
يرجى قراءة التعليمات بعناية قبل تعبئة هذا الطلب

 إلستخدام إدارة القبول فقط

الرجاء وضع
 صورة شخصية هنا

تاريخ استالم الطلب : _____________________________________________

١.  يجب أن تتم تعبئة جميع البنود حيث أنه لن يتم النظر في الطلبات غير المستوفاة.
يجب على المتقدمين تعبئة الطلب بأنفسهم.  .٢

القبول صالح فقط للعام الدراسي الذي قدم فيه الطالب.  .٣
يرجى التقديم في وقت مبكر، وينبغي تقديم الوثائق الناقصة إلى مكتب القبول والتسجيل قبل الموعد النهائي للتقديم.  .٤

الرقم الجامعي:

مالحظة:  يجب تقديم الوثائق األصلية الخاصة بك للمراجعة في وقت المقابلة.

قائمة المتطلبات

تم تعبئة و توقيع نموذج الطلب بالكامل.
تم تعبئة و توقيع الصفحة األخيرة من نموذج الطلب بالكامل.

تم إرفاق نسخ أصلية مصدقة من شهادة البكالوريوس و السجل الدراسي.
تم إرفاق صورة عن جواز السفر.

تم إرفاق صورة عن اإلقامة سارية المفعول.
تم إرفاق صورة عن الهوية لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

تم إرفاق أربع صور شخصية (خلفية بيضاء).
تم إرفاق كشف العالمات األصلي بمعدل ال يقل عن٧٩ للتوفل الدولي (انترنت) من أي معهد معتمد أو ٥٥٠ للتوفل المحلي (الكتابي)،

 أو شهادة ال IELTS  بمعدل ال يقل عن ٦ (للبرامج التي تدرس باللغة االنجليزية).
تم إرفاق كشف العالمات األصلي بمعدل ال يقل عن٤٥ للتوفل الدولي (انترنت) من أي معهد معتمد أو ٤٥٠ للتوفل المحلي (الكتابي)،

 أو شهادة ال IELTS  بمعدل ال يقل عن ٤,٥ (للبرامج التي تدرس باللغة العربية).
تم إرفاق السجل الدراسي األصلي و وصف المساقات من الجامعات األخرى إذا كنت طالب محول من جامعة أخرى.

تم دفع رسوم طلب القبول غير القابلة لالسترداد بقيمة ٣٠٠٠ درهم.

عند االنتهاء من تعبئة الطلب، يرجى التأكد من أنه:

مالحظات: _____________________________________________________

التخصص: _____________________________________________________

البرنامج: _______________________________________________________

حالة الطالب:        مستجد         منقول من جامعة أخرى

القرار:      مقبول       قبول مشروط       مرفوض

طلب القبول لبرامج الدراسات العليا



االسم (كما هو مبين في جواز السفر): _____________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________  
العنوان:_________________________________________________________________________________  

صندوق البريد:____________ المدينة/اإلمارة (على حسب جواز السفر أو اإلقامة) ________________________________  

الهاتف المتحرك:________________________________ هاتف المنزل:__________________________________  

هاتف العمل: _______________________________ رقم الطوارئ :_____________________________________  

البريد اإللكتروني:___________________________________________________________________________  

تاريخ الميالد: ____/ ____/ _____ (اليوم / الشهر/ السنة)                  الجنس:        ذكر         أنثى  

الجنسية: _______________________________________________________________________________    

رقم جواز السفر:_____________________ مكان اإلصدار:_________________تاريخ اإلنتهاء:__________________  

رقم بطاقة الهوية اإلماراتية: ______________________________ تاريخ اإلنتهاء: ____________________________  

هل تعمل حاليا ؟     نعم        ال (إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى تحديد جهة العمل) ______________________________________   

هل تحتاج إلى مواصالت ؟           نعم          ال                   

هل لديك أي إعاقة جسدية ؟ (هذه المعلومات سرية)          نعم             ال                  
    إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى ذكرها: ______________________________________________________________

يرجى وضع خياراتك

يرجى تحديد البرنامج والتخصص المطلوب:
البرنامج: __________________________________________________________________________________

التخصص: _________________________________________________________________________________

نظام الدراسة:
الفصل القصير(شهران دراسيان)

الفصل ١ _____________ (السنة) 

الفصل ٢ _____________ (السنة) 

الفصل ٣ _____________ (السنة) 

الفصل ٤ _____________ (السنة) 

الفصل ٥ _____________ (السنة) 

الفصل ٦ _____________ (السنة) 

الفصل االعتيادي(أربعة أشهر لكل فصل)
الشهر: _____________  الخريف _____________ (السنة) 

السنة : _____________   الربيع _______________ (السنة)

الصيف _____________ (السنة) 

النظام الشهري(مادة لكل شهر)

الحالة:
منقول (يرجى تحديد الجامعة السابقة):___________________________زائرمنتظمدوام جزئيدوام كامل

معلومات عامَة

بيانات ولي األمر أو الوصي

اسم ولي األمر: ___________________________________________________________________________  

صلة القرابة : _____________________________________________________________________________  

العنوان: ________________________________________________________________________________  
    ص. ب __________________________  رقم هاتف المنزل: _________________________________________
    رقم الهاتف المتحرك: __________________________ البريد اإللكتروني: ___________________________________



الصحف

األصدقاءزيارات المدارس

لوحات اإلعالنات (يرجى ذكر االمارة):___________________________________اإلذاعة

أخرى ( يرجى ذكرها ): ____________________________________________

   الرجاء إدارج الخبرة في العمل:

   نشاطات إضافية:

   ممول الدراسة: 

  نتيجة الTOEFL: ________________                    التاريخ: __________________________

  نتيجة ال IELTS: ________________                     التاريخ: _________________________

القبول متطلبات 

  الرجاء إدراج الجامعة التي تخرجت منها مع التواريخ:

المدينة / البلدالبرنامجاسم الجامعة فترة الدراسةالمعدل التراكمي
إلىمن

المسمى الوظيفي

١
٢
٣
٤

اسم الشركة

منحة من جهة أخرى(يرجى ذكرها):____________________منحة من قبل جهة العملولي األمرممول ذاتي

فترة العملعنوان الشركة
إلىمن

الجامعية بعجمان؟ المدينة  كيف عرفت عن كلية 



توصيات لجنة القبول

مقبول 
مالحظات: ____________________________________________________________________________________

             
قبول مشروط

مالحظات: ___________________________________________________________________________________

مرفوض
مالحظات: ____________________________________________________________________________________

أشهد بأن جميع المعلومات المذكورة في هذا الطلب كاملة ودقيقة.   

أوافق على دفع رسوم طلب القبول غير القابلة لالسترداد.  

أقر بأنني فهمت قواعد الكلية، واللوائح ومتطلبات البرنامج.  

أوافق على دفع الرسوم الدراسية كاملة قبل بدء الفصل الدراسي.  

إنني على علم بأن عدم دفع الرسوم الدراسية يؤدي إلى استبعادي من المساقات المسجل فيها حتى يتم السداد.  

أوافق على االلتزام بجميع القواعد واللوائح في الكلية كما هو مذكور في دليل الكلية والطالب.  

أقر باستالم دليل الكلية والطالب.  

أنا على علم بجميع الوثائق الناقصة وسوف أقوم بتقديمها قبل نهاية الفصل الدراسي.  

يحق للكلية رفض الطالب أو إلغاء قبوله وطرده في حال تزويدها بمعلومات غير صحيحة ومضللة.  

يحق للكلية إعادة النظر في الرسوم عندما تقتضي الضرورة لذلك.  

توقيع الطالب: _________________________ توقيع ولي األمر/ الكفيل: __________________________ التاريخ:____________________

إقــرار

 لالستعمال الرسمي فقط

موظف القبول:  ________________________________    التوقيع: _________________    التاريخ: ___________________

تمت المراجعة من قبل:

موظف القبول:  ________________________________    التوقيع: _________________    التاريخ: ___________________

الموافقة النهائية:
مسجل الكلية:    ________________________________     التوقيع: ________________    التاريخ: ___________________

تم استالم الطلب وتدقيقه من قبل


