جمهورية العــراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة البعثات والعالقات الثقافية

االسئلة المتكررة
 .1ما هو الفرق بين البعثة  ،الزمالة  ،االجازة الدراسية؟
البعثة :تقوم مؤسسات الدولة بارسال الطالب للدراسة او التدريب بالخارج على ان تتحمل جميع النفقات الدراسية
والتي تشمل الراتب الشهري ودفع رسوم الجامعات بالخارج...الخ.
الزمالة  :مقاعد دراسية ممنوحة للعراق من مؤسسات اكاديمية او علمية من خارج العراق وتتحمل تلك المؤسسات
جزء كبير من نفقات الدراسة.
االجازة الدراسية :يمكن منح الموظف اجازة لغرض الدراسة مع استمرار دفع الراتب الشهري طوال مدة الدراسة
ووفق الشروط والضوابط.

 .2كيف يمكنني التقديم على البعثات؟
تم توزيع حصص المقاعد الدراسية على محافظات العراق حسب الكثافة السكانية للمحافظة.
كما تم فتح مراكز للتقديم في كل محافظة (عادة يكون مقرها في الجامعات).
مراكز التقديم تقوم باستالم طلبات المتقدمين ثم اختيار المرشحين واحالة ملفاتهم الى الوزارة الستكمال باقي
االجراءات.

 .3كيف يمكنني التقديم على الزمالة الدراسية؟
اغلب الزماالت يتم االعالن عنها بوسائل االعالم باالضافة الى توزيع تفاصيل الزماالت على المؤسسات االخرى
بكتب رسمية.
يمكنكم متابعة االخبار على االنترنت بزيارة الموقع الرسمي لدائرة البعثات والعالقات الثقافية والحصول على
المعلومات المطلوبة من الموقع على الرابط التالي:

scrdiraq.gov.iq
ضمن االعالن الخاص بالزمالة الدراسية سيتم وضع رابط يوجهك الى موقع التقديم االلكتروني .انقر على الرابط
وسيفتح لك موقع جديد خاص بمنظومة التقديم االلكتروني .اما خطوات التقديم فهي كاالتي:

خطوات التقديم االلكتروني على الزماالت
 -1انقر ايقونة "تسجيل عضو جديد"
 -2ادخال البيانات في صفحة "تسجيل عضو جديد"
 -3انقر حفظ
 -4افتح بريدك االلكتروني في المتصفح بصفحة جديدة وستجد في صندوق الوارد رسالة من دائرة البعثات تحتوي
كلمة المرور.
 -5استخدم كلمة المرور للدخول للمنظومة
 -6انقر ايقونة (المساعدة) وسيظهر لك دليل االستخدام وهو كتيب صغير يحتوي شرح وصور عن كيفية التقديم.
 -7اقرأ دليل االستخدام قبل كل شيء

 .4كيف يمكنني التقديم لالجازة الدراسية؟
تقوم وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة التعليم العالي بوضع الخطط السنوية لالجازات الدراسية.
يمكنك الترشيح عن طريق وزارتك .تقوم الوزارة المعنية باحالة ملف المرشح الى دائرتنا الستكمال باقي االجراءات.

 .5انا طالب ادرس على نفقتي الخاصة بالخارج .كيف يمكنني فتح ملف دراسي بدائرة
البعثات؟
يمكنك تقديم طلب لفتح ملف دراسي الى الملحقية الثقافية العراقية في بلد الدراسة او اقرب ملحقية (ملحقية اقليمية) او
السفارة العراقية .المستندات المطلوبة لفتح الملف الدراسي مذكورة على الموقع االلكتروني لدائرة البعثات.
الستكمال باقي االجراءات ودفع الرسوم داخل العراق ،يمكنك توكيل شخص داخل العراق للقيام بذلك.

 .6انا من سكان المحافظات وساقوم بمراجعة دائرتكم في بغداد.
كيف يمكنني الحصول على العنـوان وكيفية االتصال بكم؟
.7
 .8العنوان:
.9
العراق  -بغداد  -شارع النضال  -المجمع التربــوي  -مقابل القصر األبيض سابقا"

يمكنك االستعانة بالخارطة المبينة بالشكل رقم (.)1

الشكل رقم ( : )1خارطة تبين عنوان دائرة البعثات

 .01الهاتف األرضي للوزارة:
.00
8169101 .01
8169102 .01
8169104 .01
.01
 .01في حال األتصال من الهاتف النقال أو المحافظات فيجب أضافة ( )01قبل الرقم كما مبين:
.07
018169101 .08
018169102 .09
018169104 .11
.10
 .11األرقام الداخلية الرئيسية:
.11
 1385 .11مكتب سكرتارية المدير العام لدائرة البعثات
 2034 .11مدير المكتب
 2045 .11مكتب المتابعة
 2021 .17الصادرة والواردة
 2075قسم الدراسات
 2062 .18قسم شؤون الدارسين كذلك 2066

 2136 .19قسم التقويم وتعادل الشهادات
 2030 .11قسم األنترنت والبريد األلكتروني
.10
 .11البريد إلكتروني:
.11
البريد الخاص باإلستفسارات و الشكاوي :
.11
 .11البريد األحتياطي لألستفسارات والشكاوي:

info.scrd@mohesr.gov.iq
info@scrdiraq.gov.iq

.11

 .7انا طالب بعثة مستمر بالدراسة في بريطانيا وارغب بتمديد مدة الدراسة من ثالث
سنوات الـى اربع سنوات النني مازلت في البحث وكتابة االطروحة واحتاج مدة
اضافية .كيف يمكنني ذلك؟

 .8انا طالب اجازة دراسية في ماليزيا وارغب بتمديد مدة الدراسة من ثالث سنوات الـى
اربع سنوات .كيف يمكنني ذلك؟

 .9انا طالب بعثة وارغب بتغيير الجامعة التي ادرس بها واالنتقال الى جامعة اخرى النني
لم احصل على مشرف في نفس التخصص .كيف يمكنني ذلك؟

