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 .العلمية الترقياتاوال: 

  1992 لسنة( 36)  رقم العلمية الترقيات تعليمات

 .العلمية الترقية شروط: األول الفصل

 (. 1) المادة

 : االتيين الشرطين احد توافر مدرس مرتبة يمنح فيمن يشترط

 او فنية او علمية شهادة اعلى على حائز يكون ان او علميا مايعادلها او الدكتوراه شهادة على حائز يكون ان: اوال

 الدراسة مدة التقل ان شريطة علميا لها معادلة والشهادة دكتوراه شهادة فيها التمنح التي االختصاصات في مهنية

 . االولية لجامعيةا الشهادة بعد سنوات ثالث عن الشهادة هذه على للحصول

 عن تقل ال مدة التقني لتعليما هيئة او العراقية الجامعات احدى في مساعد مدرس مرتبة شغل قد يكون انثانيا: 

 خاللها ونشر التدريسيين اداء تقييم استمارة في االقل في %۷۰ معدل على المدة هذه خالل وحصل سنوات ثالث

 . بأحدهما امنفرد كان االقل في قيميين علميين بحثين

  (.2) المادة

 : االتية الشروط توافر مساعد استاذ مرتبة الى يرقى فيمن يشترط

 اربع عن تقل ال مدة التقني التعليم هيئة او العراقية الجامعات احدى في مدرس مرتبة شغل قد يكون ان: اوال

 .سنوات

 اداء تقييم استمارة في االقل في % ۷۰ عدلم على( وال)أ الفقرة في المذكورة المدة خالل حصل قد يكون انثانيا: 

 . التدريسيين

 . بأحدهما منفردا كان االقل في قيمة علمية بحوث ثالثة نشرثالثا: 

  (.3) المادة

 : االتية الشروط توافر استاذ مرتبة الى يرقى فيمن يشترط

 ست عن تقل ال مدة التقني التعليم هيئة او العراقية الجامعات احدى في مساعد استاذ مرتبة شغل قد يكون ان: اوال

 .سنوات

 اداء تقييم استمارة في االقل في % ۸۰ معدل على( وال)أ الفقرة في المذكورة المدة خالل حصل قد يكون انثانيا: 

 . التدريسيين

 .بأحدهما منفردا كان االقل في اصيلة علمية بحوث ثالثة (وال)أ الفقرة في المذكورة المدة خالل نشرثالثا: 

  (.4) المادة
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 ومساعد ، الطبية لالختصاصات العراقية الهيئة ورئيس ، التقني التعليم هيئة ورئيس ، الجامعة رئيس من كل يعتبر

 او الوزارة مركز في والعاملين العلمي المركز ورئيس ، العميد ومعاون المركز، ومدير والعميد ، الجامعة رئيس

 التعليمات، ذهه من (3و  2)المادتين من)ثانيا( الفقر ألحكام مستوفيا ، ميةعل مرتبة يحملون ممن الهيئة او الجامعة

 . اعلى مرتبة الى الترقية طلب قبل يقضيها ان ينبغي التي المدة نصف عن ال تقل لمدة اصالة المنصب شغل اذا

 (.5) المادة

 : يكون ان العلمية للترقية المقدمة والمؤلفات البحوث في يشترط: اوال

 . الترقية لطالب العام او الدقيق االختصاص حقل في -أ

 . سابقة علمية ترقية أية في تقدم لمو ،رللنش مقبولة او نشورةم -ب

 .الترقية لطالب الدكتوراه او الماجستير او العالية الدبلومات رسائل من مستلة يرغ -ج

 . نفسها العلمية المجلة اختصاص مجال في نشورةم -د

 .الترقية لطالب ليةالحا العلمية المرتبة خالل منجزة  -ه

 .مشاركين ثالثة ألول المؤلف او البحث يعتمدثانيا: 

 ويعتبر ترقية كل في واحدة ولمرة التقديم في البحث معاملة ويعامل( مصدر او مرجع) مؤلف تقديم يجوزثالثا: 

 .واحد لبحث معادال

 .مختص ممقو من أكثر قبل من اختصاص من أكثر يتضمن الذي المشترك البحث يقوم رابعا:

 .1996ة لسن( 103) والمرقمة للتعليمات الثاني التعديل من( 1ة )الماد بموجب لت( عد1)-

 .1999ة لسن( 120) والمرقمة للتعليمات الرابع التعديلمن ( 1ة )الماد بموجب لت( عد2)-

 (.6) المادة

 العالي الدبلوم رسائل من لةالمست البحوث اعتماد يجوز ،تالتعليما هذه من (3و 2ن )المادتي احكام مراعاة مع

 مقبولة او منشورة كانت إذا العلمية الترقية ألغراض الترقية طالب بأشراف انجزت التي والدكتوراه والماجستير

 واحد بحث من أكثر من وال يستفاد، للتقويم وتخضع العلمية الترقية وطالب ،العليا الدراسات طالب بأسم للنشر

 .اطروحة او رسالة كل من مستل

 (.7) المادة

 وقائع ضمن بأكمله منشورا كان اذا العلمية الترقية ألغراض دوري علمي مؤتمر في ملقى واحد بحث قبول يجوز

 . الترقية ألغراض خالصته والتقبل المعتمدة العلمية المجالت في او المؤتمر

 (.8) المادة

 المتمتع او العلمية بالبعثة الملتحق التدريس ةهيئ لعضو اصيال واحدا بحثا مايعادلها او الدكتوراه اطروحة تعتبر

 وفقا الحالي العلمي لقبه من اعلى علمي لقب لىع للحصول الشهادة تلك من يستفيد لم اذا فيما دراسية بزمالة

 . القانون ألحكام
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 (.9) المادة

 من او المختص الوزير من بأمر العلمي النشر شرط من المستثناة ،ةالسري او الخاصة والبحوث االختراعات تقبل

 ال ان على التعليمات هذه في عليها المنصوص التقويم إلجراءات خضوعها حالة في الترقية ألغراض يخوله

 (.1ة )ترقي لكل واحد سري بحث من اكثر من الترقية طالب يستفيد

 .1996ة لسن( 103) والمرقمة للتعليمات الثاني التعديل من( 2ة )الماد بموجب لت( عد9)-

 

 (.10) لمادةا

 :يأتي ما ،ةالعلمي الترقية الغراض التدريسية الهيئة اعضاء بحوث لنشر العتمادها العلمية المجلة في يشترط: اوال

 .جامعية هيئات او علمية مؤسسات او جمعيات عن صادرة تكون نأ -أ

 .علمي تقويم الى فيها ينشر ما ويخضع وبحوثها مقاالتها تحرير في العلمي المنهج تتبع نأ -ب

 .العليا الشهادات حملة من متخصصون عليها يشرف نأ -ج

 .وخارجه العراق داخل العلمية بالمجالت تبادلها يتم وان العلمية المؤسسات او المكتبات في تودع نأ -د

 التعليم هيئة او الجامعة لمجلس يجوز ،ةالماد هذه من( والا د )أالبن في عليها المنصوص الشروط توافر عند ثانيا:

 ية.الترق لغرض التدريسية الهيئة اعضاء بحوث لنشر المذكورة المجلة تماداع التقني

 

 .العلمية الترقية إجراءات: الثاني الفصل

 (.11) المادة

 : من تتألف العلمية للترقيات لجنة كلية كل في تشكل :اوال

 يختاره استاذ رتبةبم هو من وجود عدم حالة في مساعد استاذ او استاذ بمرتبة التدريسية الهيئة اعضاء احد -أ

 . رئيسا الكلية مجلس

 عدم حالة في مساعد استاذ او استاذ بمرتبة مختلفة توباختصاصا التدريسية الهيئة اعضاء من ربعةأ -ب

 .أعضاء الكلية مجلس يختاره ،معين باختصاص استاذ بمرتبة هو من وجود

ة )بضمنهم الرئيس( سبع الترقيات لجنة ءاعضا عدد فيكون ، سبعة عن الكلية فروع او اقسام عدد زاد اذا ثانيا:

 .المادة هذه من)اوال(  البند في عليها المنصوص والطريقة ذاتها بالمواصفات ويختارون

 فيستعان العلمية الترقيات لجنة اعضاء في المطلوبة العلمية المراتب او االختصاصات توافر عدم عندثالثا: 

 .جنةالل هذه لتشكيل االخرى العراقية بالجامعات

 . لها مقررا اعضائها من اللجنة تختاررابعا: 

 . الحية اللغات احدى ويجيد سكرتيرا العلمية الترقيات للجنة يكونخامسا: 

 . واحدة مرة للتجديد قابلة سنوات ثالث اللجنة في العضوية مدةسادسا: 
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 .(12ة )الماد

 في ،رعالف رئيس او المختص القسم رئيس الى العلمية للترقية تحريريا طلبا يقدم ان ،ةالتدريسي الهيئة لعضو: والأ

 نسخ اربع به مرفقا ،العلمية لترقية المطلوبة المدة اكماله تاريخ من يوما تسعين قبل ،اماقس فيها ال توجد التي الكلية

 .العلمية مؤلفاته او بحوثه من بحث كل من

 من ايام سبعة خالل الترقيات لجنة على المؤلفات او البحوث به مرفقا الطلب الفرع او القسم رئيس يحيلثانيا: 

 . الطلب تقديم تاريخ

 .(13ة)الماد

 رئيس يبلغ للشروط مستوف غير وجدته فان العلمية الترقيات لجنة من التدريسية الهيئة عضو طلب يدقق: والأ

 فتحيل مستوفيا وجدته إذا أما ، الموضوع في البت تاريخ من يوما عشر خمسة على تزيد ال مدة خالل بذلك القسم

 الخبرة ذوي ومن الترقية طالب باختصاص خبراء ثالثة إلى سرية بكتب والمؤلفات البحوث جميع المدة تلك خالل

 توافر عدم حالة في إال األخرى العراقية الجامعات من الخبراء أحد يكون أن على مرتبته، من أعلى الطويلة

 إذا العلمي والبحث العالي التعليم وزارة خارج من الخبراء أحد نيكو أن حينئذ فيجوز الترقية، طالب اختصاص

 باستثناء الدكتوراه شهادة حملة ومن الطويلة والخبرة العالية الكفاءة ذوي ومن الترقية طالب باختصاص كان

 ة.األستاذي مرتبة إلى الترقية

 

  ثانيا:

 احدهم خبراء، ثالثة إلى األستاذية تبةمر إلى للترقية المقدمة والمؤلفات البحوث الترقيات لجنة ترسل -أ

 .العراق داخل من واالخران العراق خارج

 . العراق خارج خبيراخر الى البحوث ترسل يوما( 180) خالل العراق خارج من الخبير يجب لم ذاا -ب

 يحق ما( يو180خالل ) البند هذا منة )ب( الفقر في عليه المنصوص الخبير من االجابة تصل لم اذا -ج

 او، االخرى القديمة الجامعات من خبير الى العراق داخل البحوث ارسال على يوافق ان الجامعة لمجلس

 الجامعة تقرره حسبما العراق ارجخ من اخرين خبراء الى ارسالها ارراستم

 

  ة،اإلجاب ترد لم فإن المؤلفات، أو إليهم البحوث وصول تاريخ من يوما ستين مدة خالل رأيهم الخبراء يقدمثالثا: 

 المادة هذه من أعاله الثالثة الفقرات في المذكورة المواصفات بذات آخرين خبراء إلى والمؤلفات البحوث ترسل

 .المدة ولذات

 

 إلى الترقية معاملة يوما عشر خمسة أقصاها مدة خالل الترقيات لجنة فتحيل الخبراء إجابة ورود عندرابعا: 

 إلى المعاملة عن ملخصا اللجنة مقرر يقدم أن على الخبراء وآراء ةالترقي في بتوصياتها مشفوعة الكلية مجلس
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 الترقيات لجنة إلى الترقية بشأن يوما عشر خمسة أقصاها مدة خالل التوصية برفع المجلس ويقوم اللجنة رئيس

 .الجامعة في المركزية

 .1999( لسنة 126لخامس لتعليمات الترقيات العلمية والمرقم )( من تعليمات التعديل ا1( بموجب المادة )13( عدل البند ثانيا من المادة )1) -

 

 .(14) ةالماد

اذ ال يقل أست بمرتبة تدريسية هيئة أعضاء من تتألف العلمية للترقيات مركزية لجنة الجامعة رئيس يشكلاوال: 

 .مختلفة وباختصاصات عضواعلى احد عشر يزيد الاء وعضة أسبععددهم عن 

 المراتب توفر عدم عند الجامعة ولرئيس واحدة، مرة للتجديد قابلة سنوات ثالث اللجنة في ويةالعض مدة تكون ثانيا:

 .اللجنة هذه لتشكيل األخرى بالجامعات االستعانة العلمية، االختصاصات

 .(15ة )الماد

  ولجنة راءالخب أراء تتضمن خالصة إعداد مع الترقية معاملة إجراءات العلمية للترقيات المركزية اللجنة تدقق

 مرتبة  إلى الترقية حالة في الجامعة رئيس إلى العلمية الترقية في برأيها مشفوعة الكلية ومجلس الكلية في لترقياتا

 .األستاذية مرتبة إلى الترقية حالة في الجامعة مجلس والى الترقية في للبت مساعد أستاذ أو مدرس

 .(16ة )الماد

 إكماله تاريخ من او التدريسية الهيئة لعضو بالنسبة للترقية الطلب تقديم ريختا من اعتبارا الترقية تاريخ يكون

 .مالية تبعات أي ذلك على ترتب ال ان على متطلباتها استكمال عند الحالة مقتضى حسب لترقيته المطلوبة المدة

 .(17ة )الماد

 بقرار الكلية عميد ختصاصها حسب كل الجامعة مجلس أو الجامعة رئيس يبلغ تأجيلها أو الترقية رفض عند

 . بذلك القرار اتخاذ تاريخ من أيام سبعة خالل الترقية طالب بتبليغ األخير ويقوم أسبابه مع الرفض

 

 .الترقية إجراءات على االعتراض: الثالث الفصل

 .(18ة )الماد

 لجنة ولدى الجامعة في المركزية االعتراض لجنة لدى الرفض قرار على االعتراض الترقية لطالب يحق

 .الرفض بقرار تبليغه تاريخ من يوما ثالثين مدة خالل االختصاص حسب القطرية االعتراضات

 .(19ة )الماد

 يمثلون أستاذ بمرتبة التدريسيين من أعضاء سبعة من تتألف اعتراض لجنة جامعة كل في تشكل: والأ

ا صمخت احدهم يكون ان على المختلفة االختصاصات  الجامعة رئيس ويسمى الجامعة مجلس يختارهم بالقانون ا

 .رئيسها

 او الكلية في العلمية الترقيات لجنة أعضاء أو العمداء االعتراضات لجنة أعضاء بين من يكون ان يجوز الثانيا: 

 .الجامعة في العلمية للترقيات المركزية اللجنة
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 فيستعان االعتراضات لجنة ءأعضا في المطلوبة العلمية المراتب او االختصاصات توافر عدم عندثالثا: 

 .اللجنة هذه لتشكيل األخرى العراقية بالجامعات

 .(20ة )الماد

 في التدريسية الهيئة أعضاء من المتميزين من اوعض رشع احد من تتألف قطرية اعتراض نةلج لشكت: والأ

 في اختيارهم يتم نونبالقا مختصا احدهم يكون ان لىع مختلفة وباختصاصات أستاذ وبمرتبة العراقية الجامعات

 .رئيسها الوزير ويسمي التقني التعليم هيئة ورئيس الجامعات رؤساء ويحضره الوزير يرأسه اجتماع

 من اللجنة وتختار سكرتير لها ويكون العلمي البحث و العالي التعليم وزارة مركز في اللجنة هذه تجتمعثانيا: 

 .لها مقررا أعضاءها

 .(21ة )الماد

 وتتخذ األعضاء ثلثي عن يقل ال ما بحضور السابقتين المادتين في المذكورة االعتراض لجان صابن يكتمل: والأ

 . الحاضرين بأغلبية قراراتها

 . واحدة مرة للتجديد قابلة سنوات ثالث اللجان هذه في العضوية مدة تكونثانيا: 

 .(22ة )الماد

 قرارى عل الترقية طالب يقدمه الذي االعتراض في بالنظر الجامعة في المركزية االعتراض لجنة تتولى: والأ

ها في للبت الجامعة رئيس على الترقية معاملة فتحال الكلية مجلس لقرار مخالفا قرارها كان فإذا الكلية المجلس

 قرارا االعتراض لجنة وأصدرت الجامعة رئيس قرار على االعتراض كان إذا أما نهائيا الشأن بهذا قراره ويعتبر

 .نهائيا قراره ويعتبر فيها للبت الجامعة مجلس على المعاملة فتحال الجامعة رئيس لقرار مخالفا

 فإذا األستاذية مرتبة إلى الترقية طالب يقدمه الذي االعتراض في النظر القطرية االعتراض لجنة تتولىثانيا: 

 ويعتبر مجددا العلمية رقيةالت في للنظر الجامعة مجلس إلى توصياتها قدمت طلبه في محقا المعترض ان وجدت

 .نهائيا الحالة هذه في قراره

 

 العلمية الترقيات حول ارشادات
 :االعلى المرتبة الى الجدول حسب الزمنية الفترة قضى من كل العلمية الترقية يستحق .1

 االصغرية الفترة القانونية الفترة المرتبة

 3 3 مساعد مدرس

 3 4 مدرس

 5 6 مساعد استاذ
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 :التالي الجدول وحسب العلمية للترقية المطلوبة البحوث .2

 ادنى كحد الدرجة البحوث لعدد االدنى الحد المرتبة

 قيم 2 مساعد مدرس

 قيم 3 مدرس

 اصيل 3 مساعد استاذ

 

 .منشورة المقدمة البحوث احد تكون ان يجب .أ

 .منفرد المقدمة البحوث احد يكون ان جبي .ب

 .منشور دواح بحث من اكثر مؤتمر في يعتمد ال .ج

 

 :يلي كما ادنى كحد االخيرة الثالثة ت(السنوا معدلي )السنو االداء تقييم يكون ان يجب .3

 التقييم معدل ةالمرتب

 %70 مساعد مدرس

 %70 مدرس

 %80 مساعد استاذ

 

 .مدرس لقب منحه على سنوات ست مرور بعد يرقى لم الذي المساعد المدرس العالي التعليم خارج ينقل .4

 

 .اتاليفادثانيا: ا
 المناظرة االختصاصات مع العلمي والتواصل العلمية المالكات لتطوير نافذة عن عبارة هي الجامعية االيفادات

 :نوعين على وهي العالمية الجامعات في

 هذا وتخصص نوع اساس وعلى الجامعات الى دعوات توجيه طريق عن خارجية جهات لها تدعو ايفادات .1

 كأقسام االيفاد بهذا المعنية التخصصات على القائمين الى الدعوات هذه بتوجيه عةالجام رئاسة تقوم االيفاد

 االقسام)ت الجها هذه وبدورها االيفادات لهذه الجامعة مالك من المناسبين لترشيح بحثية ووحدات ومراكز

 :يما يل على تقوم للترشيح معينة الية تعتمد (البحثية والوحدات المراكز

 د.االيفا لتنفيذ المرشح لقب من الرغبة . أ

 .االيفاد لنوع ومطابقته المرشح اختصاص ب.

 االداء، خدمة سنوات عددر )معاي وفق لإليفاد المطلوب العدد حسب المرشحين بين المفاضلة عتمادا ج.

 (.الجامعي التقويم، الجامعي
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 مع االداري والتنسيق لفنيةا بالمخاطبات الجامعة رئاسة في الثقافية والشؤون العالقات قسم يقوم ذلك بعد

 .االيفاد لتنفيذ العالقة ذات الجهات

 ومراسالته مخاطباته خالل من التدريس هيئة لعضو الشخصي الجهد على المبنية الخاصة االيفادات  .2

 :التالية االلية وفق ويتم علمية ومؤسسات لجهات الشخصية

 .البحثي المركز او القسم رئاسة الى االيفاد لهذا ةالعلمي العلمية االهمية فيه يوضح تقريرا المرشح يقدم . أ

 .الجامعة رئاسة الى بخصوصها التوصية ورفع واالقتصادية العلمية الجدوى بدراسة المعني القسم يقوم ب.

 .االيفادات من النوع هذا حول القرار باتخاذ الجامعة رئاسة تقوم ج.

 

 .والندوات المؤتمراتثالثا: 

 التطورات أحدث مواكبة باتجاه خارجية جهات مع معين لتخصص العلمي للتواصل منبر يه والندوات المؤتمرات

 :نوعين على وهي المعينة التخصصات في العلمية والبحوث

 :التالية االجراءات باتباع تقوم حيث الجامعية العلمية المؤسسة تقيمها التي المؤتمرات .1

 المبررات كافة مع العلمي النشاط هذا إلقامة الجامعة رئاسة الى القسم مجلس قبل من توصية تقديم .أ

 .العلمية والمسوغات

 .النشاط لهذا المالي التخصص وتوفير ودعم قرار باتخاذ الجامعة رئاسة تقوم .ب

 التحضيرية اللجان وتشكيل االولي والدوار الالزمة االعالنات بإعداد القسم يقوم الموافقة قرار حالة في .ت

 .االجراءات هذه ذبتنفي والمباشرة عمل خطة ووضع والعلمية

 وجود حالة في كباحثين او كمشاركين المؤتمرات لحضور دعوات بتوجيه تقوم التي الخارجية المؤتمرات .2

 صاحبة والجهات الباحث بين المباشر باالتصال يقوم المؤتمرات هذه في للمشاركة العلمي المالك لدى الرغبة

 الرسمية الموافقات واستحصال لذلك الالزمة والمخاطبات البحوث ارسال طريق عن يكون كان الدعوات هذه

 .المؤتمرات هذه في للمشاركة القسم مجلس قبل من

 

 .العلمية الدوراترابعا: 
 :نوعين على هي االساس هذا وعلى للمجتمع او للقسم العلمية المالكات لتطوير وسيلة العلمية الدورات

 التدريس هيئةأعضاء  بترشيح القسم يقوم متخصصة علمية تمؤسسا تقييمها التي الخارجية الدورات .1

 القسم واحتياجات توجهات يخدم وبما الحديثة العلمية المهارات علة واالطالع الدورات هذه في للمشاركة

 .الدورات هذه وتكاليف نفقات)الجامعة(  العلمي القسم ويتحمل العلمي
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 المجتمع وخدمة لتطوير وذلك الجامعة في البحثية المراكز وا العلمي القسم بها يقوم التي الداخلية الدورات .2

 الخريجين مع والتواصل الحديثة العلمية التخصصية الدورات لبعض العمل سوق حاجة استقراء خالل من

 ة.الحديث والتطويرات االستحداثات لمواكبة السابقة للسنوات

 

 .العلمي البحث تعضيدخامسا: 

 وفق بإنجازها التدريس هيئة اعضاء بها يقوم التي العلمية البحوث تعضيد يتم الحقوق وحفظ الفكرية الملكية باتجاه

 :التالية االجراءات

 موضوع عن ملخصة وفكرة العلمي البحث عنوان فيه يثبت القسم في العلمية اللجنة الى طلبا الباحث يقدم .1

 .المتوقعة الزمنية المدة تحديد مع عليه العمل يروم الذي البحث

 خطة ضمن( ادراجه عدم اوإلدراجه ) المناسبة التوصية واتخاذ الطلب هذا بدراسة العلمية اللجنة تقوم .2

 . القسم مجلس الى التوصية ورفع العلمية القسم

 .البحث( تسجيل عدم او) وتسجيل القرار باتخاذ العلمية اللجنة توصية ضوء على القسم مجلس يقوم .3

 هذه تقوم حيث للتعضيد الجامعية اللجنة الى رفعه يتم واالدارية ةالعلمي متطلباته لكل البحث انجاز بعد .4

 .علميين مقومين على لعرضه توصية باتخاذ بدورها اللجنة

 تعضيد تعليمات حسب المالية المكافأة( صرف عدم او) صرف يتم العلمي المقوم اجابات ضوء وعلى .5

 .العلمي البحث

 

 .البحثية والزماالت االعاراتسادسا: 
 التعليمات الى اضافة الدكتوراه بعد لما البحثية الزمالة تعليمات تنظمها التي األحكام ذات هي العلمي التفرغ احكام

 -: التالية

 المعرفة ومدى اإليفاد من المتحققة الفائدة لبيان التقرير القسم ويناقش ايفاده عن تفصيلي تقرير الموفد يقدم .1

 الجامعة عليها حصلت التي اإلضافية

 الى العلمي للتفرغ النهائية والبحوث( القطر وخارج داخل) األيفادات بنشاطات الخاصة لتقاريرا ترسل .2

 .بنسختين الوزارة

 سينجز بما تفصيلي وبرنامج المستضيفة الجامعة من الرسمية القبول دعوة للطالب الترشيح كتاب مع يرفق .3

 .بحث من

 .الطالب معاملة مع يرسلس الذي البحثية البعثات يخص تعهد ءبملي الطالب يطالب .4

 لغرض القبول دعوة خالل من الطالب رشح وان سبق الذي البرنامج مع الطالب يقدمه الذي التقرير يقارن .5

 .ذمته براءة بكتاب وتزويده بذمته المترتبة السلفة تسديد
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 يتم المم اطروحته لمناقشة لجنة تشكيل منذ ويمنع ذلك مسؤولية الطالب يتحمل تطابق هناك يكن لم وإذا .6

 .بذمته المترتبة السلفة تسديد

 

 .العلمي التفرغسابعا: 
 او مساعد استاذ او استاذ بمرتبة هو لمن العلمي التفرغ على الموافقة العلمي والبحث العالي التعليم لوزير .1

 .العراق داخل مدرس

 .العراق داخل التفرغ متطلبات استكمال تعذر عند  العراق خارج العلمي التفرغ على الموافقة للوزير .2

 -: ما يأتي العلمي التفرغ يمنح من في يشترط .3

 .األقل في مدرس لقب على حاصالا  يكون ان .أ

ا  بها المعترف المعاهد او والمراكز الجامعات احدى في قبول على يحصل نأ .ب  التعليم وزارة من رسميا

 .العلمي والبحث العالي

 .سمالق او الكلية في المتدرب سير على الترشيح اليؤثر ان .ج

 للسنوات %70 عن اليقل معدل على مدرس لقب يحمل لمن السنوي التقويم استمارة في حاصل يكون ان .د

 ة.ألخيرا الثالثة

 .تفرغه مدة طيلة العلمي التفرغ نفقات جميع المضيفة الجهة تحمل دما يؤي تقديم  .ه

 .سنة لمدة ومخصصاته رواتبه تعادل ضامنة كفالة تقديم .و

 .الغرض لهذا المعدة االستمارة في المفاضلة طالنقا اعلى على يحصل ان  .ز

 .سنوات 5 األول تفرغه على مضى قد يكون ان الثانية للمرة التفرغ في يشترط .4

 .الجامعية الخدمة ومخصصات لها المنتسب التفرغ رواتب الجامعة تتحمل .5

 ة.المطلوب بالوثائق زاا معز ويكون العلمي القسم رئيس الى المحددة المدة خالل طلب الشروط فيه تتوفر من يقدم .6

 .الشروط توفر مدى من والتحقق العلمي التفرغ بطلبات النظر القسم في العلمية اللجنة تتولى .7

 الى واحالتها الموافقة إلقرار الجامعة مجلس الى ثم ومن الكلية مجلس الى توصياتها برفع العلمية اللجنة تقوم .8

 .الوزارة مقر في والتطوير البحث دائرة

 .واحد دراسي فصل او دراسية سنة العلمي التفرغ مدة تكون .9

 -:يأتي بما العلمي المتفرغ يلتزم .10

 . تفرغه موضوع في األقل في واحد علمي بحث انجاز .أ

 .تفرغه مدة خالل عمله طبيعة عن الكلية او القسم في محاضرة لقاءا .ب

 .اليها توصل التي والنتائج البحث انجاز مراحل عن اشهر 3 كل المشرف من مؤيد تقرير تقديم .ج
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 .النشر في المجالت العلمية :ثامنا

 خالل معها التعامل المراد والمشكلة البحث يتناوله لما وخالصة البحث اسم يتضمن للبحث مقترح الباحث يقدم .1

 .للقسم البحثية الخطة ضمن البحث تصنيف ليتم الدراسية السنة بداية في البحث

 الى مجلس رفعي ثم ومن عليه الموافقة لتتم القسم في العلمية جنةالل الىقبل الشروع بالبحث  المقترح يرفع .2

  .عليه المصادقة لتتم القسم

 ويعطي يرةاألخ نسخته اقراره في ليتم القسم في العلمية اللجنة الى منه نسخة الباحث يقدم البحث عند انتهاء .3

ا  للشؤون القسم رئيس قبل من تأييد الباحث  .قسمال لدى مسجل البحث ان ىعل المجلة الى العلمية معنونا

 التأييد. معها مرفقا المجلة الى نسخ بأربع البحث تقديم يتم .4

 

 .األمتحانية لجنةال :تاسعا

 جنة االمتحانيةمهام الل

 (القسم مجلس يقره وما 2008 لسنة االمتحانية التعليمات حسب: )الدرجات احتساب الية .1

 النظام السنوي: .أ

 :المادة النظرية 

 فصل الثانيال الفصل األول
السعي 

 السنوي

االمتحان 

 النهائي

الدرجة 

 النهائية

 %100 %70 %30 %10امتحان  %5يومي  %10امتحان  %5يومي 

 

 :المادة العملية 

 الفصل الثاني الفصل األول
السعي 

 السنوي

االمتحان 

 النهائي

الدرجة 

 النهائية

 %100 %40 %60 %15امتحان  %15يومي  %15امتحان  %15يومي 

 

 نظام الفصلي:ال .ب

 :المادة النظرية 

 الدرجة النهائية االمتحان النهائي السعي السنوي الفصل األول

 %100 %80 %20 %15امتحان  %5يومي 
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 :المادة العملية 

 الدرجة النهائية االمتحان النهائي السعي السنوي الفصل األول

 %100 %60 %40 %20امتحان  %20يومي 

 

 (2008التعليمات االمتحانية لسنة الية وضع األسئلة: )حسب  .2

 اللجنة تقوم حيث ،لها النموذجية األجوبة مع األسئلة من نماذج ثالث وضع المادة مدرس من يطلب .أ

 .   الثاني للدور ثاني ونموذج األول للدور النماذج احد بأختيار األمتحانية

 .   األمتحانية باللجنة الخاصة الخزنة في الثالثة األسئلة  نماذج حفظ يتم .ب

 . سهلة( ، الصعوبة متوسطة ، )صعبة متدرجة األسئلة تكون ان المادة مدرس من يطلب .ج

 .  فقط( معين موضوع على التركيز يكون )ال المادة كل األسئلة تشمل ان .د

 . واضحة الرسوم تكون ان رسوم على احتوت وأذا ، مفهومة بلغة ومكتوبة واضحة األسئلة تكون ان .ه

 .لترك و حسب ما يراه التدريس مناسبا.تكون هنالك نسبة معقولة من ا ان .و

 .األسئلة ورقة داخل السؤال رقم امام سؤال كل درجة تثبيت يتم ان يجب .ز

 موعد من يومين قبل األسئلة باستنساخ يقوم ان ويجب األسئلة سرية عن مسؤوال  المادة مدرس يكون .ح

 نيةاألمتحا اللجنة وبأشراف األقل على األمتحان

 (2008لتعليمات االمتحانية لسنة الية نظام المراقبات: )حسب ا .3

 .الممتحنين الطلبة ألعداد ووفقا القسم حاجة وحسب امتحانية كقاعات الدراسية القاعات من عدد تخصص .أ

 قاعة كل لمراقبة تدريسسين ثالثة فيه يخصص بحيث المراقبات جدول بأعداد  األمتحانية اللجنة تقوم .ب

 .الماجستير شهادة حملة من اآلخرين والمراقبين اهالدكتور شهادة حملة من القاعة مسؤول يكون بحيث

 ويكون ، األمتحانات فترة طيلة بعضها مع المجموعة نفس تبقى ال بحيث المراقبين في تبديل هناك يكون .ج

 نفس على المراقبين من واحدة مجموعة تثبيت اليتم بحيث القاعات على المراقبين توزيع في تبديل هناك

 .القاعة

 كشف وعن األمتحانية القاعة في األمتحانات سير انتظام متابعة عن مسؤولين راقبةالم لجنة ءاعضا يكون .د

 األمتحانية. القاعة بنظام األخالل محاوالت ومنع الغش محاوالت

 . األمتحانية اللجنة والى من األمتحانية الدفاتر وتسليم استالم مهمة القاعة مسؤول يتولى .ه

 ومطابقتها أعدادهم وتسجيل والغياب الحضور لطلبةا اعداد ءاحصا مسؤولية المراقبة لجنة ءاعضا يتولى .و

 .األمتحانية الدفاتر اعداد مع

 ان يجب القاعة الى دخوله يلزم ظرف وجود حالة وفي األمتحانية القاعة بدخول المادة لمدرس يسمح ال .ز

 . األمتحانية اللجنة ءاعضا احد او رئيس بمصاحبة دخوله يكون
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 داخل أثر اسمه يترك ال بان الدفتر غالف على اسمه بكتابة قيامه دعن الطالب بتنبيه المراقبة لجنة تقوم .ح

 . الدفتر

 (2008الية التصحيح: )حسب التعليمات االمتحانية لسنة  .4

 اللجنة قبل من تحدد زمنية فترة وخالل لمادتة األمتحانية الدفاتر تصحيح مسؤولية  المادة مدرس يتولى .أ

 . األمتحانية

 رقما الكلية الدرجة وكذلك رقما وكتابة سؤال كل درجات الدفتر غالف على يثبت ان المصحح من يطلب .ب

 . درجة كل امام بتوقيعه مشفوعة وكتابة

 .دائرة داخل الدرجة توضع الدفتروان داخل السؤال ودرجة السؤال رقم تثبيت  المصحح من يطلب .ج

 لكي مائلين طويلين خطين سحب خالل من الدفتر في ءالبيضا األوراق على يؤشر ان المصحح من يطلب .د

 . مستقبال بها بالتالعب يسمح وال فارغة تركت قد األوراق هذه ان يفهم

 لجنة األمتحانية اللجنة رئيس يكلف طارئ سبب وألي المادة مدرس قبل من الدفاتر تصحيح تعذر حالة في .ه

 الذين من أو المادة من قريبة اختصاصاتهم تكون الذين التدريسين من ءاعضا ثالث من تتألف تصحيح

 اللجنة ءاعضا على األسئلة بتوزيع المكلفة اللجنة رئيس يقوم حيث ،سابقة سنوات في المادة بتدريس مواقا

 . تصحيحها لغرض

 (2008الية االعتراضات: )حسب التعليمات االمتحانية لسنة  .5

 اللجنة تقوم حيث النتائج توزيع تأريخ من اسبوع فترة خالل درجاته على األعتراض الطالب حق من  

  : اآلتي السياق وفق الدرجات وتدقيق األعتراضات بجمع انيةاألمتح

 من األسئلة درجات نقل صحة وكذلك ، األسئلة درجات جمع صحة تدقيق يتم حيث :الدفاتر درجات تدقيق .أ

 .الغالف الى الدفتر داخل من األسئلة درجات احدى نقل أهمال احتمالية وكذلك ، الغالف الى الدفتر داخل

 .النهائي األمتحان درجة مع السنوي السعي درجة جمع تدقيق وكذلك: السنوي السعي درجة جمع تدقيق .ب

 بصورة نقلها ألحتمالية الحاسبة على المسجلة الدرجة مع األساس السجل على المثبتة الدرجة تدقيق .ج

 .ةءمخطو

 .مطابقتها عدم أو مطابقتها حالة في األعتراضات نتائج تعلن .د

 (2008ية لسنة الية التحميل: )حسب التعليمات االمتحان .6

 الدراسية السنة اعادة او التحميل قرار من باألستفادة الطالب يخير ، مادتين او بمادة الطالب رسوب حالة في .أ

 . وامتحانا دواما

 للسنة دراسته أجل لو حتى التحميل لمواد والنهائية الفصلية األمتحانات تأدية المحمل الطالب على ينبغي .ب

 .فيها محمل هو التي
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 ان ءسواات درج (10) التحميل لدرس النهائية الدرجة من ينقص ، التحميل بدروس لطالبا نجاح عند .ج

 .الحالية للسنة نتيجته عن النظر وبغض الثاني الدور أو األول الدور في نجاحه كان

 .التحميل مواد من بأي  رسوبه حالة في الطالب قيد يرقن .د

 (2008لية االستيفاء: )حسب التعليمات االمتحانية لسنة ا .7

)وحسب  فوق فما متوسط تقدير على فيها حصل التي الدروس من مرحلته في الراسب الطالب يستوفى

 التعليمات السارية لذلك العام(.

 (2008الية ترقين القيد: )حسب التعليمات االمتحانية لسنة  .8

 : التالية الحاالت في الطالب قيد يرقن

 .التحميل بمواد الطالب رسوب حالة في .أ

 .متتاليتين سنتين الطالب وبرس حالة في .ب

 .عودته سنة في المرقنين عودة بقرار العائد الطالب رسوب حالة في .ج

 في حالة تجاوز السقف الزمني للطالب. .د

 

 .والتقاعد االجازات :عاشرا

 ارشادات حول االجازات االعتيادية .1

 تراكم ويجوز دراسية سنة كل عن يوم 15 لمدة تام براتب اعتيادية اجازة الجامعية الخدمة موظف يستحق .أ

 .يوم 30 من اكثر الواحدةالدراسي  السنة خالل الموظف اليمنح ان على االجازات هذه

 نوقانو القانون هذا الحكام طبقا استحقها التي االعتيادية اجازته الجامعية الخدمة موظف لحساب تدور  .ب

 1960 لسنة 24 رقم المدنية الخدمة

 موظف يدعو ان الجامعة ولرئيس يوم 60 لمدة السنوية العطلة اجازة الجامعية الخدمة موظف يستحق .ج

 لخال مماثلة بمدة عنها وتعويضه السنوية العطلة خالل الرسمية الواجبات بعض الداء الجامعية الخدمة

 بموافقة الا, متتاليتين سنتين التكليف هذا يعاد وال, شهرية ومخصصات راتب من ذلك يعادل بما او السنة

 .الموظف

 ال بما تتمتع ان على تام براتب يوم(  72)  امدها وبعده الوضع قبل ووالدة حمل اجازة الموظفة تحقتس  .د

 . والوضع الحمل تكرر كلما االجازة هذه تكرار ويجوز الوضع قبل منها يوما 21 عن يقل

 في المحدد اريخالت من اعتبارا نفاذها ويبدا العاملة او الموظفة االم من بطلب االمومة باجازة التمتع يتم .ه

 .فقط مرات ألربعة فيه االمر وصدور الطلب
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 هناستحقاق العراق خارج بازواجهن بااللتحاق يرغبن اللواتي المتزوجات الموظفات منح للوزير يجوز .و

 يزاول عامال او موظفا الزوج كان اذا راتب بدون ذلك جاوز وما تام براتب االعتيادية االجازات من

 متعامت او دراسيا مجازا او بعثة طالب كان او فاكثر سنة لمدة رسمية بمهمة موفدا او العراق خارج وظيفته

 رسميةال الجهة من بتاييد الخاصة نفقته على الجامعية دراسته يواصل طالبا او علميا متفرغا او بزمالة

 هذاب عالتمت يجوز وال الطبية اللجنة من بقرار العراق خارج معالجته اقتضت مريضا كان او المختصة

 االستفادة لغرض المصاحبة اجازة قطعت اذا واحد مكان في الزوج وجود مدة خالل مرة من الكثر االمتياز

 .تام براتب عطلة او اجازة ايه من

 عاملةال او الموظفة بزوجته لاللتحاق اعاله بالفقرة عنها المنوه االجازة الموظف الزوج منح للوزير يجوز .ز

 .اعاله الفقرةب عنها المنوه الحاالت وفق

 ارشادات حول التقاعد .2

 الغةالب السنوية العطلة اجازة مدة عن االسمية رواتبه التقاعد الى المحال الجامعية الخدمة موظف يستحق .أ

 يوم 180 ال تتجاوز ال ان على اعتيادية اجازات من ماتراكم اليها مضافا يوما 60

 موظف من تحريري طلب على بناء تقاعدية ةخدم المتراكمة االعتيادية االجازات مدة احتساب يجوز  .ب

 .الجامعية الخدمة

 ليةالك مجلس من وتوصية التحريرية موافقته على بناء المساعد واالستاذ االستاذ خدمة تمديد يجوز .ج

 الجامعة مجلس وموافقة

 العمر من سنة 70 اكماله عند التقاعد الى خدمته تمديد يتم من احالة  .د

 من ةالخدم في هم ممن اقرانه يتقاضاه لما مساويا تقاعديا راتبا عياله او يةالجامع الخدمة موظف يستحق  .ه

 -:االتية الحاالت احدى فى الجامعية الخدمة ومخصصات راتب

 رسمية طبية لجنة من بتقرير واجباته اداء عن عجزه جراء صحية السباب للتقاعد احيل اذا 

 .عمره او خدمته مدة عن النظر بصرف مختصة

 سنة 25 عن التقل جامعية خدمة وله القانونية السن اكماله بسبب التقاعد لىا احيل اذا. 

 لالحالة القانونية السن اكمل قد يكن ولم سنة 30 الجامعية الخدمة من له وكانت التقاعد الى احيل اذا 

 .التقاعد االى

 عمره او خدمته مدة كانت مهما الخدمة في وهو توفي اذا. 
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 مرضيةارشادات حول االجازة ال .3

 بنصف يوم 45 و الخدمة من كاملة سنة كل عن يوم 30 بمعدل تام براتب مرضية اجازة الموظف يستحق .أ

 :شرط على راتب

 بنصف يوم90 ويليها تام براتب يوم 120 مرضة كل في المرضية االجازة مدة تتجاوز ال ان 

 راتب

 االجازة مدة انتهاء قتسب التي سنوات الخمس مدة خالل المرضية االجازة مجموع اليتجاوز ان 

 .راتب بنصف يوم 180 و براتب يوم 180 المرضية

 راتب بنصف يوم و تام براتب يوم 30 لحد مرضية اجازة مرة الول التجربة تحت الموظف منح يجوز .ب

 .تثبيته عند المرضية لالجازات استحقاقه من تخصم ان على

 اخرى اجازة يستحقها التي االعتيادية تواالجازا المرضية االجازات كل منح الذي الموظف منح يجوز .ج

 الى يحال عمله استئناف المدة انقضاء عند استطاعته في يكن لم واذا يوم 180 اقصاها لمدة راتب بال

 .التقاعد

 او شفائه يرجى ال اخر مرض اي او الجذام او السرطان او السل بمرض المصاب الموظف يستثنى  .د

 .طويلة مدة عالجه يستغرق


