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 ( من قانون الوزارة رقم92المادة )
 ??@8( لسنة 04)

 
 ( : @9المادة )

ان يعين حامل الدكتوراه المعترف بيا او ما يعادليا عمميًا في  وزجي (  ?9و <9و =9و >9)استثناءًا من احكام المواد 
 الجامعة بمرتبة استاذ مساعد  في احدى الحاالت االتية ، وبتوصية من مجمس الجامعة :

ا كان قد مارس التدريس مددًا مماثمة في جامعات عربية او اجنبية معترف بيا وكان مشيودًا لو بالتفوق في التدريس اذ -8
 وصدرت لو بحوث عممية قيمة ومبتكرة .

( من ىذا =9اذا كان قد مارس اختصاصو مددًا مماثمة بعد حصولو عمى احدى الشيادتين المذكورتين في المادة ) -9
 بحوث عممية قيمة ومبتكرة . القانون وصدرت لو

 اذا كان من اصحاب المواىب الفريدة الفذة . -:
 

 آلية تطبيقها في الجامعات وهيئة التعميم التقني 
 

 (: 1نص الفقرة )
)اذا كان قد مارس التدريس مددًا مماثمة في جامعات عربية او اجنبية معترف بها وكان مشهودًا له بالتفوق بالتدريس 

 مية قيمة ومبتكرة (وصدرت له بحوث عم
ىيئة تدريسية ضمن المالك الدائم لمجامعة المعترف بيا من قبل وزارتنا ان يقدم ما يثبت انو قد مارس التدريس كعضو  -8

 ما يثبت تفوقو في مجال التدريس وصدرت لو بحوث قيمة ومبتكرة .يقدم وان 
في الجامعة وان التقل مدة الدراسة لمحصول عمييا  اً عمى شيادة الدكتوراه معترف بيا او مايعادليا عممي ان يكون حائزاً  -9

 . ثالث سنوات
 مدد مماثمة لنظرائو في الجامعات العراقية بما اليقل عن اربعة سنوات. يكون قد مارس التدريسان  -:
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في حالة توفر ىذه الشروط يمنح مرتبة استاذ مساعد لمتدريسيين الذين باشروا في جامعاتنا بمقب مدرس وبتوصية من  -;
 مجمس الجامعة .

اما التدريسيين الذين لم يتم تعينيم وتتوافر فييم الشروط المذكورة انفًا يتم تعينيم بمرتبة استاذ مساعد بتوصية من  ->
 مجمس الجامعة .

 ( :9نص الفقرة )
( مدن قدانون 92) اذا كان قد مارس اختصاصه مددًا مماثمة بعد حصوله عمى احدد  الشدهادتين المدذكورتين فدي المدادة )

 وصدرت له بحوث عممية قيمة ومبتكرة(  1211( لسنة 04وزارة  التعميم العالي والبحث العممي ذي العدد )
ًا او ان يكون حاائزًا عماى اعماى شايادة عممياة او فنياة او عمى شيادة دكتوراه معترف بيا او يعادليا عمميان يكون حائزًا  -8

تقنيااة او مينيااة فااي االختصاصااات التااي التماانح فييااا شاايادة دكتااوراه والشاايادة معادلااة ليااا عمميااًا شااريطة ان التقاال ماادة 
 لمحصول عمى ىذه الشيادة عن ثالث سنوات بعد الشيادة االولية الجامعية الدراسة 

 ) مدة اربع سنوات(.  االختصاص مدة مماثمة لنظرائو في الجامعات العراقية ان يقدم ما يثبت ممارسة -9
 .جنة الترقيات العممية في الجامعةان يتم تقديم بحوث قيمة ومبتكرة يتم تقييميا من قبل ل -:
 بالنسبة لالشخاص المنقاولين مان مسسساات داخال القطار الاى الجامعاة تنطباق عماييم ىاذه الفقارة ضاامن ذات ا لياة التاي -;

منحت منتسابي مجمس البحث العمامي لااقب عممي عند نقمايم الاى الجامعات عمى ان يقدم خمس بحوث ثالثة منيا قيماة 
 التربوي.مبتكرة ومطالبتيم بدورة التأىيل واثنان 

 
 (3نص الفقرة )

 ) اذا كان من أصحاب المواهب العممية الفريدة الفذة (   
 -والفذة ان تتوفر فييا الشروط ا تية:المواىب الفريدة  لكي يكون من أصحاب .1
 حائز عمى براءة اختراع او اكثر والتي طبقت بالفعل وتم االستفادة بعد اخر شيادة حصل   -أ
 عمييا.  
 والتي تترتب عمييا نقمو نوعية تفيد في مجاالت التنمية. إستراتيجية لو بحوث ذات قيمة -ب   
 اعية متميزة .ابد لديو ابتكارات عممية ذات قيمة -ج   
 يتم تحديد توافر ىذه الشروط من قبل لجنة وزارية مختصة لغرض منحيم لقب استاذ مساعد لالستفادة من خبراتيم مستقباًل. .9

 


