بسم اهلل الرمحن الرحيم

جامعة مشكاة توفر هذه املنح الدراسية لطالهبا من أئمة املساجد بالواليات املتحدة األمريكية ممن هلم قدرات قيادية ومتيز أكاديمي وهلم
باع طويل يف خدمة جمتمعاهتم وهي مقدمة للجامعة وطالهبا من أهل اخلري من املسلمني وجزء منها مرصود من أموال الزكاة لطالب العلم
الرشعي.

رشوط املنحة الدراسية:
 .1أن يكون املتقدم ممن حيمل اجلنسية األمريكية أو أن يكون مقيام يف الواليات املتحدة األمريكية بشكل قانوين ومرصحا له بالعمل فيها.
كام ويشرتط أن يكون املتقدم مرتبطا بعقد عمل ساري املفعول مع املسجد املوقع عىل هذه املنحة.
 .2أن يكون املتقدم قد استوىف رشوط القبول يف أحد برامج اجلامعة.
 .3تعبئة طلب املنحة الدراسية كام ا
ال بام فيها عقد املنحة.
 .4تقديم أدلة تثبت أن للمتقدم قدرات قيادية ومتيز أكاديمي وله باع طويل يف خدمة جمتمعه.
 .5تقديم رسالتي توصية من فردين معروفني جيد اا بمنطقة طالب املنحة لدعم طلبه من أصحاب الدين والعلم (كاألئمة أو املدرسني أو
قادة املجتمعات املحلية (يرجي عدم إرسال أي رسائل من أفراد األرسة).
 .6رسوم االلتحاق ورسوم املعادلة والكتب وغريها من الرسوم ال ختضع ألي منحة وهي غري مسرتدة.
 .7تسحب املنحة الدراسية من الطالب ويرفض طلبه للدراسة يف اجلامعة يف حالة عدم التقيد أو اإلخالل بالرشوط املطلوبة للمنحة أو
التعاقد أو إمداد اجلامعة بأوراق مزورة أو بيانات مغلوطة أو غري حقيقية أو أي خمالفات أخرى تراها إدارة اجلامعة .وىف حالة ثبوت
ذلك بعد انتظام املتقدم بالدراسة يف اجلامعة حيال الطالب للمجلس التأديبي للبت يف أمر املنحة واستمرار الطالب يف الدراسة باجلامعة.
 .8بتعبئة هذه البيا نات يكون ملشكاة كامل احلق بمشاركة هذه املعلومات اخلاصة بالطالب مع الكفيل أو أي مؤسسة تساعد اجلامعة عىل
املنح الدراسية.
 .9يشرتط أال تتعدى مدة املنحة يف البكالوريوس عن أربع سنوات ،وسنتان للامجستري وسنتان للدكتوراه.
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 .10عىل املتقدمني إرسال مجيع النسخ األصلية للوثائق والبيانات املطلوبة للمنحة الدراسية إىل عنوان اجلامعة الربيدي وعرب الربيد
اإللكرتوين التايل قبل موعد انتهاء التسجيلsupport@mishkahu.com .

 .11يتم النظر يف الطلبات املقدمة خالل أسبوعني من استيفاء مجيع األوراق املطلوبة.

رشوط مواصلة االحتفاظ هبذه املنحة:
 املحافظة عىل املعدل املطلوب وهو ( )90%فصليا.
 استيفاء احلضور املطلوب للمحارضات واملناقشات احلية وااللتزام بقوانني وأنظمة اجلامعة.
 اجتياز تقرير املراجعة للمنحة يف كل فصل درايس والذي يوضح حالة الطالب يف الفصل الدرايس املايض
 الطالب الذين حيصلون عىل هذه املنحة اجلزئية مسؤولون عن دفع اجلزء املتبقي من الرسوم واملرصوفات بام يف ذلك رسوم
الرسالة واألطروحة لطلبة املاجستري والدكتوراه.
 إذا أراد الطالب االنسحاب من اجلامعة ثم رغب يف العودة مرة ثانية فيتوجب عليه إعادة التقدم للمنحة الدراسية مرة أخرى.
 إذا تغريت ظروف الطالب أو حمل عمله يف أي حال من األحوال وجب عليه إبالغ اجلامعة فورا باملتغريات واملستجدات (يف حالة
تغيري حمل العمل داخل امريكا البد من توقيع عقد املنحة من جديد)
 أال يميض عىل الطالب فصل درايس دون التسجيل ملادتني عىل األقل إال بتقديم عذر كتايب مقبول مدعوم بالوثائق الالزمة تعتمده
إدارة اجلامعة.
 استمرار املنحة الدراسية يعتمد عىل توفر األموال املخصصة هلا ،وللجامعة احلق يف وقفها ألي سبب.
 الطالب اﻟذﯾن ﯾﺣﺻﻠون ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻣﻧﺣﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﻣﺳؤوﻟون ﻋن دﻓﻊ اﻟﺟزء اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻣن
اﻟرﺳوم و اﻟﻣﺻروﻓﺎت ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك رﺳوم اﻟرﺳﺎﻟﺔ و اﻻطروﺣﺔ ﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر و اﻟدﻛﺗوراه.
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Scholarship Application & Contract
Date:

/

م201 /

/ 201

First Name: ----------------------------------------------------------------

/

:التاريخ

:اسم الطالب

-------------------------------------------------------------------

Middle Name

Last Name

اسم األب واجلد

االسم األوسط

--------------------------------------------

------------------------------------------

---------------------------------------------

--------------------------------------------

Birth Date (mm/dd/yyyy): /

------

Gender:

---------------------------------------

Street Address: ---------------------------------------------------------------------------------City, State:
Country
Zip Code:

/

-----

---------------------------------------------

:)سنة/شهر/تاريخ امليالد (يوم

---------------

:اجلنس

--------------------------------------------------------------------------------------

:العنوان

---------------------------------------

---------------------------------------------

: الوالية/املدينة

---------------------------------------

--------------------------------------------------

:الدولة

---------------------------------------

-------------------------------------------------

الرمز الربيدي

E-mail: -------------------------------------------------------------------------------------------------------

/

/

-------------

-----------------------------------------------------------------------------

:الربيد اإللكرتوين

التليفون

Phone

----

Home

Cell

املحمول

البيت

---------------------------------------

---------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

هل سبق وأن درست يف جامعة مشكاة؟

Have you ever taken classes with Mishkah University?
Ye
s please explain
If yes,

---------------------------

ال

No

نعم

إذا كانت اإلجابة بنعم الرجاء ارشح ذلك

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:أعىل شهادة حصلت عليها

Highest level of education:
High School

B.S.

Master

دكتوراه

Ph.D.

B.S.

Master

Ph.D.

متوسطة

---------------------------------------------------------------------------

إجازة

Ejaza

Other: ---------------------------------------------------------------------------Mishkah University
www.mishkahuniversity.com

جامعية

:أخرى
:الربنامج الذي ترغب التسجيل فيه

Other: ---------------------------------------------------------------------------Degree you are applying for?
Associat
e

ماجستري

دكتوراه

ماجستري

بكالوريوس

---------------------------------------------------------------------------

(3)
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دبلومة

:أخرى

T.866-808-0823
F.813-327-8593

◊ صف لنا بام ال يتجاوز ال  500كلمة نبذة عن حياتك وإنجازاتك وتطلعاتك موضحا هدفك من دراسة الربنامج الذي قررت
دراسته وأين ترى نفسك يف هذا املجال وما أمهيته بالنسبة لك حتديدا وللمجتمع األمريكي بصفة خاصة وللمجتمع اإلسالمي
بصفة عامة.
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وعنوانه

يقر ويشهد جملس إدارة مسجد /مركز

بأن فضيلة الشيخ/

يعمل لدينا كإمام بعقد ثابت بد اأ من

/

 ,وخالل فرتة عمله يتعهد جملس إدارة املسجد/املركز بإتاحة الفرصة جلامعة مشكاة بخطبة مجعة وبجمع

/

/

/

وحتى

التربعات املالية مبارشة من املصلني عقب اخلطبة لصاحلها وذلك بمعدل مرة واحدة سنويا ويتم حتديد هذا اليوم باالتفاق مع
يف احلصول عىل منحة جامعة مشكاة لألئمة املقيمني والعاملني

اجلامعة وكرشط الستمرار فضيلة الشيخ/

بالواليات املتحدة األمريكية طوال مدة دراسته باجلامعة .وتتعهد جامعة مشكاة باستقدام خطيب مجعة هلذا اليوم مع حتمل كافة
مرصوفاته فال يقع عىل عاتق املسجد /املركز أي تكلفة.
املسؤول املايل

رئيس جملس اإلدارة

وعضو جملس اإلدارة
االسم:

االسم:

التوقيع:

التوقيع:

التاريخ:

التاريخ:

رقم اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول:

رقم اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول:

اﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﺷﺧﺻﻲ:

اﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﺷﺧﺻﻲ:
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بأن مجيع بيانايت املقدمة للجامعة صحيحة ودقيقة وغري مضللة أو

أقر أنا املوقع أدناه /

خاطئة وكذلك احلال جلميع وثائقي املرفقة للتقديم للدراسة باجلامعة ولطلب املنحة منها كام أننني أوافق عىل االلتزام بكل قوانني
ولوائح جامعة مشكاة وهذا إقرار منى بذلك.
االسم:
التوقيع:
التاريخ:
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