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جمهىريت العزاق
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دائزة البحث والتطىيز

تعليمات الترقيات العلمية رقم ( )66لسنة 2991
الفصل األول
شروط الترقية العلمية
المادة _2_-
ٌشترط فٌمن ٌمنح مرتبة مدرس توافر احد الشرطٌن االتٌٌن :
اولا – ان ٌكون حائز على شهادة الدكتوراه او ماٌعادلها علمٌا ً او ان ٌكون حائز على اعلى شهادة علمٌة او فنٌة او
مهنٌة فً االختصاصات التً التمنح فٌها شهادة دكتوراه والشهادة معادلة لها علمٌا ً شرٌطة ان التقل ندة الدراسة
للحصول على هذه الشهادة عن ثالث سنوات بعد الشهادة الجامعٌة االولٌة .
ثانيا ا – ان ٌكون قد شغل مرتبة مدرس مساعد فً احدى الجامعات العراقٌة او هٌئة التعلٌم التقنً مدة ال تقل عن ثالث
سنوات وحصل خالل هذه المدة على معدل  % 07فً االقل فً استمارة تقٌٌم اداء التدرٌسٌٌن ونشر خاللها بحثٌن
علمٌٌن قٌمٌن فً االقل كان منفرداً بأحدهما .
المادة __1
ٌشترط فٌمن ٌرقى الى مرتبة استاذ مساعد توافر الشروط االتٌة :
اولا -ان ٌكون قد شغل مرتبة مدرس فً احدى الجامعات العراقٌة او هٌئة التعلٌم التقنً مدة ال تقل عن اربع سنوات.
ثانيا ا -ان ٌكون قد حصل خالل المدة المذكورة فً الفقرة (اوال) على معدل  %07فً االقل فً استمارة تقٌٌم اداء
التدرٌسٌٌن .
ثالثا ا -نشر ثالثة بحوث علمٌة قٌمة فً االقل كان منفرداً بأحدهما .
المادة – -6
ٌشترط فٌمن ٌرقى الى مرتبة استاذ توافر الشروط االتٌة :
اولا -ان ٌكون قد شغل مرتبة استاذ مساعد فً احدى الجامعات العراقٌة او هٌئة التعلٌم التقنً مدة ال تقل عن ست
سنوات.
ثانيا ا -ان ٌكون قد حصل خالل المدة المذكورة فً الفقرة (اوال) على معدل  %07فً االقل فً استمارة تقٌٌم اداء
التدرٌسٌٌن .
ً
ثالثا ا -نشر خالل المدة المذكورة فً الفقرة (اوال) ثالثة بحوث علمٌة اصٌلة فً االقل كان منفردا بأحدهما.
المادة -4-
ٌعتبر كل من رئٌس الجامعة  ،ورئٌس هٌئة التعلٌم التقنً  ،ورئٌس الهٌئة العراقٌة لالختصاصات الطبٌة  ،ومساعد
رئٌس الجامعة  ،والعمٌد ومدٌر المركز ،ومعاون العمٌد  ،ورئٌس المركز العلمً والعاملٌن فً مركز الوزارة او
الجامعة او الهٌئة ممن ٌحملون مرتبة علمٌة  ،مستوفٌا ً ألحكام الفقرة (ثانٌاً) من المادتٌن (2و )3من هذه التعلٌمات ،
اذا شغل المنصب اصالة لمدة التقل عن نصف المدة التً ٌنبغً ان ٌقضٌها قبل طلب الترقٌة الى مرتبة اعلى .
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المادة )2( -5-
أولٌ -شترط فً البحوث والمؤلفات المقدمة للترقٌة العلمٌة ان ٌكون :
أ -فً حقل االختصاص الدقٌق او العام لطالب الترقٌة .
ً
ب -منشورة او مقبولة للنشر على ان ٌكون احدها فً االقل منشورا  ،ولم تقدم فً أٌة ترقٌة علمٌة سابقة (.)1
ج -غٌر مستلة من رسائل الدبلومات العالٌة او الماجستٌر او الدكتوراه لطالب الترقٌة .
ثانيا ا– ان الٌزٌد عدد المشاركٌن فً كل بحث ا مؤلف عن ثالثة.
ثالثا اٌ -حدد الخبٌرالمختص  ،عدد البحوث التً تعادل كل مؤلف لطالب الترقٌة.
 ( )2عدلت بموجب المادة ( )2من التعديل الثاني للتعليمات والمرقمة بـــ ( )206لسنة .2996 ( )1عدلت بموجب المادة ( )2من التعديل الرابع للتعليمات والمرقمة بــ ( )210لسنة .2999المادة -6-
مع مراعاة احكام المادتٌن (2و )3من هذه التعلٌمات ٌ ،جوز اعتماد البحوث المستلة من رسائل الدبلوم العالً
والماجستٌر والدكتوراه التً انجزت بأشراف طالب الترقٌة ألغراض الترقٌة العلمٌة اذا كانت منشورة او مقبولة للنشر
بأسم طالب الدراسات العلٌا  ،وطالب الترقٌة العلمٌة وتخضع للتقوٌم  ،والٌستفاد من اكثر من بحث واحد مستل من كل
رسالة او اطروحة .
المادة -7-
ً
ٌجوز قبول بحث واحد ملقى فً مؤتمر علمً دوري ألغراض الترقٌة العلمٌة اذا كان منشورا بأكمله ضمن وقائع
المؤتمر او فً المجالت العلمٌة المعتمدة والتقبل خالصته ألغراض الترقٌة .
المادة -8-
تعتبر اطروحة الدكتوراه او ماٌعادلها بحثا ً واحداً اصٌالً لعضو هٌئة التدرٌس الملتحق بالبعثة العلمٌة او المتمتع بزمالة
دراسٌة فٌما اذا لم ٌستفٌد من تلك الشهادة للحصول على لقب علمً اعلى من لقبه العلمً الحالً وفقا ً ألحكام القانون .
المادة -9-
تقبل االختراعات والبحوث الخاصة او السرٌة  ،المستثناة من شرط النشر العلمً بأمر من الوزٌر المختص او من
ٌخوله ألغراض الترقٌة فً حالة خضوعها الجراءات التقوٌم المنصوص علٌها فً هذه التعلٌمات على ان ال ٌستفٌد
طالب الترقٌة من اكثر من بحث سري واحد لكل ترقٌة (.)2
 -عدلت المادة ( )9اعاله بموجب المادة ( )1من التعليمات المرقمة ( )206لسنة .2996
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المادة-20-
أول_ ٌشترط فً المجلة العلمٌة العتمادها لنشر بحوث اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة الغراض الترقٌة العلمٌة  ،ما ٌأتً :
أ -ان تكون صادرة عن جمعٌات او مؤسسات علمٌة او هٌئات جامعٌة.
ب-ان تتبع المنهج العلمً فً تحرٌر مقاالتها وبحوثها وٌخضع ما ٌنشر فٌها الى تقوٌم علمً.
ج -ان ٌشرف علٌها متخصصون من حملة الشهادات العلٌا .
العلمٌة المماثلة داخل العراق
د -ان تودع فً المكتبات او المؤسسات العلمٌة وان ٌتم تبادلها بالمجالت
وخارجه.
ً
ثانيا ا _ عند توافر الشروط المنصوص علٌها فً البند (اوال) من هذه المادة ٌ ،جوز لمجلس الجامعة او هٌئة التعلٌم
التقنً اعتماد المجلة المذكورة لنشر بحوث اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة لغرض الترقٌة .

الفصل الثاني
إجراءات الترقية العلمية
المادة -22-
اولا -تشكل فً كل كلٌة لجنة للترقٌات العلمٌة تتألف من :
أ -احد اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة بمرتبة استاذ او استاذ مساعد فً حالة عدم وجود من هو بمرتبة استاذ ٌختاره
مجلس الكلٌة رئٌسا ً .
ب -اربعة من اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة وبأختصصات مختلفة بمرتبة استاذ او استاذ مساعد فً حالة عدم وجود من
هو بمرتبة استاذ بأختصاص معٌن ٌ ،ختارهك مجلس الكلٌة اعضاءاً.
ثانيا ا -اذا زاد عدد اقسام او فروع الكلٌة عن سبعة  ،فٌكون عدد اعضاء لجنة الترقٌات سبعة ( بضمنهم الرئٌس)
وٌختارون بالمواصفات ذاتها والطرٌقة المنصوص علٌها فً البند (اوالً) من هذه المادة.
ثالثا ا -عند عدم توافر االختصاصات او المراتب العلمٌة المطلوبة فً اعضاء لجنة الترقٌات العلمٌة فٌستعان بالجامعات
العراقٌة االخرى لتشكٌل هذه اللجنة.
رابعا ا -تختار اللجنة من اعضائها مقرراً لها .
خامسا اٌ -كون للجنة الترقٌا العلمٌة سكرتٌراً وٌجٌد احدى اللغات الحٌة .
سادسا ا -مدة العضوٌة فً اللجنة ثالث سنوات قابلة للتجدٌد مرة واحدة .
المادة -21-
أول -لعضو الهٌئة التدرٌسٌة  ،ان ٌقدم طلبا ً تحرٌرٌا ً للترقٌة العلمٌة الى رئٌس القسم المختص او رئٌس الفرع  ،فً
الكلٌة التً التوجد فٌها اقسام  ،قبل تسعٌن ٌوما ً من تارٌخ اكماله المدة المطلوبة لترقٌة العلمٌة  ،مرفقا ً به اربع نسخ
من كل بحث من بحوثه او مؤلفاته العلمٌة .
ثانيا اٌ -حٌل رئٌس القسم او الفرع الطلب مرفقا ً به البحوث او المؤلفات على لجنة الترقٌات خالل سبعة اٌام من تارٌخ
تقدٌم الطلب .
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المادة -26-
أولاٌ :دقق طلب عضو الهٌئة التدرٌسٌة من لجنة الترقٌات العلمٌة فان وجدته غٌر مستوف للشروط ٌبلغ رئٌس القسم
بذلك خالل مدة ال تزٌد على خمسة عشر ٌوما ً من تارٌخ البت فً الموضوع  ،أما إذا وجدته مستوفٌا ً فتحٌل خالل تلك
المدة جمٌع البحوث والمؤلفات بكتب سرٌة إلى ثالثة خبراء باختصاص طالب الترقٌة ومن ذوي الخبرة الطوٌلة أعلى
من مرتبته ،على أن ٌكون أحد الخبراء من الجامعات العراقٌة األخرى إال فً حالة عدم توافر اختصاص طالب
الترقٌة ،فٌجوز حٌنئذ أن ٌكون أحد الخبراء من خارج وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً إذا كان باختصاص طالب
الترقٌة ومن ذوي الكفاءة العالٌة والخبرة الطوٌلة ومن حملة شهادة الدكتوراه باستثناء الترقٌة إلى مرتبة األستاذٌة .
ثانيا ا :ترسل لجنة الترقٌات البحوث والمؤلفات المقدمة للترقٌة إلى مرتبة األستاذٌة إلى ثالثة خبراء ،اثنان منهم من
خارج العراق والثالث من داخل العراق.
ً
ثالثا اٌ :قدم الخبراء رأٌهم خالل مدة ستٌن ٌوما من تارٌخ وصول البحوث إلٌهم أو المؤلفات ،فإن لم ترد اإلجابة ،ترسل
البحوث والمؤلفات إلى خبراء آخرٌن بذات المواصفات المذكورة فً الفقرات الثالثة أعاله من هذه المادة ولذات المدة.
رابعا ا :عند ورود إجابة الخبراء فتحٌل لجنة الترقٌات خالل مدة أقصاها خمسة عشر ٌوما ً معاملة الترقٌة إلى مجلس
الكلٌة مشفوعة بتوصٌاتها فً الترقٌة وآراء الخبراء على أن ٌقدم مقرر اللجنة ملخصا ً عن المعاملة إلى رئٌس اللجنة
وٌقوم المجلس برفع التوصٌة خالل مدة أقصاها خمسة عشر ٌوما ً بشأن الترقٌة إلى لجنة الترقٌات المركزٌة فً
الجامعة.
 ( )2عدل البند ثانيا ا من المادة ( )26بموجب المادة ( )2من تعليمات التعديل الخامس لتعليمات الترقيات العلميةوالمرقم ( )216لسنة .2999
المادة -24-
أولا ٌ :شكل رئٌس الجامعة لجنة مركزٌة للترقٌات العلمٌة تتألف من أعضاء هٌئة تدرٌسٌة بمرتبة أستاذ ال ٌقل عددهم
عن سبعة أعضاء وال ٌزٌد على أحد عشر عضواً وباختصاصات مختلفة.
ثانيا ا :تكون مدة العضوٌة فً اللجنة ثالث سنوات قابلة للتجدٌد مرة واحدة ،ولرئٌس الجامعة.
ثالثا ا :عند عدم توفر المراتب واالختصاصات العلمٌة ،االستعانة بالجامعات األخرى لتشكٌل هذه اللجنة.
المادة -25-
تدقق اللجنة المركزٌة للترقٌات العلمٌة إجراءات معاملة الترقٌة مع إعداد خالصة تتضمن أراء الخبراء ولجنة
الترقٌات ولجنة الترقٌات فً الكلٌة ومجلس الكلٌة مشفوعة برأٌها فً الترقٌة العلمٌة إلى رئٌس الجامعة فً حالة
الترقٌة إلى مرتبة مدرس أو أستاذ مساعد تثبت فً الترقٌة والى مجلس الجامعة فً حالة الترقٌة إلى مرتبة األستاذٌة.
المادة -26-
ٌكون تارٌخ الترقٌة اعتبارا من تارٌخ تقدٌم الطلب للترقٌة بالنسبة لعضو الهٌئة التدرٌسٌة ومن تارٌخ إكماله المدة
المطلوبة لترقٌته حسب مقتضى الحالة عند استكمال متطلباها على ان ال ترتب على ذلك أي تبعات مالٌة.
المادة -27-
عند رفض الترقٌة أو تأجٌلها ٌبلغ رٌس الجامعة أو مجلس الجامعة كل حسب اختصاصه عمٌد الكلٌة بقرار الرفض مع
أسبابه وٌقوم األخٌر بتبلٌغ طالب الترقٌة خالل سبعة أٌام من تارٌخ اتخاذ القرار.
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الفصل الثالث
العتراض على إجراءات الترقية
المادة -28-
ٌحق لطالب الترقٌة االعتراض على قرار الرفض لدى لجنة االعتراضات المركزٌة فً الجامعة ولدى لجنة
االعتراضات القطرٌة حسب االختصاص خالل مدة ثالثٌن ٌوما من تارٌخ تبلٌغه بقرار الرفض.
المادة -29-
أول :تشكل فً كل جامعة لجنة اعتراض تتألف من سبعة أعضاء من التدرٌسٌٌن بمرتبة أستاذ ٌمثلون االختصاصات
المختلفة على ان ٌكون احدهم مختص بالقانون ٌختارهم مجلس الجامعة وٌسمى رئٌس الجامعة رئٌسها
ثانيا :ال ٌجوز ان ٌكون من بٌن أعضاء لجنة االعتراضات العمداء أو أعضاء لجنة الترقٌات العلمٌة فً الكلٌة او
اللجنة المركزٌة للترقٌات العلمٌة فً الجامعة.
ثالثا – عند عدم توافر االختصاصات او المراتب العلمٌة المطلوبة فً أعضاء لجنة االعتراضات فٌستعان بالجامعات
العراقٌة األخرى لتشكٌل هذه اللجنة
المادة -10-
أول :تشكل لجنة اعتراض قطرٌة تتألف من احد عشر عضوا من المتمٌزٌن من أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً الجامعات
العراقٌة وبمرتبة أستاذ وباختصاصات مختلفة على ان ٌكون احدهم مختصا بالقانون ٌتم اختارهم فً اجتماع ٌرأسه
الوزٌر وٌحضره رؤساء الجامعات ورئٌس هٌئة المعاهد الفنٌة وٌسمً الوزٌر رئٌسها
ثانيا :تجتمع هذه اللجنة فً مركز وزارة التعلٌم العالً و البحث العلمً وٌكون لها سكرتٌر وتختار اللجنة من
أعضاءها مقررا لها
المادة -12-
أولٌ :كتمل نصاب لجان االعتراض المذكورة فً المادتٌن السابقتٌن بحضور ما ال ٌقل عن ثلثً األعضاء وتتخذ
قراراتها بأغلبٌة الحاضرٌن
ثانيا :تكون مدة العضوٌة فً هذه اللجان ثالث سنوات قابلة للتجدٌد مرة واحدة
المادة – 11-
أول :تتولى لجنة االعتراض المركزٌة فً الجامعة بالنظر فً االعتراض الذي ٌقدمه طالب الترقٌة على قرار مجلس الكلٌة فإذا كان قرارها
مخالفا لقرار مجلس كلٌة فتحال معاملة الترقٌة على رئٌس الجامعة للبت فٌها وٌعتبر فرارها هذا الشأن نهائٌا أما إذا كان االعتراض على
قرار رئٌس الجامعة وأصدرت لجنة االعتراض قرارا مخالفا لقرار رئٌس الجامعة فتحال المعاملة على مجلس الجامعة للبت فٌها وٌعتبر
فرارها هذا الشأن نهائٌا.
ثانيا – تتولى لجنة االعتراض القطرٌة النظر فً االعتراض الذي ٌقدمه طالب الترقٌة إلى مرتبة األستاذٌة فإذا وجدت ان المعترض محقا
فً طلبه قدمت توصٌاتها إلى مجلس الجامعة للنظر فً الترقٌة العلمٌة مجددا وٌعتبر قراره فً هذه الحالة نهائٌا.
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"الفصـل الرابـع"
إجراءات الترقيات العلمية في هيئة المعاهد الفنية
المادة-16-
تطبق األحكام التً تنظم شروط الترقٌة العلمٌة الواردة فً الفصل األول من هذه التعلٌمات على أعضاء الهٌئة
التدرٌسٌة فً هٌئة المعاهد الفنٌة.
المادة-14-
أولٌ -شكل رئٌس الهٌئة لجنة مركزٌة للترقٌات العلمٌة من بٌن أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة بمرتبة أستاذ مساعد فً
األقل ال ٌقل عددهم عن سبعة أعضاء وال ٌزٌد على احدد عشر عضدواً وباالختصاصات الموجودة فً هٌئة المعاهد
الفنٌة.
ثانيا ا -لرئٌس الهٌئة  ،عند عدم توافر االختصاصات والمراتدب العلمٌدة االستعانة بالجامعدات لتشكٌل اللجنة المذكور
فً الفقرة (أوال) من هذه المادة (.)1
 ( )2عدل البند اولا من المادة  14بموجب المادة ( )4من التعليمات المرقمة ( )206لسنة .2996ثالثا ا -تكون مدة العضوٌة فً اللجنة ثالث سنوات قابلة للتجدٌد مرة واحدة.
المادة-15-
ً
ً
أول :لعضو الهٌئة التدرٌسٌة أن ٌقدم طلبا تحرٌرٌا للترقٌة العلمٌة إلى رئٌس القسدم المختص فً المعهد قبل تسعٌن
ٌوما ً من تارٌخ إكماله المدة المطلوبة للترقٌة العلمٌة مرفقا ً به أربع نسدخ من كل بحث من بحوثه أو مؤلفاته.
ثانيا اٌ :حٌل رئٌس القسم الطلب مرفقة به البحوث أو المؤلفات خالل سبعة أٌام من تارٌخ تقدٌدم الطلب على مجلس
المعهد مشفوعا ً بتوصٌاته فً الترقٌة.
ثالثا اٌ :قوم مجلس المعهد برفع التوصٌة بالترقٌة خالل مددة أقصاه خمسدة عشر ٌومدا إلدى اللجندة المركزٌة للترقٌات
فً هٌئة المعاهد الفنٌة.
رابعا ا :تقوم اللجنة المركزٌة فً الهٌئة بالمهام ذاتها التً تقوم بهدا لجان الترقٌدات فً الكلٌدة والجامعة الواردة فً
المادتٌن ( )13و ( )15من هذه التعلٌمات.
المادة-16-
أول :تشكل لجنة لالعتراضات وتسمى لجنة االعتراضات فً الهٌئة  ،تكون اجتماعاتها ومهامها وفقا ً لما ورد
بالمادتٌن ( )11و ( )21والبند (أوال) من المادة ( )22من هذه التعلٌمات فٌما عدا ما ٌتعلق بالرتبة العلمٌة ألعضاء
هذه اللجنة فٌكون بمرتبة أستاذ مساعد فً األقل.
ثانيا :تتولى اللجنة المشار إلٌها فً المادة ( )27من هذه التعلٌمات النظدر فدً االعتراضدات المتعلقة بالترقٌة إلى
مرتبة األستاذٌة  ،فإذا وجدت أن المعترض محقا ً فً اعتراضده قدمت توصٌاتها إلى مجلس الهٌئة للنظر فً الترقٌة
العلمٌة مجدداً وٌعتبر قراره بهذا الشأن نهائٌاً.

يمكن الحصىل على هذه التعليماث من مىقع الدائزة www.rddiraq.com

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

جمهىريت العزاق
وسارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائزة البحث والتطىيز

الفصل الخامس
الترقيات العلمية في كليات الفنون
المادة -17-
تخضع شروط الترقٌات الفنٌة وإجراءاتها فً أكادٌمٌة الفنون الجمٌلة ألحكام قرار مجلس قٌادة الثورة
المنحل العدد ( )347لسنة  1101والتعلٌمات الصادرة بموجبه.
الفصل السادس
أحكام عامة وختامية
المادة -18-
تطبق أحكام شروط الترقٌة العلمٌة وإجراءاتها وطرق االعتراض علٌها الواردة فً هذه التعلٌمات
على أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً الجامعة التكنولوجٌة وٌحل القسم محل الكلٌة ومجلس قسم محل مجلس كلٌة
ورئٌس القسم محل العمٌد ألغراض تطبٌق هذه التعلٌمات.
المادة -19-
ٌعامل أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة العاملون فً مراكز البحوث العلمٌة المرتبطة بالجامعة ،من مستحقً
الترقٌة العلمٌة ،معاملة ألتدرٌسً من حٌث المدة على أن ٌكونوا قد مارسوا التدرٌس خاللها مدة ال تقل عن سنة
وبما ال ٌقل عن ست ساعات أسبوعٌا وان ٌقدموا بحثٌن إضافٌٌن قٌمٌن فً األقل على ما هو مطلوب من أقرانهم
التدرٌسٌٌن لكل مرتبة وحسب متطلبات تلك الترقٌة.
المادة -60-
ٌدفع لكل خبٌر مبلغ وقدره ( )377دٌنار كمكافأة لكل ترقٌة إلى مرتبة األستاذٌة ومبلغ قدره ( )27دٌنار
كمكافأة لكل ترقٌة إلى مرتبة أستاذ مساعد أو مدرس وإذا كان الخبٌر من خارج العراق فٌدفع له ما ٌعادل ذلك
المبلغ (.)2
 ( )2عدلت المادة بموجب تعليمات التعديل الثالث المرقمة ( )208لسنة .2997المادة -62-
تلغى التعلٌمات الترقٌات العلمٌة فً الجامعات وهٌئة المعاهد الفنٌة الصادرة فً .1100/17/3
المادة -61-
تنفذ هذه التعلٌمات من تارٌخ نشرها فً الجرٌدة الرسمٌة.
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