
تعلیمات الترقیة العلمیة في الجامعات والمعاھد الفنیة

الفصل األول
شروط الترقیات العلمیة

-1-المادة
-:یشترط فیمن یمنح مرتبة مدرس توافر احد الشرطین االتیین

ًان یكون حائزا على شهادة الدكتوراه او ما یعادلها علمیا او ان یكون حائزا على اعلى ً-اوال ً شهادة علمیة او فنیة او تقنیة او مهنیة في ً
ًاالختصاصات التي ال تمنح فیها شهادة الدكتوراه وال شهادة معادلة لها علمیا شریطة ان التقل مدة الدراسة للحصول على هذه الشهادة عن 

.ثالث سنوات بعد الشهادة الجامعیة االولیة

الجامعات العراقیة او هیئة المعاهد الفنیة لمدة ال تقل عن ثالث سنوات وحصل خالل ان یكون قد شغل مرتبة مدرس مساعد في احد ً-ثانیا
. ًفي االقل في استمارة تقییم اداء التدریسیین ونشر خاللها بحثیین علمیین قیمیین في االقل كان متفردا باحدهما% 70هذه المدة على معدل 

-2-المادة 
-:وافر الشروط االتیةیشترط فیمن یرقى الى مرتبة استاذ مساعد ت

.ان یكون قد شغل مرتبة مدرس في احدى الجامعات العراقیة او هیئة المعاهد الفنیة لمدة التقل عن اربع سنواتً-اوال

. في االقل في استمارة تقییم اداء التدریسیین% 70ًان یكون قد حصل خالل المدة المذكورة في الفقرة اوال على معدل ً-ثانیا

ًشر خالل المدة المذكورة في الفقرة اوال ثالث بحوث علمیة قیمة في االقل كان منفردا باحدهانً-ثالثا ً.

-3-المادة 
-:یشترط بمن یرقى الى مرتبة استاذ توافر الشروط االتیة

. ست سنواتان یكون قد شغل مرتبة استاذ مساعد باحدى الجامعات العراقیة او هیئة المعاهد الفنیة لمدة التقل عن ً-اوال

. في االقل في استمارة تقییم اداء التدریسیین% 80ًان یكون قد حصل خالل المدة المذكورة في الفقرة اوال على معدل ً-ثانیا

ًنشر خالل المدة المذكورة في الفقرة اوال ثالث بحوث علمیة اصیلة في االقل كان منفردا باحدهاً-ثالثا ً.



-4-المادة
جامعة ورئیس المعاهد الفنیة، ورئیس الهیئة العلیا لالختصاصات الطبیة ومساعد رئیس الجامعة والعمید ومدیر المركز یعتبر كل من رئیس ال

) ًثانیا(ًومعاون عمید ورئیس المركز العلمي والعاملین في مركز الوزارة او الجامعة او الهیئة ممن یحتلون مرتبة علمیة مستوفیا الحكام الفقرة 
من هذه التعلیمات اذا شغل منصب اصالة لمدة التقل عن نصف المدة التي ینبغي ان یقضیها قبل طلب الترقیة الى ) 3،2(من المادتین 
.مرتبة اعلى

-5-المادة
:یشترط في البحوث والمؤلفات المقدمة للترقیة العلمیة ان تكون ً-اوال

.یةفي حقل االختصاص الدقیق او العام لطالب الترقیة العلم-أ
.ًعلى ان یكون احدها في االقل منشورا ولم تقدم في ایة ترقیة علمیة سابقة. منشورة او مقبولة للنشر-ب
.غیر مستلة من رسائل الدبلومات العالیة او الماجستیر او اطاریح الدكتوراه لطالب الترقیة- ج
.منشورة في مجال اختصاص المجلة العلمیة نفسها-د
منجزة خالل المرتبة العلمیة الحالیة لطالب الترقیة-هـ

.ُیعتمد البحث او المؤلف الول ثالثة مشاركینً-ثانیا

ًاو مصدرا یعامل معاملة البحث في التقدیم ولمرة واحدة في كل ترقیة ویعتبر معادال لبحث واحد) مرجع(یجوز تقدیم مؤلفً-ثالثا ً.

.رك الذي یتضمن اكثر من اختصاص من قبل اكثر من مقوم ومختصُیقوم البحث المشتً-رابعا

-6-المادة
من هذه التعلیمات یجوز اعتماد البحوث المستلة من رسائل الدبلوم العالي والماجستیر واطاریح الدكتوراه ) 3-2(مع مراعاة احكام المادتین 

ذا كانت منشورة او مقبولة للنشر باسم طالب الدراسات العلیا وطالب الترقیة اوا. التي انجزت باشراف طالب الترقیة الغراض الترقیة العلمیة
.العلمیة وتخضع للتقییم وال یستفاد من اكثر من بحث واحد مستل من كل رسالة او اطروحة

-7-المادة
وقائع المؤتمر او المجالت العلمیة ًیجوز قبول بحث واحد ملقى في مؤتمر علمي دوري الغراض الترقیة العلمیة اذا كان منشورا باكمله ضمن 

. المعتمدة وال تقبل خالصته الغراض الترقیة

-8-المادة
تقبل االختراعات والبحوث الخاصة والسریة، المستثناة من شرط النشر العلمي بامر من الوزیر المختص او من یخوله الغراض الترقیة في 

التعلیمات على ان ال یستفید طالب الترقیة من اكثر من بحث سري واحد لكل حالة خضوعها الجراءات التقویم المنصوص علیها في هذه
. ترقیة

الفصل الثاني
اجراءات الترقیة العلمیة



-9-المادة 
:تشكیل في كل كلیة لجنة للترقیات العلمیة تتالف منً-اوال

.ًوجود من هو بمرتبة أستاذ یختاره مجلس الكلیة رئیسااحد اعضاء الهیئة التدریسة بمرتبة أستاذ او أستاذ مساعد في حالة عدم-1
اربعة من اعضاء الهیئة التدریسیة وباختصاصات مختلفة بمرتبة أستاذ او أستاذ مساعد في حالة عدم وجود من هو بمرتبة أستاذ -2

.ًباختصاص معین، یختارهم مجلس الكلیة اعضاءا

ُویختارون بالمواصفات ذاتها ) بضمنهم الرئیس(كلیة عن سبعة، فیكون عدد اعضاء لجنة الترقیات سبعة اذا زاد عدد اقسام او فروع الً-ثانیا
.من هذه المادة) ًاوال(والطریقة المنصوص علیها في الفقرة 

ات العراقیة االخرى عند عدم توافر االختصاصات او المراتب العلمیة المطلوبة في اعضاء لجنة الترقیات العلمیة فیستعان بالجامعً-ثالثا
.لتشكیل هذه اللجنة

.ًتختار اللجنة من بین اعضائها مقررا لهاً-رابعا

.ًیكون للجنة الترقیات سكرتیرا یفضل ان یكون من بین الموظفین الذین یجیدون احدى اللغات االجنبیة الحیةً-خامسا

.احدةمدة العضویة في اللجنة ثالث سنوات قابلة للتجدید مرة وً-سادسا

-10-المادة
ًلعضو الهیئة التدریسیة ان یقدم طلبا تحریرا للترقیة العلمیة الى رئیس القسم المختص او رئیس الفرع في الكلیات التي ال توجد فیها ً-اوال ً

.وثه او مؤلفاته العلمیةًمرفقا به اربع نسخ من كل بحث من بح. اقسام قبل ثالثة اشهر من تاریخ اكماله المدة المطلوبة للترقیة العلمیة

.ًیحیل رئیس القسم او الفرع الطلب مرفقا به البحوث او المؤلفات على لجنة الترقیات خالل اسبوع من تاریخ تقدیم الطلبً-ثانیا

-11-المادة
س القسم بذلك خالل مدة التزید یدقق طلب عضو الهیئة التدریسیة من لجنة الترقیات العلمیة فان وجدته غیر مستوف للشروط تبلغ رئیً-اوال

ًاما اذا وجدته مستوفیا للشروط فتحیل خالل تلك المدة جمیع البحوث والمؤلفات بكتب سریة على ثالث خبراء . ًعلى خمسة عشر یوما
اقیة االخرى، اما على ان یكون احد الخبراء من الجامعات العر.. باختصاص طالب الترقیة ومن ذوي الخبرة الطویلة وبمرتبة اعلى من مرتبته

في حالة عدم توافر اختصاص طالب الترقیة فیجوز حینئذ ان یكون احد الخبراء من وزارة التعلیم والبحث العلمي اذا كان اختصاص طالب 
.الترقیة ومن ذوي الكفاءة العالیة او الخبرة الطویلة ومن حملة شهادة الدكتوراه وذلك في غیر حالة الترقیة الى االستاذیة

. ترسل لجنة الترقیات بحوث الترقیة لالستاذیة الى ثالث خبراء بعضهم من خارج العراق واآلخرین من داخلهً-نیاثا



ًیقدم الخبراء رایهم خالل مدة ستین یوما من تاریخ وصول البحث الیهم او المؤلفات، فان لم ترد االجابة ترسل البحوث والمؤلفات الى ً-ثالثا
.اصفات المذكورة في الفقرات الثالث اعاله من هذه المادة ولذات المادةخبراء اخرین بذات المو

ًعند ورود اجابة الخبراء فتحیل لجنة الترقیات خالل مدة اقصاها خمسة عشر یوما المعاملة الى مجلس الجامعة مشفوعا بتوصیات في ً-رابعا ً
ملة الى رئیس اللجنة ویقوم المجلس برفع التوصیة خالل مدة اقصاها خمسة ًالترقیة واراء الخبراء على ان یقدم مقرر اللجنة ملخصا عن المعا
.ًعشر یوما بشأن الترقیة الى لجنة الترقیات المركزیة في الجامعة

-12-المادة
ُیشكل رئیس الجامعة لجنة مركزیة للترقیات العلمیة تتالف من اعضاء هیئة تدریسیة بمرتبة أستاذ ً-والا

.ًاعضاء والیزید على احد عشر عضوا وباختصاصات مختلفةالیقل عددهم عن سبعة

تكون مدة العضویة في اللجنة ثالث سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة ولرئیس الجامعة، عند عدم توافر االختصاصات والمراتب العلمیة، ً-ثانیا
.االستعانة بالجامعات االخرى لتشكیل هذه اللجنة

-13-المادة
كزیة للترقیات العلمیة إجراءات معاملة الترقیة مع إعداد خالصة تتضمن آراء الخبراء تدقق اللجنة المر

ولجنة الترقیة في الكلیة او مجلس الكلیة مشفوعة برایها في الترقیة العلمیة الى رئیس الجامعة في حال 
لترقیة الى الترقیة الى مرتبة مدرس او أستاذ مساعد للبت في الترقیة، والى مجلس الجامعة في حال ا

.مرتبة األستاذیة

-14-المادة
ًیكون تاریخ الترقیة اعتبارا من تاریخ تقدیم الطلب للترقیة بالنسبة لعضو الهیئة التدریسیة، او من تاریخ اكماله المدة المطلوبة لترقیته حسب 

.مقتضى الحال عند استكمال متطلباتها على ان ال یترتب على ذلك أیة تبعات مالیة

-15-ادةالم
عند رفض الترقیة او تاجیلها، یبلغ رئیس الجامعة او مجلس الجامعة كل حسب اختصاصه عمید الكلیة 
.بقرار الرفض مع اسبابه، ویقوم االخیر بتبلیغ طالب الترقیة خالل سبعة ایام من تاریخ إتخاذ القرار بذلك

الفصل الثالث
االعتراض على إجراءات الترقیة



-16-المادة
لطالب الترقیة االعتراض على قرار الرفض لدى لجنة االعتراض المركزیة في الجامعة والى لجنة یحق

.ًاالعتراض القطریة حسب االختصاص خالل مدة ثالثین یوما من تاریخ تبلیغه بقرار الرفض

-17-المادة
أستاذ، یمثلون تشكل في كل جامعة لجنة اعتراض تتالف من سبعة اعضاء من التدریسیین بمرتبةً-اوال

ًاالختصاصات المختلفة على ان یكون احدهم مختصا بالقانون یختارهم مجلس الجامعة ویسمي رئیس 
.الجامعة رئیسها

الیجوز ان یكون من بین اعضاء لجنة االعتراضات العمداء او اعضاء لجنة الترقیات العلمیة في الكلیة او اللجنة المركزیة للترقیات ً-ثانیا
.ي الجامعةالعلمیة ف

عند عدم توافر االختصاصات او المراتب العلمیة المطلوبة في اعضاء لجنة االعتراضات فیستعان بالجامعات العراقیة االخرى لتشكیل ً-ثالثا
.هذه اللجنة

-18-المادة
ًتشكل لجنة إعتراض تتالف من أحد عشر عضوا من المتمیزین من اعضاء الهیئة التدریسیة في ً-اوال
ًمعات العراقیة وبمرتبة أستاذ وباختصاصات مختلفة على ان یكون احدهم مختصا بالقانون یتم الجا

اختیارهم في اجتماع یرأسه الوزیر ویحضره رؤوساء الجامعات ورئیس هیئة المعاهد الفنیة، ویسمى الوزیر 
.ًرئیسا

ًن لها سكرتیرا وتختار اللجنة من بین اعضائها مقررا لهاتجتمع اللجنة في مركز وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ویكوً-ثانیا ً.

-19-المادة
یكتمل نصاب لجان االعتراض المذكورة في المادتین السابقتین بحضور ما الیقل عن ثلثي ً-اوال

.االعضاء وتتخذ بأغلبیة عدد الحاضرین

.رة واحدةتكون مدة العضویة في هذه اللجان ثالث سنوات قابلة للتجدید مً-ثانیا

-20-المادة
تتولى لجنة االعتراض المركزیة في الجامعة النظر الى في االعتراض الذي یقدمه طالب الترقیة ً-اوال

ًعلى قرار مجلس الكلیة فان كان قراراها مخالفا لقرار مجلس الكلیة فتحال معاملة الترقیة على رئیس 
، اما اذا كان االعتراض على قرار رئیس الجامعة ًالجامعة للبت فیها ویعتبر قراره بهذا الشان نهائیا



ًواصدرت لجنة االعتراضات قرارا مخالفا لقرار رئیس الجامعة فتحال المعاملة على مجلس الجامعة للبت  ً
ًفیها ویعتبر قرارا نهائیا ً.

ًاألستاذیة، فأن وجدت ان المعترض محقا في تتولى لجنة االعتراض القطریة النظر في االعتراض الذي یقدمه طالب الترقیة الى مرتبةً-ثانیا
ًطلبه، قدمت توصیاتها الى مجلس الجامعة للنظر في الترقیة العلمیة مجددا ویعتبر قراره في هذه الحالة نهائیا ً.


