الستخدام لسم البعثات و العاللات الثمافٌة فمط:
المرار:
حالة المتمدم:
المبلغ:
مكان المبول:
تارٌخ االستالم:
التامٌنات المدفوعة:
باالحرف االولى:

جامعة بابل
نموذج طلب منحة دولٌة من جامعة بابل
المنح الدراسٌة الدولٌة التً تمدمها جامعة بابل لجمٌع الطالب األجانب أو طالب الدراسات العلٌا.
مالحظةٌ :رجى لراءة التعلٌمات على الصفحة  4لبل ملء هذا النموذجٌ .جب علٌن إكمال جمٌع األلسام  ،وإال
فلن نتمكن من معالجة طلبن.
بدء الدورات الدراسٌة فً اٌلول  - 9102الموعد النهائً لتمدٌم الطلب فً  10ماٌس .9102
كٌفٌة التمدٌم
لكً تكون مؤهالً للمبول فً المنحة الدراسٌة ٌ ،جب أن ٌكون كل ممدم طلب لد استوفى جمٌع الشروط المطلوبة
للتمدم بطلب للمبول فً المنح الدراسٌة.
بما ال ٌزٌد عن  011كلمة  ،اكتب مماال ٌذكر سجلن الدراسً وإنجازاتن  ،ولماذا اخترت جامعة بابل وما هً
المٌزة التً ستحصل علٌها من خالل هذه الدراسة.
ستموم لجنة المنح الدراسٌة الدولٌة فً جامعة بابل بمراجعة جمٌع الطلبات .سٌتم اختٌار الناجحٌن على أساس
الجدارة األكادٌمٌة والملف الشخصً الممٌز مع رسالة الدفاع المشهود.
ال ٌمكن الجمع بٌن المنح الدراسٌة مع أي منحة أو جوائز الجامعة األخرى.
ٌرجى تمدٌم الطلب عبر البرٌد اإللكترونً إلى) : (scholarship@itnet.uobabylon.edu.iq
) (acadaffairs@uobabylon.edu.iq
إذا كنت ترغب فً تمدٌم طلبن عبر  ، DHLأرسل:
جامعة بابل
لسم المنح والعاللات الثمافٌة
شارع النجف-الحلة  ،محافظة بابل  ،الرمز البرٌدي 00119
العراق
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البٌانات الشخصٌة:
العنوان (على سبٌل المثال ،
السٌدة  ،السٌد)
االسم االول
اسم الوالد و الجد
اللمب
تارٌخ المٌالد
الجنسٌة
العنوان

عنوان البرٌد االلكترونً
الهاتف

(البٌت)

(النمال)

تفاصٌل الدراسة المتقدم علٌها:
اسم الدراسة
عنوان برنامج الشهادة الذي تمدمت الٌها
التارٌخ األكادٌمً:
أدرج المدرسة الثانوٌة التً تخرجت منها  ،وحضرت جمٌع مؤسسات التعلٌم العالً .تشمل الصٌف  ،الدراسة فً الخارج  ،برامج التبادل
والمؤسسة التً ترشحها.
السنة المنح
المعدل
الجهة المانحة التخصص العام /الدلٌك
اسم المدرسة  /الكلٌة  /الجامعة اسم مؤهالتن
العام
مثال جامعة بابل
 /أخرى

مؤهالت اللغة العربٌة:
اسم الجامعة
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المؤهل

الدرجة

سنة التخرج

مؤهالت اللغة االنكلٌزٌة:
اسم الجامعة

المؤهل (). IELTS/TOEFL/IGCSE

الخبرة العملٌة:
ٌرجى وصف أي خبرة عمل ذات صلة ببرنامج دراستك المقترح
التارٌخ
اسم صاحب العمل والعنوان
من

المسمى الوظٌفً والمسؤولٌات
الى

كٌف تعرف على المنح الدراسٌة لجامعة بابل؟
مولع جامعة بابل
جامعة بابل االخرى رسالة  /المنشور
مستشار التعلٌم  /وكٌل
* إعالن
رجاء اشر احد المربعات
صف ما ال ٌزٌد عن  011كلمة لماذا تنوي الدراسة فً جامعة بابل؟
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الدرجة

معرض فً الخارج
مؤسستن الحالٌة
السفارة العرالٌة
*اخرى

سنة التخرج

ﻣب هٍ اﻟﻤؼﻠىﻣبد اﻟشخصُخ اإلضبفُخ اﻟزٍ رشغت فٍ ﻣشبسﻛزهب ﻣغ ﻣؤسسخ خبﻣؼخ ثبثﻞ؟

الشروط واألحكام الكاملة
• َدت أﻥ َﻜىﻥ ﻣﻘذﻣى اﻟﻄﻠجخ ﻟﻠﻄﻼة اﻟدبﻣؼُُﻦ ﻗذ أآﻤﻠىا اﻟﻤسزىي  Aأو ﻣب َؼبدﻟهﻢ فٍ اﻟﻤذسسخ.
• َدت ػﻠً اﻟﻤزﻘذﻣُﻦ ﻟﻠذساسبد اﻟؼﻠُب أﻥ َﻜىﻧىا ﻗذ أﻧهىا دساسزهﻢ اﻟدبﻣؼُخ (.)B.E. B..B. Bsc. B. Tech
• سُزﻢ ﻣﻨح طﻼة اﻟﻘسﻢ األوﻝ ﻣﻦ أخﻞ ﻣﻨح دساسُخ فٍ اﻟﻤسزﻘجﻞ.
• اﻟﻤىػذ اﻟﻨهبئٍ ﻟزﻘذَﻢ اﻟﻄﻠجبد هى  13ﻣبَس ﻣﻦ ﻛﻞ ػبﻡ و اﻟذساسخ رجذأ فٍ اَﻠىﻝ أو رششَﻦ االوﻝ ﻣﻦ ﻧفس
اﻟؼبﻡ ..
• سُزﻢ إثﻼؽ اﻟﻤششحُﻦ َىﻡ  31حضَشاﻥ إرا رﻢ ﻗجىﻝ طﻠجهﻢ
ربسَخ اﻟجذء فٍ شهش سجزﻤجش ﻣﻦ ﻛﻞ ػبﻡ.
• ﻟﻦ َزﻢ اﻟﻨظش فٍ اﻟﻤششحُﻦ ﻟﻠﻘجىﻝ اﻟﻨهبئٍ دوﻥ اﻟشهبداد واﻟىثبئق االصﻠُخ .و سُزﻢ إسخبع اﻟشهبداد األصﻠُخ
فىسا ثؼذ إﻗشاسهب ﻟهزا اﻟغشضَ .دت أﻥ َؤﻛذوا أﻧهﻢ َﻘجﻠىﻥ اﻟﻤﻨحخ فٍ غضىﻥ َ 31ى ًﻣب.
ﻟﻠﻄﻼة ً
• إرا أساد اﻟﻄبﻟت رغُُش اﻟذساسخ ﻣخصصخ ﻟه  ،فُدت أﻥ َُﻄﻠت ﻣﻨه سذاد اﻟﻤﻨحخ ثبﻟﻜبﻣﻞ.
• إرا رشﻙ اﻟﻄبﻟت دساسزه فٍ ظﻞ ظشوف ﻗبهشح  ،فئﻧه َحزبج إﻟً رﻘذَﻢ دﻟُﻞ وإسسبﻟه ثبﻟجشَذ اإلﻟﻜزشوﻧٍ إﻟً ﻗسﻢ
اﻟجؼثبد اﻟذساسُخ  ،حزً َزﻢ إػبدح اﻟﻨظش فُه ﻣﻦ ﻗجﻞ ﻟدﻨخ اﻟدبﻣؼخ.
• َدت ػﻠً اﻟﻄبﻟت رحذَث ﻣؼﻠىﻣبره اﻟشخصُخ ﻣغ ﻣﻜزت ثشاﻣح اﻟﻜﻠُخ ػﻦ أٌ رغُُش.
• ثﻤدشد رﻘذَﻢ اسزﻤبساد اﻟزﻘذَﻢ  ،سزﻨظش خبﻣؼخ ثبثﻞ فٍ ﻛﻞ ﻣﻨهب .سُزﻢ إػﻼﻡ اﻟﻤزﻘذﻣُﻦ اﻟﻨبخحُﻦ فﻘظ وإػﻄبء
ﻗجىﻝ ﻣﻨحخ دساسُخ ﻣﻦ خبﻣؼخ ثبثﻞ .سُزﻢ االحزفبظ ثأَخ ﻣؼﻠىﻣبد َزﻢ رﻠﻘُهب وحفظهب و رحزف ػﻨذ طﻠت صبحت
اﻟﻄﻠت.
• ﻣﻼحظخَ :دت أﻥ رزضﻤﻦ ﻣؼﻠىﻣبرﻚ اسﻤﻚ وصىسرﻚ اﻟزٍ ﻗذ رﻨششهب اﻟدبﻣؼخ .إرا ﻛﻨذ ال رىافق  ،ػﻠُﻚ
إثﻼغﻨب ثﻤدشد رﻘذَﻢ ﻧﻤىرج اﻟﻄﻠت.
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• َزﻢ رﻘذَﻢ خىائض اﻟﻤﻨح اﻟذساسُخ ﻣﻦ ﻗجﻞ هُئخ اﻟﻤﻨح اﻟذساسُخ ﻟدبﻣؼخ ثبثﻞ وخﻤُغ اﻟﻘشاساد ﻧهبئُخ وال َﻤﻜﻦ
اﻟﻄؼﻦ فُهب.
• رحزفظ خبﻣؼخ ثبثﻞ ثبﻟحق فٍ سحت أو رؼذَﻞ اﻟﻤﻨح اﻟذساسُخ دوﻥ سبثق إخﻄبس.
• َشخً ﻣﻼحظخ أﻧه َدت ػﻠً خﻤُغ اﻟﻄﻼة االﻟزضاﻡ ثﻼئحخ وإخشاءاد اﻟﻄﻼة ثبﻟدبﻣؼخ  ،واﻟزٍ َﻤﻜﻦ
االطﻼع ػﻠُهب ػﻠً ﻣىﻗغ اﻟدبﻣؼخ اإلﻟﻜزشوﻧٍ .إرا رﻤذ إصاﻟخ اﻟﻄبﻟت ﻣﻦ إحذي اﻟذوساد ثسجت ػذﻡ االﻟزضاﻡ
ثﻠىائح وإخشاءاد اﻟﻄﻼة  ،فسىف َُﻄﻠت ﻣﻨهﻢ إػبدح اﻟﻤﻨحخ ثبﻟﻜبﻣﻞ.
تعهد خطً:
أاتعهد بصحة جمٌع المعلومات الواردة ،وفً حالة وجود معلومات مضللة وغٌر دقٌقة ٌ ،حق للجامعة سحب المنحة الدراسٌة فً أي وقت.
لقد قرأت وفهمت شروط وأحكام برنامج المنح الدراسٌة وأوافق على االلتزام بها.
توقٌع مقدم الطلب_________________________________
التارٌخ__________________
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