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المنحه الدراسية المقدمه من الجامعة المستنصرية للطلبة العرب واالجانب للعام الدراسي 

(0202-0202) 

 

( منحة دراسية للطلبة 465) مها الجامعة المستنصرية تتضمنالمنح الدراسية الدولية التي تقد

لبكالوريوس ( مقعد لشهادة ا 265)العرب واألجانب( للدراسات االولية بواقع )  عراقيينالغير 

( مقعد لدراسة الدكتوراه للعام 66( مقاعد لدراسة الماجستير و ) 224والدراسات العليا بواقع ) 

 . 2224-2222سي الدرا

 

 أعتماد الضوابط والتعليمات المدرجة في أدناه لغرض التقديم والقبول:

 

 المنح الدراسية: تفاصيل

 رسوم الدراسية(.االعفاء من كافة ال غطيعلى منحة دراسية كاملة )ت مقبولينال الطلبةيحصل  -

 .العراق حكوميين داخلموظفين كالعراقيين المقيمين خارج العراق او االجانب الذين يعملون  ال تشمل المنحة -

المعلن على  وعلى الرابط االلكتروني ( 5/7/0203 )وينتهي بتأريخ  ( 51/3/0203)يبدأ التقديم بتأريخ  -

 : التالي الموقع الرسمي للجامعة المستنصرية

 https://cc.uomustansiriyah.edu.iq/scholarship/   

 

 الثقافية بأكمال االجراءات الخاصة بالتقديم. عثات والعالقاتبال قسم يقوم -

 يصادق مجلس الجامعة على المرشحين للقبول وفق اعلى درجات المفاضلة. -

 قسم البعثاتيقوم والتخرج و القبولب االوامر الجامعية رصدابا ا و شؤون الطلبةالدراسات العلي يقوم قسمي -

 لعالقة.عالم الجهات ذات اإب

 

 مدة الدراسة:

 (: PhDدراسة الدكتوراه )  -

 شهرا(ً. 32بالمدة االصغرية البالغة ) أو( شهًرا  33)  ين و سنتان بحثيتاندراسيلين فص    

 (:MScدراسة الماجستير ) -

 شهراً(. 51بالمدة االصغرية ) أو( شهًرا 02 ين وسنة بحثية )اسيدر لينفص    

 (:BScدراسة البكالوريوس ) -

 1) الصيدلةسنوات( و 1سنوات( و طب االسنان ) 3) باستثناء الطب االولية سنوات للدراسات الجامعية 2 

 سنوات( . 1والهندسة المعمارية ) سنوات(

 ل حضورياً.لماجستير والدكتوراه بدوام كاملجميع برامج البكالوريوس وا تكون الدراسة -

 

 للقبول: الحد األدنى من المتطلبات

 بالنسبة لدراسة البكالوريوس -

 وفق ما يلي: قبوللللمعدل لحد االدنى لا يعتمد  -5

https://cc.uomustansiriyah.edu.iq/scholarship/
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  (.%71) , طب االسنان والصيدلة (%11)الطب العام  .أ

 (.%31مجموعة الهندسية والتمريض )ال .ب

 (%32الخرى )ا العلمية واالنسانيةالمجموعة  .ت

 .5/52/0203سنة لغاية تأريخ  32عمر المتقدم على  يتجاوز ال -0

 

 إلشراف:امتطلبات 

 يخضع الطالب لتعليمات االشراف المعتمدة .        

 :تخرج متطلبات ال

 يخضع لمتطلبات التخرج المعتمدة للدراسات االولية والعليا. -5

ن لدراسة الدكتوراهاو  راسة الماجستي  بحث واحد لدبنشر ما اليقل عن الطالب يقوم  -2 ي المجالت  بحثي 
ن
ف

ويدرج اسم الجامعة   Clarivateاو Scopusكالريفيت  الرصينة ضمن مستوعبات سكوباس او

 .( كعنوان للباحثMustansiriyah Universityفيها بالصيغة التالية ) المستنرصية

 

 تواريخ مهمة

 .51/3/0203ابة االلكترونية للتقديم في تفتح البو -5

 .51/3/0203  سيتم إغالق البوابة اإللكترونية لتقديم الطلبات في  -0

 .51/7/0203 خعالن نتائج القبول للمنحة بتأريا -3

 المباشرة للطلبة المقبولين حضورياً وفق التوقيتات المعتمدة للدراسات االولية والعليا. يتم تسجيل انيجب  -2

 

 ما يجب انجازه من قبل الطالب

 د الجامعة بالمستمسكات المدرجة ادناه وترفع على الموقع االلكتروني للمنحة:على المتقدم تزوي -5

 .بلد الطالب في العراقية او الملحقية الثقافيةة و السفاروثائق دراسية مصدقة من وزارة خارجية  -أ

 جواز سفر نافذ لمدة التقل عن سنتين من تأريخ قبولة االولي.  -ب

 خطة بحث )مقترح بحث(. -ت

 ريسيين من حملة لقب استاذ في حقل االختصاص.( لتد0توصيات عدد ) -ث

 المستمسكات الثبوتية. -ج

 ئق اخرى تطلبها الجامعة.وثااي  -ح

 عدم محكومية وشهادة صحية صادرة من بلد الطالب. -خ

 تعهد خطي بااللتزام بالقوانين واالنظمة والتعليمات والضوابط المرعية في دولة العراق. -د

 لدراسة البكالوريوس. (بالنسبة المئوية )%المعدل العام يكون  -0

 .تعهداً مع الكلية المعنية طالب المقبوليجب أن يوقع ال -3
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إن ظهر  القناتينفي القبول  ءالغا وسيتمداخل العراق التقديم على اكثر من قناة واحدة للدراسة  يجوز ال -2
   خالف ذلك.

سيزود الطالب المقبول برسالة قبول على منحة الجامعة المستنصرية رسمية لغرض التقديم على سمة  -1
 الدخول واالقامة.

 رة واالقامة من قبل الطالب وال تتحمل جامعتنا اي رسوم مالية .التأشي اجراءات الحصول علىم تت -3

واإلقامة عن طريق السفارة  يةالعراقالدخول لالراضي م للحصول على تأشيرة يلتقديجب على المرشح ا -7
 د الطالب المتقدم . العراقية في بل

 

 

 

 

 نتطلع الى استقبالكم في بغداد دار السالم


