استنادآ الى احكام البند( اوال )من المادة (  ) ٦١والمادة (  ) ٦١من قانون الخدمة الجامعية رقم (  ) ٣٢لسنة  ٣٠٠٢اصدرنا
التعميمات االتية:

تعليمات رقم (  ) ٠٦١لسنة ٩١١٩الية تعاون تشكيالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع الوزارات والجهات
المرتبطة بوزارة
المادة ٠ -
تشكل لجنة في كل من الكمية او المعيد تسمى( لجنة الية التعاون ) وتكون برئاسة العميد وعضوية رؤساء
االقسام او الفروع العممية.
المادة ٩ -تيدف المجنة الى تنظيم عممية التعاون المثمر والبناء ما بين التشكيالت المرتبطة بو ازرة التعميم والبحث
العممي والو ازرات والجيات غير المرتبطة بو ازرة في المجاالت االتية:

اوال – اجراء البحوث والدراسات والتجارب العممية.

ثانيآ – القيام بالنشاطات المختمفة التي تؤدي الى تطوير الجوانب االنتاجية والخدمية.
ثالثآ – القيام بالتدريسات النظرية والعممية والتطبيقية والميدانية والتدريب.
رابعآ – االشراف عمى رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه.

خامسآ – االشتراك في لجان مناقشة طمبة الدراسات العميا ولجان تقويم ومراجعة البحوث والدراسات العممية

سادسآ – االسيام في النشاطات والفعاليات والندوات والحمقات العممية.
سابعآ – تقديم المنشورة العممية والبحثية والفنية كل في اختصاصو.
المادة ٣ -تتولى المجنة الميام االتية:

اوال – اختيار المرشحين لمعمل مع الو ازرات والجيات غير المرتبطة بو ازرة وعرضيا في اجتماع مجمس الجامعة

او الييئة(ىيئة التعميم التقني ،الييئة العراقية لمحاسبات والمعموماتية )لمتصويت والمصادقة عمييا.

ثانيآ – االشراف عمى عممية التعاون وتنفيذ العقود ما بين التشكيالت المرتبطة بو ازرة التعميم العالي والبحث العممي
والو ازرات والجيات غير المرتبطة بو ازرة ومتابعة المراحل التي تحققت.

ثالثآ  -مطالبة فريق العمل البحثي المكمف من المجنة بتقديم دراسة توضيحية وافية عن الميمة المكمف بيا من حيث
اىميتيا ودور كل واحد منيم فييا فضال عن مطالبتو بتقدير كمفتيا التخمينية.
رابعآ – الموافقة بالصرف عمى المشروع البحثي.

خامسآ – اجراء التعديالت والتغيرات الضرورية النجاح الميمة التي تم من اجميا التعاقد  ،باالستغناء عن خدمات

البعض واحالل اخرين محميم او بتغير الميام المكمفين بيا.

سادسآ – تحديد نسبة االرباح التي يستحقيا فريق العمل كل بقدر اسيامو.
–المادة – ٤

اوال – يتم

التعاقد بين التدريسين او الباحثين في التشكيالت المرتبطة بو ازرة التعميم العالي والبحث العممي  ،وبين

الو ازرات والجيات غير المرتبطة بو ازرة لقاء اجور متفق عمييا بين الطرفين

ثانيآ

– يتم تفريغ التدريسيين او الباحثين المنصوص عمييم في البند( اوال ) من ىذه المادة يوم واحد في االسبوع

لمميمة المكمفين بيا وبالشكل الذي اليؤثر عمى نصابيم او مياميم الوظيفية.
-المادة – ٥

غير

اوال – اليجوز الي تدريسي او باحث التعاقد مع أي و ازرة او أي جية غير مرتبطة بو ازرة  ،اال عن طريق ترشيحو
من المجنة المنصوص عمييا في المادة () ١من ىذه التعميمات ،والمصادقة عمى ترشيحو في اجتماع مجمس

الجامعة او الييئة.

ثانيآ – مدة العقد سنة واحدة تبدأ من تاريخ التوقيع عمى العقد  ،وتكون قابمة لمتجديد.
ثالثآ  -في حالة رغبة احد الطرفين المتعاقدين بأنياء العقد  ،فعميو ابالغ الطرف االخر قبل (  ) ٠٣ثالثين يوما من
انيائو.
المادة – ٦اوال – يحدد صافي الربح بعد استخراج المصاريف الالزمة لممشروع البحثي او لمميمة  ،بشرط الحصول عمى موافقة
رئيس المجنة المسبقة عمى ىذه المصاريف.

ثانيآ – يوزع صافي الربح كاالتي:

أ ( –  %) ٠٣عشرون من المئة حصة الجامعة او الكمية او الييئة او المعيد.
ب ( –  %) ٠٣ثمانون من المئة حصة التدريسي او الباحث او فريق العمل  ،تحدد المجنة حصة كل واحد منيم

كل بحسب مشاركتو واسيامو في الميمة او المشروع البحثي.
المادة – ٧تمغى تعميمات الية التعاون بين جامعات وكميات و ازرة التعميم العمي والبحث العممي والو ازرات والجيات
.غير المرتبطة بو ازرة رقم (  ) ١٣١لسنة ١٩٩١
المادة ٨-تنفذ ىذه التعميمات من تاريخ نشرىا في الجريدة الرسمية.
أ.د  .عبد ذياب العجيمي
وزير التعميم العمي والبحث العممي

