
 قسم الشؤون الثقافية واالجتماعية

  للمنجزات الداعمة غالمسو

  :التاليةمن الخيارات  هإرفاق أمام المسوغ الذي تم الرمز ضع 

  
  صورة للشھادات الخاصة بالمنجز

 صورة من وثائق المنجز
  صورة شخصية حديثة لمقدم الطلب

   بيانات مقدم الطلب

  

  عنوان البريد االلكتروني 
  
  

  رقم الھاتف الجوال في أستراليا 
  
  

  رقم الھاتف الجوال في المملكة

  الرباعي اإلسم
  
  )الھوية الوطنية( المدني السجل رقم
  

  االبتعاث جھة
  

  الجامعة
  

  التخصص
  

 العلمية الدرجة
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  مع ٔاطيب ٔامنياتنا ودعواتنا لمك بدوام التفوق والسداد
www.sacm.org.au 

  التواصلبيانات 

  

  عنوان البريد االلكتروني 
  
  

  رقم الھاتف الجوال في أستراليا 
  
  

  رقم الھاتف الجوال في المملكة

  بيانات مقدم الطلب

  الرباعي اإلسم
  
  )الھوية الوطنية(المدني  السجل رقم

  
  االبتعاث جھة

  
  الجامعة

  
  التخصص

  
 العلمية الدرجة

  ات الداعمة للمنجزغالمسو

   :تم إرفاقه من الخيارات التاليةأمام المسوغ الذي   ضع الرمز

  صورة للشھادات الخاصة بالمنجز .١

 )اختياري( المنجز عصورة م .٢

  )اختياري( صورة شخصية حديثة لمقدم الطلب .٣

  معلومات عن المنجز

  وصف التميز
  

  ):في خانة االختيار أمام االنجاز الذي تم تحقيقه  ضع الرمز(اختر من اآلتي 

NCBIFDA  تسجيل اكتشاف طبي في قاعدة بيانات  .١    أو 

 أو NATURESCIENCE   النشر في الدوريات العلمية التالية .٢

  .في مسابقات مرموقة سواء أن كانت إقليمية أو دولية الحصول على ميداليات .٣

من    ٣.٥٠إنھاء سنتين للبكالوريوس أو سنة للماجستير على األقل بمعدل تراكمي ال يقل عن  .٤

  .للبكالوريوس أو ما يعادلھا  ٤.٠٠

  .التكريم من قبل جھات رسمية لقاء خدمات مجتمعية غير عادية .٥

  .قيمة تطبيقية مھمةتسجيل براءة اختراع لمنجز له  .٦

  ."أو أكثر منشورة بحوث خمسة لديكم إذا"والنشر  العلمي البحث .٧
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