طلب المشاركه في منحه تبادل طالبي الى جامعات شريكه في مشاريع للتبادل االكاديمي
Learning Agreement for outgoing Exchange Students to ICM partner universities
يرجى تسليم النموذج مطبوعا موقعا و الوثائق المطلوبه في مغلف مغلق يحمل اسم الطالب الى
سكرتيره وحده المشاريع الخارجيه في مبنى الماليه الدور الثاني
معلومات الطالب

Student Information

االسم:
الرقم الجامعي:
الكليه:
القسم:
ال بري د االل ك ترون ي:
ال هات ف:
ال جام عه ال شري كه:
الدوله:

ف صل ال ت بادلاالكاديمي

Name:
University Number:
Faculty:
Department:
E-mail:
Mobile:
Partner University:
Country:

السنه الدراسيه

Exchange Term

االو ل

Fall

الثاني

Spring

ال ص ي في

Summer

م ع لومات م سجل ال ك ل يه

Academic Registration Information

الساعات المقطوعه بنجاح
الساعات المسجله الفصل الحالي
العدد الكلي للساعات حسب الخطه
المعدل التراكمي
االنذارات:

Finished Credit Hours:
Current Semester Hours:
Degree Total Credit Hours:
GPA
Warnings:

توقيع المسجل : Signature

:التاريخ Date

Statement of Purpose (MAX. 300 WORDS)

دواف ع ال ت قدم ل لم نحهب االن ج ل يزي ه

Language Proficiency مستوى اللغه االنجليزيه
Medium of instruction is English at all levels and programs. Please bear in mind that in order to be able to
follow courses, students are strongly recommended to have adequate level of English, meaning B1 level
language competence according to Common European Framework of Reference for Languages
(http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european -language-levels-cefr) or TOEFL (ibt) score of 79
or IELTS score of 6,5.

Native

Advanced

Good

Intermediate

Elementary

No ability

English :
Other:

Exam Proficiency (TOFEL / IELTS)
Date التاريخ:

OTHER : ……………

Grade:
: Signature توقيع عميد كليه االداب

المواد التي يرغب الطالب بمعادلتها
مواد جامعه الزرقاء
الساعات
المعتمده
Credit
Hours

اسم الماده االصليه
Original Course Title

اسم الطالب:
التوقيع : Signature

مواد الجامعه المستضيفه
رقم الماده
االصليه
Course
Code

الساعات
المعتمده
Credit
Hours

اسم الماده المكافئه
Original Course
Title

رقم الماده
المكافئه
Course
Code

Name:
:التاريخ Date

موافقه القسم االكاديمي
Department Approval

التاريخ Date

موافقه عميد الكليه
Faculty Dean Approval

التاريخ Date

موافقه رئيس الجامعه
University President

التاريخ Date

-6
-7

الشروط العامه
تسعى الجامعه الختيار الطلبه المميزيين اكاديميا و المتمكنيين باللغه االنجليزيه و يحق للجنه طلب مقابله
شخصيه خالل عمليه تقييم الطلبات .
على الطالب\ه اثبات تحقيق مستوى جيد من مهارات التواصل باللغه االنجليزيه مستوى  B1على االقل.
أن ال يكون الطالب\ه في السنه االخيره و ان يلتزم بمتابعه الدراسه في جامعه الزرقاء للسنه الدراسيه التاليه.
أن يلتزم الطالب\ه بالتعليمات الوارده في دليل الطالب في جامعه الزرقاء و الماده 34د و تعليمات الجامعه
المضيفه .
التتحمل جامعه الزرقاء اي مسئوليه ماديه او ادبيه ناتجه عن اخالل الطالب\ه بشروط اتفاقيه التبادل الموقعه
بين الطالب و الجامعه المضيفه .
يقوم الطالب بدفع رسوم التسجيل فقط في جامعه الزرقاء لفصل التبادل.
يلتزم الطالب\ه بالمشاركه في اي انشطه تعريفيه يدعى اليها بعد عودته لجامعه الزرقاء.

-1
-2
-3
-4
-5

الوثائق المطلوبه
الطلب معبأ بالكامل وموقع من الجهات المذكوره.
كشف عالمات حتى تاريخه باالنجليزيه مصدق.
صوره عن جواز السفر.
سيره ذاتيه باالنجليزيه.
شهاده امتحان او اثبات مستوى اللغه االنجليزيه .
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