
 دليل الترشيح لبرنامج البعثات البحثية:

 1-مهام الطالب 

تخص  ارج البلدــفره خــن الغرض من ســل المشرف عــن قبـة مـة ومقنعــدم حجج وافيــان يق-أ

 المستلزمات المهمة في انجاز بحثه كاألجـهزة والمــواد وغيرها التـي يندر وجودها داخل العراق

ورصينة اجنبية معترف بها من قبل الوزارة.ان يختار جامعة عريقة -ب  

ترفق مع دعوة القبول واستمارة الترشيح البرنامج التفصيلي من قبل الجهــة المستضيفـة )خطة -ج

 البحث( وما سينجزه الطالب خالل مدة بقائه هناك.

ب ( شهر لطال4-1( شهر و )6-1سيكون ايفاد طالب الدكتوراه في االختصاصات العلمية لمدة )-د

 الماجستير باالختصاصات العلمية في البلد االم.

يكون الترشيح لالختصاصات اإلنسانيــة لطلبــة الدكتــــوراه لذوي الحاجة الفعلية على ان يكون -هـ

سفرهم في بلد يتعلق بموضوع البحث مع التدقيق من قبل اللجنة العلمية او قسم العالقات الثقافية 

ة الترشيح.في الجامعة قبل ترويج معامل  

يلزم طالب البعثة بضرورة القاء المحاضرات او إقامة ندوة بالكلية بحضور المشرف وذو العالقة -و

 لعرض ماتم إنجازه خالل البعثة البحثية بشكل تفصيلي.

 2-مهام المشرف

واهمية أسباب سفر طالبه بصياغة علمية عملية واضحة.يؤيد ضرورة -أ  

البعثة البحثية لطالبه بالتعاون معه )األجهزة والمعدات والمواد يقدم تقريرا مفصال عن برنامج -ب

 والمصادر التي يحتاجها في بحثه(.

البحثية يساعد الطالب بكيفية مخاطبة الجامعة األجنبية لغرض القبول فيها واعداد مقترح الدراسة -ج

.   PROPOSAL 

متابعة العمل البحثي للطالب ومعرفة القيام بالتنسيق مع المشرف األجنبي في الجامعة المستضيفة ل-د

 المعوقات التي تواجهه لحين عودة الطالب الى العراق.

الخاص بالبحث وابتداء من الجانب النظري وتحديد    PROPOSAL يقوم المشــرف بإعداد الــ-هـ    

و خطوات كتابة البحث )الجانب العلمي( وبالتعاون مع الطالب ومناقشة المعوقات ونقص األجهزة ا

المواد التي قد تعترض طريق طالب الدكتوراه والماجستير في انهاء بحثه مما يستوجب ان يوصي 

المشرف بسفره ضمن برنــامج البعثـــات البحثيـــة للتعرف على اخر التطورات العلمية واألجهزة 

لعلمية في الحديثة التي تمكنه من اكمال متطلبــات بحثه ويعده يتم عرض الموضوع على اللجنـــة ا

 الجامعة للموافقة على ترويج معاملة سفره وحصوله على دعوة قبول من جامعة رصينة.
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 3-مهام لجنة الدراسات العليا في القسم العلمي بالجامعة 

وبيان األسباب والمبررات لسفر الطالب وتؤيد السفر من عدمه.كل حالة على حده تدرس -أ  

ة لغرض ــه البحثيــيق لبعثتــرفه وبشكل دقــقبل الطالب ومشامج المعد من ــاالطالع على البرن-ب

 استكمال جزء من بحثه خارج العراق والمصادقة على المدة الالزمة لذلك.

 4-مهام قسم العالقات الثقافية او ما يناظرها في الجامعة 

م.تأخذ دورها من خالل انجاز اإلجراءات اإلدارية الخاصة بسفر الطلبة وتنظيم ايفاده-أ  

اهم التي وقعتها الجامعة مع جامعات عالمية لغرض تشجيع ــات او مذكرات التفــل االتفاقيــتفعي-ب

 الطالب على اإلفادة من المزايا التي تحققها تلك االتفاقيات او مذكرات التفاهم.

وكتابــة وإمكانية ادخال الطلبة المشمولين بدورات حول المراسالت تدقيق اوليات سفر الطالب -ج

مقترحات الدراسة البحثية واليات التعامل وإمكانية الحصول على القبول للطلبة بالتنسيق مع الدوائر 

 الثقافية التابعة للوزارة في الخارج.

التأكد من صحة صدور دعوات قبول طالب البعثة البحثية من جامعات رصينة ومعترف بها قبل -د

البرنامج. ترويج المعامالت الخاصة بترشيحهم ضمن  

 5-مهام الدوائر الثقافية في الخارج 

التأكد من رصانة الجامعة المستضيفة وتوافر االختصاصات المطلوبة لطالبنا وبالتنسيق مع قسم -أ

 العالقات الثقافية بالجامعة.

استالم المبالغ إليفاد طالب البعثة البحثية من قسم الشؤون المالية في الوزارة لتوزيعها وكاالتي:-ب  

تقوم بتسليم مبالغ األجور الدراسية والتامين الصحي ان وجد الى الجامعة المستضيفة مباشرة -

 وبموجب وصوالت أصولية.

يتم تسليم الطالب مخصصات المعيشة والسكن مباشرة في ذات الوقت.-  

مبالغ تذكرة السفر يتم استالمها من قسم الشؤون المالية في ديوان الوزارة قبل سفره.-  

م زيارات ميدانية للجامعات المستضيفة لالطالع على المستوى العلمي للطلبة ومدى التزامهم تنظي-

 بالبرنامج.

تقييم الطلبة الملتحقين بالبعثات البحثية وبشكل شهري.-  

استالم التقييم السري للطالب الوارد من المشرف األجنبي واحالتها الى دائرة البحث والتطوير -

ات الثقافية او ما يناظرها بالجامعة.ونسخة الى قسم العالق  
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 6-مهام لجنة البعثات البحثية في الوزارة 

 

لقد سعت لجنة البعثات البحثية )التي تضم أساتذة مختصين من الجامعات العراقية ودوائر الوزارة -

ة المناسبة القانونية ، المالية ، البعثات ودائرة البحث والتطوير( ومنذ اجتماعها األول الى وضع االلي

لتنفيذ هذا المشروع العلمي المهم ، ووضعت خطة تهدف الى ارسال الطلبة المشمولين بالبرنامج أي 

مختلف دول العالم كمرحلة أولى ، واللجنة مستمرة بعقد اجتمــاعاتها بشــكل دوري لدراسة الطلبات 

ح المؤهلين لهــذه البعثـــة المقدمة من الجامعات ، والمجلس العراقي لالختصاصــات الطبيــة لترشي

)الدكتوراه والماجستير( الذين يرومون الترشيــح للبرنــامج من اجل استــكمال جزء من متطلبــات 

 البحث العلمي ووفقا للضوابط والتعليمات ، ويكون سفر المشرف مع الطالب كاالتي :

فادة قدر األماكن من الفرصة ان الغرض من ايفاد المشرف ضمن برنامج البعثات البحثية هو االست*

اج ان يطلع عليها المشرف بنفسه، ــالممنوحة للطالب، الن هناك الكثير من تفاصيل البحث التي تحت

فاذا كان المشرف مــع الطــالب فان هذا سيــوفر الكثير من العناء ويستطيع الطالب في نفس الوقت 

واصل مع المستجدات ــة للمشرف للتــالفرصات المشرف، كما تتيح ــاالستفادة من نصائح وتوجيه

 العلمية الحديثة في مجال اختصاصه واالطالع على تجارب البلدان المتقدمة.

 

 ومن مهام اللجنة أيضا:

التقييم الدوري للبرنامج وإظهار الجوانب اإليجابية التي ساهمت في مواكبة التطور العلمي من -

األساتذة المشرفين المشاركين في برنامج البعثات البحثية خالل التقارير المقدمة من قبل الطلبة و

 وتجاوز المعوقات والسلبيات.

التواصل المستمر مع الدوائر الثقافية في الخارج للتقييم الدوري للبرنامج.-  
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 7-مهام دائرة البحث والتطوير 

شعبة البعثات البحثية هو اعداد أسماء المرشحين من قبل طلبة الماجستير والدكتوراه فـي  ان مهام-

( شهر للماجستير وايفاد مشرفيهم لمدة شهر واحد 4-1( شهر للدكتوراه و)6-1مرحلة البحث لمدة )

خارج العراق الستكمال جزء من بحوثهم في جامعات عالمية وفقا للضوابط والتعليمات واالطـالع 

على المصادر الرئيسية التي تخدم توجههم وبحوثهم لعدم وجود تلك األجــهزة والمعدات والمصادر 

  -في العراق وتقوم كذلك: 

مع جامعات عالمية رصينة لغرض فتح المجال امام طالبنا )الماجستير السعي لعقد مذكرات تفاهم -أ

واالستفــادة من التقدم العلمي فـــي تلك الجامعات والدكتوراه( لالنضمام وللسفر الى خارج العراق 

 واالطالع على تجارب البلدان المتقدمة.

اعمام نص البرنامج على دوائرنا الثقافية خارج العراق لغرض مفاتحة الجامعات الموجودة في -ب

ألجنبية ســاحات عملهم والعــمل على إيجاد القبــول لطالبنا فــي أكبر عدد ممــكن من الجامعات ا

الرصينة، كما تم تكليف ملحقياتنا الثقافية بمتابعة دراسة طلبــة البعثات البحثية وتقييم أدائهم وهناك 

 حركة اتصال دائم مابين طلبيتنا المبتعثين وملحقياتنا الثقافية.

م التنسيق مع الجامعات العراقية وعقد االجتماعات مع مدراء الدراســات العليــــا في جميع عمو-ج

الجامعات العراقية لغرض شرح برنامج البعثات البحثية وحث الطالب على االنضمام لتلك البعثات 

 البحثية.

اعداد التعليمات الخاصة واستمارات التقديم الخاصة بإيفاد طالب الدكتوراه والماجستير ضمن  -د

االلكتروني . البعثات البحثية واعمامها على الجامعات العراقية وموقع الوزارة / الدائرة  
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