Republic of Iraq
& Ministry of higher education
Scientific Research
Research and development

جًٕٓسٚح انعشاق
ٔصاسج انتعهٛى انعانٔ ٙانثحج انعهًٙ
دائشج انثحج ٔانتطٕٚش

استٌاداً الى إحكام البٌذ ( رابعا ً ) هي الوادة (  ) 9هي قاًوى الخذهت الجاهعيت رقن (  ) 34لسٌت 3002
أصذرًا التعليواث اآلتيت :
رقن (  ) 263لسٌت 3009
تعليواث التفرغ العلوي
الوادة -2-
اولً -نٕصٚش انتعهٛى انعانٔ ٙانثحج انعهً ٙانًٕافقح عهٗ انتفشغ انعهً ٙنًٍ ْٕ تًشتثح اعتار أ اعتار يغاعذ أ يذسط داخم انعشاق
ٔفقا ً نهقإٌَ.
ثاًيا ً -نهٕصٚش انًٕافقح عهٗ انتفشغ انعهً ٙنهًشًٕن ٍٛتأحكاو انثُذ (أالً) يٍ ْزِ انًادج خاسد جًٕٓسٚح انعشاق ف ٙحانح تعزس
اعتكًال يتطهثاخ انتفشغ انعهً ٙداخم انعشاق.
الوادة  -3-يشترط فيوي يوٌح التفرغ العلوي ها يأتي :
اولً -اٌ ٚكٌٕ حاصالً عهٗ يذسط ف ٙاالقم.
ثاًيا ً -اٌ ٚحصم عهٗ قثٕل يٍ احذٖ انجايعاخ أ انًشاكض أ انًعاْذ انًعتشف تٓا سعًٛا ً يٍ ٔصاسج انتعهٛى انعانٔ ٙانثحج انعهًٙ
نقٛاو انتذسٚغ ٙتإجشاء تحخّ نذٓٚا عٕاء أكاٌ انتفشغ داخم انعشاق أ خاسجّ.
ثالثا ً -اٌ ال ٚؤحش انتششٛح عهٗ عٛش انتذسٚظ ف ٙانكهٛح أ انقغى.
رابعا ً -اٌ ٚكٌٕ حاصالً ف ٙاعتًاسج انتقٕٚى انغُٕ٘ نًٍ ٚحًم نقة يذسط عهٗ يعذل ال ٚقم عٍ ( )%07عثع ٍٛيٍ انًائح نهغُٕاخ
انخالث االخٛشج.
خاهسا ً -تقذٚى يا ٚؤٚذ تحًم انجٓح انًضٛفح جًٛع َفقاخ انًتفشغ انعهً ٙطٛهح يذج تفشغّ.
سادسا ً -تقذٚى كفانح ضايُح تعادل سٔاتثّ ٔيخصصاتّ نًذج ( )1عُح ٔٚتى تُظًٓٛا ٔفقا ً نهقإٌَ ٔتقذًٓٚا يٍ انشؤٌٔ انقإََٛح فٙ
انجايعح انًُتغة انٓٛا.
سابعا ً -اٌ ٚحصم عهٗ أعهٗ انُقاط ا نًفاضهح ف ٙاالعتًاسج انًعذج نٓزا انغشض عهٗ اٌ ٚشاعٗ ف ٙانًفاضهح ت ٍٛانًششح ٍٛيا ٚأتٙ
:
أ .تارٌخالحصولعلىاللقبالعلمً.
ب.سنواتالخدمة.

ت.تارٌخالحصولعلىاللقبالعلمً.

ث.عددالكتبوالبحوثالمنشورة.

ج .االشراؾعلىالرسائلواالطارٌح.

ح .معدلالتقوٌمالسنوي.

خ .رصانةالجامعةالمتفرغفٌها.

د .العقوباتاالنضباطٌة.
ذ .الؽٌابات.
ر .إجادتهللؽاتالحٌةوالحاسوبواالنترنت.
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ز .عددالتشكراتالممنوحة.

المادةٌ-2-شترطفًالمتفرغللمرةالثانٌةانٌكونقدمضىعلىتفرؼهاالول()5خمسسنوات .
المادة-3-تتحملالجامعةرواتبالمتفرغالمنتسبالٌهاومخصصاتالخدمةالجامعٌةوفقالتعلٌماتوالضوابطالمعمولبها .
المادةٌ -4-قدممنتتوفرفٌهالشروطالمنصوصعلٌهافًالمادة()2منهذهالتعلٌماتطلباًخاللالمدةالمحددةالىرئٌسالقسم
العلمًوٌكونمعززاًبالوثائقاآلتٌة :
الً-السٌرةالعلمٌةالمفصلة .
او 
ثانٌا ً-االمرالجامعًالخاصبالشهادةالحاصلعلٌها .
ثالثا ً-أسماءالمؤلفاتوالبحوثالمنشورةونسخمنها .
رابعا ً-اسمالبحثالمقترحللحصولعلىالتفرغالعلمًفًشأنهمعخطةاولٌةللبحثوملخصعنه .
المادة -5-
الً -تتولىاللجنةالعلمٌةفًالقسمالنظربطلباتالتفرغالعلمًوالتحققمنمدىتوافرالشروطوالوثائقالمنصوص
او 
علٌها فً المادتٌن ( )2و ( ) 5من هذه التعلٌمات ومدى تطابق اختصاص المتفرغ مع موضوعه ودراسة خطة البحث
والتأكدمنرصانةالجهةالداعٌةللتفرغ .
ثانٌا ً-تقوماللجنةالعلمٌةبرفعتوصٌاتهاالىمجلسالكلٌةومنثمالىمجلسالجامعةإلقرارالموافقةعلىالتفرغوإحالتها
الىدائرةالبحثوالتطوٌرفًمقرالوزارةللتدقٌق .
المادة -7-تكونمدةالتفرغالعلمًسنةدراسٌةاوفصالًدراسٌاًواحداًؼٌرقابلةللتمدٌد.

المادة  -8-تتولى تشكٌالت وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً وضع خطتها السنوٌة الدراسٌة فٌما ٌتعلق بأعداد المتقدمٌن
واالختصاصاتالمطلوبةألؼراضالتفرغالعلمًداخلالعراقوخارجه .
المادة -9-تتولىدائرةالبحثوالتطوٌرفًمقرالوزارةتحدٌدتارٌخبدءالتقدٌموانتهائهألؼراضالتفرغالعلمً .
المادةٌ -01-لتزمالمتفرغالعلمًبماٌأتً :
الً -انجازبحثعلمًواحدفًاالقلفًموضوعتفرؼهوانٌقدمماٌثبتقبولنشرهفًمجلةعلمٌةرصٌنةخاللمدة
او 
()1سنةمنانتهاءمدةالتفرغ .
ثانٌا ً-إلقاءمحاضرةفًالقسماوالكلٌةعنطبٌعةعملهخاللمدةالتفرغواالنجازاتالتًتحققتوتقدٌمتقرٌرعنذلك .
ثالثا ً-تقدٌمتقرٌرمؤٌدمنالمشرؾكل()3ثالثةاشهرعنمراحلانجازالبحثوالنتائجالتًتوصلالٌها .

المادةٌ-00-تمتعالمتفرغالعلمًباالمتٌازاتاآلتٌة :
الً-الحقوقواالمتٌازاتالممنوحةلهوفقالقانون .
او 
ثانٌا ً-شهادةتقدٌرٌةموقعةمنالوزٌر .
ثالثا ً-اعتمادبحثهألؼراضالترقٌةالعلمٌة .
ًٚكٍ انحصٕل عهٗ ْزِ انتعهًٛاخ يٍ يٕقع انذائشج www.rddiraq.com
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المادةٌ-01-ترتبعلىالمتفرغالعلمًفًحالةعدمإكمالهمتطلباتالبحثماٌأتً :
الً-استحصالالمبالػالمصروفةلهطٌلةمدةالتفرغوفقاًلقانونتحصٌلالدٌونالحكومٌةرقم()55لسنة .1911
او 
ثانٌا ً-حرمانهمنالتمتعبالتفرغالعلمًمستقبالً .

المادة-02-تنفذهذهالتعلٌماتمنتارٌخنشرهافًالجرٌدةالرسمٌة .




أ.د.عثذ رٚاب انعجٛهٙ
ٔصٚش انتعهٛى انعانٔ ٙانثحج انعهًٙ
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