استنادا الى احكام المادة (  ) ١٤من نظام مراكز البحث العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
ذي الرقم ()١لسنة . ١٩٩٥
اصدرنا التعليمات االتية:
رقم ( ) لسنة ٢٠٠٤

تعليمات
مراكز البحث العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة ( : ( ١
يستحدث مركز البحث العلمي في الجامعة في طلب من مجلس الجامعة وبتوصية من هيئة البحث العلمي

وبموافقة الو ازرة.
المادة ( : ( ٢
تستحدث وحدة البحث العلمي وبطلب من مجلس الجامعة وبتوصية من هيئة البحث العلمي وبموافقة الو ازرة.
المادة ( : ( ٣
يشترط في استحداث مركز البحث العلمي توافر ما ال يقل عن خمسة من اعضاء الهيئة التدريسية من حملة

شهادة الدكتوراه في التخصصات العلمية المقترح استحداثها في المركز على ان يكون ثالثة منهم في االقل على

المالك الدائم وان تكون مرتبة احدهم ال تقل عن مرتبة استاذ مساعد.
المادة( :( ٤
يشترط في استحداث وحدة البحث العلمي توافر ما ال يقل عن ثالثة من اعضاء الهيئة التدريسية من حملة

شهادة الدكتوراه في التخصصات العلمية المقرر استحداثها في الوحدة اثنان منهم في االقل على المالك الدائم.
المادة ( : ( ٥
يشترط في استحداث القسم العلمي في المركز توافر ما ال يقل عن ثالثة من اعضاء الهيئة التدريسية من
حملة شهادة الدكتوراه في التخصصات العلمية للقسم المقرر استحداثه.
المادة ( : ( ٦
تتعهد الجامعة المراد استحداث مركز بحثي فيها بتوفير جميع مستلزمات المركز من مبنى مناسب واجهزة
علمية ومكتبة في تخصصات المركز كشرط مسبق الستحصال الموافقات على استحداث المركز.
المادة ( : ( ٧
تتعهد االكلية المراد استحداث وحدة بحثية بتوفير جميع مستلزمات الوحدة من مبنى مناسب واجهزة علمية
ومكتبة في تخصصات الوحدة كشرط مسبق الستحصال الموافقات على استحداث الوحدة.
المادة ( : ( ٨
يشترط ان يكون المركز متعدد التخصصات بحيث تتكامل هذه التخصصات مع تخصصات اخرى في
الجامعة  ،او ان يتخصص في بعض التخصصات العلمية ذات االهمية االستراتيجية لتطوير وتقدم القطر في العلوم
والتقنية الحديثة.
المادة ( : ( ٩
٢٩١

يشترط ان تكون الوحدة متعددة التخصصات بحيث تتكامل هذه التخصصات مع تخصصات اخرى في الكلية

 ،او ان تتخصص في بعض التخصصات العلمية الدقيقة ذات االهمية االستراتيجية لتطوير وتقدم القطر في العلوم
والتقنية الحديثة.
المادة ( : ( ١٠
تحدد مدة اقصاها عام واحد تستكمل فيها الجامعة او الكلية المتطلبات االساسية للمركز البحثي او الوحدة
البحثية اعتبا ار من تاريخ استحصال الموافقات على استحداث المركز او الوحدة البحثية وبخالفه تعتبر الموافقات
ملغية.
المادة ( : ( ١١
يعين رئيس القسم في المركز من رئيس الجامعة باقتراح من مديرية المركز  ،على ان يكون من حملة شهادة

الدكتوراه في اختصاص المركز ومن المالك الدائم.
المادة ( : ( ١٢
يشترط في من يعين باحثا في المركز او الوحدة البحثية ان يكون حاصال على شهادة الماجستير او الدكتوراه
في احد تخصصات المركز او الوحدة البحثية.
المادة ( : ( ١٣
يعين التدريسي الباحث في المركز او الوحدة البحثية ممن تتوفر فيه شروط عضو الهيئة التدريسية بالطريقة

نفسها التي يعين فيها عضو الهيئة التدريسية في كليات الجامعة.
المادة ( : ( ١٤
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
٢٩٢

بسم هللا الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
هيئة البحث العلمي

)استمارة معلومات خاصة بطلب استحداث مركز بحثي(
- ١معلومات عامة:
أ -االسم المقترح للمركز:
ب  -الجهة التي اقترحت استحداث المرآز:
ج -االسباب الموجبة الستحداث المرآز:
اوال:
ثانيا:
د -اهداف المركز:
اوال:

ثانيا:
- ٢مستلزمات استحداث المركز:
أ -المستلزمات البشرية:
اوال :الباحثون من المالك الدائم الذين يمكن نقلهم من داخل الجامعة:
ت االسم المرتبة
العلمية
التخصص العام
والدقيق
الشهادة وسنة ومكان
التخرج جهة العمل الحالية
ثانيا  :الباحثون من المالك المؤقت (تفرغ جزئي):
ت االسم المرتبة
العلمية
التخصص العام
والدقيق
الشهادة وسنة ومكان
التخرج جهة العمل الحالية
ثالثا  :الكوادر المساعدة المتفرغة للمركز:
الشهادة
تصنيف
العاملين
دكتوراه ،ماجستير ،دبلوم عالي ،بكالوريوس ،دبلوم فني ،اعدادية اخرى
مساعدين
موظفين
آخرين
٢٩٣

المستلزمات المادية:
اوال  :المبنى المخصص للمركز (م : ( ٢
ثانيا  :المختبرات الخاصة بالمركز:
التوفير
االحتياج
متوفرة غير متوفرة
يحتاج
ال يحتاج
ثالثا  :االجهزة العلمية:
التوفير
قدم االجهزة
متوفرة غير متوفرة

قديمة
حديثة
رابعا  :المكتبة ومحتوياتها:
نوع
المحتويات
طبيعة المحتويات
كتب مجالت علمية نشريات دوريات اصدارات
اخرى
محلية
عربية
اجنبية
- ٣ابرز اتجاهات المركز البحثية:
أ-
ب-
ج-
- ٤األقسام العلمية المقترحة للمركز:
أ-
ب-
ج-
- ٥الجهات العلمية المساندة للمركز:
أ-
ب-
ج-
- ٦تقرير الجدوى العلمية للمركز (يرفق التقرير ):
- ٧توصية مجلس الجامعة:
- ٨توصية هيئة البحث العلمي:
- ٩موافقة الوزير:
٢٩٤

بسم هللا الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
هيئة البحث العلمي

)استمارة معلومات خاصة بطلب استحداث وحدة بحثية(
- ١معلومات عامة:
أ -االسم المقترح للوحدة:
ب -الجهة التي اقترحت استحداث الوحدة:
ج -االسباب الموجبة الستحداث الوحدة:
اوال:
ثانيا:
د -جهة ارتباط الوحدة:
ه -اهداف الوحدة:
اوال:
ثانيا:
- ٢مستلزمات استحداث الوحدة:
أ -المستلزمات البشرية:
اوال :الباحثون ضمن تخصصات الوحدة:
ت االسم المرتبة
العلمية
التخصص العام
والدقيق
الشهادة وسنة ومكان
التخرج القسم العلمي
ثانيا  :الباحثون من المالك المؤقت (تفرغ جزئي):
ت االسم المرتبة
العلمية
التخصص العام
والدقيق
الشهادة وسنة ومكان
التخرج القسم العلمي
ثالثا  :الكوادر المساعدة المتفرغة للوحدة:
الشهادة
تصنيف
العاملين
دكتوراه ماجستير

دبلوم عالي بكالوريوس دبلوم فني اعدادية اخرى
مساعدين
موظفين
آخرين
٢٩٥

ب -المستلزمات المادية:
اوال  :المبنى المخصص للوحدة (م : ( ٢
ثانيا  :المختبرات الخاصة بالوحدة:
التوفير
االحتياج
متوفرة غير متوفرة
يحتاج
ال يحتاج
ثالثا  :االجهزة العلمية:
التوفير
قدم االجهزة
متوفرة غير متوفرة
قديمة
حديثة
رابعا  :المكتبة ومحتوياتها:
نوع
المحتويات
طبيعة
المحتويات
كتب مجالت علمية نشريات دوريات اصدارات
اخرى
محلية
عربية
اجنبية
- ٣ابرز اتجاهات الوحدة البحثية:
أ-
ب-
ج-
- ٤الجهات العلمية المساندة للوحدة:
أ-
ب-
ج-

- ٥تقرير الجدوى العلمية للوحدة (يرفق التقرير ):
- ٦توصية مجلس الجامعة:
- ٧توصية مجلس الجامعة:
- ٨توصية هيئة البحث العلمي:
- ٩موافقة الوزير:
٢٩٦

استنادا إلى إحكام البند (  )٢من المادة (  ) ٣٧من قانون و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (  ) ٤٠لسنة
١٩٨٨
المعدل تقرر إصدار

