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٢٤٦ 

  ١٣/١٢/١٩٩٣ في ٣٤٨٨ نشرت هذه التعليمات في جريدة الوقائع العراقية العدد
  

  تعليمــــــــــات
  هيكـل عمـــــل عضو اهليئـة التدريسيـــــة

 ١٩٩٣لسنــة ) ٧٢(رقـــم 
  ) :١(املــادة 

مدرس مساعد فما فوق  يكون عدد الساعات النظرية والعملية لعضو الهيئة التدريسية ممن هو بمرتبة -أوال 

 .بمعدل نصاب في األسبوع حسبما هو مقرر للمرتبة العلمية كحد أدنى

من هذه المادة بتدريس الساعات النظرية ) أوال( يقوم عضو الهيئة التدريسية المشمول بحكم البند -ثانيا 

 .ضمن نصابه ويكمل ما تبقى منه بساعات عملية

ية في الساعات التدريسية النظرية والعملية أسبوعيا وفق للحدود  يكون نصاب عضو الهيئة التدريس-ثالثا 

 -:الدنيا اآلتية

 .ساعات تدريسية) ٨( األستاذ أو األستاذ المشارك -أ    

 .ساعات تدريسية) ١٠(  األستاذ المساعد -ب   

 .ساعات تدريسية)  ١٢( المدرس -ج    

 .ساعات تدريسية) ١٤(  المدرس المساعد -د   

 تخفض ساعتان من النصاب أسبوعيا من الحد األدنى للساعات التدريسية المقررة لعضو الهيئة -رابعا 

 .سنة) ٥٠(التدريسية الذي يتجاوز عمره
  

 ) :٢(املــادة 

 -:تحتسب الساعات النظرية والعملية لعضو الهيئة التدريسية المتفرغ وفقا لألسس اآلتية     

سية حسب الحاجة الحقيقية إليه بتوصية من مجلس الكلية أو المعهد أو يكون تفرغ عضو الهيئة التدري -أوال 

مجلس الجامعة أو مجلس هيئة المعاهد الفنية ومصادقة الوزير أو من يخوله من رؤساء الجامعات أو رئيس 

 .هيئة المعاهد الفنية

 بمرتبة مدرس مساعد دريسيةيقوم بتدريسها عضو الهيئة التنى للموضوعات النظرية التي يكون الحد األد -ثانياً 

فما فوق موضوعا واحدا في اختصاصه الدقيق وثالث مواضيع نظرية كحد أعلى للضرورة القصوى التي 

  يحددها مجلس الكلية أو المعهد باقتراح من رئيس القسم أو الفرع العلمي

 . الساعات النظرية أوال ثم يليها الساعات العمليةتستوفى  -ثالثاً

  .ن يقتصر عمل عضو الهيئة التدريسية على التدريس أو اإلشراف على الدراسات العليا يجوز أ-رابعاً

 . يحسب تدريس كل ساعة بالدراسات العليا ساعتين نظريتين-خامساً

 يحسب اإلشراف على رسالة كل طالب دراسات عليا بساعتين نظريتين في األسبوع للماجستير وأربع -سادساً

األسبوع ويستمر احتساب ساعات اإلشراف للتدريسيين أثناء العطلة الصيفية ساعات نظرية للدكتوراه في 

 .باعتبارها محاضرات إضافية



٢٤٧ 

 يحسب تدريس كل ثالث ساعات عملية بساعة نظرية لعضو الهيئة التدريسية من مرتبة مدرس فما فوق -سابعا 

مدرس المساعد في المختبر في حالة وجود المدرسين المساعدين في المختبر أما في حالة عدم  توفر ال

 للفترة اًيفيكون حضور عضو الهيئة التدريسية من مرتبة مدرس مساعد فما فوق إلى المختبر وجوب

المختبرية كاملة وتحتسب له عندئذ الساعات التي يقضيها فيه على أساس اعتبار كل ساعة عملية ساعة 

 .نظرية

بينما ن واحد لكل مشروع آ  في واحدةية ساعة نظرية  األولفي الدراسة الجامعية يحتسب المشروع -ثامنا 

 .المشاريع التي يشرف عليها مقرر الهيئة التدريسية على خمسة تعادل ساعة نظرية

  ) :٣(املــادة 
 .ين رسالتفي آن واحد علىعليها عضو الهيئة التدريسية  التي يشرف الدكتوراهال يزيد عدد رسائل  -أوال 

ئل الماجستير التي يشرف عليها عضو الهيئة التدريسية في آن واحد على ثالث  ال يزيد عدد رسا-ثانيا 

 .رسائل

 للضرورة القصوى بقرار من مجلس الكلية يجوز زيادة عدد الرسائل المنصوص عليها في البندين -ثالثا 

في أي حال من من هذه المادة إلى ثالث رسائل للدكتوراه وأربع رسائل للماجستير وال يزيد ) ثانيا(و ) أوال(

 .األحوال لكليهما في حالة اإلشراف المشترك على خمس رسائل

 ال يزيد عدد رسائل الدبلوم العالي المهني التي يشرف عليها عضو الهيئة التدريسية على أربع -رابعا 

 .رسائل و للضرورة القصوى وبقرار من مجلس الجامعة يجوز زيادتها إلى خمس رسائل

 .راف على أكثر من سبع رسائل منفردا أو مشتركا ال يجوز اإلش-خامسا 

 ) :٤(املــادة 

 لرئيس الجامعة أو رئيس هيئة لمعاهد الفنية بناء على مقتضيات المصلحة العامة تكليف عضو الهيئة -أوال 

التدريسية بواجبات تتعلق بمجمل النشاطات العلمية والتربوية واإلدارية وإعفاؤه من جزء من ساعات نصابه 

 . أن ال يزيد على ثلثي نصابه المقررعلى

 لمجلس الكلية أو المعهد ، باقتراح من مجلس القسم إعفاء عضو الهيئة التدريسية من جزء من ساعات -ثانيا 

نصابه على أن ال يزيد على ثلث نصابه المقرر في حالة تكليفه بواجبات تتعلق بتطوير العملية التعليمية 

  .يتم ذلك في بداية كل سنة دراسية أو فصل دراسيوالتربوية واإلدارية على أن 

 ) :٥(املـادة 

 مجلس الجامعة أو مجلس الهيئة أن يحدد الساعات التي يضعها أو الفرع وفي ضوء المؤشرات القسم -أوال

من )١٠ و٩ و٨ و٧ و٦ و٥و٤(األزمة لقيام عضو الهيئة التدريسية بالواجبات المنصوص عليها في البنود 

من المادة الثالثة من قانون الخدمة الجامعية داخل الجامعة أو الهيئة أو خارجها على أن ال يقل ) ١(الفقرة 

عن عدد الساعات المتبقية من الدوام المقررة في القانون بعد استيفاء عضو الهيئة التدريسية لواجباته 

 .المنصوص عليها في البنود المذكورة

او المكاتب االستشارية المتخصصة التابعة للوزارة بما ال يزيد  تحتسب ساعات العمل في المراكز -ثانيا 

 .ساعات أسبوعيا لغرض استيفاء الساعات المحددة) ٨(على 



٢٤٨ 

 تحدد الساعات المكتبية حسب الموضوعات ومجموع عدد الطلبة الذي يقوم عضو الهيئة التدريسية -ثالثا 

 .ساعات أسبوعيا) ٨( تتجاوز الساعات المكتبية بتدريسها في الدراسات الجامعية األولية والعليا على أال

 تحتسب ساعات اإلرشاد التربوي لمن يكلف بها من أعضاء الهيئة التدريسية من مجلس الكلية أو -رابعا 

 .ساعات أسبوعيا) ٤(المعهد بما ال يتجاوز 

 .أسبوعياساعات ) ٨( تحدد ساعات البحث العلمي لعضو الهيئة التدريسية بما ال يقل عن -خامسا 

 ال تحتسب الساعات المنصوص عليها في هذه المادة ضمن نصاب أو محاضرات عضو الهيئة -سادسا 

 .التدريسية

 ) :٦(املــادة 

يقوم من يتولى المهام اإلدارية أو من يكلف بها من أعضاء الهيئة التدريسية المذكورين في هذه المادة     

 -:بتدريس الحد االدنى من الساعات اآلتية

 نصاب العميد ومساعد رئيس الجامعة ورئيس القسم في الجامعة التكنولوجية ساعتين أسبوعيا ومن -أوال 

 .ضمنها موضوع نظري واحد

 .ساعات أسبوعيا بضمنها موضوع نظري واحد ) ٤(  نصاب رئيس القسم ومعاون العميد والمدراء -ثانيا 

 ) :٧(املـادة 

كليات الطب وطب األسنان والصيدلة والتمريض والطب البيطري في ية  يكون عمل عضو الهيئة التدريس-أوال 

 -:على النحو اآلتي 

األسنان حيث تعتبر مستشفا  يكون عمل التدريسي ألسريري أساسا في المستشفى التعليمي أو في كلية طب -أ 

حسب جدول تعلنه  ويقوم بإلقاء محاضراته النظرية في الكلية وأداء واجباته األخرى المناطة به اًتعليم

إدارة المستشفى ورئاسة الفرع والعمادة ويعتبر التدريسي السريري  متفرغا عند أداؤه عدد ساعات ال 

 .ساعة)  ٤٥(ساعة وال تزيد عن ) ٤٠(تقل عن 

 . يكون مجموع الطلبة لغرض التدريب في الدروس السريرية والتطبيقية عشرة طالب لكل تدريسي-ب 

ملية والسريرية والتدريبية مساوية للساعات النظرية ما عدا المواضيع غير الطبية  تعتبر الساعات الع-ج 

 .فتكون كما هو متبع في الكليات األخرى

 تحتسب ساعات عمل أعضاء الهيئة التدريسية العاملين في كليات الطب وطب األسنان والطب البيطري -ثانيا 

سية فيها ساعة عملية واحدة بساعة نظرية واحدة إذا كان من غير األطباء الذين يدرسون العلوم الطبية األسا

 فقط وتحتسب ثالث ساعات عملية بساعة نظرية واحدة اذا معه في المختبر مدرس مساعد أو مساعد باحث

  .كان يعمل بمعيته في المختبر اكثر من مدرس مساعد او مساعد باحث

األسنان والصيادلة بتدريس الحد األدنى من الساعات  يقوم التدريسي غير المتفرغ من األطباء وأطباء -ثالثا 

المكلف بها عضو الخدمة الجامعية المتفرغ المماثل له في المرتبة العلمية على أن يكون عمله 

 .ساعة يوزع حسب متطلبات الكلية وما زاد على ذلك يستوفي عنها األجور المقررة لها) ٣٥(األسبوعي

 ) :٨(املـادة 

هيئة التدريسية غير المتفرغ بتدريس النصاب المقرر لمرتبته العلمية على ان يكون عمله يقوم عضو ال       

 .ساعة) ٣٠(األسبوعي 



٢٤٩ 

 ) :٩(املـادة 

على أن ال تقل عدد  يكون هيكل عمل عضو الهيئة التدريسية المتفرغ جزئيا مماثل لهيكل عمل المتفرغ        

 . ساعة أسبوعياً) ٣٥(ساعات عمله عن 

 ) :١٠ (املـادة

تعد جداول الدروس النظرية والعملية بصورة تؤمن االستغالل األمثل لمرافق الكلية أو المعهد من قاعات         

 .المحاضرات  والمختبرات والورش الفنية

 ) :١١(املـادة 

راض البحث للوزير أو من يخوله أن يقرر تفرغ أعضاء الهيئة التدريسية للعمل في مراكز البحث العلمي إلغ       

 .العلمي

 ) :١٢(املـادة 

 تعطى األولوية في أعضاء الهيئة التدريسية المتفرغين في تشكيل مجالس الفروع ومجالس كليات الطب وطب -أوال

 .والتمريضاألسنان والصيدلة 

سنان  تعطى األولوية في الدورات العلمية للمتفرغين من موظفي الخدمة الجامعية من األطباء وأطباء األ-ثانيا

 .والصيادلة والتمريض والطب البيطري

 يجوز لغير المتفرغ من موظفي الخدمة الجامعية ممارسة مهنته خارج دوامه الرسمي ويحتفظ بمرتبته -ثالثا 

 .العلمية

 ) :١٣(املـادة 

ة التدريسية من هذه التعليمات على المتفرغين من أعضاء الهيئ )١٠ ،٦ ، ٥، ٣ ، ٢ ، ١(تطبق أحكام المواد          

 .في كليات الطب وطب األسنان من هذه التعليمات

 ) :١٤(املادة 

ى تعليمات هيكل عمل عضو الهيئة التدريسية المعممة بكتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم م خ غتل         

 .٣١/٨/١٩٩٢ في ٩/٤٥٠

  . الجريدة الرسميةتنفذ هذه التعليمات  من تاريخ نشرها  في      ) :١٥(املادة 

  

  

  
 

 همام عبد الخالق عبد الغفور                                                                                               
  ي وزير التعليم العالي والبحث العلم                                                                                



٢٥٠ 

                 فينشرت هذه التعليمات في جريدة الوقائع العراقية العدد

 تعليمات

 ١٩٩٧لسنــة  ) ١٠٩(رقــم 

  التعديل األول لتعليمات هيكل عمل عضو اهليئة التدريسية
 ١٩٩٣لسنة  ) ٧٢(رقـم 

 ) : ١(املــادة 

 ١٩٩٣لسنة ) ٧٢(يئة التدريسية رقم من تعليمات هيكل عمل عضو اله) ٢(من المادة) خامسا(يلغى البند   

 -:ويحل محله ما يأتي 

 –خامسا  

  . تحتسب أجور تدريس  كل ساعة  بالدراسات العليا ساعتين نظريتين-١

 تحتسب أجور تدريس  كل ساعة  بالدراسات العليا لطلبة الدكتوراه في الرياضيات  ثالث  أمثال  األجور المقررة  -٢

 .لطلبة الماجستير في الرياضياتللمحاضرة وضعفا  بالنسبة 

 . للمحاضرة تحتسب أجور تدريس كل ساعة في احتساب الحاسبات ضعف الساعات المقررة-ج

 ) : ٢(املــادة 

 :ما يأتي ك) ١(من التعليمات ) ٢(من المادة) سادسا(يكون نص البند    

 ،مثال األجور المقررة  للمحاضرة يحسب أجور اإلشراف على رسالة كل طالب دكتوراه في الرياضيات  ثالث أ-٣

و يستمر احتساب ساعات  اإلشراف للتدريسيين ،وضعفها  بالنسبة لإلشراف على رسالة الماجستير في الرياضيات 

 .أثناء العطلة الصيفية باعتبارها محاضرات إضافية

 ) : ٣(املـادة 

 .تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية   
 همام عبد الخالق عبد الغفور                                                                                  
   وزير التعليم العالي والبحث العلمي                                                                        

  



٢٥١ 

  ٣١/١٢/٢٠٠١ في ٣٩١١ العددنشرت هذه التعليمات في جريدة الوقائع العراقية 
  

 تعليمات

 ٢٠٠١لسنة ) ١٤٢(رقــم 

  التعديل الثاني
  لتعليمات هيكل عمل عضو اهليئة التدريسية

 ١٩٩٣لسنة) ٧٢(رقــم 
 ) :١(املــادة 

من تعليمات هيكل عمل عضو الهيئة التدريسية رقم ) ٢(من المادة ) ثامنا(و) سابعا(يلغى نص كل من البندين 

 :  ويحل محلها ما يأتي ١٩٩٣لسنة ) ٧٢(

 .يحسب تدريس كل ساعة عملية أو تطبيقية أو ميدانية أو تدريسية أو مناقشة ساعة واحدة –سابعا 

ساعتين نظريتين   يحسب اإلشراف على كل مشروع من مشاريع بحث التخرج في الدراسة الجامعية األولية–ثامنا 

 .أربعة) ٤(على أن ال يزيد عدد المشاريع على 

 ) :٢(ـادة امل

    -: منها) تاسعاً ( من التعليمات ويكون البند  ) ٢( يضاف ما يلي الى مادة      

  . في حالة االشراف المشترك تحسب ساعات االشراف والمكافآت كاملة لكل مشرف –تاسعاً 

 ) :٣(املــادة 

 :ويحل محلها ما يأتي من التعليمات ) ٤(من المادة ) ثانيا (و ) أوال ( يلغى نص كل من البندين    

 لرئيس الجامعة بناء على مقتضيات المصلحة العامة تكليف عضو الهيئة التدريسية بواجبات تتعلق –أوال 

يزيد على ثلثي النصاب  له ساعات إضافية بما البمجمل النشاطات العلمية والتربوية واإلدارية وتحسب 

 .أسبوعيا

ال تزيد على نصف النصاب أسبوعيا  لعضو الهيئة التدريسية في  لمجلس الكلية منح ساعات إضافية  -ثانيا 

حالة تكليفه بواجبات تتعلق  بتطوير العملية التربوية أو التعليمية  أو اإلدارية على أن يتم  ذلك في بداية كل 

 .سنة دراسية  أو  فصل دراسي

 ) :٤(املــادة 

 :منها ) رابعا(و) ثالثا(ندينمن التعليمات ويكون الب) ٤( يضاف ما يلي إلى المادة   

 .أربع ساعات أسبوعيا)  ٤( يخفض نصاب  مقرر القسم – ثالثا

أربع ) ٤( لمجلس الكلية  تخفيض نصاب من يكلف  بإعمال مقرر الدراسات العليا فيها بما ال يتجاوز- رابعا

 .ساعات أسبوعيا



٢٥٢ 

 ) :  ٥(املـادة 

  :من التعليمات ويحل محله ما يأتي ) ٢(لمادةمن ا) سادسا(من البند ) أ(يلغى نص الفقرة     

  يحسب اإلشراف على رسالة كل طالب دراسات عليا ساعتين نظريتين في األسبوع للدبلوم العالي -أ

 على إن تحسب ،وأربع ساعات نظرية في األسبوع للماجستير و ست ساعات نظرية للدكتوراه  في األسبوع

 .  ساعات الدراسات العلياساعات اإلشراف إلغراض الصرف على أساس

 ) : ٦(املـادة 

 .تنفذ هذه التعليمات  من تاريخ نشرها  في الجريدة الرسمية   
                                                          

  
  
  
  
  
  

                                                                              همام عبد الخالق عبد الغفور 
  وزير التعليم العالي والبحث العلمي                                                             



٢٥٣ 

  
  

  الكتب
  امللحقـة بالتعليمــات



٢٥٤ 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 جمهورية العراق                        

  ١٥٠٨٠:      العدد       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                      

 ٩/١٠/٢٠٠٥:                                التاريخ  الدائرة القانونية واإلدارية         
  السيد رئيس الجامعة/ الجامعات آافة/ إلى

  السيد رئيس الهيئة/ هيئة التعليم التقني

  هيكل عمل التدريسي/ املوضوع
  ..تحية طيبة
  -:تينرجو التفضل بالعمل على اآل  

  .١٩٩٣ لسنة ٧٢يستمر العمل بهيكل التدريس الصادر بموجب التعليمات عدد / أوًال
 ٢٠٠٥لسنة ) ٦(تكون ساعات العمل آما هي محددة في ذلك الهيكل بما فيها النصاب ويبقى ألغراض تطبيق األمر رقم/ ثانيًا

والتعليمات او اإلضافات التي قد تكون قد صدرت المتضمن نصاب عضو الهيئة التدريسية من دون تغيير وتلغى جميع األوامر 
  .من أية جهة آانت حيث ال يجوز إجراء ذلك إال من قبل الوزارة وفقًا الحكام القانون

يجوز لعضو الهيئة التدريسية تدريس ساعات محاضرات إضافية ال تتجاوز ست ساعات فقط أسبوعيًا يتقاضى أجورًا عنها / ثالثًا
حاضرات الجديدة التي ستصدر قريبًا وال تصرف أجور محاضرات لما زاد على ست فقط بأي حال من حسب تعليمات أجور الم

، علمًا بأن التعيينات وإعادة التعيينات التي ستصدر قريبًا جدا العداد آبيرة )ما عدا الدراسة المسائية والدراسات العليا(األحوال
  .ين بنسبة آبيرة جدًامن حملة الشهادات العليا ستسد الحاجة إلى التدريسي

ال يجوز تخفيض األنصبة الدراسية ألعضاء هيئة التدريس في اللجان آافة وبمختلف أنواعها ونرجو ان يشارك جميع / رابعًا
أعضاء هيئة التدريس في أعمالها آافة، آما ال يجوز بأي حال من األحوال صرف أجور أعمال محاضرات إضافية تعويضًا عن 

  .أعمال تلك اللجان
  ١/١٠/٢٠٠٥ بموجبه وابتداءًا من للعمل

  ..مع التقدير

  سامي عبد المهدي المظفر. م.    أ                                                                                
  لعالي والبحث العلمي                                                                                وزير التعليم ا

                                                                                            ٨/١٠/٢٠٠٥   
  :نسخة منه إلى

  .مع التقدير/ مكتب السيد الوزير  -
  .مع التقدير/ مكتب السيد الوآيل للشؤون العلمية  -
  .مع التقدير/ مكتب السيد مستشار السيد الوزير  -
  .مع التقدير/ مكتب السيد المفتش العام  -
  . مع التقدير/ جهاز اإلشراف والتقويم العلمي  -
  .مع التقدير/ مكتب السيد المدير العام مع األوليات  -
  .مع التقدير/ دوائر مرآز الوزارة آافة  -
  .أمانة مجلس الوزارة -
  .الداخليقسم الرقابة والتدقيق  -
  .قسم الشؤون المالية -
  .قسم الشؤون القانونية -
  .شؤون األفراد -
  .البريد الدوار -
 .الصادرة -
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
      جامعة بابل  

  قسم الشؤون القانونية 
  
   ٨٨٥١٣٩٨فاآس ) ٠٣٠(٢٤٩٥٦٢ هاتف– جمهورية العراق - بابل- الحلة– ٤.ب.ص

                                                                         ٠٣/ ق :                                           العدد                                  

  ١٩/١/٢٠٠٢:                                                                                     التاريخ
  

  عمادات لكليات آافة/ ىإل

 تعليمات التعديل الثاني لتعليمات هيكل عضو اهليئة التدريسية / م

  ١٩٩٣ لسنة ٧٢رقم 
  
  

  ..تحية طيبة
الدائرة /  والمبلغة إلينا بموجب آتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي٢٠٠١ لسنة ١٤٢نرفق لكم نسخة من تعليمات رقم   

  ..مع التقدير. يرجى التفضل باالطالع واتخاذ ما يلزم٨/١/٢٠٠٢ في ٢٢٩/ القانونية واإلدارية المرقم 

                                                             

                                                            منى عبد العالي موسى
   مديرة القانونية                                                   

                                                              ١٩/١/٢٠٠٢   
  

  -:نسخة منه إلى 
  .مع التقدير..مكتب السيد رئيس الجامعة للتفضل باالطالع -
  .قسم الشؤون المالية -
  .قسم الرقابة الداخلية -
  .مع األوليات لطفا/ قسم الشؤون القانونية  -
  .الملف الدوار -
 .الصادرة -



٢٥٦ 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
                        جمهورية العراق

   ٢٠٩٧٤/ م.ش: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                            العدد

  ١٨/٩/٢٠٠٦: يخالدائرة القانونية واإلدارية                                                       التار
  السيد رئيس الجامعة/ الجامعات آافة

  السيد رئيس المجلس/ المجلس العراقي لالختصاصات الطبية
  السيد رئيس الهيئة/ الهيئتين 
  أجور المحاضرات/ م

  ..تحية طيبة
وع أعاله مستندين على  أدناه األجوبة على استفساراتكم الواردة إلينا حول الموض٩/١٠/٢٠٠٥ في ١٤٩٨٤إلحاقًا بكتابنا المرقم   

 المرافق لكتابنا أعاله راجين التفضل باالطالع ٢١/١٢/٢٠٠٤ في ٦/١/٧/٥٧٥٨/األمانة العامة بكتابه المرقم ق/ قرار مجلس الوزراء
  .والعمل بموجبها

  .من آتاب مجلس الوزارة أعاله) ثانيًا(من الفقرة) ب(شمول المحاضر ممن ليس لديه لقب علمي بأحكام البند .١
من آتاب مجلس الوزارة ) ثانيًا(من الفقرة) أ(بأحكام البند) مدرس(ل المحاضر ممن يقوم بالتدريس في الدراسات العليا ولديه لقبشمو .٢

  .أعاله
من آتاب ) ثانيًا(من الفقرة) ب(شمول المحاضر الفني في المختبرات العلمية من حملة شهادة البكالوريوس والدبلوم الفني بأحكام البند .٣

  .زارة أعالهمجلس الو
شمول المحاضر الخارجي بالنصاب المحدد للتدريسي بست ساعات وال تصرف أجور محاضرات لما زاد عليها استنادًا الحكام  .٤

  .٩/١٠/٢٠٠٥ في ١٤٩٨٤من تعميمنا المرقم ) ثانيًا(البند
  .ن ضمن الخدمة الجامعيةشمول التدريسي العامل في المراآز البحثية لمخصصات الخدمة الجامعية الن األعمال البحثية م .٥
تحديد ساعات عمل مدربي األلعاب الرياضية بخمس وثالثين ساعة عمل وبذلك ال توجد محاضرات إضافية وانما تشغل بالتعيينات  .٦

  .لتوفير المتخصصين من حملة الشهادات األولية والعليا
  .ا من ضمن واجبات عضو الخدمة الجامعية المتفرغال يستحق التدريسي الجور محاضرات إضافية عن أعمال اللجان االمتحانية النه .٧
من آتاب مجلس ) ثانيًا(من الفقرة ) أ(الواردة في البند) مدرس مساعد فما دون(شمول عنوان المحاضر الفني او اإلداري ضمن عبارة .٨

  .الوزارة أعاله
جامعية مع ضرورة إآمال نصابه من خالل شمول التدريسي الذي يقل نصابه عن النصاب المحدد له وفقًا لقانون مخصصات الخدمة ال .٩

  .تكليفه بلجان واعمال إدارية ومختلف األنشطة داخل الجامعة او نطاق الكلية وعلى وفق أحكام قانون الخدمة الجامعية وتعديالته
ة الجامعية ال يستحق التدريسي الجور اإلشراف على الدروس التطبيقية في الكليات التربوية ألنها من ضمن واجبات عضو الخدم .١٠

  .المتفرغ او يقضي ان نكون من ضمن واجباته الجامعية
  .من آتاب مجلس الوزارة أعاله) ثانيًا(من الفقرة) أ(شمول حملة شهادة البكالوريوس فما دون بأجور الفنيين استنادًا الى البند .١١

  ..مع التقدير..للتفضل بالعمل بموجبه 

  د ماهر موسى العبيدي.      أ                                          
  وزير التعليم العالي والبحث العلمي.             ع                                                   

                                                   ١٨/٩/٢٠٠٦   
  

  :نسخة منه الى 
  .مع التقدير …٦/٩/٢٠٠٦إشارة الى موافقتكم بتاريخ في / مكتب السيد الوزير  -
  .مع التقدير..السيد الوآيل العلمي -
  .مع التقدير..السيد رئيس جهاز اإلشراف والتقويم العلمي -
  .مع التقدير.. السيد المفتش العام -
  .مع التقدير…السادة المدراء العاميين -
  .مع التقدير.. قسم الرقابة والتدقيق الداخلي -
  .مع التقدير.. قسم شؤون األفراد -
  .مع األوليات/ المتابعة/ ن المالية قسم الشؤو -
  .الصادرة -



٢٥٧ 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 جمهورية العراق

   ١٤٩٨٤: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                                  العدد
  ٩/١٠/٢٠٠٥:             التاريخ الدائرة القانونية واإلدارية                                               
  السيد رئيس الجامعة/ الجامعات آافة

  السيد رئيس الهيئة/ هيئة التعليم التقني 
  السيد رئيس المجلس/ المجلس العراقي لالختصاصات الطبية

  السيد رئيس الهيئة/ الهيئة العراقية للحاسبات
  أجور المحاضرات/ الموضوع 

  ..تحية طيبة
 ٢١/١٢/٢٠٠٤ والمؤرخ في ٦/١/٧/٥٧٥٨/األمانة العامة بكتابنا المرقم ق/  نص موافقة مجلس الوزراءنرفق بكتابنا هذا  

القاضي بان تكون أجور المحاضرات للمحاضرين في الجامعات والمدارس والمعاهد والدورات التدريبية والتأهيلية ودوائر الدولة وفقًا لما 
  -:تيورد فيه، يرجى العمل بموجبها مع مالحظة اآل

من ضمن هيكل عملهم األسبوعي اال ) الجامعات، المعاهد ، والمراآز العلمية(ال يكلف أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات الوزارة/ أوًال
  .على ذلك في أي حال من األحوال وتلغى األوامر او التوجيهات او غيرها المخالفة لذلك..…بنصاب واحد فقط، وال يجوز ان 

على وفق المبالغ المحددة في التعليمات المرافقة ..……عضو هيئة التدريس بإلقاء محاضرات اآثر من النصاب لقاء يجوز تكليف / ثانيًا
  .فقط وال تصرف أجور محاضرات لما زاد عليها مطلقًا) ٦(على ان ال تتجاوز الساعات الست أسبوعيا

ان تطلبت الحاجة لذلك وعلى وفق األجور المقررة لها من .……الدراسة ال يشمل ما ورد بالفقرة ثانيًا في أعاله أجور المحاضرات في / ثالثًا
في الفقرة ثانيًا ساعات المحاضرات في الدراسات العليا او اإلشراف بعد إآمال النصاب المقرر حسب التعليمات وما زاد ..قبلكم، آما ال يشمل

  .عليها يتقاضى أجورها حسب التعليمات والضوابط الخاصة بها
تجري إعادة تعيين وتعيينات واسعة ستشمل جميع الجامعات والمعاهد ومختلف االختصاصات اذ سيتم تنسيبهم اوال في الدراسات س/ رابعًا

المسائية مالآًا تدريسيا خاصًا بها ويالحظ استكمال أنصبتهم تماما في الدراسة المسائية، اما بالنسبة للمعينين في الكليات او المعاهد التي 
اسة مسائية فيجري تكليفهم بأنصبتهم الدراسية الكاملة وال يجوز تكليف أي عضو هيئة تدريسي بمحاضرات إضافية في أية ليست فيها در

  .مادة علمية ويوجد تدريسي يمكنه تغطيتها من االختصاص نفسه
عباءها وحسب اختصاصاتهم يجري تكليف أعضاء هيئة التدريسي باللجان المختلفة بصورة متوازنة وعادلة ويتحمل الجميع أ/ خامسًا

تنزيل نصابهم تبعًا لذلك الن هذه األنشطة داخل الجامعات هي من ضمن هيكل عمل التدريسي .…العلمية للمساهمة في تلك اللجان وال 
  .المشمول بالتفرغ الجامعي

  .١/١٠/٢٠٠٥نرجو العمل على تنفيذه بكل دقة وابتداءا من 
  .اضراتتعديالت أجور مح-          /المرفقـات

  د سامي عبد المهدي المظفر.                أ                                           

                                                وزير التعليم العالي والبحث العلمي                            

                  ٥/١٠/٢٠٠٥   
  :نسخة منه إلى

  .مع التقدير/ ر مكتب السيد الوزي -

  .مع التقدير/ مكتب السيد مستشار السيد الوزير           + .مع التقدير/ مكتب السيد الوكيل للشؤون العلمية  -

  . مع التقدير/ جهاز اإلشراف والتقويم العلمي                        +.مع التقدير/ مكتب السيد المفتش العام  -

  .مع التقدير/ دوائر مركز الوزارة كافة          +.مع التقدير/ يات مكتب السيد المدير العام مع األول -

  .قسم الرقابة والتدقيق الداخلي                                              +.أمانة مجلس الوزارة -

  .قسم الشؤون المالية -

  .قسم الشؤون القانونية -

  .شؤون األفراد -

  .البريد الدوار -

 .الصادرة -



٢٥٨ 

  والجهات غير المرتبطة بوزارة آافةالوزارات / إلى
  أجور المحاضرات/ م

  
 على ان تكون أجور ٢١/١٢/٢٠٠٤ في ٦/١/٧/٥٧٥٨/األمانة العامة بكتابه المرقم ق/ حصلت موافقة مجلس الوزراء  

  -:يالمحاضرات للمحاضرين في الجامعات والمعاهد والدورات التدريبية والتأهيلية في دوائر الدولة آافة وفقًا لما يل
  

  : الدراسات األآاديمية العليا –أوًال 
  

  أجرة المحاضرة الواحدة  اللقب العلمي

   دينار٥٠٠٠  أستاذ

   دينار٣٠٠٠  أستاذ مساعد
  
  

  : الدراسات األآاديمية األولية الجامعية –ثانيًا 
  : المحاضرين من حملة األلقاب العلمية -أ

  

  أجرة المحاضرة الواحدة  اللقب العلمي

   دينار٢٥٠٠  أستاذ

   دينار٢٠٠٠  أستاذ مساعد

   دينار١٥٠٠  مدرس

  مدرس مساعد
   دينار١٠٠٠  فما دون

  
  : المحاضر من غير حملة األلقاب العلمية -ب
  

  الدرجة األولى والثانية  المؤهل العلمي
الدرجة الثالثة والرابعة والخامسة 

  والسادسة فما فوق

   دينار٣٠٠٠   دينار٥٠٠٠  دآتوراه او ما يعادلها

   دينار٢٥٠٠   دينار٤٥٠٠  ماجستير او دبلوم عالي او ما يعادلها

   دينار٢٥٠٠   دينار٣٥٠٠  بكالوريوس او ما يعادلها

   دينار٢٠٠٠   دينار١٥٠٠  دبلوم او إعدادية او ما يعادلها

  
  
  




