
 
 

 

 9162/  5الرقم: ب ت 

 9/7/9292التاريخ: 

 

 الجامعات كافة / مكتب السيد رئيس الجامعة

 الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية / مكتب السيد رئيس الهيئة

 مرحلة البحثلدراسات العليا ا  / م

 وبركاته الله ورحمة عليكم السالم

وفيما يخص الفقرة ثانيا من كتابنا المشار اليه  92/3/9292في  5/9299الحاقا بكتابنا المرقم ب ت        

الخاصة بتخويل مجالس الجامعات صالحية منح مدة تعويضية لطلبة الدراسات العليا في مرحلة البحث حاليا 

لدراسية المنصوص عليها ضمن ال تزيد عن ثالثة اشهر وحسب حالة كل طالب فضال عن مدة التمديدات ا

تعليمات الدراسات العليا النافذة ومن اجل استمرار البحث العلمي وانجاز متطلبات مشاريع بحوث طلبة 

ى ضرورة اتخاذ االجراءات الدراسات العليا في مختبرات الجامعة المختلفة ضمن المدد المشار اليها اعاله ، نر

 -االتية:

ات حسب نسبة الدوام مع االخذ بنظر االعتبار الجانب الوقائي للصحة والسالمة المهنية من الدوام والتواجد في المختبر  -6

 تعفير ولبس الكمامات والكفوف والنظارات .

التعاون  في استضافة الجانب العملي لطلبة الدراسات العليا في مختبرات جامعتكم وفقا لالختصاص فيما يخص   -9

محافظة سكناهم وبمتابعة المشرف العلمي واللجنة العلمية في القسم المعني  الدارسين في الجامعات التي تقع خارج

 المعوقات الستكمال متطلبات البحث باالستفادة من طريقة التواصل االلكتروني.بالدراسة و تذليل 

مرار عمل تتوثق لدى الكلية والقسم العلمي مدد التوقفات االضطرارية التي تصدر عن خلية االزمة والتي تؤثر على اس  -3

لمجلس الجامعة اتخاذ القرارات المناسبة في اعتبار تلك التوقفات خارج وطالب الدراسات العليا في المختبرات العلمية 

ستجد كل ما يمالية ومعالجة تباعات مدة الدراسة بتوصية من مجلس الكلية على ان ال يترتب عليها اية اجراءات ادارية و

 ابط والتعليمات.وفق كل حالة بحالتها وفق الضو

تفضلكم باالطالع واتخاذ ما يلزم مع تمنياتنا لجميع المالكات التدريسية والوظيفية وطلبتنا االعزاء التوفيق والنجاح والصحة 

 والسالمة مع التقدير

 

 المجيد عبد حميد غسان .د.أ                                                                           

 لشؤون البحث العلمي/ وكالة وزارةالوكيل                                                                 

                                                              



 
 

  : الى منه نسخة 

 مجلس النواب/لجنة التعليم النيابية للتفضل باالطالع مع التقدير •

 التقدير مع 9/7/9292 بتاريخ معاليه موافقة الى اشارة /الوزير معالي كتبم •

  التقدير مع باالطالع للتفضل / العلمي البحث لشؤون الوزارة وكيل السيد مكتب •

 التقدير مع باالطالع للتفضل / االدارية للشؤون الوزارة وكيل السيد مكتب •

  التقدير مع باالطالع للتفضل / الدولية والعالقات العلمية للشؤون الوزارة وكيل السيد مكتب •

 التقدير مع باالطالع للتفضل / العلمي والتقويم االشراف جهاز •

  التقدير مع باالطالع للتفضل / كافة الوزارة دوائر •

  التقدير مع باالطالع للتفضل / الطبية للتخصصات العراقي المجلس •

  التقدير مع باالطالع للتفضل /االهلي الجامعي التعليم دائرة •

  التقدير مع اعاله الغرض لنفس /العلمين معهد •

 التقدير مع اعاله الغرض لنفس/ السالم عليه  الكاظم االمام كلية •

 التقدير مع اعاله الغرض لنفس /  هالل رحمه األعظم االمام كلية •

  التقدير مع الالزم بأجراء للتفضل / واالعالم العالقات دائرة •

 رالتقدي مع / العليا الدراسات قسم /والتطوير البحث دائرة •

  

 

 

 

 

 

 

 


