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التعليمات الخاصة بتصديق الشهادات (الجامعية والمدرسية) الصادرة من المؤسسات األكاديمية األمريكية
•

إن من مهام الدائرة الثقافية الرئيسية هو التصديق على الشهادات الدراسية الصادرة من المؤسسات األكاديمية
األميركية الرصينة وتشمل ما يلي :
 .1الطلبة المبتعثين العراقيين  :ويشمل طلبة البعثات الدراسية  /الزمالة الدراسية  /االجازة الدراسية  /النفقة
الخاصة.
 .2العراقيين :ويشمل خريجي الجامعات  /الكليات  /المعاهد  /المدارس.
 .3غير العراقيين :الذين يرومون الذهاب الى العراق للعمل او للدراسة او لإلقامة.

•

تعليمات التصديق في الدائرة الثقافية العراقية  -واشنطن :

المتطلبات:
 )1الوثائق (الجدارية ,وثيقة الدرجات ,األطاريح والوثائق المدرسية)
 )2يجب ان تكون جميع الوثائق االصلية مصدقة من قبل كاتب العدل ( )notary publicو وزارة الخارجية
التابعة الى الوالية (  )Secretary of stateما عدا األطاريح .اما اذا كانت مصورة فيجب المصادقة عليها
من قبل الجامعة باالضافة الى كاتب العدل ووزارة الخارجية.
 )3استمارة طلب التصديق (موجودة على الموقع االلكتروني للدائرة الثقافية).
 )4أستمارة التخويل (( )Release of academic record formموجودة على الموقع االلكتروني للدائرة
الثقافية).
 )5نسخة من جواز السفر او الهوية الشخصية.
 )6صك على شكل ( )Money order Onlyبأسم ( )Iraqi Cultural Officeوبقيمة  $15للوثيقة الواحدة
لجميع الطلبة المبتعثين والغير مبتعثين ولجميع المراحل.
 )7نسخة واحدة ملونة من جميع الوثائق ما عدا األطاريح.
 )8ظرف مرجع مدفوع الثمن يذكر فيه العنوان الكامل الذي يراد ارسال الوثائق بعد التصديق ألرجاع الوثائق بعد
أنجازها.
 )9على طلبة الدراسات العليا ارسال  CDاو  Flash Driveيتضمن االطروحة على شكل ملف ( )pdfأن
وجدت.
 )10يجب ان تكون االطروحة مجلدة وموقعة من قبل المشرف ولجنة المناقشة او القسم علمي او الجامعة .
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•

للطلبة المبتعثين ( )Mohesr, HCED, HCDP, KRG, Fulbright, ect,اجازات دراسية ومؤسسة شهداء
فقط ،باألضافة الى المتطلبات:
 )1ارسال وثيقة تثبت ابتعاث الطالب.
 )2ارسال  CDاو  Flash Driveيتضمن االطروحة على شكل ملف ( )pdfأن وجدت.
 )3ارسال رسالة من المشرف تثبت انهاء الطالب لجميع متطلبات البرنامج والتخرج.

مالحظات مهمة:
•

اليتم التصديق في الدائرة الثقافية في الحاالت التالية :
 الشهادات الصادرة من الجامعات والكليات غير المعترف بها. الوثائق غير الدراسية كالشهادات التدريبية او المهنية أو النقابية أو شهادة التميز . الشهادات الصادرة من الجامعات او الكليات والتي تكون فيها الدراسة عن بعد ( )Onlineوحسب تعليمات وزارةالتعليم العالي والبحث العلمي العراقية.

• تعتذر الملحقية عن استقبال الطلبة لغرض التصديق حيث يتم التعامل من خالل البريد االعتيادي فقط .
• يجب على جميع الطلبة ارسال معامالت التصديقات عن طريق البريد االعتيادي فقط وعلى العنوان األتي :
Iraqi Cultural Office
1801 P Street, NW,
3rd Floor,
Washington, DC 20036
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