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 :ةــــــــــــــــــقدمامل
عثني من خالل توفري املبتالطلبة دف من دليل الطالب املبتعث اىل الواليات املتحدة األمريكية هو مساعدة أبناءنا اهل

وأنظمة الدراسة فيها وقوانينها واملعلومات اليت حيتاجها الطالب معلومات وافرة عن الواليات املتحدة االمريكية 
املبتعث هلذا البلد.  أن جناح الطالب املبتعث وحصوله على الشهادة املبتعث ألجلها وأمتالك أدوات البحث العلمي 

تمع األمريكي والقدرة على تطبيق نتائجة ليس هو اهلدف الوحيد من األبتعاث أمنا هناك أهداف أخرى منها فهم اجمل
خرين مبا يناسب والتزامة هبا و نقل املتميز واجليد من جتارب االواهتماماهتم وثقافتهم وأنظمتة وقوانينة ومنط احلياة فيه 

 اجملتمع العراقي.
أن برأمج األبتعاث ويف مقدمتها برنامج االبتعاث لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي تعد من أكثر احملطات أمهية 

مسرية التعليم يف العراق من خالل خلق جيل له القدرة على املسامهة يف مسرية التطور والبحث اليت يعيشها  يف
الثقافية  مت أفتتاح الدائرةعراقية . ونتيجة لربامج االبتعاث وحلاجات أكادميية ٢٠٠٣العراق وخصوصًا  مابعد عام 

 .٢٠٠٦ العراقية يف واشنطن عام
زمالة  –يف واشنطن على متابعة شؤون الطلبة املبتعثني ضمن القنوات الدراسية ( بعثة دراسية تعمل الدائرة الثقافية 

ة صل مع اجلامعات واملشرفني والطلبة ومتابعة السري الدراسيانفقة خاصة ) من خالل التو  -أجازة دراسية  –دراسية 
ل الدائرة الل مسريهتم الدراسية. كذلك تعمللطلبة واألمور املالية والتدخل حلل املشاكل اليت قد تواجه الطلبة خ

الثقافية على عقد األتفاقيات االعلمية مع اجلامعات األمريكية من جهة ووزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
عات للطلبة اخلرجيني من اجلامصحة صدور وتصديق الوثائق  فضًال عنواجلامعات يف العراق من جهة اخرى، 

 العراقية.األمريكية واجلامعات 
 الرؤية

نؤمن مببدا احملبة والتسامح والتعايش الذي جاءت به كافة االديان وخاصة ديننا االسالمي احلنيف  ، فاالنسان 
لالنسان اما اخ لك يف الدين او نظري لك يف اخللق، وضرورة االطالع على حضارات الشعوب االخرى واالستفادة 

اكب جماالت العلم واملعرفة لالستفادة منها يف تطوير بلدنا والنهوض به ليو من جتارهبا يف مجيع اجملاالت وخاصة 
 البلدان املزدهرة.

 الرسالة
نعمل على  ترسيخ دعائم الثقافة والتعليم والتبادل والتعاون والتنسيق بني اجلامعات واملؤسسات العلمية العراقية مع 

دنا  وال سيما املستجدات من العلوم والثقافة وحتفيز ابناء بل نظرياهتا يف الواليات املتحدة االمريكية مما يتيح نشر
 منتسيب جامعاتنا لالستفادة منها.
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 االهداف
ا على الدراسية البحثية البناء العراق احلبيب يف افضل اجلامعات وابرام االتفاقيات معه صنسعى لتوفري افضل الفر 

دث يف خمتلف النشاطت العلمية للتعرف على احاسس علمية رصينة  كما نسعى للحصول على فرص للمشاركة 
طرق التدريب والتعليم اليت من شا�ا رفع املستوى العلمي يف خمتلف املؤسسات العلمية العراقية وتنمية املهارات 
العلمية يف التخصصات كافة ، اضافة اىل السعي احلثيث الستثمار امكانيات وخربات الكفاءات العراقية املغرتبة 

 كنولوجيا وردم اهلوة العلمية بني العراق والعامل.لنقل الت
 

 أدارة الدائرة الثقافية
 تتابع على أدارة الدائرة الثقافية

 وظيفيالتوصيف ال مـــــــاألس
 مدة التكليف

 لغاية من

 ٢٠١٣متوز /  ٢٠٠٣اذار /  املستشار الثقايف عبد اهلادي اخلليلي أ.د.

 ٢٠١٣كانون األول /  ٢٠١٣متوز /  يفلثقااملستشار امعاون  عمار عزيز حممد علي د.

 ٢٠١٧تشرين الثاين /  ٢٠١٣/ كانون األول املستشار الثقايف دوقالصنعبد العزيز هتاين  أ.د.

 ٢٠١٩ين لثاكانون ا ٢٠١٧تشرين الثاين /  الثقايف ستشارامل أسعد توما عمران أ.د.

 غاية االنل ٢٠١٩/  الثاينكانون ا املستشار الثقايف علي زباري سبيت أ.م.د. 

 
 

 لكادر الدبلوماسي احلايل للدائرة الثقافيةا
 
 
 
 
 
 

 التوصيف الوظيفي األسم

 املستشار الثقايف أ.م.د. علي زباري سبيت

 موظف أداري أ.م.د.  حممد سامل جبارة

 احملاسب م.م. حسني غامن سعيد
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 وقات عمل الدائرة الثقافيةأ
 : من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الرابعة عصراً  معةمن األثنني اىل اجل •
 السبت واألحد : عطلة األسبوع •
 

 العطل الرمسية 

 
 

 نبذة عن الواليات املتحدة االمريكية: 
ـطـان األوربـي، ياألمـريـكـيـة إلـى إكـتـشـاف الـقـارة األمـريـكـيـة، حـيـث فـتـحـت لـإلسـتيـعـود تـأريـخ  الـواليـات الـمـتـحـدة 

نـدا، ـوكـانـت إسـبـانـيـا وفـرنـسـا أولـى الـشـعـوب الـتـي بـادرت إلـى إقـامـة مـراكـز لـهـا فـي الـعـالـم الـجـديـد ثـم جـاءت هـول
اد تـدفـق الـمـهـاجـريـن مـن مـخـتـلـف أنـحـاء الـعـالـم خـاصـة مـن بـريـطـانـيـا. وقـد انفصلت الـبـرتـغـال فـالـسـويـد، ثـم إزد

وأنـتـخـب "جـورج  م١٧٧٦الـواليـات الـمـتـحـدة األمـريـكـيـة عن التاج الربيطاين وحصلت عـلـى إسـتـقـاللـهـا عـام 
 .م١٧٨٧الـذي صـدر عـام  واشـنـطـن" أول رئـيـس لـلـدولـة وفـقـا لـلـدسـتـور

ـى تـمـتـد عـل ،. وبـذلـك تـحـتـل الـمـرتـبـة الـرابـعـة عـالـمـيًـا مـن حـيـث األبـعـاد²مكـ  ٩,٣٦٣,٠٠٠ـلـغ مـسـاحـتـهـا تـب
 وتـقـع بـيـن خـطّـي طـول  كــم مـن الـشـمـال إلـى الـجـنـوب  ٢٥٠٠كـم مـن الـشـرق إلـى الـغـرب و   ٤٥٠٠مـسـافـة 

 -شـمـاًال. يـحـدهـا مـن الـشـرق الـمـحـيـط األطـلـسـى ° ٤٩، ° ٣٠عـرض  ائريتغـربًـا ومـا بـيـن د° ١٢٣، ° ٦٣

 العطل الرمسية يف العراق العطل الرمسية يف الواليات املتحدة االمريكية
New Year`s Day 1 / January راسالسنة امليالدية ا كانون الثاين 

Martin Luther King Day 2 / January عيد اجليش كانون الثاين  ٦ 
President Day 17/ February عيد الربيع (نوروز) اذار ٢١ 

Memorial Day 25/May عيد العمال ايار ١ 
Independence Day 4/ July متوز ١٤ثورة  متوز ١٤ 

Labor Day 1/ September املولد النبوي ربيع االول ١٢ 
Columbus Day 13/ October الفطر املباركعيد  شوال ٣-١ 

Thanks giving Day 27/November عيد االضحى املبارك ذي احلجة ١٣-١٠ 
Christmas Day 

 
25/December راس السنة اهلجرية حمرم ١ 

 حمرم ١٠  
 يوم عاشوراء
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وفقاً ومـن الـجـنـوب الـمـكـسـيـك وخـلـيـج الـمـكـسـيـك.  -ومـن الـغـرب الـمـحـيـط  الـهـادي  -ومـن الـشـمـال كـنـدا 
) يقدر عدد سكان الواليات املتحدة بنحو ٢٠١٧(ديسمرب  ٢٠١٧لعام ملكتب األحصاء السكاين األمريكي 

عد ت موزعني على مخسون والية فضالً عن مقاطعة كولومبيا (واشنطن العاصمة).  نسمةمليون  325,759,068
لسكان حسب . تتوزع نسب امن حيث عدد السكان الواليات املتحدة ثالث أكرب بلد يف العامل بعد الصني واهلند

) واجلنوب 22.1%) والوسط الغريب (18.2%املناطق األمريكية املتعارف عليها وهي الشمال الشرقي (
اللغة الرمسية للبلد هي االنكليزية وهناك أقلية يتحدثون االسبانية. العمله  ).23.3%) وأخرياً الغرب (%36.4(

 هي الدوالر األمريكي.
 

 ي والنظام السياسيالتقسيم األدار 
 DISTRICT OFمقاطعة كولومبيا ( فضًال عن) والية 50من (الواليات املتحدة األمريكية تتكون 

COLUMBIA(  (واشنطن العاصمة) وهذه الواليات موضحة بالصورة اعاله ماعدا واشنطن العاصمة فهي تقع يف
تعترب الوالية هي التقسيم  .²كـلـم  177مقاطعة كولومبيا وهي منطقة مقتطعة من والييت ماريالند وفرجينيا ومساحتها 

الرئيسي للدولة ومتتلك عددا من الصالحيات واحلقوق املنصوص عليها يف دستور الواليات املتحدة، مثل تنظيم 
التجارة والتعاون بني الواليات، إدارة االنتخابات، إنشاء احلكومات احمللية، والتصديق على التعديالت الدستورية 

كل والية متتلك إدارة خاصة هبا  الصالحيات غري املفوضة إىل احلكومة االحتادي. و وميكن للواليات ممارسة مجيع
 واليت تتألف من سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وسلطة قضائية.
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تتكون لية تداول السلطة تكون عرب االنتخابات و آأما النظام السياسي يف الواليات املتحدة فهو مجهوري رئاسي و 
عضو يُنتخبون باألغلبية على  ١٠٠من جملسني مها جملس الشيوخ وعدد أعضائه ) الكونغرس(تشريعية ال سلطةال

أساس مقعدين لكل والية من الواليات اخلمسني، ثلث عدد املقاعد يتجدد كل سنتني، وُمدة اجمللس ست سنوات 
 .سنتان ناخبني لفرتة نيابية مدهتامقعداً، ويُنتخب األعضاء مباشرتًا من قبل ال ٤٣٥وجملس النواب وعدد مقاعده 

وفقا للدستور األمريكي حيق للكونغرس قبول ضم املزيد من الواليات إىل األحتاد، ولكنه ال ميكن إنشاء والية جديدة 
 من أراضي والية قائمة أو دمج اثنني أو أكثر من الواليات لتصبح واحدة من دون موافقة مجيع الواليات املعنية.

سان  –نيكس في –فيالدليفيا  –هيوسنت  –شيكاغو  –لوس اجنلس  –أما أشهر املدن األمريكية فهي نيويورك 
 سان جوزيه. –داالس  –سان دييغو  –أنطونيو 

 الـمـنـاخ 
ـع اتـجـاه معلى دوائر عرض خمتلفة بسبب مـسـاحـة الـواليـات الـمـتـحـدة األمـريـكـيـة وامـتـدادهـا ومـوقـعـهـا الـفـلـكـي 

 تـضـاريسـهـا جـعـل مـنـاخـهـا مـتـنـوع يـظـهـر مـن خـالل :
 اإلقـلـيـم الـمـداري : فـي الـجـزء الـجـنـوبـي الـشـرقـي والـسـهـول الـوسـطـى يـمـتـاز بـبـرودة مـعـتـدلـة شـتـاءا  لـتـأثـره – ١

 مـطـاره صـيـفـيـة.بـتـيـار خـلـيـج الـمـكـسـيـك، ورطـوبـة حـادة صـيـفـا، أ
 اإلقـلـيـم الـقـاري : وهـو نـوعـيـن :  – ٢

قـاري جـاف : يـشـمـل مـسـاحـة شـاسـعـة مـن الـمـرتـفـعـات الـغـربـيـة والـشـريـط الـغـربـي لـلـسـهـول الـوسـطـى،  -أ
 أريـزونـا وكـولـورادو.مـلـم، ظـهـور صـحـاري هـامـة كـنـيـفـادا،  ٤٠٠أمـطـار ه قـلـيـلـة دون 

قـاري مـعـتـدل : فـي الـمـنـطـقـة الـوسـطـى مـن الـسـهـول الـعـظـمـى، بـارد فـي الـشـمـال، مـعـتـدل مـمـطـر  -ب
 مـلـم، يـمـثـل نـمـوذجـا حـيًـا لـزراعـة الـحـبـوب. ١٠٠٠إلـى  ٤٠٠فـي الـجـنـوب، يـتـراوح الـتـسـاقـط فـيـه بـيـن 

ـيـم الـمـحـيـط األطـلـسـي : يـسـود الـمـنـاطـق الـوسـطـى والـشـرقـيـة، يـمـتـاز بـمـنـاخ قـاري رطـب بـارد فـي الـشـمـال إقـل – ٣
 مـلـم ). ١٢٠٠إلـى  ٥٠٠مـعـتـدل فـي الـجـنـوب أمـطـاره صـيـفـيـة عـلـى الـعـمـوم، تـزداد غـزارة فـي إتـجـاه الـجـنـوب ( 

إقـلـيـم الـبـحـر الـمـتـوسـط : يـسـود واليـة كـالـيـفـورنـيـا عـلـى الـسـاحـل الـجـنـوبـي الـغـربـي لـلـواليـات الـمـتـحـدة  – ٤
 األمـريـكـيـة، دافـئ مـمـطـر شـتـاءا، حـار وجـاف صـيـفـا.

لـى الـمـحـيـط الـهـادي، حـرارة مـنـتـظـمـة، أمـطـار غـزيـرة اإلقـلـيـم الـمـحـيـطـي : عـلـى الـسـواحـل الـغـربـيـة الـمـطـلـة عـ – ٥
 مـلـم. ١٠٠٠تـصـل إلـى 
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 األديان 
تتواجد يف الـواليـات الـمـتـحـدة األمـريـكـيـة معظم األديان واملعتقدات الدينية بسبب اهلجرة السنوية هلذا البلد من 

 نسمة وتشري األحصائيات اىل أن نسب الديانات بالنسبة ) ماليني٨أغلب بقاع العامل ويبلغ عدد املسلمني فيها (
 :للسكان كما يف اجلدول أدناه

 
 
 
 
 
 
 
 

 يف الواليات املتحدة األمريكيةاحلياة 
تتسم الواليات املتحدة األمريكية بكرب حجمها وتنوع أشكال احلياة وليس من الصعب أن ينعم الطالب باحلياة 
الكرمية هناك، فمن السهل أن يتناول أفضل األطعمة من خمتلف مطابخ العامل، واخلضر والفواكه الطازجة على مدار 

على  جاء البالد بسهولة ويسر باستخدام وسائل نقل عامالعام. ويكون باألمكان التنقل بني املدن املنتشرة عرب أر 
مستوى عاملي من اجلودة. كما ميكن االستمتاع بالتسوق وشراء املنتجات املختلفة وفًقا للذوق، حيث ميكن أن 

 ن كل واليةأجيد جمموعة متنوعة من األسواق بدًء من الريفية الصغرية وحىت مراكز التسوق الكبرية املوجودة باملدن. 
أو مقاطعة هلا صفاهتا املميزة، حيث ميكن استكشاف إحدى هذه الواليات يف كل مرة بعد ان يزورها الطالب عرب 

 .أستخدام الطرق السريعة
 بتقدمي أحدث املأكوالت واألطعمة من شىت بقاع العامل، ويرجع الواليات املتحدة األمريكيةتشتهر املاكؤالت : 

ال. املطابخ العاملية إىل جانب رغبة اجلماهري يف جتربة كل ما هو جديد يف هذا اجملالفضل يف ذلك إىل تأثرها بأشهر 
 الدول على تقدمي األطباق اليت تشتهر هبا املطاعم املوجودة يف الواليات املتحدة األمريكيةحيث حترص املطاعم يف 

. يتمناهاليت د أشهى املأكوالت االعديد من املغرتبني واحملليني اللذين يتقنون إعداجيد الطالب فسوف ، األخرى
ونظرًا ملساحة البالد الشاسعة، خيتلف املناخ السائد يف املناطق الشمالية عن اجلنوبية بدرجة كبرية، وهو ما يعين 

 .وجود جمموعة متنوعة من املنتجات الرائعة واملأكوالت الشهية على مدار العام

 النسبة الديانة

 61% الربوتستانت

 25% الرومان الكاثوليك

 2% اليهود

 12% الديانات االخرى
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على تطوير مهرجانات األطعمة واملأكوالت  حيرص الناس يف الواليات املتحدة األمريكية باإلضافة إىل ذلك،
لواليات املتحدة ا أما االحتفال بعيد امليالد يف. معظم املدن األمريكيةاملخصصة لتنشيط السياحة. حيث يُقام يف 

ا يتم استبداله يف وروبية التقليدية، وإمن، فإنه مل يعد مقصورًا على تقدمي العشاء املخبوز على الطريقة األاألمريكية
أغلب األحيان "حبفالت الشواء" اليت يتم فيها تقدمي األطعمة البحرية وشرائح اللحم على أعلى مستوى من اجلودة. 
وتقيم اجلماعات العرقية املختلفة جمموعة من االحتفاالت بأسلوهبا اخلاص؛ حيث تقدم اجلالية اهلندية جمموعة من 

لويات أثناء االحتفال مبهرجان "ديوايل"، ويف مهرجان الربيع السنوي الصيين (االحتفال بالعام الصيين أشهى احل
على يكية الواليات املتحدة األمر اجلديد) يتم تقدمي جمموعة من الوالئم الفخمة، كما حترص اجلالية اإلسالمية يف 

 .هر رمضانإقامة العديد من االحتفاالت الرائعة بعيد الفطر مع �اية ش
متاع باجللوس ، إذ ميكنك االستالواليات املتحدة األمريكيةتناول العشاء خارج املنزل يعترب من األمور اهلادئة يف ان 

يف الواليات تتميز املدن   .ا مل يقل لك صاحب املطعم عكس ذلكحول املائدة الذي قمت حبجزها طوال الليل م
ا مستوى من اجلودة للنقل العام (واخلاص) مما يتيح السفر واالنتقال إليه بوجود أنظمة على أعلىاملتحدة األمريكية 

 بسهولة ويسر.
 

: يعشق األمريكيون التسوق، وهو األمر الذي يتضح جلًيا وخاصة مع وجود جمموعة متنوعة من مراكز  التسوق
ضات. ويوجد ن عن بدء التخفيالتسوق احمللية و العاملية إىل جانب االزدحام الذي تشهده منافذ البيع عند اإلعال

باملدن الكربى ما يشبع رغبات املستهلكني بدًء من املتاجر الصغرية اليت تقدم أحدث خطوط املوضة وحىت املراكز 
التجارية اليت تقدم املنتجات املستعملة. وعلى اجلانب اآلخر، يوجد جمموعة من احملال الصغرية املتخصصة يف بيع 

تلك املصنعة منزلًيا أو التحف أو األعمال الفنية واحلرفية. ويوجد بالعديد من املدن  املنتجات بالتجزئة، سواء
األمريكية جمموعة رائعة من مراكز التسوق (وأماكن تناول الطعام) املنتشرة يف خمتلف األحياء اجملاورة وخاصة يف 

يها، وميكن لب االستمتاع بالتسوق فالضواحي الداخلية. وتعد األسواق واملتاجر من أفضل األماكن اليت ميكن للطا
شراء بعض التحف الفنية األصلية أو الصناعية الرائعة اليت تشتهر هبا املدن يف الواليات املتحدة األمريكية وتقدميها  

 كهدايا تذكارية. 
 

يف معظم  آليلاتعترب التحويالت املالية أمرا سهًال وميسوراً، فهناك العديد من ماكينات الصرف : الشؤون املالية 
ساعة، كما تقبل غالبية  ٢٤على مدار بتقدمي  اخلدمات املصرفية البنوك اليت تقوم  فضًال عن األمريكيةمدن 

ماكينات الصرف اآليل العمل ببطاقات االئتمان اليت تصدرها البنوك األخرى وترتبط بالعديد من شبكات األعمال 
من اخلدمات اليت تلقى قبوًال لدى العديد من  إلكرتونيا يف نقاط البيعالبنكية الدولية. وتعد خدمات حتويل األموال 

واء  سه استخدام البطاقة البنكية اخلاصة ب مكان الطالب، مما يعين أنه بإالواليات املتحدة األمريكيةالشركات يف 
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كنك سحب للدفع املباشر نظري املشرتيات أو اخلدمات اليت حتصل عليها كما مي كانت بطاقة إضافة أو خصم
هذا ويتم قبول بطاقات االئتمان، مثل بطاقات فيزا وماسرت كارد، عند إجراء أية تعامالت، مبا  .النقد من خالهلا

 .يف ذلك احلصول على سلفة نقدية من البنوك إلكرتونًيا أو من خالل العديد من ماكينات الصرف اآليل املتاحة
من خمتلف اجلنسيات بفتح حساب لدى أي بنك حملي شريطة أن القادمون من اخلارج  طلبةمن السهل أن يقوم ال

ورسالة الضمان  السفر جواز ميإال أن تقد يهميتم ذلك يف خالل ستة أسابيع من تاريخ وصوهلم إىل البالد، وما عل
ة الصرف اآليل وإرسال بطاقللطالب الربيدي وسوف يقوم البنك بفتح حساب خاص  العنوانو  من الدائرة الثقافية

  ه.إلي
 

هناك قواعد صارمه تفرضها مصلحة املواطنة واهلجرة األمريكية حول أمكانية عمل الطالب :  العمل أثناء الدراسة
 F-1األجنيب يف الواليات املتحدة األمريكية، ولكن بشكل عام ميكن للطالب احلاصل تأشرية دخول من النوع 

يف املكتبات واملقاهي داخل اجلامعة على سبيل املثال.  كالعملساعة أسبوعيًا دأخل احلرم اجلامعي   ٢٠بالعمل 
ات املتحدة يف الواليوالجيد الطالب الوافدون صعوبة يف احلصول على عمل داخل احلرم اجلامعي لكون اجلامعات 

ويف حاالت يعة. ر ت واملقاهي وكافريات الوجبات الساألمريكية ذات مساحات شاسعة ويتوفر فيها الكثري من املكتبا
ادرة يسمح للطالب بالعمل خارج احلرم اجلامعي اذا كان العمل مرتبط باحدى الربامج والدورات الدراسية اليت ن

 التحق هبا الطالب.
 

 نظام الدراسة يف اجلامعات االمريكية
ملقاطعات لألنظمة غري املركزية اليت يرتك للواليات وا أمنوذجاً  يف الواليات املتحدة األمريكيةدراسة نظام اليعترب 

 وهلذا السبب فإن القوانني اليت حتكم هيكل ومضمون برامجواملدارس مساحة واسعة للتطوير والعمل التعليمي، 
التعليم تتنوع بدرجة كبرية ما بني والية وأخرى، ومع ذلك تبدو هذه الربامج متشاهبة بشكل ملحوظ بسبب العوامل 

شرتكة بني هذه الواليات كاحلاجات االجتماعية واالقتصادية والتنقل املتكرر للطالب واملعلمني من والية إىل امل
أخرى ومن مث فأن التجريب والتنوع يف كل والية ال يعوق دون ظهور شكل عام للنظام التعليمي يف الواليات 

       .                                                                                                                            لعايلا ظام التعليم العام ونظام التعليمقسم النظام التعليمي اىل قسمني ومها نيُ املتحدة األمريكية. 
 نظام التعليم العام -أوًال: 

قل. نوعًا مميزًا من التعليم الذي يشجع على األبداع واألبتكار والتفكري املستاملتحدة األمريكية يوجد يف الواليات 
التعليم العام يف الواليات املتحدة مصمم هبدف تقدمي دروس لكافة أبناء املقيمني يف الواليات املتحدة بغض النظر 

رات من اخليا األمريكية مجلهم املدارس اخلاصة عن العرق أو النوع أو العقيدة أو اإلعاقة أو دخل األسرة. وتقد
اإلضافية، من التعليم الديين إىل جماالت تركز بصفة خاصة على اإلعداد للكليات، وبناء االنضباط الذايت، وتوفري 
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تحدة وميكن أن يقدم التعليم االبتدائي والثانوي يف الواليات امل ات يف التعلم،الدعم لألطفال الذين يعانون إعاق
ة الصغار، سواء أكانوا قادمني للواليات املتحدة مع أسرهم أو ساعني خلربة تعليمية مستقل الدولينيالكثري للتالميذ 

 . ويشمل التعليم العام يف الواليات املتحدة األمريكية مايلي:يف مدرسة داخلية
ن م وهذه املرحلة خاصة حبضانة األطفال وإيوائهم و تعليمهم، التعليم فيما قبل املدرسة االبتدائية : -١

ور د سنتني إىل  ست سنوات، وحىت يلتحقون مبرحلة التعليم اإللزامي، وهذه املرحلة تنقسم إىل قسمني مها عمر
  احلضانة ورياض االطفال.

عشرة وهو الزامي  اديةوحىت احل من السنة السادسةيشمل التعليم االبتدائي األطفال  التعليم االبتدائي : -٢
للدراسة يف التعليم االبتدائي، فكل والية تقرتح على مدارسها اخلطوط العريضة ال يوجد منهج عام موحد و ، وجماين

ملناهج التدريس، أما التفاصيل فيجرى تقريرها حملياً، ويعمل املعلمـون واملراقبون واملسؤولون عن املناهج، ومديرو 
دائية القراءة والكتابة  املدارس االبتاملدارس واألهايل يف حتضري اخلطط املفصلـة للمناهـج. ومن املواضيع اليت تدرس يف

 .واحلساب واملواد االجتماعية والعلوم الصحية واملوسيقى والرتبية البدنية وهذه املواد متثل صلب املواضيع
 ة العليا.مها : املدرسة الثانوية الدنيا واملدرسة الثانوي شمل نوعني من املدارس الثانويةوي التعليم الثانوي : -٣
 -من هذه املدارس وهي على النحو التايل : واعيوجد عدة أننوية الدنيا : املدرسة الثا -أ
ميثل ثالث سنوات من السنة الثانية عشرة حىت السنة اخلامسة عشرة، وهي تكون حلقة  النوع األول : •

 منفصلة يف مبناها ومنهاجها و براجمها.
 الست للتعليم الثانوي.لدنيا الواقعة ضمن السنوات ا النوع الثاين : املدرسة الثانوية •
ية الصف السابع والثامن أما التاسع فإنه يلتحق بالثانو  يشكل مدرسة ذات صفني فقطالنوع الثالث :  •

 العليا.
 -هلذا النوع من املدارس مها : وعانيوجد ن املدرسة الثانوية العليا :  -ب
النوع األول : مدرسة ذات ثالث سنوات، حيث يلتحق هبا التالميذ من السنة اخلامسة عشرة وحىت الثامنة  •

 عشرة، ومتثل املرحلة الثانية للمدرسة الثانوية الدنيا. 
العليا وهو ذو األربع سنوات من عمر أربع عشرة سنة إىل عمر مثاين عشرة  املدرسة الثانويةالنوع الثاين :  •

رب املدرسة الثانوية الشاملة النمط العادي أو املألوف للتعليم الثانوي يف أمريكا، حيث يلتحق معظم سنة، وتعت
من التعليم  وهذا النوعالتالميذ بال استثناء باملدرسة الثانوية الشاملة سواء كانت ذات الست أو األربع سنوات . 

اد املهين التقليدية إىل جانب آخر من التعليم، وهو اإلعديوفر ألبنائه الثقافة العامة بقدر أكرب مما تقدمه املدرسة 
جنـبـًا إىل جنـب مــع املواد األكادميية فهذه املدارس معنية بتقدمي  تعليم متكامل بني الثقــافة النظرية األساسية 

 . والدراسات العملية
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نية توجد ة املهنية، وهي مدرسة مهنية فإىل جانب املدارس الثانوية الشاملة توجد أنواع أخرى من التعليم مثل املدرس
 يف املدن الكربى كما توجد مدارس خاصة تدعمها الطوائف الدينية.

 
 التعليم العايل نظام  -ثانيًا :

 من أهم األسباب اليت جتعل الكثري من الطلبة يرغبون يف الدراسة بالواليات املتحدة األمريكية ما يلي:
األمريكية على مستوى العامل جبودة مرافقها ومواردها وهيئات التدريس العاملة هبا. اجلودة : تشتهر اجلامعات  •

 وتضمن نظم اإلعتماد إستمرار هذه املؤسسات التعليمية يف احلفاظ على هذه املعايري.
يئات باخليارات : يقدم نظام التعليم األمريكي العديد من اخليارات ال نظري هلا يف أنواع املؤسسات التعليمية وال •

 األكادميية واإلجتماعية وشروط اإللتحاق والربامج املقدمة واملواد الدراسية اليت يتم التخصص فيها.
التنوع : يوجد أجناس متنوعة من البشر من خلفيات ثقافية متباينة ومن كافة اإلهتمامات من مجيع أحناء العامل  •

 يف اجلامعات األمريكية.
أقساط  ات املتحدة األمريكية قيمة ممتازة بالنسبة لكلفتها. فوجود جمموعة كبرية منالقيمة : توفر الدراسة يف الوالي •

يمية جعل بعض املساعدات املالية اليت تقدمها املؤسسات التعل ة، والتكاليف املعيشية املختلفة فضًال عنالدراس
 الدراسة الدراسة هبا أمراً ممكناً للعديد من الطالب.

 الواليات املتحدة األمريكية بإمكانية اإلختيار من العديد من الربامج والدورات الدراسية املرونة : يتمتع الطالب يف •
 داخل جامعاهتم، كما يتوفر لديهم خيار اإلنتقال من مؤسسة تعليمية إىل مؤسسة تعليمية أخرى.

حدة يف أنه ليس نظامًا على اإلطالق، فليس هناك و  املتحدة األمريكيةاليات الو ن أهم ما مييز التعليم العايل يف او 
الربامج أو طرق التدريس، أو تنظيم الدراسة، سواء كانت كليات أو جامعات أو مدارس تعليم عال متنح درجات، 
فمنها ما هو تابع للحكومة، ومنها ما هو تابع للهيئات اخلاصة، سواء من ناحية التمويل أو اإلدارة، فمنها ما هو 

كن أن حتصل على ، وميؤسسات الدينية، ومنها ما تديره املاحمللية فقة حملية كالبلديات أو حكومات الوالياتعلى ن
بعض املعونات احلكومية (الفدرالية) للتدريس والبحث، وأعمال  اإلرشاد الزراعي والقروض إلقامة مساكن  الطلبة، 

م العايل ومن هنا أصبح الفاصل بني مؤسسات التعلي وإسهاماً يف تكاليف  بعض مباين األقسام مثل كليات الطب،
 واخلاصة غري واضح.

ورمبــا يكــون االختــالف يف أن املعاهــد اخلاصة أكثر صرامة من املعاهد احلكومية، أل�ا هتدف ألن يكون فيها طلبة 
انب حكومات الواليات قاها من جأكثر تقدماً وتفوقاً، وتستطيع اجلامعات احلكومية عن طريق  املعونة املالية اليت تتل

أن تقدم تعليمًا عاليًا ألعداد كبرية من األمريكيني بتكاليف منخفضة نسبياً، وتستطيع اجلامعة اخلاصة أن توجه 
اهتمامًا كبريًا لكل من األساليب التعليمية واألحباث يف ميادين التعليم، واليت ال تتمكن اجلامعات احلكومة من 

 هلا. توجيه هذا االهتمام
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ة الذين تتلقى رسومًا رمزية من الطلب اجلامعاتالتعليم اجلامعي يف أمريكا ليس جمانياً، بالرغم من أن بعض ان 
يظهرون كفاءة، وتلك الرسوم تشمل املصروفات ورسوم السكن، والكتب واإلعالة وغالباً ما تكون املصروفات زهيدة 

متوسط حيث أن  ،معات األمريكية ال تزال يف ارتفاع سنة تلو األخرىرسوم اجلاإال أنه  منذ بداية القرن احلاىل فإن 
سنويا. لكن اجلامعات اخلاصة ذات الصدارة بلغت  آالف دوالر ٤رسوم الدراسة يف الواليات املتحدة بلغت 

 دوالر ٣٣،٦٥٠وتطلب كلية هارفارد إلدارة األعمال رسوما تعليمية تبلغ  .ألف دوالر وأكثر من ذلك ١٨رسومها 
 .يضعها يف فئة خاصة سنويا مبا

ويوجد يف كل والية يف أمريكا معهداً للتعليم العايل أو أكثر، وهبا جامعات تتلقى معونة من احلكومة، وتقوم  بتعزيز 
 -تدريب املدرسني واملعاهد الزراعية العالية، وهناك نوعان من مؤسسات التعليم العايل :

 وتسمى الكليات الصغرى ومدة الدراسة فيها سنتان، وتكاليفها  تأيت من :كليات اجملتمعو  الكليات الُدنيا -١
املصادر احمللية، وتقدم برناجماً مشاهباً ملا تقدمه الكليات، واجلامعات ذات السنوات األربع، وهي أيضاً على نوعني، 

عداد ملتابعة الدراسة يف إ والنوع الثاين نوع ينتهي بانتهاء السنتني حيث هتيئ الطالب لالشتغال باألعمال الفنية،
 ب إليه الكثري من الطالب.ذاجلامعات وهذا النوع جي

خلدمة العدد املتزايد من خرجيي املدارس  وقد صمم هذا الربنامج الذي تستمر فيه الدراسة مدة سنتني يف األصل
كالوقت واملال وااللتزامات العلمي، ولكنهم مل يتمكنوا، لسبب أو آلخر،   الثانوية الذين شاؤوا مواصلة حتصيلهم

وهي تعد الناس  .سنوات الكفاءة العلمية، من االلتحاق بكلية أو جامعة معتادة مدة الدراسة فيها أربع العائلية أو
أ�ا تساعد  احلاضر لالنضمام إىل القوة العاملة وتقدم جمموعة من اخلدمات للمجتمعات احمللية. كما يف الوقت

 كما أن كليات اجملتمع تقوم بدور نشط يف املهن الصحية. هتم العملية.الناس على التطور يف حيا
 لى درجةع قدم فيها برامج دراسية تستغرق أربع سنوات للحصولوت :)الكليات(اجلامعات و الكليات العليا -٢

ملاجستري ا، كما تقدم برامج دراسية اخرى يف مرحلة الدراسات العليا للحصول على درجات علمية كالبكالوريوس
واليت قد تستغرق فيها الدراسة مابني السنتني اىل اربع سنوات او اكثر. كما توفر بعض اجلامعات براجماً  والدكتوراه

  .الدكتوراه بعد ما واليت يلتحق هبا الطالب للدراسات املتقدمة
 

 الدرجات العلمية

منح الطالب شهادة البكالوريوس بعد أكمال اربع سنوات دراسة يف اجلامعات والكليات  يتم .البكالوريوس درجة
أو يف جمال العلوم وتســـــــمى بكالوريوس علوم  B.A آدابوتســـــــمى بكالوريوس  اآلدابوهي اما أن تكون يف جمال 

B.S ســـــــــــــــنتني األوىل وحدة دراســـــــــــــــية او مايعادهلا. يدرس الطالب يف ال ١٢٥. ويتطلب هذا الربنامج مااليقل عن
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تني الثالثة ســـــــنوالثانية مواد دراســـــــية مشـــــــرتكة الغرض منها توســـــــيع مدارك الطالب اثناء الدراســـــــة اجلامعية، أما يف ال
 والرابعة فريكز فيها الطالب على دراسة مواد دراسية يف صلب أختصاصة.

أن يكون  M.Sأو العلوم   M.Aيشرتط للحصول على شهادة املاجستري يف اآلداب  .املاجستري درجة  .أ
أن يف بعض اجلامعات األمريكية يتطلب توفر درجات  باألضافة اىل الطالب قد حصل على درجة البكالوريوس.

ملعظم التخصصات  ) GRE) (Graduate Record Examination)إختبارات املقدرات األكادميية التخصصية مثل 
للذين يرغبون يف اإللتحاق بدراسات إدارة   ) GMAT) (Graduate Management Admission Test)وإختبار 
 األعمال.
لف وختت للطلبة الغري دارسني يف اجلامعات االمريكية )IELTS( او األيلتس )TOEFL( أختبار التوفل فضًال عن

من سنة اىل  فرتة زمنية برنامج املاجسترييتطلب آخر. و اىل خرى ومن ختصص ااىل الدرجات املطلوبة من جامعة 
 وحدة دراسية او مايعادهلا. ٣٦مااليقل عن ثالث سنوات و 

ل على سنوات وبداوم دراسي كامل للحصو  مخساىل  الفرتة الزمنية الطبيعية من اربع متتد .الدكتوراه درجة .ب
واد على ويعتمد عدد امللنيل هذه الدرجة املطلوبة الدراسية  اجتياز الطالب للموادحيث يتطلب ، هذه الدرجة

لتكملة هذه املواد.  ىكحد اقص  اىل سنتنيتفريباً متطلبات القسم العلمي وختتلف من قسم اىل اخر وحيتاج الطالب 
وبعد اجتياز الطالب جلميع املواد الدراسية املطلوبة، مينح الطالب مدة ستة أشهر للتهيئة لألمتحان الشامل 

)Comprehensive Exam( ويشمل هذا  شفهي والثاين حتريري :قسمني األول على االمتحان وينقسم هذا
االمتحان مجيع املواد اليت درسها الطالب يف جمال ختصصة ويف حالة فشل الطالب يف االمتحان الشامل فانه يعطى 

ب يف هذا لفرصة ثانية لتأدية االمتحان واذا فشل يف املرة الثانية فأن الطالب يفصل من اجلامعة. اما اذا جنح الطا
 ماالمتحان فيتم ترشيحة للبدء يف العمل البحثي وكتابة األطروحة. يقدم الطالب مقرتح االطروحة ويدافع عنه اما

اللجنة العلمية لالطروحة اعتماداً على البحث العلمي واالستقصاء واملقدرة والكفاءه العلمية للطالب. وبعد االنتهاء 
بل جلنة خاصة من االساتذة الختبارة حول ما ورد يف االطروحة من عمل يتم مناقشة الطالب من قمن االطروحة 

والتقبل االطروحة اال اذا احتوت على ابتكار علمي جديد أو اضافة علمية ذات  حبثي ونتائج والطرق املستخدمه
فلسفة  وراه، مينح الطاالب درجة دكتاوقبوهل . بعد جناح الطالب يف الدفاع عن اطروحتهال التخصصقيمة يف جم

)PhD(  يف التخصصات اليت تتطلب البحث واالستقصاء العلمي. وهناك عدد من الدرجات العلمية العليا املماثة
 نودكتوراه يف القانو  )ED.D( ، دكتوراه يف التعليم).D.A(لدرجة دكتوراه فلسفة وتعادهلا ومنها دكتوراه يف الفنون 

 .)JSD(  يف الفقه القضائي دكتوراه و )SJD( القانونيةوتكون على نوعني مها دكتوراه يف العلوم 
مل وهي منط من الدراسة البحثية اليت يستطيع من حي .)بعد الدكتوراه ما رجةددراسات متقدمة وأحباث ( .ت

شهادة الدكتوراه او ما يعادهلا ان يقوم هبا حتت اشراف او توجيه استاذ خمتص و تكون هذه الدراسة البحثية مدعومة 
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او زمالة  ةمؤقت ةعلى وظيف باحثداعمة او ماحنة هدفها دعم مشاريع حبثية مفيدة حيصل من خالهلا ال من جهة
حبثية من قبل اجلامعة او املؤسسة العلمية اليت ُمنحت الدعم عن طريق احد اساتذهتا والذي سيقوم باالشراف على 

ري الوظيفة ما يقوم عضو هيئة التدريس هذا بتوف ن اجل امتام مشروع او مشاريع حبثية و غالبام هذا املشروع البحثي
املؤقتة او الزمالة للباحث حيث حيصل االخري على راتبه من الدعم املمنوح هلذا املشروع البحثي الذي يسعى باحث 
ما بعد الدكتوراه اليه للحصول على تدريب و اعداد ونشرعلمي و خربة ضمن برنامج حبثي مدعوم.اذ ان برامج 

توراه املختلفة هي جزء حيوي وفعال ومهم يف املنظومة البحثية يف معظم اجلامعات العاملية وتشري مابعد الدك
 .االحصائيات اىل ازدياد اعداد باحثي ما بعد الدكتوراه يف معظم هذه اجلامعات

 
 للدراسات العليا (املاجستري والدكتوراه) أنواع القبول

 هناك نوعان من القبول موضحة كما يلي:
مينح للمتقدمني الذين يتم قبوهلم مباشرة لدراسة ختصصهم ويكون غري مشروط :  Admission عاديقبول  .١

 والدرجة العلمية اليت يرغبون يف دراستها باجلامعة بعد إستيفاء مجيع شروط القبول.
ر ث: ومينح للمتقدمني الذين مل يتمكنوا من إستيفاء شرط أو أكAdmissin  Conditional قبول مشروط .٢

من شروط القبول مثل عدم احلصول على املعدل املطلوب يف إختبارات اللغة اإلجنليزية أو عدم حصوهلم على املعدل 
املطلوب يف إختبارات املقدرات األكادميية التخصصية. وميكن أن يكون القبول مشروطاً أيضاً على حصول الطالب 

كما ميكن أن يكون القبول مشروطًا   Pre-Requisitesعلى معدل جيد يف الفصل األول لدراسته العليا وتسمى
حبصول الطالب على معدل جيد يف مواد مطلوبة يف دراسة ختصصه ومل يقم بدراستها يف املرحلة اجلامعية أو قام 

 .Deficiencyبدراستها ولكن مل يتحصل على معدل جيد وتسمى بالنواقص 
 نظام الفصول الدراسية

حيث  (Semesteres) املتحدة األمريكية تعمل على نظام الفصول الدراسية املعروفة بـمعظم اجلامعات يف الواليات 
 :ثالثة فصول دراسية وهي على السنة الدراسية تنقسمأن 
هر  وينتهي يف منتصف شأيلول أوائل شهر  اب اىليبدأ ما بني أواخر شهر  : وهو عادةً (Fall) الفصل اخلريفي   .١

 .تقريباً  كانون األول
 .ياراوميتد حىت أوائل شهر  كانون الثاينأواسط شهر  : وهو عادًة يبدأ  (Winter) أو (Spring◌ٍ ) الربيعيالفصل  .٢
 اب.أو منتصفه وحىت أواسط شهر  ايارمن بداية شهر : وهو عادًة يبدأ  (Summer) الفصل الصيفي  .٣
 

اصة بالطالب املي مسة الدخول اخلجتدر االشارة اىل ان فصلي اخلريق والربيع هي فصول اجبارية للطلبة االجانب ح
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 )J1  اوF1 (  لكي يستمر حبالة فيزة الطالب واقل عدد ساعات جيب ان يسجل علية الطالب خالل هذين الفصلني
 . هي تسعة وحدات دراسية

 :أنظمة فصول دراسية اخرى وهيتتبع  هناك بعض اجلامعات 
تتكون السنة الدراسية فية من ثالثة  حيث (Quarter) نظام الفصل الدراسي الربع سنوي أو ما يسمى .١

فصول دراسية رئيسية مدة كل منها اثىن عشر أسبوعاً أي ربع السنة، باإلضافة إىل فصل صيفي. وهذا النظام الربعي 
من حيث اإلنتشار إال أن فرتة الفصل الدراسي الربعي أقصر والوحدات الدراسية املنجزة  (Semester)مياثل نظام 
 .(Semester) لنظام تعترب أقل قيمة، أي أقل من حيث عدد النقاط من الوحدات الدراسية يف نظام طبقاً هلذا ا

تتكون السنة الدراسيه فية من فصلني حيث ) Trimester( نظام الفصل الدراسي الثلث أو ما يسمى .٢
، وهو يبدأ أيضاً ريدراسيني رئيسيني وترتاوح مدة الفصل بني أربعة عشر ومثانية عشر أسبوعًا وبينهما فصل قص

بفصل اخلريف يف شهر ايلول  ويعد هذا النظام من أقل نظم الفصول الدراسية استعماًال باجلامعات األمريكية وهو 
 .من حيث عدد الوحدات الدراسية اليت ينبغي على الطالب إكماهلا خالل العام الدراسي (Semester) مياثل نظام  

 
  :شؤون الطلبة املبتعثني

 التسجيل واملباشرة -أوًال:
 مجيعرسال ألغرض تاشري وصول الطالب اىل اراضي الواليات املتحدة يف الدائرة الثقافية يف واشنطن على الطالب 

 :تيةالوثائق اال
نسخة من جواز السفر مع مسة الدخول وختم اخلروج من العراق ومنوذج الدخول للطالب مع مرافقيه للواليات  -١

 ).I-94( املتحدة االمريكية
 ). DS2019) او ( I-20( صورة من منوذج -٢

 األمر الوزاري (نسخة أصلية) -٣
 رسالة الدعم املايل  -٤
 عقد البعثة املوقع من قبل الطالب ووزارة التعليم العايل والبحث العلمي . -٥
 صورة من امر االنفكاك من الدائرة او اجلامعة (اذا كان موظفاً او تدريسياً). -٦
 االحوال املدنية للطالب ومرافقيه( او صورة من البطاقة الوطنية املوحدة) صورة من هوية  -٧
 صورة من شهادة اجلنسية العراقية للطالب ومرافقيه. -٨
االستمارة االلكرتونية املتضمنه كافة املعلومات عن الطالب واملوجودة على املوقع االلكرتوين لدائرة البعثات  -٩

 والعالقات الثقافية.
 اجلامعة (نسخة اصلية). رسالة القبول يف -١٠
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 رسالة القبول يف كورس اللغة االنكليزية (نسخة اصلية). -١١
رسالة  املباشرة يف اجلامعة (الكورس االكادميي او اللغة) تبني التاريخ الفعلي للمباشرة يوم / شهر / سنة  -١٢

 (نسخة اصلية).
ل الطالب للطالب موقعة من قبنسختان من التخويل اخلاص باطالع الدائرة الثقافية على السري الدراسي  -١٣

 ومصدقة من قبل دائرة التسجيل يف اجلامعة اليت حصل القبول منها.
 Routing( ورقم التحويل اخلاص بالبنك) Account number(أرسال ورقة من البنك تبني رقم احلساب  -١٤

number.( 

 
 كورس اللغة  -ثانياً:

 ات املطلوبة لذلك.كتسلم كافة املستمساصدار امر اداري مبباشرة الطالب بالدراسة بعد  يتم -١
يتوقف  .ان الفرتة املسموح هبا لدراسة اللغة هي سنة واحدة فقط ومن مث املباشرة بالدراسة االكادميية -٢

 لتحاق بالدراسةلغرض اال فشله يف احلصول على درجة امتحان اللغة  املطلوبة من اجلامعةالصرف على الطالب يف 
 .ةاالكادميي

 اللغة.دراسة بعد اكمال الطالب لكورس اللغة يصدر له امر اداري با�اء  -٣
 

 الكورس االكادميي -ثالثاً:
ؤيد املباشرة ت من اجلامعة رسالةمع تزويدنا ب يتم اصدار امر اداري للطالب بعد مباشرته بالدراسة االكادميية -١

 .بالدراسة االكادميية
 يف االمر الوزاري والصادر من دائرة البعثات والعالقات الثقافية. حمددةلدراسة االكادميية ا مدة  -٢
يف كل فصل دراسي جيب على الطالب تزويدنا بكتاب التسجيل من اجلامعة مع التقرير الدراسي الفصلي  -٣

 .من املشرف
 

 التمديدات الدراسية -:رابعاً 
وراه، ستة ا وملدة (سنة لطالب الدكتوفق االستمارة ادن حيق للطالب تقدمي طلب متديد دراسته االكادميية  -١

 يوماً. ٦٠أشهر لطالب املاجستري) وقبل انتهاء مدة الدراسة االكادميية ب
 مشفوع برسالة من االستاذ املشرف تؤيد حاجة الطالب للتمديد.التمديد طلب  جيب ان يكون -٢
 مديد.اصدار امر اداري بالتلب يتم الطامدة دراسة  على متديدمن قبل الدائرة الثقافية بعد املوافقة   -٣
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 تغيري اجلامعة -:اً خامس
تطلب  اجلامعة على أن تكون أسباب مقنعة ويف بعض احلاالتيقدم الطالب طلباً يشرح فيه اسباب تغيري  -١

 الدائرة الثقافية الطالب للمقابلة الشخصية من قبل جلنة علمية خمتصة للحصول على موافقة مبدئية للنقل.
ل يف اجلامعة اجلديدة تبني تكاليف الدراسة شرط ان تكون التكاليف مساوية او اقل تقدمي رسالة القبو   -٢

 من التكاليف يف اجلامعة السابقة االوىل.
جيب ان يكون اختصاص الطالب يف اجلامعة الثانية هو نفس االختصاص يف اجلامعة االوىل وهو نفس  -٣

 االختصاص يف االمر الوزاري للطالب.
 بعد املوافقة على طلب الطالب يتم اصدار امر اداري بتغيري اجلامعة.  -٤
 

 املصاحبة الزوجية واضافة طفل -:سادساً 
ر وهي صورة القيد ونسخ من جوازات سف جيةيقدم الطالب مجيع املستمسكات املطلوبة للمصاحبة الزو  -١

 العائلة مع التاشرية وختم الدخول اىل الواليات املتحدة االمريكية.
 يف حالة ان العائلة داخل العراق فيتم ترويج املصاحبة الزوجية يف دائرة البعثات والعالقات الثقافية.  -٢
 يتم اصدار امر اداري باملصاحبة الزوجية عند اكمال املتطلبات اعاله. -٣
 يتم اصدار امر اداري باضافة طفل عند تزويد الدائرة الثقافية بشهادة ميالد الطفل. -٤
 
 التخرجأجراءات  -:اً ابعس
اقشة بكتاب من اجلامعة او املشرف يشري اىل تاريخ من عند مناقشة الطالب فيجب تزويد الدائرة الثقافية .١

 الطالب والقرار املتخذ.
يف حالة مناقشة الطالب وبنجاح فيتم أصدار امر اداري بالتخرج واعتبار تاريخ مناقشة الطالب هو تاريخ  .٢

 التخرج.
ليم ب لفرتة تصحيحات فيتم اعتبار تاريخ التخرج للطالب هو التاريخ النهائي للتسيف حالة احتياج الطال .٣

ة الدراسة من خالل االمر الوزاري ملدمع التصحيحات على ان ال يتجاوز الفرتة الزمنية للدراسة واملسموحه للطالب 
 االكادميية او التمديدات.

 ذمة من اجلامعة. تزويد الدائرة الثقافية بنسخة من شهادة التخرج وبراءه .٤
 حيق للطالب املتخرج البقاء يف بلد الدراسة ملدة اقصاها شهرين تبدأ من تأريخ التخرج. .٥
يتم صرف تذاكر السفر واملستحقات املالية ما بعد التخرج بعد عودة الطالب اىل العراق من قبل الدائرة  .٦

 يف مركز الوزارة. املالية
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 االنسحاب من البعثة -:اً ثامن
يف حالة رغبة الطالب االنسحاب من البعثة السباب صحية، فيجب على طالب تقدمي طلب االنسحاب  -١

 .لحالة الصحية للطالبلمع التقارير الطبية املصدقة واليت تشري 
احالة طلب الطالب والتقارير الطبية اىل دائرة البعثات والعالقات الثقافية واليت بدورها حتيل التقارير يتم  -٢

 اىل وزارة الصحة.الطبية 
يشري اىل ان مرض الطالب معيق لدراستة فسيتم اصدار امر وزاري  الصحة  اذا كان قرار اللجنة يف وزارة  -٣

 .با�اء البعثة وعدم حتمل الطالب اي تبعات مالية وقانونية
يق بخبالف ذلك اما على الطالب االستمرار بدراسته واحلصول على الشهادة او اعتبارة فاشًال ويتم تط -٤

 بنود عقد البعثة وحتملة كافة التبعات املالية والقانونية.
 
 ةـــــــــــــــــــــــــمور املالياأل 
يتم تسوية سلفة السفر عن طريق الدائرة املالية يف مركز الوزارة بعد ارسال تذاكر السفر ونسخ من ختم  -١

 الدخول اىل الواليات املتحدة االمريكية.
مستحقات الطالب املالية من رواتب واجور دراسية بعد اصدار االمر االداري من الدائرة يتم البدء بصرف  -٢

عتبارا من عة بكتاب تاييد من اجلامعة مبباشرة الطالب بالدراسة وحتتسب رواتبه او الثقافية باملباشرة بالدراسة  مشف
 تاريخ وصوله اىل الواليات املتحدة االمريكية.

 لكرتونيا" عن طريق البنك ، يتم حتويل رواتب الطلبة ا -٣
 يرجى من كل طالب تزويد الدائرة الثقافية باملعلومات املصرفية التالية:

4- Student name at the Bank 
5- Bank Name and adress 
6- Account Number 
7- Routing Number 

 التتجاوز مّدة الدخول وتأريخ املباشرة بالدراسة عن شهر حسب تعليمات الوزارة. -٨
املسموح هبا لدراسة اللغة هي سنة واحدة فقط ومن مث املباشرة بالدراسة االكادميية، يتوقف ان الفرتة  -٩

 الصرف على الطالب يف حال جتاوزه للفرتة املخصصة وبدون احلصول على القبول االكادميي.
ة ر يتوقف الصرف على الطالب يف حال انتهاء مدة دراسته االكادميية اىل حني احلصول على موافقة الوزا -١٠

 لتمديد دراسته.
 .   شهرينحيق للطالب البقاء يف بلد الدراسة بعد تأريخ خترجه ملدة  -١١
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يف حالة سفر فرد او مجيع افراد عائلة الطالب املتزوج خارج الواليات املتحدة االمريكية على الطالب اعالم  -١٢
 بذلك. دائرة الثقافيةال

 دوالر بعد تقدميه للوصوالت االصولية )٨٠٠(يصرف للطالب اجور طباعة وجتليد االطروحة ولغاية مبلغ  -١٣
 من قبل الدائرة املالية يف مركز الوزارة.

أطفال) يرجى ارسال  ٢حلجز تذاكر العودة اىل العراق للطالب املتخرج وعائلته ان وجدت (الزوجة +  -١٤
جز عن طريق مكتب رسالة الكرتونية خبط الرحلة والتأريخ املقرتح للسفر مع نسخ جوازات السفر احلديثة ليتم احل

 وتصرف من قبل الدائرة املالية يف مركز الوزارة عند عودته اىل العراق. احلجز الذي تتعامل معه الدائرة الثقافية
 

 التصديقات
ية األمريكية ميالصادرة من املؤسسات األكاد (اجلامعية واملدرسية) لشهادات الدراسيةتقوم الدائرة الثقافية بتصديق ا

 : ما يلي الرصينة وتشمل
 

 : ويشمل طلبة البعثات / الزمالة / االجازة الدراسية / النفقة اخلاصة.  العراقيني الطلبة املبتعثني -أوًال:
 العراقيني: ويشمل خرجيي اجلامعات / الكليات / املعاهد / املدارس. -ثانياً:
 للدراسة او لإلقامة.غري العراقيني: الذين يرومون الذهاب اىل العراق للعمل او  -ثالثاً:

 
 املتطلبات:

 الوثائق (اجلدارية, وثيقة الدرجات, األطاريح والوثائق املدرسية). -١
و وزارة اخلارجية ) notary public(االصلية مصدقة من قبل كاتب العدل  جيب ان تكون مجيع الوثائق -٢

ما عدا األطاريح. اما اذا كانت مصورة فيجب املصادقة عليها من قبل   ) Secretary of state(التابعة اىل الوالية 
 اجلامعة باالضافة اىل كاتب العدل ووزارة اخلارجية.

 املوقع االلكرتوين للدائرة الثقافية). ميكن حتميلها مناستمارة طلب التصديق ( -٣
وقع االلكرتوين للدائرة امل ميكن حتميلها من( )Release of academic record form( أستمارة التخويل -٤

 الثقافية).
 نسخة من اجلواز او اهلوية الشخصية. -٥
 جلميع الطلبة املبتعثني والغري مبتعثني  للوثيقة الواحدة $١٥بقيمة  )Money order Only(عل شكل  صك -٦

 وجلميع املراحل.
 نسخة واحدة ملونة من مجيع الوثائق ما عدا األطاريح. -٧
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فيه العنوان الكامل الذي يراد ارسال الوثائق بعد التصديق ألرجاع الوثائق ظرف مرجع مدفوع الثمن يذكر  -٨
 بعد أجنازها.

 يتضمن االطروحة أن وجدت. Flash Driveاو  CDعلى طلبة الدراسات العليا ارسال  -٩
 جيب ان تكون االطروحة مغلفة وموقعة من قبل املشرف وجلنة املناقشة او القسم علمي او اجلامعة. -١٠

 
فقط  ) اجازات دراسية ومؤسسة شهداء, Mohesr, HCED, HCDP, KRG, Fulbright, ect(بتعثني للطلبة امل

 باألضافة اىل املتطلبات:
 ارسال وثيقة تثبت ابتعاث الطالب. -١
 يتضمن االطروحة أن وجدت. Flash Driveاو  CD ارسال -٢
 والتخرج.ارسال رسالة من املشرف تثبت ا�اء الطالب جلميع متطلبات الربنامج  -٣
 

 مالحظات مهمة:
 ال يتم للتصديق يف الدائرة الثقافية يف احلاالت التالية: -أوًال:

 الشهادات الصادرة من اجلامعات والكليات غري املعرتف هبا. -
 الوثائق غري الدراسية  كالشهادات التدريبية او املهنية أو النقابية أو شهادة التميز . -
وحسب تعليمات  )Online( اجلامعات او الكليات واليت تكون فيها الدراسة عن بعدالشهادات الصادرة من  -

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي العراقية.
 

 ايام عمل وممكن أن تستغرق وقت أكثر يف بعض احلاالت.  ١٠- ٣ إن عملية التصديق تستغرق من -ثانيًا:
ل الربيد لغرض التصديق حيث يتم التعامل من خال صاحب العالقةعن استقبال  دائرة الثقافيةتعتذر ال -ثالثًا:
 . حصراً ارسال معامالت التصديقات عن طريق الربيد  اجلميعجيب على  لذلك فقط

 :عن طريق املوقع االلكرتوين من قبل الطالب يتم املتابعة على معامالت واجراءات التصديقات -خامسًا:
http://iraqiculture-usa.com/degree_authentication___verification  
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 طلبة النفقة اخلاصة
 :دراسي ملف فتح تعليمات

 الرتبية وزارة يف معادلتها عليه العراق خارج من الثانوية شهادة على حاصل الطالبة أو الطالب كان إذا -١
 .التعادل قرار من نسخة يرفق وأن دراسي ملف لفتح مث التقدمي ومن العراقية

 إجازة ( الوظيفي موقفه سالمة تؤيد اليت املستمسكات تقدمي عليه موظف الطالبة أو الطالب كان إذا -٢
 اخلاص اإلداري واألمر الذمة وبراءة اإلنفكاك كتاب من نسخة يرفق ) ذلك غري أو تفرغ إجازة دراسية، ، إعتيادية

 . اإلجازة مبنحه
 .بذلك اخلاص التعهد يوقع موظف غري الطالبة أو الطالب كان إذا  -٣
 يف معادلتها عليه اخلارج من املاجستري أو البكالوريوس شهادة على حاصل الطالبة أو الطالب كان إذا -٤

لفتح ملف  التقدمي مث ومن  قسم التقومي وتعادل الشهادات) ةالثقافي والعالقات البعثات دائرة (التعليم العراقية وزارة
 .التعادل قرار من نسخة يرفق وأن دراسي

 .) التخصص نفس ( للبكالوريوس دراسته مع منسجمة املاجستري يف الطالبة أو الطالب دراسة تكون أن -٥
 .) التخصص نفس ( للماجستري دراسته مع منسجمة الدكتوراه يف الطالبة أو الطالب دراسة تكون أن -٧
 .العراقية العلمي والبحث العايل التعليم وزارة قبل من هبا ومعرتف رصينة جامعة من القبول يكون أن جيب -٨
 .) باملراسلة ( بعد عن أو اجلزئي بالدوام وليس التام بالدوام دراسته تكون أن  -٩

 :التالية الثبوتية املستمسكات يرفق - ١٠
  .السكن وبطاقة العراقية اجلنسية وشهادة املدنية األحوال هوية من نسخة -١١
اليت  واملرحلة عليها سيحصل اليت والشهادة الطالبة أو الطالب ختصص يوضح اجلامعة من ) �ائي ( قبول -١٢

 . دراسته وإنتهاء بدء وموعد يدرس فيها
 دة.املتح الواليات يف اإلقامة ونوع السفر جواز من نسخ -١٣
  .الرمسية اجلهات من ومصدقة الدراسية وثائقه من نسخة -١٤
 .اإللكرتوين الربيد على وعنوانه هاتفه ورقم املتحدة الواليات يف الكامل عنوانه -١٥
 .الكفالة وتوقيع اإلجراءات ومتابعة هبم اإلتصال ليتم اهلاتف ورقم العراق يف الكامل ذويه عنوان -١٦
 .الدراسي امللف لفتح املستمسكات تقدمي بعد جامعته أو دراسته تغيري للطالب الحيق -١٧
 تقررها اليت احلاالت عدا العراقية اجلامعات داخل اىل بالنقل املطالبة بعدم تعهد الطالبة أو الطالب يقدم -١٨

 .)التعهد من نسخة مرفق (الوزارة
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 معلومات أحصائية
 ٣١/١٢/٢٠١٨الطلبة املبتعثني املستمرين لغاية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2018/12/31الطلبة املبتعثني واملتخرجني لغاية 
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 2018/12/31ولغاية   2007الطلبة املبتعثني الكلي واملتخرجني للفرتة من 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نسبة الطلبة املبتعثني الكلي بني الذكور واالناث
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  الطلبة البعثات حسب الشهادة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حسب التخصصات الطلبة البعثات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:washington@scrdiraq.gov.iq


                                                                                                                                                                               

washington@scrdiraq.gov.iqالبرید األلكتروني :                                             www.iraqiculture-usa.com الموقع األلكتروني  :    
 26صفحة   

 واشنطن / دلیل الطالب المبتعث الى الوالیات المتحدة األمریكیة –الدائرة الثقافیة العراقیة 

 الطلبة البعثات حسب اجلامعات االمريكية الدارسني فيها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

 Akron
 Arizona

 Arkansas - Fayetteville
 Bridgeport

 Central Florida
 Cincinnati

 Hawaii at Manoa
 Houston

 Illinois at Chicago
 Kansas
 Maine

 Michigan
 Missouri - Columbia
 Nevada - Las Vegas

 New Hampshire
 New York at Albay

 Oklahoma
 Texas Dallas

 Toledo
Arizona State

Arkansas at Little Rock
California Davis

Colorado School of Mines
Dayton
Drexel

East Carolina
Florida

Florida Institute of Tech
Georgia State

Iowa State
Kansas State

Kentucky
Lawrence Technological

Louisiana State
Michigan State

Michigan Tech Engineering
Mississippi State

Missouri
Missouri - Kansas City

Missouri  of S & T
Nebraska - Lincoln

Northern Illinois
Oakland

Oklahoma State
Old Dominion
Oregon State
Oregon State

Pennsylvainia State
Portland State

Rutgers
Sothern Illinois - Carbondale

South Carolina
Texas A&M

Tuskegee
Utah State

Washington State
Wayne State

Western Michigan
Wisconsin-Madison

Wright State
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 الطلبة البعثات حسب التخصصات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Agriculture

Architecture

Astronomy

Biology

Biomedical Engineering

Biomedical Sciences

Chemical Engineering

Chemistry

Civil Engineering

Communication Engineering

Computer Engineering

Computer Science

Dentistry

Economics

Electrical and Computer Engineering

Electrical Engineering

Enviromental Engineering

Geograpghy

Geological Engineering

Geology

Geophysics

Industrial and Systems Engineering

Inforamtion Technology

Kinesiology

Law

Linguistics

Marine Science

Material Science and Engineering

Mathematics

Mechanical Engineering

Medicine

Microbiology

Nanobiotechnology

Nanotechnology

Nursing

Petroleum Engineering

Pharmacy

Physics

Poultry Science

Soil and Water Science

Soil Siences

Statistics

System Engineering

Veterinary
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 الطلبة البعثات حسب اجلامعات العراقية املبتعثني منها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

الجامعة التكنولوجیة
الجامعة المستنصریة

جامعة االنبار
جامعة البصرة

جامعة السلیمانیة
جامعة القادسیة

جامعة القاسم الخضراء
جامعة الكوفة
جامعة المثنى

جامعة الموصل
جامعة النھرین

جامعة بابل
جامعة بغداد

جامعة تكریت
جامعة دیالى

جامعة ذي قار
جامعة سامراء

جامعة صالح الدین
جامعة كربالء
جامعة كركوك
جامعة میسان
جامعة واسط

ھیئة التعلیم التقني
وزارة الصناعة والمعادن
وزارة العلوم والتكنلوجیا

وزارة الموارد المائیة
غیر موظف
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 بالدائرة الثقافيةتصال اال
 
 www.IraqiCultural-USA.comاملوقع األلكرتوين للدائرة الثقافية     •

 
 العنوان الربيدي  •

Iraqi Cultural Office                
 1801 P St NW 3rd Floor 
Washington, DC 20036 

 
 أرقام اهلواتف •

                                             Phone1: 202-986-2626  
                                             Phone2: 202-986-2899 

                                             Fax: 202-986-2291 

 
 الربيد األلكرتوين الرمسي •

 washington@scrdiraq.gov.iq 
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