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 مركز البحوث والدراسات التربوية /وزارة التربية
Aliwaleed4737426@gmail.com  

 :              الممخص
-5491      ,دراسةة وتلميةل اوا ةا واراج ا مةس النةوار ال را ةي افي ثناياى الدراسة ه  تناول ىذ     

. لمدراسةةان الب ثات الدراسية التي ت د الدى القضايا اال تااعية الاياة خالل الادة الزانيةة  5491
 فةةي الاسسسةةات ال اامةةةالت مةةي, ,وتطةةوير الكةةوادر الوظي يةةة  ية ةةالق  ضةةت اكونيةة الدراسةةةتكاةةن اىايةةة 

. اةةن ليةةث ا رفةةة الظةةواىر االي ابيةةة  ال را يةةة اةةن خةةالل ارسةةل الب ثةةات الدراسةةية رلةة  خةةارج ال ةةرا 
والسمبية في اوضوع الب ثات الدراسية ان خةالل اراج واوا ةا اعضةاج الا مةس النيةابي عنةد طةرح اي 

 الدراسةةةوتةة, تلديةةد اةةدة ,لب ثةةات الدراسةةية , لةةذلا و ةةن اختيارنةةا عمةة  ىةةذا الاوضةةوع اوضةةوع يخةةص ا
كونةةو ال ةةا, الةةذي بةةدلت فيةةو الليةةاة  5491وبيةةذا كانةةت بدايةةة تةةارية الدراسةةة عةةا, ,( 5491-5491)

ليث ياثل ىذا ال ااة انتياج الةدورة االنتخابيةة  5491النيابية في ال را , فياا انتيت الدراسة في عا, 
 . ال اشرة

 . (, نائر, انا شات, ا مس النوارالب ثات)الكماات الا تالية : 
Scholarships in the discussions of the Iraqi Council of 

Representatives ( 1925-1945) 

Ali Waleed Naser 
Ministry of Education/ Center for Educational Research and Studies 

Abstract :  
    This study dealt with, in its folds, a study and analysis of the positions and 

opinions of the Iraqi Council of Representatives      1925-1945 regarding 

scholarships, which is one of the important social issues during the study 

period. The importance of the study lies in the fact that it deals with issues of 

education, and the development of functional cadres working in Iraqi 

institutions by sending scholarships outside Iraq. In terms of knowing the 

positive and negative phenomena in the subject of scholarships through the 

opinions and positions of members of Parliament when raising any topic 

related to scholarships, so we chose this topic and the duration of the study 

was determined (1925-1945), and this was the beginning of the history of the 
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study in 1925 being the year In which parliamentary life began in Iraq, while 

the study ended in 1945, as this year marks the end of the tenth electoral 

cycle. 

Keywords: (missions, parliament, discussions, deputy). 

 المقدمة : 
النيابيةة فةي ال ةرا  ,وعمة  الةر , اةن اىايةة اةا  اىت, ا ظ, البالثين بدراسةة الليةاة     
, ال تةةةزال ىنةةةاا  وانةةةر اياةةةة يكتن يةةةا الىاةةةوض ,وتلتةةةاج رلةةة  الازيةةةد اةةةن انيةةةا بلةةةث
والتلميل ,وف  اا  اج فةي  واعةد اةنيق البلةث التةاريخي, وخ و ةًا ان ا ظة,  الدراسة

 تما الدراسات ركزت عم  القضايا السياسية واال ت ادية .
ت ةةد ىةةذه  الدراسةةة لول الاولةةة يقةةو, بيةةا بالةةث اكةةادياي لتنةةاول اوضةةوع ت مياةةي       

 "5291-5291 البعثااات الدراسااية نااي مناجلااات مامااس النااوا  العراجااي"ايةة, ىةةو 
 ضةةةةية  الىةةةةرض ا رفةةةةة اىتاةةةةا, اعضةةةةاج الا مةةةةس النيةةةةابي بالب ثةةةةات الدراسةةةةية باعتبارىةةةة

لتةةةةي تناولةةةةت  ظةةةة, الدراسةةةةات الةةةة, تتطةةةةر  الييةةةةا ا,ا تااعيةةةةة تخةةةةص الا تاةةةةن ال را ةةةةي 
. شةةىل اوضةةوع الب ثةةات الدراسةةية ا مةةر نةةوار ال ةةرا  ولظةةي  انا شةةات ا مةةس النةةوار
زيةادة النتةاج الا رفةي لةدى الطمبةة اةن خةالل  دور كبيةر فةي ليةاباىتاا, كبير اةني, الن 

ل   اا ات ر ةينة خةارج ال ةرا  الةذي يسةي, ذلةا فةي تطةوير ك ةاجتي, و ةدتي, رارسمي, 
,وان ذلةةةا ياكةةةن اللكواةةةة اةةةن االسةةةت ادة اةةةن خةةةدااتي, فةةةي  ايةةةن اسسسةةةات  الا رفيةةةة

 الدولة لسر اللا ة والتخ ص .
        في الا تان ال را ةي لماةدةتكان اىاية الاوضوع كونو ي الق  ضية ت مياية اياة      

اةةن ليةةث ا رفةةة الظةةواىر االي ابيةةة والسةةمبية فةةي اوضةةوع الب ثةةات  . 5491-5491
خالل اراج واوا ا اعضاج الا مس النيابي عند طةرح اي اوضةوع يخةص الدراسية ان 

وتةةة, تلديةةةد اةةةدة الدراسةةةة ,الب ثةةةات الدراسةةةية , لةةةذلا و ةةةن اختيارنةةةا عمةةة  ىةةةذا الاوضةةةوع 
لةةةةذلا و ةةةةن اختيارنةةةةا عمةةةة  ىةةةةذا الاوضةةةةوع وتةةةة, تلديةةةةد اةةةةدة الدراسةةةةة  (5491-5491)
كونو ال ةا, الةذي بةدلت  5491وبيذا كانت بداية تارية الدراسة عا, ( ,5491-5491)

ليث ياثل ىذا ال ةا,  5491فيو اللياة النيابية في ال را , فياا انتيت الدراسة في عا, 
 . انتياج الدورة االنتخابية ال اشرة
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اعتاةةةةةدت الدراسةةةةةة عمةةةةة  ال ديةةةةةد اةةةةةن الوثةةةةةائ  الانشةةةةةورة وعمةةةةة  و ةةةةةو الخ ةةةةةوص      
و  يا اثباتًا ليًا لتمةا ارراج والاوا ةا ,فضةاًل عةن ةب راجي"اوا  العامس النااضر ماا"مح

,وكةةةان لكتةةةار ايةةةر فةةةي الدراسةةةة الرسةةةائل واالطةةةاريم ال اا يةةةة التةةةي اخةةةذت ليةةةز كبيةةةر 
وكتةةةةار لسةةةةن لطيةةةةا الزبيةةةةدي  "5ج/"اعاااالم السياسااااة نااااي العاااارا  الحااااديثب ةةةةري 

تةةي فةةي تر اةةة ليةةاة النةةوار والشخ ةةيات الدور كبيةةر  "موسااوعة اللخصاايات العراجيااة"
 ار ذكرىا في الدراسة . 

ىةدا ,وثالثة ابالث فضةاًل عةن  ائاةة الا ةادر ,وخاتاة ,اقداة  الدراسة تتضان    
البعثات الدراسية ني مناجلاات ماماس الناوا  ناي المرحماة "ل  دراسةة رالابلث االول 

البعثاات الدراساية ناي مناجلاات ماماس " ,والابلث الثاني"5291-5291ية التأسيس
البعثااااات الدراسااااية نااااي " ,وتنةةةةاول الابلةةةةث الثالةةةةث"5299-5291          النااااوا 

 اسةةتنتا ات,ااةةا الخاتاةةة فقةةد تضةةانت لىةة,  "5291-5291مناجلااات مامااس النااوا  
 عم  اساس الدورات االنتخابية   سانا ابالث الدراسةوااا ت در االشارة اليو الدراسة ,

 المبحث االول
 ني المرحمة التأسيسية مامس النوا  مناجلاتني  الدراسيةالبعثات 

 5291-5291  
 92ب ةةةةةةةةةةةد ا ةةةةةةةةةةةراجات االنتخابةةةةةةةةةةةات فةةةةةةةةةةةي ال ةةةةةةةةةةةرا  افتتلةةةةةةةةةةةت اللكواةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةي        

بلضةةةةور الامةةةةا في ةةةةل  (114-5: 5421, االدىاةةةةي)الا مةةةةس التيسيسةةةةي5499آذار
الةةةةةذي القةةةةة  خطةةةةةار االفتتةةةةةاح عمةةةةة  ب ةةةةةض  (15-52: 5441, عبةةةةةد المطيةةةةةا)االول

السياسةةيين الةةذي لةةث فيةةو اعضةةاج الا مةةس الانتخةةر عمةة  التلمةةي بالشةة اعة واللكاةةة 
"يتحمااوا باللااااعة والحكمااة نااي القيااام بالواابااات التااي اودعتيااا الااييم االمااة  ةةائاًل : 

خاا  وىي البت بالمعاىدة العراجية البريطانية وسن الدستور العراجي وسن جانون االنت
 لمماماس النيااابي الااتي ياتماا  لينااو  عاان االمااة ويراجاا  سياسااة الحكومااة واعماليااا"

   .(914: 5494, ايرالند)
عم  عدة  5491اشتال ال كر التربوي الذي شيدتو ارو ة ا مس النوار في عا,       

اوضةةةةوعات تربويةةةةة اياةةةةة ,ويةةةةيتي فةةةةي اقةةةةداتيا اوضةةةةوع الب ثةةةةات الدراسةةةةية ,وضةةةةرورة 
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 (99: 9119, الييةازعي)نائر بىةداد الاةد الةداودفقد كان , وزيادة اعدادىا االىتاا, بيا
تشةةةرين االول  99بتةةةارية  فةةةي الةةةدورة االنتخابيةةةة االولةةة  لول اةةةن طالةةةر وزارة الا ةةةارا

َممإ " باا  اج في القرآن الكري, استشيداً االىتاا, بالت مي,  5491 نإَساَن َما َلمإ َيعإ " َعمََّم اْلِإ
اوضةلًا اةا و ةمت  الدراسةيةعمة  اسةيلة الب ثةات وعين الو ت دعا وبلااسة واضلة ،

وكاةا اكةد عمة  ضةرورة ارسةال ، وا راليابان  وفي اقداتيا يااليو الدول الاتقداة بسبب
الةةةةةةدورة  ) الا ماةةةةةةين وزيةةةةةادة دور لمةةةةةذكور واالنةةةةةةاث بنةةةةةاج الاةةةةةةدارسو  الب ثةةةةةات الدراسةةةةةةية
     . (21: 9159, ؛ كاظ,91: 5491 اال تااع الىير االعتيادي, ,االنتخابية االول 

وعمة  اةةا يبةدوا لن ت اعةةل اللكواةةة اةن الب ثةةات الدراسةية كةةان دون الاسةةتوى      
الاطمةةور ااةةا   ةةل اطرولةةات النةةوار تةةدور فةةي اطةةار عةةاط ي نةةابن اةةن السةةاس 

ال تخةةةرج اةةةن لقيقةةي للا ةةةة اماوسةةةة ليةةا يقابميةةةا ردود وتبريةةةرات اةةةن  بةةل الةةةوزارة 
نةةةا ش اعضةةةاج  5492ايةةةار  55فةةةي ال مسةةةة الان قةةةدة فةةةي و  . االطةةةار االعالاةةةي

وبيذا ال دد طالر نائر بىداد الاد الداود ,ا مس النوار اوضوع ادرسة الطر 
طبةاج ا االوربيةة اةن ا ةل ان ي ةبلوال  الةدول ر (الطبية) الدراسية ارسال الب ثات

 )في الادرسة الطبية ان  ية اخرىين ااىرين ان  ية ,فضاًل عن تدريسين ااىر 
 . (421: 5492 اال تااع االعتيادي الثالث, ,الدورة االنتخابية االول 

عةن عةد, ترليبةو  (32: 5439,  ة وة)اعمن نائر الاو ل ثابت عبد النةور        
 لةة رعةةن ترليبةةو بكةةل ا تةةراح يقضةةي  فةةي الو ةةت ن سةةو اعمةةن,و ب ةةتم ادرسةةة طبيةةة 

,وخةت, خطابةو تةدرير الكةادر ال ااةل اةن االطبةاج  ارسال الب ثةات الدراسةية لىةرض
بيذه  الكماات التي عبر فييا النائر عةن الاةا, بالاوضةوع واشةاعر انسةانية رائ ةة 

العظايم وامامناا الصاين الباسامة  الناىضاة"... نأمامنا لع  اليابان  عنداا  ال:
الم كمياا تقادمتنا ناي مضامار الرجاي وامامنا تركيا ومصر وغيرىا من لاعو  العا

والتقدم وسارت سرية اخرى بأرسال ابنائياا ناي البعثاات الةنياة المنتظماة لتمقاي 
العموم ني معاىد العمم الغربية واالستةادة من منابعيا وجد رأيت الامي  متةقاين 

: 5492, الضةةةر ال مسةةةة الثاانةةةة)لااار المااادارس الراجياااة  "إعمااار ارساااال البعثاااات 
421).  
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انقس, اعضاج  (13-51: 5431, القيسي)بين وزير الاالية ياسين الياشاي       
ا مس النوار رل   ساين االول اني, كان يلبذ ارسال الب ثات الدراسية )الطبية( 

,وعمةة  ىةةذا االسةةاس الادرسةةة الطبيةةة  يلبةةذ افتتةةاح الثةةاني كةةانالقسةة, ,و رلةة  اوربةةا 
 نكبيةرة الة  االطبةاج الةذي البالد بلا ةة ل  اناشار وزير الاالية ياسين الياشاي ر

,واكةةةد عمةةة  ان ارسةةةال الب ثةةةات الدراسةةةية و اكثةةةر لثالثاائةةةة طبيةةةر بيقةةةدر عةةةددى, 
فةي الو ةت الةذي ل  الخارج ي ني بقاج االطباج ىناا لادة سب ة سنوات ر)الطبية( 

بضرورة ارسال الب ض  وخت, لديثو اطالباً يلتاج فيو ال را  رل  ا ظ, خدااتي, ,
لكةةي يت ماةوا المىةات اال نبيةةة الةدول االوربيةة لة  رخر ةي الدراسةات االعداديةةة  اةن

,وفةةي الا ةةال ن سةةو اثنةة  وزيةةر  رلةة  ال ةةرا  واالسةةت ادة اةةن خةةدااتي, ب ةةد عةةودتي,
عمةةة  زايمةةةو السةةةاب   (591-2: 9111, الطةةةائي)الا ةةةارا عبةةةد الايةةةدي الانت كةةةي

الساب   د اعط  الاوضوع لقو ل  ان زايمو روزير الاالية ياسين الياشاي اشيرًا 
"وددت ان اتكماام ماان حيااث البعثااات ولكاان نخامااة اليالاامي  الكااةةل عنةةداا  ةةال

   . (429-429: 5492, الضر ال مسة الثاانة)كةاني تلك"
 ةةاجت اطالبةةة نائةةر الاو ةةل ثابةةت عبةةد النةةور  يةةر اسةةبو ة بنةةوع خةةاص, فقةةد        

 )الطيةارين( رلة  خةارج ال ةرا  اةن الدراسةيةزيةادة عةدد الب ثةات وزارة الةدفاع طالر 
فضاًل عن ذلا ان عةددى,  ميةل ,بسبر  مة عدد الب ثات الدراسية في ىذا الا ال 

رد رئةةةيس الةةةوزراج    ةةةر  وعةةةن الاوضةةةوع ن سةةةو ,لسةةةد لا ةةةات ال ةةةيش  ال يك ةةةي
ان مااان يتاااولر ميماااة وزارة الااادناع سااايعمل عمااار االىتماااام "  ةةةائاًل : ال سةةةكري

ساااااامحة المسااااااتخدمة نااااااي الااااااايش ىااااااي نةااااااس االساااااامحة بااااااالايش وان اال
   .(5151-5114: 5492ال اشرة, الضر ال مسة )"البريطانية

في ال مسة  (551-2: 9119, الشويمي)يوسا  نياةكان اقترح نائر بىداد       
 ريةةر نوعةةًا اةةا ليةةث ا تةةرح تخ ةةيض عةةدد الب ثةةات  5492ايةةار  51الان قةةدة فةةي 

طالبًا ( 9ل  ا ل ان )ر طالبًا دراسياً  (51ان )الدراسية الارسمة رل  خارج ال را  
,وفياةةا  وير ةةن السةةبر فةةي ذلةةا رلةة  عةةد, ل ةةول ال ائةةدة اةةن تمةةا الب ثةةات,دراسةةيًا 

ذع انتقةةاد ال (193-192: 9159, الزبيةةدي)و ةةو نائةةر بىةةداد الاةةد رضةةا الشةةبيبي
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ألنيا اتب ت سياسة التاييز في اختيار االشخاص الارسمين في ل  وزارة الا ارا ر
"المحابااااة الظاااىرة ناااي ارساااال عنةةةداا  ةةال:  لةةة  خةةارج ال ةةرا رالب ثةةات الدراسةةية 

و ثلثااة ماان االطباااج النااااحين أالبعثااات وكمكاام تعممااون انااو جااد ادخاال طبيبااان 
مانِ لاأن وزارة المعاارن ان ترسال المحصين ضمن البعثة العممية م  انو ليس 

: 5492, اللاديةةةة عشةةةرةالضةةةر ال مسةةةة )اطبااااج اكةااااج وتتااارك التلميااات الةقاااراج"
5199-5192).  
اكةةد نائةةر بىةةداد يوسةةا  نياةةة عمةة  ضةةرورة بنةةاج الادرسةةة ال اليةةة لتةةدريس       

الا ةارا لة  ان وزارة رلة  الخةارج اشةيرًا ر الدراسةيةالطمبة بداًل ان ارسةل الب ثةات 
وخةةت, لديثةةو اسكةةدًا عمةة  لةة  الخةةارج ,رة عمةة  ارسةةال الطمبةةة ت ةةرا ابةةالئ طائمةة

الاةةود  بىةةدادانتقةةد نائةةر  وفةةي الا ةةال ذاتةةو,ضةةرورة ت مةةي, الطمبةةة اختمةةا ال مةةو, 
وزارة الا ارا ألنيا ل, ترسةل ال قةراج والاستضة  ين  (91-1: 9159, الوائمي)رااز

واعتقااد "ان البعثااات العمميااة كياان ترساال : فةةي ذلةةا   ةةال,و  الدراسةةيةفةةي الب ثةةات 
طةرح سةةسال  ولة, يكت ةي بةذلا اناةا, "يرسامون واعمام ان اوالد الةقاراج والضاعةاج ال

نيل يواد ىناك نظام لمبعثات ام ىناك امتحان ارااو  ائاًل: " عم  وزارة الا ارا
    .(5194: 5492, اللادية عشرةالضر ال مسة ) بيان تلك"

عمة  ضةرورة اختيةار طمبةة الب ثةات الدراسةية  نائر كركوا نشيت ابراىي, اكد     
و يرىا ابينًا  كالمىة االنكميزية والمىة ال رنسية اال نبية المىاتاان لديي, ا رفة ب

ان اتقةةان المىةةة ال ربيةةة ولةةدىا  يةةر كةةافي االرسةةال الب ثةةات الدراسةةية رلةة  الخةةارج 
ال  ةةل الخةةاص ا مةةس النةةوار  ةنا شةةا,وعنةةد   "اىاادار لممااال العااام"التةةي عةةدىا 
,شةة ن نائةةر بىةةداد الاةةد الةةداود الب ثةةات  5492ايةةار  53فةةي الدراسةةية بالب ثةةات 
 ( ةل ا  وعمةيي, وسةم,)لة  ان الرسةول الكةري, الاةد رفةي ال ةرا  اشةيرًا  الدراسية

,وخةةت,  "اطمبااوا العماام ولااو نااي الصااين":  ال مةة, عنةةداا  ةالكةان يشةة ن عمةة  طمةر 
شةةةةةاامة ل ايةةةةةن وزارت  الدراسةةةةةيةلديثةةةةةو اسكةةةةةدًا عمةةةةة  ضةةةةةرورة ان تكةةةةةون الب ثةةةةةات 

وكاا ا ترح عمة  الا مةس النيةابي ان يكةون ىنةاا نظةا, اولةد لمب ثةات , اللكواة 
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الضةر ال مسةة ) انيةاوانيةاج الشةكاوى التةي  ةاجت عم  الالسةوبية  أل ل القضاج
  . (5121-5113: 5492, اللادية عشرة

وزارتو عامت عم  وضن  اوضلًا انرد وزير الا ارا عبد الايدي الانت كي       
لةة  خةةارج ال ةةرا  والةةذي يلتةةوي عمةة  الارسةةمة ر بالب ثةةات الدراسةةيةبرنةةااق خةةاص 

 : (5122: 5492, اللادية عشرةالضر ال مسة )ىي      عدة شروط
 "الطال  التي اكمل الدروس الثانوية . -5
 التي اتقن المغات االانبية . -9
 ترايح من ىو اجدم ني الدراسة عمر غيره . -9
 تاري المسابقة بين المتساوين ني الدراسة . -9
 عند تساوي اللروط تراح الطال  التي يتعيد يدن  نصن النةقات".  -1
كانت الب ثات الدراسية ان االاور الاياة التي اىت, بيا النوار كثيرًا ,وياكن       

ان خالل ال دول ر ,  القضيةتس يل ب ض الااللظات عم  ادائي, عند انا شة ىذه 
-5491داخل الا مس لمادة  الدراسيةبشين الب ثات  ي,( الذي يلتوي عم  اداخالت5)

5492 (*) : 
 عدد المداخلت اسم المواج لنائ اسم ا الدورة االنتخابية ت
 9 بىداد الاد الداود االول   .5
 9 بىداد يوسا  نياة االول   .9
 5 بىداد الاد رضا الشبيبي االول   .9
 5 بىداد الاود رااز االول   .9
 9 الاو ل ثابت عبد النور االول   .1
 5 كركوا نشيت ابراىي, االول   .1

 عشرة فقط الوية ثالثة ستة نوار الا اوع

                                                           
*) )

 الذورة االنتخابيت االولى . ,الجذول من اعذاد الباحث باالعتماد على محاضر مجلس النواب
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يتضم لنا ان ال دول اعاله ان نوار لواج بىداد كانوا اكثر لااس و دية      
( اداخالت 2في ا اتلة اللكواة بشين اوضوع الب ثات الدراسية اذ بمئ عددى, )

( اداخالت ,وكاا التل نوار لواج الاو ل الارتبة الثانية ان 51ان ا ل )
( اداخالت 51ن ا ل )ا (9ليث الاداخالت ب د نوار بىداد اذ بمئ عددى, )

( ان 5,والتل لواج كركوا الارتبة االخيرة ان ليث الاداخالت اذ بمئ عددى, )
  ( اداخالت .51ا ل )

 المبحث الثاني  
 البعثات الدراسية ني مناجلات مامس النوا 

 5291-5299  
ااةةة الاس تةةة لشةةير النةةوار الئلةةة  ةةانون الايزانيةةة ال  اعضةةاج نةةا ش ا مةةس      

تيس و الشديد اةن  عبد الايدي اعمن نائر الانت ا الشين,وبيذا 5493عا, ايمول 
اشةيرًا  )الطيةارين( اةن الدراسةيةارسةال الب ثةات  ا ةال تيخر اللكواةة ال را يةة فةي

رد وزيةةر الةةدفاع نةةوري  وفةةي ضةةوج ذلةةا,  لةة  طيةةارينر كبيةةرةلةة  ان الةةبالد بلا ةةة ر
"اناا ال الاارك عم  كال, زايمو السةاب  عنةداا  ةال (12-3: 9111, ال ربي)س يدال

النائ  المحترم بأن الحكومة العراجية اىممت ىتا الواا  بل ان الحكومة العراجية 
جامت بيتا الواا  جبل عقد المعاىد وطمبت ان ترسل تلميت لدرس نان الطياران 
ولكااااان ال اتمكااااان الااااار االن مااااان بياااااان االسااااابا  التاااااي حالااااات دون ارساااااال 

 .(312: 5493, الدورة االنتخابية الثانية)ميت"التل
 رلة   ةداً  انتقةد شةديد (193: 9159, الزبيةدي)نائر الب ةرة الاةد زكةيو و       

 اكد في الو ت عينو ,وكااالدراسية كان  ميل  دًا وزارة الا ارا الن عدد الب ثات 
وخ و ةةًا لةة  خةةارج ال ةةرا  رالب ثةةات الدراسةةية الارسةةمة  زيةةادة عةةدد عمةة  ضةةرورة

الضةر )الذين يتلامون ن ا ن قات الب ثةة الدراسةية عمة  ن قةتي, الخا ةة الطمبة
    . (391: 5493, الخااسة والثالثونال مسة 
كانةت  ألنيةابشةدة و اطل نائر الب رة الاد زكي ارة اخةرى انتقةدًا اللكواةة      

وكاةةا طالةةر وزارة خةةارج ال ةةرا  ,لةة  ر الدراسةةية ارسةةل الب ثةةات ا ةةال اق ةةرة فةةي
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الا ارا بضرورة زيادة عدد الب ثات الدراسية اةن عشةرين رلة  ائةة طالةر دراسةيًا 
, الخااسةة والثالثةونالضةر ال مسةة )الاةدارسان ضرورة فتم اكبةر عةدد ااكةن اةن 

5493 :319) .      
الئلة  انون الايزانية الاالية  5494لزيران عا,  9نا ش ا مس النوار في      

 وبيذا ال دد بين رئيس الوزراج,البار الخاص بوزارة الا ارا  5494ال ااة ل ا, 
ان وزارة الا ةةةةارا عامةةةةت عمةةةة  تخطةةةةي  (95: 9151, السةةةةويدي)توفيةةةة  السةةةةويدي

سةة فةي الخةارج اةن خةالل الابت ثةين لمدرا اين ال  وبات التي تقةا ااةا, الطمبةة 
 تدريسي, المىات اال نبية الن الطمبة الابت ثين رل  الخارج  فتم  ا لي, يتضان

       . (299: 5494, اللادية والخاسونالضر ال مسة )ل  االاتلانريخض ون 
اوضةةةةوع  (931: 5449, (5)جب ةةةةري)الاةةةةس نائةةةةر الاو ةةةةل ضةةةةياج يةةةةونس       

الب ثةةةةات الدراسةةةةية االاسةةةةة رائ ةةةةة وا ةةةةار كبةةةةد اللقيقةةةةة عنةةةةداا انتقةةةةد فةةةةي لديثةةةةو وزارة 
تق ةةةيرىا فةةةي ا ةةةال ارسةةةال الب ثةةةات الدراسةةةية بتخ ةةةص االثةةةار بسةةةبر الا ةةةارا 
"نماام ااااد ماان ارساال الاار  ,وادلةة  النائةةر بةةدلوه  ةةائاًل:لةة  خةةارج ال ةةرا  القدياةةة ر

ان لدينا ني العرا  اثار جديمة جيماة  التخصص ني معرنة االثار القديمة حقيقة
ولكن ليس ني العراجيين معرنة التامة لتقدير تمك االثاار ناأرى ان ىاته المساألة 

وخةةت, النائةةر لديثةةو اطالبةةًا , ىااي ماان المسااائل التااي ال يااا  ان تتاارك او تغةاال"
 تخ ةةةص  ةةةزج اةةةن الطمبةةةة الب ثةةةات الدراسةةةية لدراسةةةة االثةةةار القدياةةةة اللكواةةةة ان

بين رئيس الوزراج توفي  السويدي ان الوزارة عامت عم  ارسل  ال ن سو ,وفي الا
 اةةن رواتةةبي,ا ةةور الب ثةةة بشةةرط ان يةةدف وا   خةةارج ال ةةرا لةة  ر الدراسةةيةالب ثةةات 
واالثةةار باألل ةةار ا رفةةة  وكاةةا ان الطمبةةة ال ائةةدين اةةني, ت ةةبم لةةديي, ,الخا ةةة 
الضةر ال مسةة )االثةارتخةص  اةن الةدول عمة   ةور يل ةمون,وكاا اني, القدياة 

    . (291-299: 5494, اللادية والخاسون
 (32-3: 5423, الةةدرا ي)انتقةةد نائةةر بىةةداد    ةةر ابةةو الةةتان وعمةة  اثةةر ذلةةا    

بخ وص  يا, طمبة الب ثات الدراسية  زايمو الساب  رئيس الوزراج توفي  السويدي
ان ىةةةسالج  الةةة اشةةةار بيةةةذا الخ ةةةوص الب ثةةةة اةةةن رواتةةةبي, الخا ةةةة و  بةةةدفن ا ةةةور
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وكاةةا اعمةةن , ة ال تاكةةني, اةةن تلاةةل ا ةةور الب ثةةةالاةةوظ ين رواتةةبي, ضةة ي ة و ميمةة
تطةةر  لةةو  نائةةر الاو ةةل ضةةياج يةةونس ت  بةةو اةةن كةةال, رئةةيس الةةوزراج اسيةةدًا اةةا

 نائةةر بىةةداد    ةةر ابةةو الةةتان فةةي ا ةةال ان رواتةةر الاةةوظ ين  ميمةةةزايمةةو السةةاب  
: 5494, اللاديةةة والخاسةةونلضةةر ال مسةةة ا) ةةدًا وانيةةا ال تك ةةي لةةدفن ا ةةور الب ثةةة

291) .     
ان  اللكواةة بسيطة و ميمةة اذ طالةر ر نائر بىداد الاود راازيطالكانت ا     

وكاةا ,فةي ا ةال الزراعةة الدراسةية  الب ثات ال ائدين انتست يد ان خبرات الطمبة 
ىةسالج الطمبةة الابت ثةين اةن انشاج ادرسة زراعة يلاضةر فييةا لث اللكواة عم  
ن اللكواةةة بةةوزارة الا ةةارا او وزارة الةةرلي والزراعةةة ال يةةاربط اسكةةدًا عمةة  ضةةرورة

: 5494, الراب ة والخاسةونالضر ال مسة )ابالئ طائمة ان االاوال عميي,   رفت
249) .           
 ريبةة  (919: 9159, الزبيةدي)كانت افكار نائر الاو ل خير الدين ال اري     
لةة  ان اللكواةةة رالسةةاب  نائةةر بىةةداد الاةةود رااةةز عنةةداا اشةةار  زايمةةو افكةةار اةةن

 خةارج ال ةرا ل  ر الدراسيةالب ثات  بيرسالالا رية ل, ت تم اي ادرسة اا ل, تق, 
,وفةةةي الا ةةةال ن سةةةو  ,وكاةةةا اكةةةد عمةةة  ضةةةرورة فةةةتم الاةةةدارس التةةةي يلتا يةةةا البمةةةد

لةةة  ان الا ماةةةين رعةةةارض نائةةةر بىةةةداد    ةةةر ابةةةو الةةةتان زاالئةةةو السةةةابقين اشةةةيرًا 
الاو ةةودين فةةي ال ةةرا  ك ةةوئين و ةةادرين عمةة  التةةدريس فةةي الادرسةةة الزراعيةةة دون 

بةين نائةر الاو ةل ,وفياةا  خةارج ال ةرا لة  ر الدراسةيةل  ارسال الب ثات راللا ة 
 خةارج ال ةرا لة  ر الدراسةيةت ضياج يةونس ان اللكواةة عامةت عمة  ارسةال الب ثةا

زيادة عدد ب طالر,و د خ  ت  ساًا ان طالبيا لتل يل ال مو, الزراعية ,وكاا 
           . (249: 5494, الراب ة والخاسونالضر ال مسة )ل  الخارجر الدراسيةالب ثات 

ال ريضةة ال وابيةة  5491تشةرين الثةاني  3فةي  النوار ا مساعضاج نا ش      
ىةةةذه  لةةة رلخطةةةار ال ةةةرش ,وبيةةةذا ال ةةةدد اشةةةار نائةةةر الاو ةةةل ثابةةةت عبةةةد النةةةور 

ان العاارا  يكااون سااعيد ااادًا لااو تحققاات النقاااط االساسااية نااي " الاوضةةوع  ةةائاًل:
التاي تعمال  الدراسايةخطا  العرش ومن ضامن ىاته النقااط زياادة عادد البعثاات 
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, الةدورة االنتخابيةة الثالثةة)"دراساتيم مادة انتيااجالمساتقبل بعاد بعمر تطاوير الابلد 
5491 :92).  
البةةار الخةةاص بةةوزارة الا ةةارا انتقةةد نائةةر  5491عنةةد انا شةةة ايزانيةةة عةةا,     

ىةة,  الدراسةةيةالب ثةةات طةةالر الاو ةةل ثابةةت عبةةد النةةور وزارة الا ةةارا الن ا مةةر 
وب ةد عةودتي, اةن الب ثةة , ارت  ةةرواتر االيةة الذين يتقاضون ان وزارة الا ارا 

فضاًل عن ذلا سمط النائر الضوج عم   ضية رواتر , الوزارة ن سيا ي ماون في 
ان الا ماةةةين ال ائةةةدين اةةةن  رلةةة  اشةةةيراً  الدراسةةةيةالاةةةوظ ين ال ائةةةدين اةةةن الب ثةةةات 

يل ةةمون عمةة  رواتةةر عاليةةة اقارنةةة بةةالا ماين القةةدااج ,وخةةت,  الدراسةةيةالب ثةةات 
 و ةوكاةا ,و  اللكواةة اسةاوات رواتةبي, اةن الا ماةين القةدااج النائر لديثو اطالبةاً 

رلةةة  وزارة الا ةةةارا  الذع انتقةةةاد (94: 9155, الالاةةةدي)نائةةةر الةةةدلي, فةةةائ  شةةةاكر
"ان االصول المتختة ني ارساال البعثاات عنداا  ال : ال قراج  لقو  ألنيا اىامت

لر الخارج إالتلميت الةقراج  بأرسالالعممية سقيم اراو من المعارن تبديمو وتلك 
 "صاارن عماار الةقااراج ال عماار المثياارينلماادرس ات يااا  عماار الحكومااة ان تلاار إ
           . (932-931: 5491, اللادية والثالثونالضر ال مسة )

ان عةةدد الب ثةةات  (941: 9159, الزبيةةدي)نائةةر الديوانيةةة سةة د  ةةالم اوضةةم    
 خةارج ال ةرا لة  رل  ان عدد الطمبة الارسةمين رفي زيادة استارة اشيرًا  الدراسية 

انتقةةد نائةةر ,وفياةةا  ( طالةةر511) السةةابقة رلةة  االعةةوا,ا ةةبلوا اةةن الارسةةمين فةةي 
وكاةا  ,بسةبر و ةود ضة ا ظةاىري فييةاثابت عبةد النةور وزارة الا ةارا  الاو ل

"ان الاااوزارة ارسااامت لاااابين كاااي يتعمماااا طةةةرح سةةةسال عمةةة  وزارة الا ةةةارا  ةةةائاًل: 
وجياال انيمااا لاام يتخصصااا ناااتا كااان اللااابان جااد ارساال لااتعمم الحقااو  الحقااو  
 ,وخت, النائر لديثو اطالبًا وزارة الا ارا االعتناج بيذه   ؟" ارساليما تمنمماتا لم 
 الدراسيةان الب ثات بين رئيس الوزراج نوري الس يد  ذاتو,وعن الاوضوع  القضية

وكاا وعد الا مس تطوير البمد , في سيت, استثاارىاالتي ارسمت رل  خارج ال را  
ر ةةة, و ةةةود ال  ةةةز  الدراسةةةيةسةةةت ال عمةةة  زيةةةادة عةةةدد الب ثةةةات  النيةةةابي ان وزارتةةةو

 ليةةةا الن ةةةير االكبةةةر اةةةن ىةةةذه  الاةةةالي فةةةي الايزانيةةةة ,واكةةةد عمةةة  ان وزارة الةةةدفاع 



 هـ4443-م  2022. لسنة الثاني  العدد /رابع المجلد ال / رابعةال مجلة الدراسات المستدامة . . السنة

 

 
 
 1103 

شةةكر نائةةر  ,وفةةي الا ةةال ن سةةو لةة  سةةتين طالبةةاً اةةن خاسةةين ر يتةةراوحدد  ةةالب ثةةات ب
رئةةيس الةةوزراج نةةوري السةة يد  (594: 5449, (9ب ةةري )ج)ن يةةر الةةراويالديوانيةةة 

بشين الخطة التةي سةتتب يا وزارة الا ةارا فةي الب ثةات الدراسةية ,وكاةا اوضةم ان 
وزارة الا ةةارا عامةةت عمةة  ارسةةال الب ثةةات الدراسةةية رلةة  كةةل اةةن لنةةدن ,وااريكةةا 

رلةة  ان ال ةةرا  لةة, يلقةة  اي  عينةةوو يرىةةا اةةن الةةدول االخةةرى ,واشةةار فةةي الو ةةت 
فائدة ان تمةا الب ثةات التةي ارسةمتيا اللكواةة ,وكاةا طالةر ب ةتم اةدارس لم شةائر 
بداًل ان ارسال الب ثات الدراسية , وخت, النائر لديثو او و نقده الشديد رل  وزارة 
الا ةةةارا ألنيةةةا ارسةةةمت ا اوعةةةة اةةةن  الطمبةةةة  يةةةر ال ةةةرا يين رلةةة  الدراسةةةة خةةةارج 

ي, ب د ان اكاموا دراستي, ل, يستقروا في ال را  اناا عادو رل   بمداني, ال را  الن
           . (942-934: 5491, اللادية والثالثونالضر ال مسة ) اال مية

 لنا خياط ال ااة ادير ال لة اات اضو انعن  نائر الدلي, فائ  شاكر عبر     
لةة  خةةارج راديريةةة ال ةةلة لةة, ترسةةل الب ثةةات الدراسةةية  الن (99: 9159, عاةةران)

ول, طرد الطمبة ال ائدين ان الب ثات الدراسية بال را  ,فضاًل عن ذلا انيا  اات 
  ادير ال لة لنا خياط ,وفي ضوج ذلا رد لم ال في ال انر ال لي تستخداي,

وكاةةا اكةةد ,لةة  وزارة الا ةةارا رير ةةن  الدراسةةيةلةة  ان ااةةر ارسةةال الب ثةةات راشةةيرًا 
و ارب ةة اةوظ ين ,وخةت, لثالثةة  الدراسةيةعم  ان ل ة دائرة ال لة ان الب ثات 

بليةةةث تشةةةال كةةةل اةةةن  الدراسةةةيةلديثةةةو ا بةةةرًا عةةةن اامةةةو فةةةي زيةةةادة عةةةدد الب ثةةةات 
           . (959-959: 5491, اللادية والثالثونالضر ال مسة ) الاوظ ين االطباج

بالت ةةاون اةةن  الةةراوي وزارة الا ةةارا ألنيةةا عامةةتانتقةةد نائةةر الديوانيةةة ن يةةر      
ان الطمبة عم  ن قتيا الخا ة دون  الدراسيةعم  ارسال الب ثات  اديرية االو اا

لةة  ال ةةرا  بسةةبر عةةد, و ةةود اي عقةةةد رالطمبةةة ب ةةد عةةةودتي,  بةةو   اةةا ي اةةل ا رفةةة
 ال ااةةةةة عامةةةةت اديريةةةةة االو ةةةةاا اسكةةةةدًا ان, اشةةةةىال بيةةةةني, وبةةةةين وزارة الا ةةةةارا

 لدراسةةة عمةة, اال ت ةةادالدراسةةية  الا ةةارا عمةة  ارسةةال الب ثةةات وزارة بالت ةةاون اةةن
,اطالبةةًا وزارة الا ةةارا ان ترسةةل  فةةي وزارة الخار يةةة ,وب ةةد اكاةةال دراسةةتي, عامةةوا

رد ادير االو اا ال ةا,  ايةل ,وبناج عم  ذلا  األشخاص الذين تست يد ان خدااتي,
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اةن وزارة الا ةارا  الدراسةيةامةت فةي ا ةال الب ثةات الوادي ابينةًا ان اديريةة االو ةاا ع
لةة  عشةةرة رلمطمبةةة فةةي االو ةةاا لتةة  و ةةل عةةددى,  الدراسةةيةعمةة  زيةةادة عةةدد الب ثةةات 

 . (992-995: 5495, الراب ة والثالثونالضر ال مسة ) طالر
ان خطار ال رش في افتتاح ا تااع ا مس    مت وزارة نوري الس يد الثانية     

انيا ًا ليا ,والذي كشا عن  يودىا ت اه السياسة 5495 ل ا,النوار االعتيادي 
بالنسةةبة  5495ل ةةا,  الدراسةةيةعةةدد لعضةةاج الب ثةةات  لةة  زيةةادةرالت ميايةةة باشةةارتو 

لةةةة  اختمةةةةا ال اا ةةةةات والكميةةةةات ر( طالةةةةر 29لةةةة  السةةةةنوات الااضةةةةية اذ لرسةةةةل)ر
رسةةةةال ب ثةةةةاتاأل نبيةةةةة و  ة لمتخ ةةةةص فةةةةي ال ةةةةنائن  ةةةةناعال دراسةةةةية فةةةةي ا ةةةةال ا 

الضةةرورية الا يةةدة لمةةبالد ,فضةةاًل عةةن دعةةوة  ااعةةة اةةن لشةةير الاتخ  ةةين فةةي 
لاور التربية والت مي, ل لص لالة الا ارا في البالد وتقدي, ا ترالاتيا فياا يت م  

للكواةةة ل نةةة ,وعميةةو اسةةتقدات ا با ةةالح التشةةكيالت الت ميايةةة وانةةاىق التةةدريس
ل لص وا ن  "لانة منرو"دولية لاريكية اتخ  ة بشسون التربية والت مي, عرفت بة

 . (29: 9155, عبد اللسن) الت مي, في ال را 
البةةةار  5495ا مةةةس النةةةوار الايزانيةةةة الااليةةةة ال ااةةةة ل ةةةا, اعضةةةاج نةةةا ش      

لةة  تنظةةةي, ردعةةةا نائةةر الةةدلي, فةةائ  شةةاكر  الشةةينوبيةةذا ,الخةةاص بةةوزارة الا ةةارا 
و ىيئةةة خا ةةة لتنظةةي, عاةةل لعةةن طريةة  تشةةكيل ا مةةس خةةاص  الدراسةةيةالب ثةةات 
اللديةةد  سةةكاوكاةةا اكةةد عمةة  ان دائةةرة   اةةن خةةالل االنتخةةار , الدراسةةية الب ثةةات

عامت عم  اعطاج التي ,وشركة الن ط ,ودائرة االشىال و يرىا ان الدوائر االخرى 
نائةةر الب ةةرة لااةةد النقيةةر اةةن وزارة  طالةةروكاةةا , الا ةةارالةة  وزارة ردعةة, اةةالي 

  ديةةدة اةةدارسوان ت اةةل عمةة  فةةتم  الدراسةةية, عةةدد الب ثةةات تخ ةةضالا ةةارا ان 
,وخت, خطابو بيذه  الكماات التي عبر فييا النائةر عةن الاةا, بالاوضةوع واشةاعر 

"ان تكثير البعثات نل يمكن المة مثل العرا  ان تكتةي : انسانية رائ ة عنداا  ال
التاسةةة ة الضةةةر ال مسةةةة ) لااار الخاااارج وتتااارك التااادريس ناجصاااًا"إنقاااط بالبعثاااات 

  . (133-131: 5495, واالرب ون



 هـ4443-م  2022. لسنة الثاني  العدد /رابع المجلد ال / رابعةال مجلة الدراسات المستدامة . . السنة

 

 
 
 1105 

 (991: 9159, اليسةةةةةنياني)طةةةةةرح نائةةةةةر الاو ةةةةةل  يةةةةةاث الةةةةةدين النقشةةةةةبندي     
م  "عم  وزير الا ارا عنداا  ال:  الدراسيةتخص الب ثات  ا اوعة ان االسئمة

احترامااي اللااديد لراااال العماام والمعااارن وحرصااي اللااديد عماار توسااي  ميزانيااة 
المعارن اود ان اطرح بعض االسائمة عمار وزيار المعاارن ... كام عادد البعثاات 

لر الخارج . وكم عدد من امنت الحكومة مصااريةيم كمياا إ التي ارسمت العممية
ان ياتكر لناا اسامائيم ,وكام عادد اناراد البعثاة التاي تناوي و بعضيا وىل يمكن إ

نائةةر الديوانيةةة اطاليةةر  وفياةةا كانةت, "لاار الخااارج ىااته الساانةإالمعااارن ارساااليا 
الن  الدراسةةيةاللكواةةة الىةةاج الب ثةةات  اثيةةرة لالسةةتىرار عنةةداا طالةةر سةة د  ةةالم

ان ا ةاريا لة  ر اوضةلاً الدولةة ا ةاريا كبيةرة  ةدًا  ايكمة ارساليا رل  الخارج
التاسةةةة ة الضةةةةر ال مسةةةةة )عشةةةةرة طةةةةالر تسةةةةاوي ا ةةةةاريا انشةةةةاج ادرسةةةةة ثانويةةةةة 

  . (134-133: 5495, واالرب ون
زايمو الساب  نائر الدلي,  عم  اا طرلوعقر نائر الاو ل ثابت عبد النور       

انشةاج اقابةل  الب ثات الدراسةيةطالر في الىاج  الساب  ان زايمو ابيناً فائ  شاكر 
, وكاا انو و ا  اعتراضو الشديد ااا طرلو زايمو الساب ,اسكدًا  ثانويةادرسة 
اةةةدير الا ةةةارا ال ةةةا, رشةةةيد وفياةةةا رد , "ساااطحًا بااال اااادار واالسااااس"  ةةةائاًل:ذلةةةا 

وفةة   الدراسةةيةلةة  ان وزارة الا ةةارا عامةةت عمةة  تنظةةي, الب ثةةات ر اشةةيراً الخو ةةة 
 خةةارج ال ةةرا لةة  روكاةةا ارسةةمت الكثيةةر اةةن الطمبةةة ت مياةةات خا ةةة و واعةةد اتينةةة 

 الدراسةيةان وزارة الا ارا عامت عمة  ارسةال الب ثةات  بين,وكاا  لىرض الدراسة
الا اةةاري الن ىةذا ال ةةن يتطمةر دروس خا ةةة  البنةاج اةن الطمبةة لىةةرض ت مة, فةةن

: 5449, بقةاعي)نائةر ال اةارة ا ةروا الر ةافي,وكاةا اشةار  في الاةدارس ال اليةة
ان الاةدارس الثانويةة عةةددىا كةافي فةةي ال ةرا , واكةد عمةة  ضةرورة  ان ت اةةل  (99

وزارة الا ةةارا عمةة  ارسةةال الب ثةةات الدراسةةية الن الاةةدارس الثانويةةة تخةةرج الطمبةةة 
: 5495, التاسة ة واالرب ةونالضر ال مسةة ) الذين يت, ت يني, في اللكواة ال را ية

134-149) . 
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"ان عدد اعضاج عند انا شة ال ريضة ال وابية لخطار ال رش الذي تضان       
لار السانوات الماضاية نقاد ارسال إالبعثة العممية ني ىته السنة جد زيد بالنسبة 

لر مختمن الاامعات والكميات االانبية ,وني نية حكومتنا إاثنان وسبعون طالبًا 
, وبيةذا  ة والمةيادة"ان ترسل بعثاات صاناعية لمتخصاص ناي الصانائ  الضاروري

الاما في ل االول  (99:  9111,الك بي) شكرا نائر اللمة ابراىي, الواعظال دد 
 ال ةةةةرا  ا ةةةةملة عمةةةة  تسةةةةميطو الضةةةةوج عمةةةة   ايةةةةن االاةةةةور الاياةةةةة التةةةةي تخةةةةد,

 الثةةةاني, االعتيةةةادي اال تاةةةاع ,الةةةدورة االنتخابيةةةة الثالثةةةة) ةيةةةوبةةةاألخص السياسةةةة الت ميا
5495 :1) .   
ا تةةرح نائةةر الديوانيةةة  ن يةةر الةةراوي ب ةةد انتقةةاده ألداج اديريةةة التلقيقةةات ال نائيةةة،      

وفةةةي اةةةن ضةةةباط الشةةةرطة لمتخ ةةةص فةةةي التلقيقةةةات ال نائيةةةة،  دراسةةةية ررسةةةال ب ثةةةات
 ا ال ةة تمةا الاشةكمة عةن طرية  عبةد الا يةد فةساد رلة  ديوانيةةالنائر  الا ال ن سو اكد

نقل ان ي يدون القراجة والكتابة ولي, خبةرة فةي التلقيقةات ال نائيةة رلة  تمةا الاةديريات، 
   . (1:  9159)الظ يري, يستطي ون كشا ال رائ, في اناط  عامي, عند و وعياكي ل

 لبةدى,وبيذا الشين  5499ا مس النوار الايزانية الاالية ل ا, اعضاج نا ش     
اات اضةةةةةو اةةةةةن سياسةةةةةة وزارة الا ةةةةةارا بسةةةةةبر نائةةةةةر ال اةةةةةارة ا ةةةةةروا الر ةةةةةافي 

ل  ان الوزارة  ةد عامةت عمة  زيةادة رفي ا ال بناج دور لما ماين اشيرًا  ىاتق ير 
,وفةي الا ةال ن سةو  ايامةة ذلةا ال انةروبنةاج الاةدارس الثانويةة  الدراسةيةالب ثات 

زيادة  الذي يخصوزارة الا ارا لساب  ان كرر نائر بىداد ابراىي, ليي, اطمبو ا
"ناجلاانا نااي ميزانيااة عااام :  واضةة  يقةةولاةةن  سةة, االثةةار  الدراسةةيةعةةدد الب ثةةات 

 ... طالبنااا ماان الحكومااة ان ترساال البعثااات ليختصااوا نااي عمااوم االثااار"5291
 . (919-919: 5499, الساب ة والثالثونالضر ال مسة )

:  5449,(9ب ةةةري )ج)النقيةةةرالاو ةةةل عبةةةد الىنةةةي لةةة, يكةةةن خطةةةار نائةةةر      
اكثر  رلة و رالة فقط واناا ا ار كبد اللقيقة فيو اواًل ار ن سبر فشل  (991

رلةةة  ضةةة ا الطمبةةةة فةةةي اتقةةةان المىةةةات اال نبيةةةة اذ عةةةدىا ىةةةي  الب ثةةةات الدراسةةةية 
,ول, يكت ي بذلا اناا اكد عم  ضةرورة السبر الرئيسي في فشل الب ثات الدراسية 
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ا ال ة تما الاسيلة ان خالل ت مي, طمبةة الاةدارس الثانويةة المىةات اال نبيةة  بةل 
: 5442, الزاامةي)وزيةر الااليةة رسةت, ليةدر,وان ذلا ان  خارج ال را ل  رارسالي, 

ر و ةةةود  ضةةةايا ببسةةةالدراسةةةية  الب ثةةةات اوضةةةوعلةةة, يتنةةةاول فةةةي خاطبةةةو   (2-34
,وعمةة  ىةةذا  الييةةا اعضةةاج الا مةةس النيةةابي اكثةةر اىايةةة اةةن ىةةذا الاوضةةوعتطةةر  

رست, عم  خطار وزير الاالية االساس اعترض نائر الاو ل عبد الىني النقير 
ان الحكومااة سااون تعتنااي "ألنةةو  ةةاج خاليةةًا ااةةا تطةةر  لةةو واضةة   ةةائاًل:  ليةةدر

مةةس النيةةابي باةةا وخةةت, خطابةو بتقةةدي, شةةكر الةة  اعضةاج الا , "بالمناااىا الدراسااية
 . (911-911: 5499, الساب ة والثالثونالضر ال مسة ) فيي, وزير الاالية

 94ا مس النوار البار الخاص بالاخ  ات والخداات في  اعضاج نا ش     
ب ةةري )وبيةةذا الشةةين طالةةر وزيةةر اال ت ةةاد والاوا ةةالت ااةةين زكةةي, 5499اذار 
اةةن وزيةةر الااليةةة رسةةت, ليةةدر زيةةادة الاخ  ةةات الااليةةة   (154:  5449,(9)ج

"سادتي ان الوزارة كانات تاود ان تساتمر عنداا  ال :  الدراسيةالخا ة بالب ثات 
ني ارسال البعثاات العممياة لكاي ان تاتمكن ناي القريا  العااال مان ان تساتغني 

بعاد  عن الماوظةين االاانا  ولكان لام يكان بامكانياا ان تعمال حساابيا لالزم اال
,وخت, لديثو اسكدًا عم  ضرورة ار اد الابةالئ الالزاةة االرسةال  تقديم الميزانية"

,وعمةةة  اثةةةر ذلةةةا  دوائر االشةةىال والاوا ةةةالتالخا ةةةة بةةة  نيةةةةال الدراسةةةيةالب ثةةات 
ان الم نةة الااليةة عنةدىا  (911: 9159, الزبيةدي)اشار نائر كركوا سمياان فتاح

الزيةةادة ,وفةةي الا ةةال ن سةةو  ا ترلةةر بيةةذه  ت ا ةةيل د يقةةة عةةن ىةةذا الاوضةةوع وانيةة
"اود ان سةةاند وزيةةر الااليةةة رسةةت, ليةةدر زايمةةو السةةاب  نائةةر كركةةوا عنةةداا  ةةال : 

اجول ما جالو النائ  المحترم نالحكومة نزواًل عند رغبة المانة اتت بيتا االجتراح 
عةد, اشةار نائةر بىةداد ابةراىي, ليةي, عمة  ضةرورة  وفياةا, وترااوا الموانقاة عمياو"
ل  الم نةة الااليةة الن الاوضةوع  ةد تة, الاوافقةة عميةو اسةبقًا رالالة ىذا الاوضوع 

نااأن المانااة كمةاات الااوزير المخااتص ان يطماا  ماان وزارة الماليااة :"عنةةداا  ةةال 
ساابعة طاال  نااي ساانة  ألرسااالويستحصاال موانقتيااا عماار اضااانة مبماا  يكةااي 

لاار الخااارج وجااد ااااا  ىااتا الطماا  ووانقاات عميااو وزارة الماليااة نالانااة إ 5299
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 "االجتراح لمنظر نيو مرى اخرى ْلحالةاساسًا موانقة عمر المقترح نل ارى لزومًا 
 .(919: 5499والثالثون,  التاس ةالضر ال مسة )

,وان  الدراسةةيةلةة  اي فقةةرة تت مةة  الب ثةةات رالااليةةة  5499لةة, تشةةير ايزانيةةة عةةا, و      
نائةةةةر ال اةةةةارة ابةةةةراىي, الاةةةةود  ,وخ و ةةةةًا اةةةةن ىةةةةذا االاةةةةر ا ةةةةبم اوضةةةةن اسةةةةتياج 

الةةذي عبةةر عةةن اسةة و الشةةديد ليةةال ذلةةا ابينةةًا  (515:  5449,(9ب ةةري )ج)الشةةابندر
واسةةتار  الدراسةةيةان اللكواةةة اعتاةةدت ذلةةا ألنيةةا لةة, تةةرى الثاةةرة الاطموبةةة اةةن الب ثةةات 

عمر البعثات العممية ني نيضتيا وارسمت تلمتة  "ان اليابان اعتمدت: في ذلا  ائاًل 
لمتخصص ناي اليندساة الميكانيكياة وتأسايس المعامال وبنااج اسااطيل وغيرىاا نايا  
عمينا ان نحتو حتوا اليابان ني ىتا الخصاوص ونرسال البعثاات لمتخصاص ناي ىكاتا 

با ةةال اختيةةار اتبةةاع سياسةةة لازاةةة ,وكاةةا اكةةد عمةة  ضةةرورة  امااور ضاارورية حيويااة "
 باختيةةاراياةةة تت مةة   لةة  اسةةيلةر وكاةةا اشةةار فةةي الو ةةت عينةةو, الدراسةةيةالب ثةةات  طمبةةة

اتبةةاع الالسةةوبية عنةةد  ان وزارة الا ةةارا عامةةت عمةة   اوضةةلاً طمبةةة الب ثةةات الدراسةةية 
"ارسال نلن عمر حسا  نلن وان نرسل عنداا  ةال :  اختيار طمبة الب ثات الدراسية 
وخةةت, خطابةةو اطالبةةًا , محسااو  ناالن وانااو غياار الئاا "نلنااًا ألنااو اباان عاام ناالن او 

الاسةةةتوى ال ماةةةي لتةةة  تسةةةت يد  اسةةةاس بضةةةرورة اختيةةةار طمبةةةة الب ثةةةات الدراسةةةية عمةةة 
,اال تاةةةاع االعتيةةةادي  الراب ةةةةالةةةدورة االنتخابيةةةة ) اةةةن خةةةدااتي, ب ةةةد عةةةودتي, اللكواةةةة

   .(992: 5499, االول
الااليةةة البةةار الخةةاص با ةةملة ال ةةلة  5499وعنةةد انا شةةة ايزانيةةة عةةا,      

فسةةةر نائةةةر بىةةةداد الاةةةد الةةةداود االسةةةبار التةةةي   مةةةت اللكواةةةات ال را يةةةة ترسةةةل 
لةة  خةةارج ال ةةرا  اىايةةا ان اللكواةةة لةة, ت تنةةي باسةةيلة رالطبيةةة  الدراسةةيةالب ثةةات 

 لا ةةةة الةةةبالد رلةةة  فضةةةاًل عةةةن,تخةةةريق طمبةةةة اةةةن ال ةةةرا يين اةةةن اةةةدارس ال ةةةلة 
الن الكميةة  ال ي ةالق تمةا الاشةكمة تيسةيس كميةة الطةروكاا اكد عم  ان االطباج ,
ىةي  لخةداات الاةوظ ين لة  ان اللا ةةر,واشةار النائةر ل  كوادر وظي يةة ربلا ة 

"الحااة بالطب  ىي ام التي و ة يا  الدراسية السبر االساسي في ارسال الب ثات
 الدراسةةية االسةةت ادة اةةن الب ثةةاتسةة و الشةةديد اةةن عةةد, ,وكاةةا عبةةر عةةن ااالختااراع" 
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"حينمااا تااأتي ميزانيااة المعااارن واتكماام عاان المصااائ  التااي الطبيةةة عنةةداا  ةةال : 
اصيبت بيا البلد ني مسألة البعثات ولكن الننكر عمار ان الابلد اساتةادت مان 
كمياااة الطااا  بعاااض االساااتةادة يعناااي حصااامت عمااار اطبااااج يمكااان ان تساااتخدمو 

اشار نائر الاو ل  ,وفي الا ال ذاتو ني المستوصةات والمستلةيات" الحكومة
 رل  اسيلة  وىرية تت م  باالطباج (593: 5441, (9الاطب ي)ج) عبد االلو لافظ

االخت ا ةةين ابينةةًا ان ا مةةر االطبةةاج االخت ا ةةيين الةةذين ي امةةون فةةي ادرسةةة 
الطةةر والاستشةة يات كةةانوا اةةن خةةارج ال ةةرا  اسكةةدًا عمةة  ضةةرورة ارسةةال الب ثةةات 

لةة  خةةارج ال ةةرا  اوضةةلًا ان تركيةةا اسةةت ادت الكثيةةر اةةن خبةةرات رالدراسةةية الطبيةةة 
   .(913: 5499 ,الراب ة والثالثونالضر ال مسة )الدول اال نبية 

عم  ضرورة  (515: 5441, (9الاطب ي)ج)نائر الاو ل سمي, لسون اكد       
اوكدًا ان ىناا الكثير ان الدول التي ل  الدول اال نبية ر الدراسيةارسال الب ثات 

لة  ر,وكاةا اشةار كاليابةان التةي لققةت ن الةًا بةاىرًا  سبقت ال را  في ىةذا الا ةال
الدراسةة فةي  تاةن ي, اةن ان يتركةوالة   يةود عةدة ريخض ون  الطمبة في اليابانان 

بتمةا القيةود التةي  وضةن  يةود فةي ال ةرا  شةبييا ,وكاا لرص عم  الدول اال نبية
 اةةةن  بةةةل اللكواةةةة لةةة  الارا بةةةةربليةةةث يخضةةةن الطالةةةر ال را ةةةي وضةةة تيا اليابةةةان 

ال قراج االك اج  ,وخت, خطابو اطالبًا اللكواة ان تختار طمبة الب ثات الدراسية ان
سةةةاند نائةةةر بىةةةداد الاةةةد الةةةداود زايمةةةو ,وكاةةةا  بليةةةث يل ةةةمون عمةةة  ت مةةةي, عةةةالي

الساب  نائر الاو ل سمي, لسون اشةيرًا رلة  ان الكثيةر اةن الةدول اسةت ادت اةن 
الب ثات الدراسية كاليابان التي ارسمت الب ثات الدراسية رل  دول اخرى ,وا بلت 

,وكاةا اكةد عمة  ضةرورة ان يسةر ال ةرا  عمة  ن ةس ب ضميا  وة ا ت ادية عالايةة 
الةنيق الةةذي سةارت عميةةو دولةة ا ةةر عنةداا عامةةت عمة  ارسةةال الب ثةات الدراسةةية 
,ولة, يكت ةي بةذلا اناةةا انتقةد وزارة الا ةارا ألنيةا كانةةت اق ةرة فةي ا ةال اختيةةار 

"اني اتمنار لاو ان الحكوماة تلابثت باعال  ةائاًل: واض  طمبة الب ثات الدراسية 
رسة ننون عالية ناي الابلد لكاان خيارًا لناا مان ىاته البعثاات الن دار الةناون مد
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العالية الاامعة لكل الةنون اتا ائنا ليا بمدرسين عمماج اظن نستةيد منيا اكثر 
 .(919-919: 5499الساب ة والثالثون, الضر ال مسة )مما نستةيد من البعثات"

لةةةةة  ر  (941: 5449, (9ب ةةةةةري )ج)اشةةةةةار نائةةةةةر الةةةةةدلي, كاةةةةةال السةةةةةنوي         
فةةةي   طمبةةةة الب ثةةةات الدراسةةةية ب ةةةد اكاةةةال دراسةةةتي, االسةةةت ادة اةةةن خةةةدااتضةةةرورة 

الةذين ارسةمتي, الةوزارة طمبةة الب ثةات و الزراعة ,وكاةا بةين ان ا مةر لالاين اللرة 
,وكاةةا اكةةد  ي امةةون فةةي وزارة الا ةةارا الةةذين اةةوظ ينال اةةن ىةة, خةةارج ال ةةرا لةة  ر

بةةين ,وفياةةا  لمطمبةةة لتةة  يةةت, تةةوظي ي, اةةن  ديةةد عمةة  ان تكةةون الب ثةةات الدراسةةية
لةةة  ران ال ةةةرا  بلا ةةةة  (911: 5449, (9ب ةةةري )ج)نائةةةر الانت ةةةا  ةةةاد  لبةةةو

ل  الدول اال نبية وخا ًا ال نين الذين ي امون في ا ال ر الدراسيةارسال الب ثات 
ي امون  ا ال اللقو  ,واساتذة تدريسين ي امون فيالذين قانونين كذلا الالن ط ,و 

   .(911-919: 5499, الساب ة والثالثونالضر ال مسة ) في ا ال التدريس
زايمةةةو السةةةاب   (29: 9111,  ةةةادر)نائةةةر الاو ةةةل سةةة يد اللةةةاج ثابةةةت سةةةاند     

الب ثةةةات  ارسةةةال لةةة رال ةةةرا  بلا ةةةة كبيةةةرة  نائةةةر الانت ةةةا  ةةةاد  لبةةةو ابينةةةًا ان
,وان يسةةير عمةة  فةةي ن ةةس الةةنيق الةةذي سةةارت عميةةو  لةة  الةةدول اال نبيةةةرالدراسةةية 

لة  اختمةا البمةدان لىةرض االسةت ادة رالائةات اةن الطمبةة دولة ايةران التةي ارسةمت 
نائةر بىةداد لسةن  اوضةم,وكاةا  الدراسةيةان اكبر عدد ااكةن اةن طمبةة الب ثةات 

ان ىنةاا ب ةةض النةوار رلى ضةرورة اختيةةار  (944: 5449, (9ب ةري )ج)السةييل
والب ض االخر فضل اني يكون اختيار ,ان طبقة اال نياج  طمبة الب ثات الدراسية
 ألنةةووكةةان او ةةا السةةييل  ةةريج  ةةدًا اةةن طبقةةة ال قةةراج , طمبةةة الب ثةةات الدراسةةية

الن اال نيةةاج يسةةتطي ون ان طالةةر ان يكةةون طمبةةة الب ثةةات الدراسةةية اةةن ال قةةراج 
,وفياةةةا  فيةةة, ال يسةةةتطي ون ذلةةةا وا اةةةدارس وي تلةةةون استشةةة يات ااةةةا ال قةةةراجيسسسةةة

خةةةالا نائةةةةر بىةةةداد ياسةةةةين الياشةةةةاي زاالئةةةو السةةةةابقين الةةةذين اردوا نقةةةةل الت ربةةةةة 
و أ"ال يمكان ألي نائا  عنداا  ةال :  رل  ال را  با ال الب ثات الدراسية اليابانية

النيااا متأنيااة ماان البعثااات مثاااال لكاام اليابااان  نيضااةاي لااخص ان يقااول خااتو 
العممية التي نلطت ليا ني بوادر نيضتيا ولكنيم نساو السااايا الموااودة ناي 
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, الساب ة والثالثونالضر ال مسة ) "االمة اليابانية والتي ال تواد ني االمم االخرى
5499 :911-912).   
التةي ارسةمت فةي السةنة  الدراسةيةبين نائر الانت ا عبد الايدي ان الب ثات       

ت, اراعات  ألنو"الكمية والنوعية" الااضية ىي ان السن الب ثات ان الناليتين 
فضةةاًل عةةن ذلةةا ان كةةل الةةذي تةة, ,ال ةةدل فييةةا وانيةةا شةةامت  ايةةن انةةاط  ال ةةرا  

كةةانوا اةةن خةةري ين الاةةدارس ,وكاةةا  ةةال فةةي ذلةةا :  الدراسةةيةلةة  الب ثةةات رارسةةالي, 
لمتخصاص ناي التربياة والتعمايم وىا الج  1من البعثاة  "ارسل ني السنة الماضية

مان  6ارسموا من المعممين التين مارسوا منيا التعميم اكثر من سنة ومخارايم 
و تقاااار  الثانوياااة وواحااادة مااان الثانوياااة أان تعاااادل دار المعمماااين االبتدائياااة 

المركزية وواحد من الصن الثاني من اامعة بيروت االمريكياة ارسال اثنااج مان 
التخصااص باألثااار القديمااة وىاا الج ماان متخراااي الثانويااة نااي بغااداد والموصاال 
وارسااال اثناااان مااان التخصاااص باااالعموم االاتماعياااة واحااادىما مااان خريااااي دار 

ي المدرسة الثانوية . ارسل خمسة بالتخصص بالمغة المعممين والثاني من خرا
العربيااة احاادىم ماان خرياااي دار المعممااين العااالي وثلثااة ماان خراااي الماادارس 
الثانوياة والخاامس ىاو مان الباارزين ماان طال  الناان لاو اماتحن المتااز عماار 
خرياي المدراس الثانوياة وارسال اثناان مان التخصاص بعمام الساياحة وىماا مان 

لااار التخصاااص باااالنةط وىااام مااان خرااااي إبغاااداد وارسااال ثلثاااة  خريااااي ثانوياااة
المدارس الثانوية ني بغاداد وارسال الار المانياا الار تيتيباو ناي التااري  العرباي 

انياة وجاد مارت عمياو المغاة االلم باددا وارسل واحد الر المانيا ايضًا لمتخصاص 
, لسةةن)بةةر وزيةةر الا ةةارا  ةةالل بابةةانع ,وعمةة  الىةةرار ن سةةو " ثلثااة ساانين ...

 ا يبةةاً اةةن  ايةةن النةةوار اللاضةةرين فةةي ال مسةةة  الكبيةةرعةةن شةةكره  (599: 5491
لاار البعثااات إيتطاار   "كناات اود ان ال: بقولةةوعمةة  النةةوار اللاضةةرين  فةةي الو ةةت

العممية بسب  النلرة التي جامت بيا وزارة المالياة واودعات نتاائا البعثاات باين 
من حضراتكم من تدجي  ىاتا الاادول البعثاات  يظيروكما يدي اعضاج المامس 

العممية نوعًا ما تعتبر نااحة وانادت البلد بالنظر الر العموم والثمارات العممياة 
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 "التي اجتطةوىا من المعاىاد العالياة االانبياة وعاادوا ولاغموا كراساي ناي الدولاة
 ةول عمة  الل ىةو الدراسةيةابينًا ان الىاية ان زيادة عةدد الب ثةات  خطابو ,وخت,

دار فةةةي  ولالثانويةةةة  سةةةواج فةةةي الاةةةدارس كبيةةةرة فةةةي التةةةدريس ا ماةةةين ذات ك ةةةاجة
      .(925-914: 5499, الساب ة والثالثونالضر ال مسة ) الا ماين ال ميا

وفي ,الداود زايمو الساب  عبد الايدي فياا تطر  لو  دساند نائر بىداد الا     
لةةة  انةةةو انتقةةةد  ايةةةن ررد عمةةة  وزيةةةر الا ةةةارا  ةةةالل بابةةةان اشةةةيرًا  الا ةةةال ن سةةةو

"نعاام ان تكمماات عاان البعثااات ولكاان انتقااد امياا  عنةةداا  ةةال: الةةوزارات االخةةرى 
,وعبر في ختةا,  الوزرات التي بعثت البعثات بدون ان اخصص وزارة دون وزارة"

 التي لققةت ن ةاحالدراسية رلي وزير الا ارا بشين الب ثات للديثو عن اخال تو 
اختيةةار ,وكاةةا ا تةةرح عمةة  وزيةةر الا ةةارا الىةةاج طريقةةة "االاتياااد" وا ةةا ذلةةا بةةة

 االعتاةةةاد عمةةة  اةةةن اال نيةةةاج وال قةةةراج ,واكةةةد عمةةة  اسةةةيلة طمبةةةة الب ثةةةات الدراسةةةية
بةين  ايةن اةا  مةو النةوار بشةين ال قةةراج  و  ميةا اللةد ال ا ةل در ةات االاتلانةات

عارض نائر الاو ل سمي, لسون عم  كةال, وكاا , واال نياج في  اين الوزرات
ىي االساس فةي تقةد,  الدراسيةان الب ثات  اوضلاً ياسين الياشاي زايمو الساب  

لاار الغاار  ىااي التااي اعماات النيضااة إ"ان بعثااات اليابااان اليابةةان عنةةداا  ةةال : 
العممية والصناعية والرجي ونخامة البالا اليالامي جاال لايس بالبعثاات العممياة 
 ولكن بالبعثة الصناعية تىبوا الر البلد االوربية وتعمماوا الصاناعة نياي بعثاة"

 (33-4: 9115)ال بةودي, بىةداد ن ةرت ال ارسةياكةد نائةر  وعن الاوضوع ن سةو,
,وكاا  الدراسيةعم  ان الايزانية ل, تلتوي عم  اي ايرادات االية تخص الب ثات 

مت سابقًا ل, تلق  الىاية التي ذىبت التي ارس الدراسيةاكد عم  ان  اين الب ثات 
الب ثةةة, فضةةاًل عةةن االنتقةةادات  اةةن ا ميةةا ,و ةةرا الكثيةةر اةةن االاةةوال عمةة  ىةةذه  

"لام تحصال لة  ان ىةذه الب ثةة رالب ثةة ,وكاةا اشةار  الكثيرة التةي ت رضةت ليةا ىةذه  
,وان  (929-929: 5499الساب ة والثالثون, الضر ال مسة ) العمم من اال العمم"

التةي ارسةمت خةارج ال ةرا  لماةدة اةن  الدراسةية( يبين عدد الب ثةات 9ر , ) ال دول
 : (514: 9155)عبد اللسن,  5493-5499
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 العام الدراسي
 

 الماموع اسم الدولة
 اليند ايطاليا ألمانيا تركيا نرنسا أمريكا بريطانيا مصر لبنان النيائي

 91 ة ة ة ة ة 9 59 1 59 5494ة5493
 99 ة ة ة ة 9 5 1 59 51 5491ة5494
 95 ة ة ة ة ة 9 2 9 91 5495ة5491
 99 ة ة 9 9 9 1 4 9 3 5499ة5495
 13 ة ة 9 9 9 54 1 4 59 5499ة5499
 5 ة ة ة ة ة ة 5 ة ة 5499ة5499
 95 ة ة 1 5 9 1 51 1 1 5491ة5499
 

يوضم ال دول اعاله ان الب ثات الدراسية كانت اتذبذبة بين االرت اع      
-5493ليث س ل ال ا, الدراسي ) 5499-5493واالنخ اض خالل الادة 

ب ثة دراسية فياا انخ ض ال دد خالل ال ا, الدراسي  خاسة وثالثين( 5494
الدراسية في بيناا اخذ عدد الب ثات  ,وثالثون( الذي بمئ اثنان 5494-5491)

( الذي بمئ والد وارب ين ,وظل 5495-5491االرت اع خالل ال ا, الدراسي )
بين االرت اع  (5491-5499النسبة اتذبذبة تدري يًا لت  ال ا, الدراسي )

والد  (5491-5499ضان ال ا, الدراسي ) لت  و ل ال دد فيياواالنخ اض 
ر ل, تتلق  وخ و ًا تما ويتضم لنا ان ذلا ان ا ظ, اطالير النوا,وارب ين 

ل  اكثر ان ائة عم   رار الدول رالتي تت م  بزيادة عدد الب ثات الدراسية 
 .    االخرى

 المبحث الثالث  
 البعثات الدراسية ني مناجلات مامس النوا 

 5291-5291  
 5491فةةي الةةدورة االنتخابيةةة السادسةةة ل ةةا,  طالةةر نائةةر بىةةداد الاةةود رااةةز     

خةةارج ال ةةرا  لةة  راكونةةة اةةن ثالثةةة اشةخاص  دراسةيةاةن اللكواةةة ان ترسةةل ب ثةةة 
الةدورة االنتخابيةة ) الا ةرا الزراعةي خدااتي, ب د عودتي, فةي      واالست ادة ان

 . (141: 5491 اال تااع االعتيادي االول, ,السادسة
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ارسةةةال  (511-1: 9111 الىريةةري,)طالةةر وزيةةر الداخميةةة رشةةيد عةةالي الكيالنةةي      
وزيةادة كادرىةا التخ  ةي اةن ,ل  الةدول االوربيةة لىةرض توسة ة كميةة الطةر راالطباج 

: 9155 عبةةةد اللسةةةن,)بةةةين نائةةةر السةةةمياانية عمةةةي كاةةةالفياةةةا و , التدريسةةةين االطبةةةاج
لةة,  اةن الب ثةات الدراسةية اوضةلًا ان ىةسالج الطمبةة االلويةة ال را يةة لراةان (541

والةذي عةد ذلةا تق ةيرًا اةن وزارة  ,لة  خةارج ال ةرا  ر الدراسةيةيرسموا في الب ثات 
ل  اللكواةة ر, وكاا و و نائر كربالج س د  الم انتقاد ىذا الا ال فيالا ارا 

 يدرسةونيا بسةبر التةيلة  خةارج ال ةرا  رسةبوا فةي الاةواد رالن ا ظ, الذين ارسموا 
رد وزيةةةر ,وعمةةة  اثةةةر ذلةةةا  وااللاانيةةةة,وال رنسةةةية  ,عةةةد, ا ةةةرفتي, بالمىةةةات االنكميزيةةةة

ان وزارتةةو عامةةت عمةة   اوضةةلاً  (43-4: 9111 الياشةةاي,)الا ةةارا  ةةاد  الب ةةا,
وادلةة  بةةدلوه  الدراسةةيةاشةةراا الطمبةةة لسةةر ك ةةائتي, ال مايةةة واسةةي ائي, لشةةروط الب ثةةات 

"ان وزارة المعاااارن ارسااامت اعضااااج ىاااته البعثاااات كعاااراجيين وىااام سااايكممون :   ةةةائالً 
تحصاايميم العااالي كعااراجيين وعناادما ساايوظةون ساايعينون باساام عااراجيين وان نتااائا 

 و الناحياة التاي ولاد الطالا  نيياا"أو القضاج أتحصيميم سون ال تقتصر عمر المواج 
 . (915-939: 5491, ال شرينالضر ال مسة )

-915: 5449 (,9اعةةال, االدر)ج ,ب ةةري)بطةةيرفائيةةل اكةةد نائةةر الاو ةةل      
تضانت ارسال  5491الن اوازنة عا,  الدراسيةضرورة زيادة الب ثات  عم  (919

بليث ي ل عةددىا ضرورة زيادة ىذه الب ثات ب طالروكاا ,عدد  ميل ان الطمبة 
اكةةز  ياديةةة ( طالةةر لتةة  يتاكنةةوا ب ةةد عةةودتي, اةةن تسةةن, ار 511لةة  اكثةةر اةةن )ر

نائةةةر  وفياةةةا رد, اياةةةة فةةةي الةةةوزرات سةةةواج كانةةةت تمةةةا الاراكةةةز فنيةةةة ا,  يةةةر فنيةةةة
ارة ثانية عم  كال, وزير الا ارا  اد  الب ا, ابينًا ان  السمياانية عمي كاال

وال تطبة  عمة   يةة  ا ينةو اةن الطمبةة تطبة  عمة   يةة الدراسةيةشروط الب ثةات 
, ال شةرينالضةر ال مسةة ) واتاب ةة ىةذا االاةرارا بة ثانية ,وكاا اكد عم  ضرورة 

5491 :919-912) . 
القسة, الخةاص باديريةة الت ةارة طالةر نائةر  5491وعند انا شة ايزانية عةا,     

 الدراسةيةعةدد الب ثةات  زيةادة والاوا ةالت الانت ا  الم لبو اةن وزارة اال ت ةاد



 هـ4443-م  2022. لسنة الثاني  العدد /رابع المجلد ال / رابعةال مجلة الدراسات المستدامة . . السنة

 

 
 
 1115 

ل  عاال اةاىرين رالن طية بسبر و ود انابن ن طية كثيرة في ال را  التي تلتاج 
بيةةذا ال ةةن ,وكاةةا اكةةد عمةة  ضةةرورة ا بةةار الشةةركات الن طيةةة عمةة  ارسةةال الب ثةةات 

,وبناج عم  ذلا رد وزيةر  عم   رار دولة ايران لت م, فن استخراج الن ط الدراسية
ل  ان وزارتو ل, رئر  الم لبو اشيرًا اال ت اد والاوا الت ااين زكي عم  النا

لة  اوربةا ,وكاةا اشةار الدراسةية ر تيال ىذا ال انر وانيةا ارسةمت عةدد اةن الب ثةات
ا يا التةي ل  ان دولة ايران ل, ت بر الشركات البريطانية اناا كان ىناا ات ا ية ر

يا عمة  لسةاب الدراسةيةالب ثةات  بارسةال البريطانيةة الشركة الن طية ت يد  تضانت
 . (111-144: 5491, ال شرينالضر ال مسة ) ل  اوربارالخاص 

اطمبةةةةو اةةةةرة اخةةةةرى بةةةةين وزيةةةةر اال ت ةةةةاد   ةةةةاد  لبةةةةو وعنةةةةداا كةةةةرر النائةةةةر    
وان ,لةةة  اوربةةةا ر الدراسةةةية الاوا ةةةالت ان وزارتةةةو ارسةةةمت عةةةدد كبيةةةر اةةةن الب ثةةةات

اكبر عدد ااكن ان الطمبة في لال توفر الاةوال الالزاةة  ألرسالوزارتو است دة  
 . (191: 5491, الساب ة والثالثونالضر ال مسة ) لذلا
اكةةةد وزيةةةر اال ت ةةةاد والاوا ةةةالت ااةةةين زكةةةي عمةةة  ان وزارتةةةو سةةةت ال عمةةة       

,وكاةةا انيةةا عامةةت بالتنسةةي  اةةن دائةةرة  خةةارج ال ةةرا لةة  ر الدراسةةيةارسةةال الب ثةةات 
ل  الانةاط  رالزراعة عم  ارسال عدد اثنين ان الطمبة الذين درسوا خارج ال را  

الضةةر ) شةةاي ىنةةااالدراسةةة  ضةةية زراعةةة لىةةرض االسةةت ادة اةةني, فةةي  الزراعيةةة
 . (991: 5491, الساب ة والثالثونال مسة 

طالةر  بيرسةالنائةر بىةداد الاةود رااةز عمة  اللكواةة ألنيةا  ااةت اعترض      
انيةةةت اعاالةةةو اةةةن  الدراسةةةيةلةةة  الاانيةةةا وعنةةةد عودتةةةو اةةةن الب ثةةةة ر تخ ةةص طبيةةةة

, السادسةةةة والثالثةةةونالضةةةر ال مسةةةة )الاستشةةة   و  متةةةو ي اةةةل فةةةي وزارة الداخميةةةة 
5491 :191) . 
كاال السنوي  نائر الدلي,لر طا 5492لزيران  5وفي  مسة الا مس الان قدة في     

لىةةرض تةةدريبي, عمةة   دولةةة بريطانيةةا اةةن عنا ةةر الشةةرطة رلةة  الدراسةةية بارسةةال ب ثةةات
: 5492 اال تااع  ير االعتيادي, ,الدورة االنتخابية الساب ة)كشا الا راين والسرا  

945) .        
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( دينار ث, 359,231ال ااة ابمئ  دره) 5494ر د لما ارا في ايزانية 
( دينار بناجًا عم  طمر وزير الا ارا فبمىت ل ة 1111لضيا ابمئ  دره)

,وان ىذه الزيادة كانت ت و  ار اايا الايزانية التي ( دينار 353,231الا ارا )
"سد التوسعات الزيادة كاا بين تقرير الم نة الاالية  لة و اجت ىذه  , سبقتيا

عانة المعاىد األىمية والبعثات العممية ومكانحة األمية" وبتلك تكون  الطبيعية وا 
ميزانية المعارن جد حققت أعمر نسبة منت تلكيل الحكومة العراجية الم جتة سنة 

ن تما الزيادة وعم  الر , ا ,(599: 9155, عبد اللسن)%"56ببموغيا  5291
التي ل مت فييا ل, يمتاس البالث اي انا شات االعضاج الا مس خالل ىذه السنة 

 و د ي ود السبر في ذلا رل  بداية اللرر ال الاية الثانية .
 الااليةة بةةين وزيةر الا ةةارا  ةاد  الب ةةا, 5491عنةد انا شةةة ايزانيةة عةةا,      

لةةة  خةةةارج ر الدراسةةةيةان وزارتةةةو شةةةامت خةةةري ين الادرسةةةة ال ةةةناعية فةةةي الب ثةةةات 
ال را  ,وكاا اكد عم  ان  س, ان ىسالج الطمبة يت, تشىيمي, في الادارس االىمية 

,وفةي  (959: 5494 اال تااع االعتيادي االول, ,الدورة االنتخابية التاس ة)واللكواية
الذي  الدراسيةر ال  ل الخاص بالب ثات الا ال ن سو نا ش اعضاج ا مس النوا

لار إلر خاارج العارا  وجباول البعثاات العممياة إ"ان ايةاد البعثات العممية تضان 
انتقةد نائةر اربيةل لاةدي سةمياان نظةا, وبيةذا ال ةدد , العرا  يقرر بنظاام خااص"

لة  رفي ال را  الن وزارة الا ارا ل, ت ال عم  ارسال الب ثةات  الدراسية الب ثات
"نرى الطل  الاتين يرسامون لمبعثاات :  واض   ائالً خارج وف  الك اجة ال ماية ال

لر العرا  كما تىبوا منو وال يتعممون من العموم ماا إىم جميمون العمم ويراعون 
ت تاةةةد عمةةة  الك ةةةاجة اطالبةةًا وزارة الا ةةةارا ان  خاطبةةةو ,وخةةةت, ارساااموا مااان ااماااو"

رد وزيةةر الا ةةارا  ةةاد   ي ضةةوج ذلةةاوفةة, الدراسةةيةارسةةال الب ثةةات فةةي  ال مايةةة
نظا, ثابت فةي ت تاد عم  الب ا, عم  زايمو الساب  نائر اربيل ابينًا ان وزارتو 

وكاا اكد عم  ان وزارتو سوا ت ال عم  تطبي  النظةا, , الدراسيةارسل الب ثات 
       . (999: 5494, الساب ة وال شرينالضر ال مسة )بكل ت ا يمو 
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لكد نائر السمياانية الاد  5491كانون الثاني  55في ال مسة الان قدة في        
وااللتزا, باا ل درتو الوزارة  الدراسيةالب ثات  رسالابضرورة االىتاا, عم   الم عمي 

ت ريلات  ان لنظاة وت مياات بذلا الخ وص ،وكاا و و المو, عم  اا افادت بو  
ل  روعد, لا تيا ,وزير الا ارا باكتاال االا الادارس في الاناط  الشاالية 

ذلا الت ريم ،والتي لول  التلكيكات"االار الذي خم  ك, كبير ان " الدراسيةالب ثات 
ل  ان الانطقة  الشاالية  ير راضية ر,واشار   ماحةة بح  االكراد"و  ت بانيا " 

 اتياًا اللكواة بسبر تذار سكان تما الاناط  انيا ثاتعم  خطة الا ارا في الب 
ل  وطالر ان اللكواة ان ت ال عم  ت ديل نظا, وزارة الا ارا ،بشكل يضان ,

 اال تااع االعتيادي الثالث, ,الدورة االنتخابية ال اشرة) الدراسيةالكرد في الب ثات 
5499 :515) . 

وزارة  (512-511: 5449, (9)جب ةةةةةةري )نائةةةةةةر الةةةةةدلي, نظيةةةةةةا الشةةةةةاويانتقةةةةةد      
اشةةيرًا  الدراسةةيةالا ةةارا ألنيةةا اتب ةةت نظةةا, الالسةةوبية والانسةةوبية فةةي ارسةةال الب ثةةات 

دون  ل  انيا  د ا بلت لكرًا عمة  اوالد اال نيةاج الةذين ين لةون فةي اختبةار الب ثةاتر
النيةةة, وكاةةةا اكةةةد عمةةة  ضةةةرورة االسةةةت ادة اةةةن اواىةةةر ال قةةةراج ا ةةةراني, اةةةن اوالد ال قةةةراج ،

لةةة  االرتقةةةاج باسةةةتواى, ال ماةةةي عمةةة  ال كةةةس اةةةن اوالد اال نيةةةاج الةةةذين تقةةةو, ريطالةةةون 
الضةةر ال مسةةة )ليةةاتي, عمةة  البةةذخ والتةةرا ااةةا ي  ميةة, يرسةةبون فةةي اسةةيلة الب ثةةات

وياكةةةةةن تسةةةةة يل ب ةةةةةض الااللظةةةةةات عمةةةةة  اداج  . (913: 5494الوالةةةةةد والثالثةةةةةين, 
( الذي يلتوي عم  اداخالتي, بشةين 9ر , )اعضاج الا مس النيابي ان خالل ال دول 

 :   (*) 5491-5491الب ثات الدراسية داخل الا مس لمادة 
 عدد المداخلت اسم المواج اسم النائ  الدورة االنتخابية ت
 5 اربيل لادي سمياان التاس ة  .5
 9 بىداد الاود رااز السادسة  .9
 5 الدلي, كاال السنوي الساب ة  .9

                                                           
*) )

الجذول من اعذاد الباحث باالعتماد على محاضر مجلس النواب من الذورة السادست إلى الذورة 

االنتخابيت العاشرة.      
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 5 الدلي, الشاوين يا  ال اشرة  .9
 9 السمياانية عمي كاال السادسة  .1
 5 السمياانية الاد  الم عمي ال اشرة  .1
 5 كربالج س د  الم السادسة  .2
 5 الانت ا  اد  لبو السادسة  .3
 5 الاو ل رفائيل بطي السادسة  .4

  الدى عشر الوية سب ة نوار تس ة الا اوع
الدلي, ,والسمياانية كانوا اكثر لااس يوضم لنا ال دول اعاله ان نوار لواج      

( اداخالت ان 9و دية في انا شة  ضية الب ثات الدراسية اذ الرز نوار الدلي, )
وفي السمياانية ن س ذلا ال دد ,لواج ( اداخمة,  وكاا الرز نوار 55ا ل )

الا ال ن سو لق  كل ان نوار )اربيل, بىداد, كربالج, الانت ا, الاو ل( 
,وان ذلا يشير رل  لا ة  ( اداخالت51)فقط لكل لواج ان ا ل  اداخمة والدة

 لواج الدلي, والسمياانية رل  الب ثات الدراسية وان تما اللا ة دف ت نوار تما
 .   االولية رل  الاطالبة بالب ثات

 الخاتمة : 
ب د ان است رضنا اى, انا شات اعضاج الا مةس النيةابي فالبةد اةن و  ةة واسةتذكار     
 والو ا عم  ابرز االستنتا ات اىايا : ان نتاج  الدراسةاليو  تتو ملاا 

لة  خةارج ركانت وزارة الا ارا الاسسول الاباشر عةن ارسةال الب ثةات الدراسةية  -5
  ال را  ان خالل التنسي  ان الدوائر والوزارات االخرى .

,وخ و ةةًا تةةابن اعضةةاج ا مةةس النةةوار عةةن كثةةر اوضةةوع الب ثةةات الدراسةةية  -9
الا ارضةةةين كةةةانوا ىةةة, االكثةةةر اىتاةةةا, باوضةةةوع الب ثةةةات اةةةني, : الاةةةد  النةةةوار

ظيةر  ميةًا اةن خةالل  الداود ,وثابت عبد النةور ,وفةائ  شةاكر ,و يةرى, وىةذا اةا
,والتةةي  النيةةابيا مةةس الانا شةةاتي, واةةداخالتي, وت قيبةةاتي, التةةي شةةيدتيا ارو ةةة 
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اللكواةةةة وبةةةاألخص بيةةةا كانةةةت عبةةةارة عةةةن و  ةةةات دياقراطيةةةة شةةة اعة الر ةةةوا 
 . اسسولي وزارة الا ارا

الب ثات الدراسية و ةد  اوضوع ض ا اشاركة نوار لوائي اربيل ,و كركوا في -9
  . ل  انشىال نوار تما االلوية بياور اكثر اىايةرير ن السبر في ذلا 

لةة, تتلقةة  ر بةةة الةةب ض اةةن اعضةةاج ا مةةس النةةوار التةةي كانةةت تةةدور لةةول   -9
 سية رل  اكثر ان ائة ب ثة .زيادة عدد الب ثات الدرا

زيةةةةادة عةةةةدد الب ثةةةةات ب باطةةةةالبتي, الاتكةةةةررةالتةةةةل نةةةةوار بىةةةةداد الدر ةةةةة االولةةةة   -1
 الدراسية اقارنتًة ببقية نوار الا مس .

وضةةن اعضةةاج الا مةةس النقةةاط عمةة  اللةةروا فةةي ب ةةض االاةةور الاياةةة التةةي  -1
الالسةةةوبية فةةةي  اةةةن باللةةةدتخةةةص الب ثةةةات الدراسةةةية والسةةةياا تمةةةا التةةةي تت مةةة  

,وكاةةا ا بةةر وزارة  سةةواج كةةانوا اةةن ال قةةراج لو اال نيةةاج اختيةةار الطمبةةة الابت ثةةين
 اعادة ال ال بنظا, الب ثات . الا ارا عم 

 ةةةرت ا مةةةر انا شةةةات اعضةةةاج الا مةةةس النيةةةابي بخ ةةةوص اوضةةةوع الب ثةةةات  -2
 الدراسية كانت تدور في اطار زيادة الب ثات الدراسية . 

االلظةةةةات واراج ا مةةةةس النةةةةوار ال را ةةةةي فةةةةي اوضةةةةوع الب ثةةةةات كانةةةةت ا ظةةةة,  -3
   الدراسية اتشابية فياا يخص الاطالبات بزيادة عدد الب ثات الدراسية .

   جائمة المصادر : 
 اواًل : الوثائ  المنلورة )محاضر مامس النوا  العراجي(

 . 5491الدورة االنتخابية االول  ، اال تااع  ير االعتيادي ل ا, ,. ,. ن,  -5
 .5492,. ,. ن, الدورة االنتخابية االول , اال تااع االعتيادي الثالث ل ا,  -9
 .5493,. ,. ن, الدورة االنتخابية الثانية, اال تااع  ير االعتيادي ل ا,  -9
 .5491,. ,. ن, الدورة االنتخابية الثالثة, اال تااع االعتيادي االول ل ا,  -9
 .5495اال تااع االعتيادي الثاني ل ا, ,. ,. ن, الدورة االنتخابية الثالثة,  -1
 .5499,. ,. ن, الدورة االنتخابية الراب ة, اال تااع االعتيادي االول ل ا,  -1
 .5491الدورة االنتخابية السادسة ،اال تااع االعتيادي االول ل ا,  ,. ,. ن, -2
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 .5492,. ,. ن, الدورة االنتخابية الساب ة ، اال تااع  ير االعتيادي ل ا,  -3
 .5494. ن, الدورة االنتخابية التاس ة, اال تااع االعتيادي االول ل ا, ,. , -4

ال اشرة ،اال تااع االعتيادي الثالث ل ا,  االنتخابيةالدورة ,. ,. ن,  -51
5499 . 

  ثانيًا : الرسائل واالطاريح :
 االطاريح : - أ
(, دور في ل االول في تيسيس الدولة 5441عبد المطيا ,عبد الا يد كاال) -

, اطرولة دكتوراه) ير انشورة(, الا يد ال الي 5499-5495ال را ية اللديثة 
 الدراسات القواية واالشتراكية, ال اا ة الاستن رية .

 الرسائل : -  
(, رست, ليدر ودوره السياسي في ال را , 5442, عباس فرلان ظاىر)الزاامي -1

 رسالة اا ستير) ير انشورة(, كمية التربية بن رشد,  اا ة بىداد. 
(, يوسا  نياة لياتو ونشاطاتو 9119الشويمي, بيداج عالوي شاخي  ابر) -2

, رسالة اا ستير) ير انشورة(, كمية التربية بن رشد,  اا ة 5331-5411
 . بىداد

(، السيد عبد الايدي ودوره السياسي في 9111الطائي, اسيد كاظ, شاكر) -3
 ال را ، رسالة اا ستير) ير انشورة(، كمية التربية ابن رشد,  اا ة بىداد.

,نوار لواج (9159)الاد ابراىي, الاد ا ط   ال ا ط  الظ يري,  -4
تير , رسالة اا س5491-5491الديوانية ودورى, في ا مس النوار ال را ي 

 .,  اا ة الكوفةاردار) ير انشورة( , كمية 
, او ا الا مس النيابي ال را ي ان لركة (9155)ليدر ان,عبد اللسن,  -5

,  اا ة اردارالت مي, في ال را , رسالة اا ستير ) ير انشورة( , كمية 
 .الكوفة
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(, ن رت ال ارسي ودوره السياسي في 9115ال بودي, عباس كاظ,  ابر) -6
, رسالة اا ستير) ير انشورة(, كمية التربية, ال اا ة 5413-5349ال را  

 الاستن رية.
-5494(, وزارة الشسون اال تااعية )9159عاران, نا ي تركي لازة) -7

( دراسة تاريخية, رسالة اا ستير ) ير انشورة(, كمية التربية,  اا ة 5413
 بىداد. 

القضية الكردية في (, او ا ا مس النوار ان 9111 ادر, الاد الاد ااين) -8
, رسالة اا ستير) ير انشورة(, كمية التربية,  اا ة 5491-5491ال را  

 الاو ل.
, او ا ر ال الدين في ا مسي النوار (9159)لوراج عبد االايركاظ,,  -9

( دراسة تاريخية, رسالة اا ستير ) ير 5413-5491واالعيان ال را  )
 . اا ة القادسية انشورة(, كمية التربية ,

(, دور نوار الدلي, في البرلاان ال را ي 9155لالادي, لايد فيد لايا)ا -11
 , رسالة اا ستير) ير انشورة(, كمية التربية,  اا ة االنبار. 5491-5413

(,  اد  الب ا, ودوره السياسي في 9111الياشاي, ليدر طالر لسين) -11
 بىداد .ال را , رسالة اا ستير) ير انشورة(, كمية التربية لبن رشد,  اا ة 

(,  اد  الب ا, ودوره السياسي في 9111الياشاي, ليدر طالر لسين) -12
 ال را , رسالة اا ستير) ير انشورة(, كمية التربية لبن رشد,  اا ة بىداد .

, رسالة 5494-5491(, دور نوار بىداد 9119الييازعي ,كاظ,  واد الاد) -13
 ية .    اا ستير ) ير انشورة(, كمية التربية,  ال اا ة الاستن ر 

(, الاود رااز ودوره السياسي في 9159الوائمي, عالج كاظ,  اس, سمطان) -14
, رسالة اا ستير) ير انشورة(, كمية التربية, ال اا ة 5413-5321ال را  

 الاستن رية.
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 ثالثًا : الكت  العربية والمعربة : 
(, الا مس التيسيسي ال را ي دراسة تاريخيو 5421االدىاي, الاد اظ ر) -5

 سياسية, اطب ة الس دون, بىداد .
(، ال را  دراسة في تطوره السياسي، ت رير 5494ايرالند, فيمير ويالرد ) -9

    ر خياط , دار الكشاا لمطباعة والنشر ,بيروت .
, دار اللكواة, 5(, اعال, االدر في ال را  اللديث, ج5449ب ري, اير) -9

 لندن . 
, دار 5, ط9اللديث, ج(, اعال, االدر في ال را  5449ب ري, اير) -9

 اللكاة, لندن .  
, دار 5, ط9(, اعال, السياسة في ال را  اللديث, ج5449ب ري, اير) -1

 اللكاة, لندن.
(, ا روا الر افي نار ا, كم,, دار الكتر 5449بقاعي, اياان يوسا) -1

  ال ماية, بيروت. 
, اطب ة 5(, تارية اشاىير االلوية ال را ية, ج5491لسن, عبد الا يد فياي) -2

 الزاان, بىداد . 
( ،    ر ابو التان ودوره في اللركة الوطنية 5423الدرا ي ,عبد الرزا ) -3

 ، دار اللرية لمطباعة، بىداد.5491 -5413ال را ية 
, ال ارا 9(, اوسوعة الشخ يات ال را ية, ط9159الزبيدي, لسن لطيا) -4

 لماطبوعات, بيروت .  
(, اذكراتي ن ا  رن ان تارية ال را  والقضية 9151السويدي, توفي ) -51

 , الاسسسة ال ربية لمدراسات والنشر, عاان.9ال ربية, ط
, 5, ط5491(, ال را  في الوثائ  البريطانية عا, 5439  وة, ن دة فتلي) -55

 اركز دراسات الخميق, الب رة .
(, نوري باشا الس يد ان البداية رل  9111السن الاد الاتولي) ال ربي, -59

 النياية, الدار ال ربية لماوسوعات, بيروت .
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(, رشيد عالي الكيالني ودوره في السياسة 9111الىريري,  يس  واد عمي) -59
 , بىداد .(, دار اللوراج لمطباعة والنشر5411-5339ال را ية )

(, ياسين الياشاي ودوره في السياسة 5421القيسي, سااي عبد اللافظ) -59
 , الب رة .5,ج5491-5499ال را ية بين عااي 

-5491(, نوار اللمة في ال يد الامكي 9111الك بي ,عمي  الم)  -51
 , اطب ة ال زيرة, بىداد.  5, ط5413

, دار 9ج(, اعال, ال را  في القرن ال شرين, 5441الاطب ي, لايد) -51
 الشسون الثقافية, بىداد. 

, 9(, اوسوعة اعال, ال را  في القرن ال شرين, ج5441الاطب ي, لايد) -52
 .دار الشسون الثقافية, بىداد 

(, عمااج الكورد وكردستان, اطب ة 9159اليسنياني,  الم شيخو رسول) -53
 ىاورا لمنشر والتوزين, دىوا.

 
 
 
 
 
  


