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  باسم الشعب 

  مجلس الرئاسة 

من الدستور وأستنادًا الى احكام ) أوًال/ ٦١(بناء على ما اقره مجلس النواب طبقًا ألحكام المادة 
  . من الدستور ) ١٣٨(من المادة ) أ /خامسًا( الفقرة 

   ٤/٥/٢٠٠٨قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 

  :أصدار القانون االتي 

  ٢٠٠٨لسنة ) ٢٣(رقم 

  قانون

   الخدمة الجامعية

  

  . أوالــ تسري أحكام هذا القانون على موظف الخدمة الجامعية  -١-المادة 

  .            ثانيا ــ يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاؤها إلغراض هذا لقانون

  .                    الوزارة ــ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

  .              الوزيرــ وزير التعليم العالي والبحث العلمي       

  .  الجامعة أو المعهد –                    المؤسسة 

  . إحدى الجامعات العراقية الرسمية–                    الجامعة 

  . هيئة التعليم التقني –                    الهيأة 

دمة الجامعية ، آل موظف يقوم بممارسة التدريس  الجامعي والبحث العلمي                 يقصد بموظف الخ–           ثالثا 
واالستشارة العلمية والفنية أو العمل في ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو مؤسساتها ممن تتوفر 

م العالي والبحث العلمي رقم فيه شروط عضو الهيئة التدريسية ، المنصوص عليها في  قانون  وزارة التعلي
  .        أو إي  قانون يحل محله١٩٨٨لسنة  ) ٤٠(

  

  

  



 

  -٢-المادة 

  : يتولى موظف الخدمة الجامعية ما يأتي

ي        -أوال ع العراق ائم المجتم اء دع ي إرس ة ف وطن واألم صلحة ال ق م ا يحق ا ، بم ا وتربوي ة فكري ة الطلب  رعاي
ك          الديمقراطي نحو بناء حضارة إنسانية راقي      ة متخذا من األسلوب العلمي في التفكير والممارسة أداة لتحقيق تل

  .األهداف

ا  ول  -ثاني ل والحق رات والمعام دريب والمختب ة والت ة والميداني ة والتطبيقي ة والعملي سات النظري ام بالتدري  القي
ة            ة ، وحل   التجريبية ، والمحافظة على موجوداتها ومراقبة حسن استعمالها وإلقاء المحاضرات النظري  والعملي

  .التمارين وتدقيق تقارير الطلبة واإلشراف على البحوث والرسائل

  . إجراء البحوث العلمية في مختلف المجاالت-ثالثا 

ا رج     -رابع الت التخ ة وحف ارض الكلي ة ومع وم الجامع ة وي م الثقافي ة آالمواس شاطات الجامعي ي الن هام ف  اإلس
  .               ام به من فعاليات علمية وتعليميةوالفعاليات الطالبية وما يطلب منه القي

  .                           اإلسهام في التأليف والترجمة والنشر-خامسا

  . اإلسهام في المجالس واللجان الدائمة والمؤقتة داخل الوزارة وخارجها-سادسًا

ابعا  ا، وت    -س ا وعلمي ا وتربوي ة فكري سام العلمي وير األق ي تط هام ف ارير    اإلس وث والتق ات والبح ديم الدراس ق
  .والخطط والمناهج الدراسية

  . أجراء االمتحانات ومراقبة حسن سيرها -ثامنا

  . اإلسهام في الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية داخل العراق وخارجه-تاسعًا 

ين      القيام بالدراسات والبحوث التي تقترحها دوائر الدولة والقطاع العام والخ          -عاشرا   اون ب اص في نطاق التع
  .مؤسسته وتلك الجهات

  . أداء الواجبات اإلدارية التي تكلفه الوزارة بها أوالمؤسسة التعليمية التي يعمل فيها-حادي عشر

  . العمل في المراآز أو المكاتب االستشارية المتخصصة التابعة للوزارة أو مؤسساتها التعليمية-ثاني عشر

ذه             ) ٣٠( في مؤسسته بما ال يقل عن         التواجد العلمي  -ثالث عشر  رات أعاله من ه ساعة أسبوعيا لتحقيق الفق
  . المادة

  

  

  



 

   -٣-المادة 

ا                            شاطه التدريسي وم ل فصل دراسي يتضمن ن د آ را بع يقدم آل من األستاذ واألستاذ المساعد والمدرس تقري
االت        أآمله من مفردات المناهج وما اعترضته من مشكالت ، وما يقترحه من توصيات             ا ، والبحوث والمق  لحله

  .التي نشرها والمحاضرات العامة التي ألقاها ومقترحاته لتطوير المناهج والمؤسسة التعليمية التي يعمل فيها

  

  

           -٤-المادة 

  . ال يجوز للمدرس المساعد تدريس طلبة الدراسات العليا واإلشراف على بحوثهم ورسائلهم –أوال 

 من مجلس الكلية عند الضرورة تكليف المدرس بالتدريس واإلشراف على طلبة الماجستير               يجوز بقرار  –ثانيا  
  .فقط

دريس النظري في الدراسات            –ثالثا    يجوز بقرار من مجلس الكلية عند الضرورة تكليف المدرس المساعد بالت
  . األولية الجامعية

  

   -٥-المادة 

  :يخوله ما يأتي يتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو من 

  .  تعيين أو أعادة تعيين من تتوفر فيه شروط التعيين في الخدمة الجامعية في مرآز الوزارة –أوًال 

ول استقالتهم                     –ثانيًا   ات وقب ى مالك الجامع ة ال  الموافقة على نقل منتسبي الوزارة من موظفي الخدمة الجامعي
  .وأحالتهم إلى التقاعد وفق قانون

  .قة على نقل موظفي الخدمة الجامعية إلى خارج الوزارة وفقا للقانون   المواف–ثالثًا 

 استثناء من له ميزات علمية من نظام الجدارة البدنية، عدا من آان مصابا بمرض سار من النوع الحاد                –رابعًا  
  .أو المزمن بتقرير من لجنة طبية رسمية 

  .في مرآز الوزارة وفق القانون ترفيع أو ترقية موظف الخدمة الجامعية المعين –خامسا 

  

  

  



 

   -٦-المادة 

 يتولى رئيس الجامعة أو الهيأة أو المرآز أو من يخوله وبتوصية من مجلس الجامعة أو الهيأة أو -أوال
  : المرآز

  .  تعيين أو أعادة تعييين من تتوفر فيه شروط التعيين في الخدمة الجامعية -١

  .ريين   تعيين الموظفين من الفنيين واإلدا-٢

  . يتولى رئيس الجامعة أو الهيأة أو المرآز أو من يخوله ترفيع موظف الخدمة الجامعية وفق القانون–ثانيا

  .  يتولى مجلس الجامعة أو الهيأة أو المرآز ترقية موظف الخدمة الجامعية وفق القانون–ثالثا 

        

  -٧-المادة 

ير المتفرغ أجورالمحاضرات لما زاد على نصابه التدريسي  يستحق موظف الخدمة الجامعية المتفرغ وغ  –أوًال  
  .المقرر ويلتزم بالتعليمات المنظمة لهيكل عمله على أن تراعى في ذلك المراتب العلمية 

ا                 –ثانيًا   ين فيه ة المع  يعد موظف الخدمة الجامعية متفرغا بعد أآمال نصابه بحكم القانون عند مباشرته الوظيف
  .. تحديد النصاب بتعليمات  تصدرها الوزارة  على ان تراعى المراتب العلميةأو المعاد إليها ويتم

ال                  –ثالثا انون ، أن  يمارس أي عمل من أعم  ال يجوز لموظف الخدمة الجامعية المتفرغ بموجب أحكام هذا الق
  .مهنته لحسابه الخاص خارج نطاق عمله الجامعي ما لم يوجد نص بخالف ذلك 

ة                   يمنح موظف الخ   –رابعا انون مخصصات خدم ذا الق ام ه دمة الجامعية المتفرغ والمتفرغ العلمي بموجب أحك
سبة  ة شهرية بن آت   %) ١٠٠(جامعي ذه المخصصات مكاف شهري ، وال تحجب ه ه ال ن راتب ة م ن المئ ة م مئ

اج العلمي                ة واإلنت االستشارة الفنية للمؤسسات الحكومية والخاصة ضمن اختصاصه العلمي والتأليف والترجم
  .الفنيو

ة من                         –خامسا   ة الجامعي ز استثناء موظف الخدم أة أو المرآ ة أو الهي  للوزير بناء على توصية مجلس الجامع
  .التفرغ بناء على طلبه

ازات                        –سادسا   ى أخرى مخصصات واالمتي ة إل ة المنسب من مؤسسة تعليمي ة الجامعي  يستحق موظف الخدم
  . إليها أو المنسب منها، أيهما أآثرذاتها التي يتمتع بها اقرأنه في المؤسسة المنسب

ه شروط                          –سابعا   وفر في انون ، ممن  تت ذا الق ام ه  ال يستحق موظف الخدمة الجامعية غير المتفرغ ، وفق أحك
  .من هذه المادة ) رابعا( عضو الهيأة التدريسية مخصصات الخدمة الجامعية المنصوص عليها في البند 



 

ا  ة ا–ثامن ستمر صرف مخصصات الخدم ازات  ي ة والمرضية  وأج ازات االعتيادي ة خالل العطل واإلج لجامعي
مية   ادات الرس ع و االيف ازين      . الوض ة وللمج ازات األموم صف المخصصات ألج ع ن ب م صف الرات نح ن ويم

  .للدراسة داخل و خارج العراق وللمتمتعين بالبعثات الدراسية والزماالت في الخارج 

عا  اء ع –تاس ه بن ن يخول وزير أو م ة     لل ى الحاج ستندة إل ز الم أة أوالمرآ ة أو الهي ية مجلس الجامع ى توص ل
ر                        صيدلي أو المهندس من غي الحقيقية إصدار القرار بتفرغ الطبيب أو طبيب األسنان أو الطبيب البيطري أو ال

سبة   نح مخصصات بن انون ، ويم ذا الق ام ه ق أحك سية وف أة التدري ن %) ١٠٠(أعضاء الهي ة م ن المئ ة م مئ
  .  التي يستحقها من هم في مهنته بموجب القوانين واألنظمة أيهما أآثرالمخصصات 

ى                   –عاشرا   ام ، إل  على موظف الخدمة الجامعية الذي يعين ألول مرة أو المنقول من دوائر الدولة أو القطاع الع
ه لل        ( عمل العلمي   إحدى مؤسسات الوزارة التعليمية أن يقدم خالل العام  الدراسي األول من عمله ما يثبت أهليت

سية ناجحة                       ) األآاديمي   وم بجهود تدري ة أو يق ة الترجم بما يظهر قابليته في البحث العلمي أو يساهم في عملي
ى خارج               ل إل ك ينق ه ، وبخالف ذل ذ يثبت في وظيفت د ، وعندئ ة أو المعه سم ومجلس الكلي دها مجلس الق يعتم

  .المؤسسة

وان وزارة                   –حادي عشر    انون للعمل  في دي ذا الق ام ه ة المشمول بإحك ة الجامعي  للوزير تنسيب موظف الخدم
  .ثالث سنوات ويحتفظ بحقوقه وامتيازاته) ٣(التعليم العالي والبحث العلمي مدة ال تزيد على

اني عشر   ى شهادة الماجستيرأآمال دراسته للحصو   –ث ة الحاصل عل ة الجامعي ى شهادة  لموظف الخدم ل عل
الدآتوراه داخل العراق مع استمراره في مهامه  الوظيفية ويعد متفرغا جزئيا إلآمال دراسته وتخفض ساعات                  
ا                       ا فيه دة الدراسة بم عمله بما يساعده على االستمرار بالدراسة مع احتفاظه بجميع حقوقه وامتيازاته خالل  م

  .                    مخصصات التفرغ الجامعي

    

  -٨-المادة 

تتحمل الوزارة أو المؤسسة التعليمية تكاليف العالج لموظف الخدمة الجامعية دون عائلته خارج العراق أذا 
  .تعذر معالجته داخل العراق بناء على تقرير صادر من لجنة طبية رسمية مختصة

  

  

    -٩- المادة 

رة من دوائ         –أوال     ى أي دائ ة إل ة الجامعي سيب موظف الخدم دة سنة واحدة        يجوز تن انون لم ة وفق الق رالدول
  .قابلة للتجديد لسنة أخرى وعلى الدائرة المنسب أليها صرف جميع رواتبه ومخصصاته من موازنتها السنوية 

راق أو          –ثانيا   ة أستاذ أو أستاذ مساعد أو مدرس داخل الع  للوزير أن يوافق على التفرغ العلمي لمن هو برتب
ز                      خارجه في الحاالت التي يتع     أة أو المرآ ة أو الهي ى توصية مجلس الجامع اء عل داخل بن ا في ال ذر التفرغ فيه



 

ه       ع رواتب ا جمي ه خالله صرف ل نوات وي ل خمس س رة آ د م صل دراسي واح دة أو ف ية واح نة دراس دة س لم
  .ومخصصات التفرغ الجامعي

ة أستا                          –ثالثا دة سنة واحدة  لمن هو برتب رغ العلمي لم ى التف وزير أن يوافق عل ذ أو أستاذ مساعد خارج       لل
ه داخل                               ة لخدمات اة الحاجة الفعلي راق مع مراع د تفرغه داخل الع ة بع ة فعلي العراق أذا أمضى سنتين في خدم

  .  العراق

  .  يصدر الوزير تعليمات تنظم األمور المتعلقة بالتفرغ العلمي–رابعا 

  

  

  -١٠-المادة 

ة       –أوال   دة       يستحق موظف الخدمة الجامعية أجازة اعتيادي ام لم ل سنة       ) ١٥( براتب ت ا عن آ خمسة عشر يوم
ر من                           سنة الدراسية الواحدة أآث ى ان ال يمنح الموظف خالل ال ذه اإلجازات عل ) ٣٠(دراسية ويجوز تراآم ه

  . ثالثين يوما

انون          –ثانيا انون وق  تدور لحساب موظف الخدمة الجامعية أجازاته االعتيادية التي استحقها طبقا ألحكام هذا الق
  .١٩٦٠لسنة ) ٢٤(لخدمة المدنية رقما

دة              –ثالثا سنوية لم ة ال ازة العطل ة أن          ) ٦٠( يستحق موظف الخدمة الجامعية أج رئيس الجامع ا ، ول ستون يوم
دة      ا بم ضه عنه سنوية وتعوي ة ال الل العطل مية خ ات الرس ة ألداء بعض الواجب ة الجامعي دعو موظف الخدم ي

اليتين ،              مماثلة خالل السنة أو بما يعادل ذلك من        ذا التكليف سنتين متت اد ه  راتب ومخصصات شهرية ، وال يع
  .إال بموافقة الموظف

   –رابعا 

ة        –ا سنوية البالغ ة ال ازة العطل ده أج  يستحق موظف الخدمة الجامعية المحال إلى التقاعد رواتبه االسمية عن م
  .مئه وثمانون يوما) ١٨٠(تجاوز ستون يوما مضافا أليها ما تراآم من أجازات اعتيادية على أن ال ت) ٦٠(

ري من موظف  –ب ب تحري ى طل اء عل ة بن ة تقاعدي ة خدم ة المتراآم ازات االعتيادي دة اإلج ساب م  يجوز احت
  .الخدمة الجامعية

  

    -١١-المادة 

ة      – ا –أوًال  يجوز تمديد خدمة األستاذ واألستاذ المساعد بناء على موافقته التحريرية وتوصية من مجلس الكلي
  .فقة مجلس الجامعةوموا



 

  .السبعون من العمر) ٧٠(من  هذا البند عند أآماله ) ا( أحالة من يتم تمديد خدمته الى التقاعد وفق الفقرة –ب

  . يشمل هذا القانون موظفوا الخدمة الجامعية الذين أحيلوا الى التقاعد قبل صدوره–ثانيًا 

  

  -١٢-المادة  

ه         ة من                      يستحق موظف الخدمة الجامعية أو عيال م في الخدم ه ممن ه ا يتقاضاه أقران ديا مساويا لم ا تقاع راتب
  :راتب ومخصصات الخدمة الجامعية في إحدى الحاالت اآلتية

  .سنة) ٢٥( إذا أحيل إلى التقاعد بسبب إآماله السن القانونية وله خدمة جامعية ال تقل عن –أوال

ا  ن   –ثاني زه ع راء عج باب صحية ج د ألس ى التقاع ل إل مية    إذا أحي ة رس ة طبي ن لجن ر م ه بتقري  أداء واجبات
  .مختصة بصرف النظر عن مدة خدمته أو عمره 

ة    ) ٣٠( إذا أحيل إلى التقاعد وآانت له من الخدمة الجامعية  –ثالثا   سن القانوني ثالثون سنة ولم يكن قد أآمل ال
  .لإلحالة إلى التقاعد 

  .أو عمره أذا توفى وهو في الخدمة مهما آانت مدة خدمته –رابعا

  

  

  -١٣-المادة 

د             راف والتقالي ضيه األع ا تقت ررة وبم ات المق ة والتعليم القوانين واألنظم ة ب ة الجامعي ف الخدم زم موظ يلت
ا في               ة المنصوص عليه ة واإلداري ة والتربوي الجامعية ويتجنب آل ما من شانه اإلخالل بواجبات وظيفته العلمي

  . هذا القانون

  

  

  -١٤-المادة 

سبة               يمن  –أوًال   وزارة ومؤسساتها مخصصات بن ة      %) ١٠٠(ح الموظفين الفنيين العاملين في ال ة من المئ مئ
  .من الراتب

ًا  ة         –ثاني صات الخدم ة مخص ة الجامعي وظفي الخدم ع م ودهم م ب وج ذين يتطل ين ال وظفين اإلداري نح الم  م
  .خمس وسبعين من المئة من الراتب%) ٧٥(الجامعية بنسبة 



 

   -١٥-المادة 

د مخصصات منصب مقطوعة شهريا                      منح مع   -١ ات والمعاه ة في الكلي سام العلمي داء ورؤساء األق اوني العم
  .مئتان وخمسون ألف دينار ) ٢٥٠٠٠٠(

  .مئة وخمسون إلف  دينار) ١٥٠٠٠٠( منح مقرري األقسام العلمية مخصصات منصب مقطوعة شهريا-٢

 والكليات والمعاهد مخصصات منصب مقطوعة  منح مسؤولي األقسام اإلدارية في مرآز الوزارة والجامعات        -٣
  .  مئة إلف دينار) ١٠٠٠٠٠(شهريا 

  

  -١٦- المادة 

ة       ر المرتبط رى غي ات األخ وزارات والجه ي وال ث العلم الي والبح يم الع سات وزارة التعل ين مؤس سيق ب  التن
  :بوزارة يتم من خالله ما يأتي

ت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإجراء البحوث          تكليف بعض التدريسيين أو الباحثين في مؤسسا        –أوًال  
وزارة بهدف               ر المرتبطة ب وزارات والجهات األخرى غي ة باختصاص ال شاطات ذات عالق والتجارب والقيام بن
د          سبة ال تزي انبين وتخصص ن ين الج ا ب ق عليه ور متف ل أج ا مقاب ة فيه ة والخدمي ب اإلنتاجي وير الجوان تط

انين من الم %) ٨٠(عن  ة أو      ثم ا للجامع ة منه سبة المتبقي ا وتخصص الن ذه األجور للمشارآين فيه ة من ه ئ
  .        الكلية أو الهيأة أو المعهد وفق تعليمات يصدرها الوزير

ام                    –ثانيًا     وزارة للقي ر المرتبطة ب وزارات والجهات غي ة التي تعمل في ال ة والفني ات العلمي  االستعانة بالمالآ
ة وا سات النظري اء  بالتدري ا لق ائل الدراسات العلي ى رس دريب واإلشراف عل ة والت ة والميداني ة والتطبيقي لعلمي

  .أجور أو مكافآت تحدد بتعليمات يصدرها الوزير

  

  -١٧-المادة 

تستثنى  المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون من الحد األعلى للراتب والمخصصات المنصوص 
  .عليها في أي قانون أخر

  

  -١٨-المادة 

م            -          أوال سنة  ) ٤٠( تطبق أحكام قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رق ة                ١٩٨٨ل انون الخدم  وق
   وقانون ١٩٩١لسنة ) ١٤( وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١٩٦٠لسنة ) ٢٤(المدنية رقم 



 

م      سنة ) ٢٧( التقاعد الموحد رق رق    ٢٠٠٦ل سنة   ) ٦(م   واالمر الم م         ٢٠٠٥ل ة رق ة الجامعي انون الخدم ديل ق  تع
  .         فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون ١٩٧٦لسنة ) ١٤٢(

  . ال يمنع سريان هذا القانون من استفادة المشمولين بأحكامه من أي قانون أخر -           ثانيا 

  

  -١٩-المادة  

  . هذا القانونللوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام

  

  -٢٠-المادة 

 وتعديالته وتبقى األنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ١٩٧٦لسنة ) ١٤٢( يلغى قانون الخدمة الجامعية رقم 
  .نافذة لحين صدور ما يلغيها أو يحل محلها

  

  -٢١-المادة 

  .١/١/٢٠٠٨ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ 

  

  

  األسباب الموجبة

ات                            سجم مع المعطي ى نحو ين اديمي لتطوير العمل الجامعي عل ادر التدريسي واألآ اء بمستوى الك ألجل االرتق
ة           والمتغيرات اإلقليمية في مضمار التعليم العالي والبحث العلمي من خالل تناول شؤون موظفي الخدمة الجامعي

 في المجال األآاديمي وانسجاما مع التحوالت الديمقراطية        آافة ، ولغرض مواآبة التطورات على مستوى العالم       
ة ولوضع      ام المؤسسات األآاديمي دة أم اق جدي االت وأف تح مج راق ولف شهدها الع ي ي ة الت ضارية المهم والح
ا لتطورات ملموسة في                         ة وتحقيق ا للمسيرة التعليمي راق دعم الي في الع إستراتيجية جديدة وشاملة للتعليم الع

  .لعلمي ولتحصين المالك التدريسي ورفع مستواه ألمعاشي والحفاظ عليه فقط شرع هذا القانونمجال البحث ا

 

  

  ١٢/٥/٢٠٠٨ في) ٤٠٧٤(نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 




