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 جامعة الوصل
 والتسجيل  القبول قسم

 طلب االلتحاق ببرنامج البكالوريوس
 م 20/                20العام الجامعي                 

 

 

 كلية الدراسات اإلسالمية  كلية اآلداب  الكلية 

 الدراسات اإلسالمية  علوم المكتبات والمعلومات  العربية وآدابها اللغة  التخصص 

 البيانات الشخصية )حسب جواز السفر(: 

  االسم  

  م جنسيــــة األ  الجنسية  

    ..... .... ............. المدينة .................... ............. الدولة  مكان الميالد   سنةال شهر           اليوم             ال تاريخ الميالد  

 نثى                       أذكر                             الـــجـــنــس رمل     أ متزوج         مطلق                   أعزب       االجتماعية الحالة 

  هاتف العمل   أعمل           ال أعمل           الحالة الوظيفية 

  نوع العمل   جهة العمل 

   بيانات جواز السفر:

  جهة اإلصدار   رقم جواز السفر 

  الرقم الموحد   تاريخ االنتهاء 

 : ماراتيين خاص بالطلبة اإل

  رقم خالصة القيد   سرة رقم األ 

  رقم اإلضبارة   رقم البلدة 

  ( رقم جواز سفر األم )ألبناء المواطنات

 بيانات بطاقة الهوية:  

     -   -   تاريخ االنتهاء     -     -        -  رقم بطاقة الهوية 

 شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها:   

  سنة التخرج    اسم المدرسة 

  المدينة اإلمارة أو   الدولة 

    ..... .... ............. خرى  أ         خاص      حكومي         نوع الشهادة   ............. خرى أ       خارج الدولة   الوزارة       منهج     نظام الشهادة 

  المعدل  ........... خرى أ       متقدم      عام         دبيأ علمي          الفرع 

  رقم معادلة الشهادة   تم تقديم طلب    تمت المعادلة       منهج وزارة            معادلة الشهادة  

هل سبق لك االلتحاق بإحدى مؤسسات التعليم العالي؟               

--------------------------  الدولة/المدينة:   --------------------------------التخصص:   ---------------------------------------------- إذا كانت اإلجابة بنعم يذكر اسم المؤسسة:  

 مالحظة:

 في حالة التحويل من جامعة أخرى يرجى إرفاق السجل الدراسي للطالب وتوصيف مفصل للمقررات.              

  مستجد 
 

 رقم اإليصال 
 

 رقم الطلب 
 

 الرقم الجامعي 

                   محول 

 

 

ة صورة شخصي  

 قبول مشروط

 قبول كامل 

http://alwasl.ac.ae/


 

 دبي   - 50106 :صندوق بريد                                           0097143961419فاكس:           ( 72  -71 -70تحويلة )   -  0097143961777هاتف: 

 student.admission@alwasl.ac.aeالبريد اإللكتروني:                                                          /http://alwasl.ac.aeالموقع اإللكتروني: 

 عنوان الطالب/ الطالبة: 

 داخل دولة اإلمارات:  .1

  المدينة   اإلمارة اسم 

  صندوق بريد   المنطقة 

     -       -00971 )مع فتح الخط(  هاتف الطالب المحمول     -       -00971 ( هاتف المنزل )مع فتح الخط

  ( إجباري لكتروني )البريد اإل 

 خارج دولة اإلمارات:  .2

  المحافظة   الدولة 

  المنطقة   المدينة  -الوالية  

     -       -      00 )مع فتح الخط(  هاتف الطالب المحمول     -       -      00 هاتف المنزل )مع فتح الخط(: 

  صندوق بريد   (: إجباري البريد االلكتروني )

 بيانات ولي األمر:  .3

  صلة القرابة   اسم ولي األمر 

     -       -      00 )مع فتح الخط(الهاتف المحمول   مكان اإلقامة 

     -       -      00 هاتف العمل   مكان العمل 

 أمام المربع:  ع إشارة    تسترد( ووضال ستندات اآلتية مع طلب االلتحاق ) يرجى إرفاق الم 

 صورة من شهادة الميالد   حديثة ويكتب االسم الثالثي خلف كل صورة  ( صور شخصية4) 

 أصلية وسارية المفعول صادرة من جهة حكومية شهادة الفحص الطبي  صورة مصدقة من شهادة الثانوية العامة  

 
رقم اإلضبارة والرقم الموحد ومن جواز السفر ساري المفعول  صورة

 للمواطنين
 شهادة حسن سيرة وسلوك أصلية وسارية المفعول صادرة من جهة حكومية  

 سجل دراسي للطلبة المحولين مع توصيف المقررات   خالصة القيد لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة كاملة منصورة  

 ( TOEFL- IELTS- EMSAT  )شهادة المهارات العلمية  بطاقة الهوية الوطنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة  منصورة  

 عقد زواجها )ألبناء المواطنات( و وشهادة ميالدها وهويتها صورة عن جواز سفر األم وخالصة قيدها  األم جواز سفر وبطاقة الهوية  منصورة  

 ؟ جامعة الوصل ا على ما الوسيلة التي تعرفت من خالله

 اإلذاعةالتلفاز و  المجالت الصحف و 

 األقارباألصدقاء و  لكتروني الموقع اإل  

    ......................................... أخرى:  وسيلة  مواقع التواصل االجتماعي  

 مالحظات هامة:

 الرسوم الدراسية المدفوعة من قبل الطالب غير مستردة.  -1

 للموظف المختص.   مستند من ملفه الشخصي بعد تسليمه ال يحق للطالب المطالبة بأي  -2

 التعهد 

 . الجامعةمراعاة األعراف في لتزم باللوائح والقوانين و أتعهد في حالة قبولي للدراسة بأن الطلب صحيحة. وأالبيانات الواردة بهذا أقر بأن الوثائق المقدمة و 

 

 أية مسؤولية )للجاليات العربية(.  الجامعةلغاء ال تتحمل وفي حالة اإلقامة صالحة المفعول على مسؤوليتي،  اإلأن تكون أتعهد عند التسجيل 

أو ما يعادلها من اإلختبارات المعتمدة حسب التخصص ،كما أوافق على تحمل العقوبات التي تقررها الجامعة    (EmSAT)اجتياز اختبارات اإلمارات القياسي  
 . خالل السنة األولى من الدراسةالشهادة   وتترتب على عدم حصولي على

 

 ..................................................... التاريخ: ....................................................................التوقيع:  ................................................................................................االسم:  

 

 التسجيل الستخدام إدارة القبول و

 التاريخ  التوقيع  االسم  البيان 

    الموظف المسؤول عن التسجيل 

    الموظف المسؤول عن إدخال البيانات في البرنامج 
 

http://alwasl.ac.ae/

