رسالة اعالن نوايا التعاون
بين
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق
و
شبكة العلماء العراقيين في الخارج (نيسا)
من اجل تحقيق تعاون مثمر بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية وشبكة العلماء العراقيين في الخارج في
مجاالت تطوير التعليم العالي والبحث العلمي فقد اتفق الجانبان بتاريخ  9تشرين األول 2018
المادة األولى :تمهيد
حيث أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل دوما إلى تطوير مؤسسات التعليم العالي ،والقيام بكل ما يصب في ذلك
فيما يتعلق بالتعاون الدولي مع الجامعات والمراكز العلمية المرموقة والعلماء العراقيين المتواجدين خارج الوطن للتعاون
في المجاالت األكاديمية  ،والعلمية  ،والبحثية  ،والثقافية  ،والتدريبية والتطويرية  ،وحيث أن شبكة العلماء العراقيين في
الخارج تسعى لتوفير الخبرة والدعم في مجال العلوم والتكنولوجيا وفروع المعرفة االخرى باعتبارها جزءا حيويا من
التنمية والتطوير في العراق ولتبادل المعرفة وتدريب العلماء والفنيين والخبراء والمناقشه في مجال التربية والتعليم
واالبتكار ونقل التكنولوجيا ،فقد التقت رغبة الطرفين في التعاون المشترك من أجل تقديم خدمات شبكة العلماء العراقيين
في الخارج للجامعات والمؤسسات العلمية العراقية .وحيث يرغب الطرفان في تحديد إطار التعاون حول هذا الموضوع،
فقد تم التعاون بين الطرفين على ما يلي:
المادة الثانية :مجاالت التعاون
اتفق الطرفان على التعاون فيما بينهما من حيث تقدم الشبكة النصيحة والمساعدة والدعم الى المؤسسات العراقية االكاديمية
والبحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتنمية النشاط التنموي والمشاركة في النشاطات االكاديمية والبحثية
العلمية التي تقوم بها الجامعات العراقية .وستقوم الشبكة بتنمية قابليات التدريسيين والباحثين العراقيين عن طريق اقامة
الدورات وورشات العمل في جامعاتهم ومؤسساتهم العلمية وبصورة على أن يتم االتفاق في المستقبل على االمور المالية
في حال تم توقيع الية تعاون بشان تكاليف الفعاليات وتحديد نسبة المشاركة بين الطرفين فيها وحسب توفر التخصيص
المالي.
المادة الثالثة التعاون االكاديمي
 -1تشجع الوزارة الزيارات واللقاءات االكاديمية والعلمية والبحثية والتدربية والثقافية العضاء شبكة العلماء العراقيين في
الخارج للجامعات والمؤسسات العلمية العراقية .
 -2يشجع الطرفان تبادل الزيارات األكاديميـة ،والعلمية  ،والبحثية ،والتدريبية ،والثقافية بين الطرفين بغية تدعيم مجال
المذكرة.
 -3يتم التعاون بين الطرفين لتنسيق برامج تبادل الطالب ،وأعضاء هيئة التدريس ،والباحثين ،ومنتسبي كال الطرفين.
وإجراء مشاريع مشتركة في المجال األكاديمي ،والعلمي  ،والبحثي ،والتدريبي ،والثقافي  ،والتطويري وحسب الضوابط
المعمول بها في هذه الوزارة .

 -4يقدم الطرف االول كل ما يمكن لتسهيل مهمة الطرف الثاني اثناء زيارة اعضاء الشبكة للعراق بما فيها تكاليف السفر
واالقامة وخدمات التنقل والضيافة وصرف المكافأت ضمن برنامج "استاذ زائر" على ضوء قوانين وتعليمات الوزارة
النافذة .في حال تم االتفاق بين الطرفين
 -5يقدم الطرف الثاني الخدمات االكاديمية والعلمية بما فيها:














االشراف المزدوج على طلبة الدراسات العليا باالضافة الى استضافتهم في مؤسسات الطرف الثاني العلمية
ولفترات طويلة لغرض اجراء البحوث.
قضاء فترات قصيرة الى متوسطة المدى سنويا في الجامعات العراقية لغرض القاء المحاضرات وتقديم البرامج
والكورسات واقامة الورش التدريبية للطلبة والتدريسيين.
المساهمة في تقييم البحوث ورسائل الدراسات العليا خصوصا التي تكتب باللغة االنكليزية.
المساهمة في تقييم مستوى الكادرالتدريسسي لغرض الترقية والترفيع.
المساهمة في بحوث مشتركة تشرف عليها الوزارة والجامعات العراقية ضمن خطة الوزارة في الرقي بمستوى
البحث العلمي في العراق.
المساهمة في وضع خارطة طريق الجل الحصول على االعتماد االكاديمي للبرامج واالعتراف الدولي والعمل
مع الجامعات العراقية من اجل تحسين الجودة وضمانها.
المساهمة في تطوير وتحسين المناهج العلمية للشهادات والبرامج العلمية.
المساهمة في وضع ستراتيجيات وسياسات التعليم والتعلم والبحث العلمي.
تدريب التدريسين على احدث طرق التدريس وااللقاء وتقييم الطالب وفق معايير الجودة في التعليم العالي.
المساهمة في المؤتمرات العلمية الدولية التي تقيمها الوزارة والجامعات وتقديم الخبرة في امور التنظيم واالستفادة
من توصياتها الحقا.
تدريب الكوادر االدارية الجامعية على كل ما يتعلق باالدارة الجامعية والتنظيم االداري للكليات واالقسام.
االهتمام بمساعدة الطلبة العراقيين في الحصول على مقاعد دراسية في الجامعات العالمية.
المساعدة في تحرير واصدار مجالت علمية عراقية رصينة ومساعدة الباحثين العراقيين على النشر في المجالت
العالمية .

المادة الرابعة :حقوق الملكية الفكرية
يلتزم الطرفان بمراعاة حقوق الملكية الفكرية واألدبية الخاصة أو المملوكة للطرف اآلخر وعدم التعدي عليها.
المادة الخامسة :نسخ آلية التعاون
حررت اآللية من نسختين أصليتين ويسلم كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها والتسرى هذه الرسالة على تاريخ توقيعه
مالم يكن مصرح به و موافق عليه من قبل كال الطرفين .

ممثل الطرف األول:
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
التوقيع

ممثل الطرف الثاني
رئيس شبكة العلماء العراقيين في الخارج
التوقيع

