العدد :
التارٌخ :

/

/

(( استــمارة التــمٌز الدراسً ))
) سبـق وأن حصـلت عـلى بـعثـــة من اللجنــة العلٌـا لتـطـوٌـر
أنــً الطالــب (
)
) وقــد حـــصلـت عـلى شــهـادة (
الـتـعلٌــم فـً الـعـراق وكــان رقـــمــً الطــالبــً (
) وتـمــت مـعــادلـة شهـادتـً من قـبـل وزارة التـعـلٌـم العـالـً والبحـث العـلمــً بـموجــب كتـابـهــم ذي
مـن (
) لذا ٌرجى تفضلكم بالموافقــة على قبول ترشٌحً لبرنامج التمٌز الدراسً ضمن
) بتارٌخ (
العدد (
) وذلك لشمولً بما متحقق لً من الفقرات ادناه ضمن هذه االستمارة.
حصة محافظـــة (
)

* ضع عالمة (صح) امام الحقول التً تنطبق علٌك وسٌتم التواصل معك عبر برٌدك االلكترونً (

مشمول بالقرار  518لسنة  1986من حٌث أنهاء متطلبات الدراســة قبل انتهاء الفترة المثبتـة بالعقد الدراسً لبعثتً
السابقة.
االلتحاق بالدراسة االكادٌمٌة مباشــرة بدون كورس اللغة خالل بعثتً السابقة.
تحقٌق متطلبات اللغة بمدة تقل عن ثالثة أشهر خالل بعثتً السابقة.
االلتـحاق بالدراســة األكادٌمــٌة فً أقل من ( )6أشهـر خالل بعثتً السابقة .
نشر بحث أكادٌمً رصٌن عدد (

) ضمن تخصصً فً مجلة محكمة.

حاصل على جائزة او شهادة تقدٌرٌة إلنجاز أكادٌمً متمٌز أو لبراءة اختراع حصلت علٌها ضمن حقل أختصاصً فً
).
مجال (
حاصل على معدل تراكمً نهائً  GPAبدرجة امتٌاز او بدرجة شرف ضمن معٌار التقٌٌم فً بلد الدراسة ،وال ٌقل
 ،و
معدلً عن ( 3.5من أصل  )4أو أكثر من  %90حسب آلٌة إحتساب المعدل لمعادلة الشهادة= GPA ( .
.) %
=
حسن السٌرة والسلوك وغٌر معاقب باي عقوبة انضباطٌة او إدارٌة إثناء بعثتً السابقة.
حاصل على منحة دراسٌة (كاملــة) تغطً  % 100من الرسوم الدراسٌـة ( .مرفق طٌا ًا).
حاصل على منحة دراسٌة (جزئٌة) ال تقل عن (( .)%50مرفق طٌا ًا).
) بتارٌخ (

خدمت مدة سنة بعد بعثتً السابقة فً دائرتً (

)

حاصل على عدم ممانعـة من دائرتً اعاله لأللتحاق بالدراســة بموجب كتاب الدائرة ذي العدد (
).
بتارٌخ (
أتعــهد بتقدٌم كافــة الوثائق الرسمٌــة واألصولٌــة التً تثبت صحــة ما ورد أعــاله وبخالفــه أتحمــل كافــة التبعات القانونٌــة.

المعلومات ادناة تملئ عند حضور الطالب الى مقر اللجنة العلٌا لتطوٌر التعلٌم فً العراق
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