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 جامعة ذي قار

 استمارة التقديم للمنحة الدراسية الدولية 

2222-2222  

 دراسية دولية للطلبة األجانب إلكمال دراستهم ي
ً
سر جامعة ذي قار ان تعلن عن منحا

 من يوم االحـ2222|2222العليا للعام الدراسي 
ً
ـــد . نرحب بطلبات التقديم اعتبارا

وسيتم اإلعالن عن  2/8/2222وحتى يوم األربعاء الموافق  2/7/2222الموافق 
 .88/8/2222النهائية يوم الخميس الموافق  نتائج القبول

 

 الية التقديم 

لكي تكون مؤهال للحصول على منحة جامعة ذي قار الدولية، يجب على المتقدمين 
ار أسباب اختيار جامعة ذي قتقديم تفاصيل كاملة عن تحصيلهم الدراسي وتوضح 

زيد ي وكيفية االستفادة من المنحة الدراسية موضحا ذلك من خالل مقال شخصي ال
 كلمة.   022عن 

تقدم هذه المنح من قبل لجنة المنح الدولية بجامعة ذي قار على أساس الجدارة 
االكاديمية والملف الشخصي المتميز كما يتضح في خطاب التحفيز، جميع القرارات 

 نهائية وال يمكن استئنافها. 

 ال يمكن دمج المنح الدراسية مع أي منحة او جوائز جامعية أخرى. 

 : سيتم النظر فقط في الطلبات المتكاملة والمصحوبة بجميع المستندات الداعمة. هام

 لن يتم قبول الطلبات غير المكتملة او المتأخرة. 

 

 االلكتروني: يرجى ارسال الطلبات الكاملة على البريد 

Scholarship.reg@utq.edu.iq 

 

mailto:Scholarship.reg@utq.edu.iq
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 التفاصيل الشخصية

 )السيد / السيدة / االنسة( اللقب

  االسم الثالثي
  اسم العائلة

 تاريــــخ الميالد
(DD/MM/YYYY) 

    (      )         /       / 

  الجنسية

  لغة االم ا

  بلد االقامة

  عنوان التواصل 

  يالبريد اإللكترون

   رقم الهاتف

 

 تفاصيل التقديم

  البرنامج الذي ترغب التقديم عليه

  الكلية التي توفر البرنامج
  الممنوحةنوع الشهادة 

 

 التاريــــخ األكاديمي

اسم المدرسة/  ت
 المعهد/ الجامعة

نوع الشهادة 
 الممنوحة 

درجة  التخصص
 التخرج

 سنة المنح

8      

2      

2      
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 مؤهالت الكفاءة في اللغة اإلنكليزية

ادة نوع الشه اسم المؤسسة المانحة
(IELTS/TOEFL/IGCSE) 

 سنة المنح الدرجة

    

 

 مؤهالت الكفاءة في اللغة العربية

 سنة المنح الدرجة نوع الشهادة اسم المؤسسة المانحة

    
 

 خبرة عملية

 يرجى وصف أي خبرة ذات صلة ببرنامج الدراسة المقترح

طبيعية العمل  التاريــــخ مكان العمل والعنوان ت
 الى من والمهام

8     

2     

2     

 

 كيف سمعت عن منح جامعة ذي قار؟

 نشاطات دولية موقع جامعة ذي قار

 مؤسسات تعليمية محلية  إعالنات الجامعة

 المجلس الثقافي البريطاني/السفارة االمريكية مستشار او وكيل التعليم
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 جامعة ذي قار
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 المقال الشخصي

سبابك للتقديم على المنحة الدراسية الدولية الكمال الدراسة األولية او كلمة، صف دوافعك وا  500في ما  ال يزيد عن 
 العليا في جامعة ذي قار، قم تضمين أي خبرات ومؤهالت سابقة ذات عالقة. 
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 االحاكم والشروط

عند تسوية الفصل الدراسي األول. من الضروري تقدم المنحة فقط للطالب المسجلين ببرنامج دوام كامل في جامعة ذي قار  -8
 ان يكمل المستلم كامل مدة البرنامج الدراسي. 

 مدة المنحة تستمر حتى انتهاء فترة الدراسة التي حددتها جامعة ذي قار.  -2
يوما. تحتفظ الجامعة  81لى المتقدمين تأكيد قبولهم للجائزة في غضون في حالة حصول المتقدم على المنحة، يجب ع -2

 بالحق في سحب عرض المنحة الدراسية التي لم يتم تأكيدها بحلول الموعد النهائي المحدد. 
 برامجليجب على المتقدمين تقديم ما يثق حصولهم على شهادة اإلعدادية )البكالوريا او ما يعادلها( للراغبين بالتقديم  -1

 البكالوريوس، وشهادة البكالوريوس لمن يرغب بالتقديم للدراسات العليا. 
 يجب على المرشحين االلتحاق بالبرنامج األكاديمي في تاريــــخ البدء المحدد وقبل الموعد النهائي للتسجيل.  -0
 في حال انسحاب الطالب من البرنامج الدراسي سيمنع من التقديم لحصول علة المنحة المستقبلية.  -6
 المنحة على سنة القبول وليس سنة التقديم.  تسري -7
 حريري. في اقرب فرصة وبشكل تفي حالة حدوث أي تغييرات في ظروف الطالب، يجب على المقبولين ابالغ كليتهم بذلك  -8
في حالة ترك الطالب دراسته السباب صحية او لظروف قاهرة، فمكن الممكن ان يتم االحتفاظ بمنحته الدراسية، ويبقى  -9

اضعا لتقدير جامعة ذي قار المطلق، ويتم ذلك فقط بعد ان يقدم الطالب المستندات الطبية الداعمة الكافية االمر خ
 والرسمية الى الجامعة. 

في حالة انسحاب الطالب من البرنامج او تعليق دراسته من قبل الجامعة في أي وقت قبل االنتهاء من البرنامج، سيتم الغاء  -82
 المنحة تلقائيا. 

االنهاء او التعليق، تحتفظ جامعة ذي قار بالحق في المطالبة باسترداد كافة الرسوم في حالة حدوث مثل هذا االنسحاب او  -88
 على الفائدة التي تلقاها الطالب.  المستحقة، والتي تم دفعها على أساس البيانات المؤيدة والتي تعتمد

ون موافقتهم الى جامعة ذي قار لالحتفاظ ببياناتهم ومعالجتها وفقا من خالل ملء استمارة التقديم، يمنح المتقدمون الناجح -82
. ويمكن استخدام معلومات مقدم الطلب، بما في ذلك اسمه وصوره، للدعاية من قبل 8998لقانون حماية البيانات لعام 

ديم الجامعة بذلك عند تقعليه ابالغ الجامعة. اذا لم يوافق مقدم الطلب على البيانات المستخدمة بهذه الطريقة، فيجب 
 نموذج الطلب وبشكل تحريري. 

التصوير او  ،اإلعالناتاو  ،المقابالتتحتفظ جامعة ذي قار بالحق في اشراك الحاصلين على المنح الدراسية في  -82
ـــج للمؤسسات التعليمية.  ،الفوتوغرافي  او األنشطة الدعائية األخرى بغرض الترويـ

 هيئة المنح الدراسية بجامعة ذي قار وتعد جميع القرارات نهائية وال يمكن استئنافها. يتم تقديم المنح الدراسية من قبل  -81
يتعين على جميع الطالب االمتثال وااللتزام بلوائح وإجراءات الطالب بالجامعة، والتي يمكن االطالع عليها على موقع  -80

 الجامعة الرسمي. 
 ذات الصلة سيؤدي الى خرق العقد.  واالحكام المتعلقة بالمنحةعدم االمتثال الي من الشروط  -86
تحتفظ جامعة ذي قار بالحق في سحب المنح الدراسية دون اخطار سابق في حال تبين الحقا ام مقدم الطلب غير مؤهل او  -87

لم يتم االلتزام بهذه الشروط واالحكام. في حالة وجود نزاع حول أهلية الحصول على المنحة، يكون القرار التي تتخذه جامعة 
 قار نهائيا. ذي 

 فسيتم الغاء هذه المنحة تلقائيا. في حال قبول الطالب في أي منحة دراسية أخرى،  -88
 تحتفظ جامعة ذي قار بالحق في تعديل احكام المنحة دون سابق انذار.  -89

 التعهد

 المعلومات خاطئة او غير دقيقة بان يحق للجامعة سحب، واوافق على انه في حالة كون بان المعلومات المقدمة أعاله صحيحة ودقيقة تعهدأ الللللللللللللللللللللل

 ان جميع المعلومات الواردة في هذا النموذج سيتم التعامل معها بسرية تامة وسيتم استخدامها لألغراض  أدرك أنىالمنحة الدراسية في أي وقت. 

 ات في القضايا االكاديمية و/او الترويجية ذات العالقةاستخدام هذه المعلومالمؤسسية فقط. في حال الحصول على منحة دراسية يجوز للجامعة 

 بالمنحة الدراسية. 

 بها. ممن خالل تقديم نموذج الطلب هذا، اتعهد باني قد قرات وفهمت شروط واحكام برنامج المنح الدراسية واوافق على االلتزا
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