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) من نظام مراكز البحث العلمي في وزارة التعليم العلي والبحث ۱۹المادة ( أحكام إلى استنادا
  ۱۹۹٥) لسنة ۱العلمي رقم (

 
 -التعليمات اآلتية: أصدرنا

 ۲۰۰۲) لسنة ۱٤۸رقم (
 تعليمات

 
 هيكل عمل الباحث في مراكز البحث العلمي والوحدات البحثية

 لعلميفي وزارة التعليم العالي والبحث ا
 

 
 -:أزاءها هذه التعليمات المعاني المبينة ألغراضالتالية  بيريقصد بالتعا – ۱ –المادة  

       تشكيل يتولى مهام البحث العلمي , يرتبط برئيس الجامعة  –مركز البحث العلمي  – أوال          
 غير المتفرغينالباحثين والتدريسيين  نالتدريسيي, يعمل فيه مجموعة من                 

 الوحدة البحثية_تشكيل يتولى مهام البحث العلمي يرتبط بعميد الكلية يعمل فيه  ثانياً_           
 مجموعة من التدريسيين الباحثين والتدريسيين غير المتفرغين.                  

 
 

  ين على مالك مركز الجامعة المع ةالتدريسيعضو الهيئة  –التدريسية الباحث  –ثالثاً            
 العلمي او الوحدة البحثية. البحث                  

 ج
 

 يأتي:الوحدة البحثية بما  أوتحدد مهام التدريسي الباحث في مركز البحث العلمي  – ۲ –المادة  
   الوحدة ضمن  أوالبحوث والدراسات العلمية التي يكلف بها المركز  أجراء _ أوال           

 فرق بحثية طبقاً لمتطلبات  أعمالخططها العلمية البحثية بصورة فردية او ضمن                     
 او الوحدة  عمل المركز                     

 

 على الرسائل واالطاريح  واإلشراف واألوليةتدريس طلبة الدراسات العليا  ثانياً_            
 الجامعية                    

 

   والقطاع االشتراكي والمختلط تقديم االستشارات العلمية والفنية الى دوائر الدولة  ثالثاً_            
 والخاص بالتنسيق مع المكاتب االستشارية او باستخدام وسائل التعاون المقررة                     
 .بين الوزارات والجامعات والجهات غير المرتبطة بوزارة                   

 
 ج
 

 المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية التي تعقد داخل العراق وخارجه  –رابعاً           
 لتنشيط حركة البحث العلمي في المركز او الوحدة البحثية والتعريف بانجازاته                     
 .العلمية                    

 
 

  والفنية من خالل دورات التعليم  اإلداريةلمالكات تطوير ا برامجفي  اإلسهام خامساً _        
 المستمر النظرية والتطبيقية في التخصصات العلمية المختلفة لتطوير قدراتهم                     
 .أدائهموكفاءة                     

 ج
 ج

 تخصصه الكتب العلمية وترجمتها ونشر البحوث والدراسات في مجال  تأليف سادساً_         
 .التنمية أهدافالعلمي لتوظيف نتائجها في خدمة                     

 
 
 

 .المختلفة لتعميق الوعي العلمي  اإلعالمنشر نشاطه البحثي بوسائل  سابعاً_          
 ج
 ج

 ذات عالقة بعمل المركز او الوحدة  أخرىمايكلف به من واجبات  ثامناً _          
 

 صاب التدريسي الباحث في المركز او الوحدة البحثية من ساعات العمل يكون ن _۳المادة _ 
 البحثية مساوياً لنصاب عضو هيئة التدريس الموازي له في المرتبة العلمية او                     
   ويعامل مدير المركز معاملة العميد ويعامل مدير الوحدة  اإلداريالمنصب                     

 .البحثية ورئيس القسم في المركز معاملة رئيس القسم العلمي في الكلية                   
 

 
 



 ۲ 

  

 
 البحث والمدة الالزمة  وأهميةتنظم استمارة خاصة بكل بحث تتضمن درجة التعقيد  _٤المادة _ 

 د لتنفيذه وفي ضوء ذلك يتم تحديوالخبرة الفنية والقاعدة المادية  واإلمكانات                 
 ) اثني عشر ساعة ۱۲عن ( دوال تزي) ست ساعات ٦الساعات على ان التقل عن (                 
 المركز  إدارةفي الحاالت الخاصة التي يقرها مجلس مجلس  أسبوعياللبحث الواحد                  
 .للوحدةاو الوحدة ويصادق عليها رئيس الجامعة او عميد الكلية بالنسبة                  

 ج
 

 ) ثالثة بحوث ۳على التدريسي الباحث في المركز او الوحدة ان يقدم بما اليقل عن ( _٥المادة _ 
 وتعقيد البحث العلمي ويتقاضى  أهميةبحوث سنوياً حسب  أربعة) ٤واليزيد على (                 
  ألجورون مساوية التي تزيد على نصابه وتك اإلضافيةعن الساعات  أجورا                 
 في الكلية ووفقاً لمرتبته العلمية على ان اليتجاوز عدد  اإلضافيةالمحاضرات                  
 .أسبوعياساعة  أربعين) ٤۰( اإلضافيةالساعات                  

 
 ج
 

 من تدريسي باحث في البحث الواحد تحتسب الساعات وفقاً  أكثرفي حالة اشتراك  _٦المادة _ 
 -:يلما يأت                

 تطرح ساعتان من رئيس الفرق البحثي  _أوال         
 

 

 ) اثنين.۲كان عدد المشتركين بالبحث ( إذا) ثالثة ساعات من الباحث ۳تطرح ( ثانياً_        
 

 يحتسب نصف عدد الساعات للتدريسي الباحث الثاني والثالث إذا كان عدد  ثالثاً_        
  أكثركان عدد المشاركين  إذا) وكذلك للتدريسيين الباحثين اآلخرين , ۳المشاركين (                

 من ثالثة.                
 

 ي حالة مشاريع البحوث ذات الطبيعة الخاصة التي تتطلب فرق عمل كبيرة ف رابعاً_       
 الساعات للمشاركين وفق  الوحدة احتساب إدارةالمركز ولمجلس  إدارةفلمجلس                 
 ماتتطلبه طبيعة العمل على ان يصادق على ذلك رئيس الجامعة بالنسبة للمركز                 
 وعميد الكلية بالنسبة للوحدة البحثية                 

 ج
 

  واإلشراف علىللمركز او الوحدة البحثية تكليف التدريسي الباحث بالتدريس  _أوال_۷المادة _ 
 له على ان التزيد على  اإلضافيةالمحاضرات  أجورالدراسات العليا وصرف  طلبة                

 على طلبة الدراسات العليا  اإلشراف, عدا ساعات  أسبوعيا) عشر ساعات ۱۰(                
 ومشاريع الصفوف المنتهية.                

 جج

 البحوث  إجراءالسماح للتدريسي الباحث بالتعاقد على  للمركز او الوحدة البحثية ثانياً_         
 لصالح دوائر الدولة والقطاع االشتراكي والمختلط والخاص وفقاً للقانون على ان                  
 المركز او الوحدة. إدارةيقترن ذلك بموافقة مجلس                 

 
 

 للعمل في المركز او الوحدة البحثية الذي  يعامل التدريسي المتفرغ جزئياً  _ اوالً_۸المادة _ 
 يكلف بالقيام بالبحث ضمن خطة البحث للمركز او الوحدة البحثية بنفس طريقة                 
 العاملين في المركز او الوحدة على ان اليتجاوز  إلقرانهاحتساب الساعات المقررة                 
 من الساعات المقررة .%) خمسين بالمائة ٥۰(               

 ج
 

  الباحث تفرغاً كلياً للعمل في المركز او الوحدة البحثية  يالتدريسفي حالة تفرغ  ثانياً_        
 في المركز او الوحدة من حيث احتساب الساعات  الباحثين نالتدريسيييعامل معاملة                 
 البحثية المقررة.                

 ج
 

 الباحث في  يالتدريسالذي يتطلب وجوده مع   اإلدارييكون نصاب الموظف  _۹المادة _ 
 المركز او الوحدة البحثية من غير حملة المراتب العلمية مساوياً لعشرين ساعة                 
 عن الساعات التي تزيد على ذلك. إضافية أجوراويتقاضى  أسبوعيا                

 

    الحقلية والميدانية والمسحية  و التنقيبيةحالت البحرية واالستكشافية تحتسب الر _۱۰المادة _ 
 في المركز او الوحدة  الباحثينلمن يكلف بها من التدريسيين  إضافيةساعات عمل                 



 ۳ 

  عن كل يوم بما اليزيد عن  إضافيةساعات عمل  أجوروتصرف لهم لقاء ذلك البحثية                
 يومياً بحسب مرتبته العلمية وعى ان التزيد  إضافية) ست ساعات محاضرات ٦(               

 وعشرين ساعة شهرياً. أربعة) ۲٤على(              
 

 المقررة والمدة الالزمة النجاز كل بحث من مجلس  األسبوعيةتحتسب الساعات  _۱۱المادة_ 
 بحوث جديدة الى الخطة او تعديلها إضافة رإقراادارة المركز او الوحدة عند                

 

 

 او الفصول  األشهريتم وضع جدول زمني للبحث توزع عليه الفعاليات على  _أوال_۱۲المادة( 
 حسب نسبة انجاز فقرات الجدول الزمني وفي  اإلضافيةالساعات  أجوروتصرف               
 صرف  إيقافات وفق المسار المخطط يتم حالة وجود حيدة زمنية في انجاز الفقر              
 في حالة التسارع . االجورالحيدة وزيادة  الى حين تجاوز األجور              

 هائه من البحث المقرر في انت إال بعداليجوز للتدريسي الباحث القيام ببحوث بديلة  ثانياً_       
 الجدول                

 
 
 

  الوحدة البحثية تمديد المدة المقررة النجاز  إدارةالمركز او مجلس  ةإدارلمجلس  ثالثاً_         
 ) و(ثانياً) من هذه المادة مدة التزيد على أوالالبحث المنصوص عليه في البندين (              
 نصف المدة على ان يقترن ذلك بمصادقة رئيس الجامعة بالنسبة للمركز وعميد الكلية               

 بالنسبة للوحدة البحثية .              
 تلغى تعليمات هيكل عمل الباحث في مراكز البحث العلمي والوحدات البحثية في  _۱۳المادة_ 

 ۲۰۰۱) لسنة ۱٤۰وزارة التعليم العلي والبحث العلمي رقم (             
 .نشرها في الجريدة الرسمية تاريختنفذ هذه التعليمات من _۱٤المادة_ 
 
 
 
 
 
 
 
 همام عبد الخالق عبد الغفور                                                                 

 وزير التعليم العالي والبحث العلمي                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .۲/۹/۲۰۰۲) في ۳۹٤٦الوقائع العراقية المرقمة بـ(في جريدة  ۲۰۰۲) لسنة ۱٤۸*نشرت التعليمات المرقمة بـ (


