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)٢٠( ٢٣/١٠/٢٠١٧    ٤٤٦٦  العدد–الوقائع العراقية 

  باسم الشعب 

  رئاسة الجمهورية 
  

  )٣٤(قرار رقم 
  

) ثالثًا (والبند) ٦١(من المادة ) أوًال(بناًء على ما أقره مجلس النواب طبقًا ألحكام البند    

  . من الدستور ) ٧٣(من المادة 
  

   ٢/١٠/٢٠١٧قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 
  

  : إصدار القانون اآلتي 
  

  ٢٠١٧لسنة ) ٧٧(رقم 

  قانون

   المعدل١٩٦٠لسنة ) ٢٥(التعديل العشرين لقانون المالك رقم 
  

مؤشرة إزاء  تضاف العناوين الواردة في الجدول المرافق وبالدرجات الوظيفية ال-١-المادة 

/ عية والتعليميةالوظائف الجام) ٢(من الجدول رقم ) أ/سادسًا(آل منها إلى الفقرة 

  .  المعدل ١٩٦٠لسنة ) ٢٥(رقم الوظائف الجامعية الملحق بقانون المالك 
  

  .  ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية -٢- المادة 
  

  . ذ أحكام هذا القانون  تتولى وزارة المالية تنفي-٣- المادة 
  

  فؤاد معصوم                                                                       

  رئيس الجمهورية                                                                     
  

  األسباب الموجبة

تحقيق المواءمة بين العناوين    لمضي فترة طويلة على صدور قانون المالك ، وبغية 

الوظيفية الملحقة بالقانون مع مؤهالت واختصاصات خريجي الكليات واألقسام العلمية 

المستحدثة وبهدف تحقيق االنسجام بين طبيعة األعمال المناطة بهم وبين ما يمنح لهم من 

  . عناوين ودرجات وظيفية ، ُشرع هذا القانون 
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)٢١( ٢٣/١٠/٢٠١٧    ٤٤٦٦  العدد–الوقائع العراقية 

 ظيفية الدرجة الو العنوان الوظيفي 

 األولى  مستشار سياسي أقدم 

 األولى خبير

 األولى خبير جودة 

 األولى رئيس تقني إحيائي أقدم 

 األولى رئيس تقني معلوماتية أقدم 

 األولى رئيس آيميائيين تطبيقيين أقدم 

 األولى رئيس منتج أغذية أقدم 

 األولى رئيس محللي مختبر أقدم 

 األولى  رئيس مخططي عمرانيين أقدم

 األولى رئيس صحة بيئة أقدم 

 األولى رئيس فاحصي مواد أقدم 

  

 الدرجة الوظيفية  العنوان الوظيفي 

 الثانية  مستشار سياسي 

 الثانية رئيس اختصاصي جودة أقدم 

 الثانية رئيس تقني إحيائي أقدم 

 الثانية رئيس إحصائيين أقدم 

 الثانية رئيس مصممي برامج أقدم 

 الثانية يس مشرف بيانات أقدم رئ

 الثانية رئيس تقني معلوماتية 

 الثانية رئيس آيميائيين تطبيقيين 

 الثانية رئيس منتج أغذية 

 الثانية رئيس محللي مختبر 

 الثانية رئيس مخططي عمرانيين
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)٢٢( ٢٣/١٠/٢٠١٧    ٤٤٦٦  العدد–الوقائع العراقية 

 الثانية رئيس صحة بيئة 

 الثانية رئيس فاحصي مواد

 الثانية رئيس آيمياويين أقدم

 الثانية يس احصائيين أقدم رئ

 الثانية مدير تنفيذي أو خبير 

 الثانية رئيس اثاريين أقدم

  

 الدرجة الوظيفية  العنوان الوظيفي 

 الثالثة  أقدممشاور سياسي 

 الثالثة رئيس اختصاصي جودة 

 الثالثة رئيس احصائيين 

 الثالثة برامج رئيس مصممي 

 الثالثة رئيس مشرف بيانات أقدم 

 الثالثة معاون رئيس تقنيي معلوماتية 

 الثالثة ين تطبيقيين يائمعاون رئيس آيمي

 الثالثة معاون رئيس منتجين أغذية 

 الثالثة معاون رئيس محللي مختبر 

 الثالثة معاون رئيس مخططين عمرانيين 

 الثالثة معاون رئيس صحة بيئة 

 الثالثة معاون رئيس فاحصي مواد 

 الثالثة  يينرئيس آيمياو

 الثالثة رئيس احصائيين 

 الثالثة مدير

 الثالثة رئيس اثاريين
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)٢٣( ٢٣/١٠/٢٠١٧    ٤٤٦٦  العدد–الوقائع العراقية 

  

  الدرجة الوظيفية  العنوان الوظيفي

 الرابعة  مشاور سياسي

 الرابعة ر اختصاصين جودة .م

 الرابعة معاون رئيس تقنيين إحيائيين 

 الرابعة معاون رئيس احصائيين 

 بعةالرا معاون رئيس مصممي برامج 

 الرابعة رئيس مشرفين بيانات 

 الرابعة تقني معلوماتية أقدم 

 الرابعة آيميائي تطبيقي أقدم 

 الرابعة منتج أغذية أقدم 

 الرابعة محلل مختبر أقدم 

 الرابعة مخطط عمراني أقدم 

 الرابعة باحث صحة بيئة أقدم 

 الرابعة فاحص مواد أقدم 

 الرابعة معاون رئيس آيمياويين 

 الرابعة معاون رئيس احصائيين 

 الرابعة معاون مدير 

 الرابعة معاون رئيس اثاريين 

  

 الدرجة الوظيفية  العنوان الوظيفي 

 الخامسة  مساعد مشاور سياسي 

 الخامسة اختصاصي جودة أقدم 

 الخامسة تقني إحيائي أول 

 الخامسة احصائي أقدم 

 الخامسة مصمم برامج أقدم 
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)٢٤( ٢٣/١٠/٢٠١٧    ٤٤٦٦  العدد–الوقائع العراقية 

 الخامسة اصين أقدم رئيس غو

 الخامسة ر مشرف بيانات .م

 الخامسة تقني معلوماتية أول 

 الخامسة آيميائي تطبيقي أول 

 الخامسة منتج أغذية أول 

 الخامسة محلل مختبر أول 

 الخامسة مخطط عمراني أول

 الخامسة باحث صحة بيئة أول 

 الخامسة فاحص مواد أول 

 الخامسة آيمياوي أقدم 

 الخامسة صائي أقدم اح

 الخامسة رئيس مالحظين سياحي 

 الخامسة اثاري 

  

 الدرجة الوظيفية  العنوان الوظيفي 

 السادسة  باحث سياسي 

 السادسة اختصاصي جودة 

 السادسة تقني احيائي 

 السادسة احصائي 

 السادسة مصمم برامج 

 السادسة رئيس غواصين 

 السادسة مشرف بيانات أقدم 

 السادسة قني معلوماتية ت

 السادسة آيميائي تطبيقي 

 السادسة منتج أغذية 

 السادسة محلل مختبر 
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)٢٥( ٢٣/١٠/٢٠١٧    ٤٤٦٦  العدد–الوقائع العراقية 

 السادسة مخطط عمراني 

 السادسة باحث صحة بيئة 

 السادسة فاحص مواد 

 السادسة آيمياوي 

 السادسة احصائي 

 السادسة مالحظ سياحي 

 السادسة باحث اثاري 

  

 رجة الوظيفية الد العنوان الوظيفي 

 السابعة  مساعد باحث سياسي 

 السابعة معاون اختصاصي جودة 

 السابعة معاون تقني احيائي 

 السابعة معاون احصائي 

 السابعة معاون مصمم برامج 

 السابعة معاون رئيس غواصين 

 السابعة مشرف بيانات 

 السابعة معاون تقني معلوماتية 

 ابعةالس معاون آيميائي تطبيقي 

 السابعة معاون منتج أغذية 

 السابعة معاون محلل مختبر 

 السابعة معاون مخطط عمراني 

 السابعة معاون باحث صحة بيئة 

 السابعة معاون فاحص مواد 

 السابعة معاون آيمياوي 

 السابعة معاون احصائي 
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)٢٦( ٢٣/١٠/٢٠١٧    ٤٤٦٦  العدد–الوقائع العراقية 

 السابعة معاون مالحظ سياحي 

 السابعة مساعد باحث اثاري 

  

 الدرجة الوظيفية  لوظيفي العنوان ا

 الثامنة  معاون احصائي أول 

 الثامنة غواص أقدم 

 الثامنة مسجل بيانات 

 الثامنة معاون آيمياوي أول 

 الثامنة معاون احصائي أول 

  


