
االرب��ع��اء،  ال��رب��ي��ة،  وزارة  اع��ل��ن��ت 
الدرا�سات  على  التقدمي  �سوابط  عن 
املاج�ستري،  العايل،  الدبلوم   ( العليا 
2019- الدرا�سي  للعام  الدكتوراه( 

.  2020
للمديرية  االداري  امل��ع��اون  وق���ال 
ومدير  الثقافية  للعالقات  العامة 
االجازات الدرا�سية يف الوزارة حممود 
ح�سني القي�سي، يف بيان ان "ال�سوابط 
املتقدم  معدل  اليقل  ان  على  تن�ص 
يعادلها  ما  او  املاج�ستري  لدرا�سة 
ذل��ك  م��ن  وي�ستثنى   )%  65( ع��ن 
لالخت�سا�سات  بالن�سبة  االول  الربع 
ال  وان  والهند�سية،  الطبية  الهند�سية 
الدكتوراه  لدرا�سة  املتقدم  معدل  يقل 
عمر  ي��زي��د  ال  وان   ،  )70%  ( ع��ن 
 45 عن  املاج�ستري  لدرا�سة  املتقدم 
 20/4/1974 ملواليد  وي�سمح  �سنة 
احت�ساب  ويكون  بالتقدمي  فوق  فما 
العمر على ا�سا�ص ال�سنة وال�سهر ويوم 
التقدمي  ب��دء  ولغاية  املتقدم  تولد 
 20/4/2019 يف  العليا  للدرا�سات 
لدرا�سة  املتقدم  عمر  يزيد  ال  وان   ،
الدكتوراه عن 50 �سنة وي�سمح ملواليد 
بالتقدمي  فوق  فما   20/4/1969
احت�ساب  ويكون  الدكتوراه  لدرا�سة 
العمر على ا�سا�ص ال�سنة وال�سهر ويوم 
التقدمي  ب��دء  ولغاية  املتقدم  تولد 
للدرا�سات العليا يف 20/4/2019".
واأ�ساف القي�سي انه "ي�ستثنى املتقدم 
�رشطي  من  العايل  الدبلوم  لدرا�سة 
قانون  اىل  ا�ستناداً  واملعدل  العمر 
انه  اىل  م�سريا   ،"  2009 ل�سنة   14
الدبلوم  لدرا�سة  املتقدم  يف  "ي�سرط 
ان  املوظفني  من  واملاج�ستري  العايل 
تكون لديه خدمة وظيفية فعلية ملدة 
�سهادة  اخر  �سنتني بعد ح�سوله على 
وحتت�سب هذه اخلدمة لغاية االول من 
والتفرغ   2019 لعام  االول  ت�رشين 
للمتقدم  بالن�سبة  اما  للدرا�سة،  التام 
املوظفني  م��ن  ال��دك��ت��وراه  ل��درا���س��ة 
العايل  التعليم  وزرات��ي  منت�سبي  عدا 
والبحث العلمي والربية واملوؤ�س�سات 
التي تخ�سع لقانون اخلدمة اجلامعية 
ويكون منحهم االجازة الدرا�سية وفقًا 
الإحكام قانون رقم 23 ل�سنة 2008 
ويجب   ) اجلامعية  اخلدمة  قانون   (
ملدة  وظيفية  خدمة  لديه  تكون  ان 
�سهادة  اخر  �سنتني بعد ح�سوله على 
االول  لغاية  اخلدمة  ه��ذه  وحتت�سب 
والتفرغ   2019 لعام  االول  ت�رشين 

التام للدرا�سة".
للمتقدمني  "يحق  انه  القي�سي  وتابع 
املوظفني  م��ن  ال��دك��ت��وراه  ل��درا���س��ة 

اخلدمة  بقانون  امل�سمولني  غري  من 
اجل��ام��ع��ي��ة ومم���ن م��ن��ح��وا ���س��ه��ادة 
املاج�ستري �سمن املدة املحددة دون 
متديد وح�سلوا على تقدير ال يقل عن 
ا�ستثناًء  مبا�رشة  التقدمي  ج��داً  جيد 
اخر  بعد  �سنتني  اخل��دم��ة  ���رشط  م��ن 
اع�ساء  تقدمي  يكون  حيث  �سهادة، 
�سهادة  حملة  من  التدري�سية  الهيئة 
املاج�ستري امل�سمولني بقانون اخلدمة 
 2008 ل�سنة   23 رق��م  اجلامعية 
العمر املحدد لدى  ممن جتاوزا �رشط 
الدكتوراه على قناة  لدرا�سة  تقدميهم 

النفقه اخلا�سة ح�رشاً".
للدرا�سات  "التقدمي  ان  القي�سي  واكد 
ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��ج��ام��ع��ات ك��اف��ة ي��ك��ون 
ال���ك���رون���ي���ًاوم���ن خ����الل امل��وق��ع 
ADM.RDD.( االل����ك����روين 
"موعد  ان  اىل  الفتا   ،")EDU.IQ
يوم  �سيكون  التناف�سي  االم��ت��ح��ان 
التا�سعة  ال�ساعة   23/6/2019
�سباحًا، ويتم اعالن ا�سماء املقبولني 
ومن   2/7/2019 اق�ساه  موعد  يف 
للقبول  االلكرونية  املنظومة  خالل 
امل��ب��ا���رشة  وت��ت��م   ، اجل��ام��ع��ات  يف 

بعد   15/9/2019 يف  بالدرا�سة 
من  املقبولني  ا�سماء  على  امل�سادقة 

قبل جمل�ص اجلامعة".
ولفت القي�سي اىل ان "�سوابط التقدمي 
داخل  العليا  الدرا�سات  يف  والقبول 
العراقيني  الطلبة  على  ت�رشي  العراق 
وغري العراقيني وان االمتياز املمنوح 
تقدميهم  يكون  العراقيني  للطلبة غري 
خارج اخلطة اي بدون وجود مناف�ص 
التخ�س�ص  وب���ذات  فئتهم  م��ن  اإال 
وبنف�ص اجلامعة ويكون قبولهم على 

النفقة اخلا�سة ح�رشاً".

التربية تعلن ضوابط التقديم على الدراسات العليا داخل
 العراق للعام الدراسي المقبل الموازنة
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اكاديمي: الهوسات العشائرية في الحرم الجامعي "سابقة معيبة"

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

وقال املتحدث الر�سمي للمحكمة اإيا�ص ال�ساموك يف 
بيان اإن "املحكمة االحتادية العليا عقدت جل�ستها 
وح�سور  املحمود  مدحت  القا�سي  برئا�سة  اليوم 
الق�ساة االع�ساء كافة ونظرت يف الطعون الواردة 
وا�سدرت  العراقية  الوطنية  النفط  �رشكة  قانون 

حكمًا ب�ساأنها".
املواد  ان  وجدت  "املحكمة  اأن  ال�ساموك،  واأ�ساف 
ب�سكل  ال��دع��وى  مو�سوع  حتكم  التي  الد�ستورية 
ن�ست  التي  الد�ستور  من   )5( امل��ادة  هي:  مبا�رش 
ال�سلطات  م�سدر  وال�سعب  للقانون  )ال�سيادة  على 
ن�ست  التي  الد�ستور  من  واملادة)61/اواًل(   ،)..
القوانني  بت�رشيع  النواب  جمل�ص  اخت�سا�ص  على 
التي  الد�ستور  من  )62/ثانيًا(  واملادة  االحتادية، 
بني  املناقلة  اج��راء  النواب  )ملجل�ص  على  ن�ست 
جممل  وتخفي�ص  العامة  املوازنة  وف�سول  ابواب 
ال�رشورة ان يقرح على جمل�ص  مبالغها، وله عند 

الوزراء زيادة اجمايل مبالغ النفقات".
ولفت اإىل، اأن "املواد بح�سب حكم املحكمة االحتادية 
التي  الد�ستور  من   )78( املادة  اي�سًا  ت�سمل  العليا 
التنفيذ  م�سوؤولية  ال��وزراء  جمل�ص  برئي�ص  اناطت 
 )80( وامل��ادة  للدولة،  العامة  لل�سيا�سة  املبا�رش 
من الد�ستور التي اناطت يف الفقرتني )اواًل ورابعًا( 
ال�سيا�سة  وتنفيذ  تخطيط  �سالحية  الوزراء  مبجل�ص 
املوازنة  م�رشوع  واع��داد  للدولة  العامة  واخلطط 

العامة واحل�ساب اخلتامي وخطط التنمية".
امل��ادة  حكمها  يف  ذك���رت  "املحكمة  اأن  وب���ني، 
التي قررت وجود هيئة عامة  الد�ستور  )106( من 
وحتقيق  االحتادية  ال���واردات  تخ�سي�ص  ملراقبة 

على  ن�ست  الد�ستور  من   )110( وامل��ادة  العدالة، 
االحت��ادي��ة  لل�سلطات  احل�رشية  االخت�سا�سات 
 ....( على  منها  )اواًل(  الفقرة  عليه  ن�ست  ما  ومنها 
اخلارجية  والتجارية  االقت�سادية  ال�سيا�سة  ر�سم 
على  ن�ست  التي  منها  )ثالثًا(  والفقرة  ال�سيادية(، 
العملة  وا�سدار  والكمركية  املالية  ال�سيا�سة  )ر�سم 
االقليم  ح��دود  ع��ر  التجارية  ال�سيا�سة  وتنظيم 
العامة  امليزانية  وو�سع  العراق  يف  واملحافظات 
البنك  وان�ساء  النقدية  ال�سيا�سة  ور���س��م  للدولة 

املركزي وادارته(".
املادة  اإىل  نوهت  اوردت  "املحكمة  اأن  واأو���س��ح، 
)111( من الد�ستور التي قررت ان النفط والغاز هو 
العراقي يف كل االقاليم واملحافظات،  ال�سعب  ملك 
الفقرة  تن�ص  حيث  الد�ستور  من   )112( وامل��ادة 
امل�ستخرج  والغاز  النفط  ادارة  ان  على  منها  )اواًل( 
مع  االحتادية  احلكومة  تتواله  احلالية  احلقول  من 
ان  على  املنتجة  واملحافظات  االقاليم  حكومات 
توزع وارداتها ب�سكل من�سف يتنا�سب مع التوزيع 
ال�سكاين يف جميع انحاء البالد مع مراعاة االقاليم 
التي حرمت منها ب�سورة جمحفة  املت�رشرة وتلك 
مبا  ذلك  بعد  واملت�رشرة  ال�سابق  النظام  قبل  من 
من  املختلفة  للمناطق  املتوازنة  التنمية  يوؤمن 

البالد".
وتابع، اأن "املحكمة ذكرت الفقرة )ثانيًا( من ذات 
االحتادية  احلكومة  �سالحية  على  تن�ص  امل��ادة 
وحكومات االقاليم واملحافظات املنتجة معًا بر�سم 
ال�سيا�سات اال�سراتيجية لتطوير ثروة النفط والغاز، 
ببيان  اخت�ست  التي  الد�ستور  من   )114( واملادة 
االحتادية  ال�سلطات  بني  امل�سركة  االخت�سا�سات 
التنمية  �سيا�سات  ر�سم  ومنها  االقاليم  و�سلطات 

املالية  امل��وارد  �سيا�سة  ور�سم  العام  والتخطيط 
الداخلية وتنظيمها مبا ي�سمن توزيعًا عاداًل لها".

العليا  االحتادية  "املحكمة  اأن  ال�ساموك،  واأ�ستطرد 
اأن ايراد اي ن�ص يف قانون يوؤدي اىل نزع  وجدت 
االحتادية  ال�سلطات  اخت�سا�سات  من  اخت�سا�ص 
وبني  بينها  امل�سركة  االخت�سا�سات  او  احل�رشية 
�سلطات االقاليم واملحافظات املنتجة للنفط والغاز 
بعدم  احلكم  ويلزم  الد�ستور  الحكام  خمالفًا  يعد 

د�ستوريته".
العليا  االحتادية  "املحكمة  اإن  القول،  اإىل  وم�سى 
وتاأ�سي�سًا على ما تقدم قررت احلكم بعدم د�ستورية 

املواد التالية:-
الن  وذل��ك  القانون  م��ن   )3( امل���ادة   1-
مع  ت��ت��ع��ار���ص  اه��داف��ه��ا  حملتها  ال��ت��ي  امل��ه��ام 
و)ثانيًا(   ) )اواًل  بفقرتيها   )112( امل��ادة  احكام 
التي  املهام  ان  ذلك  الد�ستور  من   )114( وامل��ادة 
تكون  ان  يلزم  الطعن  )3( مو�سوع  املادة  ذكرتها 
االقاليم  حكومات  م��ع  االحت��ادي��ة  احلكومة  م��ن 

واملحافظات املنتجة للنفط.
امل��ادة  من  وخام�سًا(  )ثالثًا  الفقرة   2-
ت�سويق  بعملية  االمر  تعلق  وبقدر  القانون  من   )4(
النفط حيث ان ذلك من مهام وزارة النفط وال�رشكة 
 )112( املادة  مع  لتعار�سها  وذلك  بها،  املرتبطة 

من الد�ستور.
التي  القانون  من  )7/اواًل/1(  املادة   3-
ن�ست على )يراأ�ص ال�رشكة موظف بدرجة وزير ....( 
وذلك لتعار�سها مع احكام املادة )62/ثانيًا( من 
الد�ستور حيث جاء الن�ص املذكور خالفًا للم�رشوع 

احلكومي رغم كونه مت�سمنًا جنبة مالية.
 )7( املادة  من  )ثانيًا(  الفقرة  من  )ح(  البند   4-

املتعلقة بجعل �رشكة النفط )�سومو( من الت�سكيالت 
مع  لتعار�سها  وذل��ك   ، ال�رشكة  مبركز  املرتبطة 

احكام املادة )110/اواًل وثالثًا( من الد�ستور.
على  ن�ست  التي  القانون  م��ن   )8( امل���ادة   5-
هي  املهام  هذه  غالبية  وان  االدارة  جمل�ص  مهام 
االقاليم  مع  االحتادية  احلكومة  اخت�سا�سات  من 
للمواد  ا�ستناداً  معًا  للنفط  املنتجة  واملحافظات 

)78( و)80( و )112( من الد�ستور".
على  ن�ست  التي  القانون  من   )11( امل��ادة   6-
الكلف  جميع  يغطي  مبلغًا  ال�رشكة  ت�ستقطع  )اواًل: 
الكلفة  معدل  عن  يقل  وال  والت�سغيلية  اال�ستثمارية 
من  برميل  كل  عن  امل�ستثمرة  احلقول  جميع  يف 
النفط اخلام والغاز املنتج م�سافًا اليه ن�سبة معينة 
ال�رشكة  بني  باالتفاق  ذلك  حتديد  ويتم  الربح  من 
عليه  وي�سادق  والتخطيط  والنفط  املالية  ووزارات 
�سنوات  ثالث  كل  مراجعته  وتتم  ال��وزراء  جمل�ص 
لدى  املالية  وزارة  ح�ساب  من  مبا�رشة  وي�ستقطع 
يتم  ثانيًا:  والغاز.  النفط  عوائد  املركزي عن  البنك 
بعد  املالية  ووزارة  ال�رشكة  بني  احل�سابات  ت�سوية 
نهاية ال�سنة املالية لل�رشكة وبعد اكتمال احل�سابات 
املالية  الرقابة  دي��وان  وم�سادقة  لها  النهائية 
 )78( املواد  احكام  مع  لتعار�سها  وذلك  عليها(، 

و)80( و)111( و)112( من الد�ستور.
-7 املادة )12( من القانون التي بينت االيرادات 
وذلك   ، توزيعها  واوجه  وارباحها  لل�رشكة  املالية 
)80/اواًل  و   )78( امل��واد  احكام  مع  لتعار�سها 

وثانيًا( و )106( و)111( و )112( من الد�ستور. 
التي  القانون  من  )13/ثانيًا(  املادة   8-
ال�رشكة  يف  العاملني  حوافز  )ا�ستثناء  على  ن�ست 
والقطاع  الدولة  موظفي  رواتب  قانون  احكام  من 

بنظام  ذلك  ويحدد   2008 ل�سنة   )22( رقم  العام 
مع  لتعار�سها  وذل��ك  ال����وزراء.(،  جمل�ص  ي�سدره 
انها  حيث  الد�ستور  من  )62/ثانيًا(  املادة  احكام 
جمل�ص  راأي  فيها  يوؤخذ  مل  مالية  جنبة  ت�سمنت 

الوزراء. 
يف  ن�ست  التي  القانون  من   )16( امل��ادة   9-
الفقرة )اواًل( منها على ا�ستثناء ال�رشكة وال�رشكات 
وقانون  املالية  االدارة  قانون  من  لها  اململوكة 
اقامة  وقانون  اجلمارك  وقانون  العامة  ال�رشكات 
االجانب وقانون تنفيذ العقود احلكومية وتعليمات 
الدولة  اموال  وايجار  بيع  وقانون  تنفيذه  ت�سهيل 
)ثانيًا(  الفقرة  ون�ست  تنفيذه،  ت�سهيل  وتعليمات 
من  وباقراح  ال��وزراء  جمل�ص  )ي�سدر  على  منها 
امل�ستثناة  القوانني  حم��ل  يحل  نظامًا  ال�رشكة 
واملن�سو�ص عليها يف الفقرة )اواًل( من هذه املادة 
العامة.(،  اخلزينة  ي�سمن حقوق  على حده مبا  كل 
وذلك لتعار�سها مع احكام املادة )5( من الد�ستور 

التي ال جتوز الغاء قانون ما بنظام او تعليمات. 
املادة )18/�ساد�سًا( من القانون التي   10-
القطاع  تنمية  يف  ت�ساهم  ان  )لل�رشكة  على  ن�ست 
الزراعي وال�سناعي واخلدمي ...(، وذلك لتعار�سها 

مع احكام املادتني )78( و)80( من الد�ستور". 
العليا  االحت��ادي��ة  "املحكمة  اأن  ال�ساموك،  وذك��ر 
ال��دع��اوى  يف  ال����واردة  ال��ط��ع��ون  بقية  رد  ق���ررت 
تعار�سها  لعدم  وذل��ك  اآن��ف��ًا  امل��ذك��ورة  امل��وح��دة 
للدولة  العامة  ال�سيا�سة  ومع  الد�ستور  احكام  مع 
الد�ستور،  من   )80( امل��ادة  يف  عليها  املن�سو�ص 
النواب وفق  ت�رشيعيًا ملجل�ص  والنها جاءت خياراً 
�سالحياته املن�سو�ص عليها يف املادة )61/اواًل( 

من الد�ستور".

المحكمة االتحادية: الحكم بعدم دستورية مواد في قانون شركة النفط الوطنية
بغداد - الجورنال

ح�سني  قا�سم  العراقي  االكادميي  انتقد 
"هو�سات  اق��ام��ة  االرب��ع��اء،  ���س��ال��ح، 
ر�سالة  مناق�سة  خ���الل  ع�سائرية" 
اجلمعات  اح��دى  ح��رم  يف  املاج�ستري 
معيبة  "�سابقة  اياها  ع��ادا  العراقية، 
العايل  التعليم  وزير  داعيا  وخمجلة"، 
"تعيد  ���س��ارم��ة  اج������راءات  الت��خ��اذ 

للجامعات العراقية هيبتها". 
الر�سمية  �سفحته  يف  �سالح  وكتب 
اىل  وجهها  ر�سالة  "في�سبوك"،  مبوقع 
العلمي"،  والبحث  العايل  التعليم  وزير 
يف  ال��ع��ايل  "التعليم  اإن  فيها  ج��اء 
العراق احتل مرتبة متقدمة عامليا يف 
القرن املا�سي"، م�سريا اىل  �سبعينيات 
بتاأ�سي�ص  ا�سهم  احل�سار  زمن  "يف  اأنه 
ان  اح��داه��ا  عربية  دول  يف  كليات 
وانا  خليل  فا�سل  دكتور  الراحل  قام 
يف  اجلميلة  للفنون  كلية  بتاأ�سي�ص 

ا�ساتذة  قام  فيما  عام1998،  �سنعاء 
اآخرون بتا�سي�ص كليات يف دول اخلليج 

جنابك على علم بها".
التعليم  "لراجع  اأ�سفه  �سالح  واب��دى 
اال�سبق  ال��وزي��ر  زم��ن  يف  اك��ر  العايل 
التقيته  "كنت  م�سيفا  االديب"،  علي 
عليه  واقرحت  منه  بدعوة  مكتبه  يف 
اال�ستاذية  راأي من حملة  ت�سكيل هيئة 
�سيكولوجيا  بالن�سيحة، الن  ياأخذ  ومل 
ان  امل�سوؤول  علمت  العراق  يف  ال�سلطة 
ما  له  يقولون  با�سخا�ص  نف�سه  يحيط 
نف�سه  اأح��اط  اأن��ه  بل  ي�سمعه،  ان  يحب 

مبن كانوا طلبتي".
�سهادة  منح  "يتحول  اأن  قائال  وتابع 
يف  ع�سائرية  هو�سات  اىل  ماج�ستري 
االول  ك��ان��ون   22 يف  جامعي  ح��رم 
وخمجلة  معيبة  �سابقة  فتلك  اجل��اري، 
اتخاذ  الكرمي  �سخ�سكم  من  تقت�سي 
للجامعات  تعيد  �سارمة  اج����راءات 

العراقية هيبتها". 

و�سغل اأ.د. قا�سم ح�سني �سالح، منا�سب 
ع�سو هيئة راأي بالوزارة �سابقا، وع�سو 
ال�سياغة،  جلنة  ورئي�ص  العليا  اللجنة 
بعد  يعقد  العايل  للتعليم  موؤمتر  الأول 
وموؤ�س�ص   ،2004 اي��ل��ول   – التغيري 
العراقية  النف�سية  اجلمعية  ورئي�ص 
جامعة  ا�ساتذة  رابطة  رئي�ص   ،2003

بغداد يف 2003. 
مواقع  نا�سطو  اعالم  و�سائل  وتناقلت 
فيديو  مقطع  االجتماعي  التوا�سل 
هو�سات  يرددون  وهو  مواطنني  يظهر 
وخالل  جامعي  حرم  داخ��ل  ع�سائرية 
الطلبة  الحد  ماج�ستري  ر�سالة  مناق�سة 
وجلنة  التعليمي  ال��ك��ادر  بح�سور 

اال�رشاف. 
يتن�سن  مل  لقطات  امل��واق��ع  وت��داول��ت 
ت�سويرها  وتاريخ  مكان  من  التاأكد 
ي���رددون  امل��واط��ن��ني  م��ن  ملجموعة 
بنيل  احتفاال  القاعة  داخل  االهازيج 

الدرجة العلمية.

بغداد – الجورنال 

أصدرت المحكمة 
االتحادية العليا، األربعاء، 

حكمًا دستوريًا بشان 
الطعون الواردة على مواد 

في قانون شركة النفط 
الوطنية العراقية رقم )4( 
لسنة 2018، حيث قضت 

بعدم دستورية قسم تلك 
المواد من بينها المتعلقة 

بتحديد اهداف الشركة 
وعملية تسويق النفط.
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