
نبذه عن الدائرة الثقافية األقليمية
في كوااللمبور

تأسست الملحقية الثقافية العراقية سنة 2009 في مدينة

كوااللمبور عاصمة ماليزيا. وتعتبر الممثل الرسمي لوزارة

التعليم العالي والبحث العلمي العراقية للدول التي ضمن

ساحة عملها وهي (ماليزيا,  الصين,الهند) وتعتبر من ضمن

البعثة الدبلوماسية في الدولة التي تحتضنها. تحرص

الملحقية الثقافية عىل تنفيذ رسالتها الجليلة المتمثلة في

االشراف عىل الطلبة العراقيين بجميع فئاتهم وتخصصاتهم

واتاحة الفرصة لهم لالستفادة من نوعية برامج التعليم

والتدريب المتطورة في مختلف الكليات والجامعات

وارشادهم إىل كل ما ينفعهم ويفيد وطننا الغالي العراق.

كما تقوم الملحقية بمد جسور التعاون مع مؤسسات

التعليم العالي والجهات المسؤولة عن التعليم والثقافة في

تلك الدول. باالضافة اىل تقييم الجامعات ومؤسسات

التعليم العالي في تلك الدول من ناحية جودتها وتوفيرها

للبيئة التعليمية المناسبة للطلبة وفق لوائح تنظيمية

صادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية.

 

البريد االلكتروني الستقبال استفسارات الطلبة 

وللتواصل المباشر مع المستشار الثقافي

أ.م.د.احالم نعمه لفته

culturalstudent@ymail.com 

ارقام هواتف الملحقية الثقافية العراقية في كوااللمبور 

 االدارية 0060321630741

 المالية 0060321816090

وللتعرف عىل اهم اخبار ونشاطات الملحقية يمكنكم زيارة

موقعنا االلكتروني 

http://iraqiculturalattache.org.my/ar/

ولمتابعة كافة التعليمات واالخبار يمكنكم االنضمام لقناتنا

عىل التليغرام 

https://t.me/iraqcakl

       رقم الهاتف

00601162393778

البريد االلكتروني 

iraqculturestudent@gmail.com

ال تتردد بالكتابة لنا واالستفسار عن اي معلومات.

احرص دائما عىل اخذ المعلومة من مصدرها الصحيح. 

تحرص ملحقيتنا عىل التواصل التام مع الطلبة من خالل

البريد االلكتروني والهاتف للرد عىل استفساراتهم وتقديم

االستشارات والنصائح التي تصب في مصلحة الطالب

من لحظة قراره الدراسة في ماليزيا اىل تخرجه منها. 

تهديكم الدائرة الثقافية في كوااللمبور اطيب تحياتها

وتضع بين ايديكم بعض المعلومات التي تساعدكم عند

التقديم عىل الدراسة في ماليزيا

ماليزيا هي دولة نابضة بالحياة حيث يصل عدد السكان

إىل 30 مليون نسمة . تقع ماليزيا في وسط جنوب شرق

آسيا. وتنقسم اىل واليات وأقاليم مختلفة. تتمتع

بالعمران والتطور من جهة والطبيعة الخالبة من جهة

اخرى.أغلبية سكانها هم من الماليزيين والصينين

والهنود, لذا نجد فيها تنوع الثقافات واللغات منها

(الماليو, الصينية والهندية ) اما اللغة التي يتحدث بها

الجميع هي اللغة االنكليزية. تستقبل ماليزيا العديد من

الطلبة  الدوليين الراغبين في الدراسة من مختلف الدول

العربية منها واألجنبية حيث بلغ عدد الطلبة االجانب فيها

عام 2019 ما يقارب 63625 والعدد الكلي للطلبة العراقيين

حالياً هو 1959 طالب منهم طلبة زماالت واجازات دراسية

واضعاف هذا العدد من النفقة الخاصة.

https://t.me/iraqcakl
mailto:iraqculturestudent@gmail.com


خطوات الحصول عىل قبول
في الجامعات الماليزية

University of Malaya UM

Uinversity Kebangsaan Malaysia UK

University Putra Malaysia UPM

University Sains Malaysia USM

Universiti Teknologi MalaysiaUTM

UCSI University

University Teknologi Petronas UTP

Taylor's University

University Utara Malaysia UUM

International Islamic University malaysia IIUM

University Tenaga Nasional UNITEN

University Teknologi MARA UiTM

Multimedia University MMU

 

UM جامعة ماليو الماليزية

رابط التقديم للحصول عىل قبول

https://aasc.um.edu.my/admission-

apply-now

 

جامعات النفقة الخاصة

  UPM جامعة بوترا ماليزيا

رابط التقديم للحصول عىل قبول

https://sgs.upm.edu.my/prospective_

students-2964

USM جامعة العلوم الماليزية

رابط التقديم للحصول عىل قبول

http://www.admissions.usm.my/

  UKMالجامعة الوطنية الماليزية

رابط التقديم للحصول عىل قبول

https://http://guest.ukm.my/

جامعات األبتعاث  فتح الحسابات المصرفية
من اجل تسهيل فتح حساب مصرفي للطالب

نشيركم اىل ضرورة التعامل مع المصارف

الماليزية المعتمدة ة وهي كل من  

-MayBank

-Bank Muamalat Malaysia

وبهذا الشأن يمكنكم التواصل مع الدائرة الثقافية

األقليمية في كوااللمبور لطلب األستشارة.

متطلبات فتح الملف الدراسي
يمكنكم األطالع عىل متطلبات فتح الملف

الدراسي لطلبة األجازة الدراسية- البعثة

الدراسية- الزمالة الدراسية والنفقة الخاصة 

 من خالل الرابط ادناه: 

https://iraqiculturalattache.org.my/ar/%

D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D

8%A7%D8%AA-

%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%84

%D8%A8%D8%A7%D8%AA

للحصول عىل قبول للدراسة في

الجامعات الماليزية  يتم التقديم عبر

الموقع االلكتروني للجامعة بشكل

مباشر دون الحاجة اىل وسطاء ونوضح

لكم هنا طريقة التقديم والروابط

الخاصة بكل جامعة وندعو كافة الطلبة

(بعثات،زماالت،اجازات دراسية،نفقة

خاصة) بالتقديم الذاتي للحفاظ عىل

صحة وسرية المعلومات وادخال

الوثائق المطلوبة وفق االلية الخاصة

لكل جامعة. كما نبين ضرورة االلتزام

بشروط التقديم والقبول في الدراسة

االكاديمية ومنها اجتياز كورس اللغة

االنكليزية واجراء اختبار ايلتس

وبمعدالت مختلفة وفق االختصاص

المطلوب. كما يمكنكم التعرف عىل

اجور الدراسة وتكاليف  االقامة

والمعيشة من خالل الرابط الخاص بكل

جامعة. مع خالص امنياتنا بالنجاح

والموفقية لطلبتنا االعزاء

UTM الجامعة التكنولوجية الماليزية

رابط التقديم للحصول عىل قبول

https://admission.utm.my/


