المنحه الدراسية المقدمه من الجامعة المستنصرية للطلبة العرب واالجانب للعام الدراسي
()2222/2222
المنح الدراسية الدولية التي تقدمها الجامعة المستنصرية تتضمن ( )208منحة دراسية للطلبة
غير العراقيين (العرب واألجانب) للدراسات االولية بواقع (  ) 107مقعد لشهادة البكالوريوس
والدراسات العليا بواقع (  ) 58مقاعد لدراسة الماجستير و ( )43مقعد لدراسة الدكتوراه للعام
الدراسية .2223-2222
أعتماد الضوابط والتعليمات المدرجة في أدناه لغرض التقديم والقبول:
تفاصيل المنح الدراسية:
-

يحصل الطلبة المقبولين على منحة دراسية كاملة (تغطي االعفاء من كافة الرسوم الدراسية).
ال تشمل المنحة العراقيين المقيمين خارج العراق.
يبدأ التقديم بتأريخ (  ) 2222/6/29وينتهي بتأريخ (  ) 2222/7/19وعلى الرابط االلكتروني المعلن على
الموقع الرسمي للجامعة المستنصرية التالي :
https://cc.uomustansiriyah.edu.iq/scholarship/

-

يصادق مجلس الجامعة على المرشحين للقبول وفق اعلى درجات المفاضلة.
يقوم قسم البعثات باصدار االوامر الجامعية بالقبول واعالم الجهات ذات العالقة.
يقوم قسم الدراسات العليا و شؤون الطلبة باستكمال اجراءات التخرج واصدار االوامر الجامعية.

مدة الدراسة:
-

-

دراسة الدكتوراه (:)PhD
شهرا ) أو بالمدة االصغرية البالغة ( 32شهرا)ً.
فصلين دراسيين و سنتان بحثيتان ( 36
ً
دراسة الماجستير (:)MSc
شهرا) أوبالمدة االصغرية ( 81شهراً).
فصلين دراسيين وسنة بحثية ( 22
ً
دراسة البكالوريوس (:)BSc
 2سنوات للدراسات الجامعية االولية باستثناء الطب ( 6سنوات) و طب االسنان ( 5سنوات) والصيدلة (5
سنوات) والهندسة المعمارية ( 5سنوات) .
تكون الدراسة لجميع برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه بدوام كامل حضورياً.

الحد األدنى من المتطلبات للقبول:
-

بالنسبة لدراسة البكالوريوس
 -8يعتمد المعدل للقبول وفق دليل القبول للسنة الدراسية (الفصل السادس) لسنة التقديم.
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-

 -2اليزيد عمر المتقدم على  25سنة لغاية تأريخ .2222/82/8
بالنسبة لدراسة الماجستير

-

 -8يكون المعدل العام لدرجة البكالوريوس ال يقل عن (.)٪65
 -2ال يزيد عمر المتقدم عن  22سنة لغاية تأريخ .2222/82/8
بالنسبة لدراسة الدكتوراه
 -8يكون معدل الماجستير ال يقل عن تقدير (جيد او .)٪72
 -2ال يزيد عمر المتقدم عن  52سنة لغاية .2222/82/8

متطلبات اإلشراف:
يخضع الطالب لتعليمات االشراف المعتمدة .

متطلبات التخرج :
 -8يخضع لمتطلبات التخرج المعتمدة للدراسات االولية والعليا.
ن
 -2يقوم الطالب ر
ن
بنش ما اليقل عن بحث واحد لدراسة الماجستي او بحثي لدراسة الدكتوراه يف المجالت
الرصينة ضمن مستوعبات سكوباس اوكالريفيت  Scopusاو  Clarivateويدرج اسم الجامعة
المستنرصية فيها بالصيغة التالية ( )Mustansiriyah Universityكعنوان للباحث.

تواريخ مهمة
 -8تفتح البوابة االلكترونية للتقديم في .2222/6/22
 -2سيتم إغالق البوابة اإللكترونية لتقديم الطلبات في 2222/7/82
 -3اعالن نتائج القبول للمنحة بتأريخ 2222/7/38
 -2يجب ان يتم تسجيل المباشرة للطلبة المقبولين حضوريا ً وفق التوقيتات المعتمدة للدراسات االولية والعليا.

ما يجب انجازه من قبل الطالب
 -8على المتقدم تزويد الجامعة بالمستمسكات المدرجة ادناه وترفع على الموقع االلكتروني للمنحة:
أ -وثائ ق دراسية مصدقة من وزارة خارجية بلد الطالب و السفارة العراقية او الملحقية الثقافية.
ب -جواز سفر نافذ لمدة التقل عن سنتين من تأريخ قبولة االولي.
ت -خطة بحث (مقترح بحث).
ث -توصيات عدد ( )2لتدريسيين من حملة لقب استاذ في حقل االختصاص.
ج -المستمسكات الثبوتية.
ح -اي وثائق اخرى تطلبها الجامعة.
خ -عدم محكومية وشهادة صحية صادرة من بلد الطالب.
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د -تعهد خطي بااللتزام بالقوانين واالنظمة والتعليمات والضوابط المرعية في دولة العراق.
 -2يكون المعدل العام بالنسبة المئوية (. )%
 -3يجب أن يوقع الطالب المقبول تعهدا ً مع الكلية المعنية.
 -2سيزود الطالب المقبو ل برسالة قبول على منحة الجامعة المستنصرية رسمية لغرض التقديم على سمة
الدخول واالقامة.
 -5تتم ترتيبات التأشيرة واالقامة من قبل الطالب وال تتحمل جامعتنا اي رسوم مالية .
 -6يجب على المرشح التقديم للحصول على تأشيرة الدخول لالراضي العراقية واإلقامة عن طريق السفارة
العراقية في بلد الطالب المتقدم .

نتطلع الى استقبالكم في بغداد دار السالم
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