8102
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة البعثات والعالقات الثقافية
الدائرة الثقافية  -واشنطن

الرؤية ؤالرسالة
ؤألاهدأف

أدأرة الدأئرة

معلومات عن
ال
الولايات متحدة

شوؤن

الدرأسة في
ال
الولايات متحدة

الثقافية
الطلية

معلومات
أحصايية

ديلل الطالب المبتعث اىل الواليات المتحدة األمريكية

الدائرة الثقافية العراقيةة – واشةطن  /دلية النالةا التعثعةل الةو الت اةات التثألةدة اة را يةة

التألثتاات

الموقع األلكتروني :

التتضتع

الصفألة

التتضتع

الصفألة

التقد ة

3

التحدات الدراسية

03

الرؤاة والرسالة واةهداف

3

شؤون النلعة التعثعثي

03

أدارة الدائرة الثقافية

4

كترس اللغة وال ترس ا كاداتي

04

أوقات الدوام

4

الثتدادات الدراسية

04

العن الرستية

5

تغيير الجا عة

04

نبذة عن الواليات المتحدة االمريكية

5

التصاحعة الزوجية واضافة طف

05

التقسيم األداري والنظام السياسي

6

أجراءت الثخرج

05

التطاخ

7

ا نسألاب

الععثة

05

الحياة في الواليات المتحدة األمريكية

7

اة تر التالية

06

نظام الدراسة في الجامعات االمريكية

2

الثصداقات

07

نظام الثعليم العام

9

طلعة الطفقة الخاصة

02

نظام الثعليم العالي

01

علت ات أحصائية

09

الدرجات العلتية

00

اةتصال بالدائرة الثقافية

85

نظام الفصتل الدراسية

08

لألق :0اسثتارة الثتداد

86

www.iraqiculture-usa.com

البريد األلكتروني washington@scrdiraq.gov.iq :

صفحة 2

الدائرة الثقافية العراقيةة – واشةطن  /دلية النالةا التعثعةل الةو الت اةات التثألةدة اة را يةة

قد ة
الهدف من دليل الطالب المبتعث الى الواليات المتحدة األمريكية هو مساعدة أبناءنا الطلبة المبتعثين من خالل توفير
معلومات وافرة عن الواليات المتحدة االمريكية وأنظمة الدراسة فيها وقوانينها والمعلومات التي يحتاجها الطالب المبتعث
لهذا البلد .أن نجاح الطالب المبتعث وحصوله على الشهادة المبتعث ألجلها وأمتالك أدوات البحث العلمي والقدرة على
تطبيق نتائجة ليس هو الهدف الوحيد من األبتعاث أنما هناك أهداف أخرى منها فهم المجتمع األمريكي وأنظمتة وقوانينة
ونمط الحياة فيه واهتماماتهم وثقافتهم والتزامة بها و نقل المتميز والجيد من تجارب االخرين بما يناسب المجتمع العراقي.
أن برامج األبتعاث وفي مقدمتها برنامج االبتعاث لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعد من أكثر المحطات أهمية في
مسيرة التعليم في العراق من خالل خلق جيل له القدرة على المساهمة في مسيرة التطور والبحث التي يعيشها العراق
وخصوصا ً مابعد عام  .3002ونتيجة لبرامج االبتعاث ولحاجات أكاديمية عراقية تم أفتتاح الدائرة الثقافية العراقية في
واشنطن عام .3002
تعمل الدائرة الثقافية في واشنطن على متابعة شؤون الطلبة المبتعثين ضمن القنوات الدراسية ( بعثة دراسية – زمالة
دراسية – أجازة دراسية  -نفقة خاصة ) من خالل التواصل مع الجامعات والمشرفين والطلبة ومتابعة األمور األدارية و
المالية والتدخل لحل المشاكل التي قد تواجه الطلبة خالل مسيرتهم الدراسية .كذلك تعمل الدائرة الثقافية على عقد
األتفاقيات االعلمية مع الجامعات األمريكية من جهة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات في العراق من جهة
اخرى ،باألضافة الى صحة صدور وتصديق الوثائق للطلبة الخريجين من الجامعات األمريكية والجامعات العراقية.
الرؤاة
نؤمن بمبدا المحبة والتسامح والتعايش الذي جاءت به كافة االديان وخاصة ديننا االسالمي الحنيف  ،فاالنسان لالنسان اما
اخ لك في الدين او نظير لك في الخلق ،وضرورة االطالع على حضارات الشعوب االخرى واالستفادة من تجاربها في
جميع المجاالت وخاصة مجاالت العلم والمعرفة لالستفادة منها في تطوير بلدنا والنهوض به ليواكب البلدان المزدهرة.
الرسالة
نعمل على ترسيخ دعائم الثقافة والتعليم والتبادل والتعاون والتنسيق بين الجامعات والمؤسسات العلمية العراقية مع
نظيراتها في الواليات المتحدة االمريكية مما يتيح نشر المستجدات من العلوم والثقافة وتحفيز ابناء بلدنا وال سيما منتسبي
جامعاتنا لالستفادة منها.
ا هداف
نسعى لتوفير افضل الفرص الدراسية البحثية البناء العراق الحبيب في افضل الجامعات وابرام االتفاقيات معها على اسس
علمية رصينة كما نسعى للحصول على فرص للمشاركة في مختلف النشاطت العلمية للتعرف على احدث طرق التدريب
والتعليم التي من شانها رفع المستوى العلمي في مختلف المؤسسات العلمية العراقية وتنمية المهارات العلمية في
التخصصات كافة  ،اضافة الى السعي الحثيث الستثمار امكانيات وخبرات الكفاءات العراقية المغتربة لنقل التكنولوجيا
وردم الهوة العلمية بين العراق والعالم.
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أدارة الدائرة الثقافية
تتابع على أدارة الدائرة الثقافية
دة الث ليف
اةسم

الثتصيف التظيفي

اةسثاذ الدكثتر ععد الهادي الخليلي

التسثشار الثقافي

لغااة
حزاران 8116 /

تتتز 8103 /

تتتز 8103 /

كانتن اةول 8103 /

اةسثاذ الدكثترة تهاني الصطدوق

التسثشار الثقافي

كانتن اةول 8103 /

تشرا الثاني 8107 /

اةسثاذ الدكثتر أسعد تت ا عتران

التسثشار الثقافي

تشرا الثاني 8107 /

لغااة ا ن

عاون التسثشار الثقافي

الدكثتر عتار عزاز دمحم علي

الكادر الدبلوماسي الحالي للدائرة الثقافية

اةسم

الثتصيف التظيفي

اةسثاذ الدكثتر أسعد تت ا عتران

التسثشار الثقافي

اةسثاذ التساعد الدكثتر دمحم سالم جعارة
التدرس التساعد حسي غانم سعيد

تظف أداري
التألاسا

أوقات عت الدائرة الثقافية
 من األثنين الى الخميس  :من الساعة التاسعة صباحا ً ولغاية الساعة الرابعة عصرا ً
 يوم الجمعة  :من الساعة التاسعة صباحا ً ولغاية الساعة الثالثة والنصف عصرا ً
 السبت واألحد  :عطلة األسبوع
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العن الرستية
العن الرستية في الت اات التثألدة ا را ية

العن الرستية في العراق

1 / January

ا كانون الثاني

راس السنة الميالدية

2 / January Martin Luther King Day

 2كانون الثاني

عيد الجيش

President Day

17/ February

 32اذار

عيد الربيع (نوروز)

Memorial Day

25/May

 2ايار

عيد العمال

Independence Day

4/ July

 21تموز

ثورة  21تموز

Labor Day

1/ September

 23ربيع االول

المولد النبوي

Columbus Day

13/ October

 2-2شوال

عيد الفطر المبارك

Thanks giving Day
Christmas Day

27/November

 22-20ذي الحجة

عيد االضحى المبارك

25/December

 2محرم

راس السنة الهجرية

New Year`s Day

 20محرم

يوم عاشوراء

نعذة ع الت اات التثألدة ا را ية:
يـعـود تـأريـخ الـواليـات الـمـتـحـدة األمـريـكـيـة إلـى إكـتـشـاف الـقـارة األمـريـكـيـة ،حـيـث فـتـحـت لـإلسـتـطـان األوربـي،
وكـانـت إسـبـانـيـا وفـرنـسـا أولـى الـشـعـوب الـتـي بـادرت إلـى إقـامـة مـراكـز لـهـا فـي الـعـالـم الـجـديـد ثـم جـاءت
هـولـنـدا ،الـبـرتـغـال فـالـسـويـد ،ثـم إزداد تـدفـق الـمـهـاجـريـن مـن مـخـتـلـف أنـحـاء الـعـالـم خـاصـة مـن بـريـطـانـيـا .وقـد
انفصلت الـواليـات الـمـتـحـدة األمـريـكـيـة عن التاج البريطاني وحصلت عـلـى إسـتـقـاللـهـا عـام 2772م وأنـتـخـب "جـورج
واشـنـطـن" أول رئـيـس لـلـدولـة وفـقـا لـلـدسـتـور الـذي صـدر عـام 2777م.
تـبـلـغ مـسـاحـتـهـا  0.222.000كـلـم .²وبـذلـك تـحـتـل الـمـرتـبـة الـرابـعـة عـالـمـيًـا .مـن حـيـث األبـعـاد تـمـتـد عـلـى
ّ
خـطـي طـول °22
مـسـافـة  1000كـلـم مـن الـشـرق إلـى الـغـرب و  3000كـلـم مـن الـشـمـال إلـى الـجـنـوب وتـقـع بـيـن
 °232 ،غـربًـا ومـا بـيـن درجـتـي عـرض  °10 ، °20شـمـاالً .يـحـدهـا مـن الـشـرق الـمـحـيـط األطـلـسـى  -ومـن
الـشـمـال كـنـدا  -ومـن الـغـرب الـمـحـيـط الـهـادي  -ومـن الـجـنـوب الـمـكـسـيـك وخـلـيـج الـمـكـسـيـك .ووفقا ً لمكتب
األحصاء السكاني األمريكي لعام ( 3027ديسمبر  )3027يقدر عدد سكان الواليات المتحدة بنحو  325,759,068مليون
نسمة .ومن حيث السكان تعد الواليات المتحدة ثالث أكبر بلد في العالم بعد الصين والهند .تتوزع نسب السكان حسب المناطق
األمريكية المتعارف عليها وهي الشمال الشرقي ( )%18.2والوسط الغربي ( )%22.1والجنوب ( )%36.4وأخيرا ً الغرب
( .)%23.3اللغة الرسمية للبلد هي االنكليزية وهناك أقلية يتحدثون االسبانية .العمله هي الدوالر األمريكي.
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الثقسيم اةداري والطظام السياسي
تتكون الواليات المتحدة األمريكية من ( )50والية باالضافة الى مقاطعة كولومبيا ()DISTRICT OF COLUMBIA
(واشنطن العاصمة) وهذه الواليات موضحة بالصورة اعاله ماعدا واشنطن العاصمة فهي تقع في مقاطعة كولومبيا وهي
منطقة مقتطعة من واليتي ماريالند وفرجينيا ومساحتها  177كـلـم .²تعتبر الوالية هي التقسيم الرئيسي للدولة وتمتلك عددا من
الصالحيات والحقوق المنصوص عليها في دستور الواليات المتحدة ،مثل تنظيم التجارة والتعاون بين الواليات ،إدارة
االنتخابات ،إنشاء الحكومات المحلية ،والتصديق على التعديالت الدستورية ويمكن للواليات ممارسة جميع الصالحيات غير
المفوضة إلى الحكومة االتحادي .و كل والية تمتلك إدارة خاصة بها والتي تتألف من سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وسلطة
قضائية.
أما النظام السياسي في الواليات المتحدة فهو جمهوري رئاسي والية تداول السلطة تكون عبر االنتخابات وتتكون السلطة
التشريعية (الكونغرس) من مجلسين هما مجلس الشيوخ وعدد أعضائه  200عضو يُنتخبون باألغلبية على أساس مقعدين لكل
والية من الواليات الخمسين ،ثلث عدد المقاعد يتجدد كل سنتين ،و ُمدة المجلس ست سنوات ومجلس النواب وعدد مقاعده
 120مقعداً ،ويُنتخب األعضاء مباشرة ً من قبل الناخبين لفترة نيابية مدتها سنتان .وفقا للدستور األمريكي يحق للكونغرس
قبول ضم المزيد من الواليات إلى األتحاد ،ولكنه ال يمكن إنشاء والية جديدة من أراضي والية قائمة أو دمج اثنين أو أكثر من
الواليات لتصبح واحدة من دون موافقة جميع الواليات المعنية.
أما أشهر المدن األمريكية فهي نيويورك – لوس انجلس – شيكاغو – هيوستن – فيالدليفيا – فينيكس – سان أنطونيو – سان
دييغو – داالس – سان جوزيه.
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الـتـطـاخ
بسبب مـسـاحـة الـواليـات الـمـتـحـدة األمـريـكـيـة وامـتـدادهـا ومـوقـعـهـا الـفـلـكـي على دوائر عرض مختلفة مـع اتـجـاه
تـضـاريسـهـا جـعـل مـنـاخـهـا مـتـنـوع يـظـهـر مـن خـالل :
 – 2اإلقـلـيـم الـمـداري  :فـي الـجـزء الـجـنـوبـي الـشـرقـي والـسـهـول الـوسـطـى يـمـتـاز بـبـرودة مـعـتـدلـة شـتـاءا لـتـأثـره
بـتـيـار خـلـيـج الـمـكـسـيـك ،ورطـوبـة حـادة صـيـفـا ،أمـطـاره صـيـفـيـة.
 – 3اإلقـلـيـم الـقـاري  :وهـو نـوعـيـن :
أ -قـاري جـاف  :يـشـمـل مـسـاحـة شـاسـعـة مـن الـمـرتـفـعـات الـغـربـيـة والـشـريـط الـغـربـي لـلـسـهـول
الـوسـطـى ،أمـطـار ه قـلـيـلـة دون  100مـلـم ،ظـهـور صـحـاري هـامـة كـنـيـفـادا ،أريـزونـا وكـولـورادو.
ب -قـاري مـعـتـدل  :فـي الـمـنـطـقـة الـوسـطـى مـن الـسـهـول الـعـظـمـى ،بـارد فـي الـشـمـال ،مـعـتـدل مـمـطـر
فـي الـجـنـوب ،يـتـراوح الـتـسـاقـط فـيـه بـيـن  100إلـى  2000مـلـم ،يـمـثـل نـمـوذجـا حـيًـا لـزراعـة الـحـبـوب.
 – 2إقـلـيـم الـمـحـيـط األطـلـسـي  :يـسـود الـمـنـاطـق الـوسـطـى والـشـرقـيـة ،يـمـتـاز بـمـنـاخ قـاري رطـب بـارد فـي
الـشـمـال مـعـتـدل فـي الـجـنـوب أمـطـاره صـيـفـيـة عـلـى الـعـمـوم ،تـزداد غـزارة فـي إتـجـاه الـجـنـوب (  000إلـى 2300
مـلـم ).

 – 1إقـلـيـم الـبـحـر الـمـتـوسـط  :يـسـود واليـة كـالـيـفـورنـيـا عـلـى الـسـاحـل الـجـنـوبـي الـغـربـي لـلـواليـات الـمـتـحـدة
األمـريـكـيـة ،دافـئ مـمـطـر شـتـاءا ،حـار وجـاف صـيـفـا.
 – 0اإلقـلـيـم الـمـحـيـطـي  :عـلـى الـسـواحـل الـغـربـيـة الـمـطـلـة عـلـى الـمـحـيـط الـهـادي ،حـرارة مـنـتـظـمـة ،أمـطـار
غـزيـرة تـصـل إلـى  2000مـلـم.

الألياة في الت اات التثألدة اة را ية
تتسم الواليات المتحدة األمريكية بكبر حجمها وتنوع أشكال الحياة وليس من الصعب أن ينعم الطالب بالحياة الكريمة هناك،
فمن السهل أن يتناول أفضل األطعمة من مختلف مطابخ العالم ،والخضر والفواكه الطازجة على مدار العام .ويكون باألمكان
التنقل بين المدن المنتشرة عبر أرجاء البالد بسهولة ويسر باستخدام وسائل نقل عام على مستوى عالمي من الجودة .كما يمكن
االستمتاع بالتسوق وشراء المنتجات المختلفة وفقًا للذوق ،حيث يمكن أن يجد مجموعة متنوعة من األسواق بد ًء من الريفية
الصغيرة وحتى مراكز التسوق الكبيرة الموجودة بالمدن .أن كل والية أو مقاطعة لها صفاتها المميزة ،حيث يمكن استكشاف
إحدى هذه الواليات في كل مرة بعد ان يزورها الطالب عبر أستخدام الطرق السريعة.
التاكؤ ت  :تشتهر الواليات المتحدة األمريكية بتقديم أحدث المأكوالت واألطعمة من شتى بقاع العالم ،ويرجع الفضل في ذلك
إلى تأثرها بأشهر المطابخ العالمية إلى جانب رغبة الجماهير في تجربة كل ما هو جديد في هذا المجال .حيث تحرص
المطاعم في الواليات المتحدة األمريكية على تقديم األطباق التي تشتهر بها المطاعم الموجودة في الدول األخرى ،فسوف يجد
الطالب العديد من المغتربين والمحليين اللذين يتقنون إعداد أشهى المأكوالت التي يتمناها.
ونظرا ً لمساحة البالد الشاسعة ،يختلف المناخ السائد في المناطق الشمالية عن الجنوبية بدرجة كبيرة ،وهو ما يعني وجود
مجموعة متنوعة من المنتجات الرائعة والمأكوالت الشهية على مدار العام.
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باإلضافة إلى ذلك ،يحرص الناس في الواليات المتحدة األمريكية على تطوير مهرجانات األطعمة والمأكوالت المخصصة
لتنشيط السياحة .حيث يُقام في معظم المدن األمريكية .أما االحتفال بعيد الميالد في الواليات المتحدة األمريكية ،فإنه لم يعد
مقصورا على تقديم العشاء المخبوز على الطريقة األوروبية التقليدية ،وإنما يتم استبداله في أغلب األحيان "بحفالت الشواء"
ً
التي يتم فيها تقديم األطعمة البحرية وشرائح اللحم على أعلى مستوى من الجودة .وتقيم الجماعات العرقية المختلفة مجموعة
من االحتفاالت بأسلوبها الخاص؛ حيث تقدم الجالية الهندية مجموعة من أشهى الحلويات أثناء االحتفال بمهرجان "ديوالي"،
وفي مهرجان الربيع السنوي الصيني (االحتفال بالعام الصيني الجديد) يتم تقديم مجموعة من الوالئم الفخمة ،كما تحرص
الجالية اإلسالمية في الواليات المتحدة األمريكية على إقامة العديد من االحتفاالت الرائعة بعيد الفطر مع نهاية شهر رمضان
الثستق  :يعشق األمريكيون التسوق ،وهو األمر الذي يتضح جليًا وخاصة مع وجود مجموعة متنوعة من مراكز التسوق
المحلية و العالمية إلى جانب االزدحام الذي تشهده منافذ البيع عند اإلعالن عن بدء التخفيضات .ويوجد بالمدن الكبرى ما يشبع
رغبات المستهلكين بد ًء من المتاجر الصغيرة التي تقدم أحدث خطوط الموضة وحتى المراكز التجارية التي تقدم المنتجات
المستعملة .وعلى الجانب اآلخر ،يوجد مجموعة من المحال الصغيرة المتخصصة في بيع المنتجات بالتجزئة ،سواء تلك
المصنعة منزليًا أو التحف أو األعمال الفنية والحرفية .ويوجد بالعديد من المدن األمريكية مجموعة رائعة من مراكز التسوق
(وأماكن تناول الطعام) المنتشرة في مختلف األحياء المجاورة وخاصة في الضواحي الداخلية .وتعد األسواق والمتاجر من
أفضل األماكن التي يمكن للطالب االستمتاع بالتسوق فيها ،ويمكن شراء بعض التحف الفنية األصلية أو الصناعية الرائعة التي
تشتهر بها المدن في الواليات المتحدة األمريكية وتقديمها كهدايا تذكارية.
الشؤون التالية  :تعتبر التحويالت المالية أمرا سهالً وميسوراً ،فهناك العديد من ماكينات الصرف اآللي في معظم مدن
األمريكية باإلضافة إلى البنوك التي تقوم بتقديم الخدمات المصرفية على مدار  31ساعة ،كما تقبل غالبية ماكينات الصرف
اآللي العمل ببطاقات االئتمان التي تصدرها البنوك األخرى وترتبط بالعديد من شبكات األعمال البنكية الدولية .وتعد خدمات
تحويل األموال إلكترونيا في نقاط البيع من الخدمات التي تلقى قبوالً لدى العديد من الشركات في الواليات المتحدة األمريكية،
مما يعني أنه بإمكان الطالب استخدام البطاقة البنكية الخاصة به سواء كانت بطاقة إضافة أو خصم( للدفع المباشر نظير
المشتريات أو الخدمات التي تحصل عليها كما يمكنك سحب النقد من خاللها .هذا ويتم قبول بطاقات االئتمان ،مثل بطاقات
فيزا وماستر كارد ،عند إجراء أية تعامالت ،بما في ذلك الحصول على سلفة نقدية من البنوك إلكترونيًا أو من خالل العديد من
ماكينات الصرف اآللي المتاحة .من السهل أن يقوم الطلبة القادمون من الخارج من مختلف الجنسيات بفتح حساب لدى أي بنك
محلي شريطة أن يتم ذلك في خالل ستة أسابيع من تاريخ وصولهم إلى البالد ،وما عليهم إال أن تقديم جواز السفر ورسالة
الضمان من الدائرة الثقافية والعنوان البريدي وسوف يقوم البنك بفتح حساب خاص للطالب وإرسال بطاقة الصرف اآللي إليه.
العت أثطاء الدراسة  :هناك قواعد صارمه تفرضها مصلحة المواطنة والهجرة األمريكية حول أمكانية عمل الطالب األجنبي
في الواليات المتحدة األمريكية ،ولكن بشكل عام يمكن للطالب الحاصل تأشيرة دخول من النوع  F-1بالعمل  30ساعة
أسبوعيا ً دأخل الحرم الجامعي كالعمل في المكتبات والمقاهي داخل الجامعة على سبيل المثال .واليجد الطالب الوافدون
صعوبة في الحصول على عمل داخل الحرم الجامعي لكون الجامعات في الواليات المتحدة األمريكية ذات مساحات شاسعة
ويتوفر فيها الكثير من المكتبات والمقاهي وكافتريات الوجبات السريعة .وفي حاالت نادرة يسمح للطالب بالعمل خارج الحرم
الجامعي اذا كان العمل مرتبط باحدى البرامج والدورات الدراسية التي التحق بها الطالب.
نظام الدراسة في الجا عات ا را ية
يعتبر نظام الدراسة في الواليات المتحدة األمريكية أنموذجا ً لألنظمة غير المركزية التي يترك للواليات والمقاطعات
والمدارس مساحة واسعة للتطوير والعمل التعليمي ،ولهذا السبب فإن القوانين التي تحكم هيكل ومضمون برامج التعليم تتنوع
بدرجة كبيرة ما بين والية وأخرى ،ومع ذلك تبدو هذه البرامج متشابهة بشكل ملحوظ بسبب العوامل المشتركة بين هذه
الواليات كالحاجات االجتماعية واالقتصادية والتنقل المتكرر للطالب والمعلمين من والية إلى أخرى ومن ثم فأن التجريب
والتنوع في كل والية ال يعوق دون ظهور شكل عام للنظام التعليمي في الواليات المتحدة األمريكية .يُقسم النظام التعليمي الى
قسمين وهما نظام التعليم العام ونظام التعليم العالي.
الموقع األلكتروني :
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أو ا - :نظام الثعليم العام
يوجد في الواليات المتحدة األمريكية نوعا ً مميزا ً من التعليم الذي يشجع على األبداع واألبتكار والتفكير المستقل .التعليم العام
في الواليات المتحدة مصمم بهدف تقديم دروس لكافة أبناء المقيمين في الواليات المتحدة بغض النظر عن العرق أو النوع أو
العقيدة أو اإلعاقة أو دخل األسرة .وتقدم المدارس الخاصة األمريكية طائفة من الخيارات اإلضافية ،من التعليم الديني إلى
مجاالت تركز بصفة خاصة على اإلعداد للكليات ،وبناء االنضباط الذاتي ،وتوفير الدعم لألطفال الذين يعانون إعاقات في
التعلم ،أو أهداف خاصة أخرى .ويمكن أن يقدم التعليم االبتدائي والثانوي في الواليات المتحدة الكثير للتالميذ الدوليين
الصغار ،سواء أكانوا قادمين للواليات المتحدة مع أسرهم أو ساعين لخبرة تعليمية مستقلة في مدرسة داخلية.

ويشمل التعليم العام في الواليات المتحدة األمريكية مايلي:
 -0الثعليم فيتا قع التدرسة ا بثدائية  :وهذه المرحلة خاصة بحضانة األطفال وإيوائهم و تعليمهم ،من عمر سنتين إلى
ست سنوات ،وحتى يلتحقون بمرحلة التعليم اإللزامي ،وهذه المرحلة تنقسم إلى قسمين هما دور الحضانة ورياض
االطفال.
 -8الثعليم ا بثدائي  :يشمل التعليم االبتدائي األطفال من السنة السادسة وحتى الثانية عشرة وهو الزامي ومجاني ،وال
يوجد منهج عام موحد للدراسة في التعليم االبتدائي ،فكل والية تقترح على مدارسها الخطوط العريضة لمناهج
التدريس ،أما التفاصيل فيجرى تقريرها محلياً ،ويعمل المعلمـون والمراقبون والمسؤولون عن المناهج ،ومديرو
المدارس واألهالي في تحضير الخطط المفصلـة للمناهـج .ومن المواضيع التي تدرس في المدارس االبتدائية القراءة
والكتابة والحساب والمواد االجتماعية والعلوم الصحية والموسيقى والتربية البدنية وهذه المواد تمثل صلب المواضيع.
 -3الثعليم الثانتي  :ويشمل نوعين من المدارس الثانوية هما  :المدرسة الثانوية الدنيا والمدرسة الثانوية العليا.
أ -التدرسة الثانتاة الدنيا  :اتجد عدة أنتاع

هذه التدارس وهي علو الطألت الثالي -:

 النوع األول  :يمثل ثالث سنوات من السنة الثانية عشرة حتى السنة الخامسة عشرة ،وهي تكون حلقة
منفصلة في مبناها ومنهاجها و برامجها.
 النوع الثاني  :المدرسة الثانوية الدنيا الواقعة ضمن السنوات الست للتعليم الثانوي.
 النوع الثالث  :يشكل مدرسة ذات صفين فقط الصف السابع والثامن أما التاسع فإنه يلتحق بالثانوية العليا.
ب -التدرسة الثانتاة العليا  :اتجد نتعان لهذا الطتع التدارس هتا -:
 النوع األول  :مدرسة ذات ثالث سنوات ،حيث يلتحق بها التالميذ من السنة الخامسة عشرة وحتى الثامنة
عشرة ،وتمثل المرحلة الثانية للمدرسة الثانوية الدنيا.
 النوع الثاني  :المدرسة الثانوية العليا وهو ذو األربع سنوات من عمر أربع عشرة سنة إلى عمر ثماني عشرة
سنة ،وتعتبر المدرسة الثانوية الشاملة النمط العادي أو المألوف للتعليم الثانوي في أمريكا ،حيث يلتحق معظم
التالميذ بال استثناء بالمدرسة الثانوية الشاملة سواء كانت ذات الست أو األربع سنوات  .وهذا النوع من
التعليم يوفر ألبنائه الثقافة العامة بقدر أكبر مما تقدمه المدرسة التقليدية إلى جانب آخر من التعليم ،وهو
اإلعداد المهني جنـبـا ً إلى جنـب مــع المواد األكاديمية فهذه المدارس معنية بتقديم تعليم متكامل بين الثقــافة
النظرية األساسية والدراسات العملية.
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إلى جانب المدارس الثانوية الشاملة توجد أنواع أخرى من التعليم مثل المدرسة المهنية ،وهي مدرسة مهنية فنية توجد في
المدن الكبرى كما توجد مدارس خاصة تدعمها الطوائف الدينية.
ثانيا ا  -:نظام الثعليم العالي
من أهم األسباب التي تجعل الكثير من الطلبة يرغبون في الدراسة بالواليات المتحدة األمريكية ما يلي:







الجودة  :تشتهر الجامعات األمريكية على مستوى العالم بجودة مرافقها ومواردها وهيئات التدريس العاملة بها.
وتضمن نظم اإلعتماد إستمرار هذه المؤسسات التعليمية في الحفاظ على هذه المعايير.
الخيارات  :يقدم نظام التعليم األمريكي العديد من الخيارات ال نظير لها في أنواع المؤسسات التعليمية والبيئات
األكاديمية واإلجتماعية وشروط اإللتحاق والبرامج المقدمة والمواد الدراسية التي يتم التخصص فيها.
التنوع  :يوجد أجناس متنوعة من البشر من خلفيات ثقافية متباينة ومن كافة اإلهتمامات من جميع أنحاء العالم في
الجامعات األمريكية.
القيمة  :توفر الدراسة في الواليات المتحدة األمريكية قيمة ممتازة بالنسبة لكلفتها .فوجود مجموعة كبيرة من أقساط
الدراسة ،والتكاليف المعيشية المختلفة باإلضافة إلى بعض المساعدات المالية التي تقدمها المؤسسات التعليمية جعل
الدراسة الدراسة بها أمرا ً ممكنا ً للعديد من الطالب.
المرونة  :يتمتع الطالب في الواليات المتحدة األمريكية بإمكانية اإلختيار من العديد من البرامج والدورات الدراسية
داخل جامعاتهم ،كما يتوفر لديهم خيار اإلنتقال من مؤسسة تعليمية إلى مؤسسة تعليمية أخرى.

وان أهم ما يميز التعليم العالي في الواليات المتحدة األمريكية أنه ليس نظاما ً على اإلطالق ،فليس هناك وحدة في البرامج أو
طرق التدريس ،أو تنظيم الدراسة ،سواء كانت كليات أو جامعات أو مدارس تعليم عال تمنح درجات ،فمنها ما هو تابع
للحكومة ،ومنها ما هو تابع للهيئات الخاصة ،سواء من ناحية التمويل أو اإلدارة ،فمنها ما هو على نفقة محلية كالبلديات أو
حكومات الواليات ،ومنها ما تديره التنظيمات الطائفية ،ويمكن أن تحصل على بعض المعونات الحكومية (الفدرالية) للتدريس
والبحث ،وأعمال اإلرشاد الزراعي والقروض إلقامة مساكن الطلبة ،وإسهاما ً في تكاليف بعض مباني األقسام مثل كليات
الطب ،ومن هنا أصبح الفاصل بين مؤسسات التعليم العالي والخاصة غير واضح.
وربمــا يكــون االختــالف في أن المعاهــد الخاصة أكثر صرامة من المعاهد الحكومية ،ألنها تهدف ألن يكون فيها طلبة أكثر
تقدما ً وتفوقاً ،وتستطيع الجامعات الحكومية عن طريق المعونة المالية التي تتلقاها من جانب حكومات الواليات أن تقدم تعليما ً
عاليا ً ألعداد كبيرة من األمريكيين بتكاليف منخفضة نسبياً ،وتستطيع الجامعة الخاصة أن توجه اهتماما ً كبيرا ً لكل من
األساليب التعليمية واألبحاث في ميادين التعليم ،والتي ال تتمكن الجامعات الحكومة من توجيه هذا االهتمام لها.
والتعليم الجامعي في أمريكا ليس مجانياً ،بالرغم من أن بعض الجامعات تتلقى رسوما ً رمزية من الطلبة الذين يظهرون كفاءة،
وتلك الرسوم تشمل المصروفات ورسوم السكن ،والكتب واإلعالة وغالبا ً ما تكون المصروفات زهيدة إال أنه منذ بداية القرن
الحالى فإن رسوم الجامعات األميركية ال تزال في ارتفاع سنة تلو األخرى .ويوجد في كل والية في أمريكا معهدا ً للتعليم
الع الي أو أكثر ،وبها جامعات تتلقى معونة من الحكومة ،وتقوم بتعزيز تدريب المدرسين والمعاهد الزراعية العالية ،وهناك
نوعان من مؤسسات التعليم العالي -:
 -0ال ليات الدُنيا وكليات التجثتع :وتسمى الكليات الصغرى ومدة الدراسة فيها سنتان ،وتكاليفها تأتي من المصادر المحلية،
وتقدم برنامجا ً مشابها ً لما تقدمه الكليات ،والجامعات ذات السنوات األربع ،وهي أيضا ً على نوعين ،نوع ينتهي بانتهاء السنتين
حيث تهيئ الطالب لالشتغال باألعمال الفنية ،والنوع الثاني إعداد لمتابعة الدراسة في الجامعات وهذا النوع يجذب إليه الكثير
من الطالب.
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وقد صمم هذا البرنامج الذي تستمر فيه الدراسة مدة سنتين في األصل لخدمة العدد المتزايد من خريجي المدارس الثانوية
الذين شاؤوا مواصلة تحصيلهم العلمي ،ولكنهم لم يتمكنوا ،لسبب أو آلخر ،كالوقت والمال وااللتزامات العائلية أو الكفاءة
العلمية ،من االلتحاق بكلية أو جامعة معتادة مدة الدراسة فيها أربع سنوات .وهي تعد الناس في الوقت الحاضر لالنضمام إلى
القوة العاملة وتقدم مجموعة من الخدمات للمجتمعات المحلية .كما أنها تساعد الناس على التطور في حياتهم العملية .كما أن
كليات المجتمع تقوم بدور نشط في المهن الصحية.
 -8ال ليات العليا(الجا عات وال ليات) :وتقدم فيها برامج دراسية تستغرق أربع سنوات للحصول على درجة البكالوريوس،
كما تقدم برامج دراسية اخرى في مرحلة الدراسات العليا للحصول على درجات علمية كالماجستير والدكتوراه والتي قد
تستغرق فيها الدراسة مابين السنتين الى اربع سنوات او اكثر .كما توفر بعض الجامعات برامجا ً للدراسات المتقدمة والتي
يلتحق بها الطالب ما بعد الدكتوراه.
الدرجات العلتية
أ .درجة الع التراتس .يتم منح الطالب شهادة البكالوريوس بعد أكمال اربع سنوات دراسة في الجامعات والكليات وهي
اما أن تكون في مجال اآلداب وتسمى بكالوريوس آداب  B.Aأو في مجال العلوم وتسمى بكالوريوس علوم .B.S
ويتطلب هذا البرنامج مااليقل عن  230وحدة دراسية او مايعادلها .يدرس الطالب في السنتين األولى والثانية مواد
دراسية مشتركة الغرض منها توسيع مدارك الطالب اثناء الدراسة الجامعية ،أما في السنتين الثالثة والرابعة فيركز
فيها الطالب على دراسة مواد دراسية في صلب أختصاصة.
ب .درجة التاجسثير .يشترط للحصول على شهادة الماجستير في اآلداب  M.Aأو العلوم  M.Sأن يكون الطالب قد
حصل على درجة البكالوريوس .باألضافة الى أن في بعض الجامعات األمريكية يتطلب توفر درجات إختبارات
المقدرات األكاديمية التخصصية مثل ) )GRE) (Graduate Record Examinationلمعظم التخصصات
وإختبار ) )GMAT) (Graduate Management Admission Testللذين يرغبون في اإللتحاق بدراسات
إدارة األعمال.

باألضافة الى أختبار التوفل ( )TOEFLاو األيلتس ( )IELTSللطلبة الغير دارسين في الجامعات االمريكية وتختلف
الدرجات المطلوبة من جامعة الى اخرى ومن تخصص الى آخر .ويتطلب برنامج الماجستير فترة زمنية من سنة
الى ثالث سنوات ومااليقل عن  22وحدة دراسية او مايعادلها.
ت .درجة الدكثتراه .تمتد الفترة الزمنية من اربع سنوات الى ست سنوات وبداوم دراسي كامل للحصول على هذه
الدرجة ،حيث يتطلب اجتياز الطالب للمواد المواد الدراسية المطلوبة لنيل هذه الدرجة ويعتمد عدد المواد على
متطلبات القسم العلمي وتختلف من قسم الى اخر ويحتاج الطالب الى سنتين لتكملة هذه المواد .وبعد اجتياز الطالب
لجميع المواد الدراسية المطلوبة ،يمنح الطالب مدة ستة أشهر للتهيئة لألمتحان الشامل ( Comprehensive
 )Examinationوينقسم هذا االمتحان الى قسمين األول شفهي والثاني تحريري ويشمل هذا االمتحان جميع المواد
التي درسها الطالب في مجال تخصصة وفي حالة فشل الطالب في االمتحان الشامل فانه يعطى فرصة ثانية لتأدية
االمتحان واذا فشل في المرة الثانية فأن الطالب يفصل من الجامعة .اما اذا نجح الطالب في هذا االمتحان فيتم ترشيحة
للبدء في العمل البحثي وكتابة األطروحة .يقدم الطالب مقترح االطروحة ويدافع عنه اما اللجنة العلمية لالطروحة
اعتمادا ً على البحث العلمي واالستقصاء والمقدرة والكفاءه العلمية للطالب .وبعد االنتهاء من االطروحة يتم مناقشة
الطالب من قبل لجنة خاصة من االساتذة الختبارة حول ما ورد في االطروحة من عمل بحثي ونتائج والطرق
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المستخدمه والتقبل االطروحة اال اذا احتوت على ابتكار علمي جديد أو اضافة علمية ذات قيمة في مجال التخصص.
بعد نجاح الطالب في الدفاع عن اطروحته وقبول االطروحة ،يمنح الطاالب درجة دكتوراه فلسفة ( )PhDفي
التخصصات التي تتطلب البحث واالستقصاء العلمي .وهناك عدد من الدرجات العلمية العليا المماثة لدرجة دكتوراه
فلسفة وتعادلها ومنها دكتوراه في الفنون ( ،)D.A.دكتوراه في التعليم ( )ED.Dودكتوراه في القانون وتكون على
نوعين هما دكتوراه في العلوم القانونية ( )SJDو دكتوراه في الفقه القضائي (.)JSD
ث .دراسات ثقد ة وأبألاث (درجة ا بعد الدكثتراه) .وهي نمط من الدراسة البحثية التي يستطيع من يحمل شهادة
الدكتوراه او ما يعادلها ان يقوم بها تحت اشراف او توجيه استاذ مختص و تكون هذه الدراسة البحثية مدعومة من جهة
داعمة او مانحة هدفها دعم مشاريع بحثية مفيدة يحصل من خاللها الباحث على وظيفة مؤقتة او زمالة بحثية من قبل
الجامعة او المؤسسة العلمية التي ُمنحت الدعم عن طريق احد اساتذتها والذي سيقوم باالشراف على هذا المشروع
البحثي من اجل اتمام مشروع او مشاريع بحثية و غالبا ما يقوم عضو هيئة التدريس هذا بتوفير الوظيفة المؤقتة او
الزمالة للباحث حيث يحصل االخير على راتبه من الدعم الممنوح لهذا المشروع البحثي الذي يسعى باحث ما بعد
الدكتوراه اليه للحصول على تدريب و اعداد ونشرعلمي و خبرة ضمن برنامج بحثي مدعوم.اذ ان برامج مابعد
الدكتوراه المختلفة هي جزء حيوي وفعال ومهم في المنظومة البحثية في معظم الجامعات العالمية وتشير االحصائيات
الى ازدياد اعداد باحثي ما بعد الدكتوراه في معظم هذه الجامعات.

أنتاع القعتل
هناك نوعان من القبول موضحة كما يلي:
 .2قبول غير مشروط  :Unconditional Acceptanceيمنح للمتقدمين الذين يتم قبولهم مباشرة لدراسة تخصصهم
والدرجة العلمية التي يرغبون في دراستها بالجامعة بعد إستيفاء جميع شروط القبول.
 .3قبول مشروط  :Conditional Acceptanceويمنح للمتقدمين الذين لم يتمكنوا من إستيفاء شرط أو أكثر من شروط
القبول مثل عدم الحصول على المعدل المطلوب في إختبارات اللغة اإلنجليزية أو عدم حصولهم على المعدل المطلوب
في إختبارات المقدرات األكاديمية التخصصية .ويمكن أن يكون القبول مشروطا ً أيضا ً على حصول الطالب على
معدل جيد في الفصل األول لدراسته العليا وتسمى Pre-Requisitesكما يمكن أن يكون القبول مشروطا ً بحصول
الطالب على معدل جيد في مواد مطلوبة في دراسة تخصصه ولم يقم بدراستها في المرحلة الجامعية أو قام بدراستها
ولكن لم يتحصل على معدل جيد وتسمى بالنواقص .Deficiency

نظام الفصتل الدراسية
معظم الجامعات في الواليات المتحدة األمريكية تعمل على نظام الفصول الدراسية المعروفة بـ ) (Semesterحيث أن السنة
الدراسية تنقسم الى ثالثة فصول دراسية وهي
 .0الفصل الخريفي ) : (Fallوهو عادة ً يبدأ ما بين أواخر شهر اب الى أوائل شهر أيلول وينتهي في منتصف شهر
كانون األول تقريبا ً.
 .8الفصل الربيعي ) Springأو ) : (Winterوهو عادة ً يبدأ منتصف شهر كانون الثاني ويمتد حتى أوائل شهر ايار.
 .3الفصل الصيفي ) : (Summerوهو عادة ً يبدأ من بداية شهر ايار أو منتصفه وحتى منتصف اب.
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وهناك بعض الجامعات تتبع أنظمة فصول دراسية اخرى وهي :
 .0نظام الفصل الدراسي الربع سنوي أو ما يسمى ) (Quarterحيث تتكون السنة الدراسية فية من ثالثة فصول دراسية
رئيسية مدة كل منها اثنى عشر أسبوعا ً أي ربع السنة ،باإلضافة إلى فصل صيفي .وهذا النظام الربعي يماثل نظام
) (Semesterمن حيث اإلنتشار إال أن فترة الفصل الدراسي الربعي أقصر والوحدات الدراسية المنجزة طبقا ً لهذا
النظام تعتبر أقل قيمة ،أي أقل من حيث عدد النقاط من الوحدات الدراسية في نظام ). (Semester
 .3نظام الفصل الدراسي الثلث أو ما يسمى ( )Trimesterحيث تتكون السنة الدراسيه فية من فصلين دراسيين رئيسيين
وتتراوح مدة الفصل بين أربعة عشر وثمانية عشر أسبوعا ً وبينهما فصل قصير ،وهو يبدأ أيضا ً بفصل الخريف في
شهر ايلول ويعد هذا النظام من أقل نظم الفصول الدراسية استعماالً بالجامعات األمريكية وهو يماثل نظام
) (Semesterمن حيث عدد الوحدات الدراسية التي ينبغي على الطالب إكمالها خالل العام الدراسي.

التحدات الدراسية
الوحده الدراسية هي ساعة واحدة في األسبوع يقضيها الطالب في اإلستماع لمحاضرة األستاذ أو في المختبر العلمي أو في
مناقشة موضوع الدراسة ،فمثالً إذا قيل أن برنامج الدراسة يتطلب إكمال ثالث وحدات دراسية في مادة معينة فإن هذا يعني
ضرورة حضور الطالب لقاعة المحاضرة ثالث ساعات كل أسبوع ،طيلة مدة الفصل الدراسي فإن نجح في اإلختبارات
الخاصة بهذه المادة وانجز كل متطلباتها األخرى ،فإن رصيده األكاديمي يزداد بمقدار ثالث ساعات أووحدات و إذا انجز
بنجاح متطلبات خمس مواد دراسية في الفصل الدراسي فسوف ترصد له الجامعة في سجله األكاديمي خمس عشرة وحدة
أوساعة دراسية وتختلف عدد الوحدات الدراسية المطلوبة للتخرج حسب مستوى الدرجة (المرحلة العلمية) وحسب التخصص
أو موضوع الدراسة.
أو موضوع الدراسة .وحسب النظام الفصلي الذي تتبعه الجامعة.وقد جرت العادة أن يحدد لكل طالب مشرف دراسي يساعده
على اختيار المواد المزمع انجازها لكل فصل دراسي .ويتم ذلك طبقا ً لتخصصه ونوعية المواد اإللزامية والمواد اإلختيارية
المطلوبه منه إلنهاء درجته.

شؤون النلعة التعثعثي
أو ا -:الثسجي والتعاشرة
أرسال كافة الوثائق المطلوبة التالية:
-2
-3
-2
-1
-0
-2
-7
-7
-0

نسخة من جواز السفر مع سمة الدخول وختم الخروج من العراق ونموذج الدخول للطالب مع مرافقيه للواليات
المتحدة االميركية( .)I-94
صورة من نموذج( ) I-20او (.) DS2019
األمر الوزاري (نسخة أصلية)
رسالة الدعم المالي
عقد البعثة الموقع من قبل الطالب ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
ً
صورة من امر االنفكاك من الدائرة او الجامعة (اذا كان موظفا ً او تدريسيا).
صورة من هوية االحوال المدنية للطالب ومرافقيه.
صورة من شهادة الجنسية العراقية للطالب ومرافقيه.
االستمارة االلكترونية المتضمنه كافة المعلومات عن الطالب والموجودة على الموقع االلكتروني لدائرة البعثات
والعالقات الثقافية.
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-20
-22
-23
-22
-21

رسالة القبول في الجامعة (نسخة اصلية).
رسالة القبول في كورس اللغة االنكليزية (نسخة اصلية).
رسالة المباشرة في الجامعة (الكورس االكاديمي او اللغة) تبين التاريخ الفعلي للمباشرة يوم  /شهر  /سنة (نسخة
اصلية).
نسختان من التخويل الخاص باطالع الدائرة الثقافية على السير الدراسي للطالب موقعة من قبل الطالب ومصدقة
من قبل دائرة التسجيل في الجامعة التي حصل القبول منها.
أرسال ورقة من البنك تبين رقم الحساب ( )Account numberورقم التحويل الخاص بالبنك ( Routing
.)number

ثانيا ا -:كترس اللغة
 -2يتم اصدار امر اداري بمباشرة الطالب بالدراسة بعد تسلم كافة المستمسات المطلوبة لذلك.
 -3ان الفترة المسموح بها لدراسة اللغة هي سنة واحدة فقط ومن ثم المباشرة بالدراسة االكاديمية ،يتوقف الصرف
على الطالب في حال تجاوزه للفترة المخصصة وبدون الحصول على القبول االكاديمي.
 -2بعد اكمال الطالب لكورس اللغة يصدر له امر اداري بانهاء دراسة اللغة.
ثالثا ا -:ال ترس ا كاداتي
 -2يتم اصدار امر اداري للطالب بعد مباشرته بالدراسة االكاديمية مع تزويدنا بكتاب من الجامعة يؤيد المباشرة
بالدراسة االكاديمية.
 -3مدة الدراسة االكاديمية حددت حسب الفترة المذكورة في االمر الوزاري والصادر من دائرة البعثات والعالقات
الثقافية.
 -2في كل فصل دراسي يجب على الطالب تزويدنا بكتاب التسجيل من الجامعة مع التقرير الدراسي الفصلي من
المشرف.
ثالثا ا -:الثتدادات الدراسية
 -2يحق للطالب تقديم طلب تمديد دراسته االكاديمية ,وفق االستمارة ادنا ولمدة (سنة لطالب الدكتوراه ،ستة أشهر
لطالب الماجستير) وقبل انتهاء مدة الدراسة االكاديمية ب 20يوما ً.
 -3يجب ان يكون الطلب مشفوع برسالة من االستاذ المشرف تؤيد حاجة الطالب للتمديد.
 -2بعد الموافقة على تمديد الطالب يتم اصدار امر اداري بالتمديد.
أنظر ملحق رقم ( )1الذي يمثل نموذج استمارة تمديد الدراسة للطلبة العراقيين الدارسين في الخارج

رابعا ا -:تغيير الجا عة
 -2يقدم الطالب طلبا ً يشرح فيه اسباب تغيير الجامعة على أن تكون أسباب مقنعة.
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 -3تقديم رسالة القبول في الجامعة الجديدة تبين تكاليف الدراسة شرط ان تكون التكاليف مساوية او اقل من التكاليف
في الجامعة السابقة االولى.
 -2يجب ان يكون اختصاص الطالب في الجامعة الثانية هو نفس االختصاص في الجامعة االولى وهو نفس
االختصاص في االمر الوزاري للطالب.
 -1بعد الموافقة على طلب الطالب يتم اصدار امر اداري بتغيير الجامعة.

خا سا ا -:التصاحعة الزوجية واضافة طف
 -2يقدم الطالب جميع المستمسكات المطلوبة للمصاحبة الزوجية وهي صورة القيد ونسخ من جوازات سفر العائلة
مع التاشيرة وختم الدخول الى الواليات المتحدة االمريكية.
 -3في حالة ان العائلة داخل العراق فيتم ترويج المصاحبة الزوجية في دائرة البعثات والعالقات الثقافية.
 -2يتم اصدار امر اداري بالمصاحبة الزوجية عند اكمال المتطلبات اعاله.
 -1يتم اصدار امر اداري باضافة طفل عند تزويد الدائرة الثقافية بشهادة ميالد الطفل.

سادسا ا -:أجراءات الثخرج
 .2عند مناقشة الطالب فيجب تزويدنا بكتاب من الجامعة او المشرف يشير الى تاريخ مناقشة الطالب والقرار المتخذ.
 .3في حالة مناقشة الطالب وبنجاح فيتم أصدار امر اداري بالتخرج واعتبار تاريخ مناقشة الطالب هو تاريخ التخرج.
 .2في حالة احتياج الطالب لفترة تصحيحات فيتم اعتبار تاريخ التخرج للطالب هو التاريخ النهائي للتسليم مع
التصحيحات على ان ال يتجاوز الفترة الزمنية للدراسة والمسموحه للطالب من خالل االمر الوزاري لمدة الدراسة
االكاديمية او التمديدات.
 .1تزويد الدائرة الثقافية بنسخة من شهادة التخرج وبراءه ذمة من الجامعة.
 .0يحق للطالب المتخرج البقاء في بلد الدراسة لمدة اقصاها شهرين تبدأ من تأريخ التخرج.
 .2يتم صرف تذاكر السفر والمستحقات المالية ما بعد التخرج بعد عودة الطالب الى العراق من قبل الدائرة المالية في
مركز الوزارة.

سابعا ا -:ا نسألاب

الععثة

 -2في حالة رغبة الطالب االنسحاب من البعثة السباب صحية ،فيجب على طالب تقديم طلب االنسحاب مع التقارير
الطبية المصدقة والتي تشير للحالة الصحية للطالب.
الموقع األلكتروني :
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 -3يتم احالة طلب الطالب والتقارير الطبية الى دائرة البعثات والعالقات الثقافية والتي بدورها تحيل التقارير الطبية
الى وزارة الصحة.
 -2اذا كان قرار اللجنة في وزارة الطالب يشير الى ان مرض الطالب معيق لدراستة فسيتم اصدار امر وزاري
بانهاء البعثة وعدم تحمل الطالب اي تبعات مالية وقانونية.
 -1بخالف ذلك اما على الطالب االستمرار بدراسته والحصول على الشهادة او اعتبارة فاشالً ويتم تطبيق بنود عقد
البعثة وتحملة كافة التبعات المالية والقانونية.

اة تر التالية
 -2يتم تسوية سلفة السفر عن طريق الدائرة المالية في مركز الوزارة بعد ارسال تذاكر السفر ونسخ من ختم
الدخول الى الواليات المتحدة االمريكية.
 -3يتم البدء بصرف مستحقات الطالب المالية من رواتب واجور دراسية بعد اصدار االمر االداري من الدائرة
الثقافية بالمباشرة بالدراسة مشفوعة بكتاب تاييد من الجامعة بمباشرة الطالب بالدراسة وتحتسب رواتبه
اعتبارا من تاريخ وصوله الى الواليات المتحدة االمريكية.
 -2يتم تحويل رواتب الطلبة الكترونيا" عن طريق البنك ،
يرجى من كل طالب تزويد الدائرة الثقافية بالمعلومات المصرفية التالية:
4- Student name at the Bank
5- Bank Name and adress
6- Account Number
7- Routing Number
 -7التتجاوز مدّة الدخول وتأريخ المباشرة بالدراسة عن شهر حسب تعليمات الوزارة.
 -0ان الفترة المسموح بها لدراسة اللغة هي سنة واحدة فقط ومن ثم المباشرة بالدراسة االكاديمية ،يتوقف
الصرف على الطالب في حال تجاوزه للفترة المخصصة وبدون الحصول على القبول االكاديمي.
 -20يتوقف الصرف على الطالب في حال انتهاء مدة دراسته االكاديمية الى حين الحصول على موافقة الوزارة
لتمديد دراسته.
 -22يحق للطالب البقاء في بلد الدراسة بعد تأريخ تخرجه لمدة شهرين .
 -23في حالة سفر فرد او جميع افراد عائلة الطالب المتزوج خارج الواليات المتحدة االمريكية على الطالب
اعالم الملحقية بذلك.
 -22يصرف للطالب اجور طباعة وتجليد االطروحة ولغاية مبلغ ()700دوالر بعد تقديمه للوصوالت االصولية
من قبل الدائرة المالية في مركز الوزارة.
 -21لحجز تذاكر العودة الى العراق للطالب المتخرج وعائلته ان وجدت (الزوجة  3 +أطفال) يرجى ارسال
رسالة الكترونية بخط الرحلة والتأريخ المقترح للسفر مع نسخ جوازات السفر الحديثة ليتم الحجز عن
طريق مكتب الحجز الذي تتعامل معه الدائرة الثقافية وتصرف من قبل الدائرة المالية في مركز الوزارة
عند عودته الى العراق.
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الثصداقات
إن من مهام الدائرة الثقافية هو التصديق للشهادات الدراسية (الجامعية والمدرسية) الصادرة من المؤسسات األكاديمية
األميركية الرصينة وتشمل ما يلي :
أو ا -:الطلبة المبتعثين العراقيين  :ويشمل طلبة البعثات  /الزمالة  /االجازة الدراسية  /النفقة الخاصة.
ثانيا ا -:العراقيين :ويشمل خريجي الجامعات  /الكليات  /المعاهد  /المدارس.
ثالثا ا -:غير العراقيين :الذين يرومون الذهاب الى العراق للعمل او للدراسة او لإلقامة.
التثنلعات:
 -2الوثائق (الجدارية ,وثيقة الدرجات ,األطاريح والوثائق المدرسية).
 -3يجب 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.
 -2استمارة طلب التصديق (موجودة على الموقع االلكتروني للدائرة الثقافية).
 -1أستمارة التخويل ( ()Release of academic record formموجودة على الموقع االلكتروني للدائرة
الثقافية).
 -0نسخة من الجواز او الهوية الشخصية.
 -2صك عل شكل ( )Money order Onlyبقيمة  $20للوثيقة الواحدة لجميع الطلبة المبتعثين والغير
مبتعثين ولجميع المراحل.
 -7نسخة واحدة ملونة من جميع الوثائق ما عدا األطاريح.
 -7ظرف مرجع مدفوع الثمن يذكر فيه العنوان الكامل الذي يراد ارسال الوثائق بعد التصديق ألرجاع الوثائق
بعد أنجازها.
 -0على طلبة الدراسات العليا ارسال  CDاو  Flash Driveيتضمن االطروحة أن وجدت.
يجب ان تكون االطروحة مغلفة وموقعة من قبل المشرف ولجنة المناقشة او القسم علمي او الجامعة.
-20
للنلعة التعثعثي (, Mohesr, HCED, HCDP, KRG, Fulbright, ectاجازات دراسية و ؤسسة شهداء ) فقط
باةضافة الو التثنلعات:
 -2ارسال وثيقة تثبت ابتعاث الطالب.
 -3ارسال  CDاو  Flash Driveيتضمن االطروحة أن وجدت.
 -2ارسال رسالة من المشرف تثبت انهاء الطالب لجميع متطلبات البرنامج والتخرج.
ا تن عدد الشهادات والتثائق زا طاراح الترسلة لغرض الثصداق ازاد ع اربعة ل

واحد طها

الحظات هتة:
أو ا -:ال يتم للتصديق 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 .الموقع األلكتروني :
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 الشهادات الصادرة من الجامعات او الكليات والتي تكون فيها الدراسة عن بعد ( )Onlineوحسب تعليمات وزارة التعليمالعالي والبحث العلمي العراقية.
ثانيا ا -:إن عملية التصديق تستغرق من  10 - 2ايام عمل وممكن أن تستغرق وقت أكثر في بعض الحاالت.
ثالثا ا -:تعتذر الملحقية عن استقبال الطلبة لغرض التصديق حيث يتم التعامل من خالل البريد فقط.
رابعا ا -:يجب على جميع الطلبة ارسال معامالت التصديقات عن طريق البريد فقط .
خا سا ا -:يتم المتابعة على معامالت واجراءات التصديقات من قبل الطالب عن طريق الموقع االلكتروني:
http://iraqiculture-usa.com/degree_authentication___verification
طلعة الطفقة الخاصة
تعليمات فتح ملف دراسي:
 -2إذا كان الطالب أو الطالبة حاصل على شهادة الثانوية من خارج العراق عليه معادلتها في وزارة التربية العراقية ومن
ثم التقديم لفتح ملف دراسي وأن يرفق نسخة من قرار التعادل.
 -3إذا كان الطالب أو الطالبة موظف عليه تقديم المستمسكات التي تؤيد سالمة موقفه الوظيفي ) إجازة إعتيادية  ،إجازة
دراسية،تفرغ أو غير ذلك ( يرفق نسخة من كتاب اإلنفكاك وبراءة الذمة واألمر اإلداري الخاص بمنحه اإلجازة.
 -2إذا كان الطالب أو الطالبة غير موظف يوقع التعهد الخاص بذلك.
 -1إذا كان الطالب أو الطالبة حاصل على شهادة البكالوريوس أو الماجستير من الخارج عليه معادلتها في وزارة التعليم
العراقية )دائرة البعثات والعالقات الثقافية – قسم الدراسات في الخارج  -شعبة تقييم الشهادات ( ومن ثم التقديم لفتح ملف
دراسي وأن يرفق نسخة من قرار التعادل.
 -0أن تكون دراسة الطالب أو الطالبة في الماجستير منسجمة مع دراسته للبكالوريوس ) نفس التخصص(.
 -7أن تكون دراسة الطالب أو الطالبة في الدكتوراه منسجمة مع دراسته للماجستير ) نفس التخصص(.
 -7يجب أن يكون القبول من جامعة رصينة ومعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية.
 -0أن تكون دراسته بالدوام التام وليس بالدوام الجزئي أو عن بعد ) بالمراسلة(.
 - 20يرفق المستمسكات الثبوتية التالية:
 نسخة من هوية األحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن  . قبول ) نهائي ( من الجامعة يوضح تخصص الطالب أو الطالبة والشهادة التي سيحصل عليها والمرحلة التي يدرس فيهاوموعد بدء وإنتهاء دراسته.
 نسخ من جواز السفر ونوع اإلقامة في الواليات المتحدة . نسخة من وثائقه الدراسية ومصدقة من الجهات الرسمية  . عنوانه الكامل في الواليات المتحدة ورقم هاتفه وعنوانه على البريد اإللكتروني. عنوان ذويه الكامل في العراق ورقم الهاتف ليتم اإلتصال بهم ومتابعة اإلجراءات وتوقيع الكفالة . -22اليحق للطالب تغيير دراسته أو جامعته بعد تقديم المستمسكات لفتح الملف الدراسي.
 -23يقدم الطالب أو الطالبة تعهد بعدم المطالبة بالنقل الى داخل الجامعات العراقية عدا الحاالت التي تقررها الوزارة )مرفق
نسخة من التعهد(.
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علت ات أحصائية
النلعة التعثعثي التسثترا لغااة 2018/4/1

النلعة التعثعثي ال لي والتثخرجي للفثرة
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نسعة النلعة التعثعثي ال لي بي الذكتر وا ناث

النلعة الععثات حسا الشهادة
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النلعة الععثات حسا الثخصصات
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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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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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النلعة الععثات حسا الجا عات العراقية التعثعثي

طها

ال امعة التكنولو ية

ال امعة المستن رية
امعة االنبار

امعة الب رة
امعة السليمانية

امعة ال ادسية
امعة ال اسم الخ را
امعة الكوفة

امعة المثن
امعة المو ل

امعة الن رين
امعة بابل

امعة ب داد
امعة تكريت
امعة ديال

امعة ذي قار
امعة سامرا

امعة

الدين

امعة كرب

امعة كركو
امعة ميسان
امعة واسط

ي ة التعليم الت ني
و ارة ال نا ة والمعادن

و ارة العلوم والتكنلو يا
و ارة الموارد الما ية
ير موظ

الموقع األلكتروني :

www.iraqiculture-usa.com

البريد األلكتروني washington@scrdiraq.gov.iq :

صفحة 24

الدائرة الثقافية العراقيةة – واشةطن  /دلية النالةا التعثعةل الةو الت اةات التثألةدة اة را يةة

ا تصال بالدائرة الثقافية
 التتقع اةل ثروني للدائرة الثقافية www.IraqiCultural-USA.com
 العطتان العرادي
Iraqi Cultural Office
1801 P St NW 3rd Floor
Washington, DC 20036
 أرقام الهتاتف
Phone1: 202-986-2626, Phone2: 202-986-2899, Fax: 202-986-2291
 العراد اةل ثروني الرستي
washington@scrdiraq.gov.iq

الموقع األلكتروني :

www.iraqiculture-usa.com

البريد األلكتروني washington@scrdiraq.gov.iq :
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الدائرة الثقافية العراقيةة – واشةطن  /دلية النالةا التعثعةل الةو الت اةات التثألةدة اة را يةة

ملحق رقم ()1

نموذج استمارة تمديد الدراسة للطلبة العراقيين الدارسين في الخارج
( بعثة  ،مالة دراسية  ،ا ا ة دراسية ،نف ة خا ة )
اسم الطالب /
جهة االيفاد/
الشهادة المتعاقد عليها/
مدة الدراسة /
تاريخ بداية ونهاية المباشرة بكورس اللغة حسب تاييد الجامعة(محدد باليوم/الشهر/السنة )/
التاريخ المباشرة باالكاديمي محدد (يوم /الشهر /السنة ) /

(يرفق كتاب الجامعة)

(يرفق كتاب الجامعة )

التاريخ المتوقع للتخرج (يوم /شهر /سنة)/
التمديد المطلوب (اولي/ثاني  /استثنائي اول /استثنائي ثاني)
اعتبارا من

ولغاية

/ /

/

لمدة

/

/

توقيع الطالب /
تاريخ تقديم الطلب /
راي الجامعة بشان التمديد المطلوب
اسم االستاذ المشرف/
التمديد الممنوح من قبل الدائرة الثقافية /
بداية ونهاية التمديد االول  /من
بداية ونهاية التمديد الثاني /من

الى
الى

بداية ونهاية التمديد االستثنائي االول /من

الى

بداية ونهاية التمديد االستثنائي الثاني  /من

الى

راي الدائرة الثقافية في منح التمديد
ختم وتوقيع الملحق الثقافي او القائم باالعمال/
التاريخ /

الموقع األلكتروني :

www.iraqiculture-usa.com

البريد األلكتروني washington@scrdiraq.gov.iq :
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