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قانون
الخدمة الجامعية
المادة -1-
أوال – تسري إحكام هذا القانون على موظف الخدمة الجامعية .
ثانيا – يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاؤها إلغراض هذا القانون .

الوزارة – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
الوزير – وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
المؤسسة – الجامعة أو المعهد .
الجامعة – إحدى الجامعات العراقية الرسمية .
الهيأة – هيئة التعليم التقني .
ثالثا – يقصد بموظف الخدمة الجامعية  ،كل موظف يقوم بممارسة التدريس الجامعي والبحث العلمي
واالستشارة العلمية والفنية أو العمل في ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو مؤسساتها
ممن تتوفر فيه شروط عضو الهيئة التدريسية  ،المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي رقم ( )40لسنة  1988أو أي قانون يحل محله .
المادة -2-
يتولى موظف الخدمة الجامعية ما يأتي :
أوال – رعاية الطلبة فكريا وتربويا  ،بما يحقق مصلحة الوطن واألمة في إرساء دعائم المجتمع
العراقي الديمقراطي نحو بناء حضارة إنسانية راقية متخذا من األسلوب العلمي في التفكير والممارسة
أداة لتحقيق تلك األهداف .
ثانيا – القيام بالتدريسات النظرية والعملية والتطبيقية والميدانية والتدريب والمختبرات والمعامل
والحقول التجريبية  ،والمحافظة على موجوداتها ومراقبة حسن استعمالها وإلقاء المحاضرات النظرية
والعملية  ،وحل التمارين وتدقيق تقارير الطلبة واإلشراف على البحوث والرسائل .
ثالثا – إجراء البحوث العلمية في مختلف المجاالت .
رابعا – اإلسهام في النشاطات الجامعية كالمواسم الثقافية ويوم الجامعة ومعارض الكلية وحفالت
التخرج والفعاليات الطالبية وما يطلب منه القيام به من فعاليات علمية وتعليمية .
خامسا – اإلسهام في التأليف والترجمة والنشر .
سادسا – اإلسهام في المجالس واللجان الدائمة والمؤقتة داخل الوزارة وخارجها .
سابعا – اإلسهام في تطوير األقسام العلمية فكريا وتربويا وعلميا  ،وتقديم الدراسات والبحوث
والتقارير والخطط والمناهج الدراسية .
ثامنا – إجراء االمتحانات ومراقبة حسن سيرها .
تاسعا – اإلسهام في الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية داخل العراق وخارجه .

عاشرا – القيام بالدراسات والبحوث التي تقترحها دوائر الدولة والقطاع العام والخاص في نطاق
التعاون بين مؤسسته وتلك الجهات .
حادي عشر – أداء الواجبات اإلدارية التي تكلفه الوزارة بها أو المؤسسة التعليمية التي يعمل فيها .
ثاني عشر – العمل في المراكز أو المكاتب االستشارية المتخصصة التابعة للوزارة أو مؤسساتها
التعليمية .
ثالث عشر – التواجد العلمي في مؤسسته بما ال يقل عن ( )30ساعة اسبوعيا ً لتحقيق الفقرات أعاله
من هذه المادة .
المادة -3-
يقدم كل من األستاذ واألستاذ المساعد والمدرس تقريرا بعد كل فصل دراسي يتضمن نشاطه التدريسي
وما أكمله من مفردات المناهج وما اعترضته من مشكالت  ،وما يقترحه من توصيات لحلها ،
والبحوث والمقاالت التي نشرها والمحاضرات العامة التي ألقاها ومقترحاته لتطوير المناهج
والمؤسسة التعليمية التي يعمل فيها .
المادة -4-
أوال – ال يجوز للمدرس المساعد تدريس طلبة الدراسات العليا واإلشراف على بحوثهم ورسائلهم .
ثانيا – يجوز بقرار من مجلس الكلية عند الضرورة تكليف المدرس بالتدريس واإلشراف على طلبة
الماجستير فقط .
ثالثا – يجوز بقرار من مجلس الكلية عند الضرورة تكليف المدرس المساعد بالتدريس النظري في
الدراسات األولية الجامعية .
المادة – -5
يتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو من يخوله ما يأتي :
أوال – تعيين او إعادة تعيين من تتوفر فيه شروط التعيين في الخدمة الجامعية في مركز الوزارة .
ثانيا – الموافقة على نقل منتسبي الوزارة من موظفي الخدمة الجامعية إلى مالك الجامعات وقبول
استقالتهم وإحالتهم إلى التقاعد وفق القانون .
ثالثا – الموافقة على نقل موظفي الخدمة الجامعية إلى خارج الوزارة وفقا للقانون .

رابعا – استثناء من له ميزات علمية من نظام الجدارة البدنية  ،عدا من كان مصابا بمرض سار من
النوع الحاد او المزمن بتقرير من لجنة طبية رسمية .
خامسا – ترفيع أو ترقية موظف الخدمة الجامعية المعين في مركز الوزارة وفق القانون .
المادة -6-
أوالً – يتولى رئيس الجامعة أو الهيأة أو المركز أو من يخوله و بتوصية من مجلس الجامعة أو الهيأة
أو المركز :
 -1تعيين أو أعادة تعيين من تتوفر فيه شروط التعيين في الخدمة الجامعية .
 -2تعيين الموظفين من الفنيين و اإلداريين .
ثانيا ً – يتولى رئيس الجامعة أو الهيئة أو المركز أو من يخوله ترفيع موظف الخدمة الجامعية وفق
القانون .
ثالثا ً – يتولى مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز ترقية موظف الخدمة الجامعية وفق القانون .
المادة -7-
أوالً – يستحق موظف الخدمة الجامعية المتفرغ و غير المتفرغ أجور المحاضرات لما زاد على نصابه
التدريسي المقرر و يلتزم بالتعليمات المنظمة لهيكل عمله على أن تراعى في ذلك المراتب العلمية .
ثانيا ً – يعد موظف الخدمة الجامعية متفرغا بعد اكمال نصابه بحكم القانون عند مباشرته الوظيفة
المعين فيها أو المعاد أليها ويتم تحديد النصاب بتعليمات تصدرها الوزارة على أن تراعى المراتب
العلمية .
ثالثا ً -ال يجوز لموظف الخدمة الجامعية المتفرغ بموجب أحكام هذا القانون  ،أن يمارس أي عمل من
أعمال مهنته لحسابه الخاص خارج نطاق عمله الجامعي ما لم يوجد نص بخالف ذلك .
رابعا ً – يمنح موظف الخدمة الجامعية المتفرغ و المتفرغ العلمي بموجب إحكام هذا القانون
مخصصات خدمة جامعية شهرية بنسبة ( )%100مئة من المائة من راتبه الشهري  ،وال تحجب هذه
المخصصات مكافآت االستشارة الفنية للمؤسسات الحكومية و الخاصة ضمن اختصاصه العلمي و
التأليف و الترجمة و اإلنتاج العلمي و الفني .
خامسا ً – للوزير بناء على توصية مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز استثناء موظف الخدمة
الجامعية من التفرغ بنا ًء على طلبه .
سادسا ً – يستحق موظف الخدمة الجامعية المنسب من مؤسسة تعليمية إلى أخرى مخصصات و
االمتيازات ذاتها التي يتمتع بها أقرانه في المؤسسة المنسب أليها أو المنسب منها  ،أيهما أكثر .
سابعا ً – ال يستحق موظف الخدمة الجامعية غير المتفرغ  ،وفق إحكام هذا القانون  ،ممن تتوفر فيه
شروط عضو الهيأه التدريسية مخصصات الخدمة الجامعية المنصوص عليها في البند (رابعاً) من هذه
المادة .

ثامنا ً -يستمر صرف مخصصات الخدمة الجامعية خالل العطل و اإلجازات االعتيادية والمرضية و
أجازات الوضع و االيفادات الرسمية  .و يمنح نصف الراتب مع نصف المخصصات إلجازات األمومة
وللمجازين للدراسة داخل و خارج العراق و للمتمتعين بالبعثات الدراسية و الزماالت في الخارج .
تاسعا ً -للوزير أو من يخوله بناء على توصية مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز المستندة إلى
الحاجة الحقيقية إصدار القرار بتفرغ الطبيب أو طبيب األسنان أو الطبيب البيطري أو الصيدلي أو
المهندس من غير أعضاء الهيأة التدريسية وفق أحكام هذا القانون و يمنح مخصصات بنسبة
( )%100مئة من المائة من المخصصات التي يستحقها من هم في مهنته بموجب القوانين و األنظمة
أيهما أكثر .
عاشرا ً -على موظف الخدمة الجامعية الذي يعين ألول مرة أو المنقول من دوائر الدولة أو القطاع
العام  ،إلى أحدى مؤسسات الوزارة التعليمية أن يقدم خالل العام الدراسي األول من عمله ما يثبت
أهليته للعمل العلمي (األكاديمي ) بما يظهر قابليته في البحث العلمي أو يساهم في عملية الترجمة أو
يقوم بجهود تدريسية ناجحة يعتمدها مجلس القسم و مجلس الكلية أو المعهد  ،عندئذ يثبت في
وظيفته  ،و بخالف ذلك ينقل إلى خارج المؤسسة .
حادي عشر – للوزير تنسيب موظف الخدمة الجامعية المشمول بأحكام هذا القانون للعمل في ديوان
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي مدة ال تزيد عن ( )3ثالث سنوات و يحتفظ بحقوقه و امتيازاته
.
ثاني عشر – لموظف الخدمة الجامعية الحاصل على شهادة الماجستير أكمال دراسته للحصول على
شهادة الدكتوراه داخل العراق مع استمراره في مهامه الوظيفية و يعد متفرغا جزئيا إلكمال دراسته و
تخفض ساعات عمله بما يساعده على االستمرار بالدراسة مع احتفاظه بجميع حقوقه و امتيازاته
خالل مدة الدراسة بما فيها مخصصات التفرغ الجامعي .

المادة -8-
تتحمل الوزارة أو المؤسسة التعليمية تكاليف العالج لموظف الخدمة الجامعية خارج العراق أذا تعذرت
المعالجة داخل العراق بناء على تقرير صادر من لجنة طبية رسمية مختصة .
المادة -9-
أوالً – يجوز تنسيب موظف الخدمة الجامعية إلى أي دائرة من دوائر الدولة وفق القانون لمدة سنة
واحدة قابلة للتجديد لسنة أخرى و على الدائرة المنسب أليها صرف جميع رواتبه و مخصصاته من
موازنتها السنوية .
ثانيا ً – للوزير أن يوافق على التفرغ العلمي لمن هو برتبة أستاذ أو أستاذ مساعد أو مدرس داخل
العراق أو خارجه في الحاالت التي يتعذر التفرغ فيها في الداخل بناء على توصية مجلس الجامعة أو
الهيأة أو المركز لمدة سنة دراسية واحدة أو فصل دراسي واحد مرة كل خمس سنوات ويصرف له
خاللها جميع رواتبه ومخصصات التفرغ الجامعي .

ثالثا ً – للوزير أن يوافق على التفرغ العلمي لمدة سنة واحدة لمن هو برتبة أستاذ أو استاذ مساعد
خارج العراق إذا أمضي سنتين في خدمة فعلية بعد تفرغه داخل العراق مع مراعاة الحاجة الفعلية
لخدماته داخل العراق .
رابعا ً – يصدر الوزير تعليمات تنظم األمور المتعلقة بالتفرغ العلمي .
عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم  1لسنة 2014
المادة – – 10
أوالً – يستحق موظف الخدمة الجامعية إجازة اعتيادية براتب تام لمدة ( )15خمسة عشر يوم عن
كل سنة دراسية ويجوز تراكم هذه اإلجازات على أن ال يمنح الموظف خالل السنة الدراسية الواحدة
أكثر من ( )30ثالثين يوما .
ثانيا ً – تدور لحساب موظف الخدمة الجامعية إجازاته االعتيادية التي استحقها طبقا ً ألحكام هذا
القانون وقانون الخدمة المدنية رقم ( )24لسنة . 1960
ثالثا ً –يستحق موظف الخدمة الجامعية اجازة العطلة السنوية لمدة ( )60يوما ً  ،وللوزير او رئيس
الجامعة او الهيئة ان يدعو موظف الخدمة الجامعية الداء بعض الواجبات الرسمية خالل العطلة
السنوية وتعويضه عنها بمدة مماثلة خالل السنة او بما يعادل ذلك من راتب ومخصصات شهرية ،
واليعاد هذا التكليف سنتين متتاليتين اال بموافقة الموظف.
رابعا ً – أ -يستحق موظف الخدمة الجامعية المحال إلى التقاعد رواتبه االسمية عن مدة أجازة العطلة
السنوية البالغة ( ) 60ستين يوما مضافا أليها ما تراكم من أجازات أعتيادية على أن ال تتجاوز
( ) 180مائة وثمانين يوما ً .
بناء على طلب تحريري من
ب -يجوز احتساب مدة اإلجازات االعتيادية المتراكمة خدمة تقاعدية ً
موظف الخدمة الجامعية .
عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم  1لسنة 2014
المادة -11-
اوال:
أ -يحال موظف الخدمة الجامعية الى التقاعد عند اكماله سن (  )65الخمسة والستون عاما .
ب -لمجلس الجامعة او الهيأة تمديد خدمة االستاذ واالستاذ المساعد مدة التزيد عن ( )5خمس سنوات
حسب حاجة القسم او الكلية على ان يكون التمديد كل ثالث سنوات.
ثانيا :لمجلس الجامعة او الهيأة وبمصادقة الوزير اعتبار تولد موظف الخدمة الجامعية الى نهاية
السنة التقويمية ( )12/31من السنة ذاتها.

ثالثا :على مجلس الجامعة وبمصادقة الوزير اعادة موظف الخدمة الجامعية الذي لم يبلغ السن
القانونية للتقاعد ممن كان بمرتبة استاذ او استاذ مساعد الى الخدمة الوظيفية وحسب حاجة
المؤسسة التعليمية.
رابعا :يحتفظ حامل اللقب العلمي من حملة شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في الجامعات والمؤسسات
العلمية الرصينة في خارج العراق بلقبه العلمي عند تعيينه في الجامعات العراقية ،ويحتسب راتبه
الكلي اسوة باقرانه من موظفي الخدمة الجامعية ،وتحتسب مدة الخدمة الجامعية التي قضاها حامل
شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في الجامعات والمؤسسات العلمية الرصينة في خارج العراق ألغراض
التقاعد عند تعيينه في الجامعات العراقية على أن يخدم فيها عشر سنوات في األقل.
خامسا :يمنح موظف الخدمة الجامعية المستمر في البحث العلمي وفق ضوابط تضعها الوزارة ،
مخصصات اللقب العلمي بنسبة  %15للمدرس المساعد و %25للمدرس و %35لألستاذ المساعد
و %50لألستاذ من الراتب االسمي.
سادسا :يمنح موظف الخدمة الجامعية مكافأة مالية مقطوعة قدرها ( )4،000،000اربعة ماليين
دينار لكل بحث ينشر في المجالت العالمية ذوات عامل الرصانة  ))Impact Factorوهو ما يعرف
عالميا بمقياس قوة البحث والمجلة التي تنشره .
سابعا :لمجلس الجامعة وبمصادقة الوزيرمنح مخصصات الموقع الجغرافي بنسبة  %50من الراتب
االسمي لموظف الخدمة الجامعية من حملة درجة الدكتوراه لمن يرغب بالتدريس في احدى الجامعات
او الهيئات او الكليات الفتية او المستحدثة لسد النقص الحاصل في مالكاتها التدريسية على ان يخدم
فيها ما ال يقل عن خمس سنوات متصلة وتصدرالوزارة تعليمات لتنفيذ ذلك .
ثامنا :لمجلس الجامعة اعادة تعيين الوزراء واعضاء مجلس النواب واعضاء الجمعية الوطنية
واصحاب الدرجات الخاصة من حملة شهادة الدكتوراه.
تاسعا :تحتسب خدمة الوزراء واعضاء مجلس النواب واعضاء الجمعية الوطنية واصحاب الدرجات
الخاصة من حملة شهادة الدكتوراه ممن لهم خدمة في مؤسسات تعليمية داخل وخارج العراق معترف
بها الغراض التقاعد.
عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم  1لسنة 2014
المادة -12-
اوالً  :يستحق موظف الخدمة الجامعية أو عياله راتبا تقاعديا ما يعادل  %80من الراتب االسمي
ومخصصات الخدمة الجامعية والشهادة واللقب العلمي عند إحالته إلى التقاعد في إحدى الحاالت
اآلتية:
أ -إذا أحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية وله خدمة تقاعدية ال تقل عن ( )25خمس
وعشرين سنة بضمنها عشر سنوات خدمة جامعية في االقل.
ب -إذا أحيل إلى التقاعد ألسباب صحية جراء عجزة عن اداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية
مختصة بصرف النظر عن مدة خدمته او عمره .

بناء على طلبه وكانت له خدمة جامعية التقل عن ( )20عشرين سنة.
ج -اذا احيل الى التقاعد ً
د -إذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته او عمره.
ثانيا :تحتسب خدمة حملة شهادة البكالوريوس المعينين على مالك الجامعات والهيئات ومركز الوزارة
خدمة جامعية لغرض التقاعد منذ تعيينه بعد حصوله على شهادة الماجستير او الدكتوراه  ،على ان
يخدم بعدها عشر سنوات في االقل قبل بلوغه السن القانونية للتقاعد التي ال تقل عن ( )25خمس
وعشرين سنة.
ثالثا :يمنح موظف الخدمة الجامعية المحال الى التقاعد بسبب اكماله السن القانونية او الذين يحالون
السباب مرضية بتقرير من لجنة طبية مختصة او المتوفى وهو في الخدمة مكافأة تعادل ما كان
يتقاضاه من راتب ومخصصات لمدة ستة اشهر من تاريخ االحالة الى التقاعد.
رابعا :يسري حكم البند اوالً و ثانيا ً من هذه المادة على موظف الخدمة الجامعية المحال الى التقاعد
قبل نفاذ هذا القانون وذلك اعتباراً من .2014/1/1
المادة-13 -
يلتزم موظف الخدمة الجامعية بالقوانين واألنظمة و التعليمات المقررة و بما تقتضيه األعراف و
التقاليد الجامعية و يتجنب كل ما من شانه اإلخالل بواجبات وظيفته العلمية والتربوية واإلدارية
المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة -14-
أوال – يمنح الموظفون الفنيون العاملون في الوزارة و مؤسساتها مخصصات بنسبة ( )%100مائة
من المائة من الراتب .
ثانيا ً – يمنح الموظفون اإلداريون الذين يتطلب و جودهم مع موظفي الخدمة الجامعية مخصصات
الخدمة الجامعية بنسبة ( )%75خمس وسبعين من المائة من الراتب .
المادة – 15-
 -1يمنح معاونو العمداء و رؤساء األقسام العلمية في الكليات و المعاهد مخصصات منصب مقطوعة
شهريا ً ( )250000مائتين و خمسون ألف دينار .
 -2يمنح مقرروا أألقسام العلمية مخصصات منصب مقطوعة شهريا ( )150000مائة وخمسون ألف
دينار .
 -3يمنح مسؤولو األقسام اإلدارية في مركز الوزارة والجامعات و الكليات و المعاهد مخصصات
منصب مقطوعة شهريا ( )100000مائة ألف دينار .
المادة – – 16

التنسيق بين مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات والجهات األخرى غير
المرتبطة بوزارة يتم من خاللها ما يأتي :
أوالً – تكليف بعض التدريسيين او الباحثين في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإجراء
البحوث والتجارب والقيام بنشاطات ذات عالقة باختصاص الوزارات والجهات األخرى غير المرتبطة
بوزارة بهدف تطوير الجوانب اإلنتاجية والخدمية فيها مقابل أجور متفق عليها بين الجانبين
وتخصص نسبة ال تزيد عن ( )%80ثمانين من المائة من هذه األجور للمشاركين فيها وتخصص
النسبة المتبقية منها للجامعة أو الكلية أو الهيأة أو المعهد وفق تعليمات يصدرها الوزير .
ثانيا – االستعانة بالمالكات العلمية والفنية التي تعمل في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة
للقيام بالتدريسات النظرية والعلمية والتطبيقية والميدانية والتدريب واإلشراف على رسائل الدراسات
العليا لقاء أجور او مكافآت تحدد بتعليمات يصدرها الوزير .
المادة – – 17
تستثنى من المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون من الحد األعلى للراتب والمخصصات
المنصوص عليها في أي قانون آخر .
المادة – – 18
أوال – تطبق أحكام قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( )40لسنة  1988وقانون الخدمة
المدنية رقم ( )24لسنة  1960وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( )14لسنة 1991
وقانون التقاعد الموحد رقم ( )27لسنة  2006واألمر المرقم ( )6لسنة  2005تعديل قانون الخدمة
الجامعية رقم ( )142لسنة  1976فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .
ثانيا – ال يمنع سريان هذا القانون من استفادة المشمولين بأحكامه من أي قانون آخر .
المادة – – 19
للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة – – 20
يلغى قانون الخدمة الجامعية رقم ( )142لسنة  1976وتعديالته وتبقى األنظمة والتعليمات الصادرة
بموجبه نافذة لحين صدور ما يلغيها أو يحل محلها .
المادة – – 21
ٌينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ . 2008/1/1

طارق الهاشمي
نائب رئيس الجمهورية

عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية

جالل طالباني
رئيس الجمهورية

األسباب الموجبة
ألجل االرتقاء بمستوى الكادر التدريسي واألكاديمي لتطوير العمل الجامعي على نحو ينسجم مع
المعطيات والمتغيرات اإلقليمية في مضمار التعليم العالي والبحث العلمي من خالل تناول شؤون
موظفي الخدمة الجامعية كافة ولغرض مواكبة التطورات على مستوى العالم في المجال األكاديمي
وانسجاما مع التحوالت الديمقراطية والحضارية المهمة التي يشهدها العراق ولفتح مجاالت وآفاق
جديدة أمام المؤسسات األكاديمية ولوضع إستراتيجية جديدة وشاملة للتعليم العالي في العراق دعما
للمسيرة التعليمية وتحقيقا لتطورات ملموسة في مجال البحث العلمي ولتحصين المالك التدريسي
ورفع مستواه التدريسي ورفع مستواه ألمعاشي والحفاظ عليه  .شـرع هذا القانــون .

قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( )40لسنة  1988المعدل

مجلس الجامعة  :هو الهيأة العلمية واالدارية العليا في الجامعة وتتألف من
:
أ ـ رئيس الجامعة
ب ـ مساعدي رئيس الجامعة
جـ ـ العمداء
د ـ عضوين من الهيأة التدريسية ينتخبهما رئيس واعضاء مجلس الجامعة المنصوص عليهم في
 .الفقرات ( أ ) و ( ب ) و ( جـ ) من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة
هـ ـ ممثل عن نقابة المعلمين من اعضاء الهيأة التدريسية في الجامعة ترشحه النقابة او أي جهة تحل
 .محلها في تمثيل الهيأة التدريسية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد
وـ ممثل عن الطلبة فـي الجامعة يتم اختياره وفق تعليمات يصدرها الوزير لمدة سنة قابلة للتجديد في
المسائل الخاصة بالطلبة 0
ـ لمجلس الجامعة ان يختار عضوان من خارج الجامعة من ذوي الخبرة واالختصاص لمدة سنتين 2
 .قابلة للتجديد لمرة واحدة
المادة 14
ينعقد مجلس الجامعة في اجتماع دوري مرة واحدة في االقل في كل شهر ولرئيس الجامعة ان يدعو الى
اجتماع استثنائي عند الضرورة او بناء على طلب خطي من ثلث عدد اعضائه ،ويتم نصاب المجلس
بحضور اغلبية اعضائه وتتخذ القرارات واالقتراحات والتوصيات باغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي
.االصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس
المادة 15
ترفع الجامعة صورة من توصيات مجلسها التي تقع خارج صالحياته الى الوزير خالل خمسة عشر ـ1
يوما من تاريخ صدورها ،وللوزير المصادقة على التوصيات حال دراستها او اعادتها الى مجلس

الجامعة الذي اصدرها خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في سجل الواردة العادة النظر فيها،
.فاذا اصر المجلس المذكور على التوصيات فللوزير البت فيها ويكون قراره قطعيا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة رقم  10من قانون رقم  2لسنة  2014لقانون التعديل الثامن لقانون عدلت هذة المادة بموجب*
.وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم  40لسنة 1988
ـ تبلغ الجامعة صورة من قرارات مجلسها التي تقع ضمن صالحياته الى الوزير والجامعات االخرى 2
.لغرض االطالع عليها
المادة 16
 :يمارس مجلس الجامعة االختصاصات االتية
االختصاصات العلمية ـ1
.ا التوصية بخطط القبول للدراسات االولية والعليا في الكليات والمعاهد العالية
.ب اقرار خطط البحث العلمي للكليات والمعاهد العالية
.ج اقرار خطة التعريب للعلوم والتاليف والترجمة
.د اقرار خطة لتوفير مستلزمات التعليم
.هـ اقرار خطة لفتح االقسام العلمية والفروع والمراكز العلمية
.و اقرار المواضيع الدراسية وتوزيعها على السنوات الدراسية للكليات والمعاهد العالية
.ز اقرار خطة لتوفير اعضاء الهيئة التدريسية
.ح منح مرتبة االستاذية العضاء الهيئة التدريسية
.ط تنفيذ خطة القبول في الدراسات العليا
.ي متابعة نتائج تقويم عضو الهيئة التدريسية
.ك اقتراح المناهج الدراسية واحداث التغيير فيها بهدف الترصين المستمر للحالة العلمية
.ل الترشيح للجوائز العلمية والثقافية
االختصاصات االدارية ـ2
ا اقتراح خطة العالقات الثقافية الثنائية مع الجامعات والمؤسسات العلمية في الدول االخرى وتنفيذها
.بعد اقرارها من قبل الوزارة
.ب التعاقد مع اعضاء الهيئة التدريسية والفنيين من غير العراقيين
.ج تعيين التدريسيين من حملة شهادة الماجستير او ما يعادلها
.د التوصية بااليفادات واالعارات واالجازات الدراسية خارج جمهورية العراق
.هـ اقرار وتنفيذ خطة لتاهيل وتدريب الكوادر العلمية واالدارية
.و اقرار وتنفيذ التدريب الصيفي للطلبة والممارسة الميدانية للتدريسيين
.ز ـ الموافقة على منح االجازات الدراسية داخل جمهورية العراق *بعد اقرارها من الوزارة
.ح اقرار وتنفيذ المالك العلمي واالداري للكليات والمعاهد والمراكز
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حلت عبارة ( جمهورية العراق) محل كلمة ( القطر) اينما وردت في هذا القانون المادة (* )19
المادة رقم  15من قانون رقم  2لسنة  2014قانون التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي بموجب
و البحث العلمي رقم  40لسنة 1988

االختصاصات المالية ـ3
اقرار وتنفيذ خطة الموازنة السنوية والمنهاج االستيرادي والخطة االستثمارية مباشرة بالتنسيق مع ا ـ
.الجهات المختصة
.ب ـ اقرار الحسابات الختامية
.ـ للمجلس تخويل بعض صالحياته الى رئيس الجامعة4
المادة *17
 .ـ يعين رئيس الجامعة بدرجة خاصة وبمرسوم جمهوري1
ـ يشترط في من يعين رئيسا للجامعة ان يكون عراقيا من ابوين عراقيين بالوالدة ومن اصول غير 2
 .اجنبية ومن حملة شهادة الدكتوراه او ما يعادلها وبمرتبة استاذ
ـ يرتبط رئيس الجامعة بالوزير وتحدد مدة اشغاله لهذا الموقع بـ  5خمس سنوات قابلة للتجديد مرة 3
 .واحدة ،ويجوز تكليفه باشغال موقع مماثل في جامعة او هيئة اخرى لمدة مماثلة
المادة 18
 :يمارس رئيس الجامعة الصالحيات االتيةـ أـ رئاسة مجلس الجامعة ودعوته الى االجتماعات العادية واالستثنائية وتنفيذ قراراته وله تمثيل 1
 .الجامعة امام الجهات كافة
ب ـ ادارة شؤون الجامعة العلمية واالدارية والمالية وفق احكام القانون والنظام وقرارات مجلس
.الجامعة
.ج ـ اهداء االموال المنقولة وغير المنقولة وفقا للقوانين واالنظمة والتعليمات النافذة
توزيع ارباح المكاتب والعيادات االستشارية و تخصيص  %20منها للجامعة توضع في صندوق دـ
خاص وتصرف في تطوير انشطتها العلمية والخدمية وكذلك توزيع نسبة  %80منها على العاملين
.فيها استثناء من المادة العاشرة من قانون المكاتب االستشارية الهندسية رقم  64لسنة 1979
.ـ لرئيس الجامعة ان يعهد ببعض صالحياته للعمداء ولمساعده او لمن يراه مناسبا2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الغيت هذه المادة بموجب المادة ( )2من قانون التعديل الرابع لقانون زوارة التعليم العالي ،رقمه * 81
.لسنة 2001
المادة *19
 :ـ مجلس الكلية  :هو الهيئة العلمية واالدارية العليا في الكلية ويتالف من1
.عميد الكلية رئيسا أـ
رؤساء االقسام العلمية او رؤساء الفروع العلمية في الكليات التي ال توجد فيها اقسام عملية ب ـ
 .اعضاء
 .ج معاون العميد عضوا

د ـ ممثل عن نقابة المعلمين او أي جهة تحل محلها بتمثيل التدريسيين من اعضاء
.الهيأة التدريسية في الجامعة ترشحه النقابة او الجهة التي تحل محلها
هـ ـ رئيس عن الطلبة في الكلية يتم اختياره وفق تعليمات يصدرها الوزير في المسائل التي تخص
 .الطلبة
.وـ مديري مراكز البحوث المرتبطة بالكلية اعضاء
.ـ لمجلس الكلية اختيار اثنين من ذوي الخبرة واالختصاص من خارج الكلية لمدة سنتين قابلة للتجديد2
المادة 20
 :يمارس مجلس الكلية االختصاصات االتية
 :االختصاصات العلمية 1-
أ -وضع خطة القبول للدراسات االولية والعليا حسب القسم او الفرع العلمي والشروط الخاصة بها
 .ومتابعة تنفيذها
ب -وضع الخطط الخاصة بالبحث العلمي والتأليف والترجمة وتوفير مستلزمات التعليم وتوفير اعضاء
 .الهيئة التدريسية وخدمة المجتمع
ج -وضع الخطط لفتح االقسام والفروع العلمية والمراكز واقتراح استحداث او دمج او الغاء االقسام او
 .الفروع العلمية وتوزيع المنـاهج على السـنوات الدراسية
د-اقرار خطط االقسام العلمية بشأن دعوة االستاذة الزائرين0
هـ-اقرار عناوين الرسائل الجامعيـة وتسمية لجان االمتحان الشامل والمشرف والمشرف المشارك
.ونتائج المناقشة واضافة او حذف مواضيـع دراسية للدراسات العليا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة رقم  11من قانون الغيت نص الفقرتين (د ) و ( هـ ) من البند ( )1من المادة ( )19بموجب*
رقم  2لسنة  2014قانون التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم  40لسنة
1988
و -التوصية باستحداث الدراسات العليا ومناهجها وخططها السنوية والخمسية وغيرها من االمور التي
.لم يرد ذكرها في الفقرة (هـ) من هذه المادة
 :االختصاصات االدارية 2-
أـ الموافقة على نقل وتنسيب األفراد العاملين من التدريسين والفنيين واالداريين ضمن كليات ودوائر
 .الجامعة بالتنسيق بين طرفي المناقلة

ب-اإلشراف على شؤون الكلية واالهتمام بمختلف أوجه نشاطاتها العلمية والثقافية والتربوية
.والرياضية
ج -إعداد مالك الكلية قبل نهاية السنة الدراسية للسنة الالحقة في ضوء مايقدمه العميد ومجالس
 .االقسام
د-اقتراح االجازات الدراسية داخل جمهورية العراق لمنتسبي الكلية بناء على اقتراح القسم او الفرع
 .العلمي المختص
هـ – اقتراح اعارة خدمات التدريسين او منحهم االجازات والزماالت الدراسية خارج جمهورية العراق
 .بناء على اقتراح القسم او الفرع العلمي المختص
 .و – الموافقة على تفرغ عضو الهيئة التدريسية داخل وخارج جمهورية العراق وفق الضوابط
ز – الموافقة على تغيير عناوين الفنيين واالداريين ضمن مالك الكلية المصدق ذاتها وطبقا” الحكام
 .القوانين واالنظمة والتعليمات
 .ح – للمجلس تشكيل لجان تساعده على اداء مهامه العلمية واالدارية والمالية والتربوية
 .ط -فرض العقوبات االنضباطية على الطلبة حسب االنظمة المرعية
 .ى -النظر في جميع الشؤون االخرى في الكلية التي يحيلها اليه العميد
ك -االشراف على تنفيذ االنظمة والتعليمات فيما يتعلق باالمور العلمية واالدارية واالنشطة الطالبية في
 .الكلية
ل – التوصية بانتداب اعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين للدراسات العليا حسب المدد والحاجة التي
 .تحددها او الفروع
 .م – ابداء التوصية بشان االمور المحالة من الوزير او رئيس الجامعة
 .ن -اقتراح خطة لتاهيل الكوادر العلمية واالدارية
 .س – اقتراح خطة للعالقات الثقافية الثنائية
:االختصاصات المالية – 3
 .أ -اقتراح خطة الموازنة السنوية والمنهاج االستيرادي السنوي والخطة االستثمارية السنوية
 .ب -التوصية باقرار الحسابات الختامية للكلية

ج -الموافقة على اهداء االموال المنقولة وغير المنقولةبحدود ( ) % 50من صالحية رئيس الجامعة
 .حسب القوانين والتعليمات النافذة
د -المصادقة على قرارات اللجان الخاصة بالشطب والتثمين وااليجار والبيع الموال الدولة المنقولة
 .وغير المنقولة وفقا” الحكام القانون رقم  32لسنة 1986
هـ – الموافقة على اعداد التصاميم والخرائط وجداول الكميات لالعمال والمشاريع الخاصة بها
والـواردة في الموازنة االعتيـادية او االسـتثمارية واحـالتها والتعاقد على تنفيذها وفقا ً الحكام القانون
 .والنظام والشروط الخاصة بها
 .للمجلس تخويل بعض صالحياته الى عميد الكلية –4
المادة 21
ينعقد مجلس الكـلية مرة واحدة في الشهر في االقل بدعوة من رئيسه ويكتمل النصـاب فيه بحضور
اغلبية االعضاء وتتخذ القـرارات واالقتراحات والتوصيات باغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي
 .االصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس
المادة *22
يراس كل كلية او معهد عال في الجامعة عميد يشترط فيه ان يكون عراقيا من ابوين عراقيين بالوالدة
ومن اصول غير اجنبية وبمرتبة استاذ مساعد في االقل ويكون بدرجة مدير عام يرتبط برئيس
الجامعة ،وتحدد مدة اشغاله لهذا الموقع بـ  5خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ،ويجوز تكليفه
 :باشغال موقع مماثل في كلية او معهد عال اخر لمدة مماثلة ،ويتولى االختصاصات االتية
 :ـ االختصاصات العلمية 11أ ـ متابعة سير الدراسات األولية والعليا لتحقيق األهداف الواردة في هذا القانون والترصين المستمر
 .للحالة الفكرية والتربوية والعلمية
 .ب ـ المصادقة على توصيات مجالس األقسام والفروع
ج ـ الموافقة على توزيع المواد الدراسية والوحدات الفصلية على اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين
وتشكيل لجان مناقشة الرسائل وتحديد مواعيدها
د– تطبيق جميع التعليمات واالنظمة الصادرة بشان تنظيم الشؤون العلمية والتربوية والقرارات
 .الصادرة من مجلس الكلية
 :االختصاصات االدارية والمالية2 -
 .أ -تطبيق التعليمات واالنظمة والقوانين المتعلقة بجميع الشؤون االدارية والمالية
 .ب -الموافقة على توصيات اللجان المشكلة في الكلية
 .ج -الموافقة على تسجيل الطلبة للدراسات

د-الموافقة على شراء واستيراد الوسائل المختبرية والمستلزمات االخرى والمجالت والكتب حسب
 .التشريعات المعمول بها
هـ -الموافقة على صرف مكافات لمـن هم من خارج الجامعة عن التدريب والتدريس داخل الكـلية
واالشـراف على الرسـائل واالشـتراك في لجان االمتحان الشامل ولجان المناقشة حسب التشريعات
 .النافذة
المادة 23
هو الوحدة العلمية االساس في التعليم العالي ويديره مجلس القسم ورئيسه الذي يعين  :القسم العلمي
بقرار من رئيس الجامعة بناء على توصية من عميد الكلية  ،وتحدد صالحياته بموجب النظام  ،ويتولى
 :مجلس القسم االختصاصات االتية
مناقشة مناهج الدراسة ومفرداتها والكتب الدراسية واقتراح تعديلها او تبديلها في ضوء توصيات – 1
 .اعضاء الهيئة التدريسية
اقتراح حاجات القسم من اعضاء الهيئة التدريسية والفنيين والتوصية بدعوة االساتذة الزائرين 2-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدل صدر المادة ( )22بموجب المادة ( )3من قانون التعديل الرابع لقانون لوزارة التعليم العالي ،رقم *
 81.لسنة 2001
اقرار مشاريع البحوث العلمية المقدمة من اعضاء القسم واقتراح السبل الكفيلة النجازها والتوصية 3-
بتعضـيد البحوث العلمية والكتب المـؤلفة والمترجمة واالهتمام ببحوث الطلبة وتوفير مستلزمات
 .تنفيذها
 .تنفيذ قرارات مجلس الكلية 4-
 .تأليف اللجان التربوية والعلمية وفقا لحاجات القسم 5-
االشراف على سير التدريسات واساليب التدريس وتطويرها وعلى قيام اعضـاء الهيئة التدريسية 6-
ومنتسبي القسـم االخـرين بواجباتهم ،وعـلى الشـؤون العلمية للطلبة في مختلف مراحل الدراسة عن
 .طريق االشراف العلمي والعملي المستمر عليهم
متابعة التطورات العلمية والتقدم المتسارع للمعرفة والعلوم وتوجيه اعضاء الهيئة التدريسية 7-
 .لتحديث المناهج والمواد الدراسية بما يجعلها منسجمة مع هذه التطورات العلمية والتكنولوجية
 .تخويل بعض صالحياته الى رئيس القسم 8-
المادة 24
 :تتألف الهيئة التدريسية في الجامعات وهيئة التعليم التقني من

 .االساتذة 1-
 .االساتذة المساعدين2-
 .المدرسين3-
 .المدرسين المساعدين4-
المادة 25
يشترط في من يعين او يمنح لقب مدرس مساعد ان يكون حائزا على شهادة الماجستير او مايعادلها1-
.
اذا لم يرق المدرس المساعد الى مرتبة اعلى خالل ست سنوات من تاريخ تعيينه ينقل الى خارج 2-
.الوزارة
 .ـ ملغاة *3
المادة 26
 :يشترط في من يعين او يمنح مرتبة مدرس توافر احد الشرطين االتيين
ان يكون حائزا على شهادة دكتوراه معترف بها او مايعادلها علمـيا او ان يكون حائزا على اعلى 1-
شهـادة علمية او فنية او تقنية او مهنـية في االختصاصات التي التمنح فيها شهادة دكتوراه والشهادة
معادلة لها علميا شريطة اال تقل مدة الدراسة للحصول على هذه الشهادة عن ثالث سنوات بعد الشهادة
 .الجامعية االولية
ان يكون مدرسا مساعدا في أحدى جامعات جمهورية العراق .او هيئة التعليم التقني لمدة التقل عن 2-
 .ثالث سـنوات ونشر خاللها بحثين قيمين في االقـل وقـام بجهود تدريسية جيدة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة رقم  12من قانون رقم  2لسنة  2014قانون الغيت الفقرة رقم  3من المادة  25بموجب*
.التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم  40لسنة 1988
المادة 27
يشترط في من يعين او يمنح مرتبة استاذ مساعد ان يتوافر فيه احد الشرطين المحددين في المادة
( )26مـن هذا القـانون وان يكون قـد شغـل مرتبة مدرس في احدى جامعات جمهورية العراق .او هيئة
التعليم التقني مدة اربع سنوات في االقل وكان خاللها مبرزا في التدريس ونشر ثالثة بحـوث علمية
 .قيمة في االقل
المادة 28
يشترط في من يعين اويمنح مرتبة استاذ ان تتوافر فيه شروط المادة ( )26وان يكون قد امـضى ست
سنوات في االقل بمرتبة اسـتاذ مساعد وقام خاللها بجهود متميزة في التدريس ونشر ثالثة بحوث
 .اصيلة في االقل



المادة 29
استثناء من احكام المواد السابقة يجوز ان يعين حامل الدكتوراه المعترف بها او مايعادلها علميا في
 :الجامعة بمرتبة استاذ مساعد في احدى الحاالت االتية  ،وبتوصية من مجلس الجامعة
اذا كان قد مارس التدريس مددا مماثلة في جامعات عربية او اجنبية معترف بها وكان مشهودا له 1 -
.بالتفوق في التدريس وصدرت له بحوث علمية قيمة ومبتكرة
اذا كان قد مارس اختصاصه مددا مماثلة بعد حصوله على احدى على احدى الشهادتين االمذكورتين 2-
 .في المادة ( )26من هذا القانون وصـدرت له بحوث علمية قيمة ومبتكرة
.اذا كان من اصحاب المواهب العلمية الفريدة الفذة 3-
المادة 30
يستثنى من احكام المواد  25و  26و  27و 28من هذا القانون اعضاء الهيئة التدريسية في كلية
الفنون الجميلة ويطبق عليهم قرار مجلس قيادة الثورة المرقم  340والمؤرخ في 1981/3/22
.والتعليمات الصادرة بموجبه
))المادة  (( 30مكررة*
الهيئة العراقية لالختصاصات الطبية  ،مؤسسة تعليمية بمستوى جامعة ترتبط بمـركز الوزارة 1- ،
 .ولها شخصية معنوية واستـقالل مالي واداري
يكون رئيس الهيئة بمستوى رئيس الجامعة  ،ومجلسها بمستوى مجلس الجامعة  ،ورئيس 2-
المجـلس العلمي بمستوى عميد الكلية والمجـلس التعليمي بمستوى مجلس الكلية  ،في ما يتعلق بجميع
 .الصالحيات واالختصاصات والحقوق واالمتيازات الواردة بالتشريعات النافذة
تمنـح الهيـئة خريجيها شهادة (زميل ) وتعد اعلى شهادة مهنيـة في حقل االختصاص  ،ويمنح 3-
حاملها قدما لمدة سنتـين ألغـراض العـالوة والترفيـع،ويتمتع بجميع حقوقها وامتيازاتها من تاريخ
.الحصول عليها
تحدد تشكيالت الهيئة واختصاصاتها وطريقة اجتماعاتها وكل مايتعلق بتصريف شؤونها بتعليمات 4-
 .يصدرها الوزير
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعديل قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذي اضيفت هذه المادة بموجب المادة ( )5من قانون*
 ، .رقم  23لسنة 1992الرقم ( )40لسنة 1988

