
نظام هراكس البحث العلوي في وزارة التعلين العالي 

 والبحث العلوي
 

 عنوان التشرٌع: نظام مراكز البحث العلمً فً وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
 التصنٌف: نظام

 1مادة 
 1رقم التشرٌع: 
 1995سنة التشرٌع: 

 11:11:11 11-11-1995تارٌخ التشرٌع: 
 
النظام هٌئة للبحث العلمً المتخصص غٌر متفرغة ترتبط بوزٌر التعلٌم العالً تشكل بموجب هذا  - ا

 .والبحث العلمً
 .ٌسمى رئٌس الهٌئة واعضاؤها بقرار من الوزٌر - ب
 :ط فٌمن ٌتم تسمٌته رئٌسا او عضوا فً الهٌئة ان تتوافر فٌه الشروط االتٌة –ج 

 .ان ٌكون حاصال على شهادة الدكتوراه -اوال
ان ال تقل مرتبته العلمٌة عن استاذ مساعد او من ذوي الخبرة االختصاص فً مجال عمله اذا كان من  -ثانٌا

 .( سنوات11حقل العمل وله خبرة ال تقل عن )

 2مادة 
 :تتولى الهٌئة المهام االتٌة

ة تحدٌد االهداف العامة واالطار العام لسٌاسة البحث العلمً المتخصص للمراكز والوحدات البحثٌ - ا
 .المشكلة بموجب هذا النظام

 .متابعة برامج المراكز والوحدات البحثٌة للوقوف على تنفٌذ االهداف العامة - ب
 .تنشٌط حركة البحث العلمً المتخصص فً تشكٌالت الوزارة –ج 
توظٌف نشاطات البحث العلمً المتخصص لخدمة قطاعات العمل المختلفة واالشراف على حركة  -د

 .العالقة ومدها بٌن المراكز والوحدات البحثٌة وحقل العمل التعاون وتقوٌة
التوصٌة باستحداث او الغاء مراكز البحث العلمً والوحدات البحثٌة ودراسة مقترحات الجامعات  -هـ

 .والهٌئة العراقٌة لالختصاصات الطبٌة وهٌئة المعاهد الفنٌة بشان ذلك

 3مادة 
االختصاصات برئٌس الجامعة وترتبط الوحدات البحثٌة بعمٌد  ترتبط مراكز البحث العلمً المتعددة - ا

 .الكلٌة
ٌعٌن مدٌر المركز بقرار من الوزٌر، باقتراح من رئٌس الجامعة على ان ٌكون من حملة شهادة  - ب

الدكتوراه فً اختصاص المركز، وٌتمتع بجمٌع الحقوق واالمتٌازات التً ٌتمتع بها رئٌس القسم العلمً فً 
 .الجامعة

ٌدٌر المركز مجلس ٌراسه مدٌر المركز وٌضم فً عضوٌته رؤساء االقسام المتخصصة فٌه واثنٌن  –ج 
من ذوي االختصاص من خارج المركز فً مجال نشاطه وٌجوز اضافة عدد من االعضاء ممثلٌن عن 

 .ٌد مرة واحدةالجهات ذات العالقة باقتراح من مدٌر المركز وبموافقة رئٌس الجامعة لمدة سنتٌن قابلة للتجد
ٌعٌن مدٌر الوحدة بقرار من رئٌس الجامعة باقتراح من عمٌد الكلٌة، على ان ٌكون من حملة شهادة  -د

الدكتوراه فً اختصاص الوحدة وٌتمتع بجمٌع الحقوق واالمتٌازات التً ٌتمتع بها رئٌس القسم العلمً فً 
 .الجامعة

وٌضم فً عضوٌته الباحثٌن فً الوحدة واثنٌن من ذوي  ٌدٌر الوحدة البحثٌة مجلس ٌراسه مدٌر الوحدة -هـ
االختصاص من خارج الوحدة فً مجال نشاطها، وٌجوز اضافة عدد من االعضاء ممثلٌن عن الجهات ذات 

 .العالقة باقتراح من مدٌر الوحدة وبموافقة عمٌد الكلٌة، لمدة سنتٌن قابلة للتجدٌد مرة واحدة
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 4مادة 
 :البحثٌة المهام االتٌةٌتولى المركز او الوحدة 

وضع الخطط والبرامج للدراسات والبحوث العلمٌة المتخصصة فً ضوء السٌاسة العامة للبحث العلمً  - ا
 .التً تقرها الهٌئة

اجراء الدراسات والبحوث النظرٌة والتطبٌقٌة والمٌدانٌة التً تتطلبها خطط التنمٌة والعمل على  - ب
 .ها واستثمارها وتوفٌر المستلزمات البحثٌة للباحثٌنتطوٌرها وتقدٌم المقترحات بشان

توفٌر قواعد المعلومات ضمن اختصاص المركز او الوحدة البحثٌة من المكتبة التً تحوي الكتب  –ج 
والدورٌات والمراجع واالفالم والشفافٌات ومكننة العمل االداري فٌها باستخدام اسالٌب الحفظ الحدٌثة مثل 

 .ٌكروفٌش( واالقراص المكتنزة وتامٌن االتصال بقواعد المعلومات الوطنٌة والدولٌة)الماٌكروفلم والما
 .نشر البحوث العلمٌة وتعمٌمها على الجهات ذات العالقة والتعاون معها على تطبٌق النتائج -د

 .هـ اصدار المطبوعات والدورٌات والكتب والنشرات العلمٌة
المحاضرات وتنظٌم المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمٌة  االسهام بتعمٌق الوعً العلمً عن طرٌق -و

 .والحلقات الدراسٌة والدورات التدرٌبٌة على المستوٌات الوطنٌة والعربٌة والدولٌة والمشاركة فٌها
تبادل الخبرة مع الخبراء والباحثٌن من داخل العراق وخارجه لالستفادة من خبرتهم وفق خطة المركز  -ز

 .افه العلمٌةاو الوحدة واهد
تحقٌق وتوسٌع التعاون العلمً مع المؤسسات العلمٌة الوطنٌة والعربٌة والدولة ذات العالقة باهداف  -ح

 .المركز واختصاصه

 5مادة 
 :ٌتولى مجلس المركز او الوحدة المهام االتٌة - ا

 .دارٌة ومتابعة تنفٌذهااقتراح السٌاسة العامة للمركز او الوحدة فً المجاالت العلمٌة والمالٌة واال -اوال
اقتراح الخطة العلمٌة السنوٌة للبحوث وسبل تنفٌذها فً ضوء السٌاسة العامة للبحث العلمً  -ثانٌا

 .المتخصص
 .اقتراح برامج نقل التقنٌة الحدٌثة الى المٌدان التطبٌقً ومتابع تنفٌذها وتقوٌمها -ثالثا

العراق الجراء البحث العلمً لمشكلة علمٌة معٌنة التعاقد مع الجهات االخرى واالشخاص داخل  -خامسا
 .لقاء اجور ٌحددها مجلس المركز او الوحدة والتعاقد مع الجهات العربٌة واالجنبٌة ذات العالقة بعمله

التعاقد مع العراقٌٌن والعرب واالجانب الذٌن ٌحتاج المركز او الوحدة الى خدماتهم للمدة التً ٌراها  -سادسا
 .لموافقات االصولٌةبعد استحصال ا

التوصٌة باقامة العالقات العلمٌة مع الجهات ذات العالقة بطبٌعة اعمال المركز او الوحدة داخل  -سابعا
 .العراق وخارجه

التوصٌة باستحداث او الغاء او دمج التشكٌالت العلمٌة والشعب االدارٌة واعداد مالكاتها السنوٌة بما  -ثامنا
 .او الوحدةٌنسجم وتطوٌر عمل المركز 

 .مناقشة تقارٌر تقدم العمل التفصٌلً واتخاذ االجراءات المناسبة بصددها -تاسعا
 .رفع التوصٌة الى رئٌس الجامعة وعمٌد الكلٌة بالمصادقة على التقرٌر السنوي للمركز او الوحدة -عاشرا

عضاء الهٌئة التدرٌسٌة رفع التوصٌة الى رئٌس الجامعة وعمٌد الكلٌة بترقٌة الباحثٌن من ا -الحادي عشر
العاملٌن فً المركز او الوحدة وفق تعلٌمات ترقٌة اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً الجامعات المرتبطة بوزارة 

 .التعلٌم العالً والبحث العلمً
المصادقة على قرارات اللجان الخاصة بالشطب والتثمٌن والبٌع واالٌجار الموال الدولة  -ثانً عشر

 .1996( لسنة 32منقولة وفقا الحكام قانون بٌع واٌجار اموال الدولة ذي الرقم )المنقولة وغٌر ال
 .التوصٌة بالمصادقة على الموازنة السنوٌة والمالك والحسابات الختامٌة -ثالث عشر
 .اقتراح مشروع التعلٌمات الخاصة بالمركز او الوحدة -رابع عشر

 .مدٌر الوحدة للمجلس تخوٌل بعض صالحٌاته الى مدٌر المركز او –

 6مادة 
 :ٌتولى مدٌر المركز او مدٌر الوحدة المهام االتٌة

 .ادارة شؤون المركز او الوحدة من النواحً العلمٌة والمالٌة واالدارٌة - ا
تمثٌل المركز او الوحدة او تسمٌة مخول لتمثٌله فً االنشطة داخل العراق وخارجه التً ٌتطلبها عمل  - ب

 .المركز او الوحدة



 .تنفٌذ قرارات مجلس المركز او الوحدة –ج 
 .التوصٌة باختٌار العاملٌن فً المركز او الوحدة -د

 .الموافقة على نشر البحوث المنجزة -هـ
 .اعداد مشروع الموازنة السنوٌة للمركز او الوحدة واعداد مالكه وحساباته الختامٌة -و
 .محددة لهمنح المكافات التشجٌعٌة للعاملٌن وفق الصالحٌات ال -ز
 .الموافقة على اشتراك منتسبً المركز او الوحدة فً االنشطة المختلفة داخل العراق -ح
 .ترشٌح منتسبً المركز او الوحدة للدراسات العلٌا داخل العراق وخارجه -ط
 .اقتراح استحداث او دمج او الغاء تشكٌالت المركز او الوحدة -ي
 .ل العراق وخارجهالتوصٌة بمنح االجازات الدراسٌة داخ -ك
الموافقة على شراء واستٌراد الوسائل المختبرٌة والمستلزمات االخرى والمجالت والكتب وفقا  -ل

 .للتعلٌمات والضوابط السارٌة

 7مادة 
تتالف المراكز من اقسام متخصصة ترتبط مباشرة بمدٌر المركز وٌدٌر القسم المتخصص رئٌس ٌتمتع  - ا

 .ٌتمتع بها رئٌس القسم العلمً فً الجامعةبالحقوق واالمتٌازات التً 
تحدد االقسام المتخصصة والشعب االدارٌة للمركز بقرار من الوزٌر بناء على اقتراح من رئٌس  - ب

الجامعة، وتحدد التشكٌالت البحثٌة والشعب االدارٌة للوحدة بقرار من رئٌس الجامعة بناء على اقتراح من 
 .عمٌد الكلٌة

 9مادة 
 :ة المركز او الوحدة مما ٌاتًتتكون مالٌ

 .المبالغ المرصدة فً الموازنة السنوٌة للجامعة - ا
حصة المركز او الوحدة من االٌرادات المتاتٌة من الخدمات االستشارٌة والتعلٌمٌة والدراسات  - ب

 .الخاصواالبحاث التً ٌقوم بها المركز او الوحدة لصالح مؤسسات الدولة والقطاع االشتراكً والمختلط و
المنح والمساعدات المالٌة للمركز او الوحدة من داخل العراق وخارجه التً تقرر الوزارة قبولها وفق  –ج 

 .القانون
اٌة مبالغ ٌدعم بها المركز او الوحدة للقٌام بفعالٌات وانشطة مشتركة او خاصة به ترد نتٌجة نشاط  -د

 .المركز او الوحدة

 9مادة 
كز او الوحدة ممن تتوافر قٌه شروط عضو الهٌئة التدرٌسٌة فً الجامعة اللقب ٌمنح الباحث فً المر - ا

العلمً وفق القانون وٌخضع لقواعد الترقٌة العلمٌة المعتمدة فً الجامعة وٌسري ذلك على عضة الهٌئة 
 .التدرٌسٌة المنسب او المتفرع او المنقول الى المركز او الوحدة

هذه المادة بالمخصصات واالمتٌازات كافة التً ٌتمتع بها افرانه من  ٌتمتع المشمول بالبند )ا( من - ب
 .اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً الجامعة وهٌئة المعاهد الفنٌة

 11مادة 
ٌكون النصاب التدرٌسً للباحث فً المركز او الوحدة ربع النصاب المقرر لعضو الهٌئة التدرٌسٌة فً 

 .ٌقرره الوزٌر الجامعة وحسب مرتبته العلمٌة او حسب ما

 11مادة 
 .ٌحدد هٌكل عمل الباحث فً المركز والوحدة بتعلٌمات تصدر عن الوزٌر

 12مادة 
للهٌئة العراقٌة لالختصاصات الطبٌة ولهٌئة المعاهد الفنٌة بناء على اقتراح مجلسٌهما التوصٌة باستحداث 

افر االمكانات الالزمة وتطبق مراكز البحث العلمً والوحدات البحثٌة عندما تتطلب الضرورة ذلك وتو
عندئذ على هذه المراكز والوحدات احكام هذا النظام وحسب طبٌعة عملها وتحل الهٌئة محل الجامعة بهذا 

 .الشان



 13مادة 
 .تتولى الوزارة اعادة النظر بمراكز البحث العلمً الحالٌة بما ٌنسجم مع احكام هذا النظام

 14مادة 
 .ل تنفٌذ هذا النظامللوزٌر اصدار تعلٌمات لتسهٌ

 15مادة 
 .ٌنفذ هذا النظام من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة

 صدام حسٌن
 رئٌس الجمهورٌة

 رئٌس مجلس الوزراء

 


