
             
 

 سیةدرالروس امیوعة نومنحة مجمب لرة طستماإ

مللعا  2018 / 2019 
 مة:دلمقا

  

لجامعة افي ن لحالییب االطلن امد یدلعدد والجب االطلن امد حب واالطلمالي لم اعدلا روسمیون عةومجم منحةدم ستق

وف سدارة، ولجوالحاجة اس ساأسیة على درالالمنح امنح م سیت2019\2018. سي درالم اللعا، لسلیمانیةراق العایكیة في رألما

ب الطلط منحھا فقم سیتولتنافسیة المنحة عالیة أن اة ظجى مالحریب. لكتن والسكوم اسو رسیة درالوم اسرلالمنحة اي طتغ

 ن.لحالییب االطلن اثالثة من أو ثنید، واحد وایدج

  

 ة:لتالیروط الشء استیفان الحالییدد والجب االطلاعلى ب یجب، لطلم ایدتقل جن ألیة: مھألا
 نى.د ادیة كحورلبكالت اإلمتحاناافي  %80 علىدد لجب االطلل ایحصب أن یج ●
 نى.د ادكح 2.7 كميرالتدل المعاعلى ن حاصلین لییلحاب االطلون ایكب أن یج ●
   فیرلجامعیة في خاسة درالن ابع( مرالل الفص)الثانیة السنة الى ل األقاعلى ول خدلن الحالییب االطلاعلى ب یج ●

.2019  
 م.منحھد یدسنة لتجل کب لطلم ایدتقن لحالییب االطلاعلی ب یج ●
 جھا.رخاولجامعة ل اخداة طألنشافي ب الطلرك ایشاب أن یج ●
 لجامعة.اا ددھلمالیة كما تحالحاجة ت اثباإعلى ن یدرقاب الطلون ایكب أن یج ●

  

 ت:تعلیما
ق ثائولل اساإرجى ریب لطلن امء النتھاد اعنط ، لمكتملة فقت الباطلافي ظر لنم اسیته ، ناب أدلطللء اجى مری ●

، سالةرلوان اعنل في حق "Numerus Group Scholarship"مع كتابة ، admissions@auis.edu.krdلى إفقة رلما
في كیة رألمیالجامعة افي ول لقبب الى مكتإسالھا دات وإرلمستنب والطلن اعة موبطنسخة مر حضاإیضًا ك أیمكن

 السلیمانیة. -العراق 

  

یرجى التأكد من تسمیة كل مستند مطلوب بشكل صحیح باستخدام نظام التسمیة التالي: اسم مقدم الطلب االول اسم  ●
 االب_اسم الملف

  

( ولم یتم قبولك، یرجى إعادة إرسال طلبك 2018إذا تقدمت بطلب للحصول على المنحة الفصل السابق )في خریف  ●
مع مالحظة في االیمیل الذي قمت بارساله للفصل الدراسي األخیر ذاكراً بأنك admissions@auis.edu.krd إلى 

 . 2018 القادمة. **یرجى إدراج المعدل التراكمي الحالي لخریف 2019 ترغب في التقدیم لمنحة لربیع 

  

 الثانيكانون  12 في ت لباطلم ایدتقینتهي 

   

 ول تقدیم الطلب.سئلة حك أیدلن كاإذا admissions@auis.edu.krd التواصل مع جى ری
 سالة.رلوان اعنل في حق "Question, Numerus Group Scholarship" جى كتابة ری

 
 
 
 
 
 
 

  

https://auis.edu.krd/ar/news/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%85-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://auis.edu.krd/ar/news/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%85-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://auis.edu.krd/ar/news/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%85-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://auis.edu.krd/ar/news/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%85-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://auis.edu.krd/ar/news/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%85-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3
about:blank
about:blank
about:blank


             

 
 م:یدلتقرة استماإبة في ذكات بیاناء اطعول إة مھمة حظمالح

  

ل لى تسجیؤدي إیوف سب لطلھذا افي ك عائلتن عك أو نفسن عذب كان بیاأن أي ة ظجى مالحری ن:لحالییب االطلل**
كیة رألمیالجامعة ن امم طردك سیت، مسجلةت سابقاث ثالد فأنه بعم، كما تعلو  ،بالطلد اعمیب مكتل خالن مدك سابقة ض

 لسلیمانیة.ا -راق لعافي 
  

ب لطلھذا افي ك عائلتن عك أو عنذب كان بیاأن أي ة ظجى مالحری لمنحة:اعلى ول للحصن میدلمتقا/دد لجب االطلل**
 یضا.ل المستقبافي م ولعا، ھذا السلیمانیة راق العاكیة في رألمیابالجامعة ق إللتحان امور لفاعلى ك مرسیح

 

  

 ضع
 صورتك

 ھنا 

 .I بالطلن اعت ماومعل 

 فیةراغوتوفورة ص
  

 2019/2018سي درالم اسیة للعادرالروس امیوعة نومنحة مجم

 _________________وم:لیایخ رتا

 ________________ول: الم االسا

 ______________اسم االب:____
  
 )سنة(_____________وم( )ی__________ر( )شھ________________د: لمیالایخ رتا
  

 حاليب الط_________       دیدجب الط_________ 
  

 لسلیمانیة: ا -راق لعاكیة في رألمیالجامعة ـابص لخاول القبم اقر
  

 )اوالً لسلیمانیة ا -راق لعاكیة في رألمیالجامعة الى م ایدلتقدد الجب االطلاعلى ب یج** (
  

 المدینة: 
   

  حل الوالدة:م

 _______________________مختلفة(ت كان)إذا یة ولثاناسة درلماینة دم

  ________________________مختلفة(ت كان)إذا لحالیة اینة دلما/دة لبلا

 ال _____      منع_____  ك؟ینتدمن مت حزنھل 



             

 
 ؟لسلیمانیة ا -راق لعاكیة في رألمیالتابعة للجامعة البة طلدار افي م ستقیھل 

  ال _____      منع_____  

  _________________________________ضي: رألف الھاتا

 __________________________________ول: لمحمف الھاتا

   __________________________________________ (:دج)إن وني روإللكتد ایرلبا

  

 ن:لحالییب االطلل
 

 ________________________؟ لسلیمانیة ا -راق لعاكیة في رألمیالجامعة اكملتھا في ألتي اسیة درالول الفصدد اعم ك     -1

 ______________________________المتبقیة للتخرج من الجامعة؟ سیة درالول الفصدد اعم ك     -2

 ______________________________كم ھو معدلك التراكمي الكلي؟      -3

 ______________________________؟ 2018كم ھو معدلك التراكمي لفصل خریف      -4

 ______________________________؟ 2018لدراسیة التي تمتلكھا في خریف ماھي درجاتك للمواد ا    -5

 

 اسم المادة الدرجة

  

    

    

    

   

 

  

 ______________________________ك؟ تخصصھو ما     -6 

 ______________________________ك؟ لدمعھو ما     -7 

 ______________________________؟یةورلبكالت اإلمتحاناافي كم ھو معدلك      -8

 ______________________________كم ھي الرسوم الدراسیة السنویة التي تدفعھا للجامعة:      -9



             
 

 كیة بالسلیمانیة:رألمیالجامعة افیھا في ت كرلتي شااة طألنشاقائمة     -10

 

 

فیھا( ت عطوتأو /ت كرشاأو /ت لتي عملالسنة ، وامةظلمنأو اكة رلشم اس)اة طنشف، أائ، وظخليدالب ایدرلتاقائمة      -11

 ؟لجامعةرج اخا

 

 

  ك.لخاصة باتیة ذالرة السیق افایرجى إر    -12 

  
 
 



             
 

 دد:لجب االطلل

 

 ______________________________؟ یةولثانك استدرمم سا     -1

 ______________________________؟ یةورلبكالت امتحاناافي معدلك      -2

 ؟كیة بالسلیمانیةرألمیالجامعة اسة في دراللططك ي خھما      -3

 

 أدب      –قسم اللغة االنكلیزیة        سة   دلھنا      ت   ماولمعلاجیا ولوتكن       ل ألعمادارة ا إلیة      دولت اسادرالا  

 غیر متاكد     ھندسة البرمجیات    التحلیالت المرضیة       ترجمة        قانون        صحافة       –قسم اللغة اإلنكلیزیة   

  
 
 

 ؟فیھا(ت عطوتأو /ت كرشاأو /ت لتي عملالسنة( وامة ظلمنأو اكة رلشم اسف )اائوظلب، ایدرلت، اةطألنشاقائمة     -4   

 

 

 

  

 یرجى إرفاق السیرة الذاتیة الخاصة بك، إذا كانت متوفرة.  -5

  

 



             
  

 لجمیع المتقدمین:

 
في الجامعة األمیركیة بالسلیمانیة وفي حیاتك المھنیة  لماذا تشعر أنك قد حصلت على ھذه المنحة الدراسیة وكیف ستساعدك على النجاح

المستقبلیة؟ من فضلك أخبرنا عن خلفیتك ، باإلضافة إلى خططك للدراسة في الجامعة األمیركیة بالسلیمانیة ، وكیف ستستخدم تعلیمك في 
 حیاتك المھنیة المستقبلیة؟

 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 



				

			

				

			

II.	األب عن معلومات
_________________________________:الكامل االسم

_________________________________	المیالد : تأریخ

	:الموت سنة   متوفي   أرمل   مطلق    متزوج

)مطلوبة الوفاة شھادة(

	حر عمل صاحب   العمل عن عاطل   متقاعد   وظفم :الحالیة العمل حالة

)ةمطلوب	 A	إستمارة  (و  ) مطلوبة األجر شھادة(

؛ امتقاعد أو اموظف كان إذا

	:)إلخ...  الشركة ، المدیریة ، المنظمة اسم( العمل مكان
__________________________________________________________________

	:األخیرة/  الحالیة الوظیفة عنوان
___________________________________________________________________________

 :الموظف اسم
___________________________________________________________________________ 

 :العمل رب عنوان
___________________________________________________________________________ 

 _____________________________________: مدینةال

 _____________________________________	:بلدال

 _____________________________________: األرضي  ھاتفال

 _____________________________________: محمولالھاتف ال

	:اإللكتروني البرید عنوان
______________________________@_________________________________________

III.	األم عن معلومات
_________________________:الكامل االسم

_________________________	:	المیالد تأریخ

- ةمتزوج - ةمطلق  - ةأرمل   - متوفیة    :الموت سنة  

	ةمتقاعد   العمل عن ةعاطل  صاحبة عمل حر  ةموظف: الحالیة العمل حالة

؛ ةمتقاعد أو ةموظف تكان إذا



	:)إلخ...  الشركة ، المدیریة ، المنظمة اسم( العمل مكان
__________________________________________________________________

	:األخیرة/  الحالیة الوظیفة
___________________________________________________________________________

 _____________________________________	:ةالموظف اسم

 _____________________________________	:العمل رب عنوان

 _____________________________________	:مدینةال

 _____________________________________ :بلدال

 _____________________________________: األرضي ھاتفال

 _____________________________________: محمولالھاتف ال

	:اإللكتروني البرید عنوان
______________________________@_________________________________________

	IV.	القسم ھذا في نفسك تدرج ال( والمعالین األشقاء(
الجامعة/  المدرسة في األشقاء

الرسوم الدراسیة السنویة خاص او تعلیم  عام تعلیم المدرسة اسم تأریخ المیالد اإلسم

المنزل في والمعالین األشقاء وجمیع واألمھات اآلباء
/  التعلیم  /  الوظیفة  /  الدخل السنوي  اإلرتباط العائلي /    یالدالمتأریخ 

الدخل السنوي  الوظیفة   التعلیم    اإلرتباط العائلي تأریخ المیالد 



	

	

)أنت ذلك في بما( المنزل في اإلجمالياألفراد  عدد
_____________

V المالیة المعلومات
األمریكي بالدوالر المبالغ جمیع ذكر یرجى

 سوف یؤدي الى عائلتكعن  أو لنفسك المالیة الشؤون عن إدراجھ تم كاذب بیان أي أن مالحظة یرجى: الحالیین الطالب إلى بالنسبة	**
الجامعة األمیركیة في 	من طردك سیتم ، مسجلة اتسابق ثالث فأنھ بعد ، تعلم كماو . الطالب عمید من خالل مكتب ضدكتسجیل سابقة 

السلیمانیة .العراق، 

 مالیةال مواردال عن أو عنك تقدیمھ یتم كاذب بیان أي أن مالحظة یرجى: للحصول على المنحة المتقدمین/  الجدد للطالب بالنسبة	**
–اإللتحاق بالجامعة األمیركیة في العراق  من الفور على سیحرمك،  لعائلتك .ایضا المستقبل في و العام ھذا	السلیمانیة ، 

كال   نعم ؟منزل مستأجر نعم 	كال  	خاص؟ منزل

اأمریكی ا دوالر     سنویا؟ تدفع كم

:ذلك توضیح فیرجى ، منزال تستأجر وال منزال تملك تكن لم إذا

المالیة األصول
_________________	األمریكي لدوالربا السنویة الفائدة: المالیة واألوراق النقدي التوفیر

:المملوكة العقارات

الحالیة  القیمة الحصص عدد
)المربع بالمتر(

المقدرة المساحة العقار موقع

)الخ...  شركات ، بنایات	،متاجر (األعمال 

منزل (منازل)

)اراض( أرض	



المملوكة للعقارات اإلجمالیة التقدیریة القیمة

)الطلب بمقدم الخاصة تلك ذلك في بما( العائلیة المركبات جمیع

الحالیة التقدیریة القیمة المنشأ الصاحب المودیل  السنة 

المملوكة للمركبات التقدیریة القیمة مجموع

أمریكي دوالر: ___________ األصول لكل المقدرة اإلجمالیة القیمة

الدخل والمصروفات السنویة المقدرة للعائلة : یجب تحدید دخل األسرة حتى لو كان الوالدان عاطلین عن العمل. 
: _________ دوالر أمریكي مجموع دخل األسرة السنوي لعام 2017

مجموع النفقات العائلیة السنویة لعام 2017: _______ دوالر أمریكي

VIII.	شخصي مالي بیان
 یمكنك. خاصة عائلیة ظروف أي ذلك في بما ، مالیة مساعدة إلى بحاجة أنك تعتقد لماذا حول : أقل أو كلمة 250 في توضیحكتابة  یرجى
. النموذج في الصفحة بھذه واستبدالھ تكتبھ ما طباعة



المطلوبة المستندات
 مستند تقدیم عدم) أسباب( سبب كتابة أو،  طلبك مع التالیة المستندات تقدیم من التأكد یرجى: ھام
إن تم  )ات(مستند مستندبسبب عدم تقدیم  مكتمل غیر طلبك یعتبر فال ،  التالیة الصفحةفي  )مستندات(

  .ذكر سبب (اسباب) ذلك
:التوظیف سجالت	.1

 الوظیفي العنوان على تحتوي،  العمل ربمن قبل  مختومة وموقعة ، ي لكل فرد موظف من افراد األسرةشھادة آخر راتب وظیف .ا
.ھھاتف ورقم ھعنوانو العمل صاحب اسمعلى  ، كما تحتوي  والمخصصات الخدمة وسنوات

 المطلوبة الوثائقتقدیم  إلى باإلضافة ،من اصحاب المھن الحرة  )األسرة أفراد من( فرد كل دخل ) الخاصة بتبیانAملء (إستمارة . ب
.المذكور بالنموذج

 ثبتی موثق سند تقدیم ، الطلب مقدم مع یعیشون الذینسنة فما فوق)  18العاطلین من العمل (من اصحاب  األسرة أفراد على یجب. ج
.البطالة حالة

. وبنایة تجاریة ، أرض قطعةو ، منزل لكل ملكیة(سندات) ال سند أو/  و التأجیر) عقود( عقد من نسخ تقدیم الطلبات مقدمي على یجب	.2
. معھ نیعیشو لذینا ةألسرا ادفروأ ھو یملكھا التي تلممتلكاا لجمیع یاقانون ةمصدق یقدم شھادةا ان یضأ لطلبا ممقد على یجب

.للعائلة مملوكة سیارة لكل المركبات تسجیل استمارة من صورة	.3

4. اثبات صحة المعلومات من قبل كاتب العدل. ھذه خطوة مھمة في االستمارة و یمكنك اكمالھا من خالل الذھاب الى كاتب العدل لكي 
یصدق على جمیع المعلومات التي وضعتھا في االستمارة.

.)وجدت إن( البنك من حسابال كشف شھادة	.5

.الداعمة المستندات جمیع مع ، وجدت إن ، القرض) اتفاقیات( اتفاقیة من صورة	.6

.الجامعة أو المدرسة في(من افراد العائلة)  مسجل فرد لكل السنویة الدراسیة الرسوم تبین حدیثة مدرسیة تسجیل شھادة	.7

.المنزلیة الغذائیة التموینیة البطاقة من نسخة	.8

.المتوفین للوالدین الوفاة شھادة من نسخة	.9

.المالیة المعونة تطبیق تدعم أن شأنھا من إضافیة وثیقة أي	.10

TOEFL	اختبار في درجاتك من نسخة	.11

التوقیعات

.وكاملة دقیقة ، علمي حد على ، دقیقة طلبي في المقدمة المعلومات بأن أقر ، توقیعي خالل من

التوقیع :

: التوقیع تاریخ
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