج فت ل امان  احة الماادل بااد انك الو 
و الكقديمو ايادا كقديم  منغياًل ذاا ثلال الك اوار فا   ااا الواتنو ما د الكقديم مبلورا و  ي: التام الكلل  النك ل

 االمسااا ل اه اللقرا  ا لرا  حلالل الك اور اكاسع نطلل  اماللاة الحللة  ااًل بتال. 
  
  مان الوارا  الالماة لنكقاديم نقكار   ن كاات  اللقارا بابالرا: بااساكثنلو  رواا  لسام 10فيمل ت ص اللقرا ب -

ة االورواة االانام اإلسنميةو ا لسلم النغلل اطاربية باإلن نت وة ااطلملنية االلرنسية  االراسية  النغة الاربي
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مااان ااكيااال  امكحااالن  للياااة النغاااة اإلن نت واااة  ا مااال تنلةر ااال فقااام اال يالاااى مااان امكحااالن  للياااة الحلساااااع 
لاربيااة االواارواة االانااام اإلساانمية اإلل،كراناا   ا ماال تنلةر اال و االمسااااا ل اااا المقكاار   ااا  ن  لساالم النغااة ا

ف  الل نتن الدراستتن ف  حللة للاال مو  مال  لناا مسكثنتن سلبقًلو  ناا  نى  ن م تدرسان النغة اإلن نت وة 
  لسلم النغلل اطاربية في كلى بمارفة ذحد   اه النغلل الحية. 
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ارج  العراق العليا خ تعليمات الدراسات

 البعثات والزماالت الدراسية
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الكانيماالل االقاااانتن النلفاااا فاا  ذطاالر حاا   ماانا ار ال اماال لنااا  : ماال لنطللااع ماان حقااايااار   اااا المبحااث 

لل امقدار المطل  من لو ا لن مادار البحاث فا   ااا الماامنما    الع  ا ا يلية الكالم  ما ل اكطليق ل  نى 
 نااى الكانيماالل االقاارارال ال االدرا بوااتن الباثاالل اال ماالالل الدراسااية اال،كااع الرساامية ال االدرا اال ياكمااد 

 ال نة بللمالاع.
 ماال مالاااع الباثاالل اال ماالالل الدراسااية فاا  الااارال فناا  ماان اط ميااة ماال اااا  الح اماالل المكاللبااة فاا    

ةيما  اكسا ت  م ماة الطنباة الملكاثاتنو الاد  نكاال كنا  الارال ك ادر لا  الكواروالل االقااانتن ااطنةماة لكن
 ا ثتار  ساملو الباثلل اال ملالل ال،ثتر مان  نمالو الاارال الااتن درسااا فا  الماالل الااللم الم كنلاة الماال 

مال تادل  ناى  ن  لنالو اللنااد الااتن والر اا لكنا  الباثالل  االناا  ااآلداع اغتر االو فا  ماالالل الاناام االلناان 
نحن التام ف  الارال الادتد ننم   ثر كن  الباثلل اال ملالل االرحنل البحثياة االدراساية ا ااا   ن ل لو ا 

ال ت لااى  نااى  حاادو ا ااا  ماار ذتااالل  يااا   ماان م لنااة الااارال ًل انيااًل بلديااًل المالاااع االااح ااال كماالم ل ااا
ل من  االع؛ ل،ان ثماة ماالالل لنكم ن من كالا  مل  لم لن الانمية لتن لندان الاللم ايستر لنل نحا اطملم

لد كحال لي  مان النلحياة الانمياة؛ لا  مان النلحياة المللياة ااإلدارواة لاتن طللاع الباثاة امال ي الا ذليا  مان 
 بلللند االلرد.  رلىغر   نم  نلت  ت

مة البا  اط ر من ونام لد ي ان  دم كلات  با  القاانتن ااطنةمة االكانيملل من ا ة  ا  دم من  
لكانيملل االقاانتن امسلترك  لنكطار الحل ا  فا  الااللم اماا،باة السار ة االكقادم ا  ار الماناملكياةو كن  ا

  ا الل م االكطلت  غتر ال حيحتن مل يات  كنلتا كن  القاانتن. 
لنااا ارال الاراليااة  افااة الحاا   ن كرساا  الباثاالل اال ماالالل لنقياالم لدراساالل  نميااة افنيااة لنح ااال  ناااى   

 نادمل االكلارا الانما   ماماًلو م نية  ا حكى لنكادروع االقيالم باللبحاث االدراسالل ا فنية ا لديمية و لدال  ،
و اماان  ااا   ن ك،ااان  اااه الباثاالل  افااة  ال تكيساار الاا  فاا  اللنااد؛ لسااد الحلاااة الرا نااة االقلدمااة لمؤسساالك

للع اح  اللندو النكالبع الا  اال ملالل منةمة مثمرا للدرا ور ل الكانيملل االقاانتن ل ل بمل ك،ل  ح  الط
 -بحسع القاانتن االكانيملل النلفاا:

 
ماان  ااا   كملماالً  تً * ماال ت ااص الكانيماالل الملليااةو ف نناال ناااد ل لااد  لناال حاا  طللااع الباثااة بماال تااناا  م ياا

اكلاااد  كنااا  الكسااا ينل المللياااة مناااا تاااام انل ااال  الماةاااف مااان دا ركااا  االطللاااع غتااار  الكلااارا إلكمااالم دراساااك و
نلقالل سالره ا ل نكا  احكاى  ار  نلقالل سالره فا  حالل كمكاا   مانة فا  الباثاةو ا بللكحللا  لندراسا ماةفال

ل ولرا للنده  ا ا ل نك و  مل مالاع النلقلل اط ر  من  ر  الناا م الدراسية االارحنل الانمياة االبحثياة 
لناد الدراساة ا ااا مالااع ع الا  رحناة  نمياة  ا بحثياة ذلاى لناد   ار غتار ف  لند الدراسة  ا حكى ذن كطنا 

مواالر ة طللااع الباثااة بااللمؤكمرال االنااداال الانميااةو ا اار  مسااكحقلل طبل ااة الرسااللة اغتر اال ال،ثتاار ماان 
الكس ينل الملليةو فلن  ن كس ت  م مة طللع الباثة مان  انل ك ت اة  ا  مال يحكالج طللاع الباثاة ذليا  

ال االرج ل ي االل راكباا  ام   االك  اماال يحكاالج ذلياا    اان طرواا  المنحقياالل الثقلفيااة االسااللرال الاراليااة فاا 
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  ااال  دااد  ن اال لان للكنا  القاااانتن االكانيمالل ف نناا ناالاالقيالم بمكلباااة الطللاع اغتاار الا و اماان  انل مكلباك
نلسا  اك،اان  انال لا  فا  غربكا   ناى مطم ناًل  ناى الطللاع تااا   نى  لكق ل  ا  كنا  الكلل ات  ابوا   

االالاا   نت ال  لل ا حسن السل ؛ ل،ان ماع  ا  مال كقادم فثماة  ماار تااع ماللاك اذكملم دراسك  بتيسر الطر 
لكحقيقا  االا ا  ذلاى اطفلا  حكى ال كغتع كن  ال ارا الحسانة الموارلة الكا  كسااى الاا ارا ابا اد  لتار 

   -الدراسيةو الننللش بالًل من كن  الكانيملل: لفيمل ت ص الباثلل اال ملال
     

فقاااد ن ااال المااالدا بالثلمناااة  مااان كانيمااالل نةااالم الباثااالل  ناااى سااالر طللاااع الباثاااةو  * مااال ت اااص اإلنلااالل
: بب كقااام الااا ارا بلإلنلاالل  نااى ساالر  لااا  نااىمو 1971  لساانة 46االمساال دال الملليااة اال ماالالل رلاام ب

الباثاااة الانميااااة اماااال ككطنباااا  دراسااااك  ماااان  اااااار دراسااااية ا اااااار الكااااااال لغاااار  البحااااث الانماااا  احلااااار 
ال اال الانلة بل ك ل   ا ثملن الناا م اال،كع الدراسية اك،للتف اططراحة ام   لل و روة المؤكمر 

  ..... ا ااا  ماار مقطا ااة لنساا ن ااإل لوااة االمنباا  ا اااار الماللاااة الطليااة االكااتمتن ال ااح  االاااالدا 
ؤ اكلااامن كن،ااامااان دان  ذتاااالل ؛ ل،نااا  بحلااااة  ناااى كلاتااا  اا  ااادار الكواااروالل بمااال يلااامن سااار ة كنلتااااه

   انسيللية كلمة اميسارا كحق  راحة طللع الباثة. 
 
مالاع ذال ا طللع الباثة ا ادك  ل ولرا لنده  نل مدا دراسك  الك  لد كمكد ط،ثر من ثنث مل ت ص  *

  مان كانيمالل 12  مان المالدا ب2بطللة سلرهو فقد ن ل اللقار بم   لك  ا سناال اكس   ال  ب ر  
مو  ناااى: بب لناااا ارا  ن كاافااا   ناااى 1971  لسااانة 46ل دال المللياااة اال مااالالل رلااام بنةااالم الباثااالل االمسااا

 اادا طللااع الباثااة ذلااى الاارال ماارا ااحاادا  ثناالو دراساك  ذاا  لناال ماادا دراسااك   ،ثار ماان ثاانث سااناال افاا  
يلباًل   اه الحلل بللدرااة تكمكع الطللع بللم   لل الك  كدفع ل  ف  لطر دراساك  ماع بطللاة سالر ا لباًل اا 

السيلحية   ..... ا اا مالاع بللغ اط مية بحلاة ذلى كلات  ا ا  مر يسا    ناى طللاع الباثاة الدراساية 
 -1م  ناى: بب 1975  حاال طانع الباثالل لسانة 2  من كانيمالل رلام ب2ان ل الملدا بم مة دراسك . 

  اااام الدراسااة افاا   قااد  يحاا  لماان للااى  لماال دراساايًل المااا و ذلااى الااارال  نااى نلقااة الح امااةو اكحسااع
 الطللع.

  للمر   ا غتره. ال ولرال السناية ااابية مل لم ي ن  نل   ار موراع -2
يلبل بللطل را  . -3  يوم  القرار  ااة الطللع ا طللل  ب  لم   اار السلر ا لبل اا 
ال والرال  ثنالو كاكم كنا    ن تاع  ن ال ك ود مدا م اث الطللع ف  الارال  ن و رون ل،   ولراو  ناى -4

 الاط  الدراسية الرسمية ف  لند دراسة الطللع. 
 يسكح  الطللع م   لك  ام   لل  ل نك  الو روة  ثنلو م اث  ف  الارال. -5
 يلل   ن ك،ان ال ولرال  نى و   ماما لل......   .  -6
 ااة  ا بطرواا  الساانلة فاا  حللااة رساااع طللااع الباثااة االماافقااة  نااى اسااكمراره بللدراسااة  نااى نلقكاا  ال ل -7

ف  حللة  دم ح اال   ناى الوا لدا المطناباةو  مال فا   يح  ل   ولرا الارال اف  اللقرال السلبقةو اكحسع
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  لاااادنل ل 2حللااة نالحاا  اراا اا  ذلااى الاااطن فيالااى ماان كناا  النلقاالل   ....... لااا ككباناال فقاارال الماالدا ب
ماان  ااا   بلنساايللية لنانيااة بحلاااة ذلااى كلاتاا  اديمامااةميساارا طماار طللااع الباثااة الدراسااية؛ ا اااه المااااد الق

  ماان كانيماالل المااال  3  ماان الماالدا ب2... فيماال ن اال اللقاارا بج/كنميااة الم سااع الانماا  االحلاالظ  نياا .
م  نى: بب نلقلل كسالتر  اااة الماةاف ا طلللا و ذاا كام السالر الحقال بااد سالرهو االا  1977دراسيل لسنة 

  ح را اال كقل  طنبلل كسلتر ال ااة ااططللل من لل  ال ااالل  ا ا انو لنلو  نى طنع رسم  يقع من
 .من غتر كن،ؤ الطنع   . ا ا مالاع يحكلج  نى كلات  اكس ت  لنقيلم ب 

 
المكمكع ل مللة دراسية فللاااع القيلم لال  ب   يسر من  ا* مل ت ص مالاع كغتر راكع المال  دراسيل  

  مان كانيمالل الماال  دراسايل 7الو ص المانى  ا ااي و فقد ن ل الملدا بدان مرااالل  دتدا من لل  
 ا المكمكااع ل مللااة  ثناالو فكاارا دراسااك و فاا ن  م  نااى: بب ذاا كغتاار راكااع الماةااف المااال  دراساايل1977لساانة 

الاالل    افة حقال  المكركبة بمااع  اه الكانيملل االمركبطة بللراكع ككغتر ا نى دا رك  ذبنا ا ارا الكانايم
 ن الاالااع يواا د واات ًل سااا   بمدتروااة الباثاالل  لااال و لغاار  ذباانا المنحقيااة الثقلفيااة بمااباا    ... ال نقااال

امكلبااة  ل ن  ال  ا اا المالع مل نراه  ن  اااع الكلات  لحلع حقال طنبة الباثلل اال ملالل الدراسية
   اا اإلطلر. ال  ب ارا مسكمرا ابلنلبلطية  للية من لل  الماةلتن ف  

 
* امل ناد  ن نلتن   ن كن  الكانيملل لم كلرل لتن طللع الباثة الدراسية  ا ال مللة الدراسية  ا مل  لن من 
مالاع النلقة ال ل ة؛ ل   نى الا    لنل كنا  الكانيمالل  لماة مان دان كمتا و امال نحكالج ذليا  التاام 

  بلل ر  ابو    لا  لمل لا  مان كاتثتر  ناى الحللاة  ا كلات  كن  الكانيملل االقاانتن  ل ة فيمل تكان
الملدية لطنبة الباثلل اال ملالل الدراسيةو حكى  ننل لناد  ن مساكحقلل ال،ثتار الطنباة لام ك ار  ذلاى اآلن 

لا  ذن مال اادكا  السانة؛   نى الرغم من  ادك  لل   ،ثر من سنة االبا  اآل ر لد كاالا  السانة ان اف
ال كااا  الساااناية المن ااااص  نت ااال افااا  كاااا را السااالر  ااانل كمكاااع الطللاااع ل ال تاااااد وااا و اسااام   ااار  

الكانيملل النلفااو ل  ااطغرع من الا   ار  كاا را لبيالع فقام فا  حللاة ذن الو الطللاع لدراساك  ا ادكا  
ذلى الاارالو اغتار الا  ممال يساكح  الالاا  بحا م مان  اا  كلاتا  كنا  القااانتن  ل اة ماع ااااع  كاللتن 

ا ارا الكاناايم الااالل  االبحااث الانماا / الاادا را القلنانيااة ااإلداروااةو اطال ماان القلنانيااة ايحماا   االدرون ماان 
مو االثالن   الدر مان 2009لسانة  149م ا ا  لص لكاميم لالنان رلام ب9/9/2009ف   24085الرلم: 

ذنا  الاارالم باناان اإلاال ال الدراساية  الرج 16/6/2010ف   16828لسم الوؤان المللية ايحم  الرلم: 
رباال  ا اادر لحقااال الطنبااة تاااع كدار اا  ذن ماال نحكاالج ذلياا  التااام  ااا كلاتاا  كناا  الكانيماالل  . اااا كااواا  اا 

 ااطنةمة ابو   م ن  الد لنحد الاي يلمن اي ل  حقال  ال   الطنبة الملكاثتن. 
 

 م  نااااى *  مااال ماااال ت اااص مالاااااع مالدلاااة الواااا لدال الدراساااية باااااد  اااادا الطنبااااة مااان دراسااااك م اح اااال
و ف ننال ننحاع كات ر ا اال كنا  الماالدالل لمادا لاد ك ا  فا  باا  اطحيالن المطناباة الو لدال الدراسية
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 لي  الاااع حسم مالاع مالدلة الوا لدا بتسارع  ؟سنة  ا  ،ثرو االسؤال اآلن  ا: لملاا  اا الكت ترذلى 
ااااة ملساااة ذلااات م ا ااااا داا ااار مو ا ن ال،ثتااار مااان طنباااة الباثااالل ك،اااان الماااالك م بحل اال سااايملالااال مم ااان 

لمال تكركاع  نيا  مان حقاال م كسابة  فللاااع الكد   من لل  الا ارا ف   اا المالاع احسام  بتسارع الال
 . بلل  الو لدا الانمية الك  ح ناا  نت لو اكالاا من  ان ل

 
ل نااراه  ن ماان *  مال ماال ت اص مالاااع الالمااالل الماكار  فت اال ماان للا  الااا ارا اطنباة النلقااة ال ل ااةو فما

اااااع الااا ارا القياالم ل رساالل طنبااة النلقااة ال ل ااة بمارفك اال اكااد ن ل المبلواار للااملن كيسااتر دراسااك م فاا  
يقاام لكب اتر  المالل ماكار  ل ال ر اتنة ا ن تنوات فا  مدترواة الباثالل لسام  الص تكاالى  ااا المالااع

 . ن  مر ل ا اا  مر غتر م نف لنا اراالطنبة بللالمالل الماكر  ل ل من غتر ل لي ان الطللع  نى لتنة م
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 15 - 

 
 الكا يلل: 

اسكحداث  نيلل  ل ة بللدراسلل الانيل ف  الالماالل الارالياة كت اا  ناى  لكق ال القيالم ب ا  مال واتن   -1
داروة امللية سنيمة.  اسكحداث اكر تن اكد يم الدراسلل الانيل اف   س   نمية امارفية اا 

  سنة االمكقدم لنح ال  نى و لدا 45ف  مر المكقدم لنح ال  نى و لدا الملاسكتر ذلى برفع سق -2
  سنة لمل ل ااا المالااع مان   مياة  لتارا  ل اة ا ن وارا  الامار لنمكقادمتن اكحدتاد ل 50الد كاراه ذلى ب

ناا  ناى و  ا  لناد كاراه يحارم ال،ثتارون فر اة الح اال  ناى  ااه الوا لدال45  سنة لنملاساكتر اب40بال
 . ن الانم ال يقك ر  نى  مر  محدد ف ا مطناع من الم د ذلى النحد  نى اف  القال المتثار

كلاارا طللااع الااد كاراه كلرغاال كلماالو لتااكم ن ماان ذكماالم دراسااك  ب اا  يساار اساا الو افاا  حللااة كاااار الاا   -3
  نل مدا دراسك  ال،لمنةو تكلرا كلرغل كلمل  نل مدا الدراسة الكحلتروة. 

 ااادم اساااكثنلو الطنباااة الااااتن كقااا  ماااادالك م  ااان الماااادالل المساااما  الكقاااديم فت ااال لندراسااالل الانيااال فااا   -4
 .مرحن لمرحنك  الملاسكتر االد كاراهو لمل ف  ال  من كر تن لندراسلل الانيل ف  

الانم و م مكا   القيلم ل نولو لسم ف  مدتروة الباثلل االانللل الثقلفية ف  ا ارا الكانيم الالل  االبحث -5
النلقااة ال ل ااة فاا  الالمااالل الاربيااة االاللميااة الر ااتنة االماكاار  فت االو ا اادم كاار  م ماان كب ااتر طنبااة 

 مسكمرا  ساا بطنبة الباثلل اال ملالل الدراسية. المكلباة ال
اسيةو كلات  اميع الكانيملل ااطنةمة ال ل ة بمالاع راكع المال  دراسيل اطللع الباثة ال مللة الدر  -6

 .  افة بمل يلمن حقال م
كلات  مالاع ال ولرال السناية الم لالة من لل  الاا ارا فيمال ت اص طنباة الباثالل اال مالالل الدراساية  -7

 و لمل ل  من  ثر نلس  ادافع ماناي طال   الطنبة.  مامل
ل ون دراسايلو فاا  القيالم بلساكحداث احادال ذدارواة امللياة  ل اة ككااالى مكلبااة مالااع المااةلتن الماا -8

 نلة لرااكل م امسكحقلك م المللية ااإلداروة اكقديم تد الااان ل امو امكلبااة   بالر م ا حااال م فا   ل     مل
 . اب ارا حل مة لندان دراسك م

القيلم بحسم مالااع مالدلاة وا لدا طنباة الباثالل الدراسايةو  ان طروا  الكنسات  ابوا   مساكمر ادا ام  -9
الاراليااااة االا اااالل اال  لكاناااايم الااااالل  االبحااااث الانماااا  االمنحقياااالل الثقلفيااااة االسااااللرااسااااروع لااااتن ا ارا ال

الانلااةو لماال ل اااا المالااع ماان   ميااة فاا  اإلسااراع بت ااا طنبااة الباثاالل لحقااال م الانميااة ااإلداروااة االملليااة 
 . ا دم  در الالل ف   اا المقلم بتسرع الل مم ن

و ابواا   يلاامن باثاالل ماان كاااا،ر ساالر افرالاالل كغتتاار الرااكااعاإلسااراع لكساادتد مسااكحقلل طنبااة ال -10
 انسيللية كلمة.

 يلغة  نةمة اكانيملل ك ص الباثلل اال ملالل الدراسية  نى اف  منةار مال  ناد اطمام اط ار   -11
 من ذتالليلل ف   اا الوتن ااالسكللدا من ل ف  كطاور اطنةمة السلروة  ندنل.
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ل لراوا اطنةمة االكانيملل النلفاا  رلنل لنسكللدا من ل باد منللوك ل  اه  طرال لدل لنل من  ن

حللة النةر فت ل  اهللا من اراو الق د. .....اا 
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 الم لدر: 

 م  نةلم الماة آل اللتل ف  الارال.1927  لسنة ب11النةلم رلم ب -
 م. 1990  لسنة 26كانيملل الدراسلل الانيل رلم ب -

 م . 1999  لسنة ب119الكادت  اطال  نى كانيملل الدراسلل الانيل المرلم ب -

 م .2000  لسنة ب130الكادت  الثلن   نى كانيملل الدراسلل الانيل المرلم ب -

 م . 2000  لسنة ب133الكادت  الثللث  نى كانيملل الدراسلل الانيل المرلم ب -
 م.2009-2008الانيل لنالم الدراس   لاابم اورا  القلال ف  الدراسلل -
 م.2010-2009لاابم اورا  القلال ف  الدراسلل الانيل لنالم الدراس   -
 م.2011-2010لاابم اورا  القلال ف  الدراسلل الانيل لنالم الدراس   -
 م.1971  لسنة 46نةلم الباثلل االمسل دال المللية اال ملالل رلم ب -
 م.1975ع الباثلل لسنة   حال طن2كانيملل رلم ب -
 م.1977  لسنة 5كانيملل راكع المال  دراسيًل رلم ب -
فا   24085 كلع ا ارا الكانيم الالل  االبحث الانم / الدا را القلنانية ااإلدارواةو القلنانياةو المارلم:  -
 م. 9/9/2009
فاااااااا   16828 كاااااااالع ا ارا الكاناااااااايم الااااااااالل  االبحااااااااث الانماااااااا / لساااااااام الوااااااااؤان الملليااااااااة الماااااااارلم:  -

 مو باناان اإلال ال الدراسية  لرج الارال. 16/6/2010
اغتر ل من اطنةمة االكانيملل اال،كع الرسمية ال ل ة بمالااع الدراسالل الانيال فا  دا ا  الاارال  -

  ا لرا .  
         

     


