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 متطلبات ال��قية العلمية ا�� مرتبة مدرس 

 : ن�اآلتيالشرط�ن  أحديمنح مرتبة مدرس توافر  فيمن�ش��ط 

 اوال:

-  
ً
 ان ي�ون حائزا ع�� شهادة الدكتوراه او ما �عادلها علميا

تقنية او مهنية �� االختصاصات ال�ي ال    ،فنية  ،علميةاو ان ي�ون حائزا ع�� اع�� شهادة   -

لها   معادلة  شهادة  وال  الدكتوراه  شهادة   �� الدراسة    علميا،تمنح  مدة  تقل  ال  ان  شر�طة 

 ا�جامعية االولية.  الشهادةثالث سنوات �عد  3ل�حصول ع�� هذه الشهادة عن 

 ثانيا:

بة مدرس مساعد �� مركز الوزارة او �� احدى ا�جامعات او الهيئات  ان ي�ون قد شغل مرت -

 ثالث سنوات. 3العراقية او ا�جلس العرا�� لالختصاصات الطبية مدة ال تقل عن 

سبع�ن نقطة ع�� ان ال تقل    70ان ي�ون قد حصل خالل هذه املدة ع�� نقاط مجموعها   -

وعشر�ن نقطة من    أر�ع  24يقل عن  ) وما ال  1ست وار�ع�ن نقطة من ا�جدول رقم (  46عن  

 ).8( )،3( )،2). ا�جداول مو�حة �� املالحق (2ا�جدول رقم (

) بأحدهمامنفردا    (ي�ون بحث ومؤلف) علمي�ن    (اوان ي�ون قد �شر خالل هذه املدة بحث�ن   -

محكمة    ةمجلة علميالتقييمات ع�� ان ي�ون احدهما منشورا ��    بأغلبيةقيم�ن �� االقل  

�شر بحث�ن او اك�� ��    حينئذ  (فيجوز   تأث��رصينة باستثناء النشر �� مجالت ذات معامل  

معامل   ذات  ا�جلة  ا�جلة) التأث��نفس  هذه  من  العدد  نفس   �� النشر  ايضا  يمكن  بل   ،

)  Thomson Reutersالصادر عن مؤسسة (   التأث��هنا هو معامل    التأث��و�قصد بمعامل  

 ).  Scopusالصادر عن دار النشر (  SJR التأث��او معامل 

للتقييم،  تخضع    وال�ي)  1�ش��ط �� النتاجات العلمية املقدمة لل��قية العلمية �� ا�جدول ( -

 ت�ون �� مجال التخصص العام او الدقيق لطالب ال��قية ا�� مرتبة مدرس.  ان

 



 

 متطلبات ال��قية العلمية ا�� مرتبة استاذ مساعد 

 ير�� ا�� مرتبة استاذ مساعد توافر الشروط االتية:  فيمن�ش��ط 

ان ي�ون قد شغل مرتبة مدرس �� مركز الوزارة او �� احدى ا�جامعات او الهيئات العراقية او   اوال:

 أر�ع سنوات.  4ا�جلس العرا�� لالختصاصات الطبية مدة ال تقل عن 

ثمان�ن نقطة ع�� ان ال تقل عن  80ان ي�ون قد حصل خالل هذه املدة ع�� نقاط مجموعها  ثانيا:

ثمان وعشر�ن نقطة من ا�جدول   28) وما ال يقل عن  1نقطة من ا�جدول رقم (  ون وخمس  اناثن  52

 ).8)، (3)، (2). ا�جداول مو�حة �� املالحق (2رقم (

املدة    ثالثا: �شر خالل هذه  قد  ي�ون  (ي�ون منفردا   3ان  بحث�ن مؤلف)  (او  ثالثة بحوث علمية 

بح م��ا  وناشرا  التقييمات  بأغلبية  االقل   �� قيمة  محكمت�ن  بأحدهم)  علميت�ن  مجلت�ن   �� ث�ن 

حينئذ �شر    (فيجوز رصينت�ن من مؤسست�ن مختلفت�ن باستثناء النشر �� مجالت ذات معامل تأث��  

بحث�ن او اك�� �� نفس ا�جلة ذات معامل التأث�� ، بل و�مكن ايضا النشر الصادر عن مؤسسة (  

Thomson Reuters    ��او معامل التأث (SJR الصادر عن دار  ) النشرScopus  ( . 

 
ً
للتقييم  ) و ال�ي تخضع  1�ش��ط �� النتاجات العلمية املقدمة لل��قية العلمية �� ا�جدول (:  را�عا

ت�ون �� مجال التخصص الدقيق لطالب ال��قية ا�� مرتبة استاذ مساعد او �� االقل اثنان م��ا    ان

منفرد ) تحصل ع�� تقييم قيم ، و البقية يمكن ان ت�ون ��    (احدهما�� مجال التخصص الدقيق  

 مجال التخصص العام أو الدقيق . 

 
ً
القانونية، اي ت�ون  خامسا املدة  ال��قية قبل سنة من    (و�قصد ثالث سنوات    3: يجوز ان ت�ون 

اخر صغر�ة)، وهنا �ش��ط ان ت�ون التقييمات االداء متتالية من تار�خ  بالسنوات الثالث املدة األ 

ترقية علمية حصل عل��ا التدري��ي ولغاية تقديم الطلب لل��قية ا�حالية، اي ال يوجد انقطاع ��  

 تقييمات االداء الي سبب �ان.

 



 

 متطلبات ال��قية العلمية ا�� مرتبة استاذ 

 ير�� ا�� مرتبة استاذ توافر الشروط االتية فيمن�ش��ط 

الهيئات    اوال: او  ا�جامعات  �� احدى  او  الوزارة  �� مركز  استاذ مساعد  ي�ون قد شغل مرتبة  ان 

 ست سنوات. 6العراقية او ا�جلس العرا�� لالختصاصات الطبية مدة ال تقل عن 

�سع�ن نقطة ع�� ان ال تقل عن    90ان ي�ون قد حصل خالل هذه املدة ع�� نقاط مجموعها    ثانيا:

احدى وثالث�ن نقطة من ا�جدول  31) وما ال يقل عن  1من ا�جدول رقم ( �سع وخمس�ن نقطة   59

 ).  8)، (  3)، ( 2). ا�جداول مو�حة �� املالحق ( 2رقم ( 

منفردا    (ي�ون ثالثة بحوث علمية (او بحث�ن ومؤلف)    3: ان ي�ون قد �شر خالل هذه املدة  ثالثا

�� مجلت�ن علميت�ن ومحكمت�ن رصينت�ن من  بأحدهم) اصيلة بأغلبية التقييمات وناشرا م��ا بحث�ن  

تأث��   حينئذ �شر بحث�ن او    (فيجوز مؤسست�ن مختلفت�ن باستثناء النشر �� مجالت ذات معامل 

اك�� �� ا�جلة نفسها ذات معامل التأث�� ، بل يمكن ايضا النشر �� نفس العدد من هذه ا�جلة ).  

او معامل    )Thomson Reuters(هنا هو معامل التأث�� الصادر عن مؤسسة    التأث��و�قصد بمعامل  

 ).    Scopusالصادر عن دار النشر ( SJR التأث�� 

 
ً
للتقييم  ) و ال�ي تخضع  1�ش��ط �� النتاجات العلمية املقدمة لل��قية العلمية �� ا�جدول (:  را�عا

ت�ون جميعها  �� مجال التخصص الدقيق لطالب ال��قية ا�� مرتبة استاذ ، أو �� االقل ثالثة    ان

م��ا �� مجال التخصص الدقيق ( احدها منفرد ) و تحصل ع�� تقييم اصيل ، و البقية يمكن أن  

 ت�ون �� مجال التخصص العام  أو الدقيق . 

 
ً
  (و�قصد خمس سنوات    5اي ت�ون    لقانونية،ا : يجوز ان ت�ون ال��قية قبل سنة من املدة  خامسا

بالسنوات ا�خمس املدة االصغر�ة ) ، وهنا �ش��ط ان ت�ون تقييمات االداء متتالية من تار�خ اخر 

ترقية علمية حصل عل��ا التدري��ي ولغاية تقديم الطلب لل��قية ا�حالية، اي ال يوجد انقطاع ��  

 تقييمات االداء الي سبب �ان.

 



 

مساعد، أستاذ)    أستاذب �افة (مدرس،  ت �عفى طالب ال��قية من املطالبة بالبحث املنفرد للمرا

 للشروط االتية:
ً
 وفقا

 ث املقدمة لل��قية �� احد البحو   األول ان يكون �سلسلھ  -1

 من رسائل املاجست�� او أطار�ح الدكتورا -2
ً
 املشرف عل��ا. ه ان اليكون البحث مستال

3-   
ً
 ,Scopus, Scienceات (�� مجالت علمية م�جلة �� قواعد بيانان يكون البحث منشورا

Nature, Clarivate( 

 

عد أكمال التدري��ي لشروط ال��قية العلمية من �شر للبحوث العلمية واستيفاء املدة القانونية  �

العل�ي والبحث  العا��  التعليم  لوزارة  والتعليمات  الضوابط  ال��قيات    حسب  لتعليمات   
ً
ووفقا

رقم   وامل  2017لسنة    167العلمية  ال��قياتالنافذة  دليل   �� جامعة   فصلة  من  الصادر  العلمية 

 :�� ادناهوكما مو�ح بأم�انھ التقديم ع�� ال��قية العلمية   �غداد (��خة منھ ع�� موقع ال�لية)

 

 تقديم معاملة ال��قيةخطوات 

رئيس القسم املع�ي حول استيفاء  عميد ال�لية بواسطة السيد تقديم طلب معنون ا�� السيد  -1

يدرج �� الطلب عناو�ن البحوث   �� انع،  (نموذج الطلب موجود ع�� موقع ال�لية)الشروط  

او ف��ا  املنشورة  التدري��ي   وا�جالت  يرغب  وال�ي  للنشر،  لل��قية��  املقبولة  ليقوم  ،  تقديمها 

الق ا��    املع�ي  سمرئيس  ال��قية  لشروط  مستو��  ال��قية  صاحب  و�ون  اإلجراءات  بتدقيق 

البدء  ع��  العميد  السيد  موافقة  استحصال  ثم  ومن  عل��ا  التقديم  يروم  ال�ي  املرتبة 

 .باإلجراءات

التدري��ي   -2 لل��قيةورقية    ة�خ �يقدم  املقدمة  البحوث  ادراجهاللبحوث  (  من  سيتم  ��    ال�ي 

وقرص مدمج    )مؤلفاتھ العلمية  بحوثھ او��خ من �ل بحث من    ار�ع  -  2و    1رقم    �نا�جدول

)CD البحوث من  الك��ونية  ��خة  يتضمن  بصيغة    )  يتضمن  PDF(واملؤلفات  ثا�ي  وقرص   (



 

او  املشارك�ن  والباحث�ن  ال��قية  لصاحب  والدكتوراه  املاجست��  رسائل  من  الك��ونية  ��خة 

 لتلك ال�ي اشرف عل��ا ان وجدوت.  

ف��ا   -3 بحوثھ  املنشور  العلمية  للمجالت  االعتمادية  استمارة  بم��  التدري��ي  املقبولة  يقوم  او 

ال �ان التدري��ي سبق وان استحصل عل��ا قبل  او ارفاق استمارات االعتمادية �� حللنشر  

مع التأكيد ع�� ضرورة حصول الباحث ع�� اعتمادية مجالت النشر قبل النشر    �شره لبحوثھ 

 .حسب �عليمات �جنة ال��قيات املركز�ة �� جامعة �غداد

ا�جالت  -4 اعتمادية  لتدقيق  االعتمادية  �جنة  ا��  البحوث  بأرسال  القسم  رئيس  السيد  يقوم 

 :كما ي��و ، بالتنسيق مع �جنة ال��قيات العلمية �� ال�لية  املقدمة لل��قية صة بالبحوث ا�خا

استاذ مساعد او استاذ تحال إ�� السيد املعاون العل�ي الحال��ا مرتبة  �� حالة ال��قية إ��  •

 .العلمية �� جامعة �غداد شعبة ال��قياتإ�� 

 . �جنة االعتمادية �� ال�ليةمدرس تحال إ�� مرتبة  �� حالة ال��قية ا��  •

بأرسال البحوث ا�� �جنة    يقوم السيد رئيس القسم�عد ا�حصول ع�� اعتمادية مجالت النشر   -5

بالبحوث املقدمة  ألجراءاالستالل االلك��و�ي   ال�ي سيتم  (للبحوث    لل��قية   االستالل ا�خاص 

 . )2و  1رقم  �ن�� ا�جدول ادراجها

لعملها   -6 االلك��و�ي  واالستالل  االعتمادية  �جان  أكمال  املع�ي  �عد  القسم  رئيس  السيد  يقوم 

لتدقيق    عل�يبتشكيل �جنة استالل   النتاجات  لها  ال��قية وترفع  حسب اختصاص صاحب 

) واكمال تقر�ر االستالل (م�حق 2و  1 رقم �نا�جدول��  ال�ي سيتم ادراجهااالستالل (للبحوث 

 . االستمارة موجود ع�� موقع ال�لية)  ) (نموذج3رقم 

ال�جان -7 جميع  أكمال  العلمية    �عد  ال��قية  استمارة  بم��  بالبدء  التدري��ي  يطالب  لعملها 

 و�اال�ي: )10و 2(م�حق رقم واستمارة الس��ة الذاتية  

) وتوقيع اإلقرار وارفاق جميع 2يقوم التدري��ي بم�� استمارة ال��قية العلمية (م�حق رقم   •

،  )الكتب واالوامر الي فقرة تذكر �� االستمارة (نموذج االستمارة موجود ع�� موقع ال�لية

توقيع االستمارة من قبل رئيس القسم مع ختم القسم، او معاون العميد للشؤون العلمية  و 

 .�� حالة �ون مقدم الطلب رئيس قسم



 

  اق م�خص الس��ة الذاتية وارف) 10يقوم التدري��ي بم�� استمارة الس��ة الذاتية (م�حق رقم  •

 ع�� طلب من صاحب ال��قية) وجميع الكتب   من الشؤون االدار�ة  (خالصة ا�خدمة)
ً
(بناءا

موقع   الرسمية واالوامر ع��  موجود  االستمارة  (نموذج  االستمارة  ضمن  تذكر  فقرة  الي 

 . ال�لية)

يقوم القسم بأقرار �حة ضمن ملفة ال��قية للتدري��ي    اإلجراءات �� اعاله�عد اكمال جميع   -8

  وترفع   ال�لية) نموذج االستمارة موجود ع�� موقع  محضر ل�جنة العلمية (  جميع اإلجراءات ��

�املة   عل��ااملعاملة  القسم  رئيس  السيد  مصادقة  �جنة    �عد  إ��  الحال��ا  العميد  السيد  إ�� 

   .ال�ليةال��قيات العلمية �� 

تقوم �جنة ال��قيات �� ال�لية بتدقيق �افة االستمارات واإلجراءات واملرفقات وتم�� استمارة  -9

 . ) (نموذج االستمارة موجود ع�� موقع ال�لية) 8خالصة ال��قية العلمية (م�حق رقم 

املتطلبات ترفع املعاملة ا�� مجلس ال�لية للمصادقة عل��ا وارسالها  �� حال استوفت جميع   -10

 .ا�� �جنة ال��قيات املركز�ة �� جامعة �غداد

 

 هامة  مالحظات

يحدد االختصاص العام للتدري��ي بنفس اختصاص القسم العل�ي الذي تخرج منھ، اما  -

اعتماد املسار البح�ي    و�اإلم�اناالختصاص الدقيق فيعتمد ع�� عنوان أطروحة الدكتوراه  

 بحوث منجزة ع�� ان ي�ون اسمھ األول �� ثالثة م��ا.  5الذي يحدده الباحث اذا �ان لديھ 

وضرورة ارفاق �ل ما يثبت  عند م�� االستمارات يجب التأكد من دقة املعلومات والتوار�خ   -

 ما يتم ذكره داخل االستمارات

ا   ضرورة - ت�ون التأكد  النتاجات    ن  لل��قية  العلميةجميع  ا�خطة    املقدمة  ضمن  موثقة 

 . البحثية للقسم ومصادق عل��ا من قبل ال�جنة العلمية

- ) رقم  ا�جدول  م��  النشر    )1عند  وتفصيالت  النتاجات  كتابة  يفضل  بالبحوث  وا�خاص 

 باللغت�ن العر�ية واإلن�ل��ية 



 

اإلدار�ة واعدادها وتوار�خها    باألوامر) يتم التفصيل �� �ل جزئية  2عند م�� ا�جدول رقم ( -

عمل خالصة بالنشاطات بكتاب تأييد من السيد معاون العميد للشؤون العلمية    و�اإلم�ان

  لنشاطاتا  د�� حال �ان عد
ً
 . كب��ا

عند ارفاق صورة لصفحات الباحث �� الباحث العل�ي او بوابة البحث او موقع س�و�اس   -

 عن  
ً
ضرورة التأكد من �ون البحوث املقدمة لل��قية مفهرسة ضمن هذه الصفحات فضال

 . رسائل املاجست�� والدكتوراه للباحث

من  ر رو ض - بن�خة  االحتفاظ  ال��قية  ة  القسم    املوافقة�عد  طلب  رئيس  السيد  من  عليھ 

 وعميد ال�لية. 

البحث العاملي  فأنھ �عامل معاملة  مؤتمر  �� حال تقديم بحث ضمن ا�جدول األول منشور ��   -

املادة    ألصيلا  (تطبق  النقاط  حيث  �ان    )25من  حال   ��) مستوعبات   ��  
ً
 IEEEمنشورا

Xplore) �� ومفهرس ضمن صفحة الباحث (Scopus) او (Clarivate.( 

تار�خ   - فأن  األسباب  من  سبب  الي  �عز�ز�ة  بحوث  لتقديم  التدري��ي  مطالبة  حال   ��

البحوث   هذه  وتخضع  ا�جديدة  البحوث  تقديم  تار�خ  ا��  س��حف  لل��قية  االستحقاق 

االلك��و�ي  االستالل  وتدقيق  النشر  مجالت  اعتمادية  من  اإلجراءات  جميع  ا��   
ً
مجددا

 واالستالل العل�ي لها.

تم اعتبار البحوث املنشورة �� ا�جالت ا�ختطفة بحوثا منشورة �� مجالت عاملية من حيث  ي -

النقاط و تخضع للتقييم ( و لغاية صدور اعمام دائرة البحث و التطو�ر �� وزارة التعليم  

 )  14/5/2020��  2180/  4العا�� ذي العدد ب ت 

�ع - وحسب  الثا�ي  ا�جدول  ضمن  الفقرات  �عض  تفس��  ال��قيات  بخصوص  �جنة  ليمات 

��    و�جنة ال��قيات املركز�ةوزارة التعليم العا��  أعمامات  العلمية �� جامعة �غداد و�موجب  

   نود ان نب�ن التا��:(موجودة ع�� موقع ال�لية) لبعض الفقرات  تفس��ها

امتحان  • �جنة  التناف��ي،  االمتحان  �جنة   
ً
ايضا �شمل  االمتحانية  ال�جان   �� املشاركة 

الكفاءة، ال�جان التدقيقية، �جنة معادلة الشهادات، �جنة امتحان الدراسات العليا،  

 �جنة االمتحان التقو��ي ل�جامعات.



 

مقال مراجعة املوضوع هو عبارة عن بحوث تمثل جرد تار��� ملوضوع محدد �� مجال  •

 . االختصاص وال يخضع لالستالل العل�ي

الذين يقومون بالتطبيق �� مؤسسات وزارة   االشراف ال��بوي هو االشراف ع�� الطلبة  •

 ال��بية فيما يخص �ليات ال��بية وال��بية األساسية ومعاهد الفنون ا�جميلية. 

��ا  • �شارك  ال�ي  اليو�س�و وغ��ها   مثل 
ً
دوليا املعتمدة  املنظمات   �� الدولية  املنظمات 

 التدري��ي بت�ليف او بموافقة ا�جامعة مع تلك ا�جهات الرسمية. 

 2) ال �عتمد �� ا�جدول رقم Case Reportاملنشورة �ش�ل (  البحوث •

 جميع بحوث املؤتمرات املقدمة ضمن ا�جدول الثا�ي تخضع لالستالل.  •

الرقم  • ع��  يحتوي  الكتاب  �ان  حال   �� �عتمد  الثا�ي  ا�جدول  ضمن  املؤلفة  الكتب 

. ISBN( الدو�� املعياري 
ً
 ) و�خضع لالستالل ايضا

 . �أوسمة علميةال �عتمد الدروع  •

اعتبار  • واليمكن  ال��بو�ة  بالعملية  علمية  صلة  لها  ال�ي  الالصفية  النشاطات  �عتمد 

الز�ارات لدور املسن�ن وااليتام والسفرات العلمية او ال��ف��ية وكذلك اعمال الصيانة  

 ضمن النشاطات الالصفية. ال �عتمد كنشاط طال�ي تطو�� وادامة املبا�ي 

 غوي للرسائل واالطار�ح كتقيم عل�ي للبحوث العلمية. ال �عتمد التقو�م الل •

 إقامة املعارض ضمن املهرجان الثقا�� �عتمد ضمن النشاطات الالصفية.  •

القاء ا�حاضرات �� جامعات أخرى ال يدخل ضمن فقرة التعاون ال��بوي مع جامعات   •

 ومنظمات عاملية. 

و�عا�ج مش�لة واقعية ��  الدراسة يجب ان ت�ون مقدمة ا�� جهة رسمية ومصادق عل��ا   •

 .ا�جتمع

�عت�� مناقشة رسائل و اطار�ح طلبة الدراسات العليا مجز�ة لنقاط فقرة تقييم البحوث   •

 . الثا�ي�� ا�جدول 

 



 

 ملف معاملة ال��قية العلمية 

�ا جميع وف� ،نقصد بامللف جميع الوثائق واملستندات ال�ي تتضم��ا معاملة ال��قية العلمية

 ة: �الوثائق واملستندات املطلو 

 قسم). رئيس املع�ي طلب خطي بال��قية يقدمھ التدري��ي ا�� رئيس القسم (او العميد إذا �ان  .1

 . ))2استمارة ال��قية العلمية، وتم�� من التدري��ي والقسم (انظر امل�حق ( .2

وتاييدات   ،نتاج�خ ورقية مع ��خة الك��ونية من �ل � 4النتاجات العلمية املقدمة لل��قية ( .3

 . موافقة النشر للبحوث)

 �عهد خطي �عدم االستالل للنتاجات العلمية.  .4

 ا�� مرتبة مدرس. ةشهادة االش��اك بدورة طرائق التدريس والتاهيل ال��بوي، لل��قي  .5

 Research) و�وابة البحث  (  Google Scholarاستمار�ي االش��اك �� موق�� الباحث العل�ي ( .6

Gate RG رى ان وجدت.) ، ومواقع اخ 

 )). 10الس��ة الذاتية لطلب ال��قية مصادق عل��ا من القسم وال�لية (انظر امل�حق ( .7

رسائل املاجست�� واطار�ح الدكتوراه ال�ي أشرف عل��ا طالب ال��قية والباحثون املشار�ون،  .8

 طالب ال��قية.  و�عد انجاز �جنة االستالل عملها �عاد هذه الرسائل واالطار�ح ا��

 االمر ا�جام�� ا�خاص باخر لقب عل�ي. ��خة من  .9

 ��خة من االمر ا�جام�� ا�خاص بمنح الشهادة االولية (ب�الور�وس او ما �عادلها) .10

 ��خة من االمر ا�جام�� ا�خاص يمنح اخر شهادة. .11

 امر القسم بتشكيل �جنة االستالل.  .12

 )). 3تقر�ر �جنة االستالل (انظر امل�حق ( .13

 )). 5) و (4للنتاجات العلمية (انظر املالحق (استمارات تقييم ا�خ��اء  .14

 ) باللغة االن�ل��ية). 5) باللغة العر�ية و (4الس��ة الذاتية �خ��اء التقييم (انظر املالحق ( .15

 )).8استمارة خالصة ال��قية العلمية (انظر املالحق ( .16

ات العلمية  ال تروج معاملة ال��قية ا�جديدة لطالب ال��قية ما لم يتم التأكد من ان النتاج .17

  3للمدرس ، و   2لل��قية السابقة املقبولة للنشر قد �شر م��ا العدد املطلوب ل�ل مرتبة ( 

 .لألستاذ املساعد واالستاذ )



 

 

 صفحة ال��قيات العلمية ضمن موقع ال�لية االلك��و�ي

ال��ا �� أعاله موجودة   ا�� ان جميع االستمارات واملالحق ال�ي تمت اإلشارة  ع�� موقع  نود التنو�ھ 

وجميع   واألدلة  التعليمات  عن   
ً
فضال العلمية  ال��قيات  �جنة  صفحة  وضمن  االلك��و�ي  ال�لية 

و�جنة   العل�ي  والبحث  العا��  التعليم  وزارة   �� والتطو�ر  البحث  دائرة  من  الصادرة  االعمامات 

 ال��قيات املركز�ة �� جامعة �غداد وع�� الرابط ادناه

https://muc.edu.iq/pages/393/scientific-promotions / 

 

 

 

 

 

 

 مع تحيات فريق االعداد والتمنيات لجميع التدريسيين بالتوفيق 

https://muc.edu.iq/pages/393/scientific-promotions/

