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الدراسات العليا  ربنامجب التحاقطلب   

 م20          /20العام اجلامعي           

 كلية الدراسات اإلسالمية كلية اآلداب الكلية

 الربنامج / ماجستري
 

 الدراسات اللغويةاللغة العربية وآدابها  /   □
 الدراسات اإلسالمية )الفقه وأصوله (  □ الدراسات األدبية والنقديةاللغة العربية وآدابها /  □

دكتوراهالربنامج /   
 

ي الدراسات األدبية والنقدية  □
 
 الفلسفة ف

ي الدراسات اللسانية □
 
 الفلسفة ف

ي الفقه وأصولهالفلسفة  □
 
 ف

 

 البيانات الشخصية )حسب جواز السفر(:

  االسم 

  مجنسيــــة األ   الجنسية 

 ...........لمدينةا ............الدولة  مكان الميالد  ............سنةال ............ شهرال ............يوم ال تاريــــخ الميالد 

وج             أعزب          االجتماعيةالحالة   نثى                      أ               ذكر               الـــجـــنــس رمل    أ     مطلق                    مت  

  هاتف العمل  ال أعمل       أعمل                  الحالة الوظيفية

  نوع العمل  جهة العمل

  بيانات جواز السفر:

  جهة اإلصدار  رقم جواز السفر

  الرقم الموحد  تاريــــخ االنتهاء

 :ماراتينيخاص بالطلبة اإل
  رقم خالصة القيد  رسةرقم األ

  رقم اإلضبارة  البلدةرقم 

  (رقم جواز سفر األم )ألبناء المواطنات

 بيانات بطاقة اهلوية: 

 علمية:الشهادة الات بيان

  سنة التخرج   مؤهل جامعي خر آ

  و المدينةاإلمارة أ  الدولة

  التقدير أخرى .....................          خاص              حكومي         نوع الشهادة

حسب المعدل 
 الشهادة

    100 / المعدل 

  الشهادة  رقم معادلة   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:   

ي حالة التحويل من جامعة أخرى يرجى إرفاق السجل الدراسي للطالب وتوصيف مفصل لل
 
             .مساقاتمالحظة: ف

 الرقم اجلامعي  رقم الطلب  رقم اإليصال   مستجد

                   حمول

     -   -   تاريــــخ االنتهاء    -     -        -  رقم بطاقة الهوية

 

 

 صورة شخصية
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 :ـــــةعنوان الطالب/  

 داخل دولة اإلمارات: .1

  المنطقة   اسم اإلمارة

ل )مع فتح الخط      -00971 )مع فتح الخط( هاتف الطالب المحمول     -00971 (هاتف المت  

يد اإل ي )إجباريالتى
 
ون   (لكت 

 خارج دولة اإلمارات: .2

  المدينة   الدولة

ل )مع فتح الخط(      00 )مع فتح الخط( هاتف الطالب المحمول           00 هاتف المت  

يد  ي )إجباري(التى
 
ون   اإللكت 

 بيانات ولي األمر: .3

  صلة القرابة  اسم ولي األمر

          -          00 )مع فتح الخط(الهاتف المحمول   اإلقامة مكان

       -          00 هاتف العمل  مكان العمل

 املربع: يف ( ) يرجى إرفاق املستندات اآلتية مع طلب االلتحاق )ال تسرتد( ووضع إشارة    
ي خلف كل صورة ( صور شخصية4) 

ى
 .شهادة الميالدصورة من   .حديثة ويكتب االسم الثالن

ي أصلية وسارية المفعول صادرة من جهة حكومية  .خر شهادة علمية آصورة مصدقة من    .شهادة الفحص الطثى

 
رقم اإلضبارة والرقم الموحد و من جواز السفر ساري المفعول  صورة

 .للمواطني   
ة وسلوك أصلية وسارية المفعول صادرة من جهة حكومية   .شهادة حسن ست 

 
ي دولة اإلمارات العربية المتحدة   منصورة 

خالصة القيد لمواطث 
 .كاملة

 المساقات. سجل دراسي للطلبة المحولي   مع توصيف  

 .(ICDL- TOEFL- IELTS- EMSATشهادة المهارات العلمية )  .بطاقة الهوية الوطنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة منصورة  

  .األمجواز سفر و بطاقة الهوية  منصورة  
عقد و  وشهادة ميالدها وهويتها  صورة عن جواز سفر األم وخالصة قيدها

 .زواجها )ألبناء المواطنات(

 الرسوم الدراسية 

يبة  البطاقة الجامعية و التسجيل رسوم   .درهم (157.05) اوقدره% 5مع الض 

نامجرسو  يبة  الماجستت   م الدراسة لتى  درهم  (26,250.00 ) اوقدره % 5مع الض 
 
  .اتدفع سنوي

نامج يبة   الدكتوراه رسوم الدراسة لتى  درهم  (31,500.00 ) اوقدره% 5مع الض 
 
 .اتدفع سنوي

يبة   ( درهم . 630% وقدرها )5رسوم المواد االستدراكية  للساعة  الواحدة  مع الض 

 مالحظات هامة: 
ي حال انسحاب

 
دة ف  الطالب أو إلغاء القيد.  الرسوم الدراسية المدفوعة من قبل الطالب غت  مست 

 توقيع الطالب: ...................................... 
 

 

 التعهد

 
ي حالة قبولي للدراسة بأن 

 
ي أأقر بأن الوثائق المقدمة والبيانات الواردة بهذا الطلب صحيحة. وأتعهد ف

 
م باللوائح والقواني   ومراعاة األعراف ف  .الجامعةلت  

 التوقيع: .......................................... التاريــــخ: ................................    االسم: ................................................................ 

 

 الستخدام إدارة الدراسات العليا

 التاريــــخ التوقيع االسم البيان

    التسجيلالموظف المسؤول عن 

نامج ي التى
 
    الموظف المسؤول عن إدخال البيانات ف


