
2020لعام تعلیمات تسجیل واعتماد الكلیات والجامعات الھندسیة األھلیة لدى نقابة المھندسین العراقیة 

) -ع-اوال19(و) اوال53(استنادا الى الصالحیة الممنوحة لمجلس نقابة المھندسین العراقیة وفق المادة 
المادة إلىوإشارة1979لسنة 51الرقم ذيمن قانون النقابة المھندسین ) 13المادة(و)  - ح-اوال 19(و

والتي تنص ھذه التعلیمات إصدارلنقابة تم لمن النظام الداخلي ) 3(
تطبق ھذه التعلیمات بین طرفین ھما 

مجلس النقابة المھندسین العراقیة یمثلھا نقابة .. األولالطرف 
ممثلة بالسید عمید الكلیة او السید رئیس الجامعة األھلیةالھندسیة والجامعات والكلیات .. الثانيالطرف 

.المحترم  

:الدیباجة
التوسع الحاصل في تأسیس الكلیات والجامعات الھندسیة األھلیة في ھذه المرحلة   وكون اغلب بالنظر الى

إلى 2003وبسبب غیاب النقابة في الفترة من 2003الكلیات والجامعات الھندسیة تم تأسیسھا بعد عام 
,2016لعام ي قرار بریمر في تجمید العمل النقابي  و صدور قانون التعلیم العالي األھلوفق2015

أدى ذلك كلھ إلى غیاب وجود تعلیمات او صیغة تعاقدیة بین نقابة المھندسین العراقیة والكلیات  والجامعات 
شكل یحفظ حقوق الجانبینبألھلیة ینظم العمل في ما بینھما الھندسیة ا

لب المتخرجین الجدد وبما أن نقابة المھندسین ھي المسئولة عن تنظیم المھنة الھندسیة في العراق وان اغ
قع على عاتقھا یالنقابة إنوبة لغرض الحصول  على ھویة مھندس سیقومون بتقدیم طلبات انتساب للنقا

االھتمام بالمھندسین الجدد من ناحیة الترقیات الھندسیة والعقود الھندسیة وإقامة دورات وورش عمل 
واجباتھا أیضا تقییم عملیة التعلیم الھندسي ومن . ومؤتمرات مھنیة لھم من اجل ترصین المھنة الھندسیة

والحفاظ جودة التعلیم في الكلیات الھندسیة) النظري والتطبیقي(بشكل یضمن االرتقاء بالمستوى العلمي 
الھندسي في العراق 

خاصة وان بین الطرفین للحفاظ على حقوق كل منھما األمثلھي الحل إصدار ھذه التعلیماتان لذا ف
األكادیمیةتنظم عالقتھا مع المؤسسات ) ABET(اعتماد الھندسة والتكنولوجیة العالمیةمؤسسة ھیئة

كما ان الحصول . االمریكیة) IEEE(معھد مھندسي الكھرباء واإللكترونیك العالمیة بھذه الطریقة وكذلك



وعقود مبرمة كما فيوتعلیمات التزامات أیضاعلى تقییم بین المؤسسات العلمیة للمجالت والبحوث یتطلب 
THOMSON(  شركة   ROUTERS (فق               لتصنیف المؤسسات البحثیة والمجالت و

)IMPACT FACTOR (.
من قبل الجامعات العراقیة نقابة المھندسین إلىمن ھذا المنطلق ولكون الطلب یتزاید یوم بعد یوم لالنتساب 

المانحة للشھادات الھندسیة والن النقابة تتحمل التزامات مستقبلیة مبنیة على األھلیةالھندسیة والكلیات 
،األمورھذا االنتساب من الدفاع عن حقوق المھندسین والى السعي لتوفیر فرص عمل لھم وغیرھا من 

المانحة للشھادات الھندسیة مع النقابة في تحمل ھذه األھلیةالجامعات والكلیات تتشارك أنلذا وجب 
ضخمة أعدادھمللنقابة ال سیما وان خریجي ھذه الكلیات مھني یة من خالل دعمھا المادي والالمسؤول

.ویتطلب من النقابة جھودا استثنائیة للقیام بواجبھا تجاھھم
25رقم األھليالتعلیم العالي من خالل قانون لقد نظمت وزارة التعلیم العالي العالقة مع الكلیات االھلیة 

. المعاییر الكمیة والمقاییس لالعتماد العام والخاصإصدارومن خالل 2016لعام 
مثل وجھة نظر النقابة من الناحیة الھندسیةته التعلیماتمستقلة عن الوزارة فان ھذوألن النقابة منظمة

البحتة ولیس قانونا عاما للكلیات االھلیة المھنیة
إلى تنظیم العالقة مع الجامعات والكلیات التعلیمات والضوابطلذا تسعى نقابة المھندسین من خالل ھذا 

.المانحة للشھادات الھندسیة األھلیة



التعلیمات صیغة 

)نقابة المھندسین العراقیة(األولالتزامات الطرف 
تلتزم النقابة بقبول طلبات االنتساب من المھندسین الجدد خریجي  الكلیات والجامعات  .1

قبل مجلس النقابةمناعتمادھاتسجیلھا والھندسیة األھلیة التي تم 
یتم اإلعالن عن تسلسل الجامعات والكلیات الھندسیة  األھلیة  وفق معاییر االعتماد الھندسي .2

الجامعات والكلیات إدخالوالمھندسین العراقیة نھایة كل سنةنقابة على الموقع الرسمي ل
المانحة للشھادات الھندسیة الجراءات التصنیف السنوي الذي ستصدره النقابة لتقییم األھلیة
األداء

المانحة للشھادات الھندسیة ككلیة ھندسیة في المخاطبات األھلیةاعتماد الجامعات والكلیات .3
واتحاد المھندسین العربھا مع دوائر الدولة والجامعات الحكومیةتالرسمیة للنقابة ونشاطا

الدفاع عن حقوق المھندسین خریجي الجامعات والكلیات االھلیة المانحة للشھادات الھندسیة.4
قبل مجلس النقابةمناعتمادھاتسجیلھا والتي تم 

الكلیات والجامعات  الھندسیة األھلیةللمھندسین الجدد خریجي السعي لتوفیر فرص عمل.5
والدورات التدریبیة والتطویریةاألراضيشمولھم باالمتیازات النقابیة كتوزیع قطع .6
وابط ضات الھندسیة بنسخة محدثة سنویا لالمانحة للشھاداألھلیةتزود الجامعات والكلیات .7

العراقیةفي نقابة المھندسیناألھلیةاعتماد الكلیات 
من رسوم التسجیل واالعتماد % 10یمنح كل فرع من فروع النقابة في المحافظات نسبة .8

.الھندسي للكلیات والجامعات الھندسیة الموجودة ضمن حدود محافظتھ
الھندسي التصنیف األكادیميالمراكز الثالثة األولى في للجامعات والكلیات الحاصلة على.9

.الخاص بھامن رسم االعتماد الھندسي% 10تمنح خصم ونسبتھ 
في  نقابة المھندسین لجان التقییم المشكلة نویة من قبل تكون ھنالك زیارات میدانیة س.10

واالطالع على واقعھا الفعلي ورفع األھلیةالجامعات والكلیات الھندسیة  العراقیة لتقییم  
.األھلیة الجامعات والكلیات الھندسیة  بشأنھا لمجلس النقابة للنظر في اعتمادالتقاریر

األھلیة المستوفیة لشروط الجامعات والكلیات الھندسیة  إصدار شھادات اعتماد سنویة .11
االعتماد الھندسي لدى نقابة المھندسین  العراقیة



)األھلیة الكلیات والجامعات الھندسیة ( التزام الطرف الثاني

تزوید النقابة بمخططات تفصیلیة كاملة للكلیة مع قرص مدمج إلتمام استحصال بیلتزم الطرف الثاني -1
إجراءات التسجیل مثبتا علیھا استخدامات األبنیة وتصادق من قبل لجنة مختصة في النقابة لمعرفة الطاقة 

االستیعابیة للكلیة والقسم
النقابة بموافقة لجنة عمداء الھندسة بالنسبة للمناھج المعتمدة للتخصصات تزویدبیلتزم الطرف الثاني -2

الھندسیة كافة
تزوید النقابة بموافقة وزارة التعلیم العالي على تأسیس وافتتاح األقسام مع سند یلتزم الطرف الثاني -3

)سنوات10ال یقل عن ( طویل األمد أو عقد اإلیجارملكیة األرض
یلتزم الطرف الثاني بتنفیذ ضوابط و تعلیمات النقابة في تسجیل واعتماد الكلیات والجامعات الھندسیة -4

األھلیة 
في نقابة المھندسین العراقیة رسم  تسجیلبدفع لدى النقابة في التسجیلالراغبیلتزم الطرف الثاني -5

:لمرة واحدة فقط وفق الجدول األتي

رسم التسجیل بالدینار العراقي عدد سنوات تأسیس الجامعة او الكلیة

مالیین4سنوات فما دون5

مالیین6سنوات6-10

مالیین8سنة11-15

مالیین10سنة فما فوق16

شمل كافة اإلجراءات اإلداریة مضافا الیھا تتيوالبدفع رسوم مالیة  سنویة  یلتزم الطرف الثاني -6
ورسوم التصنیف السنوي التي ستجریھ النقابة للتنافس بین الكلیات والجامعات لجان التقییمأجور 

منمھندس متخرجعن كلخمسون ألف دینار عراقي ) 50000(مقدارهویكون ,الھندسیة األھلیة
)رسم االعتماد الھندسي(األھلیة ویسمى ب الكلیة الھندسیة  الجامعة او



التي تخل بشروط االعتماد الھندسي الذي واألقسام الھندسیةالجامعات والكلیات الھندسیة  األھلیة--7
لسابقارسم االعتماد السنوي من % 30ما قیمة یحدد من قبل مجلس نقابة المھندسین یستقطع منھا

وفي المتخرجین منھا إال بعد استیفاء شروط االعتماد الھندسيمھندسینالإلىوال یتم منح ھویة انتساب 
.حال التكرار تتم مضاعفة النسبة

)لجنة تعادل الشھاداتعضو ارتباط مع( تسمي  الكلیات والجامعات الھندسیة األھلیة  ممثال دائما لھا -8
الھندسیة األھلیة یتم إشعار في حالة استحداث أو إضافة قسم أو فرع ھندسي إلى الكلیات والجامعات-9

النقابة بذلك وتخضع األقسام أو الفروع المستحدثة أو المضافة إلى نفس تعلیمات التسجیل و االعتماد أنفا
في المحافظات ككیانات مستقلة تجري علیھا ضوابط  األھلیةتعامل فروع الجامعات او الكلیات -10

األم التسجیل واالعتماد بشكل منفصل عن الجامعة
تلتزم الجامعات والكلیات الھندسیة األھلیة بفتح نافذة الكترونیة ترتبط مع نظام الحوكمة في نقابة -11

المھندسین العراقیة من اجل رفع األوامر الجامعیة والمعلومات الخاصة بالمھندسین الخریجین والمخاطبات 
التي تطلبھا النقابة 

للتعلیماتالشروط العامة 
الراغبة في التسجیل واالعتماد لدى نقابة الكلیات والجامعات  الھندسیة األھلیةتخضع كل .1

لھذه التعلیماتالمھندسین العراقیة 
إصدارھاتاریخ یتم العمل بھذه التعلیمات اعتبارا من .2
بعد موافقة مجلس سنویالكلیات والجامعات  الھندسیة األھلیة یتم تجدید االعتماد الھندسي ل.3

النقابة
2020شباط 8بتاریخ 3ھذه التعلیمات  من قبل مجلس نقابة المھندسین بجلستھ المرقمة إصدارتم 



المشار الیھا في التعلیمات)والمواد(القوانین

قانون النقابة

19مادة 

.-: لمجلس النقابة، االختصاصات والصالحیات التالیة –اوالً 
.الموافقة لھذا القانون واالنظمة الصادرة بموجبھ، لغرض تسھیل تطبیقھالتعلیمات اصدار–ع 

شھاداتھم تؤھلھم تقریر ما اذا كانت شھادات طالبي االنتساب ھندسیة ام غیر ھندسیة، وما اذا كانت –ح 
من ھذا القانون، ) 13(النقابة، بموجب الشروط المنصوص علیھا في المادة الىاو ال تؤھلھم لالنتساب

بعد االستئناس برأي الجھات المختصة في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

13مادة 
-: یشترط في المھندس، ان یكون 

.عراقیاً او من مواطني احد االقطار العربیة–أ 
.كامل االھلیة–ب 
معترف او ما یعادلھا على االقل في فرع من فروع الھندسة او معھد ) البكالوریوس(ھادة حامالً لش–جـ 

.، دون ان یمس ذلك بعضویة من انتمى سابقاً الى النقابة، وفق القانونبھما من قبل المجلس
. غیر محكوم علیھ بجنایة او جنحة مخلة بالشرف–د 

النظام الداخلي

ـ ):3(المادة 
یحال الطلب إلى لجنة تعادل الشھادات في النقابة إذا كانت الجامعة المتخرج منھا طالب االنتساب لیست من 

و على لجنة تعادل الشھادات أن جدول الجامعات المقبولة و المعتمدة من مجلس النقابة الجامعات المثبتة في 
أما إذا كانت الجامعة من ضمن .. یھتدرس الطلب و تحیلھ إلى مجلس النقابة مشفوعا بتوصیتھا للنظر ف

الجامعات المثبتة في جدول الجامعات المقبولة و المعتمدة فیحال الطلب إلى مجلس النقابة أو مجلس الفرع 
. مباشرة


