.نشر في الوقائع العراقية  -رقم العدد  ٦٩١٣:في ٩١11/4/4

قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (  ) ٤٤لسنة ٨٨١١
الباب األول
السريان واألهداف
المادة األولى
يسري ىذا القانون عمى و ازرة التعميم العالي والبحث العممي(التي تدعى فيما بعد بالو ازرة )وتشكيالتيا
اإلدارية والمؤسسات التعميمية والبحثية المرتبطة بيا.
المادة الثانية
تيدف الو ازرة إلى أحداث تغييرات كمية ونوعية في الحركة العممية والتقنية والثقافية وتوجيو المؤسسات

التعميمية والبحثية لتكون مترجمة لنظرية العمل البحثية بما يحقق التفاعل المستمر بين الفكر والممارسة باتجاه تحقيق
األصالة والرصانة العممية والتفاعل مع التجارب والخبرات اإلنسانية بالشكل الذي يأخذ بنظر االعتبار خصوصية
مجتمعنا وتجربتنا المتميزة وصو ًً ال إلى بناء أجيال جديدة متسمحة بالعمم والمعرفة ومتشربة بالمبادئ والقيم السامية
ومؤمنة بأىداف األمة العربية وتاريخيا الحضاري ودورىا اإلنساني ،ولتكون قوة فاعمة ومؤثرة في المجتمع وقادرة
 ٠٣تموز وأىدافيا في الوحدة والحرية واالشتراكية - ،عمى االستمرار بحمل الرسالة والحفاظ عمى منجزات ثورة ٧٧
وتمبية احتياجات خطط التنمية في جميع فروع المعرفة اإلنسانية ومتطمبات تطوير المجتمع.

كما تيدف الو ازرة إلى تطوير العالقات العممية والثقافية والفنية مع األقطار العربية بيدف تحقيق االنسجام
والتكامل في مجاالت العمم والمعرفة وصو ًً ال إلى تحقيق الوحدة الثقافية ،وتوسيع وتوثيق أواصر التعاون في ىذه
المجاالت مع الدول والمؤسسات العممية المختمفة في جميع أنحاء العالم.
المادة الثالثة
تكون ميمة مركز و ازرة التخطيط والمتابعة لمتعميم العالي والبحث العممي وتنسيق واقرار الخطط بعد
وضعيا من الجامعات وىيئة المعاىد الفنية وتوحيدىا في خطة واحدة عمى مستوى الدولة واألشراف عمى حسن

تنفيذىا وعقد المؤتمرات العامة وادارة شؤون المبعوثين والعالقات الثقافية الدولية.
المادة الرابعة
- ١يتكون مركز الو ازرة من:

أ -وزير التعميم العالي والبحث العممي ويعبر عنو فيما بعد بالوزير.
ب -وكيل الوزير.
*ج -جياز األشراف والتقويم العممي.
د -دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة.

* .تم تعديل الفقرتين( ج )و( ز )بموجب المادة األولى من القانون رقم (  ) ٦٦لسنة ٧٩٩٦

ه -دائرة البعثات والعالقات الثقافية.
و -الدائرة القانونية واإلدارية.

ز -دائرة البحث والتطوير.
٠

-يتولى__________

مركس الوزارة االختصاصات التالية:

أ -االختصاصات العلمية:
الا :إقرار خطط القبول لمدراسات األولية والعميا ومتابعة تنفيذىا.
او ً
ثانيا :إقرار الخطط العممية والتربوية والثقافية والتقنية لمجامعات وىيئة المعاىد الفنية.
ً

ثالثًا :تنظيم التعاون العممي والفني والتقني مع الدول والمنظمات والمؤسسات
العربية واألجنبية من خالل عقد االتفاقيات.

ابعا :إقرار فتح كمية أو معيد والتوصية بفتح جامعة.
رً
خامسا :إقرار المناىج الدراسية.
ً

سادسا :وضع أسس التقويم لمشيادات والدرجات العممية العربية واألجنبية التي تمي مرحمة الدراسة الثانوية
ً
واالعتراف بالمؤسسات الجامعية العممية العربية واألجنبية وتحديد األلقاب والشيادات العممية والفخرية وشروط
منحيا.

سابعا :إقرار اإلجازات الدراسية والبعثات والزماالت وااليفادات واعادة الخدمات ألعضاء الييئة التدريسية.
ً
ثامنا :عقد المؤتمرات التعميمية والتقويمية.
ً

ب -االختصاصات اإلدارية والمالية:

او ًً ال :إقرار مشاريع الموازنة السنوية والحسابات الختامية والخطة االستيرادية لمركز الو ازرة.
ثانيا :تنفيذ مناىج البعثات والزماالت.
ً

ثالثًا :تعيين التدريسيين من حممة شيادة الدكتوراه أو ما يعادليا بما يحقق سد االحتياجات الفعمية لمجامعات وىيئة
المعاىد الفنية.

ابعا :نقل التدريسيين بين الجامعات وىيئة المعاىد الفنية وفق الضوابط المعمول بيا.
رً
خامسا :اقتراح مشاريع القوانين والق اررات واألنظمة واصدار التعميمات.
ً

سادسا :تعيين موظفي الدوائر الثقافية.
ً
المادة الخامسة
- ١الوزير ىو المسؤول األول في الو ازرة عن أعماليا وتوجيو سياساتيا وتصدر عنو وتنفذ بأشرافو جميع الق اررات
واألوامر والتعميمات في كل مالو عالقة بميام الو ازرة وتشكيالتيا وصالحيتيا وسائر شؤونيا الفنية والمالية

واإلدارية والتنظيمية ضمن أحكام القوانين واألنظمة والتعميمات.

- ٢يخول الوزير الصالحيات اآلتية:-

أ -منح األجور والمخصصات والتعويضات والمكافئات لمنتسبي مركز الو ازرة والجامعات وىيئة المعاىد الفنية وفقًا
لمقوانين واألنظمة والتعميمات.

كميا لمدة ال تزيد عمى ستة أيام.
ب -إيقاف الدراسة في الجامعات أو الكميات أو المعاىد جز ًئيا أو ً
ج -تخويل ما يراه من الصالحيات إلى وكيل الو ازرة ورؤساء الجامعات ورئيس ىيئة المعاىد الفنية ومسؤولي دوائر

مركز الو ازرة.
المادة السادسة
يشكل الوزير مجمس استشاري يتم تحديد أعضاءه بقرار منو لتقديم الرأي والمشورة في األمور التربوية والعممية
شخصيا.
ويجتمع عند الضرورة بدعوة منو وتصدر الق اررات باسم الوزير
ً
المادة السابعة
تتولى تشكيالت مركز الو ازرة ،تحقيق الميام المؤشرة إزاء كل منيا وعمى النحو آالتي:-

- ٧جياز األشراف والتقويم العممي *:-يتولى ميمة التأكد من مشروعية تصرفات الجامعات والكميات والمعاىد
واألقسام والفروع ومدى انسجاميا مع التشريعات النافذة ويرأسو موظف بدرجة خاصة من حممة شيادة الدكتوراه
وبدرجة أستاذ مساعد في األقل ولو خبرة في األمور العممية واإلدارية ال تقل عن عشر سنوات عدد من

)*(المشرفين المختصين وتحدد واجباتو بنظام.

- ٦دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة  :-تتولى تجميع وتنسيق الخطط المعدة من قبل الجامعات وىيئة المعاىد
الفنية ودوائر مركز الو ازرة وتوحيدىا في خطة موحدة في ضوء األىداف العامة لخطة التنمية ومتطمبات تطوير

المجتمع ومتابعة تنفيذىا بعد إقرارىا وتقويم دراسات الجدوى االقتصادية لمشاريع الو ازرة ومتابعة التعريب

لمتعميم العالي الجامعي والمصطمحات العممية وتجميع وتبويب وتحميل البيانات والمعمومات اإلحصائية ومتابعة
تنفيذ الق اررات والتوصيات الصادرة عن المجان المكمفة بوضع المناىج التعميمية وتنظيم وتنسيق قبول الطمبة
وانتقاليم بين الجامعات وىيئة المعاىد الفنية وتوزيع الطمبة الوافدين وادارة الحاسبة اإللكترونية ،وتقديم

الدراسات ذات العالقة بميام الو ازرة ،ويرأس الدائرة موظف بدرجة مدير عام من حممة شيادة الدكتوراه
ولو خدمة ال تقل عن عشر سنوات.

- ٠دائرة البعثات والعالقات الثقافية  :-تتولى األشراف عمى الطمبة المبعوثين لمدراسة في الخارج ومتابعة دراستيم
وتقويم الشيادات ومتابعة نشاط الدوائر الثقافية والعممية وتنظيم العالقات الثقافية والعممية مع األقطار العربية

والدول األجنبية المنظمات المتخصصة العربية واإلقميمية والدولية ومتابعة تنفيذ االتفاقيات المبرمة في مجال
اختصاصيا ،ويرأسيا موظف بدرجة مدير عام من حممة شيادة الدكتوراه ولو خدمة ال تقل عن عشر سنوات.

- ٤الدائرة القانونية واإلدارية  :-تتولى الشؤون القانونية ومتابعة حقوق والتزامات الو ازرة وتنظيم األمور المحاسبية
والتدقيق الداخمي وشؤون األفراد والخدمات اإلدارية في مركز الو ازرة وتنظيم شؤون العالقات العامة واألعالم
واألمور اإلدارية التي ليست من صالحيات الجامعات وىيئة المعاىد الفنية ويرأسيا موظف بدرجة مدير

عام من حممة شيادة البكالوريوس في األقل ولو خدمة ال تقل عن عشر سنوات.
- ٥دائرة البحث والتطوير  :-تتولى وضع سياسات البحث العممي في مؤسسات التعميمية ومتابعة تطبيق نتائجيا مع
قطاعات العمل المختمفة ،وسياسة بحوث الدراسات العميا ،وتطوير مناىج الدراسات األولية والعميا ،ونشاطات
مراكز البحوث والجمعيات العممية ويرأسيا مدير عام حاصل عمى شيادة الدكتوراه وبمرتبة أستاذ مساعد في
األقل ولو خدمة ال تقل عن عشر سنوات.
*

.تم تعديميا بموجب المادة الثانية من القانون ذي الرقم (  ) ٦٦لسنة ٧٩٩٦

الباب الثاني
الجامعات
المادة الثامنة
ترتبط بمركز الو ازرة التشكيالت آالتية:
- ٧جامعة بغداد.

- ٦جامعة الموصل.
- ٠جامعة البصرة.
- ٤جامعة صالح الدين.
- ٥الجامعة المستنصرية.
- ٦الجامعة التكنولوجية.
- ٧جامعة تكريت.
- ٨جامعة القادسية.
- ٩جامعة االنبار.

 - ٧٣جامعة الكوفة.
 - ٧٧جامعة بابل.

 - ٧٦الييئة العراقية لالختصاصات الطبية.
 - ٧٠ىيئة المعاىد الفنية.

 - ٧٤مركز البحوث النفسية( الباراسايكولوجي* ).
 *- ٧٥جامعة ديالى.
المادة التاسعة
الجامعة حرم آمن ومركز إشعاع حضاري،فكري وعممي وتقني في المجتمع يزدىر في رحابيا العقل وتعمو

فييا قدرة اإلبداع واالبتكار لصياغة الحياة،وتقع عمييا المسؤولية المباشرة في تحقيق األىداف الواردة في ىذا

القانون،وعمييا أن تقوم بالدراسات والبحوث المستمرة قي شتى جوانب المعرفة اإلنسانية والدراسات المتصمة بالحالة

العممية وواقع االحتياجات الجديدة التي تضمن المستويات العممية الرفيعة لتناسب العصر ومتطمباتو وبما يؤدي إلى
تقميص الفجوة العممية والتقنية الموجودة بيننا وبين الدول المتقدمة مع مراعاة خصوصية مجتمعنا واستميام القيم
األصيمة المتنا واستيعاب كامل لنظرية العمل البعثية وتجسيد الفكر التربوي الذي تستند إليو ىذه النظرية في مناىجيا

وأنشطتيا العممية والتربوية والثقافية المختمفة.
المادة العاشرة
- ١لمجامعة والكمية ومركز البحث العممي والمعاىد العميا المرتبطة بالجامعة،الشخصية المعنوية واالستقالل اإلداري
والمالي واألىمية القانونية الالزمة لتحقيق أىدافيا،ويدير شؤون كل منيا مجمس.
* .تم أضافتيا وفقًا لممادة الرابعة من القانون ذي الرقم (  ) ٦٦لسنة ٧٩٩٦
* .تم أضافتيا بموجب قرار مجمس قيادة الثورة المرقم (  ) ٧٧٠لسنة ٧٩٩٩
٢٩

- ٦أ -ينشأ في كل من مركز الو ازرة والجامعة والييئة والكمية والمعيد ومراكز البحوث العممية صندوق يسمى*
(صندوق التعميم العالي )يتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل اإلداري والمالي تتكون موارده من نصيب كل
منيا مما يأتي:

أو ًً ال  :األجور الدراسية.
ثانيا  :أجور الدراسات المسائية.
ً

/ ٦/٧٩٨٥.ثالثًا  :العوائد المتحققة من تطبيق قرار مجمس قيادة الثورة ذي الرقم (  ) ٧٦٣في ٤

ابعا  :النسب المئوية المخصصة لصندوق مركز الو ازرة من الرسوم المستوفاة من الجامعات والكميات األىمية.
رً
خامسا  :إيرادات مكاتب الخدمات العممية واالستشارية.
ً

سادسا  :اإليرادات الناجمة عن خدماتيا ونشاطاتيا.
ً
سابعا  :األرباح المتحققة من استثمار أمواليا المنقولة وغير المنقولة.
ً

ثامنا  :المنح واليبات والتبرعات والوقف واالكتتاب وفق التشريعات النافذة.
ً

ب -يجري الصرف من( صندوق التعميم العالي ) وفق القواعد واإلجراءات الخاصة بالتصرف باإليرادات
المذكورة في الفقرة( أ )أعاله وبالنسب واألغراض المحددة في القوانين والق اررات المنظمة ليا والتعميمات

الخاصة بيا.
المادة الحادية عشر

المغة الرسمية في الجامعات العراقية ىي المغة العربية وتعتبر المغة الكردية لغة رسمية إلى جانب المغة العربية في
منطقة الحكم الذاتي ولمجالس الكميات أن تقرر تدريس بعض المواد العممية بمغات أخرى.
*المادة الثانية عشر

-٧تتألف الجامعة من كميات ومعاىد عميا ومراكز لمبحوث وأية تشكيالت أخرى حسبما تدعو الحاجة أليو في

نواحي المعرفة النظرية والتطبيقية.

- ٦أ -تتكون الجامعة من أقسام عممية يكون كل منيا بمستوى( كمية )في الجامعات العراقية.
ب -يكون رئيس القسم العممي في الجامعة التكنولوجية بمستوى عميد الكمية ويتمتع بجميع صالحيات وحقوق
وامتيازات العميد.

المادة الثالثة عشر
- ١مجمس الجامعة ىو الييئة العممية واإلدارية العميا في الجامعة ويتألف من:

ئيسا
أ -رئيس الجامعة ر ً

ب -أمين عام إدارة التربية والتعميم لمنطقة كردستان لمحكم الذاتي في جامعات المنطقة.
عضوا
ً

ج -العمداء أعضاء
عضوا
د -مساعد رئيس الجامعة
ً

* .تم تعديميا بموجب المادة الخامسة من القانون رقم ( ) ٦٦لسنة ٧٩٩٦

*المادة (  ) ٧٦من قانون رقم (  ) ٤٣لسنة  ٧٩٨٨عدلت بموجب القانون رقم (  ) ٦٠لسنة ٧٩٩٦
٢٩

ه -عضوين من الييئة التدريسية ينتخبان من قبل رئيس وأعضاء مجمس الجامعة المشار إلييم في الفقرات
الثالث السابقة لمدة سنتين قابمة لمتجديد.

عضوا
و -ممثل نقابة المعممين من أعضاء الييئة التدريسية في الجامعة ترشحو نقابة المعممين ً .

ز -ممثل عن االتحاد الوطني لطمبة وشباب العراق يرشحو المكتب التنفيذي لالتحاد لمدة سنة واحدة قابمة

عضوا
لمتجديد ً .

- ٠لمجمس الجامعة أن يختار عضوين من خارج الجامعة من ذوي الخبرة واالختصاص ويضمنيا إلى المجمس لمدة

سنتين قابمة لمتجديد.
المادة الرابعة عشر

ينعقد مجمس الجامعة في اجتماع دوري مرة واحدة في األقل في كل شير ولرئيس الجامعة أن يدعو إلى
بناءا عمى طمب خطي من ثمث عدد أعضاءه ويتم نصاب المجمس بحضور
اجتماع استثنائي عند الضرورة أو ً
أغمبية أعضاءه وتتخذ الق اررات واالقتراحات والتوصيات بأغمبية عدد الحاضرين وعند تساوي األصوات يرجح
الجانب الذي صوت معو رئيس المجمس.
المادة الخامسة عشر
يوما من
- ١ترفع الجامعة صورة من توصيات مجمسيا التي تقع خارج صالحياتو إلى الوزير خالل خمسة عشر ً

تاريخ صدورىا ولموزير المصادقة عمى التوصيات حال دراستيا أو أعادتيا إلى مجمس الجامعة الذي أصدرىا

يوما من تاريخ تسجيميا في سجل الواردة العادة النظر فييا،فإذا أصر المجمس المذكور عمى
خالل خمسة عشر ً
التوصيات فمموزير البت فييا ويكون ق ارره قطعيا.
- ٦تبمغ الجامعة صورة من ق اررات مجمسيا التي تقع ضمن صالحياتو إلى الوزير والجامعات األخرى لغرض

االطالع عمييا.
المادة السادسة عشر

يمارس مجمس الجامعة االختصاصات آالتية:-
- ٧االختصاصات العممية:

أ -التوصية بخطط القبول لمدراسات األولية والعميا في الكميات والمعاىد العالية.
ب -إقرار خطط البحث العممي لمكميات والمعاىد العالية.
ج -إقرار خطة التعريب لمعموم والتأليف والترجمة.
د -إقرار خطة لتوفير مستمزمات التعميم.

ه -إقرار خطة لفتح األقسام العممية والفروع والمراكز العممية.

و -إقرار المواضيع الدراسية وتوزيعيا عمى السنوات الدراسية لمكميات والمعاىد العالية.

ز -إقرار خطة لتوفير أعضاء الييئة التدريسية.
ح -منح مرتبة األستاذية ألعضاء الييئة التدريسية.
ط -تنفيذ خطة القبول في الدراسات العميا.
ي -متابعة نتائج تقويم عضو الييئة التدريسية.

ك -اقتراح المناىج الدراسية وأحداث التغيير فييا بيدف الترصين المستمر لمحالة العممية.
٢٩

ل -الترشيح لمجوائز العممية والثقافية.

-٦االختصاصات اإلدارية:-

أ -اقتراح خطة العالقات الثقافية الثنائية مع الجامعات والمؤسسات العممية
في الدول األخرى وتنفيذىا بعد إقرارىا من قبل الو ازرة.
ب -التعاقد مع أعضاء الييئة التدريسية والفنيين من غير العراقيين.
ج -تعيين التدريسيين من حممة شيادة الماجستير أو ما يعادليا.

د -التوصية بااليفادات واإلعارات واإلجازات الدراسية خارج القطر.

ه -إقرار وتنفيذ خطة لتأىيل وتدريب الكوادر العممية واإلدارية.

و -إقرار وتنفيذ التدريب الصيفي لمطمبة والممارسة الميدانية لمتدريسيين.
ز -الموافقة عمى منح اإلجازات الدراسية داخل القطر بعد إقرارىا من الو ازرة.
ر -إقرار وتنفيذ المالك العممي واإلداري لمكميات والمعاىد والمراكز.
- ٠االختصاصات المالية:-

أ -إقرار وتنفيذ خطة الموازنة السنوية والمنياج االستيرادي والخطة االستثمارية مباشرة بالتنسيق مع الجيات
المختصة.

ب -إقرار الحسابات الختامية.
- ٤لممجمس تخويل بعض صالحياتو إلى رئيس الجامعة.
المادة السابعة عشر

اقيا من أبوين عراقيين بالوالدة ومن أصول غير أجنبية ،
ئيسا لمجامعة أن يكون عر ً
يشترط من يعين ر ً
وبمرتبة أستاذ في األقل يرتبط بالوزير مباشرة.

المادة الثامنة عشر
- ١يمارس رئيس الجامعة الصالحيات آالتية:-

أ -رئاسة مجمس الجامعة ودعوتو إلى االجتماعات العادية واالستثنائية وتنفيذ ق ارراتو ولو تمثيل الجامعة أمام
الجيات كافة.

ب -إدارة شؤون الجامعة العممية واإلدارية والمالية وفق أحكام القانون والنظام وق اررات مجمس الجامعة.
ج -إىداء األموال المنقولة وغير المنقولة وفقًا لمقوانين واألنظمة والتعميمات النافذة.
د -توزيع أرباح المكاتب والعيادات االستثمارية وتخصيص (  %) ٦٣منيا لمجامعة توضع في صندوق خاص

وتصرف في تطوير أنشطتيا العممية والخدمية وكذلك توزيع نسبة (  %) ٨٣منيا عمى العاممين فييا استثناء من
.المادة العاشرة من قانون المكاتب االستشارية اليندسية رقم (  ) ٦٤لسنة ٧٩٧٩

مناسبا.
- ٤لرئيس الجامعة أن تعيد ببعض صالحياتو لمعمداء ولمساعده أو من يراه
ً
المادة التاسعة عشر
- ١مجمس الكمية ىو الييئة العممية واإلدارية العميا في الكمية ويتألف من:

ئيسا
أ -عميد الكمية ر ً

ب -رؤساء األقسام العممية أو رؤساء الفروع العممية في الكميات التي ال توجد فييا أقسام عممية .أعضاء

٢٩

عضوا
ج -معاون العميد ً .

عضوا
د -ممثل عن نقابة المعممين من بين أعضاء الييئة التدريسية في الكمية تختار نقابة المعممين ً .

عضوا
ه -مديري مراكز البحوث المرتبطة بالكمية ً .

- ٦لمجمس الكمية اختيار اثنين من ذوي الخبرة واالختصاص من خارج الكمية لمدة سنتين قابمة لمتجديد.
المادة العشرون

يمارس مجمس الكمية االختصاصات آالتية:
-١االختصاصات العلمية:-

أ -وضع خطة القبول لمدراسات األولية والعميا حسب القسم أو الفرع العممي والشروط الخاصة بيا ومتابعة
تنفيذىا.

ب -وضع خطط خاصة بالبحث العممي والتأليف والترجمة وتوفير مستمزمات التعميم وتوفير أعضاء الييئة
التدريسية وخدمة المجتمع.

ج -وضع الخطط لفتح األقسام والفروع العممية والمراكز واقتراح استحداث أو دمج أو إلغاء األقسام والفروع

العممية وتوزيع الناىج عمى السنوات الدراسية.
د -إقرار خطط األقسام العممية بشأن دعوة األساتذة الزائرين.

ه -إقرار عناوين الرسائل الجامعية وتسمية لجان االمتحان الشامل والمشرف المشارك ونتائج المناقشة واضافة
أو حذف مواضيع دراسية لمدراسات العميا.

و -التوجيو باستحداث الدراسات العميا و مناىجيا وخططيا السنوية والخمسية وغيرىا من األمور التي لم يرد

ذكرىا في الفقرة( ه )من ىذه المادة.
-٢االختصاصات اإلدارية:-

أ -الموافقة عمى نقل وتنسيب األفراد العاممين من التدريسيين والفنيين واإلداريين ضمن كميات ودوائر الجامعة

بالتنسيق بين طرفي المناقمة.

ب -األشراف عمى شؤون الكمية واالىتمام بمختمف اوجو نشاطاتيا العممية والثقافية والتربوية والرياضية.
ج -أعداد مالك الكمية قبل نياية السنة الدراسية لمسنة الالحقة في ضوء ما يقدمو العميد ومجالس األقسام.

بناءا عمى اقتراح القسم أو الفرع العممي المختص.
د -اقتراح اإلجازات الدراسية داخل القطر لمنتسبي الكمية ً
بناءا عمى اقتراح
ه -اقتراح إعارة خدمات التدريسيين أو منحيم اإلجازات والزماالت الدراسية خارج القطر ً
القسم أو الفرع العممي المختص.

و -الموافقة عمى تفرغ عضو الييئة التدريسية داخل وخارج القطر وفق الضوابط.

ز -الموافقة عمى تغيير عناوين الفنيين واإلداريين ضمن مالك الكمية المصدق ذاتيا وطبقًا الحكام القوانين
واألنظمة و التعميمات.
ح -لممجمس تشكيل لجان تساعده عمى أداء ميامو العممية واإلدارية والمالية والتربوية.

ط -فرض العقوبات االنضباطية عمى الطمبة حسب األنظمة المرعية.

ي -النظر في جميع الشؤون األخرى في الكمية التي يحيميا أليو العميد.
ك -األشراف عمى تنفيذ األنظمة والتعميمات فيما يتعمق باألمور العممية واإلدارية واألنشطة الطالبية في الكمية.

٢٩

ل -التوصية بانتداب أعضاء الييئة التدريسية والمحاضرين لمدراسات العميا حسب المدد والحاجة التي تحددىا

االقسام أو الفروع.

م -إبداء التوصية بشان األمور المحالة من الوزير أو رئيس الجامعة.

ن -اقتراح خطة لتأىيل الكوادر العممية واإلدارية.
س -اقتراح خطة لمعالقات الثقافية الثنائية.
-٣االختصاصات المالية:-

أ -اقتراح خطة الموازنة السنوية والمنياج االستيرادي السنوي والخطة االستثمارية السنوية.
ب -التوصية بإقرار الحسابات الختامية لمكمية.

ج -الموافقة عمى إىداء األموال المنقولة وغير المنقولة بحدود (  %) ٥٣من صالحية رئيس الجامعة حسب

القوانين والتعميمات النافذة.

د -المصادقة عمى ق اررات المجان الخاصة بالشطب والتثمين واإليجار والبيع الموال الدولة المنقولة وغير
.المنقولة وفقًا الحكام القانون رقم (  ) ٠٦لسنة ٧٩٨٦
ه -الموافقة عمى أعداد التصاميم والخرائط وجداول الكميات لألعمال والمشاريع الخاصة بيا والواردة في
الموازنة االعتيادية أو االستثمارية أحالتيا والتعاقد عمى تنفيذىا وفقًا الحكام القانون والنظام والشروط
الخاصة بيا.
- ٤لممجمس تخويل بعض صالحياتو إلى عميد الكمية.
المادة الحادية والعشرون

ينعقد مجمس الكمية مرة واحدة في الشير في األقل بدعوة من رئيسو ويكتمل النصاب فييا بحضور أغمبية

األعضاء وتتخذ الق اررات واالقتراحات والتوصيات بأغمبية عدد الحاضرين وعند تساوي األصوات يرجح الجانب

الذي صوت معو رئيس المجمس.
المادة الثانية والعشرون

يرأس كل كمية أو معيد عال في الجامعة عميد يشترط فيو أن يكون بمرتبة أستاذ مساعد في األقل ويكون

بمستوى مدير عام ويرتبط برئيس الجامعة ويتولى االختصاصات آالتية:
-٩االختصاصات العلمية:

أ -متابعة سير الدراسات األولية والعميا لتحقيق األىداف الواردة في ىذا القانون والترصين المستمر لمحالة الفكرية
والتربوية والعممية.

ب -المصادقة عمى توصيات مجالس األقسام والفروع.
ج -الموافقة عمى توزيع المواد الدراسية والوحدات الفصمية عمى أعضاء ىيئة التدريس والمحاضرين وتشكيل لجان
مناقشة الرسائل وتحديد مواعيدىا.

د -تطبيق التعميمات واألنظمة الصادرة بشان تنظيم الشؤون العممية والتربوية والق اررات الصادرة من مجمس

الكمية.

-٢االختصاصات اإلدارية والمالية:

أ -تطبيق التعميمات واألنظمة والقوانين المتعمقة بجميع الشؤون اإلدارية والمالية.
٢٩

ب -الموافقة عمى توصيات المجان المشكمة في الكمية.
ج -الموافقة عمى تسجيل الطمبة لمدراسات.

د -الموافقة عمى شراء واستيراد الوسائل المختبرية والمستمزمات األخرى والمجالت والكتب حسب التشريعات

المعمول بيا.

ه -الموافقة عمى صرف مكافآت لمن ىم من خارج الجامعة عن التدريب والتدريس داخل الكمية واألشراف عمى
لرسائل واالشتراك في لجان االمتحان الشامل ولجان المناقشة حسب التشريعات النافذة.
المادة الثالثة والعشرون

القسم العلمي :ىو الوحدة العممية األساس في التعميم العالي ويديره مجمس القسم ورئيسو الذي يعين بقرار من
بناءا عمى توصية من عميد الكمية ،وتحدد صالحياتو بموجب النظام ويتولى مجمس القسم
رئيس الجامعة ً
االختصاصات آالتية:

- ٧مناقشة مناىج الدراسة ومفرداتيا والكتب الدراسية ،واقتراح تعديميا أو تبديميا في ضوء توصيات أعضاء الييئة
التدريسية.

- ٦اقتراح حاجات القسم من أعضاء الييئة التدريسية والفنيين والتوصية بدعوة األساتذة الزائرين.
- ٠إقرار مشاريع البحوث العممية المقدمة من أعضاء القسم واقتراح السبل الكفيمة إلنجازىا والتوصية بتعضيد

البحوث العممية والكتب المؤلفة والمترجمة واالىتمام ببحوث الطمبة وتوفير مستمزمات تنفيذىا.
- ٤تنفيذ ق اررات مجمس الكمية.

- ٥تأليف المجان التربوية والعممية وفقًا لحاجات القسم.
- ٦األشراف عمى سير التدريسات وأساليب التدريس وتطويرىا وعمى قيام أعضاء الييئة التدريسية منتسبي القسم
اآلخرين بواجباتيم ،وعمى الشؤون العممية لمطمبة في مختمف مراحل الدراسة عن طريق األشراف العممي
والعممي المستمر عمييم.

- ٧متابعة التطورات العممية والتقدم المتسارع لممعرفة والعموم وتوجيو أعضاء الييئة التدريسية لتحديث المناىج

والمواد الدراسية بما يجعميا منسجمة مع ىذه التطورات العممية والتكنولوجية.

- ٨تخويل بعض صالحياتو إلى رئيس القسم.
المادة الرابعة والعشرون

تتألف الييئة التدريسية في الجامعات وىيئة المعاىد الفنية من:
-٧األساتذة.

-٦األساتذة المساعدين.
-٠المدرسين.

-٤المدرسين المساعدين.
*المادة الخامسة والعشرون
*تم تعديل المادة (  )٦٥من القانون أعاله بموجب القانون المرقم (  ) ٦٠لسنة  ٧٩٩٦قانون تعديل قانون و ازرة التعميم العالي

.والبحث العممي المرقم (  ) ٤٣لسنة ٧٩٨٨
٢٩

حائز عمى شيادة الماجستير أو ما يعادليا.
- ١يشترط في من يعين أو يمنح لقب مدرس مساعد أن يكون ًا
- ٦إذا لم يرق المدرس المساعد إلى مرتبة أعمى خالل ست سنوات من تاريخ تعيينو ينقل إلى خارج الو ازرة.
- ٠لوزير التعميم العالي والبحث العممي منح حممة شيادة الدبموم العالي وشيادة البكالوريوس مرتبة مدرس مساعد

لمن يستمر بالعمل في ىيئة المعاىد الفنية ولو خبرة عممية ال تقل عن خمس سنوات.
المادة السادسة والعشرون

يشترط في من يعين أو يمنح مرتبة مدرس توافر أحد الشرطين اآلتيين:
حائز عمى أعمى شيادة عممية
عمميا أو أن يكون ًا
- ٧أن يكون ًا
حائز عمى شيادة الدكتوراه معترف بيا آو ما يعادليا ً
عمميا شريطة
أو فنية أو تقنية أو مينية في االختصاصات التي ال تمنح فييا شيادة دكتوراه وال شيادة معادلة ليا ً
إن ال تقل مدة الدراسة لمحصول عمى ىذه الشيادة عن ثالث سنوات بعد الشيادة الجامعية األولية.

مساعدا في إحدى جامعات القطر أو المعاىد الفنية لمدة ال تقل عن ثالث سنوات ونشر خالليا
مدرسا
- ٦أن يكون
ً
ً
بحثيين قيميين في األقل وقام بجيود تدريسية جيدة.
المادة السابعة والعشرون

يشترط في من يعين أو يمنح مرتبة أستاذ مساعد ان يتوافر فيو أحد الشرطين المحددين في المادة السادسة

والعشرين من ىذا القانون وان يكون قد شغل مرتبة مدرس في إحدى جامعات القطر أو ىيئة المعاىد الفنية مدة أربع

مبرز في التدريس ونشر ثالثة بحوث عممية قيمة في األقل.
سنوات في األقل وكان خالليا ًا
المادة الثامنة والعشرون

يشترط في من يعين أو يمنح مرتبة أستاذ أن تتوافر فيو شروط المادة السادسة والعشرون وان يكون قد أمضى
ست سنوات في األقل بمرتبة أستاذ مساعد وقام خالليا بجيود متميزة في التدريس ونشر ثالثة بحوث أصيمة في
األقل.

المادة التاسعة والعشرون

عمميا في الجامعة
استثناء من أحكام المواد السابقة يجوز أن يعين حامل الدكتوراه المعترف بيا أو ما يعادليا ً
بمرتبة أستاذ مساعد في إحدى الحاالت آالتية،وبتوصية من مجمس الجامعة:

مشيودا لو بالتفوق في
مددا مماثمة في جامعات عربية أو أجنبية معترف بيا وكان
ً
- ٧إذا كان قد مارس التدريس ً
التدريس وصدرت لو بحوث عممية قيمة ومبتكرة.

مددا مماثمة بعد حصولو عمى إحدى الشيادتين المذكورتين في المادة السادسة
- ٦إذا كان قد مارس اختصاصو ً
والعشرون من ىذا القانون وصدرت لو بحوث عممية قيمة ومبتكرة.
- ٣إذا كان من أصحاب المواىب العممية والفريدة الفذة.
المادة الثالثون

يستثنى من أحكام المواد ( ) ٦٥،٦٦،٦٧،٦٨من ىذا القانون أعضاء الييئة التدريسية في كمية الفنون الجميمة
 ٧٩٨٧والتعميمات الصادرة بموجبو/ ٠. /ويطبق عمييم قرار مجمس قيادة الثورة المرقم (  ) ٠٤٣والمؤرخ في ٦٦
*المادة الثالثون – مكررة
*تم إضافة المادة (  ) ٠٣مكررة بموجب القانون رقم (  ) ٦٠لسنة  ٧٩٩٦تعديل قانون و ازرة التعميم العالي والبحث العممي رقم

 ) ٤٣.لسنة )٧٩٨٨
٢٢

- ١الييئة العراقية لالختصاصات الطبية مؤسسة تعميمية بمستوى جامعة ترتبط بمركز الو ازرة وليا شخصية معنوية
واستقالل مالي وأداري.

- ٦يكون رئيس الييئة بمستوى مجمس الجامعة ورئيس المجمس العممي بمستوى عميد الكمية والمجمس التعميمي
بمستوى مجمس الكمية في ما يتعمق بجميع الصالحيات واالختصاصات و الحقوق واالمتيازات الواردة
بالتشريعات النافذة.

قدما لمدة سنتين
- ٠تمنح الييئة خريجييا شيادة( زميل )وتعد أعمى شيادة مينية في حقل االختصاص ويمنح حامميا ً
ألغراض العالوة والترفيع ،ويتمتع بجميع حقوقيا وامتيازاتيا من تاريخ الحصول عمييا.
- ٤تحدد تشكيالت الييئة واختصاصاتيا وطريقة اجتماعاتيا وكل ما يتعمق بتصريف شؤونيا بتعميمات يصدرىا

الوزير.

الباب الثالث
هيئة المعاهد الفنية
المادة الحادية والثالثون

تتكون الييئة من معاىد ذات اختصاص في مجاالت التعميم الفني بعد الدراسة الثانوية أو ما يعادليا وليا

ولمعاىدىا الشخصية المعنوية واالستقالل المالي واإلداري وليا صالحية استحداث أو إلغاء أو دمج معاىد حسبما

تدعو أليو الحاجة ومقرىا مدينة بغداد.
المادة الثانية والثالثون

- ٧يتولى إدارة الييئة مجمس برئاسة رئيس الييئة وعدد من عمداء المعاىد وممثمي الو ازرات والدوائر األخرى
ممن ىم بمستوى مدير عام في األقل يراعى في اختيارىم الخبرة واالختصاص ويتم تعيينيم بقرار من الوزير

لمدة سنتين قابمة لمتجديد عدا ممثل المكتب التنفيذي لطمبة وشباب العراق حيث تكون المدة سنة واحدة قابمة
لمتجديد.
- ٦يمارس مجمس الييئة االختصاصات والصالحيات المناطة بمجالس الجامعات بما يتالءم مع أوضاع الييئة ولو
منح رئيس الييئة بعض الصالحيات.
- ٠تكون اجتماعاتو واتخاذ ق ارراتو كما ورد في المادتين (  )٧٤،٧٥من ىذا القانون.
المادة الثالثة والثالثون
- ١يعين رئيس الييئة بدرجة خاصة وبمرسوم جميوري.

اقيا ومن أبوين عراقيين بالوالدة ومن أصول غير أجنبية ومن
ئيسا لمييئة أن يكون عر ً
- ٦يشترط في من يعين ر ً

حممة شيادة الدكتوراه وال تقل مرتبتو العممية عن أستاذ مساعد ومن ذوي الخبرة واالختصاص.

- ٠يتولى رئيس الييئة صالحيات رئيس الجامعة بما ينسجم مع أوضاع الييئة ولو تخويل بعض صالحياتو إلى

مناسبا.
العمداء ومن يراه
ً
المادة الرابعة والثالثون
٠١١

يتولى إدارة المعيد مجمس المعيد وىو السمطة العميا فيو و يتألف من عميد المعيد ورؤساء األقسام والفروع

وممثل عن نقابة المعممين وممثل عن االتحاد الوطني لطمبة العراق في المعيد ويتولى نفس اختصاصات وصالحيات

مجمس الكمية في الجامعات وبما يتالءم مع األوضاع المعيد ولو منح بعض صالحياتو إلى العميد وتكون اجتماعاتو
واتخاذ ق ارراتو كما ورد في المادة الحادية والعشرون من ىذا القانون.
المادة الخامسة والثالثون
اقيا ومن أبوين عراقيين
- ١يعين عميد المعيد بدرجة مدير عام وبمرسوم جميوري ويشترط فيو أن يكون عر ً

بالوالدة ومن بين ذوي الخبرة واالختصاص وال تقل مرتبتو العممية عن مدرس.

- ٦يتولى عميد المعيد صالحيات واختصاصات عميد الكمية المشار ألييا في ىذا القانون بما يتماشى مع أىداف
المعيد.

الباب الرابع
أحكام عامة وختامية
المادة السادسة والثالثون
- ١يحتفظ أعضاء الييئة التدريسية بمراتبيم العممية وسائر الحقوق المقررة في ىذا القانون والقوانين األخرى*
واألنظمة والتعميمات الصادرة بموجبيا بما فييا مخصصات الخدمة الجامعية في حالة تعيينيم أو نقميم أو

تنسيبيم في مركز الو ازرة أو مراكز تشكيالتيا وو ازرة التربية وكذلك المعينون في مركز الو ازرة أو و ازرة

التربية من حممة الشيادات العميا والذين تنطبق عمييم شروط عضو الييئة التدريسية وتعد مدة قياميم بيذه
الوظائف خدمة جامعية فعمية ألغراض العالوة والترفيع والتقاعد.
- ٦يحتفظ أعضاء الييئة التدريسية بحق الترقية العممية في حالة تعيينيم أو نقميم إلى وظائف خارج الو ازرة في

حالة توفر الشروط الالزمة لذلك دون شرط التدريس.
المادة السابعة والثالثون
- ١تحدد بنظام األمور آالتية:

*أ -مراكز البحث العممي التابعة لمو ازرة واختصاصاتيا وشؤونيا العممية واإلدارية.

ب -أقسام دوائر مركز الو ازرة واختصاصاتيا وأقسام مراكز الجامعات وىيئة المعاىد الفنية
ج -األمور المتعمقة بقبول الطمبة وانتقاليم.
اجتماعيا وفكرًيا
بويا و
ً
عمميا وتر ً
- ٩تحدد بتعميمات يصدرىا الوزير األمور المتعمقة بإرشاد الطمبة وتوجييم ً
ومعنويا وتنظيم فعالياتيم الالمنيجية وامتحاناتيم وواجباتيم وانضباطيم والحاقيم بالبعثات
ماديا
ً
ورعايتيم ً
والزماالت وتدريبيم وكل ما يتعمق بشؤونيم العممية والتربوية األخرى وتنظيم اإلجازات الدراسية.

المادة الثامنة والثالثون
*ألغيت الفقرة ()٧/من المادة (  __________)٠٦من قانون ( )٤٣لسنة  ٧٩٨٨قانون و ازرة التعميم العالي والبحث العممي بموجب القانون
رقم ( )٦٠لسنة  ٧٩٩٦وحل محميا الفقرة أعاله.
* .عدلت بموجب المادة السادسة من قانون رقم (  )٦٦لسنة ٧٩٩٦
٠١٠

- ١ال تسمع المحاكم الدعاوى التي تقام عمى الجامعة أو ىيئة المعاىد الفنية او الكمية أو المعيد التابع ألي منيما في
كل ما يتعمق بالقبول واالنتقال او االمتحانات أو العقوبات االنضباطية التي تفرض عمى الطمبة والفصل بسبب

الرسوب وغيره ويكون لمجامعة وىيئة المعاىد الفنية وحدىا حق البت في الشكاوى التي تنشأ عن ىذه األمور
ويحدد بتعميمات يصدرىا الوزير أصول التظمم والجيات التي تممك حق البت فيو.

- ٦تمنع المحاكم من النظر في دعاوى تقويم الشيادات والدرجات العممية العربية واألجنبية التي تمي مرحمة
الدراسة الثانوية ودعاوى منح األلقاب والشيادات العممية والفخرية
المادة التاسعة والثالثون
- ١تنقل جميع حقوق والتزامات التقسيمات الممغاة لمو ازرة أو التي أعيد النظر في ارتباطيا وتسمياتيا أو التي ألحقت

بجيات أخرى بموجب أحكام ىذا القانون وجميع اعتماداتيا المرصدة في الموازنة العامة وخطة التنمية إلى

التشكيالت التي حمت محميا بموجب ىذا القانون أو التي ستحل محميا بموجب الق اررات التي سيصدرىا الوزير.
- ٦يستمر العمل في التخصيصات المالية واالستثمارية وتبقى نافذة جميع حقوق التزامات الو ازرة والتشكيالت
التابعة ليا التي كانت قائمة قبل صدور ىذا القانون كما تبقى نافذة جميع االتفاقيات والعقود والمقاوالت
والمناقصات الخاصة بتمك الجيات.
المادة األربعون

لمجامعات وىيئة المعاىد الفينة أن تستعين في أجراء تجاربيا العممية وتطبيقاتيا العممية والمختبرية وتدريب

طمبتيا بجميع المرافق ذات االختصاص في دوائر الدولة والقطاعين االشتراكي والمختمط وعمى ىذه الدوائر تقديم

التسييالت والمساعدات لتحقيق ذلك.
المادة الحادية واألربعون

بناءا عمى اقتراح رئيس الجامعة وتحدد ميامو بتعميمات.
يعين مساعد رئيس الجامعة بقرار من الوزير ً
المادة الثانية واألربعون

بناءا عمى توصية العميد وتحدد ميامو بتعميمات.
- ٧يعين لكل كمية معاون لمعميد بقرار من رئيس الجامعة ً
الفنية،وبناءا عمى توصية من عميد المعيد وتحدد ميامو
- ٦يعين لكل معيد بقرار من رئيس ىيئة المعاىد
ً

بتعميمات.

المادة الثالثة واألربعون

يرتبط معيد الشباب القومي المؤسس بالقانون رقم (  ) ٥٧لسنة  ٧٩٨٦بجامعة بغداد.
المادة األربعة واألربعون

جميعا بمراتبيم
ال تسري أحكام ىذا القانون عمى الحقوق التي اكتسبيا أصحابيا قبل صدوره ويحتفظون
ً
العممية ومناصبيم اإلدارية ومرتباتيم وبجميع حقوقيم في الترقية والترفيع أثناء خدمتيم وذلك وفقًا لمقواعد

القانونية واإلدارية التي كانت سارية قبل نفاذ ىذا القانون.
المادة الخامسة واألربعون

تعفى الجامعات والييئة من رسم الوارد الكمر كي لجميع المواد والعدد واألجيزة واجزائيا و المواد االحتياطية
والمختبرية ووسائل اإليضاح واألفالم والنشرات والكتب والمطبوعات المستوردة في نطاق المشاريع

واالختصاصات التعميمية التي تخدم أغراضيا.
المادة السادسة واألربعون

يمغى قانون و ازرة التعميم العمي والبحث العممي رقم (  ) ٥٥لسنة  ٧٩٨٠وقانون مؤسسة المعاىد الفنية رقم

 ) ٠٤لسنة  ٧٩٧٦وتبقى األنظمة والتعميمات الصادرة بموجبيا نافذة بما ال يتعارض واحكام ىذا القانون لحين)

إحالل ما يحل بدليا.

المادة السابعة واألربعون
- ١يجوز إصدار أنظمة لتسييل تنفيذ ىذا القانون.

- ٦لموزير إصدار التعميمات الالزمة لتسييل تنفيذ ىذا القانون.
-٠ال يعمل بأي نص يتعارض واحكام ىذا القانون.
المادة الثامنة واألربعون

ينفذ ىذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

األسباب الموجبة
لتطوير الييكل التنظيمي األساس لمركز و ازرة التعميم العالي والبحث العممي وتأطير البنى االرتكازية
التنفيذية لمؤسساتيا المتمثمة بالجامعات والكميات والمعاىد العالية والفنية واألقسام العممية بأطر قانونية سميمة تتماشى
مع المفيوم البعثي لإلدارة بإزالة الحمقات اإلدارية الزائدة ومنح الصالحيات الالزمة لتوفير المرونة المطموبة

الستيعاب المتغيرات وأحداث التغييرات التنظيمية التي تتطمبيا مسيرة العممية التعميمية والتربوية وتوحيد الصيغ
التنظيمية في جميع الجامعات وىيئة المعاىد الفنية في القطر بما يساعدىا إلى أداء واجباتيا بدقة وبكفاءة عاليتين
تحقيقًا ألىداف النيوض الجديد لممجتمع في جميع مجاالتو.
فقد شرع ىذا القانون
نشر ىذا القانون في جريدة الوقائع العراقية  -رقم العدد  | ٤٣٠٥:تاريخ ٦٣٣٧/٥/٠:م
باسم الشعب

مجمس الرئاسة
(قرار رقم ( ٨

بناء عمى ما اقره مجمس النواب طبقا الحكام المادة (  / ٦٧اوال ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا  /ا
)من المادة مائة وثمانية وثالثين من الدستور قرر مجمس الرئاسة بجمستو المنعقدة بتاريخ:٦٣٣٧/٦/٦٦

اصدار القانون االتي:

قانون التعديل السابع
لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
رقم (  ) ٤٤لسنة ٨٨١١
المادة ٨
اوال  :تستحدث الجامعات التالية:

ا – جامعة ميسان.

ب – جامعة المثنى.
ج – جامعة النيرين.

ثانيا  :تضاف الجامعات المنصوص عمييا في المادة (  ) ٧اوال من ىذا القانون الى الجامعات المنصوص عمييا في
.المادة (  ) ٨من قانون و ازرة التعميم العالي والبحث العممي رقم (  ) ٤٣لسنة ٧٩٨٨
المادة ٢
اوال  :تمغى جامعة صدام ويمغى قانونيا رقم (  ) ٧٧لسنة  ٧٩٩٠وتنقل حقوقيا والتزاماتيا وموجوداتيا ومالكيا الى
جامعة النيرين المنصوص عمييا في المادة (  ) ٧الفقرة ( اوال ) البند ( ج ) من ىذا القانون.

ثانيا  :يستمر العمل بالنظام المدرسي المعمول بو في جامعة صدام ( الممغاة ) عمى طمبة جامعة النيرين الذين قبموا
 ) ٦٣٣٧مع الحفاظ عمى المستوى العممي لمجامعة  . /في ظل احكامو لنياية العام الدراسي ( ٦٣٣٦

المادة ٣
(تنفذ احكام المادة (  ) ٧لمفقرة ( اوال ) البند ( ا )  ( ،ب ) من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية واحكام المادة ( ٧
 / ٤ / ٦٣٣٠.الفقرة ( اوال ) البند ( ج ) اعتبا ار من تاريخ ٩
المادة ٤
ينشر ىذا القانون في الجريدة الرسمية.
طارق الياشمي عادل عبد الميدي جالل طالباني

نائب رئيس الجميورية نائب رئيس الجميورية رئيس الجميورية
االسباب الموجبة
بغية مواكبة التطور العممي الحاصل وزيادة فرص الحصول عمى الشيادة الجامعية ودعم المسيرة التعميمية
واستحداث جامعتي ميسان والمثنى  ،وكذلك استحداث جامعة النيرين لتحل محل جامعة ( صدام ) الممغاة والغاء

قانونيا رقم (  ) ٧٧لسنة  ٧٩٩٠وتنقل الييا جميع الحقوق وااللتزامات الجامعة الممغاة وكذلك مالكاتيا وموجوداتيا
وتضاف الى الجامعات المرتبطة بو ازرة التعميم العالي والبحث العممي  ،لذا شرع ىذا القانون.

