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    يعلمالتفرغ ال استمارة
 

 من قبل املرشح (  لئمي:  )  اجلزء األول  
 

  القسم  الكليةالجامعة / 

 
 أواًل:البيانات الشخصية:

    الرباعي سم اال

   /    /               المواليد أنثى ذكر        الجنس : 

 الشهادة           تاريخ الحصول على
  الماجستير

  الدكتوراه

 الشهادة  الجامعة التي حصل منها على  
  الماجستير

 الدولة
 

   الدكتوراه

 باللغة اإلنجليزية/ األطروحة  رسالة العنوان 
 

 
باللغة / األطروحة  رسالة العنوان رسالة 

 العربية

  

 
  التخصص العام

  التخصص الدقيق

   اللقب العلمي الحالي 

    هاتف ال
  البريد اإللكتروني
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 ثانيًا: بيانات التفرغ السابق:
 

 ال   نعم   هل سبق أن حصلت على تفرغ علمي

   االمر الجامعي المرقم بموجب 

     -          الدراسي خالل العام     ة التفرغ مد

 التفرغ العلمي السابق الدول والجامعات التي تمت زياراتها خالل 

 الجامعة المدينة الدولة

   

   

 المقررخالل التفرغ العلمي السابق وفق برنامج التفرغ   البحوث والدراسات التي أنجزت

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ثالثًا: مدة وجهة وتاريخ التفرغ العلمي:

  مدة التفرغ العلمي المطلوبة :   
   العراق خارج    العراق داخل  جهة التفرغ العلمي : 

 : اسم الدولة                           الجامعة 
 ال   نعم    لميًا ( :   عينة رص / المركز/ المعهد ) الجامعة

(2-6) 



 

  
 الرحيم الرحمن هللا بسم                  

جمهورية العراق            
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة البحث والتطوير         

العلميةقسم الشؤون           

scientificdep@mohesr.gov.iq      

 

 

 

  
 

 

  

 تسلسلها في قائمة منظمة اليونسكو :
   :  تاريخ البدء في التفرغ العلمي المطلوب

 
 برنامج التفرغ العلمي المزمع إنجازه ) المشروع البحثي (:رابعًا: 

1- 
 
2- 
 
3- 
 

         نعم  ال     المقترح مدعوم : هل البحث
 :  جهة الدعم

  نعم                  ال تحمل الجهة المضيفة جميع نفقات التفرغ :     
 

 التفرغ العلمي: الجهات العلمية التي ستقضي فيها خامسًا:  الجامعات أو

 المدة المقررة للبقاء  الغرض من الزيارة المدينة الدولـة /المركز/ المعهد الجامعة
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 سنوات السابقة:الخالل الخمس المرشح  :  البحوث والمؤلفات المنشورة أو المقبولة للنشر التي أجرهادساً سا
 1- 

2- 
3- 
4- 

 :) ترفق جميع الوثائق (  بطلب التفرغ العلميأرفاقها الواجب  وثائق: السابعاً 
 .ومتضمن اآلتي  طلب التفرغ العلميالمتضمن رئيس القسم موجهه إلى  طلب شخصي .1

 . السيرة الذاتية للمرشح 

 .األمر الجامعي الخاص بالشهادة الحاصل عليها 

 .أسماء المؤلفات والبحوث المنشورة ونسخ منها 

 عنه وملخص للبحث أولية خطة مع شأنه يف يالعلم التفرغ على للحصول المقترح البحث اسم. 

 .والجامعة  عميد الكلية متضمنًا موافقة مجلس القسم والكليةكتاب من  .2

 . استمارة طلب التفرغ العلمي  .3

 .منظمة وفق القانون  كفالة الضامنة .4

 . التفرغ العلمي أيامطيلة  كافة النفقاتالجهة المضيفة  التعهد الخطي بتحمل .5

 التفرغ العلمي بخطاب رسمي. مدة/ الجهات التي سيقضي فيها  موافقة الجهة .6

 التفرغ العلمي. مدةملخص األبحاث المزمع إنجازها خالل  .7

 قائمة بمساهمات المتقدم في مجال خدمة القسم والكلية والجامعة والمجتمع.ترفق  .8

التفــرغ خــارج يمكــن وبخالفــة البحــث  إجراءوالقيــام بــعهــد بعــدم وجــود جامعــة داخــل العــراق يمكــن التفــرغ فيهــا ت .9
 ( العلمي التفرغ تعليمات )  2002نة لس  ( 263)رقم ( ثانيًا من التعليمات 1للمادة )العراق واستنادا 

 

  المرشحاسم 

  توقيعه

  التاريخ
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 من قبل القسم ( ميلئ)    : الثانيزء اجل
 ووفق التعليمات(  الشروط توافر مدى من والتحقق يالعلم التفرغ بطلبات النظر القسم يف يةالعلم اللجنة تتولى (

 للتفرغ ية الداع الجهة رصانة من والتأكد البحث خطة ودراسة موضوعه مع المتفرغ اختصاص تطابق ومدى

  .يالعلم

  بالقسماللجنة العلمية أسماء أعضاء مع للمرشح حول التفرغ مع التوصيات  القسم يف يةالعلماللجنة  تقريريرفق 
 .  لتفرغل مجلس الجامعةوموافقة   الكليةمجلس والمصادق علية من قبل وتواقيعهم  الدقيقة وتخصصاتهم

 . يرفق تأييد عدم تأثير التفرغ على المسيرة العلمية والتدريسية مصادق عليه من قبل القسم والكلية 

 اآلتي :يتضمن االلتزام ب  لمتفرغتعهد ل 

 ية علم مجلة يف نشره قبوليثبت  مايقدم  وانغه تفر  موضوع يف األقل يف واحد يعلم بحث نجازا  -1

   .التفرغ مدة انتهاء منسنة  (1)  مدة خالل ينةرص

  دم وتق تحققت يالت واالنجازات التفرغ مدة خالل عمله بيعة ط عن يةالكل او القسم يف محاضرة إلقاء -2

 . ذلك عن ريرتق

 توصل يالت والنتائج البحث انجاز مراحل عن أشهر ثالثة ( 3ل )كف المشر  من يد مؤ  يرتقر  يم تقد -3

 .إليها 

 لقانون وفقاً  التفرغ مدة يلة ط  البحث متطلبات إكماله عدم حالة يفله المصروفة غ المبال استحصال  -4

 1211  لسنة ( 66  ) رقم يةالحكوم يون الد يل تحص

  . التفرغ مدة يلة ط  البحث متطلبات إكماله عدم حالة يف مستقبالً  يالعلم بالتفرغ التمتع من حرمانه -6

  اآلتية األموريراعى في المفاضلة للمرشحين : 

 .ي العلم اللقب على الحصول خيتار  -1

 . الخدمة سنوات -2

 .المنشورة والبحوث الكتب عدد -3

 .يح واإلطار  الرسائل على فاالشرا -4

 . السنوي ميالتقو  معدل -6

 يها.ف المتفرغ الجامعة رصانة -6
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 .ية االنضباط العقوبات -1

 الغيابات . -8

 .واالنترنت الحاسوبالمرشح اللغات و   ةإجاد  -2

 .الممنوحة التشكرات عدد -10

 

  رئيس القسم  

  توقيعه

  التاريخ

 من قبل الكلية (  لئ) مي :  القسم الثالث
         المنعقدة بتاريخ                           الدراسي توصية مجلس الكلية بجلسته رقم )             ( للعام 

  
 

  عميد الكلية 

  توقيعه

  التاريخ

 (  اجلامعة من قبل لئ ) مي : القسم الرابع
 المنعقدة بتاريخ                     الدراسي بجلسته رقم )             ( للعام الجامعة توصية مجلس      
      

                
    رئيس الجامعة  

  توقيعه

  التاريخ

(6-6) 


