
 
 
 
 
 
 
 

تولي دائرة البحث والتطوير اشد االهتمام بالمالكات التدريسية كونها صانعة البحث العلمي 
والنهضة العلمية بشكل عام، حيث قامت الدائرة بتبني مشروع تدريب هذه المالكات خارج العراق 

لمدة شهر واحد بهدف تطوير إمكاناتهم العلمية بدأً بحملة شهادة الدكتوراه ولمختلف االختصاصات، 
وذلك وفقاً لبرنامج معد من قبل الجامعة المضيفة مسبقاً يتضمن اطالع الموفد في مجال تخصصه 

على آخر ما توصلت إليه الجامعة المضيفة من تكنولوجيا ومعرفة علمية في معالجة المشاكل 
والمعضالت العلمية بما في ذلك المشاريع البحثية الجارية، فضالً عن زيارة المختبرات وحضور 

الندوات والمؤتمرات وإمكانية المشاركة بالمحاضرات والسيمينارات والمناقشة. لقد صممت الدائرة 
استمارة المعلومات هذه والخاصة بتأهيل وتدريب هذه المالكات أمالً منها في تحقيق األهداف 

 المرجوة على أكمل وجه.
 

اسم التدريسي : 

الجامعة / الكلية : 

التخصص العام والدقيق : 

 :  / الدولةالجامعة المستضيفة

) حول الخبرة التي A4) (Simplified Arabic 14إعداد تقرير مفصل (ال يقل عن أربع صفحات 
اكتسبتها في: 

 حقل االختصاص على المستويين العلمي والنظري.
 في المجال البحثي، ما هي احدث البحوث المنشورة والجارية في مجال تخصصك ؟.

 آخر المستجدات التقنية في مجال تخصصك.
احدث األجهزة والمعدات المختبرية والريادية التي اطلعت عليها حقل االختصاص 

 :االنجازات التي تحققت للموفد  •
الدورات والمحاضرات التي شاركت بها  

(في الجامعات األجنبية وإمكانية تعميم نتائجها على الجامعات العراقية) 

البحوث التي أجريتها أثناء سفرك إلى الخارج 
السلبيات التي تواجه التدريب  

مقارنة الواقع العلمي بين الجامعة األم والجامعة المستضيفة 
المجاالت العلمية في الجامعة المستضيفة التي ترى إمكانية تطبيقها على ارض الواقع 

مع هذه االستمارة .                          ضمن التقرير  أعاله  للفقراتترفق المعلومات •
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رأي اللجنة العلمية في القسم  
بالتقرير ومدى مطابقته مع البرنامج التدريبي وحجم االستفادة منه 

توقيع عضو اللجنة العلمية توقيع عضو اللجنة العلمية 
التوقيع : 

 
االسم  : 

 التوقيع :
 

االسم : 
 

توقيع عضو اللجنة العلمية توقيع عضو اللجنة العلمية 

التوقيع : 
 

االسم : 

التوقيع : 
 

االسم : 

 مصادقة عميد الكلية

 التوقيع :  

 االسم : 

  التاريخ :

يرفق مع هذه االستمارة ما يأتي: 
 تقرير مفصل خالل مرحلة التدريب بالنتائج والتوصيات. -
 صور لألجهزة والمختبرات التي تم االطالع عليها . -
دليل استخدام األجهزة ذات العالقة باالختصاص.  -

  ورقة إضافية وترفق بهذه االستمارة .استخدامفي حالة عدم سعة الحقول لكتابة التفاصيل باإلمكان  •

 www.mohesr.gov.iq العلمي والبحث العالي التعليم وزارة
 www.rddiraq.com والتطوير البحث دائرة

 pioneerprojects@rddiraq.com  للقسم االلكتروني البريد
 

 

  والمعلوماتجميع االستمارات ومالحظة : للحصول على هذه االستمارة
  :األخرى يرجى زيارة موقعنا االلكتروني


