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دكتوراهبدراسة ال نموذج طلب االلتحاق  

 :اآلتية مع الطلب الوثائقو إرسال   األسئلة بدقة و وضوحعن جميع لكي يتم النظر في الطلب، برجاء اإلجابة  عزيزي الطالب ؛    .. عزيزتي الطالبة

                                          ...أو بديلةوأية شهادات معادلة الماجستير و البكلوريوسكل من و( اإلعدادية)الثانوية العامة  اتصورة مصدقة من شهاد* 

 (.إلخ...، جواز السفر،[الجنسية]الهوية الشخصية ) إثبات الشخصية عن  صورة* 

 البيانات الشخصية

 األول  األب الجد  اللقب

    

 

 

 االسم باللغة العربية

First Father G.Father Surname 

    

 

التيني االسم بالحرف ال

 (اإلنجليزي)

 الرقم المدني  

 تاريخ الميالد ومكانه 

 الجنسية 

 الجنس ذكر                             أنثى

رقم الهاتف مع الكود   رقم الفاكس 

 الدولي

 بلد اإلقامة  المدينة 

 البريد األلكتروني 

 عنوان السكن 

 هل لديك عمل حاليا؟ ما نوعه؟ 

ال                                               نعم             في  كومبيوترهل لديك  

 المنزل وخط إنترنت؟

 نعم                        ال

 

جى تذكر أنه يُر  ؟(هولندا)هل يتطلب حصولك على فيزا في حال توجهك لبلد مقر الجامعة 

 اصةإذا كانت إجابتك بنعم؛ فحصولك على الفيزا من مسؤوليتك الخ
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:المؤهالت العلمية التي تحملها  

 الكلية \الجامعة 

 الكلية \ اسم الجامعة 

في ( بكلوريوس)التخصص    

  (المعدل)النسبة المئوية 

 سنة التخرج 

 منها الدولة التي حصلت على الشهادة 

 الكلية \جامعة ال

 الكلية \جامعة اسم ال 

 وعنوان بحث التخرجالتخصص  :ماجستير 

 (المعدل)النسبة المئوية 

 سنة التخرج 

 منها الدولة التي حصلت على الشهادة 

 الرغبات المطلوبة

 التخصص المطلوب حسب األولوية

1 

2 

هل لديك أية مالحظات أخرى ترغب في إضافتها؟          :                                                            العام الجامعي الذي ترغب بدء الدراسة فيه  

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................  

 

 .سؤولية الناجمة عن أية مخالفة في صحة المعلومات الواردةأنا الموقِّع في أدناه أقر بأن المعلومات الواردة في هذا الطلب صحيحة؛ وأتعهد بتحمل الم

وقد تقدمت لالنتساب بعد اطالعي على المعلومات الضرورية لمحددات القبول وشروطه في جامعة ابن رشد مؤكدا قبولي بها عند إعالن تسجيلي 

 .رسميا

 

التاريخ                             التوقيع                                                               

 

 يُرسل الطلب إلى عنوان الجامعة الرسمي المثبت في أعلى الصفحة

 شكرا الختياركم االلتحاق بجامعة ابن رشد في هولندا
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