شعبة العالق ات الثق افية
ومن مهامها هو اإلسهام فً رفع مستوى الكفاءة العلمٌة والتربوٌة والثقافٌة
والمهنٌة والوظٌفٌة للتدرٌسٌٌن والموظفٌن والفنٌٌن العاملٌن فً الجامعة من
خـالل إٌفادهم بالمشاركة فــً النشاطات العلمٌة والثقافٌة العربٌة منها والدولٌة
 ،عبر تنمٌة وإدامة التواصل مع الجامعات والمؤسسات األكادٌمٌة العالمٌة تحت
مظلة أبرام مذكرات التفاهم ومتابعة برامجها التنفٌذٌة وكذلك تطوٌر أفاق
التعاون التربوي والثقافً والعلمً مع المنظمات واالتحادات والهٌئات العاملة
فً حقول التربٌة والثقافة والعلوم.

تعليمات اإليفاد:
 )1ضرورة تطابق تخصص المرشح لالٌفاد مع موضوع النشاط العلمً الموفد
من اجله.
 )2ال ٌحق للتدرٌسً ان ٌوفد اكثر من إٌفادٌن خالل العام الدراسً.
 ) 3فً حالة المشاركة فً نشاط علمً اكثر من موفد فٌتم تسمٌة احد التدرٌسٌٌن
برئاسة الوفد.
 )4ال ٌتم تمدٌد االٌفاد خارج العراق او تعدٌل شروطه اال عندما ٌترتب على
التمدٌد مصلحة وتحقٌق فائدة للوزارة او الجامعة على ان ال تتحمل الوزارة او
الجامعة اٌة نفقات مالٌة جراء التمدٌد
 )5تمنع االٌفادات لزٌارة المؤسسات وتلبٌة الدعوات الخاصة التً العالقة لها
بالتعلٌم العالً وان ٌقتصر ذلك على مؤسسات التعلٌم العالً فقط.
ٌ ) 6منع اي موفد(تدرٌسً او اداري او فنً) من التمتع فً اي اٌفاد ولمدة سنة
دراسٌة فً حالة تخلفه عن حضور اي مؤتمر او ورشة عمل او دورة تدرٌبٌة
بعد ترشٌحه الٌها اال بعد تقدٌم عذر مشروع.
ٌ )7حظر االٌفاد لحضور مؤتمر او ندوة او لقاء يٌر ذي جدوى .
 )8على الموفدٌن تقدٌم تقارٌر مفصلة عن اٌفاداتهم متضمنة توصٌات ومقترحات
جدٌة والنتائج التً تم التوصل الٌها مع بٌان الفائدة المتوخاة من المشاركة مع
جلب وثائق المؤتمر او الندوة واالبحاث التً القٌت مع اٌة اصدارات او
نشرات تتعلق بالغرض من االٌفاد وذلك لتعمٌم الفائدة على الجمٌع.
 ) 9على الموفد محاولة تأسٌس بنى لالتفاق الثقافً والعلمً مع باحثً المؤسسة
الموفد الٌها لتوطٌد التعاون العلمً معها
 )11على المشاركٌن فً الدورات التدرٌبٌة االهتمام باالطالع على اسالٌب البحث
ا لعلمً ومنهجٌته مع وصف لطبٌعة التدرٌب من كونه نظرٌا او جوالت تعرٌفٌة
فً االقسام العلمٌة او لقاءات مع كوادر اكادٌمٌة او صناعٌة لنقل االنطباعات
والحقائق التً تتوفر لدى المشارك فً هذا الجانب الى جامعته.

 )11وجوب على كل تدرٌسً قبل االٌفاد ان ٌلقى البحث على منتسبً الكلٌة المعنٌة
من اجل تحدٌد نقاط الضعف والقوة فٌه
 )12تزوٌد قسم البعثات والعالقات الثقافٌة باالمر االداري الخاص باالنفكاك
والمباشرة للموفد من كلٌته لمعرفة اٌفاده من عدمه.
المستحقات المالية للموفد ٌ :ستحق الموفد بحسب قانون مخصصات اإلٌفاد
والسفر المرقم  38لسنة 1981المعدل والتً تقع ضمن صالحية رئيس الجامعة
حصرا.
)1أجور اإلقامة
)2أجور السفر
 )3رسوم التسجيل
 )4التنقل الداخلي.
 )5مصروف الجيب بنسبة  %33من المخصصات الليلية

أنواع اإليفادات

أوالً .اإلٌفادات لغرض المشاركة فً النشاطات العلمٌة والثقافٌة
الخارجٌة(المؤتمرات ,الندوات ,الدورات التدرٌبٌة ,وورش العمل والزٌارات
واللقاءات)
ثانٌاً .اإلٌفاد لغرض إبرام مذكرات التفاهم
ثالثاً .اإلٌفاد لغرض التفرغ العلمً.
رابعا" .اإلٌفاد ضمن برنامج البعثات البحثٌة
خامساً .إٌفاد طلبة الدراسات العلٌا على النفقة الخاصة
سادساً .إٌفاد اإلعارة من التدرٌسٌٌن.
سابعاً :االٌفاد ضمن برنامج تدرٌب المالكات التدرٌسٌة

أوالً .اإليفادات لغرض المشاركة في النشاطات العلمية
والثقافية(المؤتمرات ,الندوات ,الدورات التدريبية ,وورش العمل
والزيارات واللقاءات)
الغرض هذه االٌفادات هى انتعريف بجامعتنا ونقم صىرتها انى
انمحيط انعانمي بما يعسز من رصانتها ومكانتها انعهميت وما ٌتمتع
به اساتذتها من المهنٌة والخبرة العلمٌة نهىصىل انى معايير
مناسبت نهتقىيم اداء انجامعت من ناحيت انجىدة واالعتماد االكاديمي.

ثانياً .اإليفاد لغرض إبرام مذكرات التفاهم:
ٌتم اٌفاد السٌد رئٌس الجامعة او من ٌخوله ضمن وفد من الجامعة
لغرض التفاوض والتوقٌع على مذكرة التفاهم مع الجامعات العربٌة او
االجنبٌة بعد حصول الموافقات الرسمٌة العلٌا.
ثالثا" .اإليفاد لغرض التفرغ العلمي(ما بعد الدكتوراه)ٌ :شترط بالمتفرغ
ان ٌكون حاصل على لقب مدرس على االقل وان تكون مدة التفرغ سنة
دراسٌة او فصال دراسٌا واحدا يٌر قابلة للتمدٌد وان تتحمل الجامعة
رواتب المتفرغ ومخصصات الخدمة الجامعٌة وذلك استنادا الى تعلٌمات
التفرغ العلمً رقم ()162لسنة 2119

الٌة التقدٌم:
 .1حصول قبول من احدى الجامعات او المعاهد الرصٌنة والمعترف
بها من قبل الوزارة.
 .2تروٌج استمارة طلب التفرغ العلمً بعد درجها ضمن الخطة العلمٌة
للقسم واقرارها فً مجلس الكلٌة
 .3استحصال موافقة مجلس الجامعة على التفرغ العلمً للشخص
المعنً.
 .4تدقٌق معاملة المتفرغ فً قسم البحث والتطوٌر برئاسة الجامعة
 .5تحال المعاملة الى الوزارة الستحصال موافقة السٌد وزٌر التعلٌم
العالً والبحث العلمً
 .6اصدار االمر الجامعً للموفد من قبل قسم البعثات والعالقات الثقافٌة
بعد تنظٌم كفالة قانونٌة ومالٌة.
رابعا" .اإليفاد ضمن برنامج البعثات البحثية :الهدف المنشود من البرنامج
هو دعم بحوث طلبة الدراسات العلٌا الذٌن هم فً مرحلة البحث لجمٌع
التخصصات العلمٌة واالنسانٌة .
الٌة الترشٌح لبرنامج البعثات البحثٌة لطلبة الدراسات العلٌا:
.1ترشٌح الجامعة للطالب الذي ٌدرس فٌها وحسب االستمارة رقم (-311
 )314لطلبة الدكتوراه واستمارة رقم )319-1316لطلبة الماجستٌر
مع كتاب السٌرة الدراسٌة للطالب
. 2ورقة قبول رسمٌة باسم الطالب من احدى الجامعات الرصٌنة مثبت
فٌها شعار الجامعة واسم المشرف الخارجً وعنوان بحث الطالب
ٌ. 3فضل ترشٌح طلبة البعثات البحثٌة الى جامعات الدول االجنبٌة
لرصانتها العلمٌة وتوفر االجهزة التقنٌة الحدٌثة.

ٌ.4فضل ترشٌح االختصصات االنسانٌة لجامعات الدول العربٌة الرائدة
بالنسبة لطلبة الدكتوراه
 .5تتحمل كافة نفقات البعثة البحثٌة (اجور الدراسة ,تكالٌف المعٌشة
والتنقل ,تكالٌف السكن ,التامٌن الصحً وجور السفر)
ٌ .6شمل برنامج البعثات البحثٌة االساتذة المشرفٌن على طلبة الدكتوراه
بكافة التخصصات وطلبة الماجستٌر لالختصصات العلمٌة واللغات
فً البلد االم.
خامسا" .ايفاد طلبة الدرسات العلياعلى النفقة الخاصة :باإلمكان
اٌفاد طلبة الدراسات العلٌا الى خارج العراق لغرض الحصول على
المصادر العلمٌة بعد موافقة المشرف والكلٌة التً ٌدرس فٌها والكلٌة
التً ٌنتسب الٌها وٌكون االٌفاد على نفقة الطالب الشخصٌة بعد
استحصال الموافقات الرسمٌة.
سادسا .إيفاد اإلعارة :وهً حصول التدرٌسً على فرصة للعمل فً احدى
الجامعات او المؤسسات التعلٌمٌة خارج العراق .

الشروط الواجب توفرها عند منح اإلعارة :
ٌ )1جب إن ال تقل خدمة المعار فً الجامعة عن خمس سنوات.
 )2مدة اإلعارة سنة واحدة يٌر قابلة للتمدٌد وال ٌحق للمتمتع بها بالتقدٌم إال
عودته.
بعد مرور سنتٌن من
 )3تعتبر مدة اإلعارة خدمة فعلٌة إليراض التقاعد وتكون بدون راتب حٌث
الجامعة أو المؤسسة المعار إلٌها.
ٌتقاضاها من
 )4عدم شمول المدراء العامٌن إال بعد طلب اإلعفاء من المنصب
والمشرفٌن على طلبة الدراسات العلٌا إال بعد إٌجاد بدٌل لإلشراف.
 ) 5تقدٌم عقد لإلعارة من جامعة أو مؤسسة أكادٌمٌة رصٌنة وفق الشروط
وضوابط اإلعارة.
ٌ ) 6رفع طلب اإلعارة بعد موافقة مجلس الكلٌة إلى مجلس الجامعة
إلقراره ثم ٌحال إلى الوزارة عن طرٌق قسم البعثات والعالقات الثقافٌة
الستحصال موافقة الوزٌر على اإلعارة

سابعاً :االيفاد ضمن برنامج تدريب المالكات التدريسية  :الغرض من
البرنامج هو تطوٌر الخبرات العلمٌة والمهارات المهنٌة والعلمٌة والتربوٌة العضاء
الهٌئة التدرٌسٌة من حملة شهادة الدكتوراه ولمختلف التخصصات فً الجامعات
العالمٌة الرصٌنة الذي ٌعتبر جزء مهم وحٌوي فً البحث العلمً والذي ٌنعكس
على المسٌرة لعلمٌة بشكل عام.

االجرات المتبعة الصدار االمر الجامعي لجميع حاالت االيفاد خارج
العراق:
 )1كتاب عدم ممانعة من الكلٌة التً ٌنتسب إلٌها الموفد.
 )2دعوة رسمٌة من الجهة المنظمة للنشاط العلمً متضمنة ما تتحمله من
نفقات اإلٌفاد .
 ) 3ملخص البحث أو ورقة العمل المشارك بها فً المؤتمر أو الندوة أو الحلقة
الدراسٌة.
 )4تقدٌم نسخة ملونة من المستمسكات الثبوتٌة (هوٌة األحوال المدنٌة ,شهادة
الجنسٌة ,بطاقة السكن) مع صور شخصٌة عدد(.)2
 )5تقدٌم استمارات تعهد المساءلة والعدالة مختومة من الشعبة القانونٌة فً
الكلٌة المعنٌة.
 )6استحصال موافقة مكتب المعلومات فً الجامعة .
 )7استحصال موافقة السٌد رئٌس الجامعة .
 )8وفً حالة تقدٌم اكثر من مرشح الحد البرامج العلمٌة ٌتم االعتماد على
المتوفره فً شعبة العالقات الثقافٌة فً قسم
استمارة المفاضله
البعثات والعالقات الثقافٌة

