جامعة قاسيون الخاصة

Qasyoun private university

للعلوم والتكنولوجيا

For Science & Technology

ط ـل ـ ـب انتس ـ ـ ـ ــاب
للعام الدراسي 8102-8102

معلومات شخصية
االسم:

First name:

الكنية:

Last name:

اسم األب:

Father's name:

اسم األم:

Mother's name:
Place & Date of birth:

محل و تاريخ الوالدة:
الجنسية :

Nationality:
 Oأنثى

الجنس:

 Oذكر

O male

O Female

Gender:

خاص بالطالب السوريين
رقم الهوية الوطني:

األمانة:

رقم الهوية:

المحافظة:

القيد:

شعبة التجنيد:

خاص بالطالب غير السوريين
رقم جواز السفر:

جهة اإلصدار:

تاريخ اإلصدار:

مكان اإلصدار:

معلومات االتصال
عنوان السكن الدائم:

هاتف أرضي:

عنوان السكن الحالي:

هاتف أرضي:

رقم موبايل:

رقم موبايل (ولي األمر):

بريد إلكتروني:

رقم الواتساب( )WhatsAppالخاص بالطالب:

نوع الشهادة:

معلومات خاصة بالشهادة الثانوية
 Oأدبية
 Oعلمية
 Oصناعية
 Oتجارية

مصدر الشهادة:
للسوريين :المجموع بعد طي التربية الدينية وإحدى اللغتين األجنبيتين:

 Oشرعية
 Oمعلوماتية
المحافظة:

تاريخ اإلصدار:

لغير السوريين:

المعدل المئوي:

المعدل المئوي لل شهادة الثانوية بعد طي التربية الدينية والبدنية واألنشطة:
المعدل المئوي لل شهادة الثانوية بعد طي التربية الدينية والبدنية واألنشطة وحذف :%01
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معلومات خاصة بمفاضلة العام الدراسي 8102-8102
رقم قيد الطالب:

تاريخ تقديم طلب المفاضلة:

الكليات الراغب االنتساب لها حسب الترتيب:

.1
.2
.3

الكلية:

االختصاص:

الكلية:

االختصاص:

الكلية:

االختصاص:

تعهد خاص بالطالب :أنا الموقع أدناه.................................................................أقر:


بأن جميع المعلومات والوثائق التي أوردتها في هذا الطلب هي معلومات صحيحة.



بإسقاط حقي في المطالبة باسترجاع رسم المفاضلة في حال ورود معلومات ووثائق خاطئة.



بتزويدكم بالتعديالت عند تغير أي معلومة.

اسم الطالب وتوقيعه.
.....................................

مدير مركز القبول والتسجيل وتوقيعه.

موظف القبول وتوقيعه.

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

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

الوثائق المطلوبة من الطالب الحاصلين على الشهادة الثانوية
غير السورية:
 .1الشهادة الثانوية األصلية مصدقة أصوالً.
 .2أربع صور مصدقة عن الشهادة الثانوية و كشف المواد
الدراسية مصدقة من وزارة الخارجية السورية .
 .3الشهادة اإلعدادية األصلية مصدقة أصوالً و  4صور
مصدقة عنها أصوالً.
 .4صورة عن الهوية أو جواز السفر .
 .5ثماني صور شخصية.
 .6تسلسل دراسي للصفين العاشر و الحادي عشر مصدق
اصوالً عدد (.)2
 .7صورة عن دفتر خدمة العلم موضحا ً فيه شعبة التجنيد.
 .8التعهد المرفق بطلب االنتساب.

الوثائق المطلوبة من الطالب الحاصلين على الشهادة الثانوية
السورية:
 .1الشهادة الثانوية األصلية.
 .2أربع صور مصدقة عن الشهادة الثانوية.
 .3صورة عن الهوية الشخصية وصورة عن جواز السفر إن وجد.
 .4صورة عن وصل رسم التسجيل.
 .5أربعة صور شخصية ملونة.
 .6صورة عن دفتر خدمة العلم موضحا ً فيه شعبة التجنيد.
 .7التعهد المرفق بطلب االنتساب.
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ت ـع ـه ـد
أنا الطالب ...........................................................
 أتعهد بااللتزام بقرار مجلس التعليم رقم  /812/تاريخ  8100 / 10 / 82المتضمن ما يلي:
 −ال يجوز للطالب المسجل في جامعة حكومية أو خاصة,مهما كانت طريقة قبوله ,التسجيل في اختصاص
آخر في الجامعات الحكومية أو الخاصة (بشكل متزامن) وإن كان حاصالً على شهادة ثانوية جديدة إال في
برنامج التعليم المفتوح.
 −تعد الدرجتان ملغيتان في حال مخالفة الطالب ألحكام هذا القرار.
 −يعد هذا القرار نافذاً بدءاً من العام الدراسي .4102-4102
 كما وأتعهد االلتزام بالقرارات الخاصة بأنظمة االمتحانات والتقويم للجامعات الخاصة لجهة االلتزام
بنظام الدوام الكامل وحضور جميع المحاضرات والحصص العملية والمناقشات وفقا ً للخطة الدراسية
المعتمدة وعدم التغيب بنسبة ال تتجاوز ال  %02من الساعات المقررة دون عذر مرضي أو قهري.

التاريخ

اسم الطالب الثالثي
/

التوقيع
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