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 الشعب ابمس

 جملس الرئاسة

 (25قرار رمق )

ىل أ حاكم الفقرة )خامسا/أ ( من املادة )/أ وًل( من ادلس تور واست 12بناءًا عىل ما اقره جملس النواب طبقا لإحاكم املادة ) ( من 222نادا اإ

 ادلس تور .

 4/5/3002قرر جملس الرئاسة جبلس ته املنعقدة بتارخي 

صدار القانون الآيت :  اإ

 3002( لس نة 32اخلدمة اجلامعية رمق ) قانون

 -2-املادة 

حاكم هذا القانون عىل موظف اخلدمة اجلامعية . –أ ول    ترسي اإ

 لتعاب ر التالية املعا ي املبننة اااهها لإررا  هذا القانون .يقصد اب –اثنيا 

 واارة التعلمي العايل والبحث العلمي . –الواارة 

 واير التعلمي العايل والبحث العلمي . –الواير 

 اجلامعة أ و املعهد . –املؤسسة 

حدى اجلامعات العراقية الرمسية . –اجلامعة   اإ

 هيئة التعلمي التقين . –الهيأ ة 

يقصد مبوظف اخلدمة اجلامعية ، لك موظف يقوم مبامرسة التدريس اجلامعي والبحث العلمي والاستشارة العلمية والفنية أ و العمل يف  –اثلثا 

ديوان واارة التعلمي العايل والبحث العلمي أ و مؤسساهتا ممن تتوفر فيه رشوط عضو الهيئة التدريس ية ، املنصوص علهيا يف قانون واارة 

 أ و أ ي قانون حيل حمهل . 2822( لس نة 40لمي العايل والبحث العلمي رمق )التع

 

  -3-املادة 

 يتوىل موظف اخلدمة اجلامعية ما يأ يت :

نسانية راق  –أ ول  رساء دعامئ اجملمتع العرايق ادلميقراطي حنو بناء حضارة اإ ية رعاية الطلبة فكراي وتربواي ، مبا حيقق مصلحة الوطن وال مة يف اإ

 ا من ال سلوب العلمي يف التفك ر واملامرسة أ داة لتحقيق تكل ال هداف .متخذ

اهتا القيام ابلتدريسات النظرية والعملية والتطبيقية وامليدانية والتدريب واخملتربات واملعامل واحلقول التجريبية ، واحملافظة عىل موجود –اثنيا 

لقاء احملارضات النظرية والع   ملية ، وحل الامترين وتدقيق تقارير الطلبة والإرشاف عىل البحوث والرسائل .ومراقبة حسن اس تعاملها واإ

جراء البحوث العلمية يف خمتلف اجملالت . –اثلثا   اإ

الإسهام يف النشاطات اجلامعية اكملوامس الثقافية ويوم اجلامعة ومعار  اللكية وحفالت التخرج والفعاليات الطالبية وما يطلب منه  –رابعا 

 به من فعاليات علمية وتعلميية . القيام

 الإسهام يف التأ ليف والرتمجة والنرش . –خامسا 

 الإسهام يف اجملالس واللجان ادلامئة واملؤقتة داخل الواارة وخارهجا . –سادسا 

 واملناجه ادلراس ية . الإسهام يف تطوير ال قسام العلمية فكراي وتربواي وعلميا ، وتقدمي ادلراسات والبحوث والتقارير واخلطط –سابعا 

جراء الامتحاانت ومراقبة حسن س رها . –اثمنا   اإ

 الإسهام يف الندوات واملؤمترات واحللقات ادلراس ية داخل العراق وخارجه .  –اتسعا 

 اجلهات . القيام ابدلراسات والبحوث اليت تقرتهحا دوائر ادلوةل والقطاع العام واخلاص يف نطاق التعاون بني مؤسس ته وتكل  –عارشا 

 أ داء الواجبات الإدارية اليت تلكفه الواارة هبا أ و املؤسسة التعلميية اليت يعمل فهيا .  –حادي عرش 



 العمل يف املراكز أ و املاكتب الاستشارية املتخصصة التابعة للواارة أ و مؤسساهتا التعلميية .  –اث ي عرش 

 ( ساعة اس بوعيًا لتحقيق الفقرات أ عاله من هذه املادة . 20)التواجد العلمي يف مؤسس ته مبا ل يقل عن  –اثلث عرش 

 

  -2-املادة 

يقدم لك من ال س تاذ وال س تاذ املساعد واملدرس تقريرا بعد لك فصل درايس يتضمن نشاطه التدرييس وما أ مكهل من مفردات املناجه وما 

ت اليت نرشها واحملارضات العامة اليت أ لقاها ومقرتحاته لتطوير اعرتضته من مشالكت ، وما يقرتحه من توصيات حللها ، والبحوث واملقال

 املناجه واملؤسسة التعلميية اليت يعمل فهيا . 

 

  -4-املادة 

 ل جيوا للمدرس املساعد تدريس طلبة ادلراسات العليا والإرشاف عىل حبوهثم ورسائلهم .  –أ ول 

 يف املدرس ابلتدريس والإرشاف عىل طلبة املاجس ت ر فقط . جيوا بقرار من جملس اللكية عند الرضورة تلك  –اثنيا 

 جيوا بقرار من جملس اللكية عند الرضورة تلكيف املدرس املساعد ابلتدريس النظري يف ادلراسات ال ولية اجلامعية .  –اثلثا 

 

  -5 –املادة 

 يتوىل واير التعلمي العايل والبحث العلمي أ و من خيوهل ما يأ يت : 

عادة تعيني من تتوفر فيه رشوط التعيني يف اخلدمة اجلامعية يف مركز الواارة . تعي –أ ول   ني او اإ

ىل التقاعد وفق القانون  –اثنيا  حالهتم اإ ىل مالك اجلامعات وقبول اس تقالهتم واإ املوافقة عىل نقل منتس يب الواارة من موظفي اخلدمة اجلامعية اإ

 . 

ىل خارج الواارة وفقا للقانون . املوافقة عىل نقل موظفي اخلدمة ا –اثلثا   جلامعية اإ

اس تثناء من هل مزيات علمية من نظام اجلدارة البدنية ، عدا من اكن مصااب مبر  سار من النوع احلاد او املزمن بتقرير من جلنة  –رابعا 

 طبية رمسية . 

 نون .ترفيع أ و ترقية موظف اخلدمة اجلامعية املعني يف مركز الواارة وفق القا –خامسا 

  

  -1-املادة 

 يتوىل رئنس اجلامعة أ و الهيأ ة أ و املركز أ و من خيوهل و بتوصية من جملس اجلامعة أ و الهيأ ة أ و املركز :  –أ وًل 

 تعيني أ و أ عادة تعيني من تتوفر فيه رشوط التعيني يف اخلدمة اجلامعية .  -2

 تعيني املوظفني من الفنيني و الإداريني .  -3

  رئنس اجلامعة أ و الهيئة أ و املركز أ و من خيوهل ترفيع موظف اخلدمة اجلامعية وفق القانون . يتوىل –اثنيًا 

 يتوىل جملس اجلامعة أ و الهيأ ة أ و املركز ترقية موظف اخلدمة اجلامعية وفق القانون . –اثلثًا 

 

  -0-املادة 

ارضات ملا ااد عىل نصابه التدرييس املقرر و يلمزم ابلتعلتامت املنظمة يس تحق موظف اخلدمة اجلامعية املتفرغ و غ ر املتفرغ أ جور احمل –أ وًل 

 لهيلك معهل عىل أ ن تراعى يف ذكل املراتب العلمية . 

ب يعد موظف اخلدمة اجلامعية متفرغا بعد اكامل نصابه حبمك القانون عند مبارشته الوظيفة املعني فهيا أ و املعاد أ لهيا ويمت حتديد النصا –اثنيًا 

 علتامت تصدرها الواارة عىل أ ن تراعى املراتب العلمية . بت

ل جيوا ملوظف اخلدمة اجلامعية املتفرغ مبوجب أ حاكم هذا القانون ، أ ن ميارس أ ي معل من أ عامل همنته حلسابه اخلاص خارج نطاق  -اثلثاً 

 معهل اجلامعي ما مل يوجد نص خبالف ذكل . 

حاكم هذا القانون خمصصات خدمة جامعية شهرية بنس بة )مينح موظف اخلدمة اجلامعية ا –رابعًا  %( 200ملتفرغ و املتفرغ العلمي مبوجب اإ

آت الاستشارة الفنية للمؤسسات احلكومية و اخلاصة مضن اختصاصه  مئة من املائة من راتبه الشهري ، ول حتجب هذه اخملصصات ماكفأ

نتاج العلمي و الفين .   العلمي و التأ ليف و الرتمجة و الإ

 للواير بناء عىل توصية جملس اجلامعة أ و الهيأ ة أ و املركز اس تثناء موظف اخلدمة اجلامعية من التفرغ بناًء عىل طلبه .  –خامسًا 

ىل أ خرى خمصصات و الامتيااات ذاهتا اليت يمتتع هبا أ قرانه يف  –سادسًا  يس تحق موظف اخلدمة اجلامعية املنسب من مؤسسة تعلميية اإ

 ب أ لهيا أ و املنسب مهنا ، أ هيام أ كرث . املؤسسة املنس



حاكم هذا القانون ، ممن تتوفر فيه رشوط عضو الهيأ ه التدريس ية  –سابعًا  ل يس تحق موظف اخلدمة اجلامعية غ ر املتفرغ ، وفق اإ

 خمصصات اخلدمة اجلامعية املنصوص علهيا يف البند )رابعًا( من هذه املادة . 

دمة اجلامعية خالل العطل و الإجااات الاعتيادية واملرضية و أ جااات الوضع و الايفادات الرمسية . و يس متر رصف خمصصات اخل -اثمناً 

مينح نصف الراتب مع نصف اخملصصات لإجااات ال مومة وللمجااين لدلراسة داخل و خارج العراق و للممتتعني ابلبعثات ادلراس ية و 

 الزمالت يف اخلارج . 

صدار القرار بتفرغ الطبنب أ و للواير أ و من خي -اتسعاً  ىل احلاجة احلقيقية اإ وهل بناء عىل توصية جملس اجلامعة أ و الهيأ ة أ و املركز املستندة اإ

طبنب ال س نان أ و الطبنب البيطري أ و الصيديل أ و املهندس من غ ر أ عضاء الهيأ ة التدريس ية وفق أ حاكم هذا القانون و مينح خمصصات 

 من اخملصصات اليت يس تحقها من مه يف همنته مبوجب القوانني و ال نظمة أ هيام أ كرث . %( مئة من املائة 200بنس بة )

ىل أ حدى مؤسسات الواارة  -عارشا ً  عىل موظف اخلدمة اجلامعية اذلي يعني ل ول مرة أ و املنقول من دوائر ادلوةل أ و القطاع العام ، اإ

ثبت أ هليته للعمل العلمي )ال اكدميي ( مبا يظهر قابليته يف البحث العلمي أ و يسامه التعلميية أ ن يقدم خالل العام ادلرايس ال ول من معهل ما ي 

يف معلية الرتمجة أ و يقوم جبهود تدريس ية انحجة يعمتدها جملس القسم و جملس اللكية أ و املعهد ، عندئذ يثبت يف وظيفته ، و خبالف ذكل 

ىل خارج املؤسسة .   ينقل اإ

للواير تنسنب موظف اخلدمة اجلامعية املشمول بأ حاكم هذا القانون للعمل يف ديوان واارة التعلمي العايل و البحث العلمي  –حادي عرش 

 ( ثالث س نوات و حيتفظ حبقوقه و امتياااته . 2مدة ل تزيد عن )

شهادة ادلكتوراه داخل العراق مع ملوظف اخلدمة اجلامعية احلاصل عىل شهادة املاجس ت ر أ كامل دراس ته للحصول عىل  –اث ي عرش 

ميع اس متراره يف همامه الوظيفية و يعد متفرغا جزئيا لإكامل دراس ته و ختفض ساعات معهل مبا يساعده عىل الاس مترار ابدلراسة مع احتفاظه جب 

 حقوقه و امتياااته خالل مدة ادلراسة مبا فهيا خمصصات التفرغ اجلامعي .

 

  -2-املادة 

و املؤسسة التعلميية تاكليف العالج ملوظف اخلدمة اجلامعية خارج العراق أ ذا تعذرت املعاجلة داخل العراق بناء عىل تقرير تتحمل الواارة أ  

 صادر من جلنة طبية رمسية خمتصة . 

 

ىل أ ي دائرة من دوائر ادلوةل وفق القانون ملدة س نة واحدة ق –أ وًل  -8-املادة  ابةل للتجديد لس نة جيوا تنسنب موظف اخلدمة اجلامعية اإ

 أ خرى و عىل ادلائرة املنسب أ لهيا رصف مجيع رواتبه و خمصصاته من مواانهتا الس نوية .

للواير أ ن يوافق عىل التفرغ العلمي ملن هو برتبة أ س تاذ أ و أ س تاذ مساعد أ و مدرس داخل العراق أ و خارجه يف احلالت اليت يتعذر  –اثنيًا 

توصية جملس اجلامعة أ و الهيأ ة أ و املركز ملدة س نة دراس ية واحدة أ و فصل درايس واحد مرة لك مخس  التفرغ فهيا يف ادلاخل بناء عىل

 س نوات ويرصف هل خاللها مجيع رواتبه وخمصصات التفرغ اجلامعي .

ذ –اثلثًا  ا أ ميض س نتني يف خدمة للواير أ ن يوافق عىل التفرغ العلمي ملدة س نة واحدة ملن هو برتبة أ س تاذ أ و اس تاذ مساعد خارج العراق اإ

 فعلية بعد تفرغه داخل العراق مع مراعاة احلاجة الفعلية خلدماته داخل العراق .

 يصدر الواير تعلتامت تنظم ال مور املتعلقة ابلتفرغ العلمي . –رابعًا 

 

 – 20 –املادة 

جااة اعتيادية براتب اتم ملدة ) –أ وًل    يوم عن لك س نة دراس ية وجيوا ترا م هذه ( مخسة عرش25يس تحق موظف اخلدمة اجلامعية اإ

 ( ثالثني يوما .20الإجااات عىل أ ن ل مينح املوظف خالل الس نة ادلراس ية الواحدة أ كرث من )

جاااته الاعتيادية اليت اس تحقها طبقًا ل حاكم هذا القانون وقانون اخلدمة املدنية رمق ) –اثنيًا  ( 34تدور حلساب موظف اخلدمة اجلامعية اإ

 . 2810نة لس  

جااة العطةل الس نوية ملدة ) –اثلثًا  ( س تني يوما ، ولرئنس اجلامعة أ ن يدعو موظف اخلدمة اجلامعية 10يس تحق موظف اخلدمة اجلامعية اإ

 ل داء بعض الواجبات الرمسية خالل العطةل الس نوية وتعويضه عهنا مبدة مماثةل خالل الس نة أ و مبا يعادل ذكل من راتب وخمصصات شهرية ،

ل مبوافقة املوظف .   ول يعاد هذا التلكيف س نتني متتاليتني ، اإ

ىل التقاعد رواتبه الامسية عن مدة أ جااة العطةل الس نوية البالغة ) -أ   –رابعًا  ( س تني يوما  10يس تحق موظف اخلدمة اجلامعية احملال اإ

 ومثانني يوما ً . ( مائة  220مضافا أ لهيا ما ترا م من أ جااات أ عتيادية عىل أ ن ل تتجاوا )

 جيوا احتساب مدة الإجااات الاعتيادية املرتامكة خدمة تقاعدية بناًء عىل طلب حتريري من موظف اخلدمة اجلامعية . -ب

 



 

 -22-املادة 

 لس اجلامعة . جيوا متديد خدمة ال س تاذ و ال س تاذ املساعد بناء عىل موافقته التحريرية و توصية من جملس اللكية و موافقة جم -أ   –أ وًل  

ىل التقاعد وفق الفقرة )أ ( من هذا البند عند أ كامهل) -ب حاةل من يمت متديد خدمته اإ  ( الس بعني من العمر . 00اإ

 يشمل هذا القانون موظفوا اخلدمة اجلامعية اذلين أ حيلو اىل التقاعد قبل صدوره .  -اثنيًا 

 

 

  -23-املادة 

تبا تقاعداي مساواي ملا يتقاضاه أ قرانه ممن مه يف اخلدمة من راتب و خمصصات اخلدمة اجلامعية يف يس تحق موظف اخلدمة اجلامعية أ و عياهل را

حدى احلالت الآتية :   اإ

ىل التقاعد بسبب أ كامهل السن القانونية و هل خدمة جامعية ل تقل عن ) –أ وًل   ( مخس و عرشين س نة . 35اذا أ حيل اإ

ب حصية جراء جعزه عن اداء واجباته بتقرير من جلنة طبية رمسية خمتصة برصف النظر عن مدة خدمته اذا احيل اىل التقاعد ل س با –اثنيًا 

 أ و معره . 

ىل التقاعد .  20اذا احيل اىل التقاعد واكنت هل من اخلدمة اجلامعية ) -اثلثا حاةل اإ  ( ثالثني س نة ومل يكن قد امكل السن القانونية لالإ

 دمة همام اكنت مدة خدمته أ و معره . أ ذا تويف و هو يف اخل –رابعا ً 

 

 

  -22 -املادة

انه يلمزم موظف اخلدمة اجلامعية ابلقوانني وال نظمة و التعلتامت املقررة و مبا تقتضيه ال عراف و التقاليد اجلامعية و يتجنب لك ما من ش

 نون . الإخالل بواجبات وظيفته العلمية والرتبوية والإدارية املنصوص علهيا يف هذا القا

 

  -24-املادة 

 %( مائة من املائة من الراتب . 200مينح املوظفون الفنيون العاملون يف الواارة و مؤسساهتا خمصصات بنس بة ) –أ ول 

%( مخس 05مينح املوظفون الإداريون اذلين يتطلب و جودمه مع موظفي اخلدمة اجلامعية خمصصات اخلدمة اجلامعية بنس بة ) –اثنيًا 

 املائة من الراتب .وس بعني من 

 

  – 25-املادة 

( مائتني و مخسون 350000مينح معاونو العمداء و رهساء ال قسام العلمية يف اللكيات و املعاهد خمصصات منصب مقطوعة شهراًي ) -2

 أ لف دينار . 

 ( مائة ومخسون أ لف دينار . 250000مينح مقرروا أ ل قسام العلمية خمصصات منصب مقطوعة شهراي ) -3

( مائة 200000مينح مسؤولو ال قسام الإدارية يف مركز الواارة واجلامعات و اللكيات و املعاهد خمصصات منصب مقطوعة شهراي ) -2

 أ لف دينار .

 

 

  – 21 –املادة 

 ا ما يأ يت :التنس يق بني مؤسسات واارة التعلمي العايل والبحث العلمي والواارات واجلهات ال خرى غ ر املرتبطة بواارة يمت من خالله

جراء البحوث والتجارب والقيام  –أ وًل  تلكيف بعض التدريس يني او الباحثني يف مؤسسات واارة التعلمي العايل والبحث العلمي ابإ

نتاجية واخلدمية فهيا مقابل أ جور  بنشاطات ذات عالقة ابختصاص الواارات واجلهات ال خرى غ ر املرتبطة بواارة هبدف تطوير اجلوانب الإ

%( مثانني من املائة من هذه ال جور للمشاركني فهيا وختصص النس بة املتبقية مهنا 20ق علهيا بني اجلانبني وختصص نس بة ل تزيد عن )متف

 للجامعة أ و اللكية أ و الهيأ ة أ و املعهد وفق تعلتامت يصدرها الواير .

جلهات غ ر املرتبطة بواارة للقيام ابلتدريسات النظرية والعلمية الاس تعانة ابملالاكت العلمية والفنية اليت تعمل يف الواارات وا –اثنيا 

آت حتدد بتعلتامت يصدرها الواير .  والتطبيقية وامليدانية والتدريب والإرشاف عىل رسائل ادلراسات العليا لقاء أ جور او ماكفأ

 



  – 20 –املادة 

آخر .تس تثىن من اخملصصات املنصوص علهيا يف هذا القانون من احلد ال عىل   للراتب واخملصصات املنصوص علهيا يف أ ي قانون أ

 

 – 22 –املادة 

 2810( لس نة 34وقانون اخلدمة املدنية رمق ) 2822( لس نة 40تطبق أ حاكم قانون واارة التعلمي العايل والبحث العلمي رمق ) –أ ول  

( 1وال مر املرمق ) 3001( لس نة 30عد املوحد رمق )وقانون التقا 2882( لس نة 24وقانون انضباط موظفي ادلوةل والقطاع العام رمق )

 فتام مل يرد به نص خاص يف هذا القانون . 2801( لس نة 243تعديل قانون اخلدمة اجلامعية رمق ) 3005لس نة 

آخر . –اثنيا   ل مينع رساين هذا القانون من اس تفادة املشمولني بأ حاكمه من أ ي قانون أ

 

 – 28 –املادة 

صدار تعل  تامت لتسهيل تنفيذ أ حاكم هذا القانون .للواير اإ

 

  – 30 –املادة 

وتعديالته وتبقى ال نظمة والتعلتامت الصادرة مبوجبه انفذة حلني صدور ما يلغهيا أ و  2801( لس نة 243يلغى قانون اخلدمة اجلامعية رمق )

 حيل حملها .

 

  – 32 –املادة 

 . 2/2/3002ه اعتبارا من اترخي يٌنرش هذا القانون يف اجلريدة الرمسية ويعمل مبوجب

 

 رئنس امجلهورية جالل طالبا ي

 انئب رئنس امجلهورية طارق الهامشي

 انئب رئنس امجلهورية عادل عبد املهدي 

  

 ال س باب املوجبة

قلميية يف مضامر التعلمي ل جل الارتقاء مبس توى الاكدر التدرييس وال اكدميي لتطوير العمل اجلامعي عىل حنو ينسجم مع املعطيات واملتغ رات الإ 

 العايل والبحث العلمي من خالل تناول شؤون موظفي اخلدمة اجلامعية اكفة ولغر  مواكبة التطورات عىل مس توى العامل يف اجملال ال اكدميي

آفاق جديدة أ مام املؤسسا ت ال اكدميية ولوضع وانسجاما مع التحولت ادلميقراطية واحلضارية املهمة اليت يشهدها العراق ولفتح جمالت وأ

سرتاتيجية جديدة وشامةل للتعلمي العايل يف العراق دعام للمس رة التعلميية وحتقيقا لتطورات ملموسة يف جمال البحث العلمي ولتحصني ا ملالك اإ

 التدرييس ورفع مس تواه التدرييس ورفع مس تواه أ ملعايش واحلفاظ عليه . شـرع هذا القانــون .

 

 

 

 

 

 

 

 

 


