
قانون هيكل عمل الباحث في مركز البحث العلمي والوحدات البحثيةقانون هيكل عمل الباحث في مركز البحث العلمي والوحدات البحثية
في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 148148 لسنة  لسنة 20022002

  

تعلیماترقم تعلیماترقم 148148 لسنة  لسنة 20022002ھیكل عمل الباحث في مراكز البحث العلمي والوحدات البحثیة في وزارةھیكل عمل الباحث في مراكز البحث العلمي والوحدات البحثیة في وزارة

التعلیم العالي والبحث العلميالتعلیم العالي والبحث العلمي

  

مادة مادة 11    يقصد بالتعابیر التالیة الغراض ھذه التعلیمات المعاني المبینةازاءھا   يقصد بالتعابیر التالیة الغراض ھذه التعلیمات المعاني المبینةازاءھا 

اوال – مركز البحث العلمي : تشكیل يتولى مھام البحث العلمي، يرتبط برئیس الجامعة، يعمل فیه مجموعةاوال – مركز البحث العلمي : تشكیل يتولى مھام البحث العلمي، يرتبط برئیس الجامعة، يعمل فیه مجموعة

من التدريسییین الباحثین والتدريسیین غیر المتفرغین.  من التدريسییین الباحثین والتدريسیین غیر المتفرغین.    

ثانیا – الوحدة البحثیة : تشكیل يتولى مھام البحث العلمي يرتبط بعمید الكلیة يعمل فیه مجموعة منثانیا – الوحدة البحثیة : تشكیل يتولى مھام البحث العلمي يرتبط بعمید الكلیة يعمل فیه مجموعة من

التدريسیین الباحثین والتدريسیین غیر المتفرغین.التدريسیین الباحثین والتدريسیین غیر المتفرغین.  

ثالثا – التدريسي الباحث : عضو الھیئة التدريسیة الجامعیة على مالك مركز البحث العلمي أو الوحدةثالثا – التدريسي الباحث : عضو الھیئة التدريسیة الجامعیة على مالك مركز البحث العلمي أو الوحدة

البحثیةالبحثیة  

مادة مادة 22 تحدد مھام التدريسي الباحث في مركز البحث العلمي أو الوحدة البحثیة بما يأتي  : تحدد مھام التدريسي الباحث في مركز البحث العلمي أو الوحدة البحثیة بما يأتي  :  

 اوال – اجراء البحوث والدراسات العلمیة التي يكلف بھا المركز أو الوحدة ضمن خططھا العلمیة والبحثیة اوال – اجراء البحوث والدراسات العلمیة التي يكلف بھا المركز أو الوحدة ضمن خططھا العلمیة والبحثیة

بصورة فردية أو ضمن فرق بحثیة طبقا لمتطلبات عمل المركز أو الوحدة               بصورة فردية أو ضمن فرق بحثیة طبقا لمتطلبات عمل المركز أو الوحدة                 

ثانیا – تدرس طلبة الدراسات العلیا واالولیة واالشراف على الرسائل واالطاريح الجامعیة.ثانیا – تدرس طلبة الدراسات العلیا واالولیة واالشراف على الرسائل واالطاريح الجامعیة.  

ثالثا – تقديم االستشارات العلمیة والفنیة الى دوائر الدولة والقطاعات االشتراكي والمختلط والخاص،ثالثا – تقديم االستشارات العلمیة والفنیة الى دوائر الدولة والقطاعات االشتراكي والمختلط والخاص،

بالتنسیق مع المكاتب االستشارية الوزارات والجامعات والجھات غیر المرتبطة بوزارة.        بالتنسیق مع المكاتب االستشارية الوزارات والجامعات والجھات غیر المرتبطة بوزارة.          

 رابعا – المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمیة التي تعقد داخل العراق وخارجه لتنشیط حركة البحث رابعا – المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمیة التي تعقد داخل العراق وخارجه لتنشیط حركة البحث

العلمي في المركز أو الوحدة البحثیة والتعريف بانجازاته العلمیة.العلمي في المركز أو الوحدة البحثیة والتعريف بانجازاته العلمیة.  

 خامسا – االسھام في برامج تطوير المالكات االدارية والفنیة من خالل دورات التعلیم المستمر النظرية خامسا – االسھام في برامج تطوير المالكات االدارية والفنیة من خالل دورات التعلیم المستمر النظرية

والتطبیقیة في التخصصات العلمیة المختلفة لتطوير قدراتھم وكفاءة ادائھم.    والتطبیقیة في التخصصات العلمیة المختلفة لتطوير قدراتھم وكفاءة ادائھم.      

سادسا – تألیف الكتب العلمیة وترجمتھا ونشر البحوث والدراسات في مجال تخصصه العلمي لتوظیفسادسا – تألیف الكتب العلمیة وترجمتھا ونشر البحوث والدراسات في مجال تخصصه العلمي لتوظیف

نتائجھا في خدمة اھداف التنمیة.                                            نتائجھا في خدمة اھداف التنمیة.                                              

ثامنا – ما لم يكلف به من واجبات اخرى ذات عالقة بعمل المركز أو الوحدة.ثامنا – ما لم يكلف به من واجبات اخرى ذات عالقة بعمل المركز أو الوحدة.  

مادة مادة 33 يكون نصاب التدريسي الباحث في المركز أو الوحدة البحثیة من ساعات العمل البحثیة مساويا يكون نصاب التدريسي الباحث في المركز أو الوحدة البحثیة من ساعات العمل البحثیة مساويا

لنصاب عضو ھیئة التدريس الموازي له في المرتبة العلمیة أو المنصب االداري ويعامل مدير المركز معاملةلنصاب عضو ھیئة التدريس الموازي له في المرتبة العلمیة أو المنصب االداري ويعامل مدير المركز معاملة

العمید ويعامل مدير الوحدة البحثیة ورئیس القسم في المركز معاملة رئیس القسم العلمي في الكلیة.العمید ويعامل مدير الوحدة البحثیة ورئیس القسم في المركز معاملة رئیس القسم العلمي في الكلیة.  

مادة مادة 44  تنظم استمارة خاصة بكل بحث تتضمن درجة التعقید وأھمیة البحث والمدة الالزمة واالمكاناتتنظم استمارة خاصة بكل بحث تتضمن درجة التعقید وأھمیة البحث والمدة الالزمة واالمكانات

والخبرة الفنیة والقاعدة المادية لتنفیذه وفي ضوء ذلك يتم تحديد الساعات على ان ال تقل عن (والخبرة الفنیة والقاعدة المادية لتنفیذه وفي ضوء ذلك يتم تحديد الساعات على ان ال تقل عن (66) ست) ست
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ساعات وال تزيد على (ساعات وال تزيد على (1212) اثنتي عشرة ساعة للبحث الواحد اسبوعیا اال في الحاالت الخاصة التي يقرھا) اثنتي عشرة ساعة للبحث الواحد اسبوعیا اال في الحاالت الخاصة التي يقرھا

مجلس ادارة المركز او الوحدة ويصادق علیھا رئیس الجامعة أو عمید الكلیة بالنسبة للوحدة.مجلس ادارة المركز او الوحدة ويصادق علیھا رئیس الجامعة أو عمید الكلیة بالنسبة للوحدة.

مادة مادة 55  على التدريسي الباحث في المركز أو الوحدة ان يقدم بما ال يقل عن (على التدريسي الباحث في المركز أو الوحدة ان يقدم بما ال يقل عن (33) ثالثة بحوث وال يزيد على) ثالثة بحوث وال يزيد على

((44) اربعة بحوث سنويا حسب أھمیة وتعقید البحث العلمي ويتقاضى اجورا عن الساعات اإلضافیة التي تزيد) اربعة بحوث سنويا حسب أھمیة وتعقید البحث العلمي ويتقاضى اجورا عن الساعات اإلضافیة التي تزيد

على نصابه، وتكون مساوية الجور المحاضرات االضافیة في الكلیة ووفقا لمرتبته العلمیة على ان ال يتجاوزعلى نصابه، وتكون مساوية الجور المحاضرات االضافیة في الكلیة ووفقا لمرتبته العلمیة على ان ال يتجاوز

عدد الساعات اإلضافیة (عدد الساعات اإلضافیة (4040) ساعة اسبوعیا) ساعة اسبوعیا

مادة مادة 66 في حالة اشتراك اكثر من تدريسي باحث في البحث الواحد تحتسب الساعات وفقا لما يأتي:  في حالة اشتراك اكثر من تدريسي باحث في البحث الواحد تحتسب الساعات وفقا لما يأتي:   

أوال – تطرح ساعتان من رئیس الفريق البحثي.أوال – تطرح ساعتان من رئیس الفريق البحثي.  

ثانیا – تطرح (ثانیا – تطرح (33) ثالث ساعات من الباحث اذا كان عدد المشتركین بالبحث () ثالث ساعات من الباحث اذا كان عدد المشتركین بالبحث (22) أثنین.) أثنین.  

ثالثا – يحتسب نصف عدد الساعات للتدريسي الباحث الثاني والثالث اذا كان عدد المشاركین (ثالثا – يحتسب نصف عدد الساعات للتدريسي الباحث الثاني والثالث اذا كان عدد المشاركین (33) ثالثة،) ثالثة،

وكذلك للتدريسیین الباحثین االخرين، اذا كان عدد المشاركین اكثر من (وكذلك للتدريسیین الباحثین االخرين، اذا كان عدد المشاركین اكثر من (33))

ثالثة                                                                        ثالثة                                                                          

رابعا – في حالة مشاريع البحوث ذات الطبیعة الخاصة التي تتطلب فرق عمل كبیرة فلمجلس ادارة المركزرابعا – في حالة مشاريع البحوث ذات الطبیعة الخاصة التي تتطلب فرق عمل كبیرة فلمجلس ادارة المركز

ولمجلس ادارة الوحدة احتساب الساعات للمشاركین وفق ما تتطلبه طبیعة ذلك العمل على ان يصادقولمجلس ادارة الوحدة احتساب الساعات للمشاركین وفق ما تتطلبه طبیعة ذلك العمل على ان يصادق

على ذلك رئیس الجامعة بالنسبة للمركز وعمید الكلیة بالنسبة للوحدة البحثیة.على ذلك رئیس الجامعة بالنسبة للمركز وعمید الكلیة بالنسبة للوحدة البحثیة.

مادة  مادة  77  

 اوال – للمركز أو الوحدة البحثیة تكلیف التدريسي الباحث بالتدريس واإلشراف على طلبة الدراسات العلیا اوال – للمركز أو الوحدة البحثیة تكلیف التدريسي الباحث بالتدريس واإلشراف على طلبة الدراسات العلیا

وصرف اجور المحاضرات اإلضافیة له على ان ال تزيد على (وصرف اجور المحاضرات اإلضافیة له على ان ال تزيد على (1010) عشر ساعات اسبوعیا، عدا ساعات اإلشراف) عشر ساعات اسبوعیا، عدا ساعات اإلشراف

على طلبة الدراسات العلیا ومشاريع الصفوف المنتھیة.على طلبة الدراسات العلیا ومشاريع الصفوف المنتھیة.  

ثانیا – للمركز أو الوحدة البحثیة السماح للتدريسي الباحث بالتعاقد على اجراء البحوث لصالح دوائر الدولةثانیا – للمركز أو الوحدة البحثیة السماح للتدريسي الباحث بالتعاقد على اجراء البحوث لصالح دوائر الدولة

والقطاعات االشتراكي والمختلط والخاص وفقا للقانون، على ان يقترن ذلك بموافقة مجلس ادارة المركز أووالقطاعات االشتراكي والمختلط والخاص وفقا للقانون، على ان يقترن ذلك بموافقة مجلس ادارة المركز أو

الوحدة.الوحدة.  

  

مادة مادة 88  

اوال – يعامل التدريسي المتفرغ جزئیا للعمل في المركز أو الوحدة البحثیة الذي يكلف بالقیام بالبحث ضمناوال – يعامل التدريسي المتفرغ جزئیا للعمل في المركز أو الوحدة البحثیة الذي يكلف بالقیام بالبحث ضمن

خطة البحث للمركز أو الوحدة البحثیة بنفس طريقة احتساب الساعات البحثیة المقررة القرانه العاملین فيخطة البحث للمركز أو الوحدة البحثیة بنفس طريقة احتساب الساعات البحثیة المقررة القرانه العاملین في

المركز أو الوحدة على ان ال يتجاوز (المركز أو الوحدة على ان ال يتجاوز (5050٪) خمسین من المئة من الساعات المقررة.٪) خمسین من المئة من الساعات المقررة.  

ثانیا – في حالة تفرغ التدريسي الباحث تفرغا كلیا للعمل في المركز أو الوحدة البحثیة يعامل معاملثانیا – في حالة تفرغ التدريسي الباحث تفرغا كلیا للعمل في المركز أو الوحدة البحثیة يعامل معامل

التدريسیین الباحثین في المركز أو الوحدة من حیث احتساب الساعات البحثیة المقررة.التدريسیین الباحثین في المركز أو الوحدة من حیث احتساب الساعات البحثیة المقررة.  

مادة مادة 99 يكون نصاب الموظف االداري الذي يتطلب وجوده مع التدريسي الباحث في المركز أو الوحدة البحثیة يكون نصاب الموظف االداري الذي يتطلب وجوده مع التدريسي الباحث في المركز أو الوحدة البحثیة

من غیر حملة المراتب العلمیة مساويا لعشرين ساعة اسبوعیا، ويتقاضى اجورا إضافیة عن الساعات التيمن غیر حملة المراتب العلمیة مساويا لعشرين ساعة اسبوعیا، ويتقاضى اجورا إضافیة عن الساعات التي

تزيد على ذلك.تزيد على ذلك.
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مادة مادة 1010 تحتسب الرحالت البحرية واالستكشافات والتنقیبیة الحقلیة والمیدانیة والمسحیة ساعات عمل تحتسب الرحالت البحرية واالستكشافات والتنقیبیة الحقلیة والمیدانیة والمسحیة ساعات عمل

إضافیة لمن يكلف بھا من التدريسیین الباحثین في المركز أو الوحدة البحثیة وتصرف لھم لقاء ذلك اجورإضافیة لمن يكلف بھا من التدريسیین الباحثین في المركز أو الوحدة البحثیة وتصرف لھم لقاء ذلك اجور

ساعات عمل إضافیة عن كل يوم بما ال يزيد على (ساعات عمل إضافیة عن كل يوم بما ال يزيد على (66) ست ساعات محاضرات إضافیة يومیا بحسب مرتبته) ست ساعات محاضرات إضافیة يومیا بحسب مرتبته

العلمیة، وعلى ان ال تزيد على (العلمیة، وعلى ان ال تزيد على (2424) اربع وعشرين ساعة شھريا.) اربع وعشرين ساعة شھريا.

مادة مادة 1111 تحتسب الساعات االسبوعیة المقررة والمدة الالزمة النجاز كل بحث من مجلس ادارة المركز أو تحتسب الساعات االسبوعیة المقررة والمدة الالزمة النجاز كل بحث من مجلس ادارة المركز أو

الوحدة عند اقرار خطة البحث للمركز أو الوحدة في بداية كل سنة، أو عند اقرار اضافة بحوث جديدة الىالوحدة عند اقرار خطة البحث للمركز أو الوحدة في بداية كل سنة، أو عند اقرار اضافة بحوث جديدة الى

الخطة أو تعديلھا.    الخطة أو تعديلھا.    

مادةمادة1212    

أوال – يتم وضع جدول زمني للبحث توزع علیه الفعالیات على األشھر أو الفصول وتصرف اجور الساعاتأوال – يتم وضع جدول زمني للبحث توزع علیه الفعالیات على األشھر أو الفصول وتصرف اجور الساعات

اإلضافیة حسب نسبة انجاز فقرات الجدول الزمني وفي حالة وجود حیدة سلبیة في تنفیذ الفقرات وفقاإلضافیة حسب نسبة انجاز فقرات الجدول الزمني وفي حالة وجود حیدة سلبیة في تنفیذ الفقرات وفق

المسار المخطط يتم ايقاف صرف االجور الى حین تجاوز الحیدة وزيادة االجور في حالة التسارع.المسار المخطط يتم ايقاف صرف االجور الى حین تجاوز الحیدة وزيادة االجور في حالة التسارع.  

ثانیا – ال يجوز للتدريسي الباحث القیام ببحوث بديلة اال بعد انتھائه من البحث المقرر في الجدول.ثانیا – ال يجوز للتدريسي الباحث القیام ببحوث بديلة اال بعد انتھائه من البحث المقرر في الجدول.  

ثالثا – لمجلس ادارة المركز أو مجلس ادارة الوحدة البحثیة تمديد المدد المقررة النجاز البحث المنصوصثالثا – لمجلس ادارة المركز أو مجلس ادارة الوحدة البحثیة تمديد المدد المقررة النجاز البحث المنصوص

علیه في البندين (اوال) و(ثانیا) من ھذه المادة مدة ال تزيد على نصف المدة على ان يقترن ذلك بمصادقةعلیه في البندين (اوال) و(ثانیا) من ھذه المادة مدة ال تزيد على نصف المدة على ان يقترن ذلك بمصادقة

رئیس الجامعة بالنسبة للمركز وعمید الكلیة بالنسبة للوحدة البحثیة.رئیس الجامعة بالنسبة للمركز وعمید الكلیة بالنسبة للوحدة البحثیة.

مادة مادة 1313 تلغى تعلیمات ھیكل عمل الباحث في مراكز البحث العلمي والوحدات البحثیة في وزارة التعلیم تلغى تعلیمات ھیكل عمل الباحث في مراكز البحث العلمي والوحدات البحثیة في وزارة التعلیم

العالي والبحث العلمي رقم (العالي والبحث العلمي رقم (140140) لسنة ) لسنة 20012001..

مادة مادة 1414 تنفذ ھذه التعلیمات من تاريخ نشرھا في الجريدة الرسمیة تنفذ ھذه التعلیمات من تاريخ نشرھا في الجريدة الرسمیة

  

وزير التعلیم العالي والبحث العلميوزير التعلیم العالي والبحث العلمي

الوقائع العراقیة العدد الوقائع العراقیة العدد 39463946 في  في 2/9/20022/9/2002



EnglishEnglish

الرئيسيةالرئيسية

عن الجامعةعن الجامعة

تشكيالت الجامعةتشكيالت الجامعة



https://www.facebook.com/uobaghdad.edu.iq
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http://en.uobaghdad.edu.iq/
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