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-------------------------------------------------------------------------------
 بأسـ الشعب

 مجمس الرئاسة
 

 (26قرار رقـ )
( مف 249/أواًل( مف الدستور واستنادا إلى أحكاـ الفقرة )خامسا/أ( مف المادة )72بناءًا عمى ما اقره مجمس النواب طبقا إلحكاـ المادة )

 الدستور .
 5/6/3009الرئاسة بجمستو المنعقدة بتاريخ  قرر مجمس

 إصدار القانوف اآلتي :
 

 3009( لسنة 34رقـ ) قانوف
 الخدمة الجامعية

 
 تسري إحكاـ ىذا القانوف عمى موظؼ الخدمة الجامعية . –أوال  -2-المادة 
 يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاؤىا إلغراض ىذا القانوف . –ثانيا 
 وزارة التعميـ العالي والبحث العممي . – الوزارة
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي . –الوزير 

 الجامعة أو المعيد . –المؤسسة 
 إحدى الجامعات العراقية الرسمية . –الجامعة 
 ىيئة التعميـ التقني . –الييأة 
لجامعي والبحث العممي واالستشارة العممية والفنية أو يقصد بموظؼ الخدمة الجامعية ، كؿ موظؼ يقوـ بممارسة التدريس ا –ثالثا 

العمؿ في ديواف وزارة التعميـ العالي والبحث العممي أو مؤسساتيا ممف تتوفر فيو شروط عضو الييئة التدريسية ، المنصوص عمييا في 
 أو أي قانوف يحؿ محمو . 2:99( لسنة 50قانوف وزارة التعميـ العالي والبحث العممي رقـ )

 
  -3-المادة 

 يتولى موظؼ الخدمة الجامعية ما يأتي :
رعاية الطمبة فكريا وتربويا ، بما يحقؽ مصمحة الوطف واألمة في إرساء دعائـ المجتمع العراقي الديمقراطي نحو بناء حضارة  –أوال 

 إنسانية راقية متخذا مف األسموب العممي في التفكير والممارسة أداة لتحقيؽ تمؾ األىداؼ .
القياـ بالتدريسات النظرية والعممية والتطبيقية والميدانية والتدريب والمختبرات والمعامؿ والحقوؿ التجريبية ، والمحافظة عمى  –انيا ث
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لقاء المحاضرات النظرية والعممية ، وحؿ التماريف وتدقيؽ تقارير الطمبة واإلشراؼ عمى البحوث  موجوداتيا ومراقبة حسف استعماليا وا 
 ؿ .والرسائ
 إجراء البحوث العممية في مختمؼ المجاالت . –ثالثا 
اإلسياـ في النشاطات الجامعية كالمواسـ الثقافية ويوـ الجامعة ومعارض الكمية وحفالت التخرج والفعاليات الطالبية وما يطمب  –رابعا 

 منو القياـ بو مف فعاليات عممية وتعميمية .
 والنشر .اإلسياـ في التأليؼ والترجمة  –خامسا 
 اإلسياـ في المجالس والمجاف الدائمة والمؤقتة داخؿ الوزارة وخارجيا . –سادسا 
 اإلسياـ في تطوير األقساـ العممية فكريا وتربويا وعمميا ، وتقديـ الدراسات والبحوث والتقارير والخطط والمناىج الدراسية. –سابعا 
 إجراء االمتحانات ومراقبة حسف سيرىا . –ثامنا 
 اإلسياـ في الندوات والمؤتمرات والحمقات الدراسية داخؿ العراؽ وخارجو .  –عا تاس

 القياـ بالدراسات والبحوث التي تقترحيا دوائر الدولة والقطاع العاـ والخاص في نطاؽ التعاوف بيف مؤسستو وتمؾ الجيات.  –عاشرا 
 المؤسسة التعميمية التي يعمؿ فييا . أداء الواجبات اإلدارية التي تكمفو الوزارة بيا أو  –حادي عشر 
 العمؿ في المراكز أو المكاتب االستشارية المتخصصة التابعة لموزارة أو مؤسساتيا التعميمية .  –ثاني عشر 
 ( ساعة اسبوعيًا لتحقيؽ الفقرات أعاله مف ىذه المادة . 40التواجد العممي في مؤسستو بما ال يقؿ عف ) –ثالث عشر 

 
  -4-المادة 

يقدـ كؿ مف األستاذ واألستاذ المساعد والمدرس تقريرا بعد كؿ فصؿ دراسي يتضمف نشاطو التدريسي وما أكممو مف مفردات المناىج وما 
اعترضتو مف مشكالت ، وما يقترحو مف توصيات لحميا ، والبحوث والمقاالت التي نشرىا والمحاضرات العامة التي ألقاىا ومقترحاتو 

 لمؤسسة التعميمية التي يعمؿ فييا . لتطوير المناىج وا
 

 ال يجوز لممدرس المساعد تدريس طمبة الدراسات العميا واإلشراؼ عمى بحوثيـ ورسائميـ .  –أوال  -5-المادة 
 يجوز بقرار مف مجمس الكمية عند الضرورة تكميؼ المدرس بالتدريس واإلشراؼ عمى طمبة الماجستير فقط .  –ثانيا 
 ر مف مجمس الكمية عند الضرورة تكميؼ المدرس المساعد بالتدريس النظري في الدراسات األولية الجامعية . يجوز بقرا –ثالثا 

 
  -6 –المادة 

 يتولى وزير التعميـ العالي والبحث العممي أو مف يخولو ما يأتي : 
 الوزارة . تعييف او إعادة تعييف مف تتوفر فيو شروط التعييف في الخدمة الجامعية في مركز  –أوال 
حالتيـ إلى التقاعد وفؽ  –ثانيا  الموافقة عمى نقؿ منتسبي الوزارة مف موظفي الخدمة الجامعية إلى مالؾ الجامعات وقبوؿ استقالتيـ وا 

 القانوف . 
 الموافقة عمى نقؿ موظفي الخدمة الجامعية إلى خارج الوزارة وفقا لمقانوف .  –ثالثا 
مية مف نظاـ الجدارة البدنية ، عدا مف كاف مصابا بمرض سار مف النوع الحاد او المزمف بتقرير مف استثناء مف لو ميزات عم –رابعا 

 لجنة طبية رسمية . 
 ترفيع أو ترقية موظؼ الخدمة الجامعية المعيف في مركز الوزارة وفؽ القانوف .  –خامسا 

 
  -7-المادة 
 ف يخولو و بتوصية مف مجمس الجامعة أو الييأة أو المركز : يتولى رئيس الجامعة أو الييأة أو المركز أو م –أواًل 

 تعييف أو أعادة تعييف مف تتوفر فيو شروط التعييف في الخدمة الجامعية .  -2
 تعييف الموظفيف مف الفنييف و اإلدارييف .  -3

 ية وفؽ القانوف . يتولى رئيس الجامعة أو الييئة أو المركز أو مف يخولو ترفيع موظؼ الخدمة الجامع –ثانيًا 
 يتولى مجمس الجامعة أو الييأة أو المركز ترقية موظؼ الخدمة الجامعية وفؽ القانوف . –ثالثًا 
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يستحؽ موظؼ الخدمة الجامعية المتفرغ و غير المتفرغ أجور المحاضرات لما زاد عمى نصابو التدريسي المقرر و  –أواًل  -8-المادة 
 ؿ عممو عمى أف تراعى في ذلؾ المراتب العممية . يمتـز بالتعميمات المنظمة لييك

يعد موظؼ الخدمة الجامعية متفرغا بعد اكماؿ نصابو بحكـ القانوف عند مباشرتو الوظيفة المعيف فييا أو المعاد ألييا ويتـ تحديد  –ثانيًا 
 النصاب بتعميمات تصدرىا الوزارة عمى أف تراعى المراتب العممية . 

وظؼ الخدمة الجامعية المتفرغ بموجب أحكاـ ىذا القانوف ، أف يمارس أي عمؿ مف أعماؿ مينتو لحسابو الخاص ال يجوز لم -ثالثاً 
 خارج نطاؽ عممو الجامعي ما لـ يوجد نص بخالؼ ذلؾ . 

بنسبة  يمنح موظؼ الخدمة الجامعية المتفرغ و المتفرغ العممي بموجب إحكاـ ىذا القانوف مخصصات خدمة جامعية شيرية –رابعًا 
%( مئة مف المائة مف راتبو الشيري ، وال تحجب ىذه المخصصات مكافآت االستشارة الفنية لممؤسسات الحكومية و الخاصة 200)

 ضمف اختصاصو العممي و التأليؼ و الترجمة و اإلنتاج العممي و الفني . 
 ء موظؼ الخدمة الجامعية مف التفرغ بناًء عمى طمبو . لموزير بناء عمى توصية مجمس الجامعة أو الييأة أو المركز استثنا –خامسًا 
يستحؽ موظؼ الخدمة الجامعية المنسب مف مؤسسة تعميمية إلى أخرى مخصصات و االمتيازات ذاتيا التي يتمتع بيا أقرانو  –سادسًا 

 في المؤسسة المنسب ألييا أو المنسب منيا ، أييما أكثر . 
امعية غير المتفرغ , وفؽ إحكاـ ىذا القانوف , ممف تتوفر فيو شروط عضو الييأه التدريسية ال يستحؽ موظؼ الخدمة الج –سابعًا 

 مخصصات الخدمة الجامعية المنصوص عمييا في البند )رابعًا( مف ىذه المادة . 
االيفادات يستمر صرؼ مخصصات الخدمة الجامعية خالؿ العطؿ و اإلجازات االعتيادية والمرضية و أجازات الوضع و  -ثامناً 

الرسمية . و يمنح نصؼ الراتب مع نصؼ المخصصات إلجازات األمومة ولممجازيف لمدراسة داخؿ و خارج العراؽ و لممتمتعيف 
 بالبعثات الدراسية و الزماالت في الخارج . 

الحقيقية إصدار القرار بتفرغ لموزير أو مف يخولو بناء عمى توصية مجمس الجامعة أو الييأة أو المركز المستندة إلى الحاجة  -تاسعاً 
الطبيب أو طبيب األسناف أو الطبيب البيطري أو الصيدلي أو الميندس مف غير أعضاء الييأة التدريسية وفؽ أحكاـ ىذا القانوف و 

%( مئة مف المائة مف المخصصات التي يستحقيا مف ىـ في مينتو بموجب القوانيف و األنظمة أييما 200يمنح مخصصات بنسبة )
 كثر . أ

عمى موظؼ الخدمة الجامعية الذي يعيف ألوؿ مرة أو المنقوؿ مف دوائر الدولة أو القطاع العاـ ، إلى أحدى مؤسسات الوزارة  -عاشرا ً 
 أوالتعميمية أف يقدـ خالؿ العاـ الدراسي األوؿ مف عممو ما يثبت أىميتو لمعمؿ العممي )األكاديمي ( بما يظير قابميتو في البحث العممي 

يساىـ في عممية الترجمة أو يقوـ بجيود تدريسية ناجحة يعتمدىا مجمس القسـ و مجمس الكمية أو المعيد ، عندئذ يثبت في وظيفتو ، و 
 بخالؼ ذلؾ ينقؿ إلى خارج المؤسسة . 

لموزير تنسيب موظؼ الخدمة الجامعية المشموؿ بأحكاـ ىذا القانوف لمعمؿ في ديواف وزارة التعميـ العالي و البحث  –حادي عشر 
 ( ثالث سنوات و يحتفظ بحقوقو و امتيازاتو . 4العممي مدة ال تزيد عف )

شيادة الدكتوراه داخؿ العراؽ مع لموظؼ الخدمة الجامعية الحاصؿ عمى شيادة الماجستير أكماؿ دراستو لمحصوؿ عمى  –ثاني عشر 
استمراره في ميامو الوظيفية و يعد متفرغا جزئيا إلكماؿ دراستو و تخفض ساعات عممو بما يساعده عمى االستمرار بالدراسة مع 

 احتفاظو بجميع حقوقو و امتيازاتو خالؿ مدة الدراسة بما فييا مخصصات التفرغ الجامعي .
 

  -9-المادة 
و المؤسسة التعميمية تكاليؼ العالج لموظؼ الخدمة الجامعية خارج العراؽ أذا تعذرت المعالجة داخؿ العراؽ بناء عمى تتحمؿ الوزارة أ

 تقرير صادر مف لجنة طبية رسمية مختصة . 
 

ابمة لمتجديد لسنة يجوز تنسيب موظؼ الخدمة الجامعية إلى أي دائرة مف دوائر الدولة وفؽ القانوف لمدة سنة واحدة ق –أواًل  -:-المادة 
 أخرى و عمى الدائرة المنسب ألييا صرؼ جميع رواتبو و مخصصاتو مف موازنتيا السنوية .

لموزير أف يوافؽ عمى التفرغ العممي لمف ىو برتبة أستاذ أو أستاذ مساعد أو مدرس داخؿ العراؽ أو خارجو في الحاالت التي  –ثانيًا 
توصية مجمس الجامعة أو الييأة أو المركز لمدة سنة دراسية واحدة أو فصؿ دراسي واحد مرة كؿ  يتعذر التفرغ فييا في الداخؿ بناء عمى

 خمس سنوات ويصرؼ لو خالليا جميع رواتبو ومخصصات التفرغ الجامعي .
ا أمضي سنتيف في لموزير أف يوافؽ عمى التفرغ العممي لمدة سنة واحدة لمف ىو برتبة أستاذ أو استاذ مساعد خارج العراؽ إذ –ثالثًا 



 العلمي والبحثوزارة التعليم العالي 

 دائرة البحث والتطوير

www.rddiraq.com 

 

 

 

4 

 خدمة فعمية بعد تفرغو داخؿ العراؽ مع مراعاة الحاجة الفعمية لخدماتو داخؿ العراؽ .
 يصدر الوزير تعميمات تنظـ األمور المتعمقة بالتفرغ العممي . –رابعًا 

 
يوـ عف كؿ سنة دراسية  ( خمسة عشر26يستحؽ موظؼ الخدمة الجامعية إجازة اعتيادية براتب تاـ لمدة ) –أواًل  – 20 –المادة 

 ( ثالثيف يوما .40ويجوز تراكـ ىذه اإلجازات عمى أف ال يمنح الموظؼ خالؿ السنة الدراسية الواحدة أكثر مف )
تدور لحساب موظؼ الخدمة الجامعية إجازاتو االعتيادية التي استحقيا طبقًا ألحكاـ ىذا القانوف وقانوف الخدمة المدنية رقـ  –ثانيًا 

 . 2:70ة ( لسن35)
( ستيف يوما , ولرئيس الجامعة أف يدعو موظؼ الخدمة 70يستحؽ موظؼ الخدمة الجامعية إجازة العطمة السنوية لمدة ) –ثالثًا 

الجامعية ألداء بعض الواجبات الرسمية خالؿ العطمة السنوية وتعويضو عنيا بمدة مماثمة خالؿ السنة أو بما يعادؿ ذلؾ مف راتب 
 وال يعاد ىذا التكميؼ سنتيف متتاليتيف , إال بموافقة الموظؼ . ومخصصات شيرية , 

( ستيف يوما  70يستحؽ موظؼ الخدمة الجامعية المحاؿ إلى التقاعد رواتبو االسمية عف مدة أجازة العطمة السنوية البالغة ) -أ –رابعًا 
 ثمانيف يوماً  . ( مائة و  290مضافا ألييا ما تراكـ مف أجازات أعتيادية عمى أف ال تتجاوز )

 يجوز احتساب مدة اإلجازات االعتيادية المتراكمة خدمة تقاعدية بناًء عمى طمب تحريري مف موظؼ الخدمة الجامعية . -ب
 
 

يجوز تمديد خدمة األستاذ و األستاذ المساعد بناء عمى موافقتو التحريرية و توصية مف مجمس الكمية و موافقة  -أ –أواًل  -22-المادة 
 الجامعة .  مجمس

 ( السبعيف مف العمر . 80إحالة مف يتـ تمديد خدمتو إلى التقاعد وفؽ الفقرة )أ( مف ىذا البند عند أكمالو) -ب
 يشمؿ ىذا القانوف موظفوا الخدمة الجامعية الذيف أحيمو الى التقاعد قبؿ صدوره .  -ثانيًا 

 
  -23-المادة 

تقاعديا مساويا لما يتقاضاه أقرانو ممف ىـ في الخدمة مف راتب و مخصصات الخدمة  يستحؽ موظؼ الخدمة الجامعية أو عيالو راتبا
 الجامعية في إحدى الحاالت اآلتية : 

 ( خمس و عشريف سنة . 36اذا أحيؿ إلى التقاعد بسبب أكمالو السف القانونية و لو خدمة جامعية ال تقؿ عف ) –أواًل 
حية جراء عجزه عف اداء واجباتو بتقرير مف لجنة طبية رسمية مختصة بصرؼ النظر عف مدة اذا احيؿ الى التقاعد ألسباب ص –ثانيًا 

 خدمتو أو عمره . 
 ( ثالثيف سنة ولـ يكف قد اكمؿ السف القانونية لإلحالة إلى التقاعد .  40اذا احيؿ الى التقاعد وكانت لو مف الخدمة الجامعية ) -ثالثا

 ة ميما كانت مدة خدمتو أو عمره . أذا توفي و ىو في الخدم –رابعاً  
 

  -24 -المادة
يمتـز موظؼ الخدمة الجامعية بالقوانيف واألنظمة و التعميمات المقررة و بما تقتضيو األعراؼ و التقاليد الجامعية و يتجنب كؿ ما مف 

 . شانو اإلخالؿ بواجبات وظيفتو العممية والتربوية واإلدارية المنصوص عمييا في ىذا القانوف 
 

 %( مائة مف المائة مف الراتب . 200يمنح الموظفوف الفنيوف العامموف في الوزارة و مؤسساتيا مخصصات بنسبة ) –أوال  -25-المادة 
%( 86يمنح الموظفوف اإلداريوف الذيف يتطمب و جودىـ مع موظفي الخدمة الجامعية مخصصات الخدمة الجامعية بنسبة ) –ثانيًا 

 ة مف الراتب .خمس وسبعيف مف المائ
 

  – 26-المادة 
( مائتيف و 360000يمنح معاونو العمداء و رؤساء األقساـ العممية في الكميات و المعاىد مخصصات منصب مقطوعة شيريًا ) -2

 خمسوف ألؼ دينار . 
 ( مائة وخمسوف ألؼ دينار . 260000يمنح مقرروا أألقساـ العممية مخصصات منصب مقطوعة شيريا ) -3



 العلمي والبحثوزارة التعليم العالي 

 دائرة البحث والتطوير

www.rddiraq.com 

 

 

 

5 

( 200000ح مسؤولو األقساـ اإلدارية في مركز الوزارة والجامعات و الكميات و المعاىد مخصصات منصب مقطوعة شيريا )يمن -4
 مائة ألؼ دينار .

 
  – 27 –المادة 

 أتي :التنسيؽ بيف مؤسسات وزارة التعميـ العالي والبحث العممي والوزارات والجيات األخرى غير المرتبطة بوزارة يتـ مف خالليا ما ي
تكميؼ بعض التدريسييف او الباحثيف في مؤسسات وزارة التعميـ العالي والبحث العممي بإجراء البحوث والتجارب والقياـ بنشاطات  –أواًل 

ذات عالقة باختصاص الوزارات والجيات األخرى غير المرتبطة بوزارة بيدؼ تطوير الجوانب اإلنتاجية والخدمية فييا مقابؿ أجور متفؽ 
%( ثمانيف مف المائة مف ىذه األجور لممشاركيف فييا وتخصص النسبة المتبقية 90ا بيف الجانبيف وتخصص نسبة ال تزيد عف )عميي

 منيا لمجامعة أو الكمية أو الييأة أو المعيد وفؽ تعميمات يصدرىا الوزير .
غير المرتبطة بوزارة لمقياـ بالتدريسات النظرية والعممية االستعانة بالمالكات العممية والفنية التي تعمؿ في الوزارات والجيات  –ثانيا 

 والتطبيقية والميدانية والتدريب واإلشراؼ عمى رسائؿ الدراسات العميا لقاء أجور او مكافآت تحدد بتعميمات يصدرىا الوزير .
 

  – 28 –المادة 
والمخصصات المنصوص عمييا في أي قانوف آخر  تستثنى مف المخصصات المنصوص عمييا في ىذا القانوف مف الحد األعمى لمراتب

. 
 

( 35وقانوف الخدمة المدنية رقـ ) 2:99( لسنة 50تطبؽ أحكاـ قانوف وزارة التعميـ العالي والبحث العممي رقـ ) –أوال  – 29 –المادة 
واألمر  3007( لسنة 38حد رقـ )وقانوف التقاعد المو  2::2( لسنة 25وقانوف انضباط موظفي الدولة والقطاع العاـ رقـ ) 2:70لسنة 

 فيما لـ يرد بو نص خاص في ىذا القانوف . 2:87( لسنة 253تعديؿ قانوف الخدمة الجامعية رقـ ) 3006( لسنة 7المرقـ )
 ال يمنع سرياف ىذا القانوف مف استفادة المشموليف بأحكامو مف أي قانوف آخر . –ثانيا 

 
 – :2 –المادة 

 سييؿ تنفيذ أحكاـ ىذا القانوف .لموزير إصدار تعميمات لت
 

  – 30 –المادة 
وتعديالتو وتبقى األنظمة والتعميمات الصادرة بموجبو نافذة لحيف صدور ما يمغييا  2:87( لسنة 253يمغى قانوف الخدمة الجامعية رقـ )

 أو يحؿ محميا .
 

  – 32 –المادة 
 . 2/2/3009را مف تاريخ ٌينشر ىذا القانوف في الجريدة الرسمية ويعمؿ بموجبو اعتبا

 
 

 جالؿ طالباني                                                عادؿ عبد الميدي                                       طارؽ الياشمي
 رئيس الجميورية                                              نائب رئيس الجميورية                               نائب رئيس الجميورية

 
 :األسباب الموجبة

طيات والمتغيرات اإلقميمية في ألجؿ االرتقاء بمستوى الكادر التدريسي واألكاديمي لتطوير العمؿ الجامعي عمى نحو ينسجـ مع المع
مضمار التعميـ العالي والبحث العممي مف خالؿ تناوؿ شؤوف موظفي الخدمة الجامعية كافة ولغرض مواكبة التطورات عمى مستوى 

جديدة أماـ  العالـ في المجاؿ األكاديمي وانسجاما مع التحوالت الديمقراطية والحضارية الميمة التي يشيدىا العراؽ ولفتح مجاالت وآفاؽ
المؤسسات األكاديمية ولوضع إستراتيجية جديدة وشاممة لمتعميـ العالي في العراؽ دعما لممسيرة التعميمية وتحقيقا لتطورات ممموسة في 

 مجاؿ البحث العممي ولتحصيف المالؾ التدريسي ورفع مستواه التدريسي ورفع مستواه ألمعاشي والحفاظ عميو . شػرع ىذا القانػػوف .


