الدائــرة الثقــافية العراقيـة – لنــدن
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
كانون الثاني 2019

كلمة السيد المستشار الثقافي
نرحب بطلبتنا االعزاء في بداية العام
الجديد .وننقل لكم تحيات وزارتنا الموقرة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
والتي تمثلها دائرة البعثات والعالقات
الثقافية مع خالص تمنياتها لكم بالنجاح
والتفوق والرقي والعودة الميمونة الى
ارض بلدكم الحبيب الذي لم يبخل عليكم
ابدا بعطاءه ليرى ابناءه وهم يشمرون عن
سواعدهم لبناء مجده وحضارته
ويسرعون من مسيرة عجلة التقدم العلمي
والتربوي الناهض فيه  .وما نريده منكم
التوكل على هللا والتركيز على دراستكم
والبلد نصب اعينكم والتعاون مع بعض
لتفتخر الجامعات البريطانية واالوربية
بكم دائما لما تراه منكم دوما من تفوق
وتميز علمي وادبي وعلمية ورقي في كل
النواحي.
المستشار الثقافي يزور جامعة كارديف
االستاذ الدكتور ناهي يوسف ياسين والوفد
المرافق له في يوم الخميس الموافق
 2019/01/31جامعة كارديف  .وكان في
إستقبالهم مساعد رئيس الجامعة ورئيس كلية
العلوم والهندسة الفيزيائية البروفيسور رودولف
أليمان  ،ورئيس كلية الهندسة البروفيسور سام
إيفانز  ،والمدير الدولي للشرق األوسط وأفريقيا
في جامعة كارديف السيد ريس ايفانز  ،وعدد من
االساتذة في الجامعة  ،والطلبة العراقيين
الدارسين في جامعة كارديف.
والهدف من الزيارة كان بسبب الوضع الدراسي
الحدى الطالبات في الجامعة وعدم اجتيازها
للمناقشة ن وايضا لالطالع على وضع ومشاكل
الطلبة العراقيين الدارسين في جامعة كارديف ،
ومناقشة ذلك مع الجامعة لغرض حلها جذريا.

الملحقية الثقافية في لندن تهنئ معالي الدكتور
قصي السهيل تسلمه منصب وزير التعليم العالي
والبحث العلمي في العراق سائلين المولى سبحانه
دوام التوفيق والسداد له خدمة لعراقنا العزيز
نشاطات الدائرة الثقافية
المستشار الثقافي يستقبل المدير الدولي واالقليمي
لدول الشرق األوسط وشمال إفريقيا في جامعة
نيوكاسل

المستشار الثقافي يشارك في ورشة العمل بعنوان "
تحديات العراق وأولوياته وحلوله”
في جامعة سري

استقبل السيد المستشار الثقافي االستاذ الدكتور ناهي يوسف
ياسين في مكتبه في الملحقية الثقافية في لندن في يوم الخميس
الموافق  2019/01/24السيد ستيفن نورث المدير الدولي
واالقليمي لدول الشرق األوسط وشمال إفريقيا في جامعة
نيوكاسل.
وتركز الحوار بينهما حول وضع الطلبة العراقيين في جامعة
نيوكاسل  ،وتقديم التسهيالت لهم النجاز دراستهم باسرع
وقت  ،وتذليل الصعوبات التي تواجههم  ،وحول توفير
فرص تدريبية الى الطلبة واالكاديمين العراقيين في
االختصاصات المختلفة  ،والتعاون العلمي عن طريق التوأمه
والتبادل المشترك للخبرات  ،وحول توفير المقاعد
الدراسية لطلبة البعثات الدراسية الجدد وباجور مخفضة في
التخصصات النادرة التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي.
كما تم الحديث حول امكانية تحديد موظف في جامعة
نيوكاسل معني بشوؤن الطلبة العراقيين  ،وامكانية ارسال
اكاديميين من جامعة نيوكاسل الى الجامعات العراقية
،
للبلد
العلمي
المستوى
على
لالطالع
وحول برامج تطويراللغة االنكليزية العلمية لغرض تعزيز
قابلية الكتابة العلمية االكاديمية لدى الطلبة والباحثين
العراقيين  ،كما دار الحديث حول تدريب االكاديمين
العراقيين في جامعة نيوكاسل في االختصاصات المختلفة.
واكد المستشار الثقافي على حرصة على تمتين االواصر
جامعة نيوكاسل
بين
المشترك
والتعاون
والجامعات العراقية من خالل برامج التؤامة .وفي النية
اجراء لقاءات اخرى لغرض وضع خطة طريق للتعاون
المشترك.

شارك السيد المستشار الثقافي االستاذ الدكتور ناهي يوسف
ياسين في يوم الثالثاء الموافق  2019/01/29في
ورشة العمل بعنوان " تحديات العراق وأولوياته وحلوله"
في جامعة سري والتي عقدت في إطار مبادرة مشروع دعم
العراق بالتعاون بين األمم المتحدة وجامعة سري.
حضر ورشة العمل عدد من الكفاءات واالساتذة واالكاديمين
البريطانيين والعراقيين في المملكة المتحدة
وتهدف ورشة العمل الى تحديد مجاالت التحديات الرئيسية
في العراق مثل مجاالت (الصحة والمياه والبيئة والتربية
والتعليم ) ،واقتراح حلول وآليات قابلة للتنفيذ  ،وتحديد
المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات
التعاونية المحتملة في العراق  ،ودعم االستثمار في العراق
في كافة قطاعات الحياة.
والقى المستشار الثقافي كلمة حول تحديات العراق
وأولوياته  ،وحول ايجاد كافة السبل للنهوض بالقطاع
التربوي وخاصة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي حيث
يعتبر العراق ارض خصبة ومعطاءة في مجال التعليم
العالي  ،واوضح المستشار الثقافي بان هناك العديد من
الجامعات الحكومية والجامعات االهلية والمؤسسات البحثية
التي لها دور كبير في رفد بلدنا العراق بالكوادر
والتخصصات العلمية التي يحتاجها  .واكد المستشار الثقافي
عن استعداد الدائرة الثقافية في لندن الستقبال اي جهة تود
تقديم المساعدة او االستفسار من خالل ايجاد صيغ عمل
تربطها بالدوائر المعنية في العراق لكي يتم االستفادة التامة
منها.

تعليمات لطلبتنا االعزاء

تمديد مدة ملحق العقد

نصائح وارشادات

إشارة الى كتاب دائرة البعثات والعالقات الثقافية  /قسم شؤون الدارسين في الخارج المرقم  34537في 2018/12/23
بخصوص تنظيم ملحق عقد من قبل الطالب المبتعث في مرحلة التمديد.
حصلت الموافقة على تمديد مدة االمهال الممنوحة للطلبة مدة ( )60يوم جديدة اعتبارا من  2019/1/1ولغاية . 2019/2/28
على ان يتم خاللها توقيع ملحق العقد من قبل الطالب امام السيد المستشار الثقافي والذي سيرسل الى دائرة البعثات والعالقات
الثقافية من اجل استكمال تنظيمه والمصادقة عليه داخل العراق من قبل ذوي الطالب لدى الجهة المنظمة لعقده األصلي  .عليه
يرجى من الطلبة المشمولين بمحتوى كتابنا هذا مراجعة الدائرة الثقافية بعد أعياد الميالد وخالل المدة الممنوحة لغرض تكييف
أوضاعهم القانونية واستمرار صرف المستحقات الشهرية.

اعمام حول االجازة من جهة االنتساب
لتسهيل اكمال اجراءات حصول الطلبة على شهاداتهم حصلت موافقة معالي الوزير المحترم بتاريخ 24/01/2019على مايلي:
 -1يتم منح الطلبة المبتعثين لدراسة الدكتوراه (بعثة ،إجازة دراسية ،زمالة) إجازة اعتيادية من قبل جهة ايفادهم لمدة ستة أشهر
وحسب رصيده من االجازات المتراكمة.
 -2يتم منح إجازة لمدة سنة بدون راتب للطلبة الذين حصلوا على أوامر وزارية بمدة دراسية اقل من المدة الموجودة في قبولهم
الدراسي االولي والطلبة الذين يدرسون في دول جامعات نظامها الدراسي تغير بعد استحصال القبول االولي على ان يختار
الطالب احد الخيارين أعاله.
 -3يتم تقديم طلبات المباشرة الى دائرتنا الثقافية وبالحضور الشخصي دون عودة الطلبة الى العراق.
 -4يتم غلق الملف من قبل دائرة البعثات والعالقات الثقافية لمن تجاوز الحاالت في الفقرتين  1و 2اعاله.
 -5اما بخصوص الطلبة الذي تمتعوا بفترة البقاء شهرين بعد االربع سنوات بأمكانهم التقديم على االجازة لمدة ستة اشهر من الرصيد
المتراكم او سنة بدون راتب وكما مبين بالفقرتين ( 1و  )2من االعمام اعاله.
 -6ا ما بخصوص الطلبة الذي تمتعوا بفترة البقاء لمدة شهرين واجازة لمدة ثالثة اشهر من جهة ايفادهم بامكانهم التقديم على االجازة
االعتيادية لمدة ستة اشهر فقط بحيث اليتجاوز مجموع االجازات الممنوحة بعد التمديدات اكثر من سنة .
علما ال يحق للطالب في حال اختيار الستة أشهر او بعد انتهائها من التقديم على الخيار الثاني وكذلك لمن يختار الخيار الثاني على ان
ال يقطعه ويعود الى الخيار األول.
+44(0)207 3702940

www.iraqiculturalattache.org.uk

4 Elvaston Place, London SW7 5QH

ننصح طلبتنا االعزاء
المقبلين على قرب موعد
مناقشة االطروحة التركيز
على المناقشة  VIVAوليس
فقط االطروحة والتمرن على
تجريبية
مناقشة
اداء
بحضور المشرف وبعض
الطلبة ولعدة مرات واالجابة
على االسئلة التي تطرح من
قبل الحاضرين .علما انك
االن خبير في مجال
اختصاصك حيث قضيت
قرابة الثالث سنوات او اكثر
في هذا االختصاص ويمكنك
تغيير راي الممتحنين عن
طريقة إلقائك للمناقشة
واجابتك لالسئلة بصورة
مقنعة.
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