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  المستخمص
 وذلؾ اإلداري، القانوف  فقو في المتجددة المواضيع مف العممية الترقيات موضوع يعد

 التعميمي النظاـ باختالؼ احكاـ وتنوع الموضوع، ىذا عالجت التي التشريعات لتعدد
 قياـ نجد لذا الموضوع ىذا ألىمية وبالنظر حدة، عمى دولة كل تعتمده الذي واالكاديمي

 الخدمة لموظف العممية الترقية تنظـ التي التشريعات مف العديد بإصدار العراقي المشرع
 ٜٛٛٔ لسنة( ٓٗ) رقـ العممي والبحث العالي التعميـ وزارة قانوف  ومنيا الجامعية
 رقـ العممية الترقيات وتعميمات ،ٕٙٔٓ لسنة( ٕ٘) رقـ األىمي ليالعا التعميـ وقانوف 

 في العممية لمترقيات القانوني التنظيـ) الموسوـ بحثنا فاف لذا ،ٕٚٔٓ لسنة( ٚٙٔ)
 ويحاوؿ العممية، لمترقية واالجرائية الموضوعية االحكاـ عمى الضوء ليسمط جاء( العراؽ
 مواكبة الى يؤدي الذي وبالشكل الموضوع اىذ رافقت التي الخاطئة االجتيادات تقويـ

 مف وغيرىا العالمية المستوعبات في النشر في الحاصمة لممستجدات العممية الترقيات
 .األخرى  التفصيمية االحكاـ

 .قانوف  – العراؽ – عممية ترقية – جامعي أستاذ – ترقية الكممات المفتاحية:
Abstract 

   The subject of scientific promotions is one of the renewed topics 

in the jurisprudence of administrative law, due to the multiplicity 

of legislations that dealt with this topic, and the diversity of 

provisions according to the educational and academic system 

adopted by each country separately, and considering the 
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importance of this topic, we find that the Iraqi legislator issued 

many legislations that regulate the scientific promotion For the 

university service employee, including the Ministry of Higher 

Education and Scientific Research Law No. (40) for the year 1988 

and the National Higher Education Law No. (25) for the year 

2016, and the instructions for scientific promotions No. (167) for 

the year 2017, so our research tagged (The Legal Organization for 

Scientific Promotion in Iraq) cameTo shed light on the objective 

and procedural provisions of the scientific promotion, and try to 

evaluate the wrong jurisprudence that accompanied this topic and 

in a way that leads to keeping abreast of the scientific promotions 

of the developments taking place in the global collections and 

other other detailed provisions. 
Keywords: key words: Promotion - University Professor - 

Scientific Promotion - Iraq - Law. 

 المقدمة
يعد موضوع ترقية موظف الخدمة الجامعية أو األستاذ الجامعي مف المواضيع 

ديد مف النواحي ى والمتجددة في العراؽ، وتتمثل ىذه األىمية في العذات األىمية القصو 
فمف النواحي النظرية نجد اف ىذا الموضوع عمى الرغـ مف مساسو , النظرية والعممية

بحقوؽ شريحة كبيرة مف فئات الموظفيف في العراؽ، اال اف المشرع العراقي ممثاًل 
قانوف، وانما احالو الى  بمجمس النواب لـ يعالج ىذا الموضوع ضمف نصوص

التشريعات الفرعية )التعميمات(، مع وجود بعض القرارات التشريعية ذات الصمة، أي انو 
منح اإلدارة الجامعية سمطة تقديرية واسعة في ترفيع موظف الخدمة الجامعية في ظل 

 التعميمات والقرارات النافذة شريطة توافر الشروط المحددة.
ليذا الموضوع فتتجسد في بروز العديد مف االجتيادات اما األىمية العممية 

اإلدارية والعممية التي تتعمق بالترقيات العممية لموظف الخدمة الجامعية في بعض 
الجامعات العراقية بالشكل الذي افرغ مضموف التعميمات مف محتواىا، مما أدى الى 

التعميـ العالي مما  اختالؼ احكاـ الترقية مف جامعة الى جامعة أخرى داخل مؤسسات
اإلدارة الجامعية في بعض جعل ىذا الحق يفقد الحماية القانونية في مواجية تعسف 
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ومما يزيد مف أىمية الموضوع مف الناحية العممية ىو قياـ المشرع العراقي , األحياف
( ٚٙٔبإصدار تعميمات الترقيات العممية في وزارة التعميـ العالي والبحث العممي رقـ )

، وىو االمر الذي يوجب عمينا الغور في اسبار ىذه النصوص مف اجل ٕٚٔٓة لسن
وبناء عمى ما تقدـ تتمثل إشكالية , ء صورة وافية عف مزاياىا وعيوبياتحميميا وا عطا

الدراسة في الوقوؼ عمى مدى نجاعة المشرع العراقي في تنظيـ الترقيات العممية 
النافذة ومنيا قانوف وزارة التعميـ العالي لموظف الخدمة الجامعية في ظل التشريعات 

( لسنة ٕ٘وقانوف التعميـ العالي األىمي رقـ ) ٜٛٛٔ( لسنة ٓٗوالبحث العممي رقـ )
مف اجل وضع نظرية  ٕٚٔٓ( لسنة ٚٙٔوتعميمات الترقيات العممية رقـ ) ٕٙٔٓ

كشف  وىل اف التطبيق العممي قد عامة تحكـ الترقيات العممية في التشريع العراقي؟
ولقد استعاف الباحث  قصور في التطبيق واإلجراءات التي رافقت تطبيق ىذه التعميمات؟

الدراسة بالمنيج التحميمي المنيج التاريخي في دراسة ىذا الموضوع، مع قصر نطاؽ 
 وتحقيقًا لما تقدـ سنقسـ ىذا الموضوع الى المباحث االتية:, عمى التشريع العراقي فقط

المبحث الثاني: االحكام , ترقية العممية وطبيعتها وذاتيتهاوم الالمبحث األول: مفه
احكام الطعن في  المبحث الثالث:, ضوعية لمترقية العممية في العراقالشكمية والمو 
ثـ سننيي بحثنا بخاتمة تمثل اىـ ما توصمنا اليو مف نتائج وتوصيات , الترقية العممية

 تتعمق بالترقيات العممية في العراؽ.
 حث األولالمب

 مفهوم الترقية العممية وطبيعتها وذاتيتها
عمى الرغـ مما يتراءى لنا ألوؿ وىمة وجود تماثل بيف الترقية والترفيع، اال اف 
ىذا القوؿ غير صحيح عمى اطالقو، إذ اف لكل مف المصطمحيف احكامو المتميزة، 

، وىو االمر الذي فضاًل عف اختالؼ الطبيعة القانونية لمترقية العممية عف الترفيع 
 يوجب التطرؽ الى تعريف الترقية العممية، وتحديد احكاميا المتميزة في المطالب االتية:

 المطمب األول
 تعريف الترقية العممية
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القاعدة العامة ىي اختالؼ التعريف المغوي لمترقية العممية عف المعنى المغوي 
 لذا سنتناوليا في الفروع االتية:

 الفرع األول
 يف المغوي لمترقية العمميةالتعر 

، َتْرقيًة ،  الَتْرقية: )اسـ(، مصدر الفعل الثالثي )رقَّى(، فيقاؿ رقَّى ُيرقِّي، َرؽِّ
فيو ُمَرؽٍّ ، والمفعوؿ ُمَرقِّى، وليا استخدامات لغوية متعددة، فيقاؿ رقيت في السـ 

كما يقاؿ َرقَّاُه , ٔبالكسر َرقيًا أو ُرقيًا وترقى في العمـ بمعنى رقى فيو درجة عممية
العامَل: أي َرَفَع َدَرَجَتُو، وكذلؾ رقَّى في الحديث: َزاَد عميو، وال يرَقى إلى كالمو َشؾّّ : 
رجٌل ثقة، وَرقَّى اْلُمديُر اْلُمَوظََّف : َرَفَعُو َدَرَجًة، َرقَّى في الَحديِث : أي زاَد فيو، َرقَّى 

َؿ عَ  ْيَء : أي َرَفَعُو، كما َعَميَّ الباِطَل : أي بمعنى َتَقوَّ ـْ َأُقْل وَتَزيََّد فيِو، وَرقَّى الشَّ َميَّ َما َل
 يقاؿ اْرَؽ عمى َظْمِعؾ : أي اصعد بقدر ما ُتطيق.

كما يقصد بيا إسناد وظيفة إلى الموظف أعمى مف وظيفتو، وتنطوي التَّرقية 
يقاؿ ترقية باالختيار: أي عمى زيادة واجباتو ومرتَّبو عادًة ناؿ الموظُف ترقيًة لكفاءتو، و 

استثناء مف الدور، وترقية شرفّية : براءة ُتَرقِّي ضابًطا عسكريِّا إلى رتبة أعمى بال زيادة 
في الراتب، وفي ىذا الصدد يقاؿ َتَرقِّي اْلُمَوظَِّف ِفي َوِظيَفِتِو : أي ُحُصوُلُو َعَمى َتْرِقَيٍة، 

ـِ : َرْقُيُو َدَرَجًة، مَّ ـِ : أي ااِلْرِتَقاُء ، والُوُصوُؿ ِإَلى  وَتَرقِّي السُّ كما يقاؿ التََّرقِّي ِفي الِعْم
 .َٕدَرَجٍة َعاِلَيةٍ 

 الفرع الثاني
 التعريف االصطالحي لمترقية العممية

بالنظر الختالؼ التعريف التشريعي لمترقية عف التعريف الفقيي لذا سنتناوؿ 
 ىذه التعريفات تباعًا كاالتي:

                                                           
1
 .420ص  -2005 -ثٛشٔد –داس انًؼشفخ  –بس انظحبح يخز –إعًبػٛم انجْٕش٘  - 
2

 يؼُٗ رشلٛخ فٙ يؼجى انًؼبَٙ انجبيغ ػهٗ انشثظ االنكزشَٔٙ االرٙ: - 

www.almaany.com/ar/dict/ar-ar 
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تتمثل القاعدة العامة انو عمى الرغـ  لتشريعي لمترقية العممية:أواًل: التعريف ا
مف وجود العديد مف التشريعات التي عالجت الترقية العممية، اال انو مما يؤاخذ عمييا 
ىو خموىا مف ايراد تعريف تشريعي ليا، يستوي في ذلؾ بالنسبة الى موظف الخدمة 

شريعي كاف االجدر بالمشرع تالفيو، المدنية أو موظف الخدمة الجامعية، وىو قصور ت
وذلؾ منعًا لمخمط مع النظاـ القانوني لمترفيع مف جية، فضاًل عف وجود المساواة بيف 
الحقوؽ الوظيفية وعمى غرار ما فعمو المشرع العراقي عندما عرؼ الترفيع في قانوف 

العاـ رقـ القطاع وقانوف رواتب موظفي الدولة و  ٜٓٙٔ( لسنة ٕٗالخدمة المدنية رقـ )
وعمى الرغـ مما تقدـ نجد اف ىنالؾ محاوالت لتعريف الترقية , ٕٛٓٓ( لسنة ٕٕ)

بصورة عامة، إذ خرج المشرع العراقي عمى ىذه القاعدة العامة في قرار لمجمس قيادة 
الذي عرؼ الترقية بانيا )حصوؿ الموظف أو  ٜٚٛٔ( لسنة ٖٓٛالثورة )المنحل( رقـ )

 . ٔمف الوظيفة التي يشغميا( انتقالو الى وظيفة اعمى
زاء ىذا القصور التشريعي الواضح في تعريف الترقية العممية نجد بالمقابل  وا 
وجود تنوع في التعريفات الفقيية، إذ اف كل فقييو أو كاتب يركز عمى زاوية معينة مف 
د المسائل المتعمقة بالترقية، وليذا ذىب الراي األوؿ الى تعريف الترقية بانيا )اسنا

وظيفة اعمى مف الوظيفة التي يشغميا الموظف في السمـ اإلداري وذات مسؤوليات 
 . ٕوصالحيات اكثر مف تمؾ التي كاف مكمفًا بيا(

أما الراي الثاني مف الفقو فيعرؼ الترقية بانيا )اف يشغل العامل وظيفة درجتيا 
الراي الثالث فقد اما أصحاب , ٖاعمى مف درجة الوظيفة التي كاف يشغميا قبل الترقية(

عرفوا الترقية بانيا )التغير الذي يطرأ عمى المركز القانوني لمموظف بناًء عمى سمطة 

                                                           
1

انًُشٕس فٙ  1881( نغُخ 380ُٚض انجُذ )أٔالً( يٍ لشاس يجهظ لٛبدح انضٕسح )انًُحم( سلى ) - 

ػهٗ اَّ )ال ٚجٕص رشلٛخ انًٕظف انٗ  15/6/1881فٙ  3154ؼذد جشٚذح انٕلبئغ انؼشالٛخ ثبن

ٔظٛفخ اػهٗ يٍ انٕظٛفخ انزٙ ٚشغهٓب اال ارا ٔجذد ٔظٛفخ شبغشح فٙ انًالن انًظذق رغذ 

 حبجخ فؼهٛخ رمزضٛٓب يزطهجبد انؼًم ٔفك انٓٛكم انزُظًٛٙ(.
2

دٌٔ  –اق نهطجغ ٔانُشش داس انؼش –انكزبة انضبَٙ  –انمبٌَٕ اإلداس٘  -د. شبة رٕيب يُظٕس - 

 .321ص  -عُخ انطجغ
3

 –داس انفكش انؼشثٙ  -انٕجٛض فٙ انمبٌَٕ اإلداس٘ )دساعخ يمبسَخ( –د. عهًٛبٌ دمحم انطًبٔ٘  - 

 .454ص  -1818 –انمبْشح 
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اإلدارة التقديرية مما يترتب عميو مف زيادة في صالحياتو ومسؤولياتو بعد استيفائو 
 .ٔشروط شغل الوظيفة المراد ترقيتو الييا، وقد يترتب عمى ذلؾ زيادة في حقوقو المالية(

فيما يعرفيا اخروف بانيا )نظاـ يستيدؼ نقل العامل مف وظيفتو الحالية الى 
، ويؤخذ عمى ىذا التعريف خمطو ٕالوظيفة األعمى مباشرة، بما يتبع ذلؾ مف زيادة اجره(

بيف الترفيع والترقية لذا عرفيا اخروف بانيا كل ما يطرأ مف تغيير في المركز القانوني 
زاء عمومية التعاريف المذكورة , ٖديمو وتمييزه عمى اقرانولمموظف والذي مف شانو تق وا 

وعدـ تخصيصيا بموظف الخدمة الجامعية أو التدريسي لذا فاننا نعرؼ الترقية العممية 
مف جانبنا بانيا )االنتقاؿ مف عنواف عممي ادنى مرتبة الى  ٗلموظف الخدمة الجامعية

و التغير الحاصل في عنواف المقب عنواف عممي اعمى مرتبة ضمف جدوؿ المالؾ، أو ى
 العممي لموظف الخدمة الجامعية وفقًا لتعميمات الترقيات العممية(. 

: عرؼ مجمس الدولة )مجمس شورى الدولة ثالثًا: التعريف القضائي لمترقية
الصادر في  ٕ٘ٓٓ/ٕٕسابقًا( الترقية في العديد مف قراراتو منيا قراره المرقـ 

، وقد تواتر المجمس في السير عمى ٘تقاؿ الى وظيفة اعمى(بانيا )االن ٕ٘ٓٓ/٘/ٖٓ
نخمص مما تقدـ الى اف الترقية العممية يقصد بيا , ٙىذا المفيوـ في قراراتو الالحقة

                                                           
1

ثحش يُشٕس فٙ يجهخ انشافذٍٚ  –حًبٚخ حك انًٕظف انؼبو فٙ انزشلٛخ  –و. اَغبو ػهٙ ػجذ هللا  - 

 .261ص  -2012 -54انؼذد  –خ انًٕطم جبيؼ –نهحمٕق 
2

. د. دمحم فزحٙ دمحم حغبٍَٛ،انحًبٚخ انذعزٕسٚخ نهًٕظف انؼبو )دساعخ يمبسَخ ثٍٛ يظش ٔفشَغب(،  

 .431ـ ص 1881يطجؼخ االْشاو، يظش، 
3

د. ػًشٔ فؤاد ثشكبد، انزشلٛخ ٔاصش انحكى ثبنغبئٓب، يكزجخ كهٛخ انحمٕق ، جبيؼخ انضلبصٚك،  - 

 .12، ص1886-1881
4

يٕظف انخذيخ  2008( نغُخ 23/صبنضبً( يٍ لبٌَٕ انخذيخ انجبيؼٛخ سلى )1ػشفذ انًبدح ) - 

انجبيؼٛخ ثبَّ )ٚمظذ ثًٕظف انخذيخ انجبيؼٛخ، كم يٕظف ٚمٕو ثًًبسعخ انزذسٚظ انجبيؼٙ 

 ٔانجحش انؼهًٙ ٔاالعزشبسح انؼهًٛخ ٔانفُٛخ أٔ انؼًم فٙ دٕٚاٌ ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحش

انؼهًٙ أٔ يؤعغبرٓب يًٍ رزٕفش فّٛ ششٔط ػضٕ انٓٛئخ انزذسٚغٛخ، انًُظٕص ػهٛٓب فٙ لبٌَٕ 

 أٔ أ٘ لبٌَٕ ٚحم يحهّ(. 1888( نغُخ 40ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحش انؼهًٙ سلى )
5

ص -2008–طجبح طبدق االَجبس٘ –ػالِ فٙ لشاساد يجهظ شٕسٖ انذٔنخَشش انمشاس أ - 

111. 
6

 2006/اَضجبط/رًٛٛض/282/283نٓٛئخ انؼبيخ فٙ يجهظ شٕسٖ انذٔنخ انًشلى ُٚظش لشاس ا - 

 .25/11/2006انظبدس فٙ 
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انتقاؿ موظف الخدمة الجامعية مف مرتبة أو لقب عممي الى مرتبة أو لقب عممي اعمى 
 في حالة توافر الشروط القانونية المطموبة.

 الثانيالمطمب 
 أنواع الترقية العممية وخصائصها

 بالنظر الختالؼ أنواع الترقية عف خصائصيا لذا سنتناوليا في الفروع االتية:
 الفرع األول
 أنواع الترقية

مف استقراء التشريعات المقارنة نجد اف ترقية الموظف العاـ تتخذ العديد مف 
شئ ليا الى الترقية باالقدمية الصور واالنواع، إذ تقسـ الترقية مف حيث السبب المن

 والترقية باالختيار والترقية باالسموب المزدوج )االقدمية واالختبار(.
كما تقسـ الترقية مف حيث األثر الى ترقية مادية تحدث اثرًا ماليًا في راتب 
ومخصصات الموظف، وترقية معنوية ال يترتب عمييا حصوؿ أي تغييرات سوى زيادة 

ويقصد بالترقية باالقدمية بانيا حصوؿ الموظف عمى , ٔاـ الوظيفيةفي الواجبات والمي
 وظيفة اعمى نتيجة قضائو مدة زمنية أطوؿ مف زمالئو االخريف.

ناد فيما يقصد بالترقية باالختيار والكفاءة بانيا قياـ اإلدارة بترقية الموظف باالست
، فيقصد بيا قياـ اإلدارة اما الترقية باألسموب المزدوج, الى معيار الكفاءة واالمتياز

 .ٕبترقية الموظف باالعتماد عمى معيار الخدمة الوظيفية والكفاءة في آف واحد
وبالرجوع الى التشريع الفرنسي نجد اف الترقية عمى نوعيف، أوليما الترقية في 
المرتبة الى فئة مالية اعمى التي تقوـ عمى مجرد الزيادة في الراتب، والترقية في الدرجة 

تي تنصرؼ الى التر ترقية الموظف مف وظيفة ادنى الى وظيفة اعمى في السمـ ال
الوظيفي، فيما يتمثل ثالث األنواع في الترقية باالختيار، والتي تتعمق بالوظائف 

 .ٖالرئاسية

                                                           
1
 .268ص  –يظذس عبثك  -، و.اَغبو ػهٙ ػجذ هللا61ص  -يظذس عبثك -د. خبنذ سشٛذ ػهٙ - 
2
 .182ص -1883–انمبْشح–انًذٍَٛٛ ثبنذٔنخ ٔانمطبع انؼبو َظبو انؼبيهٍٛ–د.إَٔس احًذ أسعالٌ - 
3
 . 103ص  -1884 –انًشاح ٔانٕظٛفخ انؼبيخ  –ايًٛخ فؤاد يُٓب  - 
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ولقد سار المشرع المصري عمى غرار تصنيف المشرع الفرنسي لمترقيات، اذ 
ة والترقية باالختيار، وتتضمف األولى التدرج في تنقسـ الترقية الى الترقية باالقدمي

المجاؿ الوظيفي لمموظف يستوي في ذلؾ مف حيث الزيادة في المرتب أو تحريؾ 
االقدمية مف وظيفة الخرى، فيما يقتصر النوع الثاني وىو الترقية باالختيار عمى 

ا بالنسبة الى ىذا بالنسبة الى موظف الخدمة المدنية، ام, ٔالوظائف الرئاسية والعميا
موظف الخدمة الجامعية فتجدر اإلشارة الى اف المشرع العراقي اخذ بالترقية عمى 

، إذ ٕٛٔٓ( لسنة ٚٙٔأساس الكفاءة واالقدمية في تعميمات الترقيات العممية رقـ )
 تتمثل صور الترقية باالتي:

 الترقية العممية الى لقب أو مرتبة مدرس مساعد. -ٔ
 ب أو مرتبة مدرس.الترقية العممية الى لق -ٕ
 الترقية العممية الى لقب أو مرتبة أستاذ مساعد. -ٖ
 الترقية العممية الى لقب أو مرتبة أستاذ. -ٗ
 الرقية الى لقب أستاذ متمرس. -٘

وبهذا الصدد ُيثار التساؤل عن مدى جواز الترقية الى لقب األستاذ المشارك 
وف وزارة التعميـ العالي بالرجوع الى قان في ظل تعميمات الترقيات العممية الحالية؟

نجد انو حدد األلقاب العممية، وليس مف بينيا  ٜٛٛٔ( لسنة ٓٗوالبحث العممي رقـ )
، لذا فإنو ليس باإلمكاف منح المدرس لقب األستاذ المشارؾ الذي ٕلقب األستاذ المشارؾ

 كاف منصوصًا عميو في القوانيف والتعميمات السابقة، وىو االمر الذي يفيـ منو عدـ
 جواز الترقية الى لقب األستاذ المشارؾ لعدـ وجود السند القانوني لذلؾ.

                                                           
1
 ٔيب ثؼذْب.  411د. دمحم فزحٙ دمحم، يظذس عبثك، ص - 
2

رجذس اإلشبسح انٗ اٌ نمت أعزبر يشبسن ال ٚضال ٚؼًم ثّ فٙ انجبيؼبد انؼشثٛخ كبالسدٌ  - 

انجشٔفغٕسٚخ(، ٔنٓزا فبٌ ٔغٛشْب، ار آَب رؼذ يشرجخ الحمخ نألعزبر انًغبػذ ٔاػهٗ يُٓب )

االَزمبل إنٗ سرجخ )األعزبر انًشبسن( أنغٛذ فٙ انؼشاق ألَٓب رزطهت أسثغ أٔ خًظ عُٕاد 

ً يغ َظبو انزؼهٛى انؼبنٙ انغبئذ فٙ  إضبفٛخ نًب ْٕ يؼًٕل ثّ فٙ جبيؼبد انؼبنى، اَغجبيب

يؼخ جذاسا/ األسدٌ، ثشٚطبَٛب. أ. د. دَحب طٕثٛب كٕسكٛظ، أعزبر ٔدكزٕس ٔأنمبة أكبدًٚٛخ، جب

، كًب ُٚظش دمحم كًبل طبثش ، انشرت انؼهًٛخ نهؼهًبء ثٍٛ انًبضٙ ٔانحبضش 10، ص 2001

ٔاصشْب ػهٗ لضبٚب االيخ، ثحش يمذو انٗ يؤرًش جًؼٛخ انمذط نهجحٕس ٔانذساعبد اإلعاليٛخ 

 .12، ص 2011عجزًجش 21ثغضح، 
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 الفرع الثاني
 خصائص الترقية

مف استقراء التعريفات المذكورة لترقية الموظف بصورة عامة والترقية العممية 
لموظف الخدمة الجامعية نجد أفَّ ىناؾ العديد مف الخصائص العامة والمشتركة 

 ذا سنتناوليا تباعًا كاالتي:والخاصة لمترقية ل
اواًل: الخصائص العامة لمترقية:مف استقراء التعريفات العامة لمترقية العممية فانو 
يتضح لنا توافر العديد مف خصائص الترقية بيف موظف الخدمة المدنية وموظف 

 الخدمة الجامعية والتي يمكف اجماليا بالخصائص االتية:
مطة التقديرية لإلدارة ، لذا فاف مجرد توافر اف الترقية تعد مف مواضيع الس -ٔ

الشروط القانونية ال يمنح الموظف الحق في الترقية اال بعد اصدار اإلدارة لقرارىا، 
 شريطة اف ال يكوف ىناؾ تعسف مف اإلدارة في استعماؿ سمطتيا.

اف قرار الترقية ال يعدو في حقيقتو عف كونو قرارًا اداريًا بحتًا، ومف ثـ  -ٕ
توافر اركاف القرار اإلداري المعروفة، كما يترتب عمى ذلؾ خضوعو لمنظرية يتوجب 

 .ٔالعامة لمقرارات اإلدارية وبضمنيا سحب القرار والغائو
يخضع النظاـ القانوني لمترقية لمطعف القضائي، إذ بإمكاف المتظمـ مف قرار  -ٖ

دولة لمطعف في اإلدارة بشاف الترقية اف يمجأ الى محكمة قضاء الموظفيف في مجمس ال
 القرار الصادر ضده مف اإلدارة.

مف استقراء قانوف : ثانيًا: الخصائص المميزة لترقية موظف الخدمة الجامعية
وتعميمات الترقيات العممية في وزارة التعميـ  ٕٛٓٓ( لسنة ٖٕالخدمة الجامعية رقـ )

مية يتضح اتساـ الترقية العم ٕٛٔٓ( لسنة ٚٙٔالعالي والبحث العممي رقـ )
 بالخصائص االتية:

                                                           
1

انمبٌَٕ انؼشالٙ )دساعخ  ؼض يشكالرًٓب فٙيفٕٓيب انزشلٛخ ٔانزشفٛغ ٔث –د. خبنذ سشٛذ ػهٙ  - 

 . 61ص  – 2010 -25انؼذد  –ثٛذ انحكًخ –حش يُشٕس فٙ يجهخ دساعبد لبََٕٛخث –يمبسَخ(
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اف األلقاب العممية محددة عمى سبيل الحصر والتي تتمثل في )مدرس  -ٔ
أستاذ(، ومف ثـ فال تممؾ اإلدارة إضافة عناويف  –أستاذ مساعد  -مدرس –مساعد 

 أخرى لاللقاب العممية، كمقب أستاذ مشارؾ، وغيرىا.
ميـ العالي والبحث اف الترقية العممية تعد مف السمطات الممنوحة لوزير التع -ٕ

العممي فيما يتعمق بموظفي مركز الوزارة، خالفًا لما ىو عميو الحاؿ بالنسبة الى 
موظفي الخدمة الجامعية مف منتسبي الجامعات التي منحت صالحية الترقية العممية 

 . ٔالى مجمس الجامعة
اف قرار الترقية العممية يعد مف القرارات اإلدارية التي يمكف االعتراض  -ٖ

عمييا اماـ لجنة االعتراضات العممية، وكذلؾ الطعف اماـ محكمة قضاء الموظفيف وفقًا 
 لمقواعد المقررة لمطعف اإلداري والقضائي.

اف حق موظف الترقية العممية يخضع لمقواعد العامة في وجوب احتسابو  -ٗ
ية مف تاريخ تقديـ طمب الترقية، باستثناء عدـ استكماؿ المتطمبات والشروط القانون

 .ٕالمحددة حينذاؾ يكوف الوقت المحدد ليا مف تاريخ استكماؿ ىذه المتطمبات
في الوقت الذي لـ يحدد فيو المشرع العراقي موانع الترقية ومنيا معاقبة  -٘

موظف الخدمة الجامعية بأحد العقوبات االنضباطية المنصوص عمييا في قانوف 
أو عند سحب يده أو  ٜٜٔٔة ( لسنٗٔانضباط موظفي الدولة والقطاع العاـ رقـ )

عند نقمو الى وظائف غير تدريسية أو عند تمتعو باالجازة الخاصة، لذا فاف األصل 

                                                           
1

ػهٗ اٌ )ٚزٕنٗ  2008( نغُخ 23/خبيغبً( يٍ لبٌَٕ انخذيخ انجبيؼٛخ سلى )5رُض انًبدح ) - 

رشفٛغ أٔ رشلٛخ يٕظف  –:خبيغبٔصٚش انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحش انؼهًٙ أٔ يٍ ٚخٕنّ يب ٚأرٙ 

/صبنضبً( يٍ انمبٌَٕ 6انخذيخ انجبيؼٛخ انًؼٍٛ فٙ يشكض انٕصاسح ٔفك انمبٌَٕ(، كًب رُض انًبدح )

 ً ٚزٕنٗ يجهظ انجبيؼخ أٔ انٓٛأح أٔ انًشكض رشلٛخ يٕظف انخذيخ انجبيؼٛخ ٔفك  –ػهٗ اَّ )صبنضب

 انمبٌَٕ(.
2

ذح انؼبيخ ْٙ اٌ َفبر انزشلٛخ ٚكٌٕ يٍ ربسٚخ طذٔس ايب فٙ يظش فبَّ ػهٗ انشغى يٍ اٌ انمبػ - 

انمشاس، غٛش اٌ ُْبن اعزضُبئٍٛ اال ارا كبٌ لشاس انزشلٛخ طبدساً رُفٛزاً نمٕاٍَٛ راد اصش سجؼٙ، 

أٔ ركٌٕ رُفٛزاً الحكبو طبدسح يٍ جٓخ لضبئٛخ ثئنغبء لشاساد إداسٚخ ٔلؼذ يخبنفخ نهمبٌَٕ. 

، 66يجهخ انًحبيبح يهحك انغُخ  – 5/5/1818انًؤسخخ ُٚظش سا٘ إداسح انفزٕٖ ٔانزششٚغ 

 .32، ص 1886عُخ 
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ىو جواز الترقية العممية طالما لـ يرد نص صريح بالمنع، خالفًا لما ىو عميو الحاؿ 
 .ٔبالنسبة لمضوابط التي أصدرتيا بعض الجامعات

 المطمب الثالث
 ة وذاتيتهاطبيعة الترقية العممي

تتسـ الترقية العممية بالطبيعة القانونية التي تميزىا عف غيرىا مف النظـ والحقوؽ 
 المقررة لمموظف، لذا ومف اجل اإلحاطة بيذه االحكاـ لذا سنتناوليا في الفروع االتية:

 الفرع األول
 الطبيعة القانونية لمترقية العممية

عامة وموظف الخدمة الجامعية  تعد الترقية العممي اىـ حقوؽ الموظف بصورة
بصورة خاصة، ومف ثـ يتساوى الحق الترقية مع الحقوؽ الوظيفية األخرى كالحق في 

 الترفيع والراتب شريطة توافر الشروط القانونية المقررة.
ولعمنا ال نغالي في القوؿ اذا ما قمنا اف النظاـ القانوني لمترقية يعد اىـ مف  

إذ أفَّ دقة ونجاعة نظاـ الترقية يوفر لإلدارة المزيد مف  النظاـ القانوني لمتعييف،
مجاالت التطور في الوظيفة العامة ويمكنيا مف مسايرة التطور الذي تتسـ بو األساليب 

 اإلدارية الحديثة وباألخص في ظل اعتناؽ اإلدارة نظاـ الكفاء كاساس لمترقية.
الى اختيار اكفأ  والسبب في ذلؾ يكمف في اف اإلدارة تيدؼ مف الترقية

الموظفيف لشغل المناصب والوظائف العميا، ومف ثـ يتوجب احاطة ىذا الموضوع 
 بالمزيد مف المعايير والشروط الالزمة لو.

وعى الرغـ مف تكييفنا لمترقية العممية بانيا حقًا مف حقوؽ الموظف، اال اف ذلؾ 
الطبيعة، وىي اتساميا  يجب أْف ال يجعمنا نغفل عمى االوصاؼ األخرى المميزة ليذه

بالطبيعة التنظيمية، بمعنى انو عمى الرغـ مف اجماع تشريعات الدوؿ عمى معالجة ىذا 

                                                           
1

َجذ ثبنًمبثم لٛبو انمٕاٍَٛ انًمبسَخ كبنزششٚغ انًظش٘ ثزحذٚذ ْزِ انًٕاَغ، ار رزًضم ثؼذو جٕاص  - 

رشلٛخ انًٕظف انًؼبلت ثأحذ انجضاءاد انزبدٚجٛخ، أٔ ػُذ َمهّ اال ثؼذ اَمضبء عُخ يٍ انُمم.د. 

 ٔيب ثؼذْب. 441ٙ دمحم، يظذس عبثمٍ ص دمحم فزح
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الموضوع الىميتو في توفير االمف الوظيفي لدى الموظف، اال انو يتوجب اإلقرار 
 بالطبيعة التنظيمية ليذا الحق.

واجية اإلدارة تعد بعبارة أخرى فاف الترقية في جانب الموظف تعد حقًا وفي م
مف السمطات التنظيمية التي يفترض توافر العديد مف الشروط القانونية فييا الجل 
منحيا، ومف ثـ فال يجوز كقاعدة عامة ترقية الموظف بمجرد توافر الشروط القانونية 
المحددة فحسب،  بل يتوجب توفير اإلدارة القانونية وىي اصدار القرار الجامعي 

 طة اف يكوف محددًا مف تاريخ االستحقاؽ.بالترقية، شري
 الفرع الثاني

 تمييز الترقية من الترفيع
عمى الرغـ مف وجود العديد مف أوجو التشابو بيف الترقية والترفيع، اال اف ىناؾ 

 العديد مف أوجو االختالؼ والتي يمكف اجماليا باالتي:
 اواًل: أوجو التشابو

لعراؽ مف حيث الطبيعة القانونية في يتشابو كل مف الترفيع والترقية في ا -ٔ
 اعتبارىما مف حقوؽ الموظف العاـ.

 يخضعاف لمنظرية العامة لمقرارات اإلدارية. -ٕ
اف كاًل مف الترفيع والترقية يترتب عمييما حصوؿ الموظف عمى مزايا اعمى  -ٖ

 مف المزايا التي كاف يحصل عمييا قبل الترفيع أو الترقية. 
ية في ترفيع أو ترقية الموظف شريطة عدـ تتمتع اإلدارة بسمطة تقدير  -ٗ

التعسف في استعماؿ السمطة، وشريطة اف يكوف التاريخ المحدد ليما مف تاريخ 
 االستحقاؽ القانوني. 

مف حيث الضمانات المقررة : يشترؾ كل مف الترفيع والترقية في  -٘
اذ خضوعيما لمضمانات، اذ تتنوع الضمانات المقررة لمموظف في مواجية اإلدارة 

بامكانو اف يمجأ الى الطعف القضائي اماـ محكمة قضاء الموظفيف في مجمس الدولة 
 المعدؿ. ٜٓٙٔ( لسنة ٕٗ( مف قانوف الخدمة المدنية رقـ )٘ٙالعراقي استنادًا لممادة )

 ثانيًا: أوجو االختالؼ 
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مف حيث التعريف في الوقت الذي انتيينا فيو الى تعريف الترفيع بانو  -ٔ
ف مف عنواف وظيفي ادنى الى عنواف وظيفي اعمى، نجد بالمقابل اف انتقاؿ الموظ

 الترفيع يترتب عمى انتقاؿ في الدرجة الوظيفية مف درجة ادنى الى درجة اعمى.
في الوقت الذي نجد فيو اف الترفيع يكوف نافذا مف تاريخ االستحقاؽ   -ٕ

ترقية العممية تكوف باستثناء حالة وجود تأخير يعزى الى الموظف، نجد بالمقابل اف ال
 ٕٛٔٓ( لسنة ٚٙٔمف تاريخ تقديـ الطمب وفق تعميمات الترقيات العممية رقـ )

مف حيث األساس القانوني: في الوقت الذي نجد فييا اتحاد الترفيع والترقية  -ٖ
العممية في وجود النصوص القانونية المنظمة ليما، اال انيما يختمفاف في مصدر ىذه 

ساس القانوني لمترقية في قانوف وزارة التعميـ العالي والبحث النصوص، إذ يتمثل األ
، وتعميمات الترقية العممية في وزارة التعميـ العالي ٜٛٛٔ( لسنة ٓٗالعممي رقـ )

( لسنة ٖٕ، وقانوف الخدمة الجامعية رقـ )ٕٛٔٓ( لسنة ٚٙٔوالبحث العممي رقـ )
( ٕٗانوف الخدمة المدنية رقـ )، خالفًا لترفيع الموظف الذي يكوف مستندًا الى قٕٛٓٓ
 .ٕٛٓٓ( لسنة ٕٕوقانوف رواتب موظفي الدولة والقطاع العاـ رقـ ) ٜٓٙٔلسنة 

وبناء عمى ما تقدـ يمكف القوؿ باعتناؽ المشرع ثنائية التنظيـ القانوني لكل مف 
نظاـ الترقية والترفيع بالشكل الذي يجعل مف كل منيما نظامًا مستقاًل عف االخر ولو 

 امو وذاتيتو المستقمة.احك
 المبحث الثاني

 االحكام الشكمية والموضوعية لمترقية العممية في العراق
الى  ٕٛٓٓ( لسنة ٖٕعمى الرغـ مف تطرؽ قانوف الخدمة الجامعية رقـ )

موضوع الترقية اال انو لـ يبيف االحكاـ المتعمقة بيا، وانما أحاؿ ذلؾ الى تعميمات 
استنادًا الحكاـ المادة ي والبحث العممي ليذا الغرض يصدرىا وزير التعميـ العال

وتطبيقًا لذلؾ اصدر وزير التعميـ العالي والبحث العممي تعميمات , ( منؤٜ)
 .ٕٛٔٓ( لسنة ٚٙٔالترقيات العممية في وزارة التعميـ العالي والبحث العممي رقـ )
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الموضوعية، وبالنظر الختالؼ االحكاـ الشكمية لمترقية العممية عف االحكاـ 
يستوي ذلؾ في المراحل السابقة أو المعاصرة أو الالحقة عمى الترقية لذا سنتناوؿ 

 ذلؾ في المطالب االتية:
 المطمب األول

 االحكام الشكمية لمترقية العممية
تتنوع االحكاـ الشكمية أو اإلجرائية لمترقية، يستوي في ذلؾ بالنسبة الى 

 اتيا لذا سنتناوؿ ىذه االحكاـ في الفروع االتية:السمطة المختصة بالترقية أو إجراء
 الفرع األول

 السمطة المختصة بالترقية العممية
المعدؿ نجد انو  ٕٛٓٓ( لسنة ٖٕبالرجوع الى قانوف الخدمة الجامعية رقـ )

 .ٔاختص وزير التعميـ العالي والبحث العممي ومجمس الجامعة بمنح الترقية العممية
لنا ألوؿ وىمة اشتراط ىذا القانوف وجوب استحصاؿ عمى الرغـ مما يتراءى 

موافقة وزير التعميـ ومجمس الجامعة عمى الترقية العممية بصورة عامة، اال اف التطبيق 
العممي يذىب خالؼ ذلؾ، إذ اف السمطة المختصة بمنح الترقية العممية الى مرتبة 

لي والبحث العممي بالنسبة مدرس أو أستاذ مساعد أو استاذ تتمثل في وزير التعميـ العا
الى موظفي الوزارة، ورئيس الجامعة بالنسبة الى موظفي الجامعات والكميات، بعد رفع 

 محضر التوصية بالترقية مف لجنة الترقيات المركزية في الوزارة أو الجامعة المعنية.
ا فيما تتمثل سمطة اقتراح الترقية في وجوب التفرقة بيف األلقاب العممية، إذ فيم

يتعمق بمنح لقب المدرس واألستاذ المساعد فتتمثل الجية التي تقترح منح المقب في 
لجنة الترقيات الفرعية في الكمية، والتي يتوجب اقترانيا بموافقة جنة الترقيات المركزية 

 في الوزارة أو الجامعة.
ب اما بالنسبة الى منح لقب االستاذية فتتمثل الجية صاحبة االقتراح بمنح المق

في لجنة الترقيات المركزية في الوزارة أو الجامعة عمى أساس اف سمطة الموافقة النيائية 

                                                           
1
 .2008( نغُخ 23( يٍ لبٌَٕ انخذيخ انجبيؼٛخ سلى )6( ٔ)5ُٚظش انًبدرٍٛ ) - 



   (2422لعام )ا(/04/العدد )(11) لمجلد/اوالسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

78 

ممنوحة لموزير فيما يتعمق بموظفي الوزارة، ومجمس الجامعة فيما يتعمق بموظفي 
 الكميات والجامعات.

ىذا بالنسبة الى موظف الخدمة الجامعية المعيف عمى المالؾ الحكومي، اما 
موظف الخدمة الجامعية المعيف عمى مالؾ الجامعات والكميات االىمية  بالنسبة الى

نجد اف المادة  ٕٙٔٓ( لسنة ٕ٘فبالرجوع الى قانوف التعميـ العالي األىمي رقـ )
/سادسًا( منو اختصت مجمس التعميـ العالي األىمي بالمصادقة عمى الترقيات ٖٔ)

ىمي بعد إقرارىا مف مجمس الجامعة أو العممية ألعضاء الييئة التدريسية في التعميـ األ
 مجمس الكمية غير المرتبطة بجامعة مف خالؿ لجاف الترقية.

 الفرع الثاني
 إجراءات منح المقب العممي

نجد انيا حددت  ٕٛٔٓ( لسنة ٚٙٔمف استقراء تعميمات الترقيات العممية رقـ )
منيا عمى انو ( ٕٔإجراءات واضحة ومحددة لمنح المقب العممي، إذ تنص المادة )

لعضو الييئة التدريسية ، أف يقدـ طمبًا تحريريًا لمترقية العممية الى رئيس القسـ  -)أوالً 
المختص أو رئيس الفرع في الكمية التي ال توجد فييا اقساـ ، مف تاريخ إكمالو المدة 
ة المطموبة لمترقية العممية ، مرفقًا بو نسخة مف كل بحث مف بحوثو أو مؤلفاتو العممي

( مع نسخة واحدة مف  PDFوقرص مدمج يحتوي عمى البحوث والمؤلفات بصيغة ) 
 نشاطاتو المصادؽ عمييا مف المجنة العممية في القسـ العممي ورئيس القسـ.

ثانيًا: يحيل رئيس القسـ أو الفرع الطمب مرفقًا معو البحوث أو المؤلفات واقرار 
اـ والدقيق الى لجنة الترقيات في المجنة العممية بخصوص االقتباس والتخصص الع

 ( سبعة اياـ مف تاريخ تقديـ الطمب(.ٚالكمية أو المعيد خالؿ )
( مف التعميمات فحددت الية تدقيق طمب الترقية مف لجنة الترقيات ٖٔاما المادة)

يدقق طمب عضو الييئة التدريسية مف  -العممية في الكمية، إذ تنص عمى انو ) أوالً 
لعممية في الكمية فأف وجدتو غير مستوؼ لمشروط يبمغ رئيس القسـ أو لجنة الترقيات ا

( سبعة اياـ مف تاريخ إحالة الطمب، أما اذا وجدتو ٚالفرع بذلؾ خالؿ مدة التزيد عمى )
( ثالثة ٖمستوفيًا لمشروط فتحيل خالؿ تمؾ المدة البحوث والمؤلفات بكتب سرية الى )
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الخبرة وبمرتبة أعمى مف مرتبتو في حالة  خبراء باختصاص طالب الترقية ومف ذوي 
الترقية الى مرتبة مدرس واستاذ مساعد عمى اف ال يكوف مف بينيـ مف اشرؼ عمى 
طالب الترقية ويتـ االستعانة بالخبراء مف الجامعات العراقية االخرى في حالة عدـ توافر 

 اختصاص طالب الترقية في جامعتو.
( ثالثيف يومًا مف تاريخ وصوؿ ٖٓعممي خالؿ )ثانيًا: يقدـ الخبراء تقييميـ ال

البحوث أو المؤلفات الييـ فأذا انقضت المدة المذكورة دوف ورود االجابة ترسل البحوث 
 والمؤلفات الى خبراء اخريف بالمواصفات ذاتيا ولممدة ذاتيا.

ثالثًا: يدقق طمب عضو الييئة التدريسية لمترقية الى مرتبة األستاذية مف لجنة 
رقيات العممية في الكمية فأف وجدتو غير مستوؼ لمشروط يبمغ رئيس القسـ أو الفرع الت

( سبعة اياـ مف تاريخ إحالة الطمب، اما اذا وجدتو مستوفيًا لمشروط ٚبذلؾ خالؿ )
فتحيل خالؿ تمؾ المدة البحوث والمؤلفات مع نسخة مف نشاطاتو العممية واالدارية 

ية في القسـ ومف رئيس القسـ الى لجنة الترقيات المصادؽ عمييا مف المجنة العمم
( ثالثة خبراء ويكوف احدىـ مف ٖالعممية المركزية في الجامعة لغرض ارساليا الى )

 خارج العراؽ واآلخراف مف داخل العراؽ وتستكمل اجراءات المعاممة مف قبميا.
عة اياـ ( سبٚرابعًا: عند استكماؿ عممية التدقيق تحيل لجنة الترقيات خالؿ )

معاممة الترقية الى مجمس الكمية مشفوعة بتوصياتيا في الترقية ويقدـ مقرر المجنة 
ممخصًا عف معاممة الترقية الى رئيس المجنة ويقوـ مجمس الكمية برفع التوصية بالترقية 

 ( خمسة عشر يومًا الى لجنة الترقيات المركزية في الجامعة(.٘ٔفي مدة اقصاىا )
ة التدقيق االولي مف قبل لجنة الترقيات العممية في الكمية وبعد اجتياز مرحم

يصار الى استكماؿ إجراءاتيا مف قبل لجنة الترقيات المركزية في الجامعة وفقًا الحكاـ 
( مف التعميمات التي تنص عمى انو )تدقق المجنة المركزية لمترقيات العممية ٘ٔالمادة )

تتضمف تقرير لجنة الترقيات في الكمية و اجراءات معاممة الترقية مع إعداد خالصة 
مجمس الكمية مشفوعة برأييا في الترقية العممية الى رئيس الجامعة في حالة الترقية الى 
مرتبة مدرس أو استاذ مساعد ، و الى مجمس الجامعة في حالة الترقية الى مرتبة 

 االستاذية ليتـ اقرارىا و المصادقة عمييا(.
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راءات يصار الى اصدار االمر الخاص بمنح الترقية وبعد استكماؿ ىذه اإلج
اعتبارا مف تاريخ تقديـ الطمب لمترقية أو مف تاريخ استكماؿ متطمباتيا عمى اف ال يترتب 

 .ٔعمى ذلؾ اية تبعات مالية
خالفًا لما ىو عميو الحاؿ بالنسبة الى موظف الخدمة الجامعية مف العامميف في 

اذ اف نجد انو في الوقت الذي اختصت فيو المادة  الجامعات أو الكميات االىمية،
/سادسًا( منو مجمس التعميـ العالي األىمي بالمصادقة عمى الترقيات العممية ٖٔ)

ألعضاء الييئة التدريسية في التعميـ األىمي بعد إقرارىا مف مجمس الجامعة أو مجمس 
/اواًل( ٕٓابل اف المادة )الكمية غير المرتبطة بجامعة مف خالؿ لجاف الترقية، نجد بالمق

مف القانوف قد اختصت مجمس الكمية بإحالة الترقيات العممية ألعضاء الييئة التدريسية 
إلى لجنة الترقيات العممية في الجامعات الحكومية لغرض التوصية بالترقية تمييدًا 
لرفعيا إلى مجمس الجامعة وبعد استكماؿ إجراءات الترقية ماعدا تدريسيي فروع 

جامعات العالمية، وىو االمر الذي يدلل عمى وجود ازدواجية في إجراءات الترقيات ال
العممية في القانوف ذاتو، لذا يتوجب تعديل قانوف التعميـ العالي األىمي بالشكل اذلي 

 يزيل ىذا التناقض.
نخمص مما تقدـ الى وضوح ودقة المعالجة التشريعية إلجراءات الترقية العممية، 

المشرع العراقي ىذه اإلجراءات بالسيولة واليسر الذي يمكف معو القوؿ مع احاطة 
 بضماف حقوؽ طالب الترقية واإلدارة عمى حد سواء.

 المطمب الثاني
 االحكام الموضوعية لمترقية العممية

بالنظر لتنوع االحكاـ الموضوعية أو شروط الترقية وفق ثالثة مراحل وىي 
الترقية العممية مف لقب مدرس مساعد الى مدرس، وكذلؾ الترقية مف لقب مدرس 
الى أستاذ مساعد، والترقية مف لقب أستاذ مساعد الى أستاذ، لذا سنتناوؿ ذلؾ في 

 الفروع االتية:

                                                           
1
 .2018( نغُخ 161( يٍ رؼهًٛبد انزشلٛبد انؼهًٛخ سلى )11ُٚظش انًبدح ) - 
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 الفرع االول
 شروط الترقية الى لقب مدرس

ة التعميـ ( مف تعميمات الترقيات العممية في وزار ٔبالرجوع الى المادة )
فانيا تنص عمى انو )يشترط فيمف  ٕٛٔٓ( لسنة ٚٙٔالعالي والبحث العممي رقـ )

 -يمنح مرتبة مدرس اف يتوافر فيو احد الشرطيف اآلتييف:
أف يكوف حائزًا عمى شيادة الدكتوراه أو ما يعادليا عمميًا أو أف يكوف  -اوالً 

ينية في االختصاصات التي ال حائزًا عمى أعمى شيادة عممية أو فنية أو تقنية أو م
تمنح فييا شيادة دكتوراه وال شيادة معادلة ليا عمميًا شريطة أف ال تقل مدة الدراسة 

 ( سنوات بعد الشيادة الجامعية األولية.ٖلمحصوؿ عمى ىذه الشيادة عف )
أف يكوف قد شغل مرتبة مدرس مساعد في مركز الوزارة أو في احدى  -ثانياً 

ئات العراقية أو المجمس العراقي لالختصاصات الطبية مدة ال تقل الجامعات أو اليي
( سبعيف ٓٚ( ثالث سنوات حصل خالؿ ىذه المدة عمى نقاط مجموعيا )ٖعف )

( الممحق ٔ( ستة واربعيف نقطة مف الجدوؿ رقـ )ٙٗنقطة عمى اف ال تقل عف )
( ٕقـ )( اربع وعشريف نقطة مف الجدوؿ ر ٕٗبيذه التعميمات وما ال يقل عف )

الممحق بيذه التعميمات ونشر خالؿ ىذه المدة بحثيف )أو بحث ومؤلف( عممييف 
قيميف في االقل عمى اف يكوف احدىما منشورًا في مجمة عممية محكمة رصينة 

 باستثناء النشر في مجالت ذات معامل تأثير(.
قب يتضح مف المادة اعاله أفَّ المشرع العراقي قد اعتنق طريقيف لمحصوؿ عمى ل

المدرس، إذ يتمثل الطريق األوؿ في مجرد الحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه في حقل 
االختصاص أو ما يعادليا كالحصوؿ عمى شيادة الكانديدت وغيرىا، وكل ما اشترطو 

( سنوات بعد شيادة ٖالمشرع ىو اف ال تقل مدة الحصوؿ عمى الشيادة عمى )
 البكالوريوس.

الحصوؿ عمى لقب المدرس بمجرد الحصوؿ عمى فيما يتمثل الطريق الثاني في 
شيادة الماجستير أو ما يعادليا دوف اقتراف ذلؾ بالحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه، ويكوف 

 ذلؾ مف خالؿ توافر العديد مف الشروط االتية:
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 ( ثالث سنوات :ٖاشغاؿ مرتبة مدرس مساعد في مدة ال تقل عف )  -ٔ
اؿ ىذه المرتبة العممية يرتب لحماليا عمى الرغـ مما يتراءى لنا اف مجرد اشغ

الحق في تقديـ طمب الترقية العممية الى لقب المدرس، اال اف ىذا االمر غير صحيح 
عمى اطالقو، فمع اتساـ تحديد مقر العمل باالطالؽ والعمومية يستوي في ذلؾ العمل 

ت العراقية أو في مركز وزارة التعميـ أو احد تشكيالتيا أو في احدى الجامعات أو الييئا
المجمس العراقي لالختصاصات الطبية، غير اف المشرع اشترط اكماؿ المدة االصغرية 

( سنوات، ىذا مف جية، ومف جية أخرى فاف اشتراط الحصوؿ عمى مجوع ٖوىي مدة )
( نقطة وتوزيعيا عمى الجدوؿ األوؿ والثاني الممحق بيذه التعميمات يجعمنا نقرر ٓٚ)

ب المدرس المساعد وعدـ القياـ بالتدريس باالقتصار عمى المياـ اف مجرد التمتع بمق
اإلدارية فقط يجعل مف ىذه المدة عديمة األثر القانوني، وبالتالي ليس باإلمكاف 

 استخداميا ألغراض الترقية العممية .
نشر بحثيف )أو بحث ومؤلف( عممييف قيميف في االقل عمى  -ٕ

محكمة رصينة باستثناء النشر في  اف يكوف احدىما منشورًا في مجمة عممية
 مجالت ذات معامل تأثير:

لـ يقتصر مسمؾ التشدد والرصانة الذي سمكو المشرع عمى الشرط األوؿ 
فحسب، بل تعداه االمر الى الشرط الثاني المتعمق بالنشر، وعمى الرغـ مف تشابو 

ت العممية شروط النشر وعدد البحوث المنشورة مع مسمؾ المشرع في تعميمات الترقيا
)الممغاة(، اال اف  ٕٜٜٔ( لسنة ٖٙفي الجامعات وىيئة المعاىد الفنية في العراؽ رقـ )

اشتراط محددات وقيود عممية مشددة يظير بصورة جمية في المقصود )بالمجالت 
العممية المحكمة( ، إذ اتسـ ىذا التحديد باالطالؽ وعدـ التحديد، ومف ثـ فاف ىذا 

عمى مصراعيو اماـ االجتيادات العممية مف قبل بعض الجامعات  االمر قد يفتح المجاؿ
 باشتراط اف تكوف خارج العراؽ، لذا نرى انو كاف االجدر تحديدىا بصورة واضحة.

 الفرع الثاني
 شروط الترقية الى لقب أستاذ مساعد
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( مف تعميمات الترقيات العممية في وزارة التعميـ العالي ٕبالرجوع الى المادة )
فانيا تنص عمى انو )يشترط فيمف يرقى الى  ٕٛٔٓ( لسنة ٚٙٔث العممي رقـ )والبح

 مرتبة استاذ مساعد اف تتوفر فيو الشروط اآلتية :
اواًل: أف يكوف قد شغل مرتبة مدرس في مركز الوزارة أو في أحدى الجامعات أو 

( اربع ٗالييئات العراقية أو المجمس العراقي لالختصاصات الطبية مدة ال تقل عف )
( ثمانوف نقطة عمى اف يجمع ٓٛسنوات حصل خالؿ ىذه المدة عمى نقاط مجموعيا )

( الممحق بيذه التعميمات ٔ( اثنتيف وخمسيف نقطة مف الجدوؿ رقـ )ٕ٘ما ال يقل عف )
 ( الممحق بيذه التعميماتٕرقـ ) ( ثماف وعشريف نقطة مف الجدوؿٕٛوما ال يقل عف )

( ٖمنصوص عمييا في البند )أواًل( مف ىذه التعميمات )ثانيًا: نشر خالؿ المدة ال
ثالثة بحوث عممية )أو بحثيف ومؤلف( قيمة في األقل وناشرًا منيا بحثيف في مجمتيف 
عمميتيف محكمتيف رصينتيف مف مؤسستيف مختمفتيف باستثناء النشر في مجالت ذات 

 معامل تأثير(.
ذه التعميمات سار عمى ىدي يتضح مف المادة أعاله اف المشرع العراقي في ى

االحكاـ المقررة في تعميمات الترقيات العممية السابقة )الممغاة( ، إذ اوجبت توافر العديد 
 مف الشروط التي يمكف اجماليا باالتي:

اشغاؿ مرتبة مدرس في مركز الوزارة أو في احدى الجامعات أو الييئات   -ٔ
 ( اربع سنوات:ٗمدة ال تقل عف ) العراقية أو المجمس العراقي لالختصاصات الطبية

لـ يقتصر المشرع عمى مجرد اشتراط المدة المحددة أعاله، بل اوجب توافر 
العديد مف االوصاؼ في ىذه الشروط أىميا الحصوؿ عمى درجات محددة تتمثل 

( نقطة وفق االستمارات الممحقة في ىذه التعميمات، وبيذا يالحع اف مسمؾ ٓٛبػ)
د في ىذه المسالة، إذ استمـز فضاًل عف قضاء المدة المذكورة وجوب المشرع اتسـ بالتشد

 استحصاؿ معايير محددة في الحصوؿ عمى درجة التقييـ.
( 3وبهذا الصدد يثار تساؤل هل باإلمكان تخفيض المدة المحددة الى )

؟ ام 1811( لسنة 313سنوات وفق احكام قرار مجمس قيادة الثورة )المنحل( رقم )
 رار تم الغائه ضمنيًا، ومن ثم ليس باإلمكان االستناد اليه؟ان هذا الق
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نجد  ٕٚٔٓ( لسنة ٚٙٔمف امعاف النظر في تعميمات الترقيات العممية رقـ )
( عمى انو )ال تروج معاممة الترقية ٖٓانيا اشترطت اكماؿ المدد، إذ تنص المادة )

( مف ىذه ٖ( و)ٕ( و)ٔالعممية اال بعد استيفاء النقاط المنصوص عمييا في المواد )
 التعميمات(.

( سنوات ٗوعى الرغـ مما يتراءى لنا الوؿ وىمة اف اشغاؿ المدة المذكورة وىي )
( مف التعميمات، ومف ثـ خالفت القواعد العامة ٖٓوال يجوز مخالفتيا صراحة المادة )

لمادة ( بموجب اٖ٘ٔلمقانوف التي توجب عدـ جواز الغاء قرار مجمس قيادة الثورة رقـ )
( مف التعميمات، ومخالفة مبدا المشروعية، عمى أساس عدـ جواز مخالفة نص في ٖٓ)

تعميمات لقرار صادر بقانوف، فال يممؾ الغاء القرار أعاله غير مجمس النواب، ومف ثـ 
يجوز الطعف في ىذه المادة اماـ محكمة القضاء اإلداري في مجمس الدولة لعدـ 

ي اليمكف االخذ بو عمى اطالقو، والسبب في ذلؾ ىو اف مشروعيتيا، اال اف ىذا الرا
( مف التعميمات ذىبت خالؼ ذلؾ، اذ تنص عمى انو )لمتدريسي التقديـ ٗالمادة )

لمترقية العممية الى مرتبة استاذ مساعد أو استاذ قبل سنة مف تاريخ استيفاء شرط المدة 
( مف ىذه ٖأواًل( مف المادة )( والبند )ٕالمنصوص عميو في البند )أواًل( مف المادة )

 التعميمات(.
( مف التعميمات لذا فاننا ندعو ٖٓ( و)ٗونظرًا لمتعارض الحاصل بيف المادتيف )

المشرع الى تعديميا بالشكل الذي يؤدي الى الحفاظ عمى الوحدة الموضوعية المتماسكة 
 ليذه التعميمات كما توجبو قواعد واصوؿ الصياغة التشريعية السميمة.

( ثالثة بحوث عممية )أو بحثيف ومؤلف( قيمة في األقل وناشرًا منيا ٖنشر )  -ٕ
بحثيف في مجمتيف عمميتيف محكمتيف رصينتيف مف مؤسستيف مختمفتيف: اوؿ ما يالحع 
اتساـ مسمؾ المشرع بالتشدد، إذ اوجب نشر بحثيف مف بحوث الترقية عند الترقية الى 

در اف يقصر ذلؾ عمى قبوؿ نشر بحث واحد مرتبة أستاذ مساعد، ونرى انو كاف االج
عمى األقل دوف اشتراط ىذا التشدد عمى أساس اف طالب الترقية سوؼ لف تروج لو 

 الترقية الالحقة اال بعد استكماؿ متطمبات الترقية السابقة وبضمنيا النشر.
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ولـ يقتصر تشدد المشرع عمى زيادة عدد البحوث المنشورة فحسب، بل تعداه 
اشتراط النشر في مجمتيف صادرتيف مف جيتيف مختمفتيف، يستوي في ذلؾ  االمر الى

 داخل أو خارج العراؽ.
 الفرع الثالث

 شروط الترقية الى لقب أستاذ
( ٚٙٔ( مف تعميمات الترقيات العممية رقـ )ٖعالجت ىذه الشروط المادة )

توافر ، إذ تنص عمى انو )يشترط فيمف يرقى الى مرتبة استاذية أف يٕٛٔٓلسنة 
 فيو الشرطيف اآلتييف :

أف يكوف قد شغل مرتبة استاذ مساعد في مركز الوزارة أو في إحدى  -اوالً 
الجامعات أو الييئات العراقية أو المجمس العراقي لالختصاصات الطبية مدة ال تقل 

( تسعوف ٜٓ( ست سنوات وحصل خالؿ ىذه المدة عمى نقاط مجموعيا )ٙعف )
( الممحق ٔ( تسعة وخمسيف نقطة مف الجدوؿ رقـ )ٜ٘) نقطة عمى أف ال تقل عف

( الممحق بيذه ٕ( واحد وثالثوف نقطة مف الجدوؿ رقـ )ٖٔبيذه التعميمات و )
 التعميمات .
نشر خالؿ المدة المنصوص عمييا في البند )اواًل( مف ىذه التعميمات  -ثانياً 

قييمات ونشر منيا ( ثالثة بحوث عممية )أو بحثيف ومؤلف( اصيمة بأغمبية التٖ)
بحثيف في مجمتيف عمميتيف محكمتيف رصينتيف مف مؤسستيف مختمفتيف باستثناء 

 النشر في مجالت ذات معامل تأثير(
يتضح مف النص اف الشروط الواجب توافرىا فيمف يرغب بتقديـ الترقية الى 

 مرحمة االستاذية تتمثل بالشرطيف االتييف:
( ست سنوات: ٙتقل عف )اشغاؿ مرتبة استاذ مساعد مدة ال  -ٔ

لـ يشترط المشرع مجرد قضاء المدة المحددة فحسب، بل اوجب أيضا 
 ( في االستمارات الممحقة بالتعميمات.ٜٓالحصوؿ عمى نقاط مجموعيا )

( بحوث عممية )أو بحثيف ومؤلف( اصيمة بأغمبية ٖنشر ) -ٕ
 .التقييمات في مجمتيف عمميتيف محكمتيف رصينتيف مف مؤسستيف مختمفتيف
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عمى الرغـ مف صراحة التحديد الواجب توافره في التعميمات باشتراط حصوؿ 
البحوث عمى درجة )اصيل( اال انو يالحع انو كاف االجدر بالمشرع عدـ المساواة 
بيف متطمبات النشر بيف قب األستاذ المساعد ولقب االستاذية، إذ اتسـ مسمكو بعدـ 

كل البحوث المقدمة مف طالب الترقية الدقة، ونرى انو كاف االجدر اشتراط نشر 
الى مرتبة االستاذية عمى أساس اف طالب الترقية وصل الى اعمى المراحل العممية، 

وبيذا الصدد , معايير منح ىذه المرتبة العممية ومف ثـ فاف التشدد ينسجـ مع
يالحع اف المشرع العراقي حاوؿ الغمواء مف معالجة بعض التطبيقات العممية 

ادات الخاطئة لمجامعات التي اشترطت النشر في مجالت عالمية ذات واالجتي
 معامل تاثير، وىي بادرة يحمد عمييا المشرع.

 المبحث الثالث
 احكام الطعن في الترقية العممية

يقصد بمرحمة الطعف بانيا المرحمة الالحقة عمى استكماؿ متطمبات 
، ومف ثـ تتسع لتشمل مرحمة الترقيات العممية أو رفضيا في المراحل المعاصرة ليا

لذا سنتناوؿ ىذا المبحث بتقسيمو الى  االعتراض ومرحمة الطعف اماـ القضاء.
 المطالب االتية:

 المطمب األول
 مرحمة االعتراض عمى الترقية العممية

( لسنة ٚٙٔ( مف تعميمات الترقيات العممية رقـ )ٖٕ-ٛٔعالجت المواد )
العممية، وبالنظر لتنوع النواحي الشكية  مرحمة االعتراض عمى الترقيات ٕٛٔٓ

 والموضوعية لذا سنتناوؿ ىذا المطمب بتقسيمو الى الفروع االتية:
 الفرع األول

 مدة االعتراض والتبميغ برفض طمب الترقية
( مف تعميمات الترقيات العممية نجد انيا اوجبت تبميغ ٛٔبالرجوع الى المادة )

عمى انو )عند رفض الترقية أو تأجيميا يبمغ صاحب الترقية بمضموف طمبو، بالنص 
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رئيس الجامعة أو مجمس الجامعة كل بحسب اختصاصو عميد الكمية بقرار الرفض مع 
 ( اياـ مف تاريخ اتخاذ القرار(.ٚاسبابو ويقـو االخير بتبميغ طالب الترقية خالؿ )

راض ( مف التعميمات لطالب الترقية االعتٜٔوفي الوقت ذاتو اجازت المادة )
عمى قرار الرفض لدى لجنة االعتراضات المركزية في الجامعة لمترقيات لمرتبتي 
المدرس واالستاذ المساعد ولدى لجنة االعتراضات الوزارية لمترقية الى مرتبة االستاذية 

 ( ثالثيف يومًا مف تاريخ تبميغو بقرار الرفض.ٖٓبحسب االختصاص خالؿ )
فرؽ بيف حالتيف مف حاالت الترقية العممية وبيذا يتضح اف المشرع العراقي قد 

وكاالتي:الحالة األولى: الترقية الى لقب المدرس أو األستاذ المساعد وتكوف اماـ لجنة 
أما الحالة الثانية: فيي  االعتراضات المركزية في الجامعة التي يتبعيا مقدـ الترقية.

 لوزارية.الترقية الى لقب االستاذية وتكوف اماـ لجنة االعتراضات ا
 الفرع الثاني

 تشكيل لجنة االعتراض وتحديد سمطاتها
لـ تقتصر التعميمات عمى مجرد السماح لمتدريسي الذي رفض طمبو بمجرد 
االعتراض فحسب، بل اوجبت توافر العديد مف المقومات والشروط في تشكيل لجنة 

 ( منيا عمى انوٕٓاالعتراض، إذ تنص  المادة )
( خمسة اعضاء مف ٘معة لجنة اعتراض تتألف مف )تشكل في كل جا -) اوال

التدريسيف بمرتبة استاذ يمثموف االختصاصات المختمفة عمى اف يكوف احدىـ مختصًا 
 بالقانوف يختارىـ مجمس الجامعة و يسمى رئيس الجامعة رئيسيا .  

اليجوز اف يكوف مف بيف اعضاء لجنة االعتراضات العمداء أو اعضاء  -ثانيا
 قيات العممية في الكمية أو المجنة المركزية لمترقيات العممية في الجامعة .لجنة التر 

عند عدـ توافر االختصاصات أو المراتب العممية المطموبة في اعضاء -ثالثا
 لجنة االعتراضات فيستعاف بالجامعات العراقية االخرى لتشكيل ىذه المجنة(.

ات تشكيل لجنة اعتراضات ( مف التعميمٕٔوفي الوقت ذاتو فقد اوجت المادة )
وزارية حمت محمة تسمية لجنة االعتراضات القطرية التي كاف منصوصًا عمييا في 

)الممغاة( إذ تنص عمى  ٕٜٜٔ( لسنة ٖٙتعميمات الترقيات العممية في الجامعات رقـ )
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( احد عشر عضوًا مف المتميزيف ٔٔتشكل لجنة اعتراض وزارية تتألف مف ) -انو )اوال
الييئة التدريسية في الجامعات العراقية و بمرتبة استاذ و باختصاصات  مف اعضاء

  -:سمى الوزير رئيسيا و تتولى االتيمختمفة عمى اف يكوف احدىـ مختصًا بالقانوف و ي
النظر في االعتراض الذي يقدمو طالب الترقية الى مرتبة االستاذية و  - أ

 يعد قرارىا نيائيا .
الذي يقدمو طالب الترقية الى مرتبة )مدرس ، النظر في االعتراض   - ب

( مف ىذه ٙٔاستاذ مساعد( عمى قرار المجنة الوزارية المشكمة في المادة )
 التعميمات .
تجتمع المجنة في مركز وزارة التعميـ العالي والبحث العممي  ويكوف  -ثانياً 

 ليا سكرتيروتختار المجنة مف اعضائيا مقررًا ليا(.
( مف التعميمات لتحدد مياـ وسمطات لجنة االعتراض اذ ٖٕة )فيما جاءت الماد

تتولى لجنة االعتراض المركزية في الجامعة النظر في االعتراض الذي يقدمو طالب 
الترقية الى مرتبة )مدرس و استاذ مساعد( عمى قرار مجمس الكمية فاذا كاف قرارىا 

ية الى رئيس الجامعة لمبت فييا مخالفًا لقرار مجمس الكمية عند ذلؾ تحاؿ معاممة الترق
اما اذا كاف االعتراض عمى قرار رئيس الجامعة و اصدرت لجنة االعتراض قرارًا 

 مخالفا لقرار رئيس الجامعة فتحاؿ المعاممة الى مجمس الجامعة لمبت فييا.
نخمص مما تقدـ الى انو عمى الرغـ مما يتراءى لنا اف المشرع العراقي وفر 

عمى قرار رفض جنة الترقيات العممية احدىما اماـ لجنة طريقيف لالعتراض 
االعتراضات في الجامعة واألخر اماـ لجنة االعتراضات في الوزارة، اال اف ىذا القوؿ 
غير صحيح عمى اطالقو، إذ اف االعتراض عمى الترقية فيما يتعمق بمقب المدرس 

لجامعة، اما االعتراض واألستاذ المساعد يكوف اماـ لجنة االعتراضات المشكمة في ا
 عمى الترقية لمرحمة االستاذية فيكوف اماـ المجنة الوزارية.
 المطمب الثاني

 الطعن القضائي في قرار لجنة االعتراض
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لـ تسمؾ التشريعات مسمكًا موحدًا بشاف تحديد الجية التي يصار الى الطعف 
قد اعترؼ لمموظف اماميا في قرار لجنة االعتراض، ففي فرنسا نجد اف مجمس الدولة 

بالطعف في قرار الترقية ، ومف ثـ تمتد رقابة القاضي الى الخطا الظاىر في تقدير 
الكفاية المينية لمموظف وكذلؾ حقو في تقديـ الطعوف الرئاسية وحقو في استئناؼ 
التظممات اماـ المجنة اإلدارية المتساوية.، وينطبق الحكـ ذاتو في مصر اذ تختص 

 .ٔلة بالنظر في الطعوف المتعمقة بالترقيةمحاكـ مجمس الدو 
اما في التشريع العراقي نجد انو سكتت تعميمات الترقيات العممية رقـ 

عف بياف االحكاـ الواجب اتباعيا عند رغبة طاب الترقية  ٕٛٔٓ( لسنة ٚٙٔ)
بالطعف القضائي، وبيذا المسمؾ يالحع اف المشرع العراقي ترؾ ىذا االمر الحكاـ 

 لعامة.القواعد ا
( ٓٓٔنجد اف المادة ) ٕ٘ٓٓوبالرجوع الى دستور جميورية العراؽ لعاـ 

منو حظرت النص عمى تحصيف أي قرار أو عمل اداري مف الطعف، ومف ثـ يمكف 
القوؿ بإمكانية الطعف في قرار لجنة االعتراض اماـ محكمة قضاء الموظفيف في 

 مجمس الدولة )مجمس شورى الدولة سابقًا(.
( مف قانوف الخدمة ٘ٙغـ مف عدـ اشتراط المشرع في المادة )وعمى الر 

وجوب تقديـ طمب تظمـ اماـ الجية اإلدارية، اال اف  ٜٓٙٔ( لسنة ٕٗالمدنية رقـ )
 ىذا االمر ليس باإلمكاف االخذ بو فيما يتعمق بالترقيات العممية .

مف  وبيذا نرى مف جانبنا وجوب اتباع االلية المحددة لمنظر في االعتراض
قبل طالب الترقية ليصار بعدىا الى سموؾ طريق الطعف القضائي، عمى أساس اف 
الطعف ينصب عمى قرار لجنة االعتراض وليس عمى طمب الترقية أو اإلجراءات 

 السابقة ليا.
وبناء عمى ما تقدـ يمكف القوؿ باف عدـ اتباع الشؾ المحدد لالعتراض 

 عمى المحكمة رد الطعف. والمجوء الى المحكمة دوف االعتراض يوجب

                                                           
1
 .445-444. د. دمحم فزحٙ دمحم، يظذس عبثك، ص - 
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 الخاتمة
بعد االنتياء مف الدراسة فقد توصمنا الى العديد مف النتائج والتوصيات التي 

 يمنكف اجماليا بيذا الصدد:
( لسنة ٚٙٔاف المشرع العراقي في تعميمات الترقيات العممية رقـ ) -ٔ
قيات سار عمى ىذي القاعدة واالحكاـ التي سار عمييا مشرع تعميمات التر  ٕٛٔٓ

)الممغاة(،  ٕٜٜٔ( لسنة ٖٙالعممية في الجامعات وىيئة المعاىد الفنية في العراؽ رقـ )
ولـ يشذ عنو اال في بعض االحكاـ لعل مف أىميا اشتراط الحصوؿ عمى نسبة محددة 

 مف تقويـ األداء في االستمارة الممحقة بالتعميمات. 
بشاف اعتماد  وقع مشرع تعميمات الترقيات العممية في تعارض واضح -ٕ

معايير واصوؿ الصياغة التشريعية السميمة، إذ في الوقت الذي وجدنا فيو اف المادة 
( مف التعميمات، وجدنا بالمقابل ٖ-ٔ( منيا توجب اتباع المدد المحددة في المواد )ٖٓ)

( مف التعميمات تقديـ طمب الترقية قبل المدة المحددة بسنة واحدة، وىو ٗإجازة المادة)
 يدلل عمى وجود عيوب في الصياغة التشريعية ليذه التعميمات. مسمكاً 

اتضح لنا عمى الرغـ مف تشدد المشرع في شروط الترقية الى مرتبة  -ٖ
االستاذية اال انو ـ يوفق في المعالجة التشريعية باغفاؿ مسالة وجود غزارة في النتاج 

عدـ إيالء المشرع ىذه  العممي، اذ اف مجرد تقديـ البحوث واتباع اإلجراءات يفيـ منو
المسالة األىمية التي يتوجب احاطتيا بو عمى أساس اف ىذه المرتبة تمثل اعمى المراحل 
العممية، ومف ثـ يتوجب مواصفات خاصة في شاغميا، وبيذا يتضح اف مسمؾ التعميمات 

راد السابقة لمترقيات العممية افضل مف مسمؾ التعميمات الحالية بيذا الشأف وندعو الى اي
 ىذا الشرط.
عمى الرغـ مف عدـ اشتراط النشر في المجالت العالمية ذات التاثير  -ٗ

اال اف بعض الجامعات سارت عمى ىذا االجتياد الخاطئ وىي تدعو الى تدخل الوزارة 
 والقضاء العراقي لمعالجة ىذه االنتياكات العممية. 

قد  ٕٙٔٓ( لسنة ٕ٘اتضح لنا اف قانوف التعميـ العالي األىمي رقـ ) -٘
شابتو بعض عيوب الصياغة التشريعية فيما يتعمق بإجراءات الترقيات العممية، ففي 



 (تقويمية تحليلية دراسة) العراق في العلمية ترقياتلل القانوني التنظيم

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

888 

 /سادسًا( منو اختصت مجمس التعميـ العالي األىمئٖالوقت الذي نجد فيو اف المادة )
بالمصادقة عمى الترقيات العممية ألعضاء الييئة التدريسية في التعميـ األىمي بعد إقرارىا 

امعة أو مجمس الكمية غير المرتبطة بجامعة مف خالؿ لجاف الترقية، نجد مف مجمس الج
/اواًل( مف القانوف قد اختصت مجمس الكمية بإحالة الترقيات ٕٓبالمقابل اف المادة )

العممية ألعضاء الييئة التدريسية إلى لجنة الترقيات العممية في الجامعات الحكومية 
عيا إلى مجمس الجامعة وبعد استكماؿ إجراءات لغرض التوصية بالترقية تمييدًا لرف

الترقية ماعدا تدريسيي فروع الجامعات العالمية، وىو االمر الذي يوجب تعديل المادتيف 
 أعاله.

 ثانيًا: التوصيات: 
( لسنة ٚٙٔ( مف تعميمات الترقيات العممية رقـ )ٖٓندعو الى تعديل المادة ) -ٔ
 ( منيا.ٗـ المادة )بالشكل الذي يزيل التعارض مع احكا ٕٛٔٓ

ندعو الى تعديل تعميمات الترقيات العممية بالشكل الذي يحدد الجية التي  -ٕ
تنظر بصورة صريحة في قرار لجنة االعتراض عمى الترقيات العممية وىي محكمة 

 القضاء اإلداري في مجمس الدولة وعدـ ترؾ ذلؾ لمقواعد العامة.
التعميـ العالي األىمي رقـ  ندعو مجمس النواب العراقي الى تعديل قانوف  -ٖ

لوجود العديد مف المواد المتعمقة بالترقيات العممية التي تستوجب  ٕٙٔٓ( لسنة ٕ٘)
 ( منو.ٕٓ( و)ٖٔتعديميا وباألخص المادتيف )

ندعو وزير التعميـ العالي والبحث العممي وبالتنسيق مع مجمس التعميـ العالي  -ٗ
ية الخاصة بالتدريسييف في الكميات األىمي الى اصدار تعميمات الترقيات العمم

 .ٕٚٔٓ( لسنة ٚٙٔوالجامعات وبشكل مستقل عف تعميمات الترقيات العممية رقـ )
 المصادر

 اوالً: الكتب 

 .2005 -ثٛشٔد –داس انًؼشفخ  –يخزبس انظحبح  –إعًبػٛم انجْٕش٘  .1

 . 1884  -انًشاح ٔانٕظٛفخ انؼبيخ  –ايًٛخ فؤاد يُٓب  .2

 .1883 –انمبْشح  –َظبو انؼبيهٍٛ انًذٍَٛٛ ثبنذٔنخ ٔانمطبع انؼبو  – د. إَٔس احًذ أسعالٌ .3

 –داس انفكش انؼشثٙ  -انٕجٛض فٙ انمبٌَٕ اإلداس٘ )دساعخ يمبسَخ( –د. عهًٛبٌ دمحم انطًبٔ٘  .4

 .1818 –انمبْشح 
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دٌٔ  –داس انؼشاق نهطجغ ٔانُشش  –انكزبة انضبَٙ  –انمبٌَٕ اإلداس٘  -د. شبة رٕيب يُظٕس .5

 نطجغ.عُخ ا

د. ػًشٔ فؤاد ثشكبد، انزشلٛخ ٔاصش انحكى ثبنغبئٓب، يكزجخ كهٛخ انحمٕق ، جبيؼخ انضلبصٚك،  .6

 .12، ص1886-1881

د. دمحم فزحٙ دمحم حغبٍَٛ،انحًبٚخ انذعزٕسٚخ نهًٕظف انؼبو )دساعخ يمبسَخ ثٍٛ يظش  .1

 ـ 1881ٔفشَغب(، يطجؼخ االْشاو، يظش، 

 ثانيا: البحوث :

a. ٛظ، أعزبر ٔدكزٕس ٔأنمبة أكبدًٚٛخ، جبيؼخ جذاسا/ األسدٌ، د. دَحب طٕثٛب كٕسك

2001 . 

يفٕٓيب انزشلٛخ ٔانزشفٛغ ٔثؼض يشكالرًٓب فٙ انمبٌَٕ انؼشالٙ  –د. خبنذ سشٛذ ػهٙ  .2

 -25انؼذد  –ثٛذ انحكًخ  –ثحش يُشٕس فٙ يجهخ دساعبد لبََٕٛخ  –)دساعخ يمبسَخ( 

 . 61ص  – 2010

ثحش يُشٕس فٙ يجهخ  –حك انًٕظف انؼبو فٙ انزشلٛخ  حًبٚخ –و. اَغبو ػهٙ ػجذ هللا  .3

 .2012 -54انؼذد  –جبيؼخ انًٕطم  –انشافذٍٚ نهحمٕق 

دمحم كًبل طبثش ، انشرت انؼهًٛخ نهؼهًبء ثٍٛ انًبضٙ ٔانحبضش ٔاصشْب ػهٗ لضبٚب االيخ،  .4

 .2011عجزًجش 21ثحش يمذو انٗ يؤرًش جًؼٛخ انمذط نهجحٕس ٔانذساعبد اإلعاليٛخ ثغضح، 

 ثالثاً: التشريعات:

 .1888( نغُخ 40لبٌَٕ ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحش انؼهًٙ سلى ) .1

 .2016( نغُخ 25لبٌَٕ انزؼهٛى انؼبنٙ األْهٙ سلى ) .2

 2008( نغُخ 23لبٌَٕ انخذيخ انجبيؼٛخ سلى ) .3

 . 1881( نغُخ 380لشاس يجهظ لٛبدح انضٕسح )انًُحم( سلى ) .4

 رابعاً: القرارات القضائية:

 .30/5/2005انظبدس فٙ  22/2005يجهظ انذٔنخ انًشلى  لشاس .1

 2006/اَضجبط/رًٛٛض/282/283لشاس انٓٛئخ انؼبيخ فٙ يجهظ شٕسٖ انذٔنخ انًشلى  .2

 .25/11/2006انظبدس فٙ 

، عُخ 66يجهخ انًحبيبح يهحك انغُخ  – 5/5/1818سا٘ إداسح انفزٕٖ ٔانزششٚغ انًؤسخخ  .3

1886. 

 

 

 

 


