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ضوابط التفرغ العلمي 

 

 بان ال يؤثر 2009 لسنه 162 من تعليمات التفرغ العلمي رقم 2انسجاما مع ما نص عليه البند الثالث من المادة 
 مجلس أمانةترشيح التدريسي للتفرغ العلمي على سير التدريسي في الكلية او القسم ، وتطبيقا لما جاء بكتاب 

 واإلجراءاتبط وا ، فان اللجنة العلمية توصي باعتماد الض22/3/2007 في 164 ج /24/3الجامعة المرقم 
التالية فيما يخص التفرغ العلمي : 

 والوثائق المرفقة به المحددة في المادة  مع طلب التفرغ العلمييقدم التدريسي الراغب بالتفرغ العلمي -1
 طلبة وأسماء والعليا األولية كشفا بالتزاماته التدريسية في الدراستين أعاله إليها)من التعليمات المشار 5(

 نسبة أو ومرحلة البحث إشرافهالماجستير والدكتوراه اللذين يواصلون انجاز مشاريع بحوثهم تحت 
 .االنجاز لكل منهم مع تسمية وموافقة البديل لتؤخذ بنظر االعتبار عند دراسة الطلب 

 إكمالهم طلبة الدراسات العليا لحين على  إشرافهيجوز للتدريسي المتفرغ علميا داخل العراق باستمرار  -2
% وتصرف له 70مشاريع بحوثهم في حالة رغبته بذلك وكانت نسبة االنجاز بتاريخ االنفكاك تتجاوز 

 كانت نسبة أذا المستمرين بالدوام، ويتم تسمية مشرف بديل اآلخرين بالمشرفين أسوة المقررة األجور
 االنجاز اقل من ذلك 

 أبدى أذا على طلبة الدراسات العليا باإلشرافيجوز للتدريسي المتفرغ علميا خارج العراق االستمرار  -3
 البريد االلكتروني ولمدة ال تتجاوز أورغبته بذلك وذلك من خالل التواصل عن طريق شبكة االنترنيت 

 خالل هذه المدة شرط أشرافه ويتقاضى كافة االستحقاقات المالية المترتبة على استمرار أشهرثالثة 
 المستمرين بالدوام اآلخرين بالمشرفين أسوة لجنة الدراسات العليا في القسم إلىشهري تقرير تقديمه 

 . الرسالة ويكون عضوا في لجنة المناقشةأو األطروحة لىويدرج اسمه ع
 أعاله) 3 رسالته خالل المدة المبينة في الفقرة (أو أطروحتهفي حالة عدم انجاز طالب الدراسات العليا  -4

 على الطالب في اإلشراف إلكمال أخر وتسمية تدريسي اإلشراف بإنهاءفتقوم لجنة الدراسات العليا 
 .أعاله )1 في الفقرة (أليه بنظر االعتبار البديل المشار آخذةتبقى من مشروع بحثه  انجاز ما

 ويكون عضوا في لجنة المناقشة مع احتفاظ األطروحة أويدرج اسم المشرف البديل فقط على الرسالة  -5
 بشكل مشترك مع الطالب األطروحة أو المستلة من الرسالة األبحاثالمشرف السابق بحقه في نشر 

 والمشرف البديل 

 


