قانون وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
رقم  40لسنت 1988

1

الباب األول

السريان واألهداف

مادة 1

يسرم ىذا القانكف عمى ك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي

كتشكيالتيا االدارية كالمؤسسات التعميمية كالبحثية المرتبطة بيا.

(التي تدعى فيما بعد بالك ازرة )

مادة 2

تيدؼ الك ازرة الى احداث تغييرات كمية كنكعية في الحركة العممية كالتقنية كالثقافية كتكجيو العمؿ

البعثية بما يحقؽ التفاعؿ المستمر بيف الفكر كالممارسة باتجاه تحقيؽ االصالة كالرصانة العممية
كالتفاعؿ مع التجارب كالخبرات االنسانية بالشكؿ الذم ياخذ بنظر االعتبار خصكصية مجتمعنا

كتجربتنا المتميزة كصكال الى بناء اجياؿ جديدة متسمحة بالعمـ كالمعرفة كمتشربة بالمبادلء كالقيـ

السامية كمؤمنة باىداؼ االمة العربية كتاريخيا الحضارم كدكرىا االنساني ،كلتككف قكة فاعمة
كمؤثرة في المجتمع كقادرة عمى االستمرار بحمؿ الرسالة كالحفاظ عمى منجزات ثكرة
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تمكز كاىدافيا في الكحدة كالحرية كاالشتراكية ،كتمبية احتياجات خطط التنمية في جميع فركع

المعرفة االنسانية كمتطمبات تطكير المجتمع.

كما تيدؼ الك ازرة الى تطكير العالقات العممية كالثقافية كالفنية مع االقطار العربية بيدؼ تحقيؽ

االنسجاـ كالتكامؿ في مجاالت العمـ كالمعرفة كصكال الى تحقيؽ الكحدة الثقافية  ،كتكسيع كتكثيؽ
اكاصر التعاكف في ىذه المجاالت مع الدكؿ كالمؤسسات العممية المختمفة في جميع انحاء العالـ.

مادة 3

تككف ميمة مركز الك ازرة التخطيط كالمتابعة لمتعميـ العالي كالبحث العممي كتنسيؽ كاقرار الخطط
بعد كضعيا مف الجامعات كىيئة المعاىد الفنية كتكحيدىا في خطة كاحدة عمى مستكل الدكلة

كاالشراؼ عمى حسف تنفيذىا كعقد المؤتمرات العامة كادارة شؤكف المبعكثيف كالعالقات الثقافية

الدكلية.
مادة 4

2

 -1صدر قانكف ك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي رقـ  40لسنة  1988بمكجب قرار مجمس قيادة الثكرة المنحؿ
رقـ  275في الجمسة المنعقدة بتاريخ

1988/04/04

كنشر في الكقائع العراقية بالعدد
ُ 1988/3/22

 3196في

 -1متككف مركز الك ازرة مف :

أ -كزير التعميـ العالي كالبحث العممي كيعبر عنو فيما بعد بالكزير.

ب -ككيؿ الك ازرة.

ج -جياز االشراؼ كالتقكيـ العممي

د -دائرة الدراسات كالتخطيط كالمتابعة.
ق -دائرة البعثات كالعالقات الثقافية.
ك -الدائرة القانكنية كاالدارية.

ز -دائرة البحث كالتطكير.

 -2يتكلى مركز الك ازرة االختصاصات االتية :
أ -االختصاصات العممية

اكالن :اقرار خطط القبكؿ لمدراسات االكلية كالعميا كمتابعة تنفيذىا.

ثانيان :اقرار الخطط العممية كالتربكية كالثقافية كالتقنية لمجامعات كىيئة المعاىد الفنية.

ثالثان  :تنظيـ التعاكف العممي كالفني كالتقني مع الدكؿ كالمنظمات كالمؤسسات العربية كاالجنبية
مف خالؿ عقد االتفاقيات.

رابعان :اقرار فتح كمية اك معيد كالتكصية بفتح جامعة.
خامسان :اقرار المناىج الدراسية.

سادسان :كضع اسس التقكيـ لمشيادات كالدرجات العممية العربية كاالجنبية التي تمي مرحمة الدراسة
الثانكية كاالعتراؼ بالمؤسسات الجامعية العممية العربية كاالجنبية كتحديد االلقاب كالشيادات

العممية كالفخرية كشركط منحيا.

سابعان  :اقرار االجازات الدراسية كالبعثات كالزماالت كااليفادات كاعارة الخدمات العضاء الييئة

التدريسية.

ثامنان :عقد المؤتمرات التعميمية التقكيمية.

ب -االختصاصات االدارية كالمالية

اكالن :اقرار مشاريع المكازنة السنكية كالحسابات الختامية كالخطة االستيرادية لمركز الك ازرة.
ثاني :تنفيذ مناىج البعثات كالزماالت.
ان

 -2اضيفت الفقرة (  - 1ز) مف ىذه المادة بمكجب المادة (  )1كتعدلت الفقرة (  - 1ج ) بمكجب المادة ( )2
مف قانكف تعديؿ قانكف ك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي

الكقائع العراقية بالعدد 3647في 1996/12/9

 1988 /40رقـ  26لسنة  1996المنشكر في

ثالثان :تعييف التدريسييف مف حممة شيادة الدكتكراه اك ما يعادليا بما يحقؽ سد االحتياجات الفعمية
لمجامعات كىيئة المعاىد الفنية

رابعان :نقؿ التدريسييف بيف الجامعات كىيئة المعاىد الفنية كفؽ الضكابط المعمكؿ بيا.
خامسان :اقتراح مشاريع القكانيف كالق اررات كاالنظمة كاصدار التعميمات.

سادسان :تعييف مكظفي الدكائر الثقافية.
مادة 5

 -1الكزير ىك المسؤكؿ االكؿ في الك ازرة عف اعماليا كتكجيو سياستيا تصدر عنو كتنفذ باشرافو
جميع الق اررات كاالكامر كالتعميمات في كؿ مالو عالقة بمياـ الك ازرة كتشكيالتيا كصالحيتيا

كسائر شؤكنيا الفنية كالمالية كاالدارية كالتنظيمية ضمف احكاـ القكانيف كاالنظمة كالتعميمات.

 -2يخكؿ الكزير الصالحيات االتية :

أ -منح االجكر كالمخصصات كالتعكيضات كالمكافات لمنتسبي مركز الك ازرة كالجامعات كىيئة
المعاىد الفنية كفقا لمقكانيف كاالنظمة كالتعميمات.

ب -ايقاؼ الدراسة في الجامعات اك الكميات اك المعاىد جزئيا كميا لمدة ال تزيد عمى

 6ستة

اياـ.

ج -تخكيؿ ما يراه مف الصالحيات الى ككيؿ الك ازرة كرؤساء الجامعات كرئيس ىيئة المعاىد
الفنية كمسؤكلي دكائر مركز الك ازرة.

مادة 6

يشكؿ الكزير مجمس استشارم يتـ تحديد اعضائو بقرار منو لتقديـ الرام كالمشكرة في االمكر

التربكية كالعممية كيجتمع عند الضركرة بدعكة منو كتصدر الق اررات باسـ الكزير شخصيا.

مادة 7

3

تتكلى تشكيالت مركز الك ازرة ،تحقيؽ المياـ المؤشرة ازاء كؿ منيا كعمى النحك االتي :

 -1جياز االشراؼ كالتقكيـ العممي يتكلى ميمة التاكد مف مشركعية تصرفات الجامعات
كالكميات كالمعاىد كاالقساـ كالفركع كمدل انسجاميا مع التشريعات النافذة كيراسو مكظؼ بدرجة

خاصة مف حممة شيادة الدكتكراه كبدرجة استاذ مساعد في االقؿ كلو خبرة في االمكر العممية

كاالدارية ال تقؿ عف عشر سنكات كيعاكنو عدد مف المشرفيف المختصيف كتحدد كاجباتو بنظاـ.

 -3تعدؿ البند (  )1مف ىذه المادة بحيث حمت عبارة (جياز االشراؼ كالتقكيـ العممي) محؿ عبارة (جياز

التفتيش) بمكجب المادة ( )2كتبدلت كممة المفتشيف لتصبح المشرفيف كما اضيؼ البند ( )5بمكجب المادة ()3
مف قانكف تعديؿ قانكف ك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي  ،1988 /40رقـ  26لسنة .1996

 -2دائرة الدراسات كالتخطيط كالمتابعة تتكلى تجميع كتنسيؽ الخطط المعدة مف قبؿ الجامعات
كىيئة المعاىد الفنية كدكائر مركز الك ازرة كتكحيدىا في خطة مكحدة في ضكء االىداؼ العامة

لخطة التنمية كمتطمبات تطكير المجتمع كمتابعة تنفيذىا بعد اقرارىا كتقكيـ دراسات الجدكل

االقتصادية لمشاريع الك ازرة كمتابعة التعريب لمتعميـ الجامعي كالمصطمحات العممية كتجميع

كتبكيب كتحميؿ البيانات كالمعمكمات االحصائية كمتابعة تنفيذ الق اررات كالتكصيات الصادرة عف

المجاف المكمفة بكضع المناىج التعميمية ،كتنظيـ كتنسيؽ قبكؿ الطمبة كانتقاليـ بيف الجامعات

كىيئة المعاىد الفنية كتكزيع الطمبة الكافديف ،كادارة الحاسبة االلكتركنية ،كتقديـ الدراسات ذات

العالقة بمياـ الك ازرة ،كيراس الدائرة مكظؼ بدرجة مدير عاـ مف حممة شيادة الدكتكراه كلو خدمة
ال تقؿ عف عشر سنكات.

 -3دائرة البعثات كالعالقات الثقافية تتكلى االشراؼ عمى الطمبة المبعكثيف لمدراسة في الخارج

كمتابعة دراستيـ كتقكيـ الشيادات كمتابعة نشاط الدكائر الثقافية كتنظيـ العالقات الثقافية كالعممية

مع االقطار العربية كالدكؿ االجنبية كالمنظمات المتخصصة العربية كاالقميمية كالدكلية كمتابعة
تنفيذ االتفاقيات المبرمة في مجاؿ اختصاصيا ،كيراسيا مكظؼ بدرجة مدير عاـ مف حممة

شيادة الدكتكراه كلو خدمة ال تقؿ عف عشر سنكات.

 -4الدائرة القانكنية كاالدارية تتكلى الشؤكف القانكنية كمتابعة حقكؽ كالتزامات الك ازرة كتنظيـ

االمكر المحاسبية كالتدقيؽ الداخمي كشؤكف االفراد كالخدمات االدارية في مركز الك ازرة كتنظيـ

شؤكف العالقات العامة كاالعالـ كاالمكر االدارية التي ليست مف صالحيات الجامعات كىيئة

المعاىد الفنية ،كيراىا مكظؼ بدرجة مدير عاـ مف حممة شيادة البالكريكس في االقؿ كلو خدمة

ال تقؿ عف  10عشر سنكات.

 -5دائرة البحث كالتطكير :تتكلى كضع سياسات البحث العممي في المؤسسات التعميمية كمتابعة
تطبيؽ نتائجيا مع قطاعات العمؿ المختمفة ،كسياسة بحكث الدراسات العميا ،كتطكير مناىج

الدراسات االكلية كالعميا ،كنشاطات مراكز البحكث كالجمعيات العممية

 ،كيراسيا مدير عاـ

حاصؿ عمى شيادة الدكتكراه كبمرتبة استاذ مساعد في االقؿ كلو خدمة ال تقؿ عف عشر سنكات.
الباب الثاني

مادة 8

4

الجامعات

 -4اضيفت الفقرات (  )17-16-15الى ىذه المادة بمكجب المادة (  )1مف قانكف التعديؿ السابع لقانكف ك ازرة

التعميـ العالي كالبحث العممي رقـ  8الصادر في ،2007/02/22كما اضيفت الفقرة (  )14الى ىذه المادة

بمكجب المادة (  )4مف قانكف تعديؿ قانكف ك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي رقـ

 26في  ،1996كما

ترتبط بمركز الك ازرة التشكيالت االتية :

 -1جامعة بغداد.

 -2جامعة المكصؿ.
 -3جامعة البصرة.

 –4اؿجامعة المستنصرية.
 -6الجامعة التكنكلكجية
 -7جامعة تكريت

 –8جامعة القادسية
 -9جامعة االنبار
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 -10جامعة الككفة

 -11جامعة بابؿ

 -12الييئة العراقية لالختصاصات الطبية .
6

 -13ىيئة اؿتعميـ التقني

 -14مركز البحكث النفسية الباراسايككلكجي.
7

 –15جامعة ديالى

 -16جامعة كربالء

8

 -17جامعة ذم قار
 -18جامعة التاميـ
 -19جامعة كاسط

9

اضيفت الفقرتاف (  11ك )12الى ىذه المادة كعدؿ تسمسؿ الفقرات التالية ليا بمكجب المادة (  )2مف قانكف
تعديؿ قانكف ك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي رقـ  23لسنة .1992

 -5ينظر قرار مجمس قيادة الثكرة المنحؿ المرقـ  951لسنة 1987المنشكر في الكقائع العراقية بالعدد  3184في
 1988/1/11ك القرار المرقـ  119لسنة  1991المنشكر في الكقائع العراقية بالعدد

 321لسنة 1991

المنششكر في الكقائع العراقية بالعدد  3371في.1991/9/16

 -6ينظر المادة  4مف قانكف التعديؿ الرابع لقانكف ك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي رقـ  81لسنة . 2001

 -7ينظر قرار مجمس قيادة الثكرة المنحؿ رقـ  173لسنة  1999المنشكر في الكقائع العراقية بالعدد  3794في
.1999/10/4

 -8ينظر قرار مجمس قيادة الثكرة المنحؿ رقـ
في.2002/2/11

 -9ينظر قرار مجمس قيادة الثكرة المنحؿ رقـ
في.2003/1/20

 15لسنة  2002المنشكر في الكقائع العراقية بالعدد
 1لسنة  2003المنشكر في الكقائع العراقية بالعدد

3917
3966

 -20جامعة ميساف
 –21جامعة المثنى
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 –22جامعة النيريف
مادة 9

الجامعة حرـ امف كمركز اشعاع حضارم ،فكرم كعممي كتقني في المجتمع يزدىر في رحابيا
العقؿ كتعمك فييا قدرة االبداع كاالبتكار لصياغة الحياة ،كتقع عمييا المسؤكلية المباشرة في تحقيؽ

االىداؼ الكاردة في ىذا القانكف ،كعمييا اف تقكـ بالدراسات كالبحكث المستمرة في شتى جكانب
المعرفة االنسانية كالدراسات المتصمة بالحالة العممية ككاقع االحتياجات الجديدة التي تضمف
المستكيات العممية الرفيعة لتناسب العصر كمتطمباتو كبما يؤدم الى تقميص الفجكة العممية

كالتقنية المكجكدة بيننا كبيف الدكؿ المتقدمة مع مراعاة خصكصية مجتمعنا كاستمياـ القيـ االصمية

المتنا كاستيعاب كامؿ لنظرية العمؿ البعثية كتجسيد الفكر التربكم الذم تستند اليو ىذه النظرية

في مناىجيا كانشطتيا العممية كالتربكية كالثقافية المختمفة

مادة 10

11

 -1لمجامعة كالكمية كمركز البحث العممي كالمعاىد العميا المرتبطة بالجامعة ،الشخصية المعنكية
كاالستقالؿ االدارم كالمالي كاالىمية القانكنية الالزمة لتحقيؽ اىدافيا ،كيدير شؤكنيا كؿ منيا

مجمس.

 -2أ– ينشا في كؿ مف مركز الك ازرة كالجامعة كالييئة كالكمية كالمعيد كمراكز البحكث العممية،
صندكؽ يسمى صندكؽ التعميـ العالي يتمتع بالشخصية المعنكية كاالستقالؿ االدارم كالمالي،

تتككف مكارده مف نصيب كؿ منيا مما ياتي.
اكالن :االجكر الدراسية.

ثانيان :اجكر الدراسات المسائية.

ثالثان :العكائد المتحققة مف تطبيؽ قرار مجمس قيادة الثكرة ذم الرقـ  160في 1985/2/4

12

رابعان  :النسبة المئكية المخصصة لصندكؽ مركز الك ازرة مف الرسكـ المستكفاة مف الجامعات
كالكميات االىمية.

خامسان :ايرادات مكاتب الخدمات العممية كاالستشارية.
 -10ينظر القانكف رقـ  8لسنة  2007المنشكر في الكقائع العراقية بالعدد  4035في.2007/3/5

 -11الغيت الفقرة (  )2مف ىذه المادة بمكجب المادة (  )5مف قانكف تعديؿ قانكف ك ازرة التعميـ العالي كالبحث
العممي  ،1988 /40رقـ  26لسنة .1996

 -12تجدر االشارة الى اف القرار  160لسنة  1985بمكجب المادة االكلى مف القانكف رقـ
المنشكر في الكقائع العراقية بالعدد  4019في.2006/3/7

 22لسنة 2005

سادسان :االيرادات الناجمة عف خدماتيا كنشاطاتيا.

سابعان :االرباح المتحققة مف استثمار امكاليا المنقكلة كغير المنقكلة.

ثامنان :المنح كاليبات كالتبرعات كالكقؼ كاالكتتاب كفؽ التشريعات النافذة.

ب– يجرم الصرؼ مف صندكؽ التعميـ العالي كفؽ القكاعد كاالجراءات الخاصة بالتصرؼ
بااليرادات المذككرة في الفقرة ا اعاله كبالنسب كاالغراض المحددة في القكانيف كالق اررات المنظمة

ليا كالتعميمات الخاصة بيا.
مادة 11

المغة الرسمية في الجامعات العراقية ىي المغة العربية كتعتبر المغة الكردية لغة رسمية الى جانب
المغة العربية في منطقة الحكـ الذاتي كلمجالس الكميات اف تقرر تدريس بعض المكاد العممية

بمغات اخرل.
مادة 12

13

 -1تتالؼ الجامعة مف كميات كمعاىد عميا مراكز لمبحكث كاية تشكيالت اخرل حسبما تدعك
الحاجة اليو في نكاحي المعرفة النظرية كالتطبيقية.

 -2أ -تتككف الجامعة التكنكلكجية مف اقساـ عممية يككف كؿ منيا بمستكل كمية في الجامعات
العراقية .

ب -يككف رئيس القسـ العممي في الجامعة التكنكلكجية بمستكل عميد الكمية كيتمتع بجميع
صالحيات كحقكؽ كامتيازات العميد .

مادة 13

14

 -1مجمس الجامعة  :ىك الييئة العممية كاالدارية العميا في الجامعة كيتالؼ مف :
أ -رئيس الجامعة رئيسا

ب -اميف عاـ ادارة التربية كالتعميـ لمنطقة كردستاف لمحكـ الذاتي في جامعات المنطقة عضكا
ج -العمداء اعضاء

د -مساعدم رئيس الجامعية – 15اعضاء

 -13اضيفت الفقرة (  )2مف ىذه المادة بمكجب المادة (  )3مف قانكف تعديؿ قانكف ك ازرة التعميـ العالي كالبحث
العممي رقـ  23لسنة ( 1992تاكد مف ذلؾ).

 -14الغيت الفقرة (د) مف البند (  )1مف ىذه المادة بمكجب المادة (  )1مف قانكف التعديؿ الرابع لقانكف ك ازرة
التعميـ العالي رقـ  81لسنة .2001

 -15ينظر المادة االكلى مف قانكف التعديؿ الرابع لقانكف ك ازرة التعميـ العالي رقـ  81لسنة  2001المنشكر في
الكقائع العراقية بالعدد  3903في .2001/11/5

ق -عضكيف مف الييئة التدريسية ينتخباف مف قبؿ رئيس كاعضاء مجمس الجامعة المشار الييـ
في الفقرات الثالث السابقة لمدة سنتيف قابمة لمتجديد.

ك -ممثؿ نقابة المعمميف مف اعضاء الييئة التدريسية في الجامعة ترشحو نقابة المعمميف عضكا

ز -ممثؿ عف االتحاد الكطني لطمبة كشباب العراؽ يرشحو المكتب التنفيذم لالتحاد لمدة سنة
كاحدة قابمة لمتجديد عضكا

 -2لمجمس الجامعة اف يختار عضكيف مف خارج الجامعة مف ذكم الخبرة كاالختصاص
كيضميما الى المجمس لمدة سنتيف قابمة لمتجديد.

مادة 14

ينعقد مجمس الجامعة في اجتماع دكرم مرة كاحدة في االقؿ في كؿ شير كلرئيس الجامعة اف

يدعك الى اجتماع استثنائي عند الضركرة اك بناء عمى طمب خطي مف ثمث عدد اعضائو  ،كيتـ
نصاب المجمس بحضكر اغمبية اعضائو كتتخذ الق اررات كاالقتراحات كالتكصيات باغمبية عدد

الحاضريف كعند تساكم االصكات يرجح الجانب الذم صكت معو رئيس المجمس.

مادة 15

 -1ترفع الجامعة صكرة مف تكصيات مجمسيا التي تقع خارج صالحياتو الى الكزير خالؿ
خمسة عشر يكما مف تاريخ صدكرىا ،كلمكزير المصادقة عمى التكصيات حاؿ دراستيا اك اعادتيا

اؿ مجمس الجامعة الذم اصدرىا خالؿ خمسة عشر يكما مف تاريخ تسجيميا في سجؿ الكاردة

العادة النظر فييا ،فاذا اصر المجمس المذككر عمى التكصيات فممكزير البت فييا كيككف ق ارره

قطعيا.

 -2تبمغ الجامعة صكرة مف ق اررات مجمسيا التي تقع ضمف صالحياتو الى الكزير كالجامعات
االخرل لغرض االطالع عمييا

مادة 16

يمارس مجمس الجامعة االختصاصات االتية :
 -1االختصاصات العممية

أ -التكصية بخطط القبكؿ لمدراسات االكلية كالعميا في الكميات كالمعاىد العالية .ب  -اقرار خطط
البحث العممي لمكميات كالمعاىد العالية.

ج -اقرار خطة التعريب لمعمكـ كالتاليؼ كالترجمة،

د -اقرار خطة لتكفير مستمزمات التعميـ.

ق -اقرار خطة لفتح االقساـ العممية كالفركع كالمراكز العممية.

ك -اقرار المكاضيع الدراسية كتكزيعيا عمى السنكات الدراسية لمكميات كالمعاىد العالية.

ز -اق ار خطة لتكفير اعضاء الييئة التدريسية.

ح -منح مرتبة االستاذية العضاء الييئة التدريسية.

ط -تنفيذ خطة القبكؿ في الدراسات العميا.

م -متابعة نتائج تقكيـ عضك الييئة التدريسية.

ؾ -اقتراح المناىج الدراسية كاحداث التغيير فييا بيدؼ الترصيف المستمر لمحالة العممية.
ؿ -الترشيح لمجكائز العممية كالثقافية.

 -2االختصاصات االدارية

أ -اقتراح خطة العالقات الثقافية الثنائة مع الجامعات كالمؤسسات العممية في الدكؿ االخرل
كتنفيذىا بعد اقرارىا مف قبؿ الك ازرة.

ب -التعاقد مع اعضاء الييئة التدريسية كالفنييف مف غير العراقييف.
ج -تعييف التدريسييف مف حممة شيادة الماجستير اك ما يعادليا.

د -التكصية بااليفادات كاالعارات كاالجازات الدراسية خارج القطر.
ق -اقرار كتنفيذ خطة لتاىيؿ كتدريب الككادر العممية كاالدارية.

ك -اقرار كتنفيذ التدريب الصيفي لمطمبة كالممارسة الميدانية لمتدريسييف.

ز -المكافقة عمى منح االجازات الدراسية داخؿ القطر بعد اقرارىا مف الك ازرة.
ح -اقرار كتنفيذ المالؾ العممي كاالدارم لمكميات كالمعاىد كالمراكز.

 -3االختصاصات المالية

أ -اقرار كتنفيذ خطة المكازنة السنكية كالمنياج االستيرادم كالخطة االستثمارية مباشرة بالتنسيؽ
مع الجيات المختصة.

ب -اقرار الحسابات الختامية.
 -4لممجمس تخكيؿ بعض صالحياتو الى رئيس الجامعة.
مادة 17

16

 –1يعيف رئيس الجامعة بدرجة خاصة كبمرسكـ جميكرم .

 –2يشترط في مف يعيف رئيسا لمجامعة اف يككف عراقيا مف ابكيف عراقييف بالكالدة كمف اصكؿ
غير اجنبية كمف حممة شيادة الدكتكراه اك ما يعادليا كبمرتبة استاذ .

 –3يرتبط رئيس الجامعة بالكزير كتحدد مدة اشغالو ليذا المكقع بػ  5خمس سنكات قابمة لمتجديد
مرة كاحدة ،كيجكز تكميفو باشغاؿ مكقع مماثؿ في جامعة اك ىيئة اخرل لمدة مماثمة.

مادة 18

 -16الغيت ىذه المادة بمكجب المادة (  )2مف قانكف التعديؿ الرابع لقانكف ك ازرة التعميـ العالي رقـ
.2001

 81لسنة

يمارس رئيس الجامعة الصالحيات االتية :

 -1أ -رئاسة مجمس الجامعة كدعكتو الى االجتماعات العادية كاالستثنائية كتنفيذ ق ارراتو كلو
تمثيؿ الجامعة اماـ الجيات كافة

ب -ادارة شؤكف الجامعة العممية كاالدارية كالمالية كفؽ احكاـ القانكف كالنظاـ كق اررات مجمس
الجامعة.

ج -اىداء االمكاؿ المنقكلة كغير المنقكلة كفقا لمقكانيف كاالنظمة كالتعميمات النافذة.

د -تكزيع ارباح المكاتب كالعيادات االستشارية تخصيص

 %20منيا لمجامعة تكضع في

صندكؽ خاص كتصرؼ في تطكير انشطتيا العممية كالخدمية ككذلؾ تكزيع نسبة

 %80منيا

عمى العامميف فييا استثناء مف المادة العاشرة مف قانكف المكاتب االستشارية اليندسية رقـ

64

لسنة .1979

 -2لرئيس الجامعة اف يعيد ببعض صالحياتو لمعمداء كلمساعده اك لمف يراه مناسبا.
مادة 19

 -1مجمس الكمية  :ىك الييئة العممية كاالدارية العميا في الكمية كيتالؼ مف :
أ -عميد الكمية رئيسان

ب -رؤساء االقساـ العممية اك رؤساء الفركع العممية في الكميات التي ال تكجد فييا اقساـ عممية
اعضاء

ج -معاكف العميد عضكا

د -ممثؿ عف نقابة المعمميف مف بيف اعضاء الييئة التدريسية في الكمية تختاره نقابة المعمميف
عضكا

ق -ممثؿ عف االتحاد الكطني لطمبة كشباب العراؽ مف بيف طمبة الكمية عضكا
ك -مديرم مراكز البحكث المرتبطة بالكمية اعضاء

 -2لمجمس الكمية اختيار اثنيف مف ذكم الخبرة كاالختصاص مف خارج الكمية لمدة سنتيف قابمة
لمتجديد.

مادة20

17

يمارس مجمس الكمية االختصاصات االتية :

 -1االختصاصات العممية

 -17صححت الفقرة (  - 1ك) مف ىذه المادة بحيث حمت كممة (التكصية) محؿ كممة (التكجيو) بمكجب المادة
( )2مف بياف تصحيح نصكص كاردة في قانكف ك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي  ،رقـ

.1988/1/1

 40صادر بتاريخ

أ -كضع خطة القبكؿ لمدراسات االكلية كالعميا حسب القسـ اك الفرع العممي كالشركط الخاصة
بيا كمتابعة تنفيذىا.

ب -كضع الخطط الخاصة بالبحث العممي كالتاليؼ كالترجمة كتكفير مستمزمات التعميـ كتكفير
اعضاء الييئة التدريسية كخدمة المجمتع.

ج -كضع الخطط لفتح االقساـ كالفركع العممية كالمراكز كاقتراح استحداث ا دمج اك الغاء
االقساـ اك الفركع العممية كتكزيع المناىج عمى السنكات الدراسية.

د -اقرار خطط االقساـ العممية بشاف دعكة االساتذة الزائريف.

ق -اقرار عناكيف الرسائؿ الجامعية كتسمية لجاف االمتحاف الشامؿ كالمشرؼ كالمشرؼ المشارؾ
كنتائج المناقشة كاضافة اك حذؼ مكاضيع دراسية لمدراسات العميا.

كالتكصية باستحداث الدراسات العميا كمناىجيا كخططيا السنكية كالخمسية كغيرىا مف االمكر

التي لـ يرد ذكرىا في الفقرة ىػ مف ىذه المادة.

 -2االختصاصات االدارية :

أ -المكافقة عمى نقؿ كتنسيب االفراد العامميف مف التدريسييف كالفنييف كاالدارييف ضمف كميات
كدكائر الجامعة بالتنسيؽ بيف طرفي المناقمة.

ب -االشراؼ عمى شؤكف الكمية كاالىتماـ بمختمؼ اكجو نشاطاتيا العممية كالثقافية كالتربكية
كالرياضية.

ج -اعداد مالؾ الكمية قبؿ نياية السنة الدراسية لمسنة الالحقة في ضكء ما يقدمو العميد
كمجالس االقساـ.

د -اقتراح االجازات الدراسية داخؿ القطر لمنتسبي الكمية بناء عمى اقتراح القسـ اك الفرع العممي
المختص.

ق -اقتراح اعارة خدمات التدريسييف اك منحيـ االجازات كالزماالت الدراسية خارج القطر بناء
عمى اقتراح القسـ اك الفرع العممي المختص.

ك -المكافقة عمى تفرغ عضك الييئة التدريسية داخؿ كخارج القطر كفؽ الضكابط.

ز -المكافقة عمى تغيير عناكيف الفنييف كاالدارييف ضمف مالؾ الكمية المصدؽ ذاتيا كطبقا
الحكاـ القكانيف كاالنظمة كالتعميمات ح لممجمس تشكيؿ لجاف تساعده عمى اداء ميامو العممية

كاالدارية كالمالية كالتربكية.

ط -فرض العقكبات االنضباطية عمى الطمبة حسب االنظمة المرعية.
م -النظر في جميع الشؤكف االخرل في الكمية التي يحيميا اليو العميد.

ؾ -االشراؼ عمى تنفيذ االنظمة كالتعميمات فيما يتعمؽ باالمكر العممية كاالدارية كاالنشطة
الطالبية في الكمية.

ؿ -التكصية بانتداب اعضاء الييئة التدريسية كالمحاضريف لمدراسات العميا حسب المدد كالحاجة
التي تحددىا اك الفركع.

ـ -ابدا التكصية بشاف االمكر المحالة مف الكزير اك رئيس الجامعة.
ف -اقتراح خطة لتاىيؿ الككادر العممية كاالدارية.

س -اقتراح خطة لمعالقات الثقافية الثنائية.

 -3االختصاصات المالية

أ -اقتراح خطة المكازنة السنكية كالمنياج االستيرادم السنكم كالخطة االستثمارية السنكية.

ب -التكصية باقرار الحسابات الختامية لمكمية.

ج -المكافقة عمى اىداء االمكاؿ المنقكلة كغير المنقكلة بحدكد

 %50مف صالحية رئيس

الجامعة حسب القكانيف كالتعميمات النافذة.

د -المصادقة عمى ق اررات المجاف الخاصة بالشطب كالتثميف كااليجار البيع المكاؿ الدكلة
المنقكلة كغير المنقكلة كفقا الحكاـ القانكف رقـ  32لسنة .1986

ق -المكافقة عمى اعداد التصاميـ كالخرائط كجداكؿ الكميات لالعماؿ كالمشاريع الخاصة بيا

كالكاردة في المكازنة االعتيادية اك االستثمارية كاحالتيا كالتعاقد عمى تنفيذىا كفقا الحكاـ القانكف

كالنظاـ كالشركط الخاصة بيا.

 -4لممجمس تخكيؿ بعض صالحياتو الى عمد الكمية.
مادة 21

ينعقد مجمس الكمية مرة كاحدة في الشير في االقؿ بدعكة مف رئيسو كيكتمؿ النصاب فيو
بحضكر اغمبية االعضاء كتتخذ الق اررات كاالقتراحات كالتكصيات باغمبية عدد الحاضريف كعند

تساكم االصكات يرجح الجانب الذم صكت معو رئيس المجمس.

مادة 22

18

يراس كؿ كمية اك معيد عاؿ في الجامعة عميد يشترط فيو اف يككف عراقيا مف ابكيف عراقييف

بالكالدة كمف اصكؿ غير اجنبية كبمرتبة استاذ مساعد في االقؿ كيككف بدرجة مدير عاـ يرتبط

برئيس الجامعة ،كتحدد مدة اشغالو ليذا المكقع بػ

 5خمس سنكات قابمة لمتجديد مرة كاحدة،

كيجكز تكميفو باشغاؿ مكقع مماثؿ في كمية اك معيد عاؿ اخر لمدة مماثمة ،كيتكلى

االختصاصات االتية :

 -1االختصاصات العممية
 -18الغي صدر ىذه المادة بمكجب المادة (  )3مف قانكف التعديؿ الرابع لقانكف لك ازرة التعميـ العالي رقـ  81لسنة
.2001

أ -متابعة سير الدراسات االكلية كالعميا لتحقيؽ االىداؼ الكاردة في ىذا القانكف كالترصيف
المستمر لمحالة الفكرية كالتربكية كالعممية.

ب -المصادقة عمى تكصيات مجالس االقساـ كالفركع.

ج -المكافقة عمى تكزيع المكاد الدراسية كالكحدات الفصمية عمى اعضاء ىيئة التدريس
كالمحاضريف كتشكيؿ لجاف مناقشة الرسائؿ كتحديد مكاعيدىا.

د -تطبيؽ جميع التعميمات كاالنظمة الصادرة بشاف تنظيـ الشؤكف العممية كالتربكية كالق اررات
الصادرة مف مجمس الكمية.

 -2االختصاصات االدارية كالمالية

أ -تطبيؽ التعميمات كاالنظمة كالقكانيف المتعمقة بجميع الشؤكف االدارية كالمالية.

ب -المكافقة عمى تكصيات المجاف المشكمة في الكمية.
ج -المكافقة عمى تسجيؿ الطمبة لمدراسات.

د -المكافقة عمى شراء كاستيراد الكسائؿ المختبرية كالمستمزمات االخرل كالمجالت كالكتب حسب
التشريعات المعمكؿ بيا.

ق -المكافقة عمى صرؼ مكافات لمف ىـ مف خارج الجامعة عف التدريب كالتدريس داخؿ الكمية
كاالشراؼ عمى الرسائؿ كاالشتراؾ في لجاف االمتحاف الشامؿ كلجاف المناقشة حسب التشريعات

النافذة.

مادة 23

القسـ العممي  :ىك الكحدة العممية االساس في التعميـ العالي كيديره مجمس القسـ كرئيسو الذم
يعيف بقرار مف رئيس الجامعة بناء عمى تكصية مف عميد الكمية ،كتحدد صالحياتو بمكجب

النظاـ ،كيتكلى مجمس القسـ االختصاصات االتية :

 -1مناقشة مناىج الدراسة كمفرداتيا كالكتب الدراسية كاقتراح تعديميا اك تبديميا في ضكء
تكصيات اعضاء الييئة التدريسية.

 -2اقتراح حاجات القسـ مف اعضاء الييئة التدريسية كالفنييف كالتكصية بدعك االساتذة الزائريف.
 -3اقرار مشاريع البحكث العممية المقدمة مف اعضاء القسـ كاقتراح السبؿ الكفيمة المؤلفة

النجازىا كالتكصية بتعضيد البحكث العممية كالكتب المؤلفة كالمترجمة كاالىتماـ ببحكث الطمبة

كتكفير مستمزمات تنفيذىا.

 -4تنفيذ ق اررات مجمس الكمية.

 -5تاليؼ المجاف التربكية كالعممية كفقا لحاجات القسـ.

 -6االشراؼ عمى سير التدريسات كاساليب التدرم كتطكيرىا كعمى قياـ اعضاء الييئة التدريسية
كمنتسبي القسـ االخريف بكاجباتيـ ،كعمى الشؤكف العممية لمطمبة في مختمؼ مراحؿ الدراسة عف

طريؽ االشراؼ العممي كالعممي المستمر عمييـ.

 -7متابعة التطكرات العممية كالتقدـ المتسارع لممعرفة كالعمكـ كتكجيو اعضاء الييئة التدريسية
لتحديث المناىج كالمكاد الدراسية بما يجعميا منسجمة مع ىذه التطكرات العممية كالتكنكلكجية.

 -8تخكيؿ بعض صالحياتو الى رئيس القسـ.
مادة 24

تتالؼ الييئة التدريسية في الجامعات كىيئة المعاىد الفنية مف :
 -1االساتذة

 -2االساتذة المساعديف
 -3المدرسيف

 -4المدرسيف المساعديف
مادة 25
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 -1يشترط في مف يعيف اك يمنح لقب مدرس مساعد اف يككف حائ از عمى شيادة الماجستير اك
ما يعادليا.

 -2اذا لـ يرؽ المدرس المساعد الى مرتبة اعمى خالؿ ست سنكات مف تاريخ تعيينو ينقؿ الى
خارج الك ازرة.

 -3لكزير التعميـ العالي كالبحث العممي منح حممة شيادة الدبمكـ العالي كشيادة البكالكريكس
مرتبة مدرس مساعد لمف يستمر بالعمؿ في ىيئة المعاىد الفنية كلو خبرة عممية ال تقؿ عف

خمس سنكات .
مادة 26

يشترط في مف يعيف اك يمنح مرتبة مدرس تكافر احد الشرطيف االتييف :
 -1اف يككف حائ ار عمى شيادة دكتكراه معترؼ بيا اك مايعادليا عمميا اك اف يككف حائ از عمى

اعمى شيادة عممية اك فنية اك تقنية اك مينية في االختصاصات التي ال تمنح فييا شيادة دكتكراه

كال شيادة معادلة ليا عمميا شريطة اال تقؿ مدة الدراسة لمحصكؿ عمى ىذه الشيادة عف ثالث
سنكات بعد الشيادة الجامعية االكلية.

 -19اضيفت الفقرة (  )3مف ىذه المادة بمكجب المادة (  )4مف قانكف تعديؿ قانكف ك ازرة التعميـ العالي كالبحث
العممي رقـ  23لسنة . 1992

 -2اف يككف مدرسا مساعدا في احدل جامعات القطر اك ىيئة المعاىد الفنية لمدة ال تقؿ عف
ثالث سنكات كنشر خالليا بحثيف قيميف في االقؿ كقاـ بجيكد تدريسية جيدة.

مادة 27

يشترط في مف يعيف اف يمنح مرتبة استاذ مساعد اف يتكافر فيو احد الشرطيف المحدديف في

المادة  26مف ىذا القانكف كاف يككف قد شغؿ مرتبة مدرس في احدل جامعات القطر اك ىيئة
المعاىد الفنية مدة اربع سنكات في االقؿ ككاف خالليا مبر از في التدريس كنشر ثالثة بحكث

عممية قيمة في االقؿ.

مادة 28

يشترط في مف يعيف اك يمنح مرتبة استاذ اف تتكافر فيو شركط المادة  26كاف يككف قد امضى
ست سنكات في االقؿ بمرتبة استاذ مساعد كقاـ خالليا بجيكد متميزة في التدريس كنشر ثالثة

بحكث اصيمة في االقؿ.

مادة 29

استثناء مف احكاـ المكاد السابقة يجكز اف يعيف حامؿ الدكتكراه المعترؼ بيا اك ما يعادليا عمميا

في الجامعة بمرتبة استاذ مساعد في احدل الحاالت االتية ،كبتكصية مف مجمس الجامعة :

 -1اذا كاف قد مارس التدرم مددا مماثمة في جامعات عربية اك اجنبية معترؼ بيا ككاف
مشيكدا لو بالتفكؽ في التدريس كصدرت لو بحكث عممية قيمة كمبتكرة.

 -2اذا كاف قد مارس اختصاصو مددا مماثمة بعد حصكلو عمى احدل الشيادتيف المذككرتيف في
المادة  26مف ىذا القانكف كصدرت لو بحكث عممية قيمة كمبتكرة.

 -3اذا كاف مف اصحاب المكاىب العممية الفريدة الفذة.
مادة 30

يستثنى مف احكاـ المكاد  25ك  26ك  27ك 28مف ىذا القانكف اعضاء الييئة التدريسية في
كمية الفنكف الجميمة كيطبؽ عمييـ قرار مجمس قيادة الثكرة المرقـ

 1981/3/22كالتعميمات الصادرة بمكجبو.

 340كالمؤرخ في
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 30مكررة

 -1الييئة العراقية لالختصاصات الطبية ،مؤسسة تعميمية بمستكل جامعة ترتبط بمركز الك ازرة ،
كليا شخصية معنكية كاستقالؿ مالي كادارم .

 -20اضيفت ىذه المادة بمكجب المادة ( )5مف قانكف تعديؿ قانكف ك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي رقـ 23
لسنة .1992

 -2يككف رئيس الييئة بمستكل رئيس الجامعة ،كمجمسيا بمستكل مجمس الجامعة ،كرئيس

المجمس العممي بمستكل عميد الكمية كالمجمس التعميمي بمستكل مجمس الكمية ،في ما يتعمؽ
بجميع الصالحيات كاالختصاصات كالحقكؽ كاالمتيازات الكاردة بالتشريعات النافذة .

 -3تمنح الييئة خريجييا شيادة زميؿ كتعد اعمى شيادة مينية في حقؿ االختصاص

 ،كيمنح

حامميا قدما لمدة سنتيف الغراض العالكة كالترفيع ،كيتمتع بجميع حقكقيا كامتيازاتيا مف تاريخ

الحصكؿ عمييا .

 -4تحدد تشكيالت الييئة كاختصاصاتيا كطريقة اجتماعاتيا ككؿ ما يتعمؽ بتصريؼ شؤكنيا
بتعميمات يصدرىا الكزير .

مادة 31

21

الباب الثالث

هيئة التعميم التقني

تتككف الييئة مف كميات كمعاىد ذات اختصاص في مجاالت التعميـ التقني بعد الدراسة الثانكية
اك ما يعادليا ،كليا كلكمياتيا كمعاىدىا الشخصية المعنكية كاالستقالؿ المالي كاالدارم ،كليا

التكصية باستحداث اك الغاء اك دمج الكميات التقنية كالمعاىد حسب ما تدعك اليو الحاجة،

كيككف مقرىا مدينة بغداد .

مادة 32
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 –1يتكلى ادارة الييئة مجمس برئاسة رئيس الييئة كعدد مف عمداء الكميات التقنية كالمعاىد
كممثؿ نقابة المعمميف مف اعضاء الييئة التدريسية ترشحو نقابة المعمميف كممثمي الك ازرات

كالدكائر االخرل ممف ىـ بدرجة مدير عاـ يراعى في اختيارىـ الخبرة كاالختصاص كيتـ تعيينيـ
بقرار مف الكزير لمدة سنتيف قابمة لمتجديد ،عدا ممثؿ االتحاد الكطني لطمبة العراؽ حيث تككف

المدة سنة كاحدة قابمة لمتجديد .

 -2يمارس مجمس الييئة االختصاصات كالصالحيات المناطة بمجالس الجامعات بما يتالءـ مع
اكضاع الييئة كلو منح رئيس الييئة بعض الصالحيات.

 -3تككف اجتماعاتو كاتخاذ ق ارراتو كما كرد في المادتيف  14ك 15مف ىذا القانكف.
مادة 33
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 -21الغيت تسمية الباب الثالث بمكجب المادة ( ،)4كالغيت المادة بمكجب المادة ( )5مف قانكف التعديؿ الرابع
لقانكف ك ازرة التعميـ العالي رقـ  81لسنة .2001

 -22الغي البند ( )1مف ىذه المادة بمكجب المادة ( )6مف قانكف التعديؿ الرابع لقانكف ك ازرة التعميـ العالي  ،رقمو
 81لسنة .2001

 -1يعيف رئيس الييئة بدرجة خاصة كبمرسكـ جميكرم.

 –2يشترط في مف يعيف رئيسا لمييئة اف يككف عراقيا كمف ابكيف عراقييف بالكالدة كمف اصكؿ
غير اجنبية كمف حممة شيادة الدكتكراه اك ما يعادليا كبمرتبة استاذ كمف ذكم الخبرة

كاالختصاص يرتبط بالكزير كتككف مدة اشغالو ليذا المكقع

 5خمس سنكات قابمة لمتجديد مرة

كاحدة ،كيجكز تكميفو باشغاؿ مكقع مماثؿ في جامعة اك ىيئة اخرل لمدة مماثمة .

 -3يتكلى رئيس الييئة صالحيات رئيس الجامعة بما ينسجـ مع اكضاع الييئة كلو تخكيؿ بعض
صالحياتو الى العمداء كمف يراه مناسبا.

مادة 34
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 –1يتكلى ادارة الكمية التقنية اك المعيد مجمس الكمية التقنية اك مجمس المعيد كىك السمطة العميا
فييما كيتالؼ مف عميد الكمية التقنية اك عميد المعيد كرؤساء االقساـ كالفركع كممثؿ عف نقابة

المعمميف كممثؿ عف االتحاد الكطني لطمبة العراؽ في الكمية التقنية اك في المعيد كيتكلى

اختصاصات كصالحيات مجمس الكمية في الجامعات كبما تالءـ مع اكضاع الكمية التقنية اك

المعيد كلو منح بعض صالحياتو الى العميد كتككف اجتماعاتو كاتخاذ ق ارراتو كما كرد في مادة

 21مف ىذا القانكف .
مادة 35
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 –1يراس كؿ كمية تقنية اك معيد في الييئة عميد كيشترط اف يككف عراقيا كمف ابكيف عراقييف
بالكالدة كمف بيف ذكم الخبرة كاالختصاص كبمرتبة استاذ مساعد في االقؿ ،كتككف مدة اشغالو

ليذا المكقع  5خمس سنكات قابمة لمتجديد مرة كاحدة ،كيجكز تكميفو باشغاؿ مكقع مماثؿ في
جامعة اك ىيئة اخرل لمدة مماثمة .

 –2يتكلى كؿ مف عميد الكمية التقنية كالمعيد صالحيات كاختصاصات عميد الكمية في الجامعة
بما يتماشى كاىداؼ الكمية كالمعيد .
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 35مكررة

الباب الرابع

الهيئة العراقية لمحاسبات والمعموماتية

 -23الغي البند (  )2مف ىذه المادة بمكجب المادة (  )7مف قانكف التعديؿ الرابع لقانكف ك ازرة التعميـ العالي رقـ
 81لسنة .2001

 -24الغيت ىذه المادة بمكجب المادة (  )8مف قانكف التعديؿ الرابع لقانكف ك ازرة التعميـ العالي ،رقـ
.2001

 81لسنة

 -25الغيت ىذه المادة بمكجب المادة (  )9مف قانكف التعديؿ الرابع لقانكف ك ازرة التعميـ العالي ،رقمو  81لسنة
.2001

 -1تستحدث ىيئة تسمى الييئة العراقية لمحاسبات كالمعمكماتية بمستكل جامعة ،ترتبط بمركز

الك ازرة  ،كتتمتع بالشخصية المعنكية كاالستقالؿ المالي كاالدارم ،كيديرىا مكظؼ بدرجة خاصة.

 -2تتكلى الييئة ما ياتي :

أ -اقتراح السياسات كالخطط كاعداد الدراسات كتقديـ المشكرة في مجاؿ المعمكماتية كاجيزة
كبرمجيات الحاسبات كتكظيفيا.

ب -المساىمة في كضع المعايير كالمقاييس كاساليب التقكيـ لمنشاطات المعمكماتية الكطنية.
ج -اجراء البحكث كالدراسات النظرية كالتطبيقية في مجاؿ المعمكماتية.

د -منح الشيادات العممية في مجاؿ الحاسكب كالمعمكماتية.

ق -تنفيذ كادارة بنؾ كطني لممعمكمات العممية كالتكنكلكجية باحدث الكسائؿ المتطكرة.
ك -المساىمة في كضع كتطكير المناىج القساـ ىندسة عمكـ الحاسبات كالبرمجيات في

الجامعات كالمعاىد.

ز -تنظيـ دكرات تدريبية مينية كتخصصية في مجاؿ المعمكماتية كاجيزة كبرمجيات الحاسبات.
ح -متابعة التطكرات الحديثة في مجاؿ المعمكماتية كاعداد الدراسات كتقديـ المقترحات بشانيا.

 -3تتككف الييئة مف التشكيالت االتية :
أ -معيد المعمكماتية لمدراسات العميا :

كيختص بالدراسات النظرية كالتطبيقية في مجاؿ الدراسات العميا كعمى مستكل الدبمكـ العالي
كالماجستير كالدكتكراه ،بتركيز خاص عمى المكضكعات كالمجاالت المتطكرة كالمستقبمية.

ب -مركز تكنكلكجيا المعمكمات :

كيختص بالبحث كالتطكير كتقديـ المشكرة في مجاالت الحكاسيب كشبكات االتصاالت كصناعة

البرمجيات كاقتراح المشاريع الكطنية ذات الصمة كتنفيذىا ذاتيا اك بالتعاكف مع المراكز

كالمؤسسات البحثية كالصناعية في العراؽ.

ج -مركز المعمكمات العممية كالتكنكلكجية :
كيختص بانشاء شبكة كطنية لممعمكمات العممية كالتكنكلكجية ،كتاميف ارتباط كاسياـ الجيات

الكطنية المختمفة فييا ،كالعمؿ عمى ارتباطيا بالشبكات العالمية كالمساىمة في نشر المعرفة
العممية في مختمؼ جكانبيا.

 -26اضيفت ىذه المادة بمكجب المادة (  )2مف قانكف التعديؿ الخامس لقانكف ك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي
رقـ  40لسنة  ،1988رقمو  11صادر بتاريخ .2002/3/30

 -4أ -يتكلى ادارة الييئة مجمس برئاسة رئيس الييئة كعضكية عميد المعيد كمديرم المركزيف
كاربعة مختصيف بالحاسكب كالمعمكماتية مف الجيات ذات العالقة يختارىـ الكزير لمدة سنتيف

قابمة لمتجديد.

ب -يمارس مجمس الييئة االختصاصات كالصالحيات المنكطة بمجالس الجامعات بما يتالءـ
مع اكضاع الييئة كلو منح رئيس الييئة بعض الصالحيات.

ج -يعقد المجمس اجتماعاتو كيتخذ ق ارراتو عمى النحك المنصكص عميو في المادتيف
مف ىذا القانكف.

 14ك15

 -5أ -يشترط في مف يعيف رئيسا لمييئة اف يككف عراقيا مف ابكيف عراقييف بالكالدة كمف اصؿ
غير اجنبي كمف حممة شيادة الدكتكراه كال تقؿ مرتبتو العممية عف استاذ كمف ذكم الخبرة

كاالختصاص في مجاؿ الحاسكب كالمعمكماتية.

ب -يتكلى رئيس الييئة صالحيات رئيس الجامعة بما ينسجـ مع اكضاع الييئة كلو تخكيؿ
بعض صالحياتو الى العميد اك مدير المركز اك مف يراه مناسبا.

 -6أ -يتكلى ادارة معيد المعمكماتية لمدراسات العميا ،مجمس المعيد كيتالؼ كفؽ المادة  19مف
ىذا القانكف كيمارس اختصاصات كصالحيات مجمس الكمية في الجامعات بما يتالءـ مع

اكضاع المعيد كلو منح بعض صالحياتو الى العميد كتككف اجتماعاتو كاتخاذ ق ارراتو عمى النحك

المنصكص عميو في المادة  21مف ىذا القانكف.

ب -يتكلى مجمس المركز ادارة المركز ،كيتالؼ عمى النحك االتي :
اكالن :مدير العاـ لممركز – رئيسا.

ثاني :ارء االقساـ العممية – اعضاء.
ان

ثالثان :اربعة مختصيف في الحاسكب كالمعمكماتية يختارىـ رئيس الييئة – اعضاء.

 -7أ -يعيف عميد المعيد بدرجة مدير عاـ كيشترط فيو ،كفي مدير عاـ المركز ،اف يككف كؿ

منيما عراقيا مف ابكيف عراقييف بالكالدة كمف اصؿ غير اجنبي كمف ذكم الخبرة كاالختصاص كال

تقؿ المرتبة العممية لكؿ منيما عف استاذ مساعد.

ب -يتكلى عميد المعيد كمدير عاـ المركز صالحيات كاختصاصات عميد الكمية المنصكص
عمييا في القانكف بما يتماشى مع اىداؼ المعيد اك المركز.

 -8لمكزير ،استحداث مراكز ترتبط بيذه الييئة ،بناء عمى اقتراحيا كمكافقة ىيئة الرام.
الباب الخامس

أحكام عامة وختامية

مادة 36

27

 -1يحتفظ اعضاء الييئة التدريسية بمراتبيـ العممية كسائر الحقكؽ المقررة في ىذا القانكف

كالقكانيف االخرل كاالنظمة كالتعميمات الصادرة بمكجبيا بما فييا مخصصات الخدمة الجامعية في
حالة تعيينيـ اك نقميـ اك تنسيبيـ في مركز الك ازرة اك مراكز تشكيالتيا كك ازرة التربية ككذلؾ

المعينكف في مركز الك ازرة اك ك ازرة التربية مف حممة الشيادات العميا كالذيف تنطبؽ عمييـ شركط
عضك الييئة التدريسية كتعد مدة قياميـ بيذه الكظائؼ خدمة جامعية فعمية الغراض العالكة

كالترفيع كالتقاعد .

 -2يحتفظ اعضاء الييئة التدريسية بحؽ الترقية العممية في حالة تعيينيـ اك نقميـ الى كظائؼ
خارج الك ازرة في حالة تكفر الشركط الالزمة لذلؾ دكف شرط التدريس.

مادة 37
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 -1تحدد بنظاـ االمكر االتية :
أ– مراكز البحث العممي التابعة لمك ازرة كاختصاصاتيا كشؤكنيا العممية كاالدارية.

ب -اقساـ دكائر مركز الك ازرة كاختصاصاتيا كاقساـ مراكز الجامعات كىيئة المعاىد الفنية.
ج -االمكر المتعمقة بقبكؿ الطمبة كانتقاليـ.

 -2تحدد بتعميمات يصدرىا الكزير االمكر المتعمقة بارشاد الطمبة كتكجيييـ عمميا كتربكيا

كاجتماعيا كفكريا كرعايتيـ ماديا كمعنكيا كتنظيـ فعالياتيـ الالمنيجية كامتحاناتيـ ككاجباتيـ

كانضباطيـ كالحاقيـ بالبعثات كالزماالت كتدريبيـ ككؿ ما يتعمؽ بشؤكنيـ العممية كالتربكية

االخرل كتنظيـ االجازات الدراسية.

مادة 38
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 –1ال تسمع المحاكـ الدعاكل التي تقاـ عمى الك ازرة اك الجامعة اك الييئة اك الكمية اك المعيد في
كؿ ما يتعمؽ بالقبكؿ اك االنتقاؿ اك االمتحانات اك العقكبات االنضباطية التي تفرض عمى الطمبة

 -27تعدؿ عنكاف نص ىذه المادة بحيث اصبح (الباب الخامس) بدال مف (الباب الرابع) بمكجب المادة (  )2مف
قانكف التعديؿ الخامس لقانكف ك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي رقـ

 40لسنة  ،1988رقمو  11صادر

بتاريخ  ،2002/03/30كما الغيت الفقرة (  )1مف ىذه المادة بمكجب المادة ( )6مف قانكف تعديؿ قانكف ك ازرة
التعميـ العالي كالبحث العممي رقـ  23لسنة . 1992

 -28الغيت الفقرة (  - 1ا ) مف ىذه المادة بمكجب المادة (  )6مف قانكف تعديؿ قانكف ك ازرة التعميـ العالي
كالبحث العممي رقـ  26لسنة .1996

 -29الغي البند (  )1مف ىذه المادة بمكجب المادة (  )1مف قانكف التعديؿ السادس لقانكف ك ازرة التعميـ العالي
كالبحث العممي مركز التدريب االعالمي رقـ ( )26لسنة .2002

كالفصؿ كترقيف القيد كغيره كيككف لمك ازرة كلمجامعة كلمييئة كحدىا حؽ البت في الشكاكل التي

تنشا عف ىذه االمكر.

 -2تمفع المحاكـ مف النظر في دعاكل تقكيـ الشيادات كالدرجات العممية العربية كاالجنبية التي
تمي مرحمة الدراسة الثانكية كدعاكل منح االلقاب كالشيادات العممية كالفخرية.

مادة 39

 -1تنقؿ جميع حقكؽ كالتزامات التقسيمات الممغاة التابعة لمك ازرة اك التي اعيد النظر في

ارتباطاتيا اك تسمياتيا اك التي الحقت بجيات اخرل بمكجب احكاـ ىذا القانكف كجميع اعتماداتيا

المرصدة في المكازنة العامة كخطة التنمية الى التشكيالت التي حمت محميا بمكجب الق اررات التي
يصدرىا الكزير.

 -2يستمر العمؿ في التخصيصات المالية كاالستثمارية كتبقى نافذة جميع حقكؽ كالتزامات
الك ازرة كالتشكيالت التابعة ليا التي كانت قائمة قبؿ صدكر ىذا القانكف كما تبقى نافذة جميع

االتفاقيات كالعقكد كالمقاكالت كالمناقصات الخاصة بتمؾ الجيات

مادة 40

لمجامعات كىيئة المعاىد الفنية اف تستعيف في اجراء تجاربيا العممية كتطبيقاتيا العممية
كالمختبرية كتدريب طمبتيا بجميع المرافؽ ذات االختصاص في دكائر الدكلة كالقطاعيف

االشتراكي كلمختمط كعمى ىذه الدكائر تقديـ التسييالت كالمساعدات لتحقيؽ ذلؾ.

مادة 41
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يعيف لكؿ جامعة كىيئة المعاىد الفنية مساعد رئيس جامعة اك اكثر اك مساعد رئيس الييئة اك

اكثر ،يرتبط برئيس الجامعة اك رئيس الييئة حسب مقتضى الحاؿ .كيشترط فيو اف يككف بمرتبة
استاذ مساعد في االقؿ ،كيعيف بقرار مف مجمس الكزراء ،كيككف بمستكل مدير عاـ.

مادة 42

 -1يعيف لكؿ كمية معاكف لمعميد بقرار مف رئيس الجامعة بناء عمى تكصية العميد كتحدد ميامو
بتعميمات.

 -2يعيف لكؿ معيد معاكف بقرار مف رئيس ىيئة المعاىد الفنية ،كبناء عمى تكصية مف عميد
المعيد كتحدد ميماتو بتعميمات.

مادة 43

يرتبط معيد الشباب القكمي المؤسس بالقانكف رقـ  57لسنة  1982بجامعة بغداد.
 -30الغيت ىذه المادة بمكجب المادة (  )1مف قانكف تعديؿ قانكف ك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي رقـ
لسنة . 1998
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مادة 44
ال تسرل احكاـ ىذا القانكف عمى الحقكؽ التي اكتسبيا اصحابيا قبؿ صدكره كيحتفظكف جميعا

بمراتبيـ العممية كمناصبيـ االدارية كمرتباتيـ كبجميع حقكقيـ في الترقية كالترفيع اثناء خدمتيـ

كذلؾ كفقا لمقكاعد القانكنية كاالدارية التي كانت سارية قبؿ نفاذ ىذا القانكف.

مادة 45

تعفى الجامعات كالييئة مف رسـ الكارد الكمركي لجميع المكاد كالعدد كاالجيزة كاجزائيا كالمكاد
االحتياطية كالمختبرية ككسائؿ االيضاح كاالفالـ كالنشرات كالكتب كالمطبكعات المستكردة في

نطاؽ المشاريع كاالختصاصات التعميمية التي تخدـ اغراضيا.

مادة 46

يمغى قانكف ك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي رقـ  55لسنة  1983ك قانكف مؤسسة المعاىد
الفنية رقـ  34لسنة  1976كتبقى االنظمة كالتعميمات الصادرة بمكجبيا نافذة بما ال يتعارض
كاحكاـ ىذا القانكف لحيف احالؿ ما يحؿ بدليا.

مادة 47

 -1يجكز اصدار انظمة لتسييؿ تنفيذ ىذا القانكف.
 -2لمكزير اصدار التعميمات الالزمة لتسييؿ تنفيذ ىذا القانكف.
 -3ال يعمؿ بام نص يتعارض كاحكاـ ىذا القانكف.
مادة 48

ينفذ ىذا القانكف مف تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

االسباب الموجبة

لتطكير الييكؿ التنظيمي االساس لمركز ك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي كتاطير البنى

االرتكازية التنفيذية لمؤسساتيا المتمثمة بالجامعات كالكميات كالمعاىد العالية كالفنية كاالقساـ

العممية باطر قانكنية سميمة تتماشى مع المفيكـ البعث لالدارة بازالة الحمقات االدارية الزائدة كمنح

الصالحيات الالزمة لتكفير المركنة المطمكبة الستيعاب المتغيرات كاحداث التغييرات التنظيمية

التي تتطمبيا مسيرة العممية التعميمية كالتربكية كتكحيد الصيغ التنظيمية في جميع الجامعات كىيئة

المعاىد الفنية في القطر بما يساعدىا عمى اداء كاجباتيا بدقة كبكفاءة عاليتيف تحقيقا الىداؼ

النيكض الجديد لممجتمع في جميع مجاالتو .فقد شرع ىذا القانكف.

