نشرت في الوقائع العراقية ذي العدد  ٤٦١٤بتاريخ ٠٢٦٢/9/٠٢م

استنادا الى إحكام البند) رابعا(من المادة ) ( ٩من قانون الخدمة الجامعية رقم )  ( ٢٣لسنة ٢٠٠٢

أصدرنا التعميمات اآلتية:-

تعليمات التفرع العلمي رقم )  ( ٢٦١لسنة  ١٠٠٩م
المادة ٢ -
اوآل -لوزير التعميم العالي والبحث العممي الموافقة عمى التفرع العممي لمن ىو بمرتبة استاذ او استاذ مساعد او
مدرس داخل العراق وفقآ لمقانون

ثانيآ – لموزير الموافقة عمى التفرغ العممي لممشمولين بأحكام البند( اوال )من ىذه المادة خارج جميورية العراق

في حالة تعذر استكمال متطمبات التفرع العممي داخل العراق.
المادة ١ -
يشترط فيمن يمنح التفرغ العممي ماياتي.
اوال – ان يكون حاصال عمى لقب مدرس في االقل.

ثانيآ – ان يحصل عمى قبول من احدى الجامعات او المراكز او المعاىد المعترف بيا رسميآ من و ازرة التعميم

العالي والبحث العممي لقيام التدريسي باجراء بحثو لدييا سواء اكان التفرع داخل العراق ام خارجو.
ثالثآ – ان اليؤثر الترشيح عمى سير التدريس في الكمية او القسم.

رابعآ – ان يكون حاصال في استمارة التقويم السنوي لمن يحمل لقب مدرس عمى معدل اليقل (  %) ٠٠سبعين
من المائة لمسنوات الثالث االخيرة.

خامسا – تقديم مايؤيد تحمل الجية المضيفة جميع نفقات المتفرغ العممي طيمة مدة تفرغو.

سادسآ – تقديم كفالة ضامنة تعادل رواتبو ومخصصاتو لمدة ( ) ١سنة ويتم تنظيميا وفقآ لمقانون وتقديميا من
الشؤون القانونية في الجامعة المنتسب الييا.
سابعآ – ان يحصل عمى اعمى النقاط المفاضمة في االستمارة المعدة ليذا الغرض عمى ان يراعي في المفاضمة
بين المرشحين ماياتي:

أ -تاريخ الحصول عمى الشيادة
ب -سنوات الخدمة
ت -تاريخ الحصول عمى المقب العممي
ث -عدد الكتب والبحوث المنشورة

ج -اإلشراف عمى الرسائل واالطاريح
ح -معدل التقويم السنوي

خ -رصانة الجامعة المتفرغ فييا
د -العقوبات االنضباطية
ذ -الغيابات
٤٥٣

ر -اجادتو لمغات الحية والحاسوب واالنترنت
ز -عدد التشكرات الممنوحة
المادة ٣-

يشترط في المتفرع لممرة الثانية ان يكون قد مضى عمى تفرعو األول () ٥خمس سنوات.
المادة ٤-
تتحمل الجامعة رواتب المتفرغ المنتسب الييا ومخصصات الخدمة الجامعية وفق التعميمات والضوابط
المعمول بيا.
المادة ٥ -
يقدم من تتوفر فيو الشروط المنصوص عمييا في المادة ( ) ٢من ىذه التعميمات طمبآ خالل المدة المحددة الى
رئيس القسم العممي ويكون معز از بالوثائق اآلتية:

اوال – السيرة العممية المفصمة.

ثانيآ – االمر الجامعي الخاص بالشيادة الحاصل عمييا.

ثالثآ – اسماء المؤلفات والبحوث المشورة ونسخ منيا.

رابعآ – اسم البحث المقترح لمحصول عمى التفرغ العممي في شأنو مع خطة اولية لمبحث وممخص عنة.
المادة ٦ -
اوال – تتولى المجنة العممية في القسم النظر بطمبات التفرع العممي والتحقق من مدى توافر الشروط والوثائق
المنصوص عمييا في المادتين ( ) ٢و () ٥من ىذه التعميمات ومدى تطابق اختصاص المتفرغ مع
موضوعو ودراسة خطة البحث والتأكد من رصانة الجية الداعية لمتفرع.

ثانيآ – تقوم المجنة العممية برفع توصياتيا الى مجمس الكمية ومن ثم الى مجمس الجامعة القرار الموافقة عمى
التفرغ واحالتيا الى دائرة البحث والتطوير في مقر الو ازرة لمتدقيق.
المادة ٧ -
تكون مدة التفرع العممي سنة دراسية او فصال دراسيآ واحدآ غير قابمة لمتمديد.
المادة ٨ -
تتولى تشكيالت و ازرة التعميم العالي والبحث العممي وضع خطتيا السنوية الدراسية فيما يتعمق بأعداد
المتقدمين واالختصاصات المطموبة إلغراض التفرغ العممي داخل العراق وخارجو.
المادة ٩-
تتولى دائرة البحث والتطوير في مقر الو ازرة تحديد تاريخ بدء التقديم وانتيائو الغراض التفرغ العممي.
المادة ٢٠ -
يمتزم المتفرغ العممي بما يأتي:
اوال – انجاز بحث عممي واحد في االقل في موضوع تفرغة وان يقدم مايثبت قبول نشره في مجمة عممية
رصينة خالل مدة ( ) ١سنة من انتياء مدة التفرغ.

ثانيآ – القاء محاضرة في القسم او الكمية عن طبيعة عممو خالل مدة التفرغ واالنجازات التي تحققت وتقديم
تقرير عن ذلك.
٤٥٥

ثالثآ – تفديم تقرير مؤيد من المشرف كل ( ) ٣ثالثة اشير عن مراحل انجاز البحث والنتائج التي توصل الييا.
المادة – ٢٢
يتمتع المتفرغ العممي بأالمتيازات االتية:
اوال – الحقوق واالمتيازات الممنوحة لو وفق القانون.
ثانيا -شيادة تقديرية موقعة من الوزير.
ثالثا -اعتماد بحثو الغراض الترقية العممية.

المادة ٢١ -
يترتب عمى المتفرغ العممي في حالة عدم اكمالو متطمبات البحث مايأتي:
اوال – استحصال المبالغ المصروفة لو طيمة مدة التفرغ وفقًا لقانون تحصيل الديون الحكومية رقم (  ) ٥٥لسنة
١٩٠٠.
ثانيا – حرمانو من التمتع بالتفرغ العممي مستقب ًً ال.
المادة ٢٣ -
تنفذ ىذه التعميمات من تاريخ نشرىا في الجريدة الرسمية.
أ.د .عبد ذياب العجيمي
وزير التعميم العالي والبحث العممي

