نشرت في الوقائع العراقية ذي العدد  ٦٦٤٤في01٦1/٦1/٦٦م

استنادا الى احكام الفقرة( سادسا)من البند ( /٢أ )من المادة ( ) ٤والى ماجاء في المادة (  ) ٤٤من قانون و ازرة التعميم العالي والبحث
العممي رقم (  ) ٤٤لسنة  ٨٨١١أصدرنا التعميمات االتية:

تعليمات رقم (  ( ١٦١لسنة  ٠٢١٢تنظيم وضع األستاذ المتمرس
المادة ١
يشترط فيمن يمنح من المتقاعد لقب أستاذ متمرس أن يكون:
أوال بمرتبة أستاذ عند احالتة الى التقاعد.
ثانيا غير محال الى التقاعد بسبب تقصيره في مسؤولياتة العممية والتربوية.
ثالثآ اشرف عمى ما اليقل عن ( ) ٥خمس أطروحات دكتوراه او رسائل لمدراسات العميا بعد حصولو عمى مرتبة أستاذ.
رابعآ ضميع في اختصاصو ولو بحوث منشورة ال تقل عن ( ) ٢بحثين يكون احدىا في األقل أصيل وغير مستل من الرسائل
واالطاريح العممية التي أشرف عمييا بعد حصولو عمى لقب أستاذ.

خامسا متميز عمميآ ومعروفآ من خالل توافر االسيامات االتية:
أ لديو بحوث منشورة في مجالت عممية رصينة

ب لديو بحوث في مؤتمرات وندوات داخل العراق وخارجو
ج لو أعمال ابتكاريو أو ابداعية كبراءات االختراع او شيادة تميز.

د لو اسيامات عممية أوادارية في تطوير القسم او الكمية او الجامعة.
المادة ٠
يمنح لقب أستاذ متمرس وفق االجراءات اآلتية:

أوال اقتراح مجمس القسم المختص منح لقب( أستاذ متمرس ) لعضو القسم السابق بعد موافقتو في حالة الحاجة
الى خدماتو وعند توافر الشروط المنصوص عمييا في المادة ( ) ٨من ىذه التعميمات يرفع المقترح الى

مجمس الكمية مع خالصة عن سيرتو العممية والوظفية لغرض نيل المقب ؛ ولممجمس الموافقة ورفع التوصية

الى مجمس الجامعة لمنظر في منح لقب أستاذ متمرس لعضو الييئة التدريسية المعني أو رفض المقترح مع
بيان أسباب الرفض.
ثانيا يحضر األستاذ المتمرس جمسة مجمس الجامعة التالية لمجمسة التي منح فييا المقب ويبمغ بالقرار ويتم تكريمو
بدرع شعار الجامعة مع شيادة تقديرية.

ثالثا تبمغ الجامعات األخرى بأسم األستاذ المتمرس ويعمن عنو في المجالت العممية ذات العمقة باختصاصو.
المادة ٣
لألستاذ المتقاعد عند رفض طمبو في احدى مراحل منحو لقب أستاذ متمرس االعتراض لدى دائرة البحث
والتطوير في مركز الو ازرة لتقديم الرأي ويعرض الموضوع عمى ىيئة الرأي التخاذ القرار المناسب في شأنة خالل ) ٠٤ثالثين يومآ من
تاريخ تبمغو بقرار الرفض( .
المادة ٤

يتمتع االستاذ المتمرس باالمتيازات اآلتية:-
اوال_منحه

هوية( استاذ متمرس )من الجامعة التي كان يعمل فييا.

ثانيا -االحتفاظ بمكتب في القسم او الكمية التي يعمل فييا.

ثالثًا -االولوية في الترشيح لعضوية المجمع العممي العراقي.
ابعا -حقوق االستاذ المتعمقة في البحث العممي والتأليف والترجمة والنشر واالنتاج العممي.
رً

خامسا -االفادة من المرافق العممية كالمختبرات والمكتبات ويعامل في ذلك معاممة التدريسي المستمر في الخدمة .

سادسا -تسييل المشاركة في المؤتمرات العممية داخل العراق وخارجو.
سابعا -تسييل المشاركة في الفعاليات والنشاطات االجتماعية والتمتع بالعضوية في النوادي والمراكز الثقافية
ً
الجامعية.
ثامنا -ادراج اسم االستاذ المتمرس في الييئة االستشارية العممية لممجمة التي تصدرىا الكمية.

تاسعا -اصدار كتيب يتضمن تفاصيل سيرتو الذاتية ومنجزاتو او نشرىا في مجمة الكمية في ممحق خاص ويدرج

اسمو في دليل الجامعة والكمية التي يتنسب الييا.
المادة – ٥
يمارس االستاذ المتمرس الميام اآلتية:

اوال – التدريس والقاء المحاضرات المنيجية وغير المنيجية واالشراف عمى رسائل واطروحات الدراسات العميا
واالشتراك في لجان المناقشات وفي المجان االخرى وفق حاجة الكمية او القسم المختص واعداد الدراسات

لقاء اجور ومكافات وفقا لمقانون.

ثانيا -االسيام في التأليف والترجمة واعداد المناىج الدراسية.
ثالثا -ابداء المشورة الى مجمس الجامعة او الكمية او القسم  ،في كل ما يتعمق في شؤونيا.
المادة – ٦
.تمغى تعميمات تنظيم وضع االستاذ المتمرس رقم (  ) ٠٨لسنة ٨٨٨٢
المادة ٧ -
تنفذ ىذه التعميمات من تاريخ نشرىا في الجريدة الرسمية.
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وزير التعميم العالي والبحث العممي

