كلية التعليم املفتوح
إدارة القبول والتسجيل واالمتحانات
املركز التعليمي:

		
استمارة طلب االلتحاق للعام الجامعي

		
/

 ) 1البيانات التاريخية ( تعبأ طبقاً الستمارة الثانوية العامة ):
اال�سم:

م

اجلن�سية:

اال�سم باللغة الإجنليزية:
ذكــــر

اجلن�س:
/

تاريخ امليالد:
املحافظة:

�أنثــــى

/

احلالة االجتماعية:

حمل امليالد:
الدولة:

متزوج

�أعــــزب

املديرية:

 )2بيانات الثانوية العامة :
نوعها:

علمي

�أدبي

املحافظة:

جتاري

�شرعي

�آخر يذكر:

الدولة:

الدرجة احلا�صل عليها:

م�صدرها:املدر�سة:

عام احل�صول عليها :

رقم اجللو�س:

/

املعدل:

من

/

تاريخ الإ�صدار:

/

 )3بيانات االلتحاق :
التخ�ص�ص الذي �أرغب يف درا�سته:

نظام الدرا�سة:
اليمن

م�صدر ال�شهادة الإعدادية للطالب الوافدين ( غري اليمنيني ):

ف�صلي
غري اليمن

 )4البيانات الشخصية:
نوع البطاقة:

�شخ�صية

عائلية

جواز �سفر

تاريخ الإ�صدار:

/

الرقم:
/

مكان الإ�صدار:
تاريخ االنتهاء:

/

/

الربيد الإلكرتوين:
 )5الجهة املمولة :
م�صادر �شخ�صية �أو عائلية

جهة مانحة

عنوان اجلهة املانحة:
 )6بيانات العمل ( إن وجد ):
وظيفة
نوع العمل:

ا�سم اجلهة املانحة:

الهاتف:
عمل حـــــــر

ا�سم الوظيفة  /العمل احلر:

مكان العمل:

الدولة:

 )7عنوان اإلقامة :
العنوان احلايل  /حي:
العنوان الدائم:

الربيد الإلكرتوين:

�شارع:

الهاتف :
هاتف:
جوال:
هاتف:
جوال:

�سنوي

 )8بيانات ولي أمر الدارس:
اال�سم رباعيـــ ًا:
ج��ه��ة ال��ع��م��ل:
ع��ن��وان املنزل:

�صلة القرابة:
الدولة:

املدينة:
الهاتف ال�شخ�صي:

الربيد الإلكرتوين:

املهنة:
هاتف العمل:

 )9أقرب شخصني للرجوع إليهما عند الحاجة:
اال�ســـــــــــــــــــــــــم

�صلة القرابة

 )10خـــــاص بالوافدين:
رقم اجلواز:
املهنـــة:
الدولة:
رقم الإقامة:
الغر�ض من منحها:
مـدتهـا:

اجلن�سية

البـــــــــريــد الإلكتــــــــــــــــــــــروين

املهنة

تاريخ االنتهاء:

تاريخ الإ�صدار:
مكان وتاريخ �إ�صدارها:

الهاتف

جهة الإ�صدار:
تاريخ انتهائها:

 )11تعليمات مهمة :
• على الدار�س االلتزام بلوائح و�أنظمة وقوانني وتعليمات اجلامعة ،وال يحق له االحتجاج بعدم علمه بها.
• على الدار�س االلتزام بح�ضور اللقاءات التعليمية املبا�شرة بواقع ( � 14ساعة ) تدري�سية لكل مقرر عند تنفيذها.
• على الدار�س التفاعل مع الأن�شطة والتعيينات املرافقة للمقرر على نظام �إدارة التعليم الإلكرتوين ( .) LMS
•على الدار�س االلتزام ب�أداء االمتحانات يف املركز االمتحاين الذي حتدده اجلامعة.
•ننوه للأخوة الدار�سني ب�أنه �سيتم ذكر نظام الدرا�سة ( تعليم مفتوح ) يف جميع الوثائق املمنوحة لهم من اجلامعة.
 )12املـرفـقـات املطلوبـــة :
 - 1الأ�صل و�صورة طبق الأ�صل من �شهادة الثانوية العامة �أو ما يعادلها ،معمدة من اجلهات الر�سمية ،وترجمة ال�شهادة وتعميدها �إذا كانت غري عربية.
� - 2صورة البطاقة ال�شخ�صية �أو العائلية �أو جواز ال�سفر.
 - 3ع�شر �صور �شخ�صية حديثة وبخلفية بي�ضاء قيا�س ( .) 6 × 4
 )13تعهد بإحضار النواقص :
�أتعهد ب�إح�ضار الوثائق الناق�صة يف ملفي وهي:
								
-1
								
-3
من تاريخ اليوم /
				
وذلك خالل:
امللف مكتمل

امللف غري مكتمل
-2
-4
/

م

�أقر ب�أن جميع البيانات الواردة يف هذا الطلب �صحيحة و�أحتمل م�س�ؤولية �أي خط�أ فيها ،و�ألتزم بكل ما ورد فيه من تعليمات.
توقيع الدار�س
/

التاريخ:

/

خــــاص بــالتــسـجـيــــــل
مت ا�ستالم الوثائق املطلوبة.

املختــــ�ص :
ا لتو قي��ع :
التاريخ:

مت �إدخ�������ال ال���ب���ي���ان���ات وح���ف���ظ امل��ل��ف.

/

/

م

خــــاص باألرشيف
املختــــ�ص :
ا لتو قي��ع :
التاريخ:
املوقع الإلكرتوين للتعليم املفتوحwww.dl.ust.edu.ye :

/

/

م

م

