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. يمكن ان ماالطروحة من اول يوم لدراستكبكتابة  بدأواتان ننصح طالبنا 

 حاولوا بتخصيص. تقرأواصا لالفكار او مالحظات عما تكون الكتابة ملخ

على تسهيل طريقة  كمدقيقة يوميا للكتابة. حيث الكتابة اليومية تساعد 30

 .في المراحل االخيرةل مرحلة الكتابة يتسه كذلكحاليا  والتفكير البحث

 نشاطات الدائرة الثقافية

 نصائح وارشادات

 تعليمات لطلبتنا االعزاء

 النهرين شبكة قبل من العراق موفد يستقبل الثقافي المستشار

 استقبل السيد المستشار الثقافي االستاذ الدكتور ناهي يوسف ياسين في مكتبه في الملحقية
الدكتورعالء نبيل حمدون من  مركز التحسس  2019-2-26الثقافية في لندن يوم الثالثاء 

النائي في جامعة الموصل . وهو موفد العراق من قبل شبكة النهرين )المعهد البريطاني 
 .للدراسات حول العراق ( الى جامعة اوكسفورد حول االرث الحضاري

قية الثقافية في لندن لتعريفه بالجامعات البريطانية وتركز الحديث بينهما حول امكانية الملح
االخرى في المملكة المتحدة ذات التعاون المشترك فيما يخص مجال التراث العمراني 

 .والتاريخ الحضاري للعراق
وقامت الملحقية بتزويدة بالجامعات والجهات ذات العالقة لغرض ان تكون جانب مساند له 

د  الدكتور عالء نبيل حمدون بدور الملحقية الثقافية في لندن في هذا المجال المهم. واشا
لدعمها ولقيامها بارسال مجموعة كبيرة من الكتب في المجاالت المختلفة الى جامعة الموصل 
. واكد المستشار الثقافي االستاذ الدكتور ناهي يوسف ياسين بان الملحقية الثقافية الزالت 

الحديثة والمتطورة الرسالها الى جامعة الموصل في تسعى للحصول على الكتب العلمية 
 . المستقبل القريب

 عن الملحقية 

 العقد ملحق تنظيم بخصوص إعمام
اشارة الى كتاب دائرة البعثات والعالقات الثقافية/ قسم شؤون الدارسين في 

بخصوص تنظيم ملحق عقد   18/02/2019في  4357الخارج ذي العدد 
 من قبل الطالب المبتعث في مرحلة التمديد . نود ان نعلمكم االتي: 

م في حال ورود تعهد الكفيل المالي والمرفق بالعقود الدراسية والذي ت -1
توقيعه من قبل كفيل الطالب بصيغة مطلقة أي بتعهد الكفيل بالتضامن مع 
الطالب بدفع مايترتب بذمة الطالب حسب نصوص العقد فهذا يحتاج الى 

 تنظيم ملحق عقد وكفالة ضمانا لحقوق الوزارة.
في حال توقيع كفيل الطالب تعهدا بتحمل جميع المبالغ كما في حالة  -2

فيمكن القول ان هذا التعهد معه اليحتاج الى ملحق  الحصول على االجازة
 عقد.

في غير حال االجازة الدراسية فيميز بين ما اذا كان بصيغة مطلقة ام  -3
مقيد ففي حالة الحالة االولى ال حاجة الى ملحق كفالة اما في حالة الحالة 

 الثانية فيلزم تنظيم كفالة لتغطية المبلغ االضافي المصروف.
موافقة دائرة البعثات والعالقات الثقافية بموجب كتابها ذي  كما وحصلت

على منح مهلة اضافية لثالثة اشهر اخرى  20/02/2019في  4795العدد 
لغرض اكمال اجراءات تنظيم  31/5/2019لغاية  1/3/2019اعتبارا من 

ملحق العقد للطلبة الذين لم ترد عبارة ) ان الكفيل يضمن جميع المبالغ 
 .في تعهدات عقد البعثة الدراسية بتنظيم ملحق عقد المصروفة(
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تسعى الملحقية الثقافية في لندن وباستمرار لفتح افاق التعاون مع المؤسسات 

والجمعيات العلمية واالكاديمية العراقية في المملكة المتحدة من خالل التواصل 

وتبادل االفكار لبناء مشاريع وبرامج تخدم الطلبة العراقيين في بريطانيا 

ين : رابطة االكاديمينذكر منها وكذلك الجامعات والمراكز البحثية في العراق،

جمعية البيئة والصحة العراقية في المملكة ، العراقيين في الممكلة المتحدة

، الجمعية الطبية العراقية في المملكة المتحدة  عالوة على الراوابط المتحدة

 الطالبية في جامعات بريطانيا وجمهورية ايرلندا . 

 

 Newcastle نيوكاسل جامعة يزور الثقافي المستشار

 يوم في له المرافق والوفد ياسين يوسف ناهي الدكتور االستاذ الثقافي المستشار السيد قام
 من الهدف وكان .نيوكاسل جامعة الى رسمية بزيارة 2019-2-14 المصادف الخميس
 نيوكاسل، جامعة في الدارسين العراقيين الطلبة ومشاكل وضع على االطالع هو الزيارة

 جامعة بين للنقاش صيغ وضع وكذلك جذريا. حلها لغرض الجامعة مع ذلك ومناقشة
 .العراقية والجامعات نيوكاسل

Kirby John البروفسور الطب كلية في العليا الدراسات عميد إستقبالهم في وكان 
 الدولي والمدير ،Hopkins Peter البروفيسور االجتماعية للعدالة الجامعة ،وعميد
 الهندسة كلية عن والممثل ،North Stephen السيد إفريقيا وشمال األوسط للشرق

 .نيوكاسل جامعة في الدارسين نالعراقيي والطلبة الجامعة، في االساتذة من ،وعدد والعمارة
 التعاون حول فيها التباحث تم نيوكاسل. جامعة ادارة مع الزيارة لمنهاج وفقا جلسة وعقدت

 العراقيين الطلبة دعم حيث من نيوكاسل وجامعة لندن في الثقافية الملحقية بين المشترك
 لبعض الشائكة قضاياال في والنظر العراق، الى والعودة المحدد الوقت في دراستهم الكمال
 وحصلت ناقشت التي الدكتوراه طالبة قضية ضمنها ومن الممكنة بالسرعة وحلها الطلبة
 سلس بشكل المشكلة حل تم حيث لها المناقشة اعادة وحول جوهرية تصحيحات على

 الطالبة. حق يضمن بما وعلمي
 العراقية الجامعات مع المشتركة االتفاقيات وعمل المشترك التعاون حول التباحث تم كما

 جامعة في العراقيين الطلبة مع الثقافي المستشار السيد والتقى .واالهلية منها الحكومية
 جميع على واالجابة لها، الحلول وايجاد بتصنيفها وقام مشاكلهم، الى واستمع نيوكاسل

 الى ةوالعود العليا الشهادة على للحصول دراستهم على التركيز على وحثهم ، استفساراتهم
 .الوطن لبناء واالبداعية العلمية طاقاتهم من لالستفادة العزيز العراق بلدهم
 المكتب ممثلي مع العراقيين الطلبة مع لقاءه بعد الثقافي المستشار السيد اجتمع بعدها

Alexandra والسيدة North Stephen السيد إفريقيا وشمال األوسط للشرق الدولي
 Morgan. حول العراقيين الطلبة قبل من طرحه ماتم لهم الثقافي شارالمست السيد ونقل 

 .لهم المالئمة العلمية االجواء وتوفير الجامعة
 والمستمر الكامل دعمهم إفريقيا وشمال األوسط للشرق الدولي المكتب ممثلي واكد هذا

 ومستقبال. حاضرا العراقيين للطلبة

 Loughborough  لفبرة جامعة ممثلي استقبال

استقبل السيد المستشار الثقافي االستاذ الدكتور ناهي يوسف ياسين في مكتبه في الملحقية 
 المدير الدولي في جامعة لفبرة  السيد   2019–02–21الثقافية في لندن في يوم الخميس 

Charlie Carter   ومدير العالقات الدولية في جامعة لفبرة السيدWilliam Burns 
حول وضع الطلبة العراقيين في جامعة لفبرة، وتقديم التسهيالت لهم  وتركز الحوار بينهما

النجاز دراستهم باسرع وقت، وتذليل الصعوبات التي تواجههم، وحول توفير المقاعد الدراسية 
لطلبة البعثات الدراسية الجدد وباجور مخفضة في التخصصات النادرة التي يحتاجها بلدنا 

 .العراق المعطاء
ث حول امكانية تحديد موظف في جامعة لفبرة معني بشوؤن الطلبة العراقيين كما تم الحدي

الحاليين والطلبة العراقيين الجدد، وتمتين االواصر والتعاون المشترك بين جامعة لفبرة 
والجامعات العراقية الحكومية منها واالهلية، وابدى المدير الدولي في جامعة لفبرة السيد 

، كما واكد بان جامعة لفبرة رة للتعاون مع الجامعات العراقيةامعة لفبتشارلي كارتر استعداد ج
 . % من االجور الدراسية للطلبة العراقيين الجدد الوافدين20مستعدة لمنح تخفيض 

واقترح السيدالمستشار الثقافي االستاذ الدكتور ناهي يوسف ياسين اقامة مؤتمر على رحاب 
رسين في المملكة المتحدة لعرض انجازاتهم وخططهم جامعة لفبرة للطلبة العراقيين الدا

وماينوون تقديمه لبلدهم العراق بعد عودتهم من الدراسة. وابدى ممثلوا جامعة لفبرة استعداد 
 .الجامعة الكامل ألقامة ورعاية هذا المؤتمر، وتم النقاش حول االلية والوقت للتحضير للمؤتمر

الثقافي االستاذ الدكتور ناهي يوسف ياسين بزيارة و كما وتم االتفاق على قيام المستشار 
 .ت وإنضاجها مع رئاسة جامعة لفبرةالجامعة لغرض إستكمال المناقشا
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